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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๒ ก�นยายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘
ธนบ�ตรปลอมไม�มใครยอมร�บ

เราเส�ยสละจะเร�ยกว&า เป'นน�กเส�ยสละก(ได� เราไม&สงส�ยในต�วเรา ค�อเราไม&ม�
อะไรจะต-ดห�วใจว&าน�/เป'นของเรา ได�มาป12บน�/พร�อมท��จะออกๆ พอได�ป12บออกๆ  เราช&วย
อย&างน�/นตลอดมา ท��ไหนท��ต�/งข4/น(สถาน�ว-ทย�) ส&วนมากม�กจะบอกมาและขอมาในต�วน�/น
แหละ ต�/งข4/นรวมยอดเง-นแล�วได�เท&าน�/น ย�งขาดอย7&เท&าน�/น น��นละท��ขาดเราเป'นคนให�ๆ
ท��วไปหมด เส�ยงธรรมเป'นเส�ยงเล(กน�อยเม��อไร ส&งคนข4/นถ4งน-พพานส�ดยอดแห&งความ
ส�ข น-พพานค�อส�ดยอดแห&งความส�ข พ�นจากท�กข�โดยประการท�/งปวง น��ละการบร-จาค
ทานเป'นธรรม เร��องอรรถเร��องธรรม เส�ยงอรรถเส�ยงธรรม ท��ออกทางว-ทย�น�� ออกไป
แล�วม�นฟ1งท�กว�นๆ ต&อไปก(ค&อยซ4มซาบเข�าไป ถ�าก-เลสไม&หนาแน&นเส�ยจร-งๆ ซ4ม
ซาบเข�าถ4งใจจนได�แหละ

ค-ดด7ซ-ว&าล7กอนาถบ-ณฑ-กเศรษฐ�ซ4�งเป'นอ�ป1ฏฐากพระพ�ทธเจ�า ต�องจ�างล7กไป ล7ก
ไม&สนใจเส�ยงอรรถเส�ยงธรรม สนใจแต&เง-น เล�/ยงก(เล�/ยงแทบเป'นแทบตาย พอโตข4/นมา
แล�วย�งไม&โต เล�/ยงอ�ก ท�น�/เล�/ยงอรรถเล�/ยงธรรมเข�าส7&ใจ ไม&ไปก(จ�างไป น��นฟ1งซ- ไปอย7&ท��
ไหนก(ตามในบร-เวณว�ดพระเชตว�น พระพ�ทธเจ�าแสดงธรรม ได�ฟ1งไม&ได�ฟ1งไม&ต-ดตาม
แหละ ให�เข�าไปในว�ดพระเชตว�นก(แล�วก�น พอขากล�บมาก(ให�รางว�ล พ&อจ�าง เล�/ยงมา
ต�/งแต&เก-ด ท�กส-�งท�กอย&างปรนปร�อเส�ยเต(มเหน��ยว พอโตข4/นมาแล�วจะเล�/ยงทางจ-ตใจ จ-ต
ใจไม&ม�ธรรมม�ดต�/อ ต�องจ�างไปว�ดไปวา

ท�น�/เวลาฟ1งหลายคร�/งหลายหน ก(ม�นนานต&อนาน จ�างท�กว�น เวลาไป-ไปนอนท��
ไหนก(แล�วแต&พ&อไม&ได�ต-ดตาม ขอให�ไปอย7&ในเขตว�ดเชตว�นก(แล�วก�น ท�น�/พอไปแล�วก(ฟ1ง
เส�ยงท�กส-�งท�กอย&างในว�ดเชตว�น ส&วนมากเป'นเส�ยงธรรมละซ- เฉพาะอย&างย-�งเป'นเส�ยง
ศาสดาองค�เอก ทรงแสดงธรรมให�แก&ประชาชนท�/งหลาย ว�นน�/นม�นเข�าไปส�มผ�สละท��น��
ส�มผ�สก(ทAาให�เก-ดความสนใจต-ดตามฟ1ง ค&อยค�บคลานไปเร��อยๆ พอใจๆ จนกระท��งด��ม
ด�Aาในธรรม โถ อย&างน�/เองท��พ&อจ�างมาฟ1งธรรม ธรรมเป'นอย&างน�/เอง

พอกล�บไปบ�านละอายพ&อ เพราะพอออกจากว�ดก(ตรงเข�าไปเอารางว�ลจากพ&อ
พ&อให�รางว�ลท�กว�นๆ ท��ไปว�ด ไปว�ดเท&าน�/นแหละให�รางว�ลแล�ว ว�นน�/นมาอายพ&อ เปBด
หน�ไปท��อ��นไม&ให�พ&อเห(นหน�า พ&อก(ถาม นายกาลไปไหนเขาเคยมาเอารางว�ลท�กว�น เขา
หลบหน�าไปไหนไม&ร7�แหละ เวลาตามต�วมาถามว&าอายพ&อ แหมค-ดถ4งค�ณพ&อละท��น�� ค�ณ
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ของพ&อ พ&อน�/ม�ค�ณเหล�อล�นพ�นประมาณ เวลาเก-ดมาต�/งแต&ย�งไม&ร7�จ�กเด�ยงสาภาวะ เป'น
เหม�อนส�ตว�เหม�อนกบเหม�อนเข�ยด พ&อก(เล�/ยงมาจนเป'นผ7�เป'นคน แต&ย�งไม&เป'นคนม�
ธรรมแทรก แล�วก(เล�/ยงด7ทางด�านอรรถธรรมอ�ก ค�อจ�างไปฟ1งเทศน�พระพ�ทธเจ�า

