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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

เศรษฐีเหม็นคลุง 
กอนจังหัน 

งานประทายขาวเปลือก วัดปาบานตาด เพื่อชวยโลกนั่นแหละ นี่ก็จะเริ่มวัน
พรุงนี้ วันมะรืนเปนวันรวมใหญ เราเดินออกไปตอนค่ําๆ เมื่อวานขาวมาเยอะแลวที่
ลานซีเมนต วันนี้จะไหลมาแหละ อยากไดบุญไดกุศลก็ใหพิจารณาขวนขวายตามกําลัง
นะ เปนกาลเปนเวลา การสรางกุศลรวมกันนี้เปนกาลเปนเวลา อันนี้ก็เปนกาลประจําป 
สําหรับเหลานี้ไดมาออกชวยโลกทั้งหมด เราไมไดเกี่ยวของเลย ชวยโลกทั้งน้ันๆ สงสาร
โลก ไดเทาไรก็ออกๆ ตลอดเพราะความเมตตาครอบไปหมดจะทําไง มันเปนเอง ทุก
อยางที่ทํานี้ทําดวยความเมตตาทั้งน้ัน 

ทุกขยากลําบากเราก็ทนเอา เดี๋ยวตะเกียกตะกายไปโนนไปนี้เร่ือย อยาง
โรงพยาบาลก็เปนประจําแหละ เมื่อวานนี้ก็มา ๕ โรง เราไปเองเราก็ไปตามโรงพยาบาล
ตางๆ เมื่อวานนี้ไปคําตากลา ถาเราไปเองกม็ีสวนพิเศษ คือถาเขามารับเองก็มีเฉพาะ
ในโกดัง ถาเราไปเองก็มพีิเศษ เชนไปตามทางก็เอาอาหารสด เชนไกตามทาง มีเทาไร
เหมาหมดเลย มีเทาไรๆ ถาเราไดผานแลวเปนหมดเลย นี่ละไดอาหารสด แลวก็กลวย
กับปจจยั เดี๋ยวนี้ใหโรงละสองหมื่นๆ นะ เพราะอัตคัดขดัสนมาก เราไปสอบถาม
เร่ืองราวทุกอยาง ตกลงไปโรงไหนกใ็หโรงละสองหมื่นๆ ถาเราไปเองก็ไดพิเศษอยางนี้ 
ถาเขามารับเอานี้ก็ไดเฉพาะที่จัดไว ใหเสมอกันหมดไมมพีิเศษ สวนที่พิเศษก็เปน
พิเศษไป สวนเราพิเศษอีกแบบหนึ่ง 

นี่ก็จะเริ่มแลวขาวสุกขาวสารขาวเหนียว มาก็มารวมกันที่ขางนอกน่ันแหละ เราก็
ไดตกลงกับทางเวียงจันทนไวแลว วันที่ ๑๔ จะใหเขามารับ อันนี้ก็เอาเต็มเหนี่ยว
เหมือนกัน ใหเขาเอารถมารับเต็มเหน่ียว เราจะเตรียมพรอมไวเลย นั่นก็ทุกขจนเต็มที่ 
สวนโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับเรื่องคาเครื่องมือแพทยเราก็ใหแลวดังที่วา ไปวันนั้นก็ ๕ 
ลานกวา เครื่องตาลวนๆ เพราะที่นั่นไมมีเลย ตาเปนสําคัญมากเราดูจุดนี้เราถึงอุตสาห
พยายามตะเกียกตะกาย เรายกตัวอยางไมเห็นมีใครคานไดวะ 

ถาวาตาไมสําคัญ เอากันเดี๋ยวนั้นเลย มัดเลยเทียว ถาวาตาไมสําคัญ เอาคนอยู
ในศาลานี่ใหเปนคนตาบอดทัง้หมด แลวขนไมมาใสมือเรา บอกวาไปกลบับาน พวกนี้
ไปก็ไลต ี มีแตคนตาบอดชนนั้นชนนี้ ขี้แตกเยี่ยวราดเต็มศาลา เปนยังไงเราพูดนี้
ถูกตองไหมตาเปนสําคัญ ยอมรับหมด นั่น เขาใจไหม ใครจะอยากไปขีแ้ตกเยี่ยวราด
บนศาลา เมื่อตายังดอียูก็ไปได ตาไมดีมันไปไมไดซิ วิ่งชนนัน้ชนนี้ ขี้แตกเยี่ยวราด เปน
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ยังไงใครอยากขี้แตกเยี่ยวราดไหม  ถาไมอยากขีแ้ตกเยี่ยวราดก็เอาเงินมาใหเรา เราจะ
ไปชวยตา ชวยตาตาบอดเราไมเยี่ยวราด พุงไปเลย ถาตาบอดแลวไปไมได ขี้แตกเยี่ยว
ราดเพราะเหตุไร เพราะตีเร่ือย เสียงเปยะปะๆ มนัก็กลัวซิคนใชไหม วิ่ง เอาละใหพร  

