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กฎหมายบานเมืองเราเคารพ 
กอนจังหัน 

 พระมาท่ีน่ีใหดูกันใหดีนะเร่ืองการทําความเพียร วัดนี้เปนวัดเพื่อความเพียรแก
กิเลสนะ ใครมาใหดู เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา สํารวมระวังจิตดวยสติปญญา กิริยา
มารยาททุกอยางควบคุมดวยสติปญญา สํารวมระวังอยูเสมอ น้ีคือพระของศาสดา พา
กันจํานะ ไดภาวนาหรือเปลาก็ไมรูมาเต็มวัดเต็มวา ๆ นี่ที่นี่ภาวนานะ ผมไมเคยลด
หยอนผอนผันนะเรื่องการภาวนา กิจการงานของพระผมไมเขาไปยุง ปลอยใหทําหนาที่
ของพระสมบูรณเต็มท่ีความสามารถของตนทุกองค ๆ ผมไมรบกวน แมผมจะชวยชาติ
บานเมืองอยูนี ้ ผมก็จะรบกวนบางชั่วขณะชั่วเวลาเล็กนอยที่จําเปนจริง ๆ องคใดองค
หนึ่งหรือสองสามองคก็แลวแต เทานั้น นอกน้ันผมสงวนพระไมใหเพนพาน ๆ  

ประการหนึ่งออกนอกวัด ใหระวังใหดีนะ ออกนอกวัดไปเกง ๆ กาง ๆ ตอน
เย็นตอนน้ันละตอนสําคัญมาก เรามักจะออกไปตอนเย็น ถาเจอแลวไมตองพูดหลายคํา
ละนะ มีเหตุผลกลไกอะไรจึงออกมาเพนพานอยางนี้ เทาน้ันพอ ไลเลยเรา ใหระวังใหดี 
อยาวาไมบอกนะ นี้กอนตอยเตือนเสียกอน จะเอาคางกรรไกรนั่นละไมเอาที่อื่น ไมตอง
มีอะไรมาอุทธรณถาลงไดสั่งปบเดียวเทานั้น พิจารณาเรียบรอยแลว ไปองคน้ีอยูไมได 
วางั้นทันท ีทานมาศึกษาหาอะไร 

เวลานี้กําลังศาสนาจะเปนฟนเปนไฟ เพราะพวกเปรตพวกผีหัวโลน ๆ มัน
ทําลายเวลานี ้ เราก็ไมเคยเห็นพระเปรตพระผีพระหัวโลน ๆ ซ่ึงควรจะเปนผูครอง
ศาสนาใหความรมเย็นแกโลก กลับมาเปนฟนเปนไฟเผาไหมโลก นี่ละสําคัญมาก แลว
ศาสนาธรรมวินัยไมสําคัญยิ่งกวากฎหมายกฎหมอย ฟงซินะ นี่ไอนี่มันกําลังจะเปนบัก
แลวนะ ถามันชื่อ ก มหา ก. ก็เรียกวาบัก ก มหา ก.แลว มันไมมีธรรมวินัย มันเอา
กฎหมายมาพอกหัวมัน เอากฎหมายกฎหมอยเหมือนสวมเหมือนถานเขากับธรรมวินัย
แลวเปนอยางนั้น แตเปนผูท่ีคุมครองธรรมวินัย นี่ละเรียกวาโลกกับธรรมอยูดวยกันคุม
ครองกันไดนะ 

