
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

เปนบุญเปนกรรมของชาติไทยเรา 
 ผูกํากับ เปนจดหมายที่แมของลูกสาวสองคนเขียนมาถึงหลวงตา ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ กราบนมัสการเรียนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เนื่องในงานทําบุญ
ประทายขาวเปลือกที่จะมาถึงนี้ ขาพเจานางอาภารัตน ปภัสสรสรางกูล อัมพรชัยประทีป 
และลูกสาวทั้งสองคน คอื น.ส.สุชานันท อัมพรชัยประทีป และ ด.ญ.นัฐวรา อัมพรชัย
ประทีป กราบถวายเครื่องไทยทานและเช็คของขวัญจํานวนสี่รอยบาท แกองคหลวงตามหา
บัว ญาณสัมปนโน สุดแตองคหลวงตาจะพิจารณา 

เนื่องจากบุตรสาวทั้งสองคนของขาพเจา คือ ด.ญ.นัฐวรา อัมพรชัยประทีป และ 
น.ส.สุชานันท อัมพรชยัประทีป โดยเฉพาะ ด.ญ.นัฐวรา อัมพรชัยประทีป ปวยเปน
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และไดส้ินลมหายใจเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ที่ผานมา บุตรสาว
หมดลมหายใจพรอมกับคําภาวนา พุทโธ อยางสงบ กอนที่รางกายทุกอยางจะไมทาํงาน 
บุตรสาวไดพยายามลุกขึ้นมานั่งสมาธิบนเตียง และกราบรูปหลวงตา ๓ ครั้ง พรอมกับ
กลาววา องคหลวงตาสวางเปนรัศมี บุตรสาวขาพเจาเคยมาอยูปฏิบัติภาวนา เดินจงกรม ที่
วัดปาบานตาด ตั้งแตอายุยังนอยๆ  

หลายปที่ผานมาขาพเจาพาบุตรสาวทั้งสองคนมาอยูภาวนาที่วัดปาบานตาด ซึ่งก็ได
อยูปฏิบัติครั้งแรก ๙ วัน ปถัดมาอยูปฏิบัติจํานวน ๓ วัน จากการที่ลูกไดมาปฏิบัติภาวนาที่
วัดหลวงตา ลูกจึงไดหลักใจ เมื่อลูกมาปวยเปนมะเร็งดังกลาว ลูกก็ไดกลาวกับขาพเจาผู
เปนแมวา โชคดีที่แมพาหนูไปวัดตั้งแตเล็กๆ  ไดกราบหลวงตา และไดกลาวภาวนาพุทโธ
จนลมหายใจสุดทาย (อายุได ๑๔ ปกับ ๖ เดือน) ขาพเจาและลูกสาวทั้งสองคนมีบุญ
วาสนาไดกราบหลวงตาครั้งแรกเมื่อวันที่เสารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ขึ้น ๑๕ ค่ํา
เดือน ๘ เวลา ๑๒.๒๐ น.ตรงกับวันอาสาฬหบูชา ที่พิพิธภัณฑหลวงปูมั่น วัดปาสุทธาวาส 
จ.สกลนคร 

ขณะนั้นขาพเจาและลูกสาวทั้งสองคน เขาไปกราบรูปปนและอัฐิธาตุของหลวงปูมั่น 
ภูริทัตโต ขณะที่ขาพเจาเขาไปกราบ ขาพเจาและลูกสาวไดเห็นหลวงตากําลังกราบหลวงปู
มั่นอยางงดงาม และเมื่อหลวงตากราบหลวงปูมั่นเสร็จแลว หลวงตาลุกขึ้นยืนและหัน
กลับมา ขาพเจาน้ําตาไหล และรูสึกวากายเบา และเห็นองคหลวงตาสวางเปนรัศมี ลูกสาว
ขาพเจากอดขาพเจาแลวถามขาพเจาวา ทําไมแมเห็นหลวงตาแลวแมรองไห และลูกสาวทั้ง
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สองยังกลาวเชนกันวา องคหลวงตาสวางมาก ลูกสาวทั้งสองสวดมนตไหวพระและภาวนา
พุทโธ จวบจนถึงปจจุบันตามอัตภาพอยูเสมอ และเคารพหลวงปูมั่นและหลวงตา ยึดเปน
หลักใจ ขอกราบนมัสการมาดวยความเคารพอยางสูงสุด น.ส.อาภารัตน อัมพรชัยประทปี 

หลวงตา พอพูดอยางน้ีแลวก็ทําใหระลึกถึง โยมผูหญิงที่จันทบุรีคนหนึ่ง แกภาวนา
เกงเหมือนกนัแตปากเปราะ แกมาจังหันแลวก็นั่งอยูรานเตี้ยๆ เปนรานสําหรับพระฉัน
จังหัน ไปสรางวัดใหม เราเดินไป แกน่ังอยูนั้น ๒ คน เราไปบิณฑบาตพึ่งกลับมา วายวีดขึ้น
ทันที รัศมีของอาจารยสวางหมด รัศมีรัดสะหมาที่ไหนเปนบาหรือ เดี๋ยวตีปากเอานะ เราวา
งั้น ขึ้นอยางไมไดสติสตงันะภาษาของเรา แตแกมีสติ เปนความตื่นเตนของแกเอง เรากําลัง
เดินเขามา วายวีดขึ้นทันที รัศมีของอาจารยทําไมอัศจรรยมากนัก จาไปหมดเลย รัศมีรัด
สะหมาอะไร ตีปากเอานะปากเปราะ เราวางี้ โอย ก็มันเปนอยางน้ันจริงๆ ยังเถียงอกี มัน
ไปสัมผัสกันก็เลยเลาใหฟง รัศมีสะหมาอะไรเราวางั้น ตีปากเอานะมันปากเปราะ 

