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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

ถาเกี่ยวกับธรรม ธรรมก็สอน 
 

กอนจังหัน 

นั่นดูจีวรพระทานครองซิ เห็นไหมนั่น นี่ละพระที่มีราคาที่สุด ดูเอานะ เรียกวา
ผาขี้ร้ิวหอทอง พระพทุธเจาทานสอนใหทําอยางน้ี ผาบังสุกุลคือผาตกอยูตามขีฝุ้นขี้ฝอย
อะไร ก็เอามาเย็บปะติดปะตอกัน เปนลักษณะอยางน้ีดูเอา ตั้งแตสมัยพอแมครูจารยมั่น
อยูมีอยูเยอะอยางน้ี อยางน้ีมีอยูเยอะ วัดปาบานตาดทีแรกกม็ี หลวงตาบัวมี เดี๋ยวนี้หลวง
ตาบัวหายหมด เหลือแตเจาบาวบัว โกไปหมดๆ ในหัวใจเหมือนมูตรเหมือนคูถ ขางนอก
โกไปหมดๆ มันสลดสังเวชนะ นี่ละกิเลสเหยียบธรรมเหยียบอยางน้ีเองดูเอา อะไรสวยงาม
หมด ขางนอกสวยงามหมด สวนขางในมีแตมูตรแตคูถสกปรกมากที่สุด นี่จิตใจทานสูงๆ 
มุงตอธรรม ส่ิงภายนอกไมจําเปนอะไร พออาศัยๆๆ เชนอยางบังสุกุลไปเก็บมา
ปะติดปะตอเย็บ โลกเขาไมปรารถนาแลว ทานเอานั้นมาทํา เปนอยางน้ันแหละ ดูเอา เรา
สะดุดอยูตลอดนะ 

เดี๋ยวนี้มันก็ทับเขาไปๆ และประกอบกับจิตใจของพระเราก็นับวันฟุงเฟอเหอเหิม
หนักยิ่งกวาฆราวาสเขาไปอีก เลวลงไปจนกระทั่งมองดพูระดวยกันจะดูไมได พดูตรงๆ 
เลยนะ มองดูหนาพระดวยกันดูไมทัว่หนา มันเปนยังไงจึงเปนอยางน้ันผาเหลืองดวยกัน นี่
แหละนาทุเรศไหม กิเลสมันเหยียบเอาตอหนาตอตา จนกระทั่งพวกเดียวกันดูกันไมได ผู
หนึ่งมีใจใฝต่ําผูหนึ่งใฝสูงเขากันไมได เปนอยางน้ันแหละ วาศาสนาๆ จะไมมีความหมาย
นะ วาศาสนาพูดไปเฉยๆ กิเลสออกหนาออกตาปกคลุมหุมหอเอาไวหมดมีแตเร่ืองกิเลส 
ในวัดในวาในพระในเณร เราพูดดวยความสลดสังเวชไมไดโอไมไดอวด พูดตรงไปตรงมา
เปนสภาพเรียกวากลางๆ ไปเลย เรียกวาธรรม เราเห็นอยางน้ีมันสะดุดใจ นี่มีคามากที่สุด 

นี่แหละคร้ังพระพุทธเจาตลอดมาถงึครูบาอาจารยหลวงปูมั่นเราก็อยางน้ี วัดปาบาน
ตาดมาอยูทแีรกก็เปนอยางน้ัน เดี๋ยวนี้เปนเจาบาวบัวไปหมดแลวนะ ลูกศิษยลูกหาลูกศิษย
เจาบาวบัวไปหมดแลวเดี๋ยวนี้ ดูเอา เปนอยางน้ันแหละ นี่พูดกลางๆ ใหฟงดวยกันทุกคน
นะ เปนอยางน้ี จิตใจมันต่ําลงๆๆ เพราะกิเลสเหยียบลงๆ ธรรมเลยจะไมมี นี่แหละมันนา
ทุเรศจริงๆ นะเวลานี้ 
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มิหนําซ้ําพระยังโดดออกสงครามที่พุทธมณฑลเห็นไหมนั่น หนานั้นก็เห็นติดไวนั่น 
เลวไหมพระขนาดนี้พิจารณาซิ เลวขนาดไหนดูไดไหม ออกหนาทัพเหมือนทหารตํารวจเขา 
พระแทๆ มันนาทุเรศไหม หยาบขนาดไหนเอาออกหรือติดไวนั่นเวลานี้ อยาเอาออกนะ 
ใหไดเห็นความชั่วมันมีอยูในโลก มันแสดงออกอยางไรเอาไวที่นั่น ความดีไมตองแสดงก็รู
เอง ความชั่วใหมันสะดุดใจ คนเราจะไดรูเนื้อรูตัวแลวแกไขดัดแปลงตัวเอง โห 
พระพุทธเจาเลิศเลอขนาดไหน ออกมาใหกิเลสเหยียบแหลกหมด มิหนําซ้ําพระยังออก
หนาทัพไปรบเหมือนตํารวจทหาร ยิ่งสลดสังเวชมากนะ โถ พิลึกจริงๆ เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