ธรรมน้ีสูงสุด พระวินัยน้ีสูงสุดแลว ถาลงวาธรรมวินัยไมสําคัญยิ่งกวากฎหมาย
แลว ก็คือกฎหมอยกับกฎหมายนั่นแลเปนโคตรของพอของแมมันคน ๆ น้ัน พระองค
น้ันนะ จําใหดี เวลานี้กําลังลุกลาม ไมมีแลวละธรรมวินัย ฟงแตวาหลักธรรมวินัยไม
สําคัญยิ่งกวากฎหมาย ฟงใหดีทุกคนคําน้ี พระแท ๆ หัวโลน ๆ พูดออกมามันเปนของ
เลนแลวหรือ หยาบคายขนาดไหน เลวขนาดไหน เราฟงไมไดเลย มีแตเขียนวา บักน้ัน
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บักน้ี ตามภาษาภาคอีสานเขาเรียกวาบัก คือผูชาย อีคือผูหญิง บักน้ันบักน้ี บัก ก. บัก 
ข. ไปอยางนั้นนะ ถาเปนมหาก็บักมหา มันหมดธรรมวินัยแลว มันเอากฎหมายกฎ
หมอยเขามาเหยียบหัวพระพุทธเจาแทนแลวนะเวลานี้ เริ่มดังขึ้นมาเรื่องเหลานี้แหละ 
แหมยิ่งหยาบคายมากจริง ๆ นะ  

ปจจุบันน้ีกําลังเหตุการณเกิดข้ึน พวกนี้จะยื้อแยงศาสนาแลวเหยียบหัวประชา
ชน จะกวานเอายศเอาลาภเอาเครื่องสักการบูชา เอาความเคารพนับถือ เอาอํานาจ
บาตรหลวงข้ึนครองบานครองเมือง ฟงซิเพียงเริ่มแสดงออกมาเทานี้เปนอยางไรเมือง
ไทยเรา รอนขนาดไหน นี่กฎหมายใตดินกฎหมอยใตดินที่มันไปทําอยางลึกลับ ๆ อยู
ใตดินในบุคคลไมก่ีคน แลวในพระก็พอจะนับไดถาจะนับ แตเราไมอยากนับ อยูใตดิน 
ๆ พอโผลขึ้นมาเวลานี้กําลังเดือดรอนวุนวาย จะเสนอที่นั่นเสนอที่นี่ จะผานเขาสภา จะ
ผานเขาท่ีน่ันท่ีน่ี เขากฤษฎีกงฎีกา มันจะเขาไปไหนก็เขาเถอะนา วางั้นเลย มันจะเกงมา
จากไหนกวาคนทั้งชาติ วางั้นเลย 

ฟงซิ ลุกล้ีลุกลนเกินเหตุเกินผล ไมมีใครหนาดานเลวยิ่งกวาพระตัวสําคัญที่
กําลังเอาฟนเอาไฟเผาบานเผาเมืองนี ้ ไปหาประจบประแจงหาตลบตะแลงหลอกผู
หลอกคนเกง พวกนี้เกงมากนะ ความสกปรกของมันนั้นแหละเอาไปประกาศคน ใหเขา
วาเปนทองคําทั้งแทง ๆ มันทองคําทั้งแทงหีพอหีแมมันอะไร ขี้เขาก็รูวาขี ้ของชั่วเขาก็รู
วาชั่ว จะใหเขาชมวาเปนของดีไดยังไงก็คน มันรูกันอยูน่ีนะ เวลานี้กําลังนะ ฟงใหดีพ่ี
นองทั้งหลาย ออกตลอด ไปออกทางวิทยุเปาหัวคนเปาหูคนดวยความสกปรก ถาใคร
ไปฟงแลวระวังจะไดลางหูทั้งวันทั้งคืน มันไมสะอาดไดงาย ๆ นะเพราะอันน้ีสกปรก
มากทีเดียว เกินกวาที่จะมาลางใหสะอาดงาย ๆ นะ โอย ทุเรศสงสารเรา ครองศาสนา
มาเรานี้ก็ครองมาไดหลายปแลว พวกนี้ก็บวชในศาสนาดวยกัน ธรรมวินัยเดียวกัน 
ทําไมไมรูเรื่องของกัน เมื่อรูเรื่องของกันแลวทําไมจะพูดไมไดตามความผิดถูกชั่วดีนะ 
เอาละพอ จะใหพร 