นี่เขาเลามาใหฟงเฉยๆ นะ ลูกสาวเขาเสียไปคนหนึ่งใชไหม (ครับ คนที่ส้ินชีวิตนี่
ละครับที่ภาวนาแลวลุกขึ้นมากราบหลวงตา ๓ ครั้งแลวสิ้นใจอยางสงบ และเปนผูที่เห็น
รัศมีสวางขององคหลวงตา) 

เมื่อวานนี้ทองคําได ๑๕ กิโล ๑๔ บาท ๘๖ สตางค สงไปแลวแตเชานี้เพื่อใหทันเขา
โรงหลอมวันนี้ สําหรับดอลลารได ๑๑,๑๐๔ ดอลล เงินสดได ๑,๑๕๙,๓๗๒ บาท งานเมื่อ
วานนี้ ขาวที่มานั้นดูจะไมลดกวาปกลายนี้มากนักนะ ทีแรกเราคิดวาจะลดมาก เพราะปนี้
คนทํานาไมคอยสะดวก รอบๆ นี่ไมสะดวก ตัง้แตขอนแกนไปนี้ เพราะพวกนี้ทําบุญถึงกัน
หมด ขอนแกน มหาสารคาม แถวนี้ฝนไมดี อุดรมีดีอยูบางกวาทางนูน แตไมสมบูรณ ดีไป
ตั้งแตสวาง ไปสกลนคร นครพนม ดีหมด เราจึงคิดวาขาวปนี้จะไมไดมากเหมือนปทีแ่ลว 
เพราะฟาฝนไมคอยดี ครั้นเวลาไปดูที่ไหนได โถ มันยังไงกัน เราคิดวาจะไมลดมากนกันะ 
คอยฟงก็แลวกัน ปกลายไดตั้ง ๘,๐๐๐ กระสอบ แปดพันกวาปกลายนี้ ปนี้จะไดสักเทาไร
คอยดู แตกม็ากมาย 

ทองคําที่เขาคลังหลวงแลวเวลานี้ ๙,๑๒๖ กิโล เอาหมื่นกิโลตั้งลงไป เอานี้ลบ ขาด
เทาไรก็นั่นละที่เราจะหาใหพอ อยางนอยตองใหพอในวันปดโครงการ คือมอบทองคํา 
ดอลลาร สมบูรณแบบเลย แลวปดโครงการในวันนั้น นี่ยังขาดอยูเทานี้แหละ เวลานี้ดู
เหมือนจะยังขาดอยูประมาณสัก ๔๐๐ กิโล แตกอนมันถึง ๘๐๐ นี้ลดมาแลวมาก ยัง
เหลืออยูคงไมเลย ๔๐๐ กิโล ยงัขาดอยูนะ สําหรับดอลลารนั้นมอบคลังหลวงแลว ๘ ลาน 
๘ แสนดอลล ดอลลารที่ไดเพิ่มหลังมอบคลังหลวงแลวเมื่อวันที่ ๒๖ นั้นเปนวันมอบนะ ได
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ดอลลาร ๑๒๙,๔๗๘ ดอลล อันนี้กล็บ ๑๐ ลานนั่นแหละ เหลือเทาไรก็ขาดเทานั้น แตอัน
นี้ไมไดแนนอนนัก เพราะบัญชีมีทั้งทางโนนมีทั้งทางนี้ ดอลลาร อยางเรามาทางนี้บัญชี
ดอลลารก็เขาทางนี้หมด ทางนูนก็ทราบบางไมทราบบาง แตเวลาถึงวันก็รูเอง ออกผงึจาก
บัญชี โอนปงขึ้นทางนูนเลยเทียว 

ไดเปนหมื่นๆ ไมใชนอยๆ นะ ตั้งแตเรากลับมาจากกรุงเทพแลวก็ไดมาเรื่อยๆ  
คือมาทางนี้เขาทางนี้หมด ไปทางโนนเขาทางโนนหมดเลยไมเอามา ดอลลารที่ไดแลว
ทั้งหมด ๘,๙๒๙,๔๗๘ ดอลล ยังขาดดอลลารอยูอีก ๑,๐๗๐,๕๒๒ ดอลลจะครบจํานวน 
๑๐ ลาน อันนี้ก็ไมแนละ นี่เขาบอกตามที่เขาทราบมา เพราะมันเขามาเรื่อยๆ  ดอลลารมา
อยูเร่ือยๆ คือเขาบัญชีแลว ที่ยังไมเขารอจะเขาอยูก็มี นี่ละจํานวนที่วาน้ี บอกอยางเดด็ขาด
เลยวาขาดไมไดเลย คราวนี้เด็ดที่สุดเลย เด็ดสุดขีด วาระที่ประกาศออกชวยชาติ เทศนาวา
การในที่ตางๆ เรียกวางด การเทศนอยางน้ัน ไมเอาแลว หากจะเทศนจะนอกรายการใน
รายการก็ไปตามอัธยาศยัและธาตุขันธของเราเทานั้น เราไมไปตามโครงการ 