 ผูกํากับ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ คูพระบารมีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค ทรงสรางความหมายของคําวา
สมเด็จแมแหงชาติใหเปนที่ประจักษ เพราะทรงใชหลักเมตตาธรรมใหชีวิตแกผูยากไร ดวย
การสรางศิลปาชีพที่อนุรักษภูมิปญญาดั้งเดิม จดัระบบพื้นที่ทํากินอยางเปนระบบ บําบัด
โรคภัยไขเจ็บแบบครบวงจร ริเร่ิมโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหราษฎรอยู
รวมกับปาอยางกลมกลนื และชวยกันดูแลรักษา ฟนฟูสภาพปาของประเทศไทยไวใหเปน
แหลงน้ําสําคัญ สําหรับใชทําการเกษตรแบบยั่งยืน และสรางอาชีพเสริมที่ยกระดับคุณภาพ
ของชาวไทยใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังทรงแนะนําตั้งธนาคารสมอง โดยรวบรวม
ขาราชการที่เกษียณอาย ุ แตเปนนักวิชาการที่มีความสามารถมาชวยกันดูแลแกไขปญหา
บานเมือง ที่สําคัญทรงฝากขอคดิทีป่ระเทศไทยไมมีการสอนวิชาหนาที่พลเมือง ศลีธรรม
และประวัติศาสตร ที่ทําใหตระหนักถึงคุณคาความเปนมาของประเทศ จะสงผลเสียหายตอ
ชาติ ดังพระราชดําริตอนหนึ่งวา 

อีกเร่ืองหนึ่งที่ขาพเจาไดกราบเสมอ คือพระอรยิสงฆเจาทานปฏิบัติอยูในปา เมื่อ
ทานไดออกมาไดมีโอกาสทําบุญกับทาน ทานพูดเสมอวา มีวิชาแตไมมีศีลธรรมอยูในตัว
นั้นอันตรายมากสําหรับบานเมือง และไมยั่งยืน ทานเห็นวาเดี๋ยวนี้ในหลักสูตรของเราไมมี
หนาที่พลเมืองดี ศีลธรรม ทั้งประวัติศาสตร มีแตวิชาการสมัยใหม ซึ่งสุดทายจะเปน
ผลรายตอประเทศชาติ เพราะเวลานี้พอแมออกไปหากิน ไมมีเวลาที่มาอยูใกลชิดลูก
เหมือนคนสมัยรุนขาพเจาที่พอแมอยูใกลชิด จะสั่งสอนทางดานศีลธรรมไปในตัว ก็อาศัย
โรงเรียน ขาพเจาเรียนอยูโรงเรียนประจําที่สวิตเซอรแลนด ก็ตองเรียนประวัติศาสตรของ
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แตละชาติ แมแตตางประเทศ ไปเรียนในประเทศเขาก็ตองเรียนประวัติศาสตรของสวิส
ดวย แปลกที่ของเราไมมีประวัติศาสตรชาติไทย เหมือนอยางวาแผนดินนี้ไดมาอยางงายๆ 
ไมตองคิดถงึพระเดชพระคุณของปูยาตายายที่บุกบ่ันฝาฟนมา แมแตชีวิตก็สละใหเพื่อที่
เปนหลักประกันของคนไทย ความจริงแลวมีแผนดินของตวัเองเปนประกัน คอนขางจะ
ปลอดภัย 

หลวงตา อนันี้ก็เปนคติไดดีมากอยูแลว ที่อานผานไปนี้ เปนคติแกพีน่องชาวไทย
เรา แลวมีอะไรอีก 

