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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

การบานการเมืองใหเปนเรื่องของเขา 
กอนจังหัน 

อะไรก็ตามถามีกฎมีระเบียบแลวดูงามตา ถาไมมีกฎระเบียบแลวดูไมได เลอะ
เทอะไปหมด อยางพระน่ีทานมีกฎธรรมวินัยการนุงการหมทุกส่ิง บริขารชนิดใดๆ ทาน
มีพระวินัยบังคับๆ ไว นําจากพระวินัยมาปฏิบัติ งามตา นั่น ถาขัดพระวนิัยแลวดูไมได 
พวกเดียวกนัก็ดูกันไมไดถาขัดพระวินัยเสียอยางเดียวเทานั้น พระวินัยเปนขอบังคับ
สําหรับความสวยงาม งามตาไมไดงามแบบกิเลสตัณหานะ งามตางามธรรม ตองมกีฎมี
ระเบียบซิ อยางชาติไหนๆ เขามาเขามีกฎระเบียบประจําตัวเขา เชน การแตงเนื้อ
แตงตัวพวกไหนเผาไหนมานี้ดูก็รู แมที่สุดที่เขาลงมาจากภูเขา พวกแมวพวกอะไรนีเ่ขา
ลงมาจากภูเขา เขาแตงเน้ือแตงตัวเขามีกฎมีระเบียบประจําเขา 

เมืองไทยเราเปนเมืองเลอะเทอะ ไมมีกฎไมมีระเบียบ อยากทําอะไรก็ทําดูไมได
เลย อยางเมื่อเชานี้มันนุงซิ่นนุงผารุมรามๆ มานี่ นี่มันเปนใคร ก็ซัดเขาละซี เอามันเสีย
บาง ดีไมดีจะไดตีเกราะประชุมในโคตรของหลวงตาบัว โคตรของหลวงตาบัวใครมันนุง
หมเขามานี้รุมรามๆ ขวางตา เรียกมาสอนเมื่อเชานี้เปนครั้งที่สอง ถาครั้งที่สามหามตัด
ขาดเลยไมใหเขามาในวัด โคตรหลวงตาบัวมันมานุงรุมรามๆ มาขวางเราก็เอาเสียบาง
ละ หากมันยังฝนอยางน้ีแลวเขาวัดไมไดเลย ดีไมดีเขาไมไดทั้งโคตรหลวงตาบัว หาม
เลย เราจะเห็นแกใครยิ่งกวาหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเปนธรรมอันเลิศเลอ ที่มนุษย
ทั้งหลายไดเทิดทูนมาตลอด มาเหยียบย่ําทําไม กฎที่ดีงามมอียู 

แลวสอนเปนใครสอน ปูดวยนะสอนมัน ปูดวยตาดวยสอนมัน ถามันยังไมฟง
อยูแลวจะเขาวัดไมไดเลย นี่ดียังไมไดส่ังเสียมันวา สูไปนี้สูไปประชุมโคตรสูโคตรกูนะ 
ถาสูเปนอยางนี้แลวสูจะเขาวัดกูไมได บอกชัดๆ ไมเด็ดไมไดนะกิเลสมันหนามาก ตอง
ไดใชความเด็ด เฉียบขาด เหลานี้เราเคยปฏิบัติมาแลวฟดกับกิเลส เอาเฉียบเอาขาด ถา
ลงขนาดนั้นแลวกิเลสตองหมอบ แบบธรรมดานี้กิเลสเหยียบหัวไปเลย ของเลนเมื่อไร
กิเลส มีธรรมเทานั้นที่จะฟดจะเหวี่ยงกันได เอากเิลสปราบกิเลสใหส้ินซากลงไปจากใจ
แลวหาความทุกขไมได ทีส่รางความทุกขใหแกโลกก็มีแตกิเลส มันสรางอยูตลอดเวลา 