ท�น�/พอธรรมเข�าส7&ใจ ซ4มซาบเข�าส7&ใจ ร� �นเร-งบ�นเท-งพอใจในธรรมกล�บอายพ&อ
และเห(นค�ณของพ&อ พ&อเล�/ยงด7มาจากโน�นๆ ย�งบกพร&องทางด�านธรรมะ พ&อก(พยายาม
ส&งเสร-มทางด�านธรรมะจนเป'นท��พอใจ น��ละการฟ1งอรรถฟ1งธรรม ฟ1งหลายคร�/งหลายหน
หากเป'นไปได� เหม�อนของสกปรกต-ดน-ดต-ดหน&อย ต-ดมากต&อมากเปDEอนหมดท�/งต�ว
เคร��องแต&งต�วก(เปDEอนหมดเลยถ�าต-ดมากต&อมากหลายคร�/งหลายหน การชะล�างก(เหม�อน
ก�น ชะล�างแล�วชะล�างเล&าม�นก(สะอาดได� จ-ตใจของเราชะล�างจากมลท-นค�อก-เลสต�ณหา
ม�ดบอด ปBดนรกอเวจ�บาปอะไรไม&ให�เห(น แต&บ�งค�บให�ทAาอย7&ในใจของม�น ให�พอใจใน
การทAาความช��ว แล�วเปBดทางนรกให� ว&านรกไม&ม�แหละ หากเปBดทางไว� น��ค�อทางไปนรก
ไปก(โดนเอาๆ ท�น�/เวลาโดนเข�าม�นสายเส�ยแล�วๆ พวกเราอย&าให�เป'นประเภทสายเส�ย
แล�ว

ก-เลสม�นเปBดทางให�ออก ความด�ดความด-/นของก-เลสม�นจะด�ดด-/นอย7&ภายใน
ตลอดเวลาไม&ม�เวลาบกบาง เราจะอ�ดมสมบ7รณ�ด�วยส-�งใดก(ตาม แต&อารมณ�ของจ-ตไม&ม�
ทางสมบ7รณ� ม�แต&ความห-วโหยอยากค-ดอยากปร�ง อยากร7�อยากเห(น อยากได�น�/นได�น�/
อยากตลอดๆ น�/ความห-วโหยของก-เลส อ�นน�/ไม&ม�เวลาบกบาง ไม&ว&าคนท�กข�คนม�คนจน
แบบเด�ยวก�นหมด เพราะอย7&ในจ-ตด�วยก�น ท�น�/ม�นก(ด4งลงนรกไม&ให�ร7� ธรรมะก(ฉ�ดลาก
ข4/นๆ ธรรมะของคนตาเล-ศเลอ ตา โลกว-ท7 ร7�แจ�งท�กอย&าง ก-เลสปBดไว� ธรรมะเปBดออกๆ
ก-เลสปBดไว�ว&าบาปบ�ญนรกสวรรค�ไม&ม� ธรรมะเปBดออกๆ ไม&ม�ย�งไง น��ๆ บอก เท&าก�บ
บอกอย&าทAาช��ว นรกอย7&ก�บความช��วนะ ความท�กข�ท�/งหลายอย7&ก�บความช��ว ไม&อย7&ท��ไหน
ถ�าไม&ต�องการความท�กข�อย&าทAาช��ว น��นพระพ�ทธเจ�าบอก ถ�าไม&ทAาน�/แล�วไม&ม�อะไรมาต-ด
เราได�แหละ ความช��วความท�กข�ไม&ม� น��น ถ�าทAาน�/แล�วย�งไงก(หน�ไม&พ�นต�องเป'น ธรรมะ
สอนหลายคร�/งหลายหน

เทวบ�ตรเทวดาอ-นทร�พรหม ท��ว&าพ�ทธก-จ ๕ เห(นไหม ประจAาองค�ศาสดาของเรา
ไม&ม�ใครทAาแทนได� พอบ&าย ๔ โมง ๕ โมง ประทานพระโอวาทแก&บรรดาประชาชนท�/ง
หลายน�บแต&พระมหากษ�ตร-ย�ลงมา พอตกค�Aา บาล�ม�แต&เราไม&ยกมา เอาเน�/อความมาเลย
พอตกค�Aามาก(ประทานโอวาทแก&บรรดาพระสงฆ� ผ7�ปฏ-บ�ต-เพ��ออรรถเพ��อธรรมเพ��อมรรค
ผลน-พพาน เลยจากประทานพระโอวาทพระสงฆ�แล�ว ตอนเท��ยงค�น น��น ถ�าว&าตามน�/แล�ว
พระพ�ทธเจ�าก(เหม�อนว&าไม&ได�ทรงพ�กผ&อนเลยละ อฒ�ฑรต�เต เทวปญ�หาก� ต�/งแต&เท��ยง



3

ค�นล&วงไปแล�ว แก�ป1ญหาและเทศนาว&าการสอนพวกทวยเทพ เทวบ�ตรเทวดาอ-นทร�
พรหม รวมอย7&ในทวยเทพท�/งน�/น ในระยะน�/นสอน