ผูกํากับ ศูนยพิทักษศาสนาคาน ๗๐ ส.ส.ของไทยรักไทยแก พ.ร.บ.สงฆ วิษณุ
ชี้แจง ๗๐ ส.ส.ของไทยรักไทย เหนือ อีสาน ลงชื่อกันแกไข พ.ร.บ.สงฆ เพื่อคืนพระราช
อํานาจใหในหลวงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ไมใชเร่ืองของรัฐบาล 

กรณี ส.ส.ภาคอีสานและภาคเหนือ ๗๐ คนของพรรคไทยรักไทย รวมกันลงชื่อ
เสนอแกไขพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.คณะสงฆ) โดยเฉพาะเรื่องการสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช และการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช หรือคณะผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช โดยเสนอแกไขมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ เพื่อคืนพระราชอํานาจให
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดย ส.ส.ไทยรักไทย จ.อุดรธานี ไดยอมรบัวาไดมีการหารือ
เร่ืองนี้กับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน แหงวัดปาบานตาด ต.บานตาด อ.เมืองอุดรธานี 
แลวนั้น 

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจกิายน พระราชกวี เลขาธิการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหง
ประเทศไทย เปดเผยวา ทําไมเรื่องแคนี้ตองไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาทดวย ทําไมตอง
ใหพระองคหนักพระทัยอีก ในเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราช
อํานาจเร่ืองน้ีใหแกคณะสงฆและรัฐบาลมาดูแลแลว โดยที่พระองคไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในราง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ฉบับแกไข พ.ศ.๒๕๓๕ สมัยที่นายอานันท 
ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งฝายคณะสงฆโดยรวมก็เห็นชอบดวยกับการแกไขเรื่อง
การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ที่ใหสมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
และสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหไดรับการสถาปนา ไมใชมีอาวุโสโดยพรรษา แตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ก็ไมควรไดรับการสถาปนา เพราะตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชเปน
ตําแหนงเพื่อการสั่งการและบริหารงานคณะสงฆได ซึ่งเปนแนวทางที่ถูกตองแลว 
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ทําไมตองไปเอาความคิดเห็นของพระบางรูปมาเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งไมยอมรับ
กฎเกณฑกตกิา ซึ่งอาตมาไมเห็นดวย และไมเขาใจวาทําไม ส.ส.พรรคไทยรักไทยไปหวงใย
พระบางรูป แตไมใหความสําคัญกับคณะสงฆโดยรวม พระราชกวีกลาว 

หลวงตา นี่ก็พระบางรูปมันตัวเกงตัวนี้ ศูนยพิทักษนี่มันศูนยทําลาย เขาใจไหม 
พระบางรูปตองออกตานทานกัน พระบางรูปออกมาพระบางรูปตองออกไปรับกันซิ นี่ศูนย
ทําลาย มันยกขึ้นอะไร มันเหยียบลงๆ นี่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประเพณีอนันี้ชาว
ไทยเทิดทูนมานานขนาดไหน เปนเรื่องของพระองคโดยเฉพาะไมใชหรือ แลวมันมายุงหา
อะไรไอศูนยทําลายนี่ ไมใชศูนยพิทักษ มันศูนยทําลาย เขาใจไหม ไปที่ไหนมันทําลายที่นั่น
พวกนี้ พระบางรูปนี่นะ พระบางรูปพระหลายรูปพวกเดียวกันมันทําลายกันทั้งน้ัน เอาแยก
ออกมาเราจะฟดปากมันเลยแหละ ปากเขาก็มีปากเราก็มี เวลาฟดกันกฟ็ดแตลมปากไมได
ตีกัน เขาใจไหม 

ผูกํากับ พระราชกวีกลาวตอวา ถาตองการปดฝุน พ.ร.บ.คณะสงฆ ทําไมไมนําราง
แกไขพ.ร.บ.คณะสงฆ 

