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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 
ธนบัตรปลอมกําลังระบาด 

 
กอนจังหัน 

ฝร่ังนั่นอยูนั้นชื่อแม็คหรืออะไร เคยมาบวชอยูวัดนี้แลวสึกออกไปไปอยูทางธิเบต 
ไปภาวนาอยูทางธิเบต กลับมาเราจําไมไดเลย เคยบวชอยูนี้แลวเถลไถลอะไรไปทางธิเบต 
มันเปนอยางน้ันละหัวใจคน หัวใจคนสําคัญนะ ไปแลวแทนที่จะคัดจะเลือกเอา
สาระสําคัญๆ ไปเปนประโยชน กลับเถลไถลไปอยางน้ัน โอย เร่ืองกิเลสมันแหลมคมมาก
นะ เรานี้ทอใจ ที่วาทอใจคือวา ธรรมนี้เปนธรรมบริสุทธิ์ลวนๆ ของพระพุทธเจา เปนธรรม
ที่เลิศเลอ นํามาประดับสัตวทั้งหลายซึ่งมนุษยเราพอเปนผูเปนคนขึ้นมาบาง คือคําวา
มนุษยนี่มันคละเคลากันไปหมด มนษุยเลว มนุษยดี มนุษยดีเยี่ยม หลายประเภท 

หัวใจเราก็เหมือนกัน มนัเลว มันเปนอยูในหัวใจตัวเองนั่นแหละ ตองคัดเลือก
เจาของ ไมคัดเลือกไมได ไมคัดเลือกแลวจมเลยนะๆ ธรรมสอนโลกเราก็อุตสาหพยายาม
สอนเต็มกําลังความสามารถดวยธรรมที่สะอาดสดุยอด ไมมีที่จะแฝงอะไรเรื่องของกิเลส
แฝงเขาไปในการแนะนําส่ังสอนโลกนี้เลย การแสดงออกทกุแงทุกมุมเราเปนผูแสดงออก 
หรือเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย แนใจเปนธรรมรอยเปอรเซ็นตๆ เราไมมีที่จะเอียงนั้นเอียงนี้ 
พวกนั้นพวกนี้ พวกเขาพวกเรา นี่เปนเรื่องของพวกสัตว แตเร่ืองธรรมทานไมมี ทานเปน
ธรรมลวนๆ สม่ําเสมอ ตรงไหนสกปรกมากนอยก็ชําระกันไปตามความสกปรกและน้ําที่
สะอาด ควรหนักก็หนัก ควรเบาก็เบา สําหรับธรรมะสอนโลก 

ธรรมะสอนโลกก็เหมือนกับความชั่วมันมีหลายชนิดหลายขนาด ขนาดหนักเบา
เลวราย ธรรมะก็เหมือนกันมีขนาดหนักเบาชําระกันไป ไมเชนนั้นก็ไมทนั ที่เรามาสอนพี่
นองทั้งหลายนี้ออกประกาศทั่วโลกแลวเวลานี้ ไมใชเพียงประเทศไทย ออกทั่วโลก 
โดยมากก็คอืออกทางวทิยุ แลวก็ไปทางอินเตอรเน็ต ไปทัว่ทุกแหงทุกหน เราสอนดวย
ความแนใจทุกอยาง ไมมีคําวามลทินคือกิเลสเขาไปแทรกในเจตนาและคําพูดที่ออกไปนั้น
เลย เปนธรรมลวนๆ ทานผูใดที่ฟงแลวในวิทยุหรือในที่ใด ตลอดถึงอานหนังสือก็ดี เปน
หนังสือที่คัดเลือกออกมา ธรรมะที่ออกน้ีออกจากการคัดเลือกเรียบรอยแลวภายในจิต จิต
เปนที่รวมของธรรมของกิเลส สองประเภท ถาจิตไดกล่ันกรองใหเต็มเหนี่ยวแลวก็เรียกวา
เปนธรรมลวนๆ แสดงออกแงใดมุมใดตองเปนธรรมลวนๆ เปนประโยชนแกโลกทั่วๆ ไป
นี่เรียกวาธรรม ไมเหมือนกิเลส ถากิเลสออกมากนอยเปนพิษเปนภัยไปเลย ใหพากันจดจํา
เอา 
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เราก็อุตสาหพยายามสอนโลก โดยไมไดคิดอะไรเลยจากโลกนะ สอนอยูเวลานี้ใน
ทามกลางแหงความสกปรกของโลกนั้นแหละ สกปรกคือกิเลสแสดงออกเปนกิริยามารยาท
ความประพฤติสกปรกๆ ธรรมะตามชะตามลาง ทีนี้เราก็พยายามแนะนําส่ังสอนพี่นอง
ทั้งหลายเต็มความสามารถ โดยไมไดหวังอะไรกับพี่นองทัง้หลายหรือการสั่งสอนนี้เลย เทา
เม็ดหินเม็ดทรายเราไมมี เราสอนดวยเจตนาที่เมตตาสงสารลวนๆ ขอใหคัดใหเลือก ธรรม
อันใดที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของตนแลวใหนําไปปฏิบัติ อยาเห็นแกความับๆ  