ฟงอีกทีหนึ่งนะที่วา พระวินัยไมสําคัญยิ่งกวากฎหมาย คือกฎหมายกฎหมอยที่
เขาตั้งขึ้นมาตางหาก เราไมไดหมายกฎหมายบานเมืองนะ กฎหมายกฎหมอยที่มันตั้ง
อยูใตดินตางหาก ใหพากันเขาใจ กฎหมายบานเมืองเราเคารพ กฎหมอยเราไมเคารพ 
เขาใจไหม กฎหมอยใตดินเราไมเคารพ 

หลังจังหัน 
 

สรุปทองคําและดอลลารวันท่ี ๓๐ มีนาคม เมื่อวานนี ้ ทองคําได ๔ กิโล ๑๘ 
บาท ๔๔ สตางค  ดอลลารได ๗,๑๕๕ ดอลล   ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลวเวลานี้ 
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๔,๕๖๒ กิโลคร่ึง ทองคําที่หลอมใหมได ๔๖๙ กิโล ที่จะเอาเขาคลังหลวงคราวนี้ วันที่ 
๑๑ น่ีละจะเอาเขา แลวดอลลารมีเทาไรเราก็จะเอาเขาไปตาม ๆ กัน รวมทองคําที่
หลอมแลวได ๕,๐๓๑ กิโลคร่ึง ทองคําที่ยังไมไดหลอมมีจํานวน ๙ กิโล ๓ บาท ๕๕ 
สตางค รวมทองคําทั้งหมดที่ไดแลวเวลานี้เปนทองคํา ๕,๐๔๐ กิโลคร่ึง กรุณาทราบ
ตามน้ี 

วันนี้การเทศนเขากําหนดวา ๑๓ นาฬิกา ๓๐ นาท ี เทากับบายโมงครึ่ง ที่วัด
โนนนิเวศน วันนี้ถายทอดสดชอง ๑๑ บายโมงครึ่งเริ่มเทศน เขาใหเวลาประมาณชั่วโมง
หน่ึง ก็พอดีกับกําลังของเรานั่นแหละ สวนมากจะอยูในยานนั้น อยางเมื่อวานนี้ก็เพียง 
๕๒-๕๓ นาท ี ไมคอยถึงชั่วโมง บางทีก็ชั่วโมงหรือชั่วโมงกวาเล็กนอย แลวแตอันนี้มัน
เตือน พออันนี้ยิบแย็บรูแลว เร่ิมเหยียบเบรก ๆ แลวคอยเบาลง ๆ แลวก็จบ ถาอันนี้
ยังไมเตือน เรื่องจิตเรื่องธรรมก็ไปเรื่อย ๆ พออันนี้ยิบแย็บเตือน เพราะอันน้ีรุนแรง
มากฝนไมได พอยิบแย็บแลวยังฝนไปอีก พุงทีน้ี โหย ไมไดนะ ดีไมดีสลบอยูบน
ธรรมาสน เราเคยเปนแลวนี ่จึงตองระวังมาก โรคอันนี้รุนแรงมากนะ 

เทศนเด๋ียวน้ีก็อยูกับธาตุขันธเปนสําคัญ ไมไดอยูกับธรรมกับใจนะ ธรรมกับใจ
นี้ไปเรื่อย ๆ แตถาธาตุขันธแสดงข้ึนมา เฉพาะอยางยิ่งโรคหัวใจมันไมไดหายสนิทนะ 
เปนแตเพียงวามันสงบ สงบมากพอสมควร เทศนในระยะ ๕๐ นาทีไปแลวมันจะเตือน 
ระยะน้ีไปถึง ๕๐ นาทีจะยังไมเตือน นอกจากเราเทศนเผ็ดรอนหรือดุเดือดนี้ลมมันออก
แรง สะทอนกลับมา ไมนานอยางนี้ เตือนทันทีแหละ เตือนตองรีบหยุดไมหยุดไมได 
การเทศนแลวแตเราใชลม ถาเทศนเรียบ ๆ ลมก็ออกเสมอ ๆ ไมคอยรุนแรงมันก็ไม
กระทบงาย ถาเทศนดุเดือด ธรรมะดุเดือด จิตใจกับธรรมะไปดวยกันพุง ๆ แลวทีนี้มัน
ก็ใชลม พอใชลมนี้มันก็กระแทกเขา ๆ สักเดี๋ยวขึ้นแลวนะ จึงตองระวังอันนี้ 