หลวงตา เอาละพอ เราเห็นชอบดวยแลวที่ ส.ส.ไทยรักไทย ภาคอีสาน ภาคเหนือ 
รวมกันลงชื่อเสนอแกไข นี่เปนความถูกตองแลว ทางภาคเหนือ ภาคอีสานนี้เรายกให เรา
เปนกลาง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนทาวมหาพรหมอันใหญหลวงครอบประเทศ
ไทยเรา แลวเหยียบทานลงหาอะไร เทิดทูนทานขึน้ถึงจะถกู เขาใจไหม อนันี้พระบางรูปมัน
เหยียบลง ไปที่ไหนมันคอยทําลายๆ พวกนี้พวกทําลาย เปนพระก็พระเปรต ถาพระ
ธรรมดาเราจะพูดออกมาอยางน้ีไมได มาคัดคานอะไร เขาเทิดทูนพอใหญของเขา ทาว
มหาพรหมของเขา ทาวมหาพรหมนี่ครอบทั่วประเทศไทย เขาเทิดทูน เขาไมไดเหยียบย่ํา 
อันนี้เหยียบย่ํานี่นะ เราไมเห็นดวย พระบางรูปไมเห็นดวย 

พรรคไทยรักไทยเหรอทีว่าน้ี ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน เราเทิดทันทีเลย ถูกตอง
ที่สุด ภาคไหน เอา เขามา มีแตภาคเหนือกับภาคอีสานเทานั้นเหรอ คนทั่วประเทศไทยนี่
เปนลูกคนไทยดวยกัน อยูภาคไหนบาง ควรจะเทิดทูนตองเทิดทูนซี มาเหยียบกันหาอะไร 
เกิดประโยชนอะไร เหลานี้มีแตเร่ืองเหยียบย่ําทําลายลงไปทั้งน้ันพวกนี้ วาพวกเปรตจะ
เปนไร มันหาเก็บตกไปอยางน้ัน พวกเปรตอาหารไมพอ หาเก็บนั้นเก็บนี้เก็บตกมา อันนี้
มันหาเก็บตก เราเรียกวาพวกเปรตก็ได เขาใจไหม ไมเรียกก็ได แนะมันกม็ีอยูสองอยาง 

ผูกํากับ เขาลงขาวกฐินหนาวัดดวยครับ วาวันที่ ๖ พฤศจิกา ที่วัดเกษรศีลคุณหรือ
วัดปาบานตาด ต.บานตาด อ.เมืองอุดรธานี พทุธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศกวา ๑๕,๐๐๐ 



 ๕

คน ไดพากนัหลั่งไหลไปรวมงานบุญกฐินสามัคคีของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ได
เงินไทย ๑๑,๓๙๘,๐๕๕ บาท เงินดอลลารจํานวน ๓,๑๑๙ ดอลลาร ทองคําหนัก ๒ 
กิโลกรัม ๕๒ บาท ๔๙ สตางค 

หลวงตามหาบัว ที่ออกมารับกฐินระบุวา โครงการผาปาชวยชาติไดปดโครงการไป
เรียบรอยแลว แตยังคงเปดบัญชีไวทีธ่นาคารเชนเดิม หากใครมีจิตกุศลกย็ังนําเขาบัญชีได 
และยังบอกวามีอาการปวดเขาซายมาประมาณ ๑-๒ เดือนแลว นั่งนานๆ และเดินไปไหน
ไมสะดวก แตยังไมไดไปหาหมอตรวจรักษา 

หลวงตา เปดเผยหาอะไร เขาปดกนัทั่วโลก มาเปดหาอะไรประสาขาหลวงตาบัว 
เขาปดกันทั่วโลก แลวมันมาเปดหาอะไรเรื่องหลวงตาบัวนี่ ที่เขาปดอยูเดี๋ยวนี้ก็คือเขาไม
ควรเปดเผยของเขานั่นแหละ แตเราก็พูดตามเรื่องของความจริงวา เขาปดก็บอกวาปด 
เร่ืองกฐินก็มเีทานั้นไมใชหรือ (ครับผม) 