เวลานี้ธนบัตรปลอมกําลังระบาดเต็มประเทศไทยของเรา ธนบัตรจริงใชเปนพื้นเพ
ของโลกทั่วๆ ไปมานมนาน แลวยนเขามาหาเมืองไทยของเรา ก็ใชแตธนบัตรจริงทั้งนั้น 
ธนบัตรปลอมมีเทาไรปดออกๆ นอกจากนั้นยังเปนโทษแกผูหลงงมงายกับมันอีก ธนบัตร
นั้นก็เลยกลายเปนภัย เวลานี้ความประพฤตขิองโลกเมืองไทยเรานี้กําลังปลอมทีเดียว 
ปลอมเอามากมาย เอาธรรมเขากล่ันกรองกันคัดเลือกกัน ธรรมคือธนบัตรจริง หาใบ สิบ
ใบ รอยใบ ใบละหา ใบละสิบ ใบละรอย ใบละพัน ลวนแลวตั้งแตเปนของจริงนําใชได
ทั้งนั้นตามราคาของมัน 

ธนบัตรปลอมนั้นมีเทาไรปลอมทัง้น้ันๆ เวลานี้กําลังคละเคลาในเมืองไทยชาติไทย
ของเรานี้แหละ ธนบัตรปลอมคือส่ิงจอมปลอม ความประพฤติจอมปลอม ออกไดทัง้จาก
พระจากเณรจากศาสนาของผูสกปรก ออกทางฆราวาสญาติโยม การบานการเมือง ตลอด
ถึงวงรัฐบาล ราชการตางๆ ธนบัตรปลอมที่จะเปนภัยตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิของ
เราน้ีกําลังระบาดสาดกระจาย คนชอบธนบัตรปลอมนี้มาก ถาธรรมดาแลวไมมีใครชอบ
ธนบัตรปลอม แตปลอมแทรกเขามาในเรื่องที่จะทําลายโลก เชนเดียวกับธนบัตรปลอม มัน
ก็ยิ่งหนาแนนขึ้นมาทุกวันๆ เวลานี้กําลังปลอม จะหาคนจริงไมมี หาธนบัตรจริงไมมี มอง
ไปที่ไหนมีแตปลอม เสกสรรปนยอกันขึ้น ปลอมกันขึ้น แขงขันกัน ตดัหนาตัดหลังกัน มี
แตธนบัตรปลอมเทานั้นออกดักหนาดักหลัง ตดัหนาตัดหลัง ใชอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ทั้ง
ฝายพระฝายฆราวาส จนถึงขาราชการงานเมือง กาวเขาสูวงรัฐบาล มักจะมีตั้งแตของปลอม 
ธนบัตรปลอมนําออกใช เพราะฉะนั้นโลกถึงเกิดความรุมรอน 

ถานําธรรมของจริงออกใชแลว เงินมีเทาไร ธนบัตรในเมืองไทยเราใชเปนประโยชน
ไดทั้งนั้น แตปลอมมากนอยเพียงไรเปนภัยทั้งน้ันๆ อันนี้ความประพฤตจิอมปลอม 
ออกมาจากความรูความเห็นที่จอมปลอม กําลังระบาดสาดกระจายทั่วเมืองไทยของเรา เขา
ทั้งในวงศาสนา ทั้งประชาชนทางโลกทางสงสาร ของจอมปลอมนี้เขาแทรกไดทัง้น้ัน ใหพา
กันพินิจพิจารณา เวลานี้มองหาความจริงธนบัตรจริงไมมี มองหาคนทีจ่ะประพฤตปิฏิบัติ
ตัวเพื่ออรรถเพื่อธรรมแทบไมมี มตีั้งแตปลอมใบหา ปลอมใบสิบ สุดทายเต็มไปใน
ประเทศไทยมีแตของปลอม ชาติไทยนี้เปนชาติที่จอมปลอมทีสุ่ดแลว ถาลงมีธนบัตรปลอม
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มากๆ อยาเขาใจวาชาติเราจะมีความเจริญรุงเรือง ลงเปนชาติที่ปลอมแลวหาประโยชนหา
คาหาราคาไมได มีแตภัยลวนๆ ถาตางคนตางประพฤติตัวใหเปนคนปลอมจากความสัตย
ความจริง จากศาสนธรรมแลว จะเปนภัยแกตัวเอง ในวงศาสนา ชาติบานเมือง ตลอดวง
ราชการ ถาส่ิงจอมปลอมนี้ไดเขาไป ธนบัตรปลอมนี้เขาไป ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
พังไดไมสงสัย จึงขอใหทานทั้งหลายคัดเลือกใหดี 