สําหรับโครงการที่วาชวยชาติของเรา ที่ออกเที่ยวเทศนาวาการ หยุด โครงการเอาไว
ขางนอกเลย ไมเอามาไวบนหัวเรา ไวขางนอก คือเราอยากจะไปตามโครงการหรือนอก
โครงการอะไรก็แลวแตเรา สวนบัญชีนั้นเดี๋ยวนี้ยังปดไมไดนะ เราตองรอไปชั่วระยะหนึ่ง 
แลวเราจะประกาศลวงหนาใหทราบ เราจะปดบัญชีวันนั้นบอกเลยเทียว ทีนี้ก็เปนปรกติไป
เลย แตเวลานี้ยังปดบัญชีไมได เพราะเงินยังมาอยู มาทั่วประเทศไทย มาเล็กมานอยมันก็
มาอยูตลอด เราจึงปดบัญชีไมได จึงตองรอบัญชไีวกอน ยังไมปดบัญชี จนกวาเวลาสมควร
แลวเราก็จะบอกลวงหนาอีก เราจะปดบัญช ี ยานประมาณวันที่เทานั้น พอถึงวันนั้นก็
ประกาศบอกเลยทั่วถึงกนัหมด 

สวนที่เขามาตามหลัง มันก็เขาของเกานั่นแหละ เราพูดตามโครงการที่เรากําหนด
เฉยๆ นะ สําหรับเงินทองทัง้หลายที่พี่นองทั้งหลายมาบริจาคนี้ สําหรับเงินมาหาหลวงตา
บัวโดยเฉพาะนี้มันจะสักกี่พันลาน พูดจริงๆ นะไมใชธรรมดา เฉพาะของเราเขาชวยโลก
ทั้งหมดเลย เราไมเคยเกี่ยวของนะ ไมเคยไปหาซื้ออะไรๆ มา นอกจากจายในวัดนี่กับทํา
สาธารณประโยชนเพื่อโลกเสีย จายเหลานี้ๆ ก็เปนเรื่องสวนรวมไปเสียทั้งหมด ที่จะมาหา
เราไมเห็นปรากฏนะ เราไมเคยสนใจ เพราะมันทวมเห็นไหมละ บิณฑบาต พระจะตาย
เพราะทวม ก็อยางน้ันแลว ทุกอยางทวมมาโดยลําดับๆ เพราะฉะนั้นจึงออกหมดเลย
สําหรับเงินสวนของเรา 
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มาอะไรๆ กเ็ขาสวนรวมทั้งน้ันๆ ออกหมดตลอดมาตั้งแตสรางวัด เราไมเคยสั่งสม
อะไรตลอดมา เราชวยโลกมาตั้งแตเร่ิมสรางวัด โรงรํ่าโรงเรียนชวยมาตั้งแตเร่ิมสรางวัด 
ตลอดไปหมดเลย พอดกีารชวยชาติมารวมกันเขาก็เลยเขากองเดียวกันๆ หมดเลย เรา
บริสุทธิ์ใจเต็มที่ในการชวยชาติคราวนี้ ชวย เราพูดตรงๆ เลย พูดอยางอาจหาญชาญชัย 
เลยอาจหาญของสมมุติอกี วาเราไมมีอะไรในหัวใจของเราแลว เราชวยโลกนี้ดวยความ
เมตตาลวนๆ แมบาทหนึ่งสตางคหนึ่งเราไมเคยมีในหัวใจของเรา เขมงวดกวดขันทกุอยาง 
เราเปนผูทําหนาที่แตผูเดียว ใครมาทําแทนเราไมไดมันจะรั่วไหลแตกซึม นี่เราเชื่อความ
บริสุทธิ์ของเราขนาดนี้ 

เราชวยโลกคราวนี้ถึงขนาดคอขาดขาดไปเลย ไมไดมอีะไรเสียดายยิ่งกวาชาติและ
ศาสนา ซึ่งเราครองอยูในเมืองไทย หรือเรากราบไหวอยูตลอดเวลาในเมืองไทย เราไมมี
อะไร เวลาชวยชวยจริงๆ เด็ดๆ จริงเลย เราไมมีละวาเหยาะๆ แหยะๆ จะกลัวใครหรือ
กลากับใครไมมี กลัวก็ไมมี กลาก็ไมมี ไมมกีลัวจะมีกลามาจากไหน ไมมีทั้งกลาทัง้กลัว 
ผานไปหมด เหยียบหัวไปหมดเลย พูดตรงๆ อยางน้ีนะ ธรรมชาตินี้มันเลิศเลอสุดยอดทกุ
ส่ิงทุกอยางแลว ครองอยูในหัวใจมาได ๕๔-๕๕ ปนี้ มาโกหกทานทั้งหลายเหรอ ฟงซินะ 

เพราะฉะนั้นการทําทุกอยางเราจึงเชื่อหัวใจเราที่มีแตธรรมลวนๆ จะมีมลทินเขามา
แทรกไมไดเลยเปนอันขาด ตัดสะบั้นเลยนะเรื่องของมลทินนี่ เขามาไมไดในหัวใจอันนี้ ถา
เปนเรื่องของธรรมแลวออกได ออกทะลุถึงวาคอขาดไปเลยนูนนะ ถาเร่ืองของธรรม ถา
ธรรมพาเดินแลวเดินอยางนั้นละ ถาเร่ืองกิเลสมันผิดอยางน้ีเราจะฝนไมม ี แมเสนผมหนึ่ง
เราก็มีไมได มันขัดกันทนัทีเลยกับธรรมชาตินี้ ก็เหมือนกับวากางขวางคอ ส่ิงที่กิเลสมลทิน
ที่เขามาพาดพิงในหัวใจนี้มีไมไดเลยมันหากเปนเอง เหมือนกบัวาขาดสะบั้นไปเลย เขามาก็
ขาดไปพรอมกันเลย 