กฐินนี่ก็ชวยชาติทั้งหมดแหละ ไมไดมีอะไรสําหรับวัดเรา เราชวยชาติทั้งน้ันๆ เลย 
อะไรก็ตามชวยตลอดเลย ไมมีเที่ยวหาเก็บนั้นเก็บนี้เหมือนเปรต ไดมาเทาไรออกชวยชาต ิ
เวลานี้ขอแหม เต็มไปหมด รับไมหวาดไมไหวเราก็ดี จนถาพูดภาษาโลกก็วาเหมือนอกจะ
แตกเหมือนกัน อุตสาหขวนขวายหามา ผูที่เขามาขอนี่เร่ือยๆ แมวันอาทิตยก็ยงัมาขอ
เครื่องมือแพทยทีอ่.คําชะอี เราก็ไมไดให เอาของในโกดังใหแทน เต็มรถไปเลย อยางน้ัน
แหละเราชวย 
 ที่วาพรรคไทยรักไทยกับทางภาคอีสานนี้ รวมกันเทิดทนูพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เราเห็นชอบดวยแลวเต็มรอยเปอรเซ็นตเลย เอา ภาคไหนอยาหดหัวอยูใน
กระดองเหมอืนเตา เสนอออกมาๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรานี่เปนทาว
มหาพรหมอันใหญหลวงครอบประเทศไทย สมควรอยางยิ่งที่พี่นองชาวไทยที่เปนลูกของ
ทานจะไดเทิดทูนทานซึ่งเปนพอแมอนัใหญหลวงของพวกเรา อยาไปเหยียบ ไมถูกตองเลย 
ใหเทิดทูน พอของตนไมเทิดทูนจะไปเทิดทูนอะไร  
 ตั้งแตทุคตะเข็ญใจเขาอยูในบานในเรือนของเขา เขายังเทิดทูนพอแมของเขา อันนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนพอเปนแมของคนทั่วประเทศไทย สมควรอยางยิ่งที่ลูก
ทั้งหลายทั่วประเทศไทยจะเทิดทูนพอแมของตนนะ จะไปแตะตองเหยียบย่ําทําลายไมควร
อยางยิ่ง เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นดวยทันทีเลยวา ทางภาคเหนือก็ดี ภาคอสีานก็ดี ที่วาพรรค
ไทยรักไทยเทิดทูนพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว อันนี้เราเห็นดวยรอยเปอรเซ็นตเลย เอา 
ภาคไหนออกมา อยาหดหัวอยูในกระดอง  
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 ชาติไทยเปนของเราทุกคนๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนทาวมหาพรหมของ
พี่นองชาวไทยทุกคน นี้เปนการอันควรแลวที่จะเทิดทูนพระองคทาน อยาใหมาถูกเหยียบ
ย่ําทําลายกับพวกเปรตพวกผีนี้เลย ไมสมควรอยางยิ่ง พวกนี้ไปไหนเหยียบทั้งน้ัน เหยียบ
ตลอดไปเลย นี่พวกอลัชชี เปนพระก็หายางอายไมได หมดยางอาย เรียกวาอลัชชี แปลวา
หมดยางอาย หนาดานวางั้นเลยนะ พวกนี้พวกหนาดาน พูดไมอายใคร คนผูมีสมบัติผูดี
เขาก็เงียบ ๆ ๆ เราจะมีสมบัติผูดีหรือสมบัติอะไรก็แลวแต เมื่อผิดมาใสตมูเลย ผิดบอกวา
ผิด ถกูบอกวาถูก ธรรมเปนอยางน้ันตรงไปตรงมาเลย ใหพากันจําเอาไว เอาเทิดแหละอัน
นี้ 
 ตะกี้นี้วาเร่ืองอะไรทีท่างภาคเหนือกับภาคอีสาน (ภาคเหนือกับภาคอีสาน ๗๐ คน 
ส.ส. เขาชื่อกันเสนอขอแกไขพ.ร.บ.สงฆครับ) นั่นละขอแกไข ยึดอํานาจพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวซึ่งพี่นองชาวไทยถวายทานโดยดุษฎีภาพ ดวยความยินดีที่จะใหพระองคทรง
อํานาจอยางน้ีเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระสังฆราช อนันี้ไปดึงลง แยงลง ๆ เอารัฐบาลรัฐแบน
อะไรเขาไปเปนใหญเปนโตยิ่งกวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในทางที่ไมชอบธรรม 
เพราะอันนี้เปนขนบประเพณีของพี่นองชาวไทยทัง้ประเทศทีเดียว ยอมรับและยินดีเทิดทูน 
ถวายพระองคโดยสมบูรณแบบแลวดวยขนบประเพณีอันดีงาม แลวไปแยงมาทําไม ไมได
ถูกน่ีนะ แยงเราก็บอกวาแยง ผิดบอกวาผิด อนันี้เปนขนบประเพณีอันดีงามของประเทศ
ไทยที่เทิดทนูพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมานมนาน 
 มีอะไรอกีละ (ศูนยพิทกัษเขาบอกเขาจะออกมาคัดคานเรื่องนี้ครับ) ก็นั่นแลวมัน
ไปไหนมันกค็ัดคาน มันศูนยพิทักษอะไร มันศูนยทําลายก็ยังบอกแลว ไปไหนมันตอง
ทําลายเร่ือยไปๆ มันไมไดรักษา เรียกชื่อเพราะๆ วาศูนยพิทักษ พทิกัษการทําลายนั่น