เวลาสอนพวกทวยเทพ เร��องมน�ษย�มนาส�ตว�ท�/งหลายไม&เก��ยว สอนพวกทวยเทพ
อย&างเด�ยว สอนมน�ษย�สอนประชาชนก(ธรรมะประชาชน สอนพระก(เป'นธรรมะของพระ
เป'นข�/นๆ ข4/นไป สอนเทวบ�ตรเทวดาก(เป'นธรรมะประจAาเทวบ�ตรเทวดาอ-นทร�พรหมเป'น
ข�/นๆ ข4/นไปเร��อยๆ น��เท��ยงค�น ท�น�/พอป1จฉ-มยามค&อนค�นไปแล�ว ทรงเล(งญาณด7ส�ตวโลก
พระญาณน��สAาค�ญมากนะ ท��ว&าพระญาณหย��งทราบ ทรงเล(งญาณด7ส�ตวโลก จ-ตใจน��นละ
เล(งเข�าไปหาใจ ไม&ได�เล(งไปด7ร&างกายส�งขารอะไร เล(งไปด7จ-ตใจของส�ตวโลก

เพราะแต&ละคนๆ ม�ใจครองม�ใจเป'นใหญ& จะพาไปด�ไปช��วไปส�ขไปท�กข�อย7&ท��ใจ
ใครม�อ�ปน-ส�ยป1จจ�ยพอท��จะส�มผ�สก�บอรรถก�บธรรมได�บ�าง และเป'นผ7�ม�อ�ปน-ส�ยป1จจ�ย
เต(มท��ควรจะได�หล�ดพ�นจากท�กข�จากพระโอวาท พระองค�ทรงเล(งญาณด7ช�ดเจนแล�ว ไป
ก(เทศน�โปรด ถ�ารายใดท��จะได�ร�บมรรคผลน-พพานอย&างรวดเร(ว และจะตายไปอย&างรวด
เร(วเช&นเด�ยวก�น พระองค�ก(ร�บเสด(จไปผ7�น�/นก&อน จากพระญาณท��ทรงหย��งทราบไว�เร�ยบ
ร�อยแล�ว พระพ�ทธเจ�าท�กพระองค�เป'นอย&างน�/ท�/งน�/น เราจะไปลบได�ย�งไง น�/ค�อธรรมอ�น
เอกของศาสดาองค�เอกท�กพระองค� ปฏ-บ�ต-ต&อส�ตว�โลกท�/งหลายแบบเด�ยวก�นหมด ท&าน
สอนม�แบบม�ฉบ�บนะ ไม&ได�ส�&มส��ส�&มห�าอย&างพวกส�ตว�โลกท�/งหลายท��ห7หนวกตาบอด ไปท��
ไหนชนดะไปเลย เขาไม&ชนเราชน เพราะเขาตาด�เราตาบอด

คนตาด�ไปท��ไหนปลอดภ�ยๆ คนตาบอดไปท��ไหนตกเหวตกบ&อหน�าผากแตกมา
แหละ ชนน�/นโดนน�/ พวกตาบอดโดนแต&บาปนะ ท��ว&าชนน�/นชนน�/ค�อไปทAาแต&บาปเส�ย
มากกว&าการทAาบ�ญ คนตาด�จะเสาะแสวงหาแต&ความด�งาม ขวนขวายความด�ใส&ตน
แคล�วคลาดปลอดภ�ย ไปก(เป'นส�ข ต&างก�นอย&างน�/

พระพ�ทธเจ�าสอนพวกทวยเทพท�/งหลายแล�วก(ทรงเล(งญาณด7ส�ตวโลก อย&างน�/
เป'นประจAา จ4งเร�ยกว&าพ�ทธก-จ ๕ งานของพระพ�ทธเจ�า ๕ ประการ พอตอนเช�าก(เสด(จ
ออกบ-ณฑบาต น��ก(เป'นตอนสAาค�ญ ไม&ว&าแต&มน�ษย�เรา เทวบ�ตรเทวดาอ-นทร�พรหมสาธ�
การรอบพระองค�ละไปไหนก(ด� แต&น�/ตาเราม�นไม&เห(น ตาพระพ�ทธเจ�าก�บตาสาวกผ7�เช��ยว
ชาญเห(นหมด บรรดาเทวบ�ตรเทวดาอ-นทร�พรหมห�อมล�อมพระพ�ทธเจ�าท� �เสด(จไป
ไหนๆ พวกตาบอดก(ไปตามแบบตาบอด พวกตาด�ก(ไปแบบตาด� เสด(จไปไหนเขาได�
เห(นได�ย-นได�ฟ1งแม�น-ดหน4�งก(ตาม ม�อาน-สงส�มากมายก&ายกองเวลาน�/น เป'นมหามงคล
อย&างย-�ง ได�เห(นและได�ย-นได�ทAาบ�ญให�ทานก�บท&าน ม�อาน-สงส�อย&างมากมายเช&นเด�ยวก�น
หมดเลย
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ท&านว&า ป�พพเณ�ห ป ณ�ฑ!ปาตญ�จ ตอนเช�าเสด(จออกบ-ณฑบาต ให�ส�ตว�โลกท�/ง
หลายได�พบได�เห(นได�กราบไหว�บ7ชา ได�ทAาบ�ญให�ทานก�บพระองค� ก-จ ๕ ประการ
พระองค�ไม&ทรงละนะ ทรงทAาตามแบบตามฉบ�บตามหล�กความจร-งท�กอย&างไม&แปลงไม&
ปลอม ตรงแน&วๆ ค�อธรรมสอนโลก ท��ศาสดาเป'นผ7�นAาธรรมออกไปสอน ม�ความถ7ก
ต�องแม&นยAาเสมอก�นหมด ไม&ว&าธรรมข�/นใดภ7ม-ใด แนะส-�งใดออกมาเป'นความถ7กต�องท�/ง
น�/น คAาว&าสวากขาตธรรม ค�อธรรมน�/พระพ�ทธเจ�าตร�สไว�ชอบแล�ว ท��ส��งสอนแนะนAาน�/น
ชอบท�กอย&างแล�ว อย&าฝ�าอย&าฝDน ความหมายว&าง�/น