(รพ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ และ รพ.อมกอย จ.เชียงใหม ขอรถพยาบาล) ตองรอ
ไวดวยกันทั้งนั้น วันนี้รอดวยกันทั้งหมด เพราะเราหนักมากจริง ๆ ตองรอกันทั้งนั้น อัน
นี้เราพูดเครื่องมือแพทยนะ พูดเรื่องตึกเวลายัง ๓ ตึก ตึกโรงพยาบาล ตึกละหลาย ๆ 
ลานนะ ต้ังแต ๕ ลานข้ึนไป ๖-๗ ลาน อยูในยานนี ้แลวแตตึกใหญตึกเล็ก ตามขนาด
ของตึก เพราะโรงพยาบาลตาง ๆ ขนาดของตึกไมเหมือนกัน ความจําเปนขนาดไหนลง
ตรงน้ัน ราคาเทานั้น ๆ เวลานี้ก ็ ๓ โรงพยาบาล ฟงซิไมใชจะลด ไมใชแตเครื่องมือ
แพทยนะยังตึกอีก ที่โนนสัง จวนแลวอันนี้ก็ด ีบุงคลาแลวก็ทาอุเทน ๓ ตึกเวลานี้ยังไม
เสร็จเรียบรอย จวนเขาไป แตทาอุเทนกําลังเริ่มขึ้น กําลังเริ่มกินน้ํามัน ตึกที่ทาอุเทนนี้
เรงน้ํามันเรื่อยนะ ถาเรงเครื่องก็เรงน้ํามัน อันนี้กําลังเริ่มขึ้น จะถึงขื่อแลวมั้ง มันเปน
อยางนั้นแหละ 
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เราชวยทุกดานทุกทางจริงๆ ไมทัน ตองไดพักเอาไว ๆ เครื่องไมเครื่องมือทาง
โรงพยาบาลนี้ก็มาเรื่อย โรงนั้นมา โรงนี้มา บิลเขามาๆ จายเรื่อยๆ สวนใหญก็เชนอยาง
รถหรือตึกอยางนี้ ตึกก็จายเปนงวด รถแลวแตมาถึงเมื่อไรก็จายอยูอยางนี้ตลอด โรง
พยาบาลเรียกวาเปนภาระที่หนักมากกวาทุกแหงบรรดาที่เราชวยอยูเวลานี ้ อันน้ีหนัก
มากอยูตลอดเวลาเลย ไมชวยก็ไมไดจะทําไง ตองชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย ก็ไปดูซิโกดัง 
แนน เห็นไหมละ กี่แสนบาท ฟาดมาแตละทีน้ีรถบรรทุกใสปง ๆ มานี่ เห็นไหมรถคัน
ใหญ ๆ คันนึงกําลังเขาอยูนั่น เขาไปเต็มน้ันนะ อันนี้เปนพื้นฐานไวเลยของเรา สวนคน
อื่นทางนูนเขาก็มีมาประปราย สงมาก็หนุนกันเขาๆ ถาหากบกพรองเมื่อไรทางวัดนี้
เรียกวาเปนพื้นฐานแลว บกพรองอะไรทางวัดหามาทันที ๆ ไมใหขาดในจํานวนที่เราสั่ง
ไวเรียบรอยแลว วาใหไดเทานั้นๆ เสมอกันหมด 