เวลานี้ของจอมปลอมออกหนาออกตาสกัดโนนสกัดนี้ ดักหนาดักหลัง ออกเปนตัว
ตั้งตัวตี ออกเปนเจาหนาเจาตา เปนตัวคําสัตยคําจริง เปนธนบัตรจริงยิ่งกวาทองคําไปเสีย
อีกเวลานี้ กําลังกระจายไปหมด นี่เอาธรรมมาสอนโลกนะ ตามสิ่งที่มีที่เปนที่สัมผัสสัมพันธ
มาตลอด นี่ไดนําออกมาใหพี่นองทั้งหลายไดคิดไดอานนะ เราทุกคนเปนคนชาติไทยถอื
พุทธศาสนา ที่เปนศาสนาที่เลิศเลอ พระมหากษัตริยเปนจอมของชาติไทยเรา ใหพากันรัก
กันสงวนใหเต็มที่เต็มฐาน อยาเห็นแตความับๆ ใบหาความับ ใบสิบความับ ใบรอยใบพัน
ความับๆ ลวนแลวตั้งแตควาของปลอมและเปนภัยมาจากของปลอม มาเผาชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยของเราโดยไมรูเนื้อรูตัว เพราะความสะเพราของเรานั้นแหละ ใหพากันจํา 

เราไดพยายามสอนพี่นองทั้งหลายมา ที่ออกหนาออกตาที่สุดก็เปนเวลาหกเจ็ดปนี้
แลว อุบายวิธีการทุกอยางที่สอนพี่นองทั้งหลายไดกล่ันกรองโดยความเปนธรรมลวนๆ มา
สอน เราเองก็ไมมีระแคะระคายภายในจิตใจของเรา วาไดสอนโลกนี้ผิดไป การนําวัตถุ
ทั้งหลายออกชวยชาติของเรานี้ดังทองคําเปนตน นี้ก็ไดนําเขาดวยความบริสุทธิ์ใจลวนๆ 
ทุกอยางๆ ไดนําเขาสูคลังหลวงๆ อันเปนสวนรวมดวยความบริสุทธิ์ใจลวนๆ จากพี่นอง
ทั้งหลายผูรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การดําเนินมาทั้งน้ี เราก็ไมเคยไดตําหนิติเตียน
เจาของ แมนิดหนึ่งไมเคยปรากฏ เพราะเหตุไร เพราะเราพิจารณาแลวกอนที่จะแสดงออก
ทุกอยาง กอนที่จะนําแงใดมุมใดเราไดพิจารณาแลวดวยความเปนธรรม ไมเอากิเลสเขามา
แฝง 

วัตถุทั้งหลายที่ไดมามากนอย ทานทั้งหลายก็ไดเห็นแลวทั่วประเทศไทยเรา 
ส่ิงกอสรางตางๆ ที่ออกจากน้ําใจของทานทั้งหลาย เปนเงินเปนทองมาบริจาค จนกระทั่ง
ถึงทองคํา นีก่็ออกดวยความบริสุทธิ์ใจ เปนที่อบอุนแกชาติของเรา ดวยความไววางใจของ
พี่นองทัง้หลายที่รักชาติของตนนั้นแหละ เปนผูรักษาสมบัติทั้งหลายเหลานี้ไว นี่พูดถึงเร่ือง
เรานําพี่นองทั้งหลายทางดานวัตถุพากันทราบแลวไมใชเหรอ หลวงตาบัวเปนภัยตอผูใดใน
จุดใดๆ บาง ที่นําพี่นองทั้งหลายออกมาอยางโจงแจงทุกวันนี้ตลอดมาเปนเวลาถึง ๗ ปนี้
แลว มีส่ิงใดที่หลวงตาบัวเปนภัยตอพี่นองทั้งหลาย ในอุบายวิธีการนําวัตถุตางๆ และส่ัง
สอนอรรถธรรม ทําใหพี่นองทัง้หลายบอบช้ําเสียหายไป มีที่ตรงไหน ไมมี เพราะออกไป
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จากเรา เราไมมีส่ิงเหลานั้น ส่ิงสกปรกโสมม ส่ิงเปนภัยตอสวนรวมไมมี เรานําออกไปดวย
ความบริสุทธิ์ใจ เปนธรรมลวนๆ นี่เราก็เห็นมาอยางชัดเจน นี่ละเรานําพี่นองทัง้หลาย 