นี่ละเรื่องจิตเมื่อเปนธรรมลวนๆ แลวเปนธรรมตลอด จะทําใหเปนโลกเปนสงสาร 
เปนกิเลสตัณหาเปนไมได เรียกวาอฐานะ เปนไปไมไดเลย นี่เราชวยโลกเราชวยดวยความ
บริสุทธิ์ใจอยางน้ีตลอดมา เพราะฉะนั้นเราถึงอดวิตกวิจารณไมไดนะ ที่โลกเขาโจมตีเราๆ 
แทนที่เราจะมาคิดถึงเร่ืองเขาโจมตีไมคิดนะ ไมมเีลย ฟงแตวาไมมีเลย ในหัวใจของเรา 
เขาโจมตี บรรดาลูกศิษยลูกหาเสียอกเสียใจ เคียดแคน วาเขาโจมตีอาจารยตัวเองอยางน้ัน
อยางน้ี อูย ชางหัวเขาเถอะนะ ปากเขา วาไปงั้นแหละเรา ความคิดเขา ปากเขา เขาจะยกมา
ทั้งโคตรก็ชางเขาซี ก็โคตรของเขาไมใชโคตรของเรานี่วะ เปนอยางน้ันไปเสีย ก็เราไมมีนี่ 
จะทําใหมีก็ไมม ี
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จึงอดวิตกวิจารณไมได เออ มันกรรมอะไรกันนา เราก็สรางคุณงามความดีเพื่อโลก
เพื่อสงสารเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มหัวใจ ชีวิตขาดดิ้นเราก็เพื่อไปหมดเลย แลวก็ยังมีผูมา
โจมตี ขนเอาบาปเอากรรมไปจากเราอีก มันยังไง คิดนะ เพราะเราไมมีอะไร แตพวกนั้น
มันมีละซี เออ มันจะกรรมอะไรเกี่ยวกันนะ คิดไปอีก เราอยูดีๆ ธรรมดา สรางแตความดี 
แลวความชั่วมนัก็โปะเขามาๆ แทนที่จะโปะแตเรามันยอนไปซี มันไมไปไหนนะ นี่ละทําให
เราวิตกวิจารณ เออ พวกน้ีมันยังไงกันนา คิดไป แลวก็คิดถึงเร่ืองพระพุทธเจา เร่ือง
พระพุทธเจาคิดนอยมาก เพราะเราไมมีอะไร พระพุทธเจาเปนฉันใด สาวกเปนฉันนั้นเลย 
แนะวางั้น ถูกเขาโจมตีทกุดานทุกทาง เขาจางกันยืนเปนแถวดาพระพุทธเจา เขาจาง นี่มีใน
ตํารา จางใหยืนเรียงแถว เวลาพระพุทธเจาบิณฑบาต แทนที่เขาจะเรียงแถวใสบาตร เขา
เรียงแถวเอาไมตีพระพุทธเจา ไมปากเขานะเขาใจไหม 

ไออฐู ไอลา ไอหัวโลน ไอขอทาน วาไปทุกอยาง เพราะจางเขามา เขาก็มาวาตาม
ประสา เหมือนอยางที่เขาจางใหวาเรานี่ โจมตีเรานี่เขาก็จางเหมือนกันเราแนใจ ไมเห็นก็
แนใจ เพราะการมาโจมตีเรานี้มันสะเปะสะปะ วาตรงไหนมันไมถูกๆ มาโดยลําดับ นี่แสดง
วาจางกันมา ผูที่รับจางเขาก็หาเงินหาทอง พอเลี้ยงปากเลี้ยงทองเขาก็เอา พอไดเงินแลวก็
วาไปๆ เขาเองจริงๆ แลวเขาก็ไมไดติดใจกับเราแหละ เขาติดใจกับเงินคาจาง แลวจางวา
กันไปทั่วทกุแหงทุกหนทัว่ประเทศไทย จางวาเรา โจมตีเรา โจมตีเร่ืองของเราที่บริสุทธิ์สุด
สวนๆ แลวโจมตีดวยกองมตูรกองคูถมาตลอด แลวกองมตูรกองคถูจะไปไหน มนัไมโปะ
เจาของมันจะไปไหน 

ในหัวใจเรามันไมมี ทําอะไรใหมีก็ไมมี จึงทําใหอดวิตกวิจารณไมไดนะ เออ นา
สงสารนะ ผูสรางบาปสรางกรรมก็ตั้งหนาตั้งตาสรางเอาจริงๆ สรางอยางความถึงใจ สราง
อยางความเคียดแคน สรางแบบกอกรรมกอเวรจริงๆ เราไมมีกับใคร เราจึงวิตกยอนหลัง
นะ แทนที่จะมีกับเรา เราบอกวาเราไมมี ตั้งแตพระพุทธเจากย็ังเปนอยางน้ัน เราตัวเทาหนู
จะใหเลยศาสดาไปไหน เขาอยากวาก็วาไปซิ เทานั้นแหละ ปลอย แตมนัก็อดวิตกวจิารณ
ในกรรมของเขาไมไดเหมือนกัน 

เชนอยางกรรมที่จางคนมาวานี่ก็เหมือนกัน นี่ก็ถกูไถเหล็กไถหัวหนาผูจางวาน นี่มัน
มีในตํารา ถูกไถเหล็กไถเอาเลย เมื่อเขาสืบทราบชัดเจนไมมีสงสัยแลวก็ใหนั่งลงเอาไถ
เหล็กไถไปเลย นี่มีในตํารา เปนกรรมปจจุบัน แลวกรรมอนาคตขางหนา ไปเมืองผไีม
ทราบวาเมืองผีเมืองไหนจะรับไดคนประเภทนี้นะ ดีไมดีถกูเนรเทศไปอีก เขาไปอยูเมืองผี
ก็อยูกับเขาไมได ลงนรกมันจะอยูไดหรือไมได นรกพิเศษสําหรับมันมีหรือเปลา เปน
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อยางไรเรื่องสรางกรรม ใครอยาหาญนะ คิดดูอยางที่เขาวาใหเราขนาดนี้ เราจะฉุกคิดเรื่อง
ตัวเองมันไมมีเลยนะ มีแตยอนวิตกกบัความคิดอยางน้ี เพราะเราไมมีเจตนาตอโลกในทาง
ใหรายอยางนี้ แตนี้มันก็มามีอยางน้ี 
 นี่เราพูดถึงเร่ืองเราชวยโลกดวยความบริสุทธิ์ใจนะ เราชวยจริงๆ ไมไดชวยเลนๆ 
ถึงขนาดคอขาด ขาดเลย นูนนะ ฟงซินะ ใหเสียดายชีวิตยิ่งกวาชาติกวาศาสนาไมมีสําหรับ
เรา ถึงคราวเด็ด เด็ดขาดสะบั้นไปเลยนะดวยธรรม ไมไดเดด็ดวยโลกนะ โลกเขามายุง
ไมได เด็ดตรงไหนนั้นละธรรมออกตรงนั้นๆๆ เลย ถาขัดธรรมไมเอา หมอบราบเลย ไม
ฝน ถาเร่ืองธรรมแมผมเสนหนึ่งก็ไมฝน หมอบเลย ถาเปนกิเลสมันขาดของมันเองละ ขาด
สะบั้นๆ ไปเลย
 มันก็เปนบุญเปนกรรมของชาติไทยเรา ผูดึงขึ้นก็ม ีผูลากลงก็ม ีอยางงั้นละจะใหวา
ไง ใหพากันพยายามทําความดีของเรา คนเราดีดวยความดี เปนสุข บรมสุขดวยความดีนะ 
ไมไดเปนทกุข เปนบรมทุกขดวยความดี ไมม ี เหลานี้เปนสมบัติของความชั่ว มันสราง
ความชั่วมันก็เปนของมนัเอง  
 เร่ืองราวที่สืบไปเมื่อวานนี้ก็สืบแลวนี่ ที่ปางๆ พูดเมื่อวาน วามาประกาศโฆษณา
หามไมใหเปดวิทยุฟงเสียงธรรมหลวงตาบัว อยางน้ันละเห็นไหมละ ถอยใครเมื่อไร ใหไป
สืบถามใหไดนะ สืบถามไดความแลวจะซัดกันนะกับเรา มันของเลนเมื่อไร มันกลัวใคร
เมื่อไรวางี้เลย มีแตขี้หมขูี้หมากลัวหาอะไร กลัวขี้หมา นอกจากหลีกไปเฉยๆ ใหกลัวมันไม
กลัว หากหลีกเขาใจไหม ใครจะไปกลาเหยียบขี้หมาใชไหม แตจะวากลัวมันก็ไมเห็นกลวัใช
ไหม หากหลีก นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ แบบเดียวกัน กลัวขี้หมูขี้หมาใหกลัวมันไมกลัว แต
หลีกเฉยๆ  
 ฟงเสียงเขาจางวานกันมาโฆษณาโจมตีเรา มันไมมีที่เขาโฆษณาโจมตี ๆ มานั้นมีแต
เหลวไหลๆ ทั้งหมดเลย จึงไดบอกวาขอบิณฑบาตพวกโฆษณาโจมตีใหผอนลงหรือใหหยุด
เสีย มันไมเกิดประโยชนอะไรแหละ มีแตโทษโดยถายเดียว เพราะมันไมเปนไปตามความ
จริง แสดงใหเห็นวาผูที่มาโฆษณาโจมตีเรามีแตรับจางมาทั้งน้ัน ถาเปนความจริง จริง ๆ 
ตองมาหาเหตุหาผลใชไหมละ ไดหลักไดเกณฑแลวไป เอาประกาศออกมา นั่นอยางงั้นถึง
ถูก แตนี้โฆษณาโจมตีสุมสี่สุมหา เพื่อแสดงความเลวรายของเจาของใหคนทั้งชาติไดดูได
เห็น ดูเอาซิทานทั้งหลาย  
 พวกนี้พวกทาํคุณประโยชนใหโลกอยางไรบาง พวกทีโ่จมตีอยูทกุหัวระแหงทั่ว
ประเทศไทย สอดแทรกไปหมดเพือ่โจมตีๆ ผูทาํดีเพื่อชาต ิ เพื่อศาสนา โจมตีทุกหยอม
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หญาเวลานี้ ฟงเอานะ แลวพวกนี้มันมาทําประโยชนอะไรใหโลก ตั้งแตเร่ิมตนตั้งรัฐบาล
ใหมมา มีแตเร่ืองกอกรรมกอเวรกับชาตินั่นละเปนสําคัญ กับชาติไทยของเรา ศาสนาก็ไป
ดวยกัน เคียงขางกันไป ทั้งจะทําลายชาติ ทั้งจะทาํลายศาสนา ออกทางศาสนาก็เพื่อทําลาย
ชาติ ออกจากทางชาติกม็ากระเทือนศาสนา มันเปนการทําลายดวยกัน จากคําโฆษณา จาก
อุบายวิธีการของพวกนี้ทีท่ําลายชาติโดยถายเดียว 
 เงนิบาทหนึ่งเราไมเคยเห็นเขาเอามายื่นใหเรา วาชวยชาติบานเมือง ไมม ี ทองคํา
กิโลหนึ่งจากคณะนี้ คณะที่กําลังทําลายชาติ ทําลายศาสนา อยางโจงแจง อยางหนาดาน 
อยางเปดเผยอยูเวลานี้ มันจะยื่นทองคํามาใหเราสักชิ้นหนึ่ง พอเปนเครื่องหมายที่จะให
ประชาชนเชื่อถือมันไดนัน้ไมมี ออกมาแงไหนมีแตทําลาย มีแตเผาแตจุดตลอดเวลา แลว
ใครจะเชื่อไดคนไทยทั้งประเทศ พากันฟงใหดีนะ เหลานี้ไมไดฟงเฉยๆ นะ ส่ิงเหลานี้เปน
เส้ียนเปนหนามตอชาตติอศาสนาและตอตัวของเราเองทั้งน้ัน ไมวาดอลลาร ไมวาเงินสด 
ไมวาทองคํา ไมมีจากพวกนี้ ที่โฆษณาอยางโจงแจงหนาดานอยูทุกวันเวลาน้ี โฆษณาใหเขา
ชวนเชื่อ เขาชวนเชื่อก็คือวา ใหมาทําลายทั้งชาติทั้งศาสนาใหจมลงในทะเลดวยกันกับพวก
เปรตนี่ วางั้นพูดงายๆ คําโฆษณาเหมือนออกอยางน้ันมาละ 

ผูทําดีทําแทบเปนแทบตาย แตผูทําชั่วไมทําอะไรเลย มีตั้งแตทําชั่วโดยถายเดียวๆ 
เทานั้น ทางความดีที่จะมาหยิบยื่นใหเห็นเปนน้ําใจสักนิดหนึ่ง วาการตําหนิติเตียนหรือการ
โฆษณาโจมตี ก็เพราะเห็นวาพวกนี้ทําไมดี เราทําดี แลวเครื่องหมายแหงการทําดีของเรา 
เอามายื่นใหบางซิ ทองคําหนึ่งกิโล หรือวาดอลลารสักหนึ่งดอลล เงินสดสักหาบาท ไมเห็น
มี มีตัง้แตฟนแตไฟออกมาเผาโลกเวลานี้ ทานทั้งหลายเชื่อไดไหมพิจารณาซิ การพูดเวลา
นี้ใครเปนคนพูด หลวงตาบัวที่เปนนักโกหก นกัตมตุนโลกหรือมาพูด หลวงตาบัวตมตุน
ใคร พิจารณาซิ 

คําพูดเหลานี้เปนที่เชื่อถือไดไหม กับพวกที่โฆษณาเต็มแผนดินไทยเวลานี้ กับ
คําพูดของเรานี้ คําไหนเปนสัตยเปนจริง คําไหนเปนภัยตอชาติตอศาสนาของเรา ใหเอามา
เทียบเคียงกันไปนะ คําพดูของเรานี้คําพูดออกมาจากการขวนขวาย จากความเมตตาลวนๆ 
สุดสวน คิดดูซิวาไมมีอะไรติดตัว ชวยโลกถึงขนาดที่ติดหนี้เขาก็ยังมี นั่นฟงซินะ คนมีมัน
จะติดหนี้เหรอ ถึงขนาดนั้นเวลานี้เราทํา แลวเรื่องที่เปนภัยตอชาติมันก็ออกทกุแงทุกมุม 
ออกทุกแหงทุกหนอยางหนาดานทีเดียวเลย ตั้งหนาตั้งตาจะครองอํานาจบาตรหลวงปาๆ 
เถื่อนๆ ในเมืองไทยตอไปอีก วาใหมันชัดๆ อยางนี้ละ  
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 มันเคยครองมาแลวพวกนี้ เคยเหยียบย่ําทําลายจนกระทั่งจะไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว
ในเมืองไทยของเรา แมที่สุดในคลังหลวงก็จะโกยออกไปถลงุกันหมด เมื่อมันผิดหวงัแลว 
จึงตั้งหนาตั้งตาจะยึดเปนอํานาจคืนอีก เมื่อยึดไมไดแลวก็กอกวน อะไรที่จะทําใหชาติให
ศาสนาเอนเอียง ลมจม เพื่อมันจะขึ้นเหยียบขึ้นมันก็ตองขึน้ ทําทุกวิถทีาง ทั้งดานพระทั้ง
ดานประชาชนกลมกลืนเปนเนื้ออนัเดียวกันเวลาน้ี กําลังลุกลามมากมายทีเดียว แผอํานาจ
ปาๆ เถื่อนๆ ออกมาเหยียบชาติและศาสนาที่บริสุทธิ์ของเมอืงไทยเรา  
 คนบริสุทธิ์ก็คือคนไมไดทําอยางน้ันนั่นเอง บริสุทธิ์จากส่ิงเหลานี้ คือจากการทําลาย
ชาติและศาสนาของตน พวกนี้บริสุทธิ์ และพวกที่เปนเปรตเปนผีกําลังทาํลาย เวลานี้กอตัว
ขึ้นทุกแบบ เดี๋ยวกอเร่ืองน้ันขึ้นมา เดี๋ยวกอเร่ืองนี้ขึ้นมา พอชําระสงบ เดี๋ยวเรื่องนี้ขึ้นมาอีก 
นี่เร่ืองนี้ก็กําลังขึ้นมา เร่ืองกําลังรุมกนิโตะพระ กินโตะสมเดจ็พระสังฆราชนี้กําลังขึ้นมาอีก
นะ นี่ก็เปนเรื่องหนึ่ง ทานทั้งหลายเปนเรื่องดีหรือที่เขาโฆษณาวา เพื่อเปนการรับใชสมเด็จ
พระสังฆราชอะไรอยางน้ี เปนเจตนาดี เอาหวาน ๆ มาพูดหลอกลวงประชาชน  
 พระในวัดนี้ไมมีหรือความภักดีตอสมเด็จพระสังฆราช พระในวัดทุกวัดๆ ไมมี
ความหวังดีตอกันแลวหรือ ทั้งๆ ที่หลักธรรมวินัยครอบอยางแนนหนามั่นคง สําหรับการ
พยาบาลรักษาพระภิกษไุขในวัดนั้นๆ ไมมีกฎหมายบานเมือง หรือขอบังคับของผูใด ของ
ฆราวาสคนใดที่จะมาอาจเอื้อมเปนใหญเปนโต ที่จะมาครอบครองธรรมวินัยของพระ 
เหยียบพระลง เหยียบธรรมวินัยของพระลง แลวยกตนหัวขน ๆ นั้นขึ้นมาเปนใหญเปนโต 
เปนเจาอํานาจบาตรหลวง เปนเจากี้เจาการนี้ไมเคยมีในหลักธรรมวินัย เพราะฉะนั้นเราถึง
พูดไดอยางชดัเจน  
 อยามายุง ถาพูดตามหลักธรรมวินัยมีสมบูรณอยูแลว ไมมีอะไรบกพรอง อยามายุง
วางั้นเลย ฆราวาสที่จะมายุงกับพระไมเคยมีในครั้งพุทธกาลตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ ที่
ฆราวาสที่จะมาเปนใหญเปนโตตั้งหนาที่การงานขึ้นมาบนหัวพระ และประจบประแจงวา
เพื่ออุปถัมภอุปฏฐาก เชนสมเด็จพระสังฆราชเปนตน อยางน้ีไมม ี เพราะฉะนั้นออก
ทางการประชุมเมื่อวันที ่ ๗ กมุภานี้ที่วัดอโศการาม พระจํานวน ๑๐,๓๕๙ องค เหลานี้
ทานมาดวยความพออกพอใจของทาน รักษาศาสนา เพราะทานดูธรรมวินัยทุกวัน  
 ไมไดเหมือนพวกนี้มีแตทาํลายธรรมวินัย มันจะดูหรือไมดกูต็าม แตเร่ืองทําลาย
เห็นโจงแจง สําหรับผูที่ดูธรรมวินัยอยูขัดกันขนาดไหน ทานถึงไดออกมาทุกทิศทุกทาง ใน
นามลูกศิษยตถาคต มาดวยความพออกพอใจ ไมมีใครไปกดเปนเกณฑ อยางหลวงตาบัวก็
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ไมไปกดไปเกณฑ ไปบังคับ หากเปนน้ําใจของทานเหลานั้นซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักธรรม
วินัยของศาสนาที่ตนเทิดทูนอยูนั้นพรอมหนากันมาตางหาก 
 ครั้นมาแลวมันก็สอดแทรก ฟงซินะ นี้ละไอพวกเปรต ฟงเอาซิ พระทานมาแลว 
ทานมาดวยอัธยาศัยนี้ สตางคหนึ่งเราไมเคยจางทานมา พระเหลานี้ไมไดมาดวยคาจาง
รางวัล มันก็บอกวานี่จางกันมาประชมุ จางไมจางโคตรพอโคตรแมมึงเดือดรอนอะไร ถา
วาจางกูก็เอาเงินกูตางหาก ก็จะตอบอยางงั้นถาจะตอบนะ มงึมาเดือดรอนหาพอหาแมมึง
อะไร อยากวาอยางงั้นนะ นี่พวกนี้บาทหนึ่งทานก็ไมเคยหยิบจากการรับจางนะ พระที่มา
หมื่นกับสามรอยหาสิบเกาองค ทานมาดวยความพอใจของทาน แลวก็สอดแทรกยาพิษเขา
ไปวา พระเหลานี้ถูกจางวานมา ไดองคละหนึ่งพนับาท ๆ  
 นี้เราพูดตามที่เราไดยินมา ไดยินอยางน้ีเราก็ตอบกันไดยินอยางน้ี ถาคําพูดนี้เปน
ลม ๆ แลงมา ๆ ไมมีความจริง คําพูดของเราก็ตามลมแลงไปอีกเหมือนกันเขาใจไหม มัน
ไปไหนกับเขามันไปดวยกันนั่นแหละ นี่ฟงซิพี่นองทัง้หลายฟงไดไหม พวกแทรกพวกซึม 
พวกทําลาย หาวาพระนี้มาไดองคละพันๆๆ นูนนะ มันหาเรื่องแทรก นีจ่ริงหรือไมจริงไป
ถามพระดูซนิะ ถาหากวาเราหาความโกหกใสนะ สําหรับเราเองเราไมเคยคิดวาจะจาง ยัง
ไมเคยคิดนี่นะ แลวจะเอาเงินที่ไหนมาจาง ฟงซินะ มันยังโจมตีขึ้นมาไดสดๆ รอนๆ แบบ
หูหนาตาเถื่อน  แบบมืดแบบหนาสาโหดที่สุด เปนไฟเผามันทั้งตัวๆ แสดงมาจากปากของ
มันมีแตฟนแตไฟเผาชาติเผาศาสนา ใหจําทุกคน 
 คําพูดเหลานี้ไมใชคําพูดที่ใหความรมเย็นแกชาติแกศาสนา เปนคําพูดที่ทําลายทั้ง
ชาติทั้งศาสนาใหลมจมไปดวยกันทั้งนั้นแหละ เราพูดใหมันชัดเจนอยางน้ี เราไมไดเคยกลา
เคยกลัวกับผูใด เราเทิดทูนธรรม ธรรมวาไงพูดตามธรรม นี้เราก็พูดตามธรรม เราไดยินมา
อยางน้ีวาจางมา จางมาองคละพันบาทๆ วางั้น นั่นฟงซินะ โคตรพอโคตรแมไหนมีเงินมา
จากไหนมาจางมันวะ โคตรพอโคตรแมหลวงตาบัวไมมีเงินไปจางมัน ตั้งแตเอากลวยมา
