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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

เห็นคุณผูถูกตอง เห็นโทษผูทําผิด 
 (ลูกศิษยอานขาวจากหนังสือพิมพมตชิน “แมวรับขอเสนอหลวงตาบัวตั้ง
รักษาการแทนสังฆราช บอกวาแมว แมวคือทานนายกฯนะคะ รับขอเสนอหลวงตาบัว
ตั้งรักษาการแทนสังฆราช ทักษิณแอบสนทนาธรรมหลวงตาบัว หวังยุติปมขดัแยง
วงการสงฆ เร่ืองตั้งรักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราช รับขอเสนอใหคําส่ังมาจากคณะ
สงฆแทนฆราวาส มาหารือวิษณุ เชื่อทกุอยางสงบ” มีตอเจาคะ 
 “รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลแจงวา เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๒๖ มนีาคม 
พ.ต.ท.ทกัษณิ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเรียกประชุมรองนายกรัฐมนตรีชุดใหม พรอม
รับประทานอาหารรวมกันเปนครั้งแรก ภายหลังมีคําส่ังโปรดเกลาใหดํารงตําแหนง โดย
ไดสอบถามนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กํากับดูแลสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ถึงกรณีที่ยังมพีระสงฆบางกลุมออกมาเคลื่อนไหวคัดคาน
คําส่ังแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งนาย
วิษณุชี้แจงวา ขณะนี้เปาหมายในการขับไลไมใชพุงมาที่ตน หรือพล.ต.ท.อุดม เจริญ 
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแลว แตมีการเปล่ียนเปาหมายไปยัง
สมเด็จพุฒาจารย (เกี่ยว) เจาอาวาสวัดสระเกศ ทําใหพ.ต.ท.ทักษิณ กลาววาจะไป
กราบนมัสการหลวงตามหาบวั ญาณสัมปนโน เย็นวันเดียวกันนี้ เพื่อหารือเร่ืองของนาย
ทองกอน วงศสมุทร ที่ออกมาเปนผูนําในการเคลื่อนไหวหลายครั้ง จากนั้นเชื่อวาความ
ขัดแยงตางๆ จะจบลงได  
 รายงานขาวแจงวา นอกจากนี้พ.ต.ท.ทักษิณ ยังกลาววา ตองการใหขยาย
สถานที่ปฏิบัติธรรมในลักษณะเดียวกับพุทธมณฑล ไปยังภูมิภาคตางๆ โดยใหจัดตั้ง
พุทธมณฑลไปยังภูมิภาค พรอมกนันี้ยังใหหาเครือขาย เชนนักวิชาการ บัณฑิตที่พึ่ง
สําเร็จการศึกษามารวมเผยแผพระพุทธศาสนา โดยไมจาํเปนตองเปนพระสงฆ ซึ่ง
พ.ต.ท.ทกัษณิเห็นวา แนวทางการเผยแผศาสนาของวัดธรรมกายเปนหลักการที่ดี ถา
ไมเกิดปญหาเรื่องเงินเสียกอน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯใหสัมภาษณวา นายกฯ
ไดแสดงความเปนหวงถึงกรณีที่จะมีพระสงฆมาชุมนุมใหญกันที่ทองสนามหลวง ซึ่งครั้ง