แหละ มันรักมันสงวนมากการทําลายนี่ ไปไหนมันจะเอาการทําลายออกหนาออกตามันละ 
นั่นละศูนยพิทักษของเขา คือความทําลาย มีเทานั้นแหละ นอกจากนั้นก็ไมมีอะไร 
 นี่กําลังเสนอเขาไปแหละที่วาน้ี เสนอเขาไปเปนลําดับลําดา แหม ยุงมากนะ 
เพราะฉะนั้นพี่นองทัง้หลายจึงควรพิจารณาผูที่จะมาเปนรัฐบาลแตละคนๆ มีอํานาจมาก 
ถาลงเปนนายกฯขึ้นมาแลวมอีํานาจมาก ยกใหเปนนายกฯแลวถาเปนนายกฯผูดีก็เทดิ อุม
ชูชาติไทยของเราเปนลําดับลําดา ถาถูกผูที่เลวแลวก็อยางน้ีละ อยางที่มาแกกันอยูเวลานี้ 
เสนอกันเปนรอยๆ พันๆ คน มันพูดออกมาคําเดียวเทานั้นละมาตั้งตราเปนอํานาจปา
เถื่อนขึ้นมา แลวตองแกกันเสียแทบเปนแทบตายเห็นไหมละ นี่ละกําลังแกกันอยูนี่ เสนอก็
เสนอแกอํานาจปาเถื่อนนี้ มันสลดสังเวชนะ 
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 เพราะฉะนั้นพี่นองทัง้หลายใหพิจารณานะ ที่จะหยอนบัตรใหผูใดที่ควรจะเปนผูนํา
ที่ดีที่อุมชาตบิานเมือง ไมใชเปนผูทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กอนที่จะหยอน
บัตรทุกคนๆ ใหพินิจพิจารณาดวยดีทุกคน อยาทําแบบสุกเอาเผากิน สุมสี่สุมหา ทําแบบ
ชุยๆ ชาติบานเมืองจะจมนะ เวลาจมก็จมหมดทัง้ประเทศ จากบุคคลที่ชุยๆ นั่นแหละทาํ
ลงไป หยอนบัตรใหพวกเปรตพวกผีแลวก็เอามาฟนคอเราเอง ใหพนิจพิจารณาดวยดี 
ไมเชนนั้นเมืองไทยของเราจมแนๆ  
 ก็เคยพูดเสมอวา เจ็บแลวใหเข็ด ฟงใหดีนะ ใหเข็ด อยาสุกเอาเผากิน เจ็บวันนี้วัน
หลังเปนบาขึ้นมาใหม ลืมแลวลืมเจ็บ ใหเขาฟนคออกีๆ ตายไมเข็ดหลาบ พวกชุยๆ พวก
สุกเอาเผากิน ที่ใหถูกตองก็คือวาเจ็บแลวใหเข็ด อยางน้ันถึงถูกตองดี นี่ก็จวนจะยก
นายกฯคนใหมขึ้นมาแลว นายกฯคนไหนก็ตามใหดูพื้นเพดวย ดูความประพฤตดิวย ทุก
อยาง เปนคนขนาดไหนสมควรที่จะหยอนบัตรให คือสมควรที่จะยกชาติบานเมืองได
หรือไมคนคนนี้นะ ถาสมควรแลวเอาพรอมกันเลย ๆ ถาไมสมควรอยาไปหยอนนะ นั่นละ
เอาดาบฟนคอเจาของเอง หยอนปบลงไปดาบฟนคอเจาของเลย ฆาตัวเองดวยบัตรของ
ตัวเองนั้นแหละ ใหพจิารณาใหดี  
 นี่เคยพูดเสมอๆ อันนี้กค็ือธรรมสอนโลกเขาใจไหม เราไมไดวาการบานการเมือง
อะไร นี่คือธรรมสอนโลก อันใดทีจ่ะลมจมอยาพากันไปหาญทํา อันใดที่จะพาใหเทิดทูน
ชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา เทิดทูนข้ึนโดยลําดับใหเทิดทูนกัน นี่เรียกวา
ธรรม ไมใชการบานการเมือง เรื่องธรรมเหนือทุกอยางแลว เราเอาธรรมมาสอนโลก 
เมืองไทยเรามีคาขนาดไหน แลวจะพากันจมกันทั้งประเทศเพราะความชุยๆ ความสุกเอา
เผากินของคนทั้งประเทศนั้นมีอยางเหรอ นั่น เราตองพินิจพิจารณา บานเมืองของเรามีคา
ขนาดไหน เราตองพิจารณากอนทุกอยางๆ จะทําไปสุมสี่สุมหาไมได จมจริงๆ ชาติไทยจม
ไดนะ  
 ที่ผานมาแลวนี้จะจมขนาดไหนดูเอาซิ กระเทือนทั่วโลก ไมใชกระเทือนเพียง
เมืองไทยนะ ทั่วโลกกระเทือนไปหมด ใหเข็ดทุกคน แลวใหพินิจพิจารณาใหดี เราไมได
เกี่ยวแหละที่เขาวาการบานการเมือง เราเปนธรรมลวนๆ เอาธรรมมาสอนโลก เราไมมีไอ
เร่ืองการบานการเมือง ถามาเกี่ยวกับธรรม ธรรมก็สอน ถาไมเกี่ยวกับธรรม ธรรมก็ไมสอน 
เชนตนไมนี้ธรรมไมไปสอน ตนไมไปทําชั่วทําดีอยางน้ันอยางน้ีธรรมไมเคยสอน เพราะเขา
ไมทําอะไร แตมนุษยนี้ตัวมันเร็วยิ่งกวาลิง การทําความชั่วเร็วยิ่งกวาลิง ลิงสูไมได 
เพราะฉะนั้นธรรมจึงตองสอนพวกลิง เขาใจไหม การบานการเมืองอะไร ธรรมสอนพวกลงิ 
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นับตั้งแตนายกฯลงมา รัฐบาลลงมา ถาไมดีเปนลิงทั้งน้ัน ธรรมตองสอนไดทั้งน้ัน เอาละ
วันนี้พูดเทานั้น 