เท�ยบเหม�อนต�นไม�ต�นน�/ ต�นน�/เป'นต�นลAาของม�น ท�น�/ก-�งก�านแตกออกไป ก-�งใหญ&
ก-�งเล(ก แตกออกไปจากต�นไม�ต�นน�/ ก-�งไหนๆ ก(ค�อก-�งไม�ต�นน�/ๆ พระโอวาทคAาใดท��สอน
ออกไปเท&าก�บก-�งน�อยก-�งใหญ& สอนออกไปเป'นความชอบธรรมๆ ถ7กต�องด�งามเหม�อน
ก�นหมด ความหมายว&าง�/น ให�พาก�นปฏ-บ�ต- อย&าเห(นว&าคAาสอนพระพ�ทธเจ�าเป'นปล�ก
เป'นย&อยไม&สAาค�ญ สAาค�ญตามส&วนแห&งธรรมท��ม�แง&หน�กเบาแห&งบาปแห&งบ�ญท��ม�แง&หน�ก
เบาต&างก�น ให�พาก�นต�/งใจประพฤต-ปฏ-บ�ต-นะ

เวลาจ-ตม�นร�บก�นน�/ม�นไม&ได�ท7ลถามพระพ�ทธเจ�านะ เราพ7ดจร-งๆ ต�วของเราเท&า
หน7น�/ม�นจ�าข4/นพ7ดได�เลยจะว&าไง ม�นเป'นอย7&ในห�วใจ ใครจะมาค�ดค�านต�านทานไม&ได�
ความร7�ตามหล�กความเป'นจร-งท��ม�อย7&ในสภาวธรรมท�/งหลายน�/ พระสาวกเต(มภ7ม-ของต�ว
เอง ร7�เห(นแล�วไม&ต�องไปท7ลถามพระพ�ทธเจ�า ม�นจ�าข4/นน�/แล�ว เพราะใจเป'นน�กร7� ร7�เปBดร7�
เผยร7�ส-/นก-เลส ม�นร7�แจ�งร7�ขาวดาวกระจ&างไปหมด น��นละท&านร7�ท&านร7�อย&างน�/น พวกเราม�น
บอดม�นหนวก

เก-ดมาพอร7�เด�ยงสาภาวะแล�วจ�บย�ดเข�าโรงเร�ยน ต�/งแต&ช�/นอน�บาลไปเร��อยๆ ไป
ก-นไปเล�/ยงก�นอย7&อน�บาล เล�/ยงก�นไปๆ จนถ4งช�/นส7งต&อส7งฟาดข4/นดอกเตอร�ดอกแต�ไป
ฟ1งซ- น��ความร7�ของก-เลสนะ ความร7�ของธรรมก�บความร7�ของก-เลสต&างก�นมาก ความร7�ของ
ก-เลสผ7�อย7&ในวงว�ฏฏะจะต�องศ4กษาเล&าเร�ยนว-ถ�ทางเด-นของว�ฏวน ดAาเน-นเพ��อการครอง
ช�พ เพ��อความเป'นอย7& ให�ม�ความสงบร&มเย(น น��ความม�&งหมายของหล�กว-ชา ท�น�/ไปเร�ยน
มาแล�วว-ชาเป'นว-ชาก-เลสต�องเข�าต�ว เห(นแก&ต�วเสมอ เร�ยนมามากมาน�อยแทนท��จะไปทAา
ประโยชน�ให�โลก กล�บย�อนเข�ามาเห(นแก&ต�วๆ

เพราะฉะน�/นผ7�เร�ยนมากเท&าไร น��เราไม&ได�ตAาหน-ท�กคนนะ ผ7�ม�ธรรมเราไม&ตAาหน-
เราชมเชย ส&วนมากม�แต&ผ7�สกปรกมอมแมม ไปเร�ยนมาอะไรๆ เหม�อนก�นก�บไปเร�ยน
ว-ชาหมาเข�าถาน ไปเร�ยนได�มามากน�อย ว-ชาน�/ม�ละเอ�ยดแหลมคมแยบคายๆ ท��จะนAามา
เข�าถาน ในวงราชการก(ยกร�ฐบาลข4/นมา สถานท��ก&อความสกปรกอย7&สถานท��น�� แล�ววง
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ราชการงานเม�องต&างๆ ท��จะทAาไปตามหน�าท��การงานของกฎหมายบ�านเม�องม�นไม&ยอม
ทAา ม�นจะแฉลบเป'นความร7�ซ�อนๆ ซ�อนเข�ามาเร��อยๆ ให�เป'นความเส�ยหายๆ ไปตรง
ไหนพวกความร7�มากๆ ท��ไม&ม�ธรรมในใจ จ4งเป'นผ7�ก&อกวนและผ7�ทAาลายมาก เก-ดความ
เส�ยหายแก&ประชาชนมากย-�งกว&าคนธรรมดา น��ความร7�ของว�ฏวนอ�นเป'นความร7�ของก-เลส
ล�วนๆ