แตที่ไมเสมอกันก็มีอยู ๓ จังหวัด จังหวัดอุบลมีอยู ๒ แหง บุณฑริกหนึ่ง แลวก็
โขงเจียม ๒ โรงนี้ แลวก็ชัยภูมิ อันนี้ไกล ชัยภูมิ ๓๐๐ กวากิโล โรงพยาบาลเหลานี้เรา
ไปหมดแลว เรายังไมไดไปตั้งแต โขงเจียม กับ บุณฑริก แตเราไปที่อุบลแลว รูระยะ
ทาง ทีนี้จากอุบลไปทางนูนอีก ๖๐ - ๗๐ กิโล นั่นของเลนเมื่อไหร กวาจะมาถึงอุบล 
แลวก็มาถึงวัดเรา เพราะฉะน้ันเราจึงใหเปนพิเศษ ใหเปนพิเศษจนกระทั่งรถเต็มเลย 
สวนที่วาไมพิเศษคือใหเสมอกันหมด เราสั่งไวเรียบรอยแลว ไมวามาจากโรงพยาบาล
ใดเราใหเสมอกันหมด จํานวนใหเสมอกันหมด แตที่วาใหพิเศษนั้นคือเพิ่มอันนั้นอีก
เทานั้นๆ แลวอะไรที่จะตบทายอีก เอารถเปนประมาณ สวนมากจะเปนขาวนะ ตบทาย
เขาไปอีกเต็มรถไปเลย นอกจากพิเศษที่เรากําหนดใหวาเพิ่มอีกเทานั้นๆ แลวก็ตบทาย
ดวย ถารถยังเปนไปไดอยูเจาของรถเขารับรอง เราก็เพิ่มใหเต็มรถไปเลย 

แลวก็เติมน้ํามันใหทุกคันรถ ไมวารถมาจากโรงพยาบาลใด เติมน้ํามันใหเต็มถัง 
ๆ ทุกคันรถ น่ีเปนปกติท่ีเราปฏิบัติตอโรงพยาบาลมาตลอด เปนอยางนี้ กรุณาพี่นอง
ทั้งหลายทราบเอาไว 

เออ โรงพยาบาลอุตรดิตถอีก อันนี้เราก็ไดบอกกับพระแลว อุตรดิตถน้ีรูสึกวา
ไกลกวาเพื่อน จากนี้ไปอุตรดิตถมันกี่กิโลนะ เราเคยไปแลว แตเราจําไมไดนะ แนใจวา
อุตรดิตถนี่ไกลกวาเพื่อน ในวงของจังหวัดอุตรดิตถน่ีนะ จะโรงพยาบาลใดมาก็ตาม เรา
ใหเปนพิเศษเหมือนกันหมดในโรงพยาบาลของจังหวัดนี้นะ นอกนั้นเราก็ใหอยางที่วา 
ชัยภูมิให ๒ โรง อุบลให ๒ โรง นอกน้ันใหเสมอกันเปนธรรมดา กับอุตรดิตถน่ีใหทุก
โรงในเขตจังหวัดของอุตรดิตถท่ีมาเปนพิเศษ เราไดสั่งไวแลว ถาสั่งอะไรพระตองจดไว 
ๆ มาเลนเหลาะแหละกับเราไมไดนะ ทุกอยางเราไมมีเหลาะแหละ ถาลงวาจริงไมมี
อะไรจริงเทาเรา 



 ๕

ทีนี้เวลาจะเลนกับไอปุกกี้ไอหยองนี้เปนเสี่ยวกันเลย เวลาเลนเขาใจไหม ถา
เวลาจริงนี่ไอหยองนี้วิ่งเขาปาเลย หวดเอาละซิ เขาใจไหม เวลาจริงเปนอยางนั้นละ ส่ัง
อะไรไวตองแนนอน ๆ ทุกอยาง สอนพระไมไดสอนแตเพียงกิจการเหลานี้เทานั้นนะ 
ยังสอนความจริงใจของพระ เราจับเอาหัวใจนะที่สอน ส่ังพระส่ังเณรทําอะไรตออะไรน้ี 
สั่งแลวเราจะจับไวเลย ทําหนาที่การงานเปนยังไง เพราะออกมาจากใจ ทําเลอะ ๆ 
เทอะ ๆ ทําจริงทําจังทําฉลาดหรือทําโง มันจะบอกอยูในผลงาน ดูผลงานแลวรูคน พอ
เตือนก็เตือน พอจี้ก็จี้ ถาไมเปนทานัก พอไล ไลหนีเลย หลายข้ันตอนนะ น่ีเราสอนพระ
เณรเราสอนเลน ๆ เมื่อไร เอาจริงเอาจังมาก อยางที่วานี ้ถาไดสั่งยังไงแลวเกี่ยวกับโรง
พยาบาลน้ีพระตองจดไวหมดเลย เคล่ือนไมได จะมาเหลาะแหละกับเราไมได เพราะ
เรื่องเหลานี้ไมใชเรื่องเหลาะแหละ ทําไปสักแตวาทํา ไมไดกับเรา เอาจริงเอาจังอยางนั้น 