จากน้ันธรรมะกระจายออกทั่วประเทศไทย และออกทั่วโลกดินแดนเวลานี้ นี่ก็คือ
ธรรมที่บริสุทธิ์ลวนๆ เรานํามาสอนพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศหรือวาทั่วโลกก็ได นี่ก็
บริสุทธิ์ ไมมีภัยอะไรเลย เราจึงเชื่อในความเปนผูนําของเรา และทานทั้งหลายไดคิดมาก
นอยเพียงไรวาหลวงตาบัวเปนภัยตอชาติ ตอศาสนา ตอพระมหากษัตรยิ รวมแลววาชาติ 
ไดแกพี่นองชาวไทยเรา หลวงตาบัวไดเปนขาศึกศัตรูตอพีน่องชาวไทยเราที่ตรงไหนบาง 
เราไดอุตสาหพยายามเต็มกําลังความสามารถ ใหพากันยึดอันนี้ใหดี ถาหากใครคิดแฉลบ
ออกไปวาหลวงตาบัวเปนภัย โดยที่เราชวยพี่นองทัง้หลายดวยความเมตตาบริสุทธิ์ลวนๆ 
แลวยังมากลายเปนภัย ชาติไทยของเรานี้จะเปนฟนเปนไฟเผาไหมชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยของเรานะ ถาคิดไปอยางน้ัน 

ดังที่เร่ืองราวมันเกิด พวกปลอมพวกพษิพวกภัยกําลังลอมหนาลอมหลังทุกอยาง
เวลานี้ ดูใหดีทุกคน นี่สอนธรรม เอาธรรมสองดูใหดี สําหรับหัวใจหลวงตาบัวนี้พูดจริงๆ 
สองทะลุ การพูดเหลานี้สองแลวถึงมาพูด นี่เขาก็วาหลวงตาบัวแกแลว ญาณก็แก ชํารุด
ทรุดโทรม ผิดๆ พลาดๆ อยาไปเชื่อนะ เขาวางั้น แตเขาไมไดบอกวา ที่ญาณแกกลา
สามารถก็คือเขาผูประกาศอยูนั้นเอง เขาไมไดประกาศเทานั้นแหละ เขาบอกแตวาหลวงตา
บัวเวลานี้ญาณอะไรนี้ชํารุดทรุดโทรมไปหมดแลว ดวยความเฒาแกชราคร่ําครา พูดแลวนา
ฟงไหม นาหัวเราะไหม นี่ละพวกจอมปลอม มนัหนาดานที่สุดนะพวกนี้ พวกที่คอยจะกิน
จะกลืนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนพวกทีห่นาดานที่สุด 

ดานไปตั้งแตในวงของพระ ออกวงราชการงานเมือง ใหญเทาไรยิ่งดานมากๆ พวก
นี้มีแตพวกทีจ่ะเปนยักษใหญกลืนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหจมลงจากเมืองไทย 
เหลือแตยักษใหญๆ เปนฟนเปนไฟเผากันนี้เทานั้น พากันจําเอานะ วันนี้เทศนเพียงเทานี้
กอน ใหพร 

 
หลังจังหัน 

หนังสือเรานี้คงจะถงึหมดแหละ ที่พิมพนี้กไ็มทราบใครพิมพที่ไหนๆ บางหนังสือ
เรา หนังสือเราเลมแรกดูวาเปนธรรมะคูแขงขัน จําไดนะ คณุหมอเจริญ วัฒนสุชาติ สามี
หมอบุญเลี่ยม เขาทําบุญอุทิศใหแมเขา มาขอใหเราเขียนหนังสือใหสักเลม ไมเอามาก
แหละ คือเราบอกวาเราไมมีเวลา เขาวาไมเอามาก เราจึงเขียนหนังสือธรรมะคูแขงขนัให 
นั่นละเริ่มแรกเราเขียน จากน้ันมาจะเปนจํานวนรอยละมัง ตัง้แตพอจําไดบาง เร่ิมตั้งแต
ประวัติหลวงปูมั่น ปฏิปทา แวนดวงใจก็หนานะ แลวมากเขาๆ เดี๋ยวนี้ไมกําหนด ไมทราบ
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วาใครพิมพที่ไหนบาง เพราะเราบอกไวอยางเดียววา ถาพิมพเพื่อแจกทานแลวพิมพได
ทั่วๆ ไปไมตองขออนุญาต มีขอจํากดัอยูคือวา เวนแตพิมพจําหนาย นี่เราสงวนลิขสิทธิ์ มัน
ขัดกันนะพมิพจําหนายเพื่อหารายได นี้มันมากตอมากไมทราบกระจายไปที่ไหนๆ บาง จํา
ไมไดเพราะมันมากจริงๆ หนังสือเรา 