ถ�าม�ธรรมเข�าแทรก ค�ดแยกออกไป ความร7�อะไรท��เป'นประโยชน�แก&โลกมากน�อย
ทAา อะไรท��เป'นโทษค�ดออกๆ ไม&ปฏ-บ�ต- อ�นน�/ก(นAามาทAาประโยชน�ได� ผ7�เช&นน�/เราไม&ตAาหน-
ต-เต�ยนนะ แต&ผ7�ท��ไปเร�ยนว-ชามาแล�ว เร�ยกว&าได�ว-ชาหมาเข�าถานเต(มต�ว มาเร��องอะไรม�
แต&จะกอบจะโกยจะร�ดจะไถด�วยหล�กว-ชาท��เร�ยนมาเป'นดอกเตอร�ดอกแต�น� /นแหละ
เร�ยนมาแล�วก(ก-นบ�านก-นเม�องก-นต�บก-นปอดประชาชน เอาต�บปอดประชาชนเป'น
อาหารว&าง ไปท��ไหนเบ&งๆ อาศ�ยอAานาจกฎหมายว&าเป'นอ�นใหญ&โต ม�นซ�อนกฎหมายๆ
เข�ามาๆ ก-นบ�านก-นเม�องก-นต�บก-นปอดประชาชน

หน&วยราชการต&างๆ ส&วนมากม�กเป'นอย&างน�/น ก(เราม�ล7กศ-ษย�ล7กหาท�กกระทรวง
คนด�ม�คนช��วม� อ�นคนช��วเขาไม&มาพ7ดให�ฟ1งแหละ แต&คนด�เขาพ7ด เขาอดทนไม&ได� ลา
ออกก(ม�เยอะ ค�อทนไม&ไหว ทนความสกปรกหมาเข�าถานไม&ไหว เข�าไปโกยต�/งแต&ส�วม
แต&ถานมาก-นมากล�นท�องป�องไม&ยอมออก จ�บหางด4งออกแล�วย�งไม&ยอมออกถ�าท�องย�ง
ไม&ป�อง ท�น�/ท�องก(ไม&ร7�จ�กป�องจ�กอ-�มจ�กพอส�กท� ส�ดท�ายหางขาดท�องก(ย�งไม&พอ ก-นก�นอย7&
เร��อยๆ จ4งสกปรกมากท��ส�ด

เฉพาะอย&างย- �งในเม�องไทยของเราน� / กระเท�อนห�วใจพ� �น�องชาวไทยก�นท� �ว
ประเทศ ออกจากท��ไหน ออกจากวงราชการ เร��องสกปรกอย7&ในวงราชการ เฉพาะอย&าง
ย-�งอย7&ในวงร�ฐบาล เท��ยวหาต�หาต�อนหาบ�บบ�/ส�ไฟด�วยอAานาจป�าเถ��อนน�/นแหละ น��ก(ทราบ
ว&ากAาล�งจะเข�าบ�กค�ณหญ-งจาร�วรรณ ประช�มปร4กษาก�นอะไรก(ไม&ทราบ จะเป'นสภาไหน
ร�ฐมนตร�ไหนเราก(ไม&ทราบนะ จะว&าเป'นท��ประช�มของมหาโจรปล�นชาต- ศาสนา พระ
มหากษ�ตร-ย�น�/เราเช��อ น��กAาล�งโจมต�ค�ณหญ-งจาร�วรรณท��พระบาทสมเด(จพระเจ�าอย7&ห�ว
ทรงแต&งต�/ง คนน�/เป'นคนด� ทรงแต&งต�/งข4/นแล�ว พวกน�/นแผนว-ชาม�นแผนว-ชาซ�อนๆ เข�า
มาเร��อย ม�นหาก-นด�วยแผนว-ชาซ�อนๆ เข�ามา

ต�/งแต&สมเด(จพระส�งฆราช เป'นสมเด(จพระส�งฆราชปลอมน�/ก(ซ�อนเข�ามา จากน�/น
ก(ซ �อนเข �ามา เด� Jยวน� /ก Aาล �งซ �อนเข �ามาหาค�ณหญ-งจาร �วรรณ น� �พระบาทสมเด (จ
พระเจ�าอย7&ห�วของเรา ซ4�งเป'นมหาค�ณต&อโลกต&อสงสารในชาต-ไทยเรา ใครจะเป'นอย&าง
พระบาทสมเด(จพระเจ�าอย7&ห�วเราท��ให�ความร&มเย(นแก&โลกล�วนๆ ไม&เคยปรากฏก&อความ
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เด�อดร�อนแก&ประชาชนผ7�ใด แต&ในวงราชการเส�ยเอง ร�ฐบาลเส�ยเองเป'นห�วหน�า ม�ต�/งแต&
เร� �องทAาความบอบช/ Aาให�แก&จ-ตใจประชาชน ม-หนAาซ/ Aาย �งจะโจมต�พระบาทสมเด(จ
พระเจ�าอย7&ห�วให�พ�งลงจากพระราชอAานาจ พ�งลงจากราชบ�ลล�งก�อ�กก(ได� น��กAาล�งต�เข�าไป
หาค�ณหญ-งจาร�วรรณ น�/เราทราบจากบรรดาล7กศ-ษย�ล7กหาท��เล&าให�ฟ1ง