หลังจังหัน 

 ผูกํากับ ปญหาจากเว็บไซตหลวงตา มีดังตอไปนีค้รับ ขาพเจาปรารถนาใหบิดา
มารดามีสัมมาทิฏฐิ และขอพรจากพระรัตนตรัยเสมอ ขอใหทานทั้งสองมีสัมมาทฏิฐิ 
และไมคิดลบหลูลวงเกินพระรัตนตรัยแมจะเพียงนอยนิด แตบิดาของขาพเจายังคง
ปรามาสพระสงฆดวยความไมรู ทานมทีิฐิและเชื่อมัน่ในความเชื่อของตัวเองสูงมาก เมื่อ
ขาพเจาไปทําบุญใหทาน ถึงแมจะถวายทองเพื่อรวมในโครงการผาปาชวยชาติขององค
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ในใจจริงของขาพเจาปรารถนาใหทานอนุโมทนาบุญ 
เพื่อที่จะไดบุญดวย แตแลวผลที่ไดกลับตรงขาม ขาพเจาไมกลาบอกบิดาเพราะเกรงวา
ทานจะดาวาและลบหลูองคพระรัตนตรัย ขาพเจาจะชวยทานไดอยางไรบาง ขอกราบ
นมัสการทานหลวงตาดวยความเคารพอยางสูงยิ่ง 

หลวงตา ใหปฏิบัติตามเดิมนั่นแหละ ทานไมยินดีก็เปนเรื่องของทาน เราก็นิ่ง
เงียบไปเสีย เราเปนลูก เขาใจไหม เร่ืองทําของเราก็ทําไป กเ็ทานั้นเอง (ไมตองไปพดู
อะไรกับทาน เฉยๆ ไป) ไมตอง พูดมันก็ไมลงกนัมันถือสิทธิ ์พอก็ถอืสิทธิ์วาตัวเปนพอ 
ลูกก็ถอืสิทธิว์าเปนลูก มันไมลงกันละ พอแมกับลูกไมลงกันงายๆ เพราะตางคนตางถอื
สิทธิ์ 

คําพูดทั้งหลายที่ไมทราบใหทราบเสีย ที่วาเห็นผิดคือมิจฉาทฐิิเห็นผิดๆ นี้คือ
ความเห็นของกิเลสมันแทรกอยูในหัวใจเรา มันใหญกวาธรรม สวนมากกิเลสใหญกวา
ธรรมภายในหัวใจของสัตวโลก นี่เรียกวากิเลสความเศราหมองมืดตือ้ สรางแตฟนแต
ไฟใหโลก ทานเรียกวากิเลสภาษาของธรรม ธรรมคือเครื่องชะลางอยูภายในจิตใจ เปน
ธรรมชาติที่เลิศเลอ สองอยางน้ีอยูในหัวใจดวงเดียว มันฟดมันเหวี่ยงกันอยูบนหัวใจ 
หัวใจบนเวที แหลกไปหมด นักมวยเขาตอยกันเวทีสะเทือนเลย อันนี้หัวใจสะเทือน 
ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน สวนมากมีแตกิเลสขยี้ขยําแหลกไปเลย ธรรมะที่จะฟด
กิเลสขยี้ขยํากิเลสใหแหลกนี้ไมคอยม ี ยกไวพระพุทธเจาพระอรหันตเทานั้นเองที่
เหยียบกิเลสแหลก นอกนั้นไมมี มีแตกิเลสเหยียบแหลกนั่นละ 