เทปก็มาก ตั้งแตเร่ิมเทศนสอนพระอยูบนศาลา มีแตธรรมะแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว
ทั้งนั้นๆ เทศนสอนพระบนศาลา ไมนอยนะ จากน้ันก็ออกชวยชาติเปนแกงหมอใหญ 
สวนมากเปนแกงหมอใหญ หมอเล็กถามีพระผูปฏิบัติเขาไปแทรกๆ เชนอยางไปจันท พระ
ปฏิบัติไปเตม็หมดเลย นั่นเปนแกงหมอเล็กๆ หมอจิ๋วแหละ มากหนังสือของเรา ที่พิมพ
ออกมาแลวพอจําไดไหมกี่เลมประมาณ (สองรอยกวาเลมละครบั ที่หมอแปนรายงานก็ 
๑๔๗ เลมนานแลวครับ ๒ ปมาแลว) มากอยู หนังสือออกมาก จากน้ันก็กลายเปนวิทยุ 
อินเตอรเน็ตไปเลยนะ ทั่วโลกเลย 

ผูกํากับ จากนสพ.พมิพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันพุธ 
 

ตอนรับรองนายกฯ “จาตุรนต” สูแวดวงศาสนา 
 

ขออภัยทานผูชม ที่จาํตองยกแถลงการณอําพรางของสํานักงานพระพุทธฯเอาไว
กอนเนื่องจากเมื่อเวลา 17.00 น. วานน้ี (28 มี.ค.) ทานรองนายกรัฐมนตรี “จาตุรนต  ฉาย
แสง”ในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดเดินทางเขาเฝาถวาย
สักการะและรายงานตัวตอ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา
ยก ณ อาคารที่ประทับชั้น 6 ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

ทานรองนายกฯเขาเฝาพรอมกับคุณหมอจักรธรรม  ธรรมศักดิ ์ ผอ.ใหญสํานักงาน
พระพุทธฯ และทันทีที่ไดพบกับ “ผูส่ือขาวพิมพไทย” ทานก็โปรยยิ้มใหอยางหวานแหวว
พรอมกับเอยปากขอฝากไปบอกกับ ณ. หนูแกว ดวยวา “หมอขอโทษดวยนะที่จําเปนตอง
ออกแถลงการณ ไมไดมีเจตนารายอะไรกับ ณ. หนูแกว หรอก หมอก็ทําไปตามหนาที่
เทานั้น” 

ครับ.... ณ. หนูแกว ขอนอมรับความปรารถนาดีและความเขาใจอันดีของ “คุณ
หมอจักรธรรม” แตถึงอยางไรทานก็ควรระมัดระวังเจาพวกลิ้นกระดาษทรายน้ําลายชะแล็ค
เอาไวใหมากๆ เมื่อน้ํามันนิ่งก็ไมควรจะกวนใหขุนขึ้น เพราะมันไมไดสงผลดีตอสังคมชาว
พุทธแตประการใดเลย...เชื่อเถอะ 

เปนที่นาปติยินดียิ่งที่ “จาตุรนต  ฉายแสง” ส.ส.ชาวแปดริ้วผูมีสายเลือดบริสุทธิ์บน
ถนนสายการเมืองที่ไดเขามาทําหนาที่กุมบังเหียนบริหารกิจการพระพุทธศาสนา สืบตอจาก
ทานพอใหญ  “พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ” อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
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รองนายกฯจาตุรนต เขากราบถวายตัวตอสมเดจ็พระสังฆราชมีความโดยสรุป วา
“เกลาฯไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี โดย
ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีใหกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จึงถือ
โอกาสนี้เขากราบทูลเพื่อทรงพระกรณุาทราบ ควรมิควรสุดแตจะโปรดฯ” จากน้ันจึงถวาย
เครื่องสักการะ 

สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระบรมรูป ร.5 และหนังสือธรรมะที่ทรงพระ
นิพนธ พรอมกันนี้ยังทรงบําเพ็ญพระกุศลดวยทรงประทานผาไตรจํานวน 50 ไตร และ
ทรัพยสวนพระองคเปนมลูคา 50,000 บาท เพื่อนํามอบใหสํานักงานพระพุทธฯนาํไป
บําเพ็ญพระกุศลในการบรรพชาสามเณร ถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 50 

พรรษา 2 เมษายน 2548 ณ วัดนาควัชรโสภณ (วัดชาง) อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร ในวันที่ 2 

เมษายน 2548 

จากน้ันรองนายกฯจาตุรนต ไดรับฟงรายงานจากแพทยผูถวายการรักษาวา 
พระองคทรงมีพระอาการดีขึ้นมาก ระยะนี้ไมมีพระโรคอะไรแทรกซอน โดยที่สมเด็จ
พระสังฆราชทรงฉายพระเนตรสดับคํารายงานของแพทยดวยความสนพระทัย 

เจาหนาที่กรมวัง รายงานวาพระองคทรงเสด็จพระดําเนินไปทรงพระศาสนกิจยังวัด
บวรนิเวศวิหารในทุกๆ วันพระ และในโอกาสวันสําคัญทางพระศาสนา เชน วันวิสาขบูชา
หรือวันมาฆบูชา พระองคจะทรงโปรดใหบันทึกเทปโทรทัศนเพื่อประทานพระวรธรรมคติ
แกสาธุชน ซึ่งในบางครั้งก็สามารถบันทึกเทปไดเพียงครั้งเดียว ในบางครั้งก็ตองบันทกึใหม
อีก 1 หรือ 2 ครั้ง นอกจากนี้พระองคยงัทรงบําเพ็ญพระกุศลอยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะ
โครงการที่อยูในพระสังฆราชูปถัมภ 

รองนายกฯจาตุรนตไดกลาวถึงความรูสึกตอผูส่ือขาววา “รูสึกปลื้มปติเปนอยางมาก
ที่ไดเห็นพระองคทรงมพีระอาการดีขึ้นมากในชวงเวลานี้ ก็คงเปนที่ปลาบปลื้มใจแก
พุทธศาสนิกชนเชนเดียวกัน” 

สรุปวา พระสุขภาพของพระองคดขีึ้นมาก แตอาการของเจาหนาที่สํานักงานพระ
พุทธฯยังสอผิดปรกติ คอืคลายกับตองการจะปกปดขาวสมเด็จพระสังฆราช โดยแจงหมาย
ขาวแกผูส่ือขาวกอนหนาเพียง 20 นาที !! 

ใครวะ! จะฝารถติดไปทําขาวไดทัน ?? 
 
      ณ. หนูแกว 

 หลวงตา ก็ไมเห็นมีอะไรนี ่
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ผูกํากับ เขาบอกวาสมเด็จพระสังฆราชทรงพระอาการดีขึ้นใหเห็นชัดๆ พวก
ที่โกหกไวใครจะเห็นไดวามันไมจริง 

หลวงตา โอย มันเที่ยวโกหกทั้งนั้นพวกนี้ มันอยากปนขึ้น บายศพิลึกพิล่ัน 
เราดูไมไดเลยเราพูดจริงๆ ดูไมไดเลย บายศ บาความนับถืออะไร หมามันกระดิกหางใส
เรายังมากกวาคน มันกระดิกปบๆ.นั่นหมาเคารพ หมารักเจาของ คนนี้ไมไดรักเจาของนะ 
มันคอยเปนอยางน้ีอยูเร่ือยๆ คน หมาซื่อสัตยสุจริตนะ เจาของตีนี่รองแงกๆ อยางมาก 
อยางหนึ่งไมรอง ยกตัวอยางเชนไอหมีกับไอปุกกี้ ๒ ตัวนี้มันติดพันกนั แตไอปุกกี้มัน
แสดงอํานาจตลอด ไอหมีนั่นเฉย รูวาเด็ก ไมเลนกับเด็กวางั้นเถอะ ถายิ่งเจาของเขามาแลว
เขาไปเฝาเจาของเขาแลว ไอหมีเขาไมไดเลย ไลกัดเอาเลย ไอหมีเผนเลยเชียว เจาของเขา
อยูในบานนั่นนะ เขามามันติดเจาของเขามนัหวงเจาของ 