ไปที่ไหนมีแตเร่ืองของกิเลสสรางกองทุกขใหหัวใจสัตว ดีดดิ้นเปนบากันทั่วโลก
ทั่วดินแดน เขาก็เพลินของเขาไปอยางน้ันละ ธรรมที่เปนธรรมชาติเลิศเลอดูมันดูไมได
นะ ผูที่ทานมาสอนทานเลิศเลอดวยความสุข บรมสุขเลิศเลอ ทานไมมอีะไรบกพรอง 
มาสอนโลกที่บกพรองเพื่อใหพอเปนผูเปนคนขึ้นบาง มันก็ไมยอมรับ ไมยอมฟงเสียง 
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ก็เลยกลายเปนสัตวทั้งๆ ที่ไมมีหางเวลานี้ เมืองไทยเรามันเปนเมืองสัตวแบบไมมีหาง
นะ ใหญเทาไรยิ่งเรียนแตวิชาอันธพาล วิชาไฟเผาโลกๆ มาตลอด ความโลภก็เผาโลก 
ความโกรธ ความเคียดแคน ราคะตัณหาเปนฟนเปนไฟเผาโลก มันเรียนแตวิชาสั่งสม
แตวิชาเหลานี้เอามาเผากันในเมืองไทยเราดูไดเมื่อไร 

เปนผูใหญแทนที่จะนําประเทศชาติบานเมืองใหเปนความสงบรมเย็น และ
สมบูรณพูนผล มันกลับเอาฟนเอาไฟมาเผาชาติบานเมือง ไดวากันอยูเร่ือยๆ ประชาชน
เขามีหูมีตา พวกเจาพวกนายที่มาปกครองชาตินั้นเปนยังไง มันมาจากแดนไหนวะถึงจะ
ไมรูเร่ืองกัน มนุษยแทๆ  ในเมืองไทยดูกันดอูอก ผิดถูกชั่วดีดูกันออก มันนาจะคิดนะ 
เรียนมาเทาไรก็เรียนดวยอํานาจของกเิลส เรียนมาเทาไรกเิลสก็เปนตูๆ มาเหมือนตู
รถไฟนั่นละ คนหนึ่งไปเรียนเมืองนอกมา ไดตูรถไฟมากี่ตูก็ไมรูตูกิเลสตัณหา มันเอา
มาเหยียบย่ําทําลาย มาขี้รดประเทศชาติของตน เปนอยางน้ันนะเดี๋ยวนี้ มันไมมีธรรม
ตองเปนแนๆ ถามีธรรมแลวดูสวยงามนะ 

นี่เราเอาธรรมมาสอนโลก เปนยังไงพอจะรับไดไหม มนุษยเราชาวพุทธแทๆ ใน
เมืองไทยเรา พอจะรับอรรถรับธรรมพระพุทธเจาไดบางไหม หรือหยิ่งอยูอยางน้ัน
ตลอดเวลาเหรอ จะจมลงนรกยังไปหยิ่งกับไฟนรก กับจานรกอีกเหรอ มันนาทุเรศ
จริงๆ นะ มนัไมยอมฟงเสียงอะไร กเิลสมันหนาขึ้นทุกวันๆ  โห นาทุเรศจริงๆ อยาง
เมื่อเชานี้ดุหลาน หลานนะนั่นที่เอาเมื่อเชานี้เอาอยางเด็ดๆ เอาเสียกอน บอกใหยก
โคตรปรึกษากัน การแตงเน้ือแตงตัวของสูใหยกโคตรมาปรึกษากัน กูกับโคตรสู สูกับ
โคตรกู เอากันขนาดนั้นนะ ถาหากวาเขากันไมได กูนี่โคตรธรรมวินัย ออกมาจากโคตร
ของสูนั่นละมาเปนโคตรธรรมวินัยแลวมาสั่งสอนสู สูจะเอาไหม ไมเอาก็ไลมันออกหนี
ทั้งโคตรมันเลยไมใหเขาวัด เปนอยางน้ันนะ 

ตองเด็ด ไมเด็ดไมไดกิเลส จะออนกับมันไมได ตองเด็ดตลอดๆ นี่เคยฟดเคย
เหว่ียงกับกิเลสมาแลวกอนที่จะนํามาสอนโลกเวลานี้ ไมใชมาพูดสอนโลกปาวๆ นี่นะ 
ไม เราเอาจริงเอาจังทุกอยาง เวลาขาดขาดเลยทีเดียว เอา คอขาดขาดความถอยไมมี 
นั่นถึงขนาดนั้น จึงไดผลมาแลวก็นํามาสอนโลก พากันจําเอานะ 