เร่ืองของกิเลสใหพากันทราบเสีย ความเห็นผิดเกิดมาจากใจ คือกิเลสบงการ 
ความเห็นถูกเกิดมาจากธรรม ธรรมบงการ มีอยูสองอยาง ใครจะเอาไปพินิจพิจารณา 
เราเปนผูรับผิดชอบตัวของเรา รับผิดชอบไมไดมีแตกิเลสตีเอาๆ ใหเราชําระสะสางนะ 
ไมมีใครที่จะชี้บอกไดอยางแมนยําอยางน้ี คือธรรมชาติอันนี้กเิลสกับธรรมมีอยูในหัวใจ
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โลกมากี่กัปกี่กัลป ไมมใีครทราบ พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาทราบหมด ตรัสรูก็คือฟด
กิเลสแหลกหมดแลวก็จาขึ้นมา ทีนี้ก็นําพิษนําภัยของมัน และนําคุณของธรรมมาสอน
โลก ใหโลกพยายามแหวกวาย ปดกวาดชําระลางส่ิงที่เลวรายทั้งหลายซึ่งเปนภัยตอ
ตัวเองออกโดยลําดับ แลวการสรางความดีสรางลงไปเรื่อยๆ ชําระลางกันไปเรื่อยๆ นี่
ละธรรมอยูในใจ ใหธรรมไดแสดงออก มีแตกิเลสแสดงฤทธิแ์สดงเดชอยูตลอดเวลา 

นี่ก็มาสัมผัสกับเรื่องของเรา จําเปนที่จะไดพูด ทีแรกก็มีที่วาใหญๆ นั้นแหละ 
มันใหญเทาภูเขามันเปนภูเขา ภูเขาไมเปนภัย แตภูเขาภูเรานี้เปนภัยมาก สําคัญวาตัว
ใหญตัวโต กระซิบกระซาบมาหาหลวงตาบัว ใหเอาคนที่เชื่อถือไดเปนคนดีไปหา 
กระซิบกระซาบมาหาเราใหจัดคนที่ไวใจไปหา พูดนิ่มนวลนะ ไวใจไปหา ไมไดบอกวา 
ใหเอาคนที่โงที่สุดไปหา ความหมายเขาวางั้น เราไมใหไป แนะ ทีนี้คนพวกนี้มันเล็ด
ลอดไปจนได ถกูเขาเปาหัวมา เปากระหมอมมาเห็นไหมละ เราบอกไมใหไปมันเล็ด
ลอดไปได ลูกศิษยมันเกงกวาครู 

อยางน้ีละถามันฝนเราที่ตรงไหนผิดตรงนั้นเราพูดจริงๆ อันใดที่เรากันไวเรา
ไมใหไป นั่นก็คือวาส่ิงที่ผานไปนั้นผิด นั่น นี้เราบอกไมใหไป จะถกูเขาเปากระหมอม
เอาละเราวาอยางน้ี ไมไดของดิบของดีมา มีแตฟนแตไฟเผาพวกเดียวกันใหแหลกไป
ตามเขาไปหมดนั่นแหละ เราสั่งไมใหไป นี่มันเล็ดลอดไป ไอพวกเปรต ลูกศิษยของเรา
มันเปนเปรตเดี๋ยวนี้นะ เขาใจไหม ไปหาเก็บตกจากเขา เก็บตกมามีตัง้แตยาพิษทั้งน้ัน
เอามานี้ แลวมาเลาใหเราฟง ตีปากเอานะ กูบอกใหสูไปเมื่อไรวางั้นแหละเรา สูฝนกูสู
เกงกวากูนี่วะ กูพิจารณาหมดหัวใจกูแลว ส่ิงใดกูส่ังออกไปนีกู้พิจารณาเรียบรอยแลว กู
ไมไดพิจารณาสุมสี่สุมหา บอกไมใหไปสูฝนไปทาํไม 

ถูกเปากระหมอมมา แลวก็มายกโทษคุณสนธิ ที่ทํางานเพื่อชาติบานเมืองมา
ตั้งแตดัง้เดิม มาคุณทองกอน เรียกวาสองคนนี้เลวรายที่สุดเห็นไหม มันเปากระหมอม
ออกมา เลวรายที่สุด ที่ไมเลวรายก็คือตัวทีม่ันเลวรายที่สุดนั่นตัวมันดีที่สุด มันเปา
กระหมอมมา นี่ละเปนอยางน้ีนะ ไดยินชัดๆ เลยเราพูดอยางตรงไปตรงมาภาษาธรรม 
เราไมเคยสะทกสะทานกบัสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้เราไมมี มีแตธรรมลวนๆ ออกได
เต็มเหนี่ยวของธรรมเลย เราไมเคยวาเกรงคนนั้นเกรงคนนี้ ไมมีเกรงใครละ ธรรม
เทานั้นเปนหัวใจ นี่ละเร่ืองก็เปนมาอยางน้ี เห็นไหมคนไหนที่มันเกงกวาครูเปนอยาง
นั้นละ 