ประช�มก�นเสนอขอให�พระองค�ทรงลงพระปรมาภ-ไธย เซ(นให� พระองค�พ-จารณา
ด7เหต�ผลกลไกน�/ ถ�าเซ(นไปจะเป'นความเส�ยหายอย&างน�/นๆ พระองค�ไม&เซ(น ไม&เซ(นทางน�/
ก(โจมต�บ�กข4/นมา ฟ1งว&าไปหาเอาก�ญแจผ�ท��ไหนบ�กเข�าไปห�องค�ณหญ-งจาร�วรรณ น�/เราพ7ด
ตามท��เราได�ย-นได�ฟ1งมา ให�พระบาทสมเด(จพระเจ�าอย7&ห�วเซ(นไม&เซ(น แล�วบ�กแบบอ��นอ�ก
น��ม�นซ�อนเข�ามาอย&างน�/นะพวกน�/ แล�วห�องค�ณหญ-งจาร�วรรณ ฟ1งว&าไปหาก�ญแจผ�มาจาก
ไหนเปBดเข�าไป จะไม&ยอมให�ค�ณหญ-งจาร�วรรณไปทAางาน ค�ณหญ-งจาร�วรรณเป'นคนของ
พระบาทสมเด(จพระเจ�าอย7&ห�วในนามของแผ&นด-นไทย ทAางานเพ��อแผ&นด-นไทย ไม&ให�ข4/น
ไปทAางาน

พวกน�/กAาล�งบ�ก พวกมหาโจรในวงราชการ ในวงศาสนา ในวงร�ฐบาลน�/ละกAาล�ง
เป'นอย7&บ�ดน�/ จร-งหร�อไม&จร-งเราได�ย-นมาอย&างน�/ เราไม&เคยโกหกใคร ไม&เคยทAาความช��ว
ช�าเส�ยหายแก&ผ7�ใด เราเอาธรรมออกสอน น�/ได�ย-นได�ฟ1งมาอย&างน�/ ผ-ดถ7กช��วด�เราก(พ7ด
ตามหล�กความจร-งอย&างน�/ เวลาน�/ค�ณหญ-งจาร�วรรณกAาล�งถ7กโจมต� กAาล�งจะพ�งลงสถาน
ท��ทAางาน พระบาทสมเด(จพระเจ�าอย7&ห�วเรากAาล�งจะถ7กเขาพ�งลงจากพระราชอAานาจท�ก
อย&าง เขาจะเอาอAานาจป�าๆ เถ��อนๆ เปรตๆ ผ�ๆ มาก-นบ�านก-นเม�องตลอดไป จะไม&ให�
ม�คนด�ในโลก ใครด�ท��ไหนคนด�ท��ไหน จะพาก�นพร�อมไปทAาลาย ส��งสมคนช��วให�มากข4/นๆ

บ�านเม�องน�/เราก(ไม&สงส�ย ถ�าเป'นอย&างน�/แล�วจะเป'นม7ตรเป'นค7ถไปหมดเลย หา
คนด�ไม&ได� ม�คนด�โผล&ข4/นมาก(เอาไฟเผาๆ ทAาลายๆ ม�แต&คนช��วเสร-มต�วข4/นมาเร��อยๆ
เต(มไปหมดเวลาน�/ ไปท��ไหนม�แต&พวกสกปรกๆ ร�ฐมนตร�ท��ประช�มสภาน�/นสภาน�/สภา
ไหน คร�/นเอาออกมาก(เป'นอย&างน�/ละออกมา ม�แต&พรรคพวก ม�มากลากก�นไปๆ พวก
มากขนาดไหนก(ตามม�ความหมายอะไร

ธนบ�ตรใบละหม��นละแสนละล�านก(เอามาซ-น&ะ ถ�าม�นปลอมแล�วม�ความหมาย
อะไร ธนบ�ตรท��จร-งใบเด�ยวร�อยบาทสองร�อยบาทจร-งตลอดๆ น�/เป'นธนบ�ตรท��โลกยอม
ร�บก�น ธนบ�ตรปลอมไม&ม�ใครยอมร�บ ไอ�ความสกปรกโสมมน�/ใครจะยอมร�บ ม�นออกมา
จากสถานท��ใด ร�ฐบาลวงราชการหน&วยไหนก(ตามใครจะไปยอมร�บ พวกปลอมพวก
ทAาลาย พวกเป'นพ-ษเป'นภ�ยต&อชาต- ศาสนา พระมหากษ�ตร-ย� ใครจะยอมร�บ จะยกพวก
มากเอาพวกมาใส&ๆ พวกโจรพวกมารม�นด�อะไร พวกธนบ�ตรปลอมม�นด�อะไร ม�นจะ



7

ทAาลายธนบ�ตรจร-งให�เส�ยหายไปหมด
น�/หล�กของธรรมพ7ดอย&างน�/ เราได�ย-นมาอย&างน�/ เวลาน�/ค�ณหญ-งจาร�วรรณกAาล�ง

ถ7กโจมต�จากมหาโจรท�/งหลายท��แสดงฤทธ-Kเดชข4/นมาด�วยว-ธ�การต&างๆ เร-�มต�/งแต&ประช�ม
ก�นแล�วบ�งค�บให�พระบาทสมเด(จพระเจ�าอย7 &ห�วทรงลงปรมาภ-ไธย ค�อทรงเซ(นให�
พระองค�พ-จารณาเหต�ผลกลไก ไม&ควรเซ(น หร�อควรเซ(น พระองค�จะพ-จารณาตามลAาพ�ง
พระองค�เอง เวลาน� /ย�งไม&เซ(น โอกาสอะไรหร�อเหต�ผลกลไกอะไรๆ อย7&ก�บพระบาท
สมเด(จพระเจ�าอย7&ห�วเอง