หลวงปูลี วัดถ้ําผาแดง ถวายทองคํา ๑๖ บาท ๓๕ สตางค เงินสด ๖๔๐,๐๒๐ บาท 
เช็ค ๓๑๘,๑๐๐ บาท รวมเปน ๙๕๘,๑๒๐ บาท ดอลลาร ๕๐๐ ดอลล เงินหยวน ๑๐ 
หยวน เอาสาธุพรอมกัน (สาธุ) นี่เราก็ดีใจกับบรรดาพี่นองทั้งหลาย ที่บริจาคมานี้เพื่ออุม
ชาติไทยของเราทั้งนั้น ทองคําเปนหัวใจของชาติไทยเรา ก็เขามาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น
ทองคําเมื่อถงึวาระที่ คือเรามอบเสร็จเรียบรอยแลว เรายังเปนหวงเปนใยในทองคํา อยูที่
คลังหลวงอยูมากทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงตองไปไวหางทองคําอีกทีหนึ่ง หัวตัวเขาแลว หางก็
เร่ิมๆ ใหเขา คือเปนทองคําประเภทน้ําไหลซึม คอยๆ ไหลซึมเขาไปๆ เพื่อทองคําเราจะ
ไดอุนหนาฝาคั่งมากขึ้นจากสวนใหญที่มอบไปแลวนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงไดเรียนใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน หรือวาออดออนพี่นองทัง้หลายก็ได ใหเห็นใจหัวใจทองคําใน
คลังหลวงของเรา ใหตอไปเรื่อยๆ นะ นี่คอยไดมา นี่ก็ไดมาเรื่อยๆ แลวก็หนุนเขาๆ ถา
ไมไดเวลานี้จะไมมีเวลานะ ถาขาดเวลานี้จะไมมี 