หมากับคนมันซื่อสัตยสุจริตนะ หมาเลียคนกระดิกหางใสคน เลียแขงเลียขาคนนี้
ไมไดเหมือนคนเลียแขงเลียขา คนเลียแขงเลียขานี่เลวกวาหมา เขาใจไหม ประจบประแจง
ทานั้นทานี้ หมาไมประจบแหละมันทําดวยความรักของมัน ไปที่ไหนวิ่งตาม รถจะไปไหน
วิ่งตามรถ สุดทายเจาของไดเอาขึ้นรถไปดวย เขาวิ่งตาม นั่นละหมามันซื่อสัตยสุจริต แต
คนนี้ โอย ไมไดนะ เลว จิตใจต่ํามากทีเดียวมนุษยเรา ชาวพุทธเวลานี้ต่ํามาก ขอพูดใหเต็ม
ปากเสียที จิตใจรูสึกวาต่ํามากที่สุดเลย มีแตส่ิงเลวรายแสดงออกตอกัน แลวก็เปนฟนเปน
ไฟเผาไหมกนัไปเรื่อยๆ สวนอรรถธรรมที่จะทําความสงบรมเย็น เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและ
กัน มีความอดกลั้นขนัตีตอกันนี้แทบไมมีเวลานี้ นี่ละธรรมออกไมไดมีแตกิเลสออก
เพนพาน เวลานี้ก็กิเลสออกเพนพาน 

ตะกี้นี้ก็เทศนถึงเร่ืองธนบัตรปลอมธนบัตรจริงใชไหม นี่ละออกเพนพาน พวก
ปลอมนี้ออกเพนพานเวลานี้ ของจริงออกไมได ทําอะไรสกัดลัดกั้นไปหมด แสดงฤทธิ์
แสดงอํานาจบาตรหลวงใหญโตมากทเีดียว พวกเลวทรามพวกกองมตูรกองคูถ ไปเที่ยว
เปรอะไปหมดพวกนี้นะ นาทุเรศจริงๆ ธรรมดูนี้ดูจริงๆ นี่นะ ไมไดเอนไมไดเอียง ดูดวย
ความเปนธรรม ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก อยางภาษาของเราที่ใชอยูทุกวันนี้ นี้คือภาษา
ธรรม เราจะไมหว่ันกับใครพูดวาไง วาพูดหนักพูดเบาพูดดพุูดดากระแทกแดกดัน เราจะ
ไมสนใจ น้ําหนักของธรรมที่ควรจะลงจุดไหน หนักเบามากนอยเพียงไรจะลงเองๆ นี่ละ
เปนน้ําหนักของธรรมตางหาก 

คําดุคําดาแบบโลกสงสารเราไมไดนํามาใชแบบนั้น ใชแบบธรรมเทานั้น เปน
น้ําหนักของธรรม เหมือนเขาถากไม ไมทีไ่หนที่มันตรงอยูแลว เขาก็ถากเรียบๆ ไป ที่ไหน
มันคดงอมากเขาก็หนักมือ ถากไมหนักมือ อนันี้ก็เหมือนกัน การสอนผูคนนี้ตัวคดตัวงอ
ใครจะเกินมนุษยวะ มนุษยนี้คดงอมากที่สุด ธรรมะซึ่งเปนอรรถเปนธรรมเหมือนกับนาย
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ชางถาก เขาก็ตองหนักไมหนักมือเปนธรรมดา เปนอยางงัน้ เราถาลงไดชวยโลกไดสอน
โลกอยูอยางงี้ ภาษานี้จะเปนภาษาประจําธรรม ไมใชประจําตัวนะ เปนภาษาประจําธรรม 
ควรหนักๆ ควรเบาๆ ตลอดเลย จะไปฟงเสียงคนนั้นคนนี้ไมได ตองดูเหตุดูผลที่ควรจะ
หนักเบามากนอยในการแนะนําส่ังสอน ซึ่งเปนเรื่องดดีวยกันทั้งน้ัน หนักก็ดีเบาก็ดี ขนาด
ไหนดีหมด เพราะเขาถากไมถากใหด ีหนักมือก็เพื่อดีเบามือก็เพื่อด ี

การสอนโลกก็เหมือนกัน ธรรมพระพุทธเจามีหลายประเภท เพราะกิเลสมันหลาย
ประเภทมันหนัก จนกระทั่งถงึชกัสะพานเสียก็มี ถาอยางน้ันพระองคไมเลนดวย ปลอยเลย
พวกนี้พวก ไอ.ซี.ยู สอนไมได นอกจากนั้นตองสอนมีแงหนักแงเบา อะไรจะฉลาดยิ่งกวา
ศาสดาสอนโลกวะ แงไหนๆ อยูกับองคศาสดาหมด นําธรรมออกมาตองมีแงตางๆ 
ออกมาพรอมเลยเชียว ไมงั้นไมทันกบักิเลสตัวปลิ้นปลอนหลอกลวง ตัวกเิลสน้ีปลิ้นปลอน
มากที่สุดเลย เอาละวันพูดเทานี้ละ เหนื่อยแลว 