เลอะๆ เทอะๆ ดูไมได ดูพระดูเณรแทๆ ก็ดูไมไดเวลานี้ ดูทานดูเรามันพอๆ 
กัน ใหพากันตั้งอกตั้งใจ การปฏิบัติสติเปนสําคัญเคยสอนแลวเรื่องภาวนา ใครอยาก
เห็นของประเสริฐเลิศเลอในตัว ตั้งแตวันเกิดมาหาของดิบของดี หาความสุขความเจริญ 
ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไมมีใครเจอกัน เพราะหาไปตามสวมตามถานตามฟน
ตามไฟ ก็ไปเจอแตสวมแตถานแตฟนแตไฟเผาไหมตัวเองนั่นเอง มันไมไดหาอรรถหา
ธรรมหาความสงบรมเย็นไปตามทางของศาสดาทีเ่ราเปนลูกชาวพุทธ ใหนําพุทธศาสนา
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ไปสอน เฉพาะอยางยิ่งดหัูวใจเจาของบางซิ เปนยังไงวันหนึ่งมันดีดมันดิน้อยูขนาดไหน
เปนไฟเผาตัวเอง ยังโออาอยู ยังผึ่งผายอยูเรอะ โฮ แมลงวันอีแรงอีกามนัจะกินมนุษย
ทั้งเปนมนุษยเมืองไทยเรานี้ มนุษยมันเหอมันเนามันเฟะทั้งๆ ที่ยังไมตาย อีแรงอีกา
เลยรําคาญ 

ถาจะมาจริงๆ มันยังไมตาย หูกระดิกๆ แลวขึ้นไปจับตนไมคอยดูเสียกอน นึก
วาตายแลวลงมาหูยังกระดิกๆ อันนี้ตายทั้งเปน คนไมมีความดีงามไมมีสาระสําคัญ ไม
มีกฎมีเกณฑ ไมมีศีลมีธรรม แบบตายทั้งเปน อแีรงอีการําคาญแหละพวกนี้ พวกเรา
ทั้งหลายนี่ เฉพาะอยางยิง่ลูกศิษยหลวงตาบัวอยูในศาลานี่ ทั้งพระทั้งโยม ทั้งฆราวาสทั้ง
หลวงตาบัวรวมกนั อีแรงอีการําคาญ วาจะตายก็จะฉันจังหันอยูแลว จะหลอเล้ียงมัน
ไมใหตาย เห็นไหมละ โห มันนาทุเรศนะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

(หลวงตาเมตตาใหรถยนต ๑ คันและเครื่องดูดสุญญากาศเวลาเด็กคลอดยาก
อีกหนึ่งเครื่อง แกโรงพยาบาลเจริญศิลป จ.สกลนครที่มาขอความเมตตาในเชาวันนี้) 

ผูกํากับ ชาวอําเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 
กิ่งอําเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร ซึ่งรับสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 
บานตาด รอยเปอรเซ็นต เร่ิมออกอากาศแตวันที่ ๑๗ ธ.ค.๔๘ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
ขอนอมถวายแดองคหลวงตาใหเปนสมบัติของสงฆวัดปาบานตาดครับ 

หลวงตา พอใจๆ เวลานี้วิทยุออกดเูหมือนจะทั่วประเทศไทยแลวมัง ทุกภาค 
ทางภาคใตก็ ๔-๕ แหง ภาคใตมันยาวไดถึง ๔-๕ แหงนะ นอกนั้นไปทั่วหมด ทางภาค
อีสานก็ทั่วไปหมดเลย เฉพาะรอยเอด็นี้กวางขวางมาก ของเสี่ยสมหมายกวางขวางมาก 
เปดตลอด ๒๔ ชั่วโมงเลย ที่จะทราบไดชัดวาคนสนใจมากก็คือวา พอเครื่องขัดของชั่ว
ไมกี่นาที โทรศัพท โอย แหลกเลยโรงสี โทรศัพทไมทราบมาจากไหนๆ เปนยังไงๆ 
เร่ือยมาเลย แสดงวาเขาจอฟงอยูตลอดที่รอยเอ็ด รอยเอด็นี้กวางขวางมาก สูงเตม็ที่
เลย แลวก็เปด ๒๔ ชั่วโมง เปนของเขาทั้งหมดเลย ก็โรงสีใหญนี่วะ นอกจากนั้นก็มี
ทั่วๆ ไปสําหรับธรรมะนะ แตไมใหโลกเขาไปเกี่ยวของ อันนี้เปนเรื่องของเราพูดเอง 