อันใดที่เราเตือนแลวตองฟงซิ การออกเตือนเราเอาธรรมออกเตือนนี่ นี่ก็ทราบ
วาถูกเปากระหมอมมา มาหาเรา ดีที่เราไมตีปากมัน บอกไมใหไปมันยงัไป มันฝนเห็น
ไหมละ อะไรๆ เราพิจารณาเรียบรอยแลว สมควรยังไงไมสมควรยังไงเราถึงบอก
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ออกไป แลวยังฝนไปไดใหเขาเปากระหมอมออกมา ก็เปนยาพิษยาภัยเต็มออกมาหมด 
จึงมายกโทษคนทั้งประเทศในนามของคุณสนธิ ล้ิมทองกลุ นั่นละเปนผูทํางานเพื่อ
ประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเปนผูเสียหายจากพวกยักษพวกผีมันกินมันกลืนไปทุกแบบทุก
ฉบับนั่นละ แลวถือวานี่เปนคนที่เลวรายที่สุด เลวรายสําหรับมันนั่นเอง 

คุณสนธิจะเลวรายตอชาติบานเมืองไดยังไง อุดหนุนชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ใครจะเกินคุณสนธิที่ออกประกาศอยูทั่วโลกดินแดนนี้ไดยินกันไหม 
เราไดยินอยางน้ีจะใหวายังไง นี่พูดตามหลักความจริง มันวาคุณสนธิเลวรายคุณทอง
กอนก็เลวราย เมื่อสองคนนี้เลวรายก็เรียกวา เปนอาหารวางของมันหมด มันกินโตะกนั
หมดเลยเขาใจไหม ก็มอียูนี่ที่เปนกางขวางคอมันไว มันเปนอยางน้ันนะเดี๋ยวนี้ เลวที่สุด 
พวกนี้หนาดานที่สุดเลย ประกาศความเลวรายของตัวเองใหเปนความดีขึ้นมาใครจะ
เชื่อ กองขีม้นัก็รู กองทองคําเขาก็รู ตั้งแตเดก็เขาก็ยังรูจะวาไง จะมาหลอกกันหาอะไร 
มันหนาดานที่สุดพวกนี้ เลวเทาไรยิ่งหนาดานเขาไป ดานมากที่สุดคือพวกเลวรายที่สุด
นี่แหละ นี่ก็ออกมาแลว มาถึงเราเราออกไดเลย เปนอยางน้ีละ 

ฟงซิคุณสนธนิี่ชวยคนทั้งประเทศ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย คุณสนธิ ล้ิม
ทองกุล กับ คุณทองกอนนี้ชวยตลอดเวลาเลย เขาถือเปนขาศกึอยางใหญหลวง แลวเขา
จะถือวาสองคนนี้เปนขาศึกของชาตบิานเมืองที่เลวรายที่สุด ฟงซินะ นี่ละพวกเปรต
พวกผีพวกยกัษพวกมาร มันแสดงมาอยางหนาดานอยางน้ีละ ฟงเอาซินะ ใครจะเลวยิ่ง
กวาพวกนี้ บานเมืองจะลมจมอยูเวลานี้ คุณสนธิกับคุณทองกอนหรือเปนคนที่ทํา
บานเมืองใหลมจมอยูเวลานี้ เอา ดูไปก็รูกันนี่นะใครเปนคนทําอยูเวลานี้บานเมืองจนจะ
ลมจมไปหมด 

เดี๋ยวนี้เงินบาทเงินสตางคจะหาออกจายตลาดก็จะไมมีแลวนะ มันไปไหนหมด
เวลานี้ มันก็เขาไปสกุลใหญนั่นละ สกุลมหาโลภ บาโลภนั่นจะไปเขาสกุลไหน ออกจาก
นี้มันก็แยกไปหาพวกญาติพวกวงศพวกกกพวกเหลาของมัน สะแตกกันไปหมดเลย 
แลววาไง แลวมันก็มาหาเร่ืองใสคนทั้งชาติ ผูที่พูดแทนคนทั้งชาติกลับกลายเปนมหาภัย
ไปหมด มหาภัยตอมันนั้นแหละ มันกลืนไมไดถนัด เปนกางขวางคอของมัน มนัจึงมา
หาโจมตี ใหโจมตีนี้แลวเรียกวาอาหารวางเกิดแลวเต็มโตะวางั้นเถอะนะ เราไดยินอยาง
นี้เราก็พูดอยางน้ี ผิดถูกประการใด เอา ฟงเอา เราเอาความจริงมาพูดนะ 