พวกน�/ม�นร�อนม�นรน ม�นจะก-นจะกล�น ม�นห��นหอมกระเท�ยมไว�หมดแล�ว ม�นจะ
เอาข4/นเข�ยงๆ เร��องราวเหล&าน�/ข4/นเข�ยงม�นจะส�บจะยAาก-นเล�/ยงก�น พวกเปรตพวกผ�พวก
ก-นไม&พอน�� ม�นก-นไม&ได�เวลาน�/กAาล�งกระวนกระวาย เร��องทราบออกมาอย&างน�/ ผ7�อย7&ใน
สภา เราไม&ได�ตAาหน-นะว&าเป'นคนช��วด�วยก�น คนด�ก(ม�แต&ม�จAานวนน�อย ค�านเขาไม&ได�
ค�านพวกปลอมไม&ได� ธนบ�ตรปลอมม�ร�อยม�พ�นม�หม��นม�แสนม�นจะต�/งต�วเป'นอAานาจ
เป'นธนบ�ตรจร-งข�/นมา ธนบ�ตรจร-งน�/จะข�บไล&ออกไป ให�เหล�อแต&ธนบ�ตรปลอมเต(มโลก
เต(มสงสารเต(มร�ฐบาล เต(มหน&วยราชการต&างๆ ส�ดท�ายเต(มประเทศไทยเรา จะให�ม�แต&
ม7ตรแต&ค7ถเต(มบ�านเต(มเม�อง

พ7ดแล�วเราสลดส�งเวช เราเป'นธรรมสอนโลก การพ7ดอย&างน�/เราไม&ได�ไปเก��ยวก�บ
การบ�านการเม�อง การสอนน�/เราสอนโลกท��ม�นสกปรกโสมม ข�ดข�องตรงไหน ผ-ดตรง
ไหน ธรรมต�องสอนลงไปๆ น��เราก(เป'นธรรมสอนโลก เราไม&ได�จ�บปร�บไหมเอาโทษ
อะไรก�บผ7�ใด เขาจะทAาตามไม&ทAาตามเร��องธรรมสอนกลางๆ ผ-ดถ7กช��วด�ให�ร7� คนเราเม��อ
ต�องการเหต�ผลเม��อต�องการสารประโยชน�แก&ตนแล�ว ให�นAาไปปฏ-บ�ต-เท&าน�/นเอง ถ�าไม&
นAาไปปฏ-บ�ต-ท&านก(ไม&ว&าอะไร ธรรมเป'นธรรมอย7&อย&างน�/น

พระพ�ทธเจ�าสอนโลก โลกจะทAาตามไม&ทAาตามพระพ�ทธเจ�าก(เป'นศาสดาองค�เอก
อย7 &น� /น ถ4งเวลาน-พพานก(น-พพานไป ม�นเส�ยหายและได�ด-บได�ด�ก�บบ�คคลผ7�ฟ1งหร�อ
ปฏ-บ�ต-ตามและไม&ปฏ-บ�ต-ตามน�/เท&าน�/น ธรรมน�/ก(เป'นธรรมสอนโลกเหม�อนก�นท��เรานAามา
สอน ใครจะมาว&าเราเล&นการบ�านการเม�อง การอะไรการส�วมการสกปรก การจ�บหาง
หมาเข �าถานลากออกต&างหากน� �นะ ลากออกจากถาน ชอบสกปรกมากพวกน� /
เลอะเทอะๆ เด�Jยวน�/กAาล�งย-�งหนาข4/นไป

แต&ก&อนเราก(ได�พ7ดเต�อนเข�าไปหาถ4งนายกร�ฐมนตร� ว&าประชาชนเขาไม&พอใจก�บ
ร�ฐบาลช�ดน�/ แล�วเขาก(ออกมา เด�Jยวน�/ย-�งหนาแน&นข4/นมาโดยลAาด�บ แล�วก(มาประจ�ญบาน
ก�นตรงน�/ละ ตรงพระบาทสมเด(จพระเจ�าอย7&ห�วเป'นห�วใจของคนท�/งชาต- ปกครองแผ&น



8

ด-นมาด�วยความร&มเย(นเป'นส�ข ไม&เคยก&อความเส�ยหายแก&ผ7�ใด ทรงบAาเพ(ญมาโดยถ7ก
ต�องด�งาม เช&นทรงต�/งค�ณหญ-งจาร�วรรณให�ทAาหน�าท��การงานด�วยความส�จร-ตย�ต-ธรรม
แล�วเขาก(ซ�อนเข�ามา จะเอาคนอ��นจากท��ไหนไม&ร7�เข�ามาทAาแทนผ7�น� / ไล&ผ7�น�/ออกหน� ให�
พระองค�ทรงเซ(นให�ผ7�น�/หน� พระองค�ไม&เซ(น

น��กAาล�งบ�กเข�าไป ฟ1งว&าไปหาก�ญแจผ�ก�ญแจเปรตท� �ไหน เข�าไปบ�กห�องค�ณ
หญ-งจาร�วรรณ ว&าอย&างน�/นนะ กAาล�งบ�กเข�าไปจะเอาให�ได�อย&างใจพวกเปรตพวกผ�น�� ม�น
มาจากสภาไหน สภาน�/ไม&ใช&สภาโจรมาร เอาไปต-ดค�กต-ดตะรางไม&ได�เหรอ สภาเหล&าน�/
เป'นสภาของบ�คคลผ7�ม�เก�ยรต-ท��ไหน สภาของมหาโจรปล�นบ�านปล�นเม�องต&างหาก จ�บไป
ม�ดใส&ค�กก(ได�น��นะ จะเป'นอะไรสภาเหล&าน�/ ร�ฐบาลเหล&าน�/น&ะ ถ�าทAาผ-ดต&อชาต-บ�านเม�อง
เพราะเขาต�/งมาน�/เขาหย&อนบ�ตรก�นท��วประเทศไทย บ�งค�บให�หย&อนบ�ตร หย&อนบ�ตรเพ��อ
ให�เป'นคนด� ให�นAาประเทศชาต-บ�านเม�องเป'นไปด�วยความสงบ