บางทีมันเอาการบานการเมืองเขามาแทรกในวิทยุเสียงธรรมของเรา บอกวา
ไมไดเราหามขาดเลย อยาเอาเขามายุงทางการบานการเมืองใหเปนของเขาไป ทางเร่ือง
อรรถเรื่องธรรมเปนเรื่องของเราไปเรื่อยๆ อยาเอาการบานการเมืองเขามาแทรกวิทยุนี้
เสีย ทางวิทยุทางธรรมะนี้เสีย เพราะฉะนั้นเราถึงหาม หามมาตั้งแตตนแลวแหละ หาก
มันจะออกมนัก็แทรกออกมาอยางน้ี เพราะฉะนั้นเราถึงไดขูไวเสมอไมงั้นไมได เวลานี้ก็
กวางขวาง การชวยชาติบานเมืองทางดานวัตถุก็สงบลงไปเรียบรอยแลว หากจะมี
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เหลืออยูก็เปนประเภทน้ําไหลซึม เชนทองคํามีมาบางเรื่อยๆ อยางน้ีละ นี่ก็เราเปนหวง
จึงวางเงื่อนอนันี้เอาไว เพื่อจะใหมีทองคําเปนน้ําไหลซึมไหลเขาสูคลังหลวงของเรา 
เพราะทองคาํเปนของจําเปนมาก และขาดในคลังหลวงไมใชนอยๆ นะขาดมากทีเดียว 
ไดมาแลวตั้ง ๑๑ ตัน กบั ๒๐๐ กวากิโล (ที่หลวงตาใหเขาคลังหลวงแลว ๑๑ ตัน ๓๗ 
กิโลคร่ึงอยูในคลังหลวงเรียบรอยแลว น้ําไหลซึมตอนนี้ได ๒๒๕ กโิลคร่ึง) นี่ละ
ประเภทน้ําไหลซึมตั้ง ๒๒๕ กิโลคร่ึง นี่ละคอยไหลมา เราเปนหวงขนาดนั้นละ 

เราคิดอะไรๆ ออกจากหัวใจเราจริงๆ เราไมไปปรึกษาใครนะ นําชาติบานเมือง
มาตลอดทัง้ดานวัตถุทั้งดานธรรมะ เราไมเคยไปปรึกษาใคร เราจะพิจารณาของเราเต็ม
เม็ดเต็มหนวยแลวออกๆ เร่ือยไปอยางน้ีเรื่อยมา นี่ทางวิทยุก็ออกกวางขวางมากมาย 
การเทศนาวาการเราไมสงสัยในการเทศน ถอดออกจากหัวใจที่บําเพ็ญมาดวยความ
ถูกตองๆ จนกระทั่งถงึสมบูรณเต็มที่แลวออก ออกจึงไมไปปรกึษาใคร 

เทศนไปนี้ไมตองไปตรวจไปทาน วาแกไขหรือโวหารสํานวนวาหนักไปหรือเบา
ไป หรือวาบกพรองตรงไหนหรือมันขาดเหลืออะไรเพิ่มเติมไมมี ออกเตม็เม็ดเต็ม
หนวยไปพรอมๆ กันเลย ออกแลวออกพิมพไดเลย สํานวนเทศนของเราเหมือนวาอาน
ไปเลยเชียว ทุกวันนี้อยางพูดนี้ก็ออกละ แลวตอนเยน็เขาก็เอามาอานใหฟงบาง ถา
อยากฟงก็ฟงบางไมอยากฟงก็ไมฟงเพราะมันเรียบรอยไปแลวไมตองตรวจทาน นี่เปน
ยังไงหัวใจดวงนี้นะ ทานทั้งหลายฟงเอาซิ คือไมตองตรวจทานออกไปเรียบรอยแลวทุก
อยางๆ ไมวาธรรมะขั้นใดๆ เหมาะสมตลอด ถูกตองไปเลยตลอด เราไมสงสัยในหัวใจ
ของเรา เพราะฉะนั้นการออกไปจึงไมสงสัยวาหนักไปเบาไป 