มันเลวขนาดนั้นละเวลานี้ในวงราชการ นับแตวงรัฐบาลลงมา พูดอยางชดัเจน
เลย เวลานี้เขาโจมตีรัฐบาลเพราะเหตุไร รัฐบาลทําอะไรเขาจึงโจมตี เวลาเขาชมเขาก็ชม 
นี้เวลานี้เขาตําหนิ เขาไมอยากใหเปนรัฐบาลใหเปนนายกฯนําคนทั้งหลายใหจมทั่วทั้ง
ประเทศไทยนี้ เขาไมอยากใหจม เขาบอกใหลาออกเสียก็มีนัน่จะวาไง เขาพูดผิดที่ไหน 
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คนทั้งประเทศเปนคนแทๆ ไมใชหมามาพูดทําไมจะไมรู มนัเปนเทวดามาจากไหนมัน
จะมาเกงกวามนุษยทั้งประเทศนี่วะ มาอวดทําไมอวดความชั่วชาลามกของเจาของ มัน
ฟงไมไดในสายตาของธรรม เราพูดดวยความเปนธรรมนี่นะ มันเลวที่สุดพวกนี้เวลานี้ 
เลวมากทีเดียว ยิ่งเลวเขาไปทุกวันๆ 

ชั่วเทาไรยิ่งยกตนวาดีๆ ขึ้นไป อํานาจบาตรหลวงที่ไหนไปขุดกวานมาหมด มัน
จะเหยียบคนทั้งชาติใหแหลก มันนาทุเรศเอาเหลือเกิน กด็ูดวยธรรมนี่นะ เราฟงดวย
ธรรม เราพูดดวยธรรม เอาคอเราไปตัดเลยเราไมเสียดายยิ่งกวาธรรม เรากราบถึงที่สุด
ในหัวใจของเรามีแตธรรมเทานั้น นอกนั้นเราไมกราบ อยางที่พูดมานี้ ปากอมขี้ๆ ขี้เตม็
หัวใจมัน แสดงออกมาเหม็นคลุงไปหมดแหละ 

แตกอนเราไดยินประเพณีของโลกเขานับถือกัน ใครเปนคนมั่งมีศรีสุขมีฐานะ
ใหญโตรโหฐาน เปนที่เคารพบูชาของประชาชนทั้งหลายที่เขาเปนคนทุกขคนจนเขา
อนุโมทนาดวย บางคนเขาอัศจรรยก็ได วาเขาทําไมถึงมั่งถึงม ีนี่พวกที่มัง่มีมาดวยความ
บริสุทธิ์นะที่เขาชมเชย ถาไปหารีดหาไถกอบโกยเขามานี้เขาไมไดรํ่าลือ เศรษฐีนี้เปน
เศรษฐีเหม็นคลุงทั่วประเทศไทย ถามีอยูในเมืองไทยเราก็เหม็นคลุงทั่วประเทศไทย 
เศรษฐีประเภทนี้นะ เศรษฐีทําเมืองไทยใหลมจม เหม็นคลุงทั่วประเทศคือเศรษฐี
ประเภทนี้ มีอยูในเมืองไทยไหมเวลานี้นะ ถาไมมกี็ดูเอาซิมันเปนยังไง 

คําวาเศรษฐีนี้เขาชมกันทั่วประเทศ ยินดีทั่วโลกทั่วสงสาร แตเศรษฐีในปจจุบนันี้
เปนยังไงจึงเหม็นคลุงไปหมด มีแตฟนแตไฟเผาไหมแหลกไปเลย คนทั้งประเทศนี้เลย
จะไมมีตับมปีอดใหมันเอาไปสะแตก เขาใจไหมละ โอ มันนาทุเรศนะ ก็เรานี้เปนผูทํา
หนาที่แกชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ตั้งแตวันเราประกาศลั่นโลกออกมาวาเปนผูนํา
พี่นองทัง้หลาย ดูซินะ มันเขากันไดไหมกบัเรื่องที่มันกินมันกลืนรีดไถคนทัง้ชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริยจนจะไมมีเหลือในประเทศไทย กับที่เรานําพี่นองทั้งหลายเวลา
นี้ นี้คือเอาธรรมออกนํา ธรรมเปนผูนํา 