แต&ม�นตรงก�นข�ามกลายเป'นร�ฐบาลเป'นหน&วยราชการก-นบ�านก-นเม�อง เป'นย�กษ�
เป'นผ� เป'นเพชฌฆาตไปหมด ประชาชนเขาไม&พอใจ เด� Jยวน� /ออกท�กแห&งท�กหนท��ว
ประเทศไทย แล�วก(มาเข�าห7หลวงตาบ�วน��ละ เขาก(เช��อความเป'นธรรมของหลวงตาบ�ว
หลวงตาก(พ7ดด�วยความเป'นธรรม ผ-ดถ7กช��วด�ให�พ-จารณาต�วเอง การกล&าวน�/กล&าวตามได�
ย-นได�ฟ1งมาอย&างน�/ ถ�าผ-ดเราก(บอกว&าผ-ดตามท��ได�ย-นฟ1งมา ขอให�พ-จารณา เวลาน�/กAาล�ง
เลอะเทอะ วงราชการเป'นท��หน4�งท��เขาตAาหน-เวลาน�/ หน&วยราชการต&างๆ ม�แต&หน&วย
อAานาจบาตรหลวงป�าๆ เถ��อนๆ เข�ามาบ�บบ�งค�บประชาชน ผ7�ด�ก(จAายอมๆ

แม�อย7&ในสภาหร�ออย7&ในคณะร�ฐมนตงมนตร� หร�อสภาไหนก(ตาม ผ7�ด�ม�อย7&ไม&น�อย
แต&เขาเอาคะแนนไหนมากเอาคนน�/น คะแนนม�นม�ก��หม��นก��แสนจะมาเป'นของจร-งท�/ง
หมด แล�วคะแนนของจร-งม�เพ�ยงสองสามรายน�/ป1ดออกหมด ม�นเอาคะแนนปลอมข4/น
มาแล�วมาเหย�ยบชาต-บ�านเม�อง ม�แต&พวกจอมปลอมพวกน�กโทษ พวกมหาโจรปล�น
บ�านปล�นเม�องอย7&ในร�ฐบาล อย7&ในหน&วยราชการต&างๆ เวลาน�/ประชาชนเขาพ7ดว&าอย&าง
น�/น ท&านท�/งหลายฟ1งเอาซ- ท&านท�/งหลายก(เป'นประชาชน เป'นอย&างไรได�ร�บความเด�อด
ร�อนเส�ยหายจากพวกน�/อย&างไรบ�าง หร�อพวกน�/มาทAาความด�งามอะไรให�ท&านท�/งหลาย
พอท��จะยกยอก�นบ�างพวกน�/น&ะ เราก(พ7ดตามหล�กความจร-ง ว�นน�/พ7ดเพ�ยงเท&าน�/ก&อน

ค�ณหญ-งจาร�วรรณกระเท�อนใจมากอย7&นะเรา พระบาทสมเด(จพระเจ�าอย7&ห�วทรง
ต�/งด�วยความเป'นธรรม เห(นว&าคนน�/เป'นคนด� ม�นก(เร�ยนว-ชาซ�อนเข�ามาน�� มาให�พระบาท
สมเด(จพระเจ�าอย7&ห�วเซ(น พระองค�ก(ย�งไม&เซ(น การไม&เซ(นเป'นพระอ�ธยาศ�ยของพระองค�
เอง จะบ�บบ�งค�บพระองค�ไม&ได� ท�น�/เม��อไม&ท�นใจม�นก(บ�กเข�าไปแบบน�/ ตามท��ทราบม�นหา
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ก�ญแจมาจากไหนก(ไม&ร7� เปBดทางเข�าไปในห�องค�ณหญ-งจาร�วรรณทAางาน น�/ม�นไม&ให�ค�ณ
หญ-งจาร�วรรณทAางาน ม�นจะทAาเองพวกโจรพวกมหาโจร เราทราบว&าอย&างน�/น จ4งพ�กไว�
แค&น�/ก&อน

เร��องราวเป'นอย&างไร ท&านท�/งหลายก(ม�ห7ม�ตาม�ใจจะได�ฟ1งก�นตามลAาด�บลAาดา
เพราะชาต-ไทยเป'นสมบ�ต-ของพ��น�องชาวไทยท�/งประเทศ จะต�องได�ด7แลร�กษาร�บผ-ดชอบ
เหม�อนก�นหมด ไม&ใช&จะปล&อยให�โจรให�มารมาบ�บบ�/ส�ไฟก-นเหม�อนเราเป'นหมา ชาต-
ไทยน�/ไม&ใช&ชาต-หมานะ ชาต-คน ชาต-แห&งชาวพ�ทธ ม�เหต�ม�ผลด�ช��วท�กประการ ให�พาก�น
พ-จารณา สAาหร�บหลวงตาบ�วก(วกๆ วนๆ ไปอย&างน�/แหละ พ7ดหลงหน�าหลงหล�ง เขา
บอกอะไรก(พ7ดตามเขาบอก ผ-ดถ7กช��