เหมือนเขาถากไม ไมที่เขาจะมาทําตนเสามีประเภทตางๆ กนั ถาตรงไหนที่มัน
ตรงแนวเขาก็ถากเรียบๆ ไปธรรมดา ที่ไหนมันคดมันงอมากเขาก็ถากหนักมือๆ อันนี้
เร่ืองคลื่นของกิเลสก็เหมือนกัน คลื่นเรียบๆ ก็มี คลื่นคดๆ งอๆ ก็มี ตองใชธรรมะซึง่
เปนเหมือนขวาน นายชางถากกไ็ดแกครูอาจารยที่นํามาส่ังสอนนั้น ควรหนักมือ
ตรงไหนควรเนนหนักตรงไหนก็ตองเนนหนักไปตรงนั้นๆ เพื่อจะทําตนเสาใหดี นี่ละ
เพื่อจะทําคนใหดีก็ตองเปนอยางน้ันเหมือนกัน จะวาหนักไปเบาไปไมได มันขึ้นอยูกบั
ตนเสา ตนเสาเปนยังไงควรจะถากยังไงดดัแปลงยังไง มันขึน้อยูกับคน คนเปนยังไง 
ควรจะหนักจะเบามันคดมันงอหรือไมคดไมงออะไรบาง การแนะนําส่ังสอนจะเปนไป
ตามนั้น ใหพากันจําเอานะ 

นี่ก็ออกทกุวันละวิทยุทั่วประเทศ เดี๋ยวนี้ออกหมดเลย ดูมันทุกภาคแลวนะ ทุก
ภาคแลวเดี๋ยวนี้ วิทยุออกทกุภาค ธรรมสอนโลกสวนมากก็เปนวิทยุของเรา ครูบา
อาจารยทั้งหลายก็ชวยสนับสนุนบางเล็กๆ นอยๆ ไมไดมากนะ ที่ออกสนามจริงๆ ก็คือ
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เราออกๆ เร่ือยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ครูบาอาจารยทั้งหลายก็เอามาชวยกันบางๆ ตาม
นิสัยวาสนาของแตละทานๆ การเทศนาวาการจึงไมเหมือนกัน สําหรับเรานี้เรียกวาออก
ทุกอยางเลย ไมวาจะสํานวนธรรมดาๆ เด็ดเผ็ดรอนทุกอยางฟาดินถลมมีอยูในนั้นหมด
เลย เพราะกิเลสประเภทฟาดินถลมมันจะเอาคนทั้งโลกใหคว่ําเลยก็มี ปรมาณู 
นิวเคลียรตองซัดใหกิเลสพังไปนูนเขาใจไหมละ นั่นละที่วาสํานวนโวหารเด็ดเผ็ดรอน
เปนอยางน้ันละ ตามขั้นของกิเลสมันมียังไงบาง 

อยางตะกี้นี้เทศนสอนหลานมันมา ลูกนองสาวมันมานุงซิ่นมารุมรามๆ มาจนจะ
ไมมองเห็นตีนมัน มาก็ใสเอาเสียบาง ก็เปนอยางน้ันแลว กูสอนคนมาทั้งโลกสอนมึง
ไมไดเหรอ ใสเขาไปตรงนั้นแหละ มันขวางตา มนุษยเราควรมีกฎมีระเบียบไวประจํา
มนุษย นี้ไมมี ประเทศใดเมืองใดเขามีกฎมีระเบียบ อยางการแตงเน้ือแตงตัวเผาไหนๆ 
มา เขาจะเปนแบบของเขา มีแบบมีฉบับ ประเทศนั้นประเทศนี้เขามา สับปนกับ
เมืองไทยเรา เขาเขามารูทันที เขามีกฎมีระเบียบมา ไอเมืองไทยเรามันไมมี เลอะๆ 
เทอะๆ ไปหมดนี้ซิ มนันาวาก็วาเอาบางซิ มันนาจะมีกฎมีเกณฑเครื่องบังคับใหเปน
ความสวยงามแกสังคมกนัในมนุษยชาติไทยของเรา อันนี้เลอะเทอะไปหมด มันความับ
มันมีแตแบบลิง ลิงไมมแีบบฉบับละ 

มนุษยเราเปนแบบลิงมันดูไมไดนะ ควรจะพินิจพิจารณาบางพี่นองทัง้หลายที่
เปนชาวพุทธ เสียงนี้เปนเสียงธรรม ไมไดสอนใหทานทั้งหลายเสียหาย สอนเพื่อความ
เปนระเบียบเรียบรอยสวยงามชื่นตาชื่นใจ มันถึงถกู อันนี้เลอะเทอะดูกด็ูไมไดเลย บาง
รายก็เขามากราบปบๆ อยูตอหนาน้ี เอาตอหนาเลย มันเขามามันยังไมเห็นอายนี่วะ 
ธรรมะจะอายไดยังไง ใสเปรี้ยงเขาไปเลย บางรายเอาขนาดนั้นกม็ี ไลหนีเดี๋ยวนั้นเลย 
นี่ๆ นะวางั้นเลย จี้เขาไปเลย มันจะเห็นหีอยูนี่นะวางั้นเลย เอาใหหนักเพราะมันหยาบ
มาก ธรรมะตองใสเปรี้ยงเขาไปเลย 