มีเทาไรๆ ขนเขาๆ ไมไดขนออกนะ ถาวาทองคาํก็เขาคลังหลวงก็เห็นชัดๆ อยู 
ที่เขาแลว ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึงเขาเรียบรอยแลว ที่น้ําไหลซึม ประเภทน้ําไหลซึม
ทองคํา กําลังจะเริ่มไหลเขาไปดูจะสองสามรอยเขาไปแลว นี่มีแตขนเขาทั้งน้ัน ดอลลาร
ขนเขา เงินสดขนเขาๆ เพื่อชาติบานเมืองของเรา เราไมเคยแตะ เราชี้นิ้วไดเลยบาท
หนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซิพี่นองทัง้หลาย นี่ละเรานําโลก กับโลกนําโลกเปนยังไงตางกัน
ไหม เราไมเคยแตะ เราอิ่มพอทุกอยางแลว เราไมไปแตะ มีแตพยุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยของเราขึ้นเต็มกําลังความสามารถของเราโดยถายเดียวเทานั้น แลวมา
เห็นความสกปรกนี้มันดไูมได วาเอาบางซิ ก็เราผิดชอบดวยกันในคนทั้งประเทศ
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เหมือนกันกบัเขากับเรา เขารับผิดชอบทางไหน รับผิดชอบทางนี้เราก็บอกอยางน้ี เงิน
ทุกบาททุกสตางคพี่นองบริจาคน้ีไมไปไหน ออกชวยชาติบานเมืองทัง้น้ัน 

อยางที่วา ขาวเขาจะมาทําบุญประทายขาวนี้ออกหมด เราไมไดเกี่ยวของนะ 
อยางน้ีเปนประจํา เราทํานี้ทําเพื่อชาติ สมบัติเพื่อชาติ เขามาในวัดปาบานตาดออกเพือ่
ชาติทั้งนั้นๆ นี่ละเราพูดไดเต็มปากของเรา ที่เราบริสุทธิ์เต็มสวน ใครจะมาวาเรากิน
อะไรกลืนอะไร เอา วามา เราเปนผูทําเองนี่นะ บริสุทธิ์เต็มหัวใจของเราแลว ใครจะมา
วาอะไรก็วาซิ ความบริสุทธิ์อยูกับเรา การกระทําดีอยูกับเรา จะเสียหายไปไหน ปากอม
ขี้อยาเอามาพูดเลยเราไมสนใจฟง 

เวลานี้กําลังเลวรายมาก คนที่ดีๆ ไปเที่ยวโจมตี อยางคุณสนธิคุณทองกอน
กําลังหาเรื่องหาราววาเลวที่สุด กําลังเขาจะไปโจมตีจุดสําคัญของหัวใจแหงชาติไทยของ
เรา ใหแหลกเหลวไปหมด แลวเขาจะกินโตะในคนทั้งประเทศเปนอาหารวางของเขา
ทั้งหมดนั่นแหละ พวกเปรตเขาใจไหม พวกเปรตพวกผ ี แหมพวกยักษพวกมาร
ปจจุบันนี้เลวรายมากที่สุด ถาวารัฐบาลก็รัฐบาลปจจุบันนี้โดงดังที่สุด เหม็นคลุงที่สุด
เลย ไมไดหอมหวนนะ เหม็นคลุงที่สุด เศรษฐีในวงรัฐบาลนี้ก็เหม็นคลุง สกุลเศรษฐี
อะไรๆ หรือเปนญาติเปนวงศของเศรษฐีในวงรัฐบาลเหม็นคลุงไปตามๆ กันหมด 
เศรษฐีพวกนี้เปนเศรษฐีเหม็นคลุงทั่วโลก อยาวาแตทั่วเมืองไทยเราเลย 