ผูกํากับ ที่พะเยาสถานีวิทยุเขาออกรายการเสียงธรรมของหลวงตาแลวครับ 
หลวงตา ออกแลวเหรอ ออกไปเรื่อยๆ เวลานี้ก็กําลัง เมื่อวานนี้เขาก็มาพูดให

ฟงถงึเร่ืองทีส่วนแสงธรรม ทีแรกก็วา ๑ ลาน มันเปนยังไงมันพดูเมื่อวาน พลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงไปเปนจํานวน ๔ ลานวางั้น มันเปนยังไงเวลาหนึ่งพูดอยางหนึ่งๆ กับเรา เรา
ไมเหมือนใครนะตรงไปตรงมาแนว พิจารณาตรงไหนจับตรงไหนจับติดๆ ไมได
เหลาะแหละนะนี่ นี่ไปพดูอยางน้ันถงึขนาดวา ๔ ลานวางั้นนะ เขามาพูดใหฟงเมื่อวาน เอา
ถาเหตุผลเพียงพอที่ควรจะ ๔ ลานแลว เอาๆ ให ถาไมสมควรอยามาเหลาะแหละนะกับ
เรา เราพูดเมื่อวาน ส่ังไปแลวที่สวนแสงธรรม ควรจะเพิ่มอะไรขึ้นไปถึง ๔ ลาน นี่เราก็ให
แลว ๔ ลาน 

แลวก็ขูดวยเมื่อวาน มันเปนยังไงเหลาะแหละพวกนี้..วันหนึ่งพูดอยางหนึง่ๆ นี่ก็วา 
๑ ลานก็เอาแลวละ เสร็จเรียบรอยไปแลว มันมีอะไรอกีละ วันนี้มาขึ้น ๔ ลานยังไง เอา
เหตุผลใหเต็มเหนี่ยวนะ มาคราวนี้อยาเอาความเหลาะแหละมานะ ถาควร ๔ ลานเอาให ๔ 
ลานเราบอกเลย บอกไปแลวเมื่อวาน ถาไมควรอยามาเหลาะแหละกับเรานะ เปนอยางงั้น
ละ มันไมมอีะไรแน เอ มันเปนยังไง นี่วิทยุเราพวกจอมปลอมละสกัดวทิยุเราออก คลื่น
เทานั้นๆ หรือไง (ครับผม) แลวเขาออกคลื่นที่ไหนๆ เพื่อตัดสกัดเสียงธรรมเราไมใหออก 
พวกเปรตพวกผีนี่ สกัดลัดตอนตั้งแตวงราชการมาเปนภัยตอศาสนาทั้งน้ัน อันนี้คนในวง
ราชการไปเปนเจาอํานาจบาตรหลวงอยูในนั้น มาสกัดลัดตอนทางนั้น ถาจะปดวิทยุเราก็ปด
ไมได เหตุผลไมมีที่จะปด มันก็เอาแบบหนึ่งมาสกัดลัดกั้น มีคลื่นอะไรๆ มาสกัดกัน้ ได
ทราบวาอยางงั้นละเมื่อวานเขามาเลาใหฟง 
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มันมาอยางน้ีละพวกเปรตพวกผีจะทาํลาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ออกทุก
แงทุกมมุนะ ธนบัตรปลอมอันนี้ปลอมอยางเปนภัยมากทีเดียว ไมใชธนบัตรปลอมธรรมดา 
มันก็เปนภัยมากอยูแลว อันนี้คนปลอมพิลึกนะ คลื่นธรรมะเราทางวิทยุออก เขาทําคลื่นมา
ใหมตัดคลื่นวิทยุเราเวลานี้ นี่ก็เปนตัวเจาอํานาจปาเถื่อนอยูในวงราชการ ตัวสําคัญที่เคย
สําคัญมาดั้งเดิม ถึงขนาดขับออกนั่นเอง ตัวนี้ตัวเปนภัยตอศาสนาอยูเวลานี้ นี่กําลังสกัด
อะไร คลื่นทานั้นทานี้ตัดใหเขาเหนือกวาๆ แลวคอยตัดอยูเร่ือย ทราบมาแลวเมื่อวาน
ชัดเจน ก็เปนอยางงั้นละ นี่คลื่นทางของเราออก คลื่นพวกมูตรพวกคูถมันก็ออกมาตัดๆ 
เวลานี้ (ทองคําวันนี้ได ๒ บาท ๓๗ สตางค) เออ พอใจๆ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
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