สวนมากธรรมะอายกิเลสนะ กิเลสไมไดอายธรรม เหยียบหัวธรรมไปเรื่อยๆ แต
ธรรมนี้มาเหยียบไมได ใสเปรี้ยงเลยทันที ธรรมนี้เหนือโลกมานาน ตั้งกัปตัง้กัลปแลว 
มาเกรงใจกิเลสก็กิเลสเหยียบหัวสัตวโลกใหไดรับกองทุกข กิเลสเหยียบตรงไหนทุกข
ทั้งนั้น ถาธรรมเหยียบไปตรงไหนกิเลสพังความสุขเกิดขึ้นๆ อยางน้ัน เพราะฉะนั้นจึง
ไดส่ังสอนทางดานอรรถธรรมเขาสูจิตใจ ใหจิตใจมีแบบมีฉบับรูจักวิธีกําจัดและรักษา
ส่ิงที่ดีงาม กําจัดสิ่งชั่วชาลามกทั้งหลายออกจากใจที่มันคิดไมดี แลวปฏิบัติตัวใหเปน
คนดีงามมันก็สวยงาม ธรรมทานสอนอยางน้ันตางหากน่ีนะ เอาละวันนี้พอ 

ผูกํากับ วิจารณธรรม วันศุกร 
ปฏิบัติการเนรคุณ !! 
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 วันพรุงน้ีแลว !  ภารกิจกูชาติ 4 ก.พ. ที่นําโดย “สนธ ิ  ล้ิมทองกุล” จะเริ่มออก
ปฏิบัติการ ณ ลานพระบรมรูปทรงมา นับตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป ผูเขารวม
ภารกิจกูชาติครั้งสําคัญนี้จะประกอบไปดวยประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทุกผู
ทุกคนที่เขารวมภารกิจกูชาติครั้งนี้คือผูรูคุณตอแผนดินเกิด 

เปนผูเสียเงินภาษีบํารุงชาติ !! 

นับตั้งแตลืมตาตื่นนอนขึ้นมา เขาและเราจะเริ่มเสียภาษีบํารุงชาติกอนแลว 

นับตั้งแตการใชยาสีฟน สบู แปง ผาเช็ดตัว การดื่มน้ําชากาแฟและอาหารเชา ทุก
ผลิตภัณฑที่จําเปนในชีวิตประจําวันลวนบวกเงินภาษีอากรไวแลวเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้
รายไดสวนบุคคลไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง หรือเปนรายไดจากการทาํมาคาขายทั้ง
รายยอยรายใหญ สวนหนึ่งจะตองเจียดจายเปนเงินคาภาษีอากรเขารัฐทั้งส้ิน 

ทุกคนจึงเปนผูมีบุญคุณตอประเทศชาติ ! 

เงินภาษีอากรจากผูบริสุทธิ์ที่เก็บเขารัฐ สวนหนึ่งไดนําไปจายเปนเงินเดือน
นักการเมือง เงินเดือนขาราชการ คาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ทุกคนที่มี
รายไดจากภาษีอากรของแผนดินคือผูยังชีพอยูไดดวยเงินภาษีอากรของประชาชน 

ประชาชนคือผูมีพระคุณ ! 

ผูรวมภารกิจกูชาติลวนเปนผูมีบุญคุณ !! 

ไดทราบมาวาเวลานี้ มีนักการเมือง (ชั้นเลว) กําลังกอการ “ปฏิบัติการเนรคุณ” 

ดวยการ “บงการ”ใหบรรดาขาราชการและลูกจางจากกรมอทุยาน สัตวปาและพันธุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเขามา “ปฏิบัติการเนรคุณ” ดวยการ
ประจันหนากับกลุมภารกิจกูชาติ ณ ลานพระบรมรูปทรงมา 

เขามาเผชิญหนาเพื่ออะไร เพื่อทดแทนบุญคุณแผนดิน หรือวาเพื่อหมายจะ
ขัดขวาง กอกวน และหวังกลุมรุมทํารายตอผูเสียเงินภาษีอากรใหแกแผนดินที่สูอุตสาห
เสียสละแรงกายแรงใจกันเขามาชุมนุมในภารกิจกูชาต ิ

การเขามากอกวนที่สวนลุมพินี ในขณะที่ประชาชนผูบริสุทธิ์กําลังรวมรับฟง
รายการ“เมืองไทยรายสัปดาห สัญจร” ทราบมาวา กลุมผูกอกวนเหลานี้เปนเจาหนาที่
และลูกจางจากอุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

ใหรูสึกสลดสังเวชใจกับปฏิบัติการเนรคุณ ! 

พวกทานเคยรูถึงความกตัญูบางไหม ประชาชนผูบริสุทธิ์สวนหนึ่งในจํานวน
นั้นคือผูบริจาคทานใหแกพวกคุณ ควรรูสํานึกในความเมตตาของ “หลวงตามหาบัว” 

แหงวัดปาบานตาดบาง ที่เดินทางไปมอบขาวสารชั้นดี น้ํามันพืชอยางดี น้ําตาลทราย
อยางด ี เครื่องกระปองอยางดี ขนมขบเคี้ยวอยางดี (ของชั้นดจีริงๆ ) และเงินคายังชีพ
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อีกจํานวนหนึ่งใหแกครอบครัวของพวกคุณ ทุกๆ ครั้งที่ “หลวงตา” ทานเดินทางมา
พํานักยังสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ  

ขาวปลาอาหารและเงินยังชีพที ่“หลวงตา” ทานนําไปมอบใหแกพวกคุณจนถึงที่
พักในอุทยานแหงชาติเขาใหญนั้น มันคือทุนทรัพยที่ไดจากผูมีพระคุณเหลานี้ทั้งส้ิน 

ทานผูบริสุทธิ์เหลานี้(สวนหนึ่งจะเขาไปรวมชุมนุมกับคุณสนธิ) ตางก็ทราบดีวา
เงินที่เขานําเขาถวายบูชากัณฑเทศนหลวงตาครั้งละพันครั้งละหมื่นนั้น หลวงตาทานจะ
นําไปชวยเหลือพวกคุณดวย 

หลวงตาทานมีเมตตาตอพวกคุณมาก ! 

หลวงตาทานเทศนใหผูบริสุทธิ์เหลานี้ฟงอยูเสมอวา พวกคุณคือผูรับใช
ประเทศชาติ เปนผูพิทักษผืนปา รักษาสัตวปาและพันธุพืช เพื่อใหอยูเปนมรดกแก
ลูกหลานชาวไทยสืบตอๆ ไป และพวกคุณคือผูทีถู่กทอดทิง้ ถูกปลอยใหดํารงชีวิตตาม
ยถากรรม มิไดใหความเปนอยูโดยสมบูรณเยี่ยงขาราชการทั้งหลายแตประการใดเลย 

(จริงไหม?)  

พวกทานควรแสดงความกตัญูตอองคหลวงตาอยางไร 

ขอใหมีสติบางนะครับ ?? 

     ณ. หนูแกว 

หลวงตา ทางเขาใหญ ถาเราลงไปกรุงเทพไปพักสวนแสงธรรม เราก็เอาของไป
สงใหพวกนี้ พวกปากทางที่รักษาปาเขาใหญ ครอบครัวละเทานั้นๆ มี ๑๔ ครอบครัว 
แตกอน ๑๓ เดี๋ยวนี้เปน ๑๔ ครอบครัวใหเสมอกันหมด สําหรับเงินสดใหครอบครัว
หนึ่งพันๆ นอกนั้นก็ของกองพะเนินไมใชธรรมดา เราทําอยางน้ัน ทางดานน้ําหนาวมี
สองดาน เราชวยมาตั้งแตเราไปสรางตึกโรงพยาบาลหลมสักมาไดแปดเกาปนี้มัง เปน
ประจําทุกเดือนๆ เหมือนกันกับทางโนน อยางน้ีเร่ือยมา นี่เขาพูดวาหลวงตาบัวเมตตา 
มีเหตุผลอะไร เขาวามาเราก็ยอมรับเพราะเราทําอยางน้ันจริงๆ เอาละพอ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