เราคิดดูซิเมืองไทยเรา ตั้งมานานเทาไร ใครเอาทองคํามาใหเปนกอบเปนกํา ดังที่พี่
นองทั้งหลายอุตสาหพยายามขวนขวายชวยกันมาเต็มเหนี่ยวนี้ ไดทองคําตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ 
กิโลคร่ึงที่มอบเรียบรอยแลว ทีนี้เมื่อไดนี้แลวขาดไปเลยอยางน้ี ก็จะไมไดอีกเลย จึงควรให
เปนน้ําไหลซึม คอยไหลซึม ฝนตกชดุใหญตกลงไป ทีนี้พวกเล็ก พวกยอยก็ใหตกไปตามๆ 
กัน ลูกเห็บมาเรื่อยๆ นี่ ลูกเห็บก็มา 

นี่ก็ศรัทธาใหญที่ถวายกฐินนี้ ไดถวายทองคําตั้ง ๑ กิโล นี่วาลูกเห็บเขาใจไหม ตูม
ลงมานี่ นี่ละใหคอยเปนไปอยางน้ีเร่ือยๆ นะ 

อยางไรขอใหเห็นใจชาติ ภาษาธรรมที่หลวงตาบัวพูดออกมานี้ พูดดวยความหวงใย
ชาติไทยของเรา ใครไดมาๆ ก็เปนการหนุนชาติไทยใหมีความแนนหนามั่นคง เมื่อทองคํา
มีความแนนหนามั่นคงอยูในคลังหลวงของเราแลว การทํามาคาขายอะไรๆ กับเมืองนอก
เมืองนา ทีนี้สะดวกสบายทุกอยาง แมจะติดหนี้ ทองคําเรายันตัวอยูแลว เปนเครื่องประกัน
ความสะดวกสบายในการซื้อการขายก็สะดวกไปเรื่อยๆ ใหพากันจําเอานะ เอาละ 

นี่ก็ศรัทธาใหญสองศรัทธานี้ มาจากนครชัยศรี เมื่อวานมาใหเงินเปนลาน จะมาตั้ง
สถานีวิทยุ นี่ยังไงกันมันอดไมไดนะเรา วิทยุบานตาดนี่ เวลาเร่ิมขึ้นมาเราก็ไมไดทราบเรื่อง
อะไรละ พากันกอสรางขึน้มา กอขึ้นมาก็มาเกี่ยวโยงกับเรา ขอตัง้วิทยุขึน้นี้ จะเอาใหเปน
สิบกิโลวัตตเหมือนกันกบัสวนแสงธรรม แขงกนัมาแลวเงินบาทหนึ่งก็ไมมี แลวไมหามา



 ๙

ดวย ก็คนอื่นหาแทบเปนแทบตาย นี่หามาเปนลานๆ เราตองพกัไวกอน เราวาอยางนี้ อันนี้
เมื่อหามาแลว เราก็เอาไวในบัญชีเสียกอน ควรสงคืนเราก็สงไดนี่วะ ควรตอไปใหตาม
เจตนาเราก็ให เมื่อเหตุผลพรอมแลว นี่มันขึ้นยังไงกัน วิทยุตัง้สิบกิโลวัตต มันเกินไปนะนี่ 
เงินไมหาสตางคหนึ่งก็ไมหา ผูหาเงินจะเปนจะตาย เราผูใหเงินก็จะเปนจะตายเหมือนกัน
มันไมคิด มนัมีแตจะเอาอยางน้ันอยางน้ี พวกนี้ไมไดการนะ บานตาดเรานี่แหละ เขาใจ
เหรอ เอาละพอ มันตองไวลวดลายขูไวกอนซิ ไมขูไมได 

เร่ืองเงินที่บริจาคเรื่องวิทยุนี้ ยังเอาไวเปนกลางๆ เสียกอนนะ เงินที่เอามาแลวก็
เอาไวกอน ตองเหตุผลพรอมแลวเมื่อไร จะปฏิบัติตามนั้น ถางดก็งด ถาจะเพิ่มเพื่อให
ตั้งขึ้นไดก็ตัง้ เราพิจารณาเสียกอน พวกนี้มันเห็นแกไดอยางเดียว มันไมใชเปนผูหาเงิน ผู
หาเงินมันเลยกลายเปนเราไป และผูใหเงินก็เปนบรรดาศรัทธาทั้งหลายไป ทุกขอยูกบัผูให
เงินผูหาเงิน ผูหาเงินคือเรา ผูใหเงินคือศรัทธาลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย ผูขอไมหยุดคอืพวก
บานตาดเขาใจไหม มันขออะไรนักหนาพวกนี้นะ มันนาโมโหนะ  
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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