โยม หลวงตาครับผมจากโรงพยาบาลอมกอย จังหวัดเชียงใหม โรงพยาบาล 
ไกลจากตัวจังหวัดประมาณเกือบ ๒๐๐ กิโลฯ ใชเวลาเดินทาง ๓ ชั่วโมง แลวพอดีผม
มารับตําแหนงใหม ระยะหลังนี้มีปญหารถเสียกลางทาง แลวก็มีปญหาคนไขเสียชีวิต
ระหวางทางครับ เลยขอหลวงตาพิจารณาเปนพิเศษครับ 

หลวงตา รถเสียกลางทาง เมื่อตะกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องรถแลวใชไหม เรื่องรถใหรอไว
กอน เพราะฉะนั้นจึงไมเพียงแตวารถเสียกลางทาง แมแตเสียอยูในโรงพยาบาลเราก็ยัง
ไมชวยเวลานี้ มันตองเปนพัก ๆ อยางนั้นซิ ใชไหม เวลานี้เปนเวลาหนัก ที่ไหนจึงตอง
พักหมด พอมันยกได ยกทันท ี ๆ น้ีตองรอ หนักมาก ฟงซิ ปจจัยที่ไหลออกนี ้ โรง
พยาบาลก็อยางนั้น ๓ โรง มีแตใหญ ๆ แลวก็รถก็ราเครื่องไมเครื่องมือแพทย จากนั้น
ก็โรงร่ําโรงเรียน โรงเรียนก็พ่ึงเสร็จผานไปน่ีก็สรางใหเขา โรงเรียนกับโรงพยาบาล
แทรกกันไป ๆ อยางนี้แหละ ที่วาหยุดโรงเรียนคือวาไมใชไมมีคนมาขอนะ ขอแตเรา
พักเอาไว เล็งถึงความจําเปนอันดับหนึ่งอันดับสองสามตอไปนะ ยังเล็งอีก โรงพยาบาล
ก็เหมือนกัน อันไหนเปนอันดับหน่ึงอันดับสอง โรงเรียนก็เปนอันดับไหน ๆ จากอันดับ
ที่สองของโรงพยาบาลมาแลว โรงเรียนยังมีอันดับอีกเปนระยะ ๆ อยางนั้นนะเราทํา เรา
จึงไมทําสุมสี่สุมหา ทําจริงทําจังมาก 

ใหจําไวนะทุกคนนะ วันนี้บายโมงครึ่ง จะเทศนที่วัดโนนนิเวศน ใครจะเปดทีวี
ชอง ๑๑ ถาเราจะเปดดูเปดฟงก็ได คือการเทศนถายทอดสดนี้นาน ๆ จะมีทีหน่ึง ๆ 
วันที ่๑๖ เดือนน้ีไปเทศนท่ีเข่ือนอุบลรัตน อันนี้ก็ถายทอดสด คือหัวหนาใหญเขามา ให
ถายทอดสดเราก็เทศน จากนั้นก็มาที่อุดรนี้อีกทีหนึ่ง วันนี้ถายทอดสด 
เปดดูขอมูล วันตอวัน ทันตอเหตุการณ หลวงตาเทศนถึงเร่ืองอะไร ทาง internet 

www.luangta.com 
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