เราก็ไมเคยเห็น มาเห็นเศรษฐีเหม็นคลุงในชาติไทยของเราปจจุบันนี้แหละ ที่
ไหนเปนเศรษฐีเขาเคารพนับถือบูชายินดี แตเศรษฐีในสมัยปจจุบันนี้เปนฟนเปนไฟ
และเหม็นคลุงไปหมด ก็พึง่มาเห็นในเมืองไทยของเรานี้ ใครอยากเปนเศรษฐีอันนี้
พิจารณาซิ อยากเปนไหมเศรษฐีประเภทเหม็นคลุงไปหมด เศรษฐีปจจุบันในเมืองไทย
ของเรา เปนเศรษฐีที่เหม็นคลุงไปหมดทั่วโลกดนิแดนของประเทศไทยเรานี้ จนไมมี
ใครดูไดฟงไดละ เปนขนาดนั้นนะ นี่จบเปนพักๆ นะ พดูถงึเร่ืองคนดีโจมตีใหเปนคน
ชั่วทั้งหมด 

คุณสนธินี่ทําประโยชนแกโลก แกเอาอะไรคุณสนธิ คุณสนธิไปทําความเสียหาย
แกผูใด ในประเทศไทยเรานี้มีที่ไหน แลวคุณทองกอนก็เหมือนกันไปทําความเสียหายที่
ไหน มีแตพยุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเต็มกําลังความสามารถของตน เปนก็เปน 
ตายก็ตาย ทานเหลานี้เปนผูเสียสละไดเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย แลวเปนความ
เสียหายอะไรถึงมาตองถกูโจมตีวาเปนคนเลวรายที่สุด เลวรายที่ตรงไหน มาชี้แจงให
หลวงตาบัวฟงเสียหนอยนะ แตพวกที่มันปากอมขี้นั่น เปนฟนเปนไฟเผาบานเผาเมือง
มันทําไมไมแสดงตัวของมัน วากินบานกินเมืองกนิเทาไร กินแบบไหนๆ บาง มาแจง
ความฉลาดของมันบางซิ ความฉลาดของจอมสกปรกที่สุดนั่น เอามาแสดงบางซิ ใหโลก
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เขาไดรูวา โอ รัฐบาลนี้ คนไทยของเราปจจุบัน รัฐบาลปจจุบันนี้แหลมคมมาก สะแตก
ตับปอดประชาชนจนไมมีเหลือ ใหเขาไดพูดบางซินะ มันกินมันกลืนตลอดเวลา แลว
ประกาศความดีของตนโตงๆ ประกาศหาอะไร ความชั่วมันเต็มตัวนี่ ใครจะไปเชื่อมนั 
หมาก็ไมเชื่อละเขาใจไหม เอาละพอ เทานี้ละ 

สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงเชาวันนี้ ทองคําที่หลอมแลวได ๒๒๕ กิโล ๑๘ แทง 
ทองคําที่ยังไมไดหลอม ๓ กิโล ๕ บาท ๙๕ สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยัง
ไมไดหลอม เปน ๒๒๘ กิโล ๕ บาท ๙๕ สตางค กรุณาทราบไวทั่วกัน นี่ละไหลซึมเขา
ไปหาคลังหลวง ไมไหลออก ไหลทั้งนั้น ธรรมเปนผูนํา มีแตไหลเขาๆ ไมมีไหลออก นี่
ละมันจึงโมโหละซิคน พอวามันก็วากันบาง 

ทองคําเราประเภทน้ําไหลซึมคอยเรื่อย ตอไปมนัก็จะมากนัน่ละ เราเปนหวง
ทองคําหัวใจของชาตไิทยเรา เราจึงหาอุบายวิธีทุกอยางที่จะหนุนเขาสูชาติไทยเรา ให
ลูกหลานทั้งหลายไดอาศัยเปนความรมเย็น แนนหนามั่นคงทุกอยาง ถาทองคําอยูใน
ทองพระคลังของเราแลวทุกอยางจะดดีขึ้นๆ แข็งไปตามๆ กนั ถาอันนี้ออนเสียอยาง
เดียวออนหมด เราเห็นเหตุการณอยางน้ี จึงไดรบกวนบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลาย
เร่ือยมา สําหรับหลวงตาเราพูดตรงๆ เราไมเอาอะไรเลย เขาใจไหม ชวยดิ้นลมดิ้นตาย
แตไมเคยสนใจเอาอะไร เปนอยางน้ันนะ ใหลูกหลานทั้งหลายพิจารณา ชาติไทยของเรา
จะอยูไดดวยสิ่งเหลานี้แหละรับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่ 

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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