เล้ียงลูก ลูกก็ตัง้ ๑๕-๑๖ คน แทบเปนแทบตาย จะเอาเงินไหนมาจางพระไปประชุม 
เขาใจไหมละ มันนาคิดนะ อูยทุเรศมาก ไมมียางอายนะพวกนี้ ออกแงไหนออกไดทัง้นั้น 
พวกมันอะไรพูดไมถกู มันเลยเสียทุกอยาง 
 นี่พูดก็เกี่ยวโยงกันมาอยางน้ีละ ใหทานทั้งหลายฟงเอา คําพูดนี้เปนคําพูดมีสัตยมี
จริง เราไมหลอก ที่บอกไดยินมาเราก็บอกวาไดยนิมา ถาลงไดเห็นตัวจริงๆ แลวหงายหมา
เลยแหละ พูดงายๆ ไมทราบเขาหงายหรือเราหงาย หมามันสองตัวกดักันเขาใจไหม พากัน
จําเอานะ ฟงใหถึงใจทกุคน โฆษณาหนาแนนขึ้นทุกวันๆ กินโตะสงฆนี่ก็จะพยายามเอาขึ้น
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กินโตะใหไดนะ ฟงนูนนะ ดวยอาํนาจปาเถื่อนของมันนั่นแหละ บีบบังคับทั้งพระเจา
พระสงฆ เจาคณะนั้นเจาคณะนี้ใหมาอยูใตอํานาจของมัน แลวก็ใหมาบีบชาติบีบศาสนา 
บีบคนดีใหจมลงไปดวยกันหมด มนัจะขึ้นครองบานเมือง ทั้งชาติทัง้ศาสนา มันจะขึ้น
เหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบหัวชาติไทยทัง้ชาตไิปดวยกันหมด ดวยความหนาดานของ
มัน เห็นแกได เห็นแกรํ่าแกรวย เห็นแกอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เอาไฟเผาโลก 
เพราะอํานาจบาตรหลวง เพราะเปนบายศนั่นเอง จะเปนอะไร 
 พระเปนบายศมาดูสมัยปจจุบันนี้ดูเอา สมัยแตกอนก็หากมี แตทานไมไดมา
แสดงออกเปดเผยเหมือนบายศของพระทุกวันนี้ นี่เปนใหญเทาไรยิ่งบาใหญบาหนัก  ทํา
ความเดือดรอนใหแกทั้งชาติทั้งศาสนาทั่วประเทศไทยเราเลยเวลานี้ นี่บายศของพระดูเอา
นะ เวลานี้พระกําลังเปนบายศ บาอํานาจไปตามๆ กัน เที่ยวบีบบังคับพระอยูในวัดในวา 
หรือวาอยูใตอํานาจของตน ตนเปนผูปกครองบีบไป ใหไป ใหทํายังไง ใหทําอยางงั้น ถาไม
ทําจะถอดยศ วางั้นนะ 
 ไมไดยินนะวาจะมาถอดยศหลวงตาบัวเทานั้น ถาบอกวาจะมาถอดยศหลวงตาบัว 
เราจะบอกใหยกโคตรมาเลย ไมเอาธรรมดาละ เพียงคนเดียวมันจะถอดยากเขาใจไหม ให
ยกโคตรมา นี่มันบีบกันอยางงั้นนะ บีบฝายปกครองฝายปริยตัิ เปนเจาคณะนั้นเจาคณะนี้ 
เจาคณะนั้นบีบลงไปๆ ใหไปทําทุจริตกับมัน ใหเอาไฟไปเผาบานเผาเมืองเดียวกับมัน พระ
ก็ใหเอาไฟไปเผา ฆราวาสก็เอาไฟไปเผา พวกบายศ พวกบาอํานาจ โหย มันตามืดตาบอด 
มันไมรูดีหรือชั่ว บาปบุญนะไมมกีับพวกนี้ มีตั้งแตเร่ืองฟนเรื่องไฟเผาไหมหัวอกมันทั้งนั้น 
พูดแลวนาสลดสังเวชนะ เวลานี้กําลังพิลึกกึกกือเหลือประมาณ ใหฟงทกุคน เอาละวันนี้
เทศนเพียงเทานั้นพอ (สาธุ) 
 เปนอยางไรละผูวา ฟงเทศนธรรมะหลวงตาแลวเปนยังไง อยางน้ีละไมเหมือนใคร
นะ ถาลงไดออกไมไดถอย ก็มันไมจริงถอยไดยงัไง เราเปนเจาของสมบัติ จะปลอยใหมหา
โจรเขามาปลนบานปลนเมืองเราหรือ มีแตกําปนก็ซัดมันเลย กําปนหรือหมัดนี่ หมดันี้ใสๆ 
หมัดไมมีนี้ไปยืมหมัดหมามาอีก เอาอีก จึงเรียกวานักสู 
 ผาปาหนาศาลาได ๑,๙๙๐ บาท ทองคําจากตนผาปาได ๒ บาท ๕๐ สตางค แหวน
หนึ่งวง ดอลลาร ๑๐ ดอลล เอาพอใจ ๆ (สาธุ) 
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