นี้นอกจากจะเลนงานตน ยังมีการถอดสมเด็จพระพุทธชินวงศ วัดมกฎุกษัตริยาราม
ดวย ซึ่งตนไดไปกราบสอบถามสมเด็จพระพุทธชินวงศ ก็ทราบวาถูกกลาวหาอธิกรณใน
ฐานะเปนผูทําการเจาคณะธรรมยุต ที่ไปสั่งพระสายธรรมยุตไมใหออกมาชุมนุม เลยถูก
กลาวหาวาทําผิดธรรมวินัย  
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 ตอมาเวลา ๑๗.๐๐ น. พ.ต.ท. ทกัษิณ ไดเดินทางเขานมัสการหลวงตามหาบัว
ที่สวนแสงธรรม และไดสนทนาธรรมกับหลวงตาโดยมีนายทองกอน วงศสมุทร ศษิย
ใกลชิดของหลวงตามหาบัวรวมดวย ใชเวลากวา ๑ ชั่วโมง จากน้ันพ.ต.ท.ทักษิณ ให
สัมภาษณวา ไดอธิบายในเรื่องที่อาจจะเขาใจไมตรงกัน ซึ่งหลวงตาไดใหขอเสนอแนะ
ดีๆ วา การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช แทนที่จะเปนคําส่ังของ
ฆราวาส ควรจะเปนคําส่ังของสงฆแทน ซึ่งตนจะนาํไปหารือกับนายวิษณุถึงแนวทางที่จะ
ทําใหทุกอยางถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย หากทําไดทกุอยางจะลงตัว  
 วันนี้เขาใจตรงกัน นายทองกอนก็เขาใจดี ไมนาจะมีปญหาอะไร หลักการและ
เปาหมายไมมีอะไรไมตรงกัน นี่คุณทักษิณพูดนะคะ แตวิธกีารอาจไมตรงกนั เร่ือง
เปาหมายหลวงตาไมไดคดัคาน แตหลวงตาบวชมานานหลายพรรษา เครงครัดในพระ
ธรรมวินัย หากไมถูกกจ็ะไมยอม เราเปนฆราวาสเขาใจนอยกวา เมื่อเขาใจขอหวงใย
ของหลวงตาแลวการแกไขก็ไมยาก พ.ต.ท.ทักษิณกลาว จบเจาคะ) 
 อานนี้พอเขาใจกันบางแลวเหรอ (ขอโอกาสเจาคะ ไมทราบวาที่หนังสือพิมพลง
กับที่ทานนายกฯ มาคุยกับหลวงตา มันไมมอีะไรที่เขามาเปลี่ยนแปลงนะเจาคะ) อนันี้
เราไมทราบ เวลาทานนายกฯพูดกับเขาแลวจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราไมทราบ เราทราบ
เฉพาะที่พูดกับเราโดยเฉพาะ ออกไปผิดเพี้ยนประการใดเราทราบนะ ที่ออกไปคุยกัน
แลวเราไมทราบ แตยังไงกต็ามทราบไมทราบก็ตาม ทานทั้งหลายพี่นองชาวไทยทั้ง
ชาติใหพึงทราบวา คุณทองกอนคือหัวใจของชาต ิ เปนผูชวยชาติแผนดินไทยมา
ตลอด ตัดคอรองเพื่อชาติไทยทุกคนๆ  
 อยาไปฟงเสียงโจมตีของเปรตของผ ี เอะอะก็ทองกอน เอะอะก็ทองกอน แลว
มิหนําซ้ําจะจับทองกอนเขาคุกเขาตะราง หาวายักยอกเงินหลวงตาบัวที่ทอดผาปาไป
หมด ความจริงคุณทองกอนเคยมามองดูเงินผาปานี้สักบาทเดียวไหม ใครเห็นมานี่  
แลวทําไมมันอุตริมาพูดได พวกนี้มแีตเร่ืองอุตริทั้งน้ัน หลอกลวงโลกมาตลอดๆ เรา
พูดตามความสัตยความจริงของอรรถของธรรม เราไมไดเอนไมเอียง ผิดบอกวาผิด ถูก
บอกวาถูก พวกนี้คอยโจมตีคุณทองกอนซึ่งเปนหัวใจของชาติ เมื่อคุณทองกอนลมลง
ไปแลวจะไดเหยียบหัวชาวไทยทั้งชาต ิ เหยียบศาสนาใหแหลกเหลวไปหมด พูดอยาง
ตรงไปตรงมาอยางน้ีแหละ เขาใจหรือยังพี่นองทั้งหลาย 
 ใหทราบเสียวา เร่ืองเหลานี้เร่ืองใสรายของคนทั้งแผนดินในการโจมตีคุณทอง
กอน แผนดินไทยที่มคีวามรักชาติรักศาสนามาดวยกัน คณุทองกอนตัดคอรองมา
ตลอด ทานทั้งหลายใหเห็นคุณของคุณทองกอนนะ ใหโทษของพวกโจมตีนี้ เขาใจ
เหรอ ในขณะเดียวกันตองเห็นคุณผูถูกตอง เห็นโทษผูทําผิดละซีมันถึงถูก เรียกวา
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ภาษาธรรม พูดเอะอะๆ คุณทองกอน เอะอะทองกอนทองแกน ทองขี้มันอะไรก็ไมรูนะ 
มันไมเอาความจริงมาพูด มีแตเร่ืองโจมตี เขาทําความดีเพื่อประเทศชาติบานเมือง 
 เวลานี้ทองคาํของพี่นองชาวไทยทั้งประเทศที่รวบรวมดวยความรักชาติ และ
เสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน เดินตามอรรถตามธรรมเรื่อยมา ทองคําก็จะ
ไดแลว ๑๐ ตันละ อยางนอยตอง ๑๐ ตัน ดอลลารก็ ๑๐ ลาน เวลานี้เรายังไมไดดู
ดอลลารชัดเจน แตขีดเสนตายไวแลวกับพี่นองชาวไทยเราทุกคน วาตองคอขาด ถา
สมมุติวาดอลลารขาดไป ๑ ดอลล ขาดจาก ๑๐ ลานคอขาด ทองคําขาดไป ๑ กิโลคอ
ขาด นี่ละเราเอาอันนี้เปนเครื่องตัดสินกันเลย พี่นองทั้งหลายมีความเสียสละมานี้มาก
นอยเพียงไร เวลานี้ทองคําเราคอนขางแนใจเขาไปแลววาตองพอ ๑๐ ตัน อยาง
นอยตองพอ ดอลลารถึงยังไมไดนบัก็ตาม ก็แบบเดียวกันตองพอ นี่คือหัวใจพี่นอง
ชาวไทยไดอตุสาหพยายามดวยความรักชาติของตวัเองมาโดยลําดับลําดา  
 ไอพวกที่มันโจมตีตลอดเวลา มันเอาสักสตางคมาใหใหเห็นไหม พี่นองชาวไทย
เห็นไหม เอาทองคํามาสักหนึ่งบาทหรือสองสลึง ใหประกาศไววาน่ีขาก็เปนคนหนึ่งที่
เทิดทูนพุทธศาสนา ไมเห็นมาวาอยางงี้ ทองคําสลึงหนึ่งน่ีเห็นไหม พวกขาคนเกือบเทา
แผนดินเวลานี้ ไดทองคําใหหนึ่งสลึงน้ีมีไหม เงินบาท ดอลลาร ทองคํา ไมไดเคยเห็น
จากพวกนี้เลย มีแตเร่ืองหาโจมตีคนทั้งแผนดิน ทานทั้งหลายจะพิจารณาวาไง นี่เปน
เสียงธรรม เราไมไดโกหกใคร เราพิจารณามาโดยตลอด 
 เขาชมก็ตาม เขาติก็ตาม เราจะไมถือเปนของสําคัญยิ่งกวาความจริงจาก
ความติความชม เราจะเอาอันน้ันมาพิจารณาเพื่อเปนอรรถเปนธรรมตอไป เร่ือง
อยางน้ีมันมีมาตลอด โจมตีทุกแงทกุมุม ผูใหญโจมตีแบบหนึ่ง ผูนอยโจมตีแบบหนึ่ง 
แผอํานาจออกไปโจมตทีุกทิศทุกทาง จะโจมตีคนชาติไทยเราที่อุตสาหพยายาม
ขวนขวายหาสมบัติมาเขาสูคลังหลวง พวกนี้พวกตามเผาตามจุดทั้งน้ัน ไปหาดูเอา ไปที่
ไหนก็มีตั้งแตพวกนี้ยุแหยกอกวน แมที่สุดจะไปเทศนาวาการในนามของการชวยชาติ
ของเรานี้ก็ไปขัดไปขวาง ไปทุกอยาง กีดกันทกุอยาง  
 นี้หรือพวกที่จะครองบานครองเมืองใหพี่นองทัง้หลายไดรับความรมเย็น เปน
พวกนี้เหรอ เอาพิจารณาซิ กับพวกที่อุตสาหพยายามขวนขวายหามาดวยความรักชาติ 
หนุนสมบัติของตนใหเขาสูสวนรวมใหมีความแนนหนามั่นคงยิ่งขึ้น มหีนามีตา มี
ศักดิ์ศรีดีงาม พวกนี้หรือพวกเลว พวกที่หาเผาบานเผาเมืองตลอดเวลาทั้งผูใหญผูนอย 
เอากฎหมายมาใช กฎหมอยมาใช เจือปนกันไป สุดทายกฎหมายไมมี มีแตกฎหมอย
ไปเผาบานเผาเมืองอยูเวลานี้ นี่ละภาษาธรรมฟงเอานะ เอาคอหลวงตาบัวไปตัดเลย 
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เราเปนผูชวยชาติเราอยูตรงกลาง เราไมไดเอนนั้นเอนนี้ ใครผิดเราบอกวาผิด ใครถูก
เราบอกวาถูก จะเอาไปพิจารณาก็ใหพิจารณากัน  
 ตัดคอถาหลวงตาพูดนี้ผิดไป ดวยเจตนาไมบริสุทธิ์ตอพี่นองชาวไทยทั้งประเทศ 
ทุกฝายที่มาปฏิบัติตอหนาที่ชาติไทย มีทั้งฝายทาํลายทั้งฝายสงเสริม เราพูดตามหลัก
ความจริงทั้งนั้น ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เพราะฉะนั้นเราจึงไมไดเชื่อ
นักหนังสือพมิพกด็ี อาจจะไปถกูเขาจางวานเอาเงินอัดปากเขาไปแลวมาโจมตีคนทําดี  
แลวไปยกยอคนทําชั่วกองมตูรกองคูถนั้นก็ได แลวแตกองเงินกองทองมมีากหรือนอย 
เราไมเชื่อ หนังสือพิมพเราก็ไมเชื่อ เชื่อเฉพาะผูทีท่ําความดี ผูที่ออกประกาศตามความ
สัตยความจริงเพื่อชาติบานเมืองนี้เราเชื่อ ไอผูทีจ่ะคอยทําลายๆ กินคาจางรางวัลจาก
พวกนี้เราไมเชื่อ พูดจริงๆ มนัมีอยูทัว่ไป 
 การโจมตีที่ไหนนี่ตองเปนการไดรับสินจางรางวัล เอาหากินเชากินเย็น  เขามา
ยื่นใหเทาไรบาท เอาไปโจมตีอันนัน้ใหหนอยโจมตีนี้ใหหนอย นี้ก็รับมาเพื่อเยียวยา
ทองของเรานั่นละ คนเรานี่มันหิวโหยอยูที่ทอง เมื่อไดมาแลวไมคํานึงถึงความผิด ถูก 
ชั่ว ดี ไดกนิวันหนึ่งๆ ก็พอ พวกนีล้ะพวกที่รับไปโฆษณาโจมตีพี่นองชาวไทยทั้งหลาย 
เราไมเห็นดวยตา การโจมตีนี้มันสะเปะสะปะๆ มา มันไมไดโจมตีหาหลักความจริงมา
พูดเลย มีแตความจอมปลอมๆ ทัง้นั้นมาโจมตี พี่นองทัง้หลายฟงหรือยังเดี๋ยวนี้นะ นี่
เสียงอรรถเสียงธรรมพูดนะ  
 เอาถาหลวงตาบัวพูดผิดเอาคอหลวงตาไปตัด ไมเสียดายยิ่งกวาธรรม หลวงตา
บัวบูชาธรรมตลอดมา ผดิ ถกู ชั่ว ด ีจะเอาธรรมเปนกฎเปนเกณฑนั่นแหละ นี่เร่ืองมนั
เปนอยางน้ี พี่นองทั้งหลายจะยังเชื่ออยูเหรอ เอาคนประเภทนี้หรือมาครองบานครอง
เมืองเวลานี้ คนดียังมีอยูมาก ตะเกียกตะกายจนแทบลมแทบตาย หาความดีเพื่อใส
บานใสเมือง ผูคอยจุดคอยเผาเผาตลอด แลวยกยอความเผาของตนวาไฟเราเกง เผาที่
ไหนแหลกหมด แนะ เขาไปยกยอวาไฟเขาเกง คนพินาศฉิบหายทั้งแผนดินทั้งชาติทัง้
ศาสนาเขาไมไดพดู เพราะอํานาจแหงไฟนั่นละเปนยังไง มนัเผาพินาศขนาดไหนเขาไม
พูดนะ เขาไมพูดวาไฟน่ีเปนตัวภยั เขาตองยกวาไฟเขานี้เกง เผาที่ไหนแหลกที่นั่นๆ 
 เวลานี้เขากําลังตามเผาอยูทุกแหงทกุหนนั่นละ ทางฝายฆราวาสก็เอา อํานาจปา
เถื่อน กฎหมายเรียนมาเต็มพุงนะ แตเวลาเอาออกใช ไปหาตมตุนบีบบี้สีไฟคนตั้งแตวง
ราชการลงมานี้เอาแตกฎหมอยทั้งน้ันออกไปใช ฝายพระก็เหมือนกัน วินัยพระพุทธเจา
ก็สอนมา เรียนดวยกันทุกคน ปฏิบัติดวยกันทุกคน มันไมไดเอาวินัยมาใช มันเอากฎ
หมอยมาใชอีกเหมือนกนั บีบบี้สีไฟพระเจาพระสงฆทั่วประเทศไทย ทัง้ธรรมยุตและ
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มหานิกายใหทําตามอํานาจของตน เอาอํานาจปาเถื่อนนี้ไปเที่ยวบังคับบัญชาตั้งแตเจา
คณะภาคใหญๆ ลงมา จนกระทั่งถงึตาํบลหมูบาน พากันเขาใจหรือยัง 
 นี่จะเอาอํานาจบาตรหลวงจากความปาเถื่อนของตนเหยียบย่ําทําลายทั้งชาติ ทั้ง
ศาสนาใหลมจมลงดวยวิธีการอันนี้ ใหพากันจําเอาเสียถาจะจํา ถาฟงเสียงอรรถเสียง
ธรรมไมเขาเร่ือง ไปเขาพวกนี้ใหหมด ใหมันจมทั้งชาติไทย  หมู หมา เปด ไก อยาให
เหลือจมลงทะเลดวยกันเสีย ถาเห็นวาอุบายของพวกนี้มนัดี นี่เอาธรรมมาพินิจ
พิจารณาจับหมดแลวนะ เราไมไดยกยองคนใดโดยหาเหตุหาผลไมได เราไมไดเหยียบ
ย่ําคนใดโดยหาเหตุผลไมได เราพูดตามความสัตยความจริง เฉพาะอยางยิ่งอยางคุณ
ทองกอนเราหาที่ไหน มีใครเสนอหนามาเปนผูรับชวยชาตบิานเมือง เอะอะๆ ก็คุณ
ทองกอนๆ เลยเปนจุดโจมตี ทีนี้พวกชาวไทยเราก็ไปโจมตีคุณทองกอนดวยกัน มัน
บาทั้งสองฝาย แลวใครจะครองบานครองเมืองเมื่อหาคนดีไมไดอยางนี้ 
 ถูกโจมตีๆ เขาโจมตี และพวกเรามาโจมตีกันอีก นี่เขาวาคุณไมดีใชไหม 
พวกบาปาก ตัวปากเปราะมันไมไดพูดนะ นี่ละเลวมากนะ คุณทองกอนทํางานให
คนทั้งประเทศ ทานทั้งหลายยังไมรูอยูเหรอ นี่ออกหนาออกตาตดัคอรองคนทั้ง
ประเทศ คุณทองกอนชัว่แลวหรือคนประเภทนี้ที่ชวยอุมชาติบานเมืองทั้งชาติทัง้ศาสนา
ไปดวยกัน เปนคนเลวแลวหรือ เปนคนดีตั้งแตพวกโจมตีนั้นเหรอ ถาดีตัง้แตพวก
โจมตีไปหาสรณัง คัจฉามิ กับเขาไป ขาขอกราบไหวนะเกงมากวาทะนี้ วาทะโจมตีนี้เกง
มาก ชาติจะจมศาสนาจะจมดวยวาทะอันนี้ละ ขาขอกราบนะ เปนอยางงั้นนะ 
 ตําหนิเอาคุณทองกอนเขี่ยลงทะเล หลวงตาบัวจะไปรับคุณทองกอนอยูที่ปาก
ทะเลเลยเชียว จะจับคุณทองกอนมาฟาดหนาผากพวกนี้ใหมนัหนาผากแตกหมด หูตา
มีทําไมไมพจิารณาดวยเหตุดวยผล ความดิบความดี หูเบาใจเบา โยกเยกคลอนแคลน 
ใครมาวาอะไร เปาอะไร เชื่อไปหมดๆ หาเหตุผลไมได นีห่รือพวกจะครองบานครอง
เมือง พวกหาเหตุผลไมไดเลยเหรอ ตองมีเหตผุลซิการครองบานครองเมือง ทุกส่ิงทุก
อยางมีเหตุผลมันถึงถกูตอง ขอใหทานทั้งหลายนําไปพิจารณา นี่ภาษาธรรม ที่หลวงตา
บัวออกมาพดูวันนี้เปนภาษาธรรม  
 เรารักษาทั้งชาติทั้งศาสนา ที่สละชีวิตมานี้ก็เพื่อชาติเพื่อศาสนาของเรานั่นแหละ 
ที่ไดพดูวอๆ อยูเวลานี้ก็พูดเพื่อชาติเพื่อศาสนา สําหรับหลวงตาบัวเองไมพูด พอทกุ
อยางแลว นี่นําธรรมะที่พอแลวมาพดูใหทานทั้งหลายฟง ใครจะตําหนิก็แลว ใครจะชม
ก็แลว ที่จะมาตําหนิหลวงตาบัวใหขึ้นฟากจรวดดาวเทียมใหจมลงกนทะเลไมมีทาง 
บอกตรงๆ อยางนี้เลย หลวงตาบัวพูดตรงๆ วาหลวงตาบัวไมอยูในวงสมมุตินี้ นํา
ธรรมะมาแสดงตอวงสมมุติดวยความเมตตาสงสาร ทานผูใดจะปฏิบัติก็ใหปฏิบัติ 
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เราไมไดมีความแพ-ความชนะ ความได-ความเสีย ความเอาเปรียบ-เสียเปรียบ ความ
กลาก็ไมมี ความกลัวไมมี มีแตธรรมลวนๆ สอนโลกอยูเวลานี้ ใครจะยึดก็ยึด ไมยดึก็
พากันจมลงทะเลหมดเสียนะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้เสียกอน 
 ครอบครัวคุณสมบูรณไดทองคํา ๗ กิโล ดอลลาร ๑๐,๐๐๐ ดอลล เงินไทย 
๑๐๐,๐๐๐ ถวายแดหลวงตาบัว ญาณสัมปนโน สัมปนโนเขียนไมถกูนะ สัมปณโณน่ี
แปลวาใบไมนี่ ญาณสัมปนโนแปลวาผูถึงพรอมดวยญาณ หรือผูมีญาณอันถึงพรอม
แลว นี่ญาณใบไม อาวมันเอา “ณ” สะกด ปณณะก็แปลวาใบไมไปละซี นีห่ลวงตาบัวนี่
เปนมหารูจักไหม คุยเสียบางซิ อานเทานั้นตลกเสียกอน สาธุพรอมกัน (สาธุ) 
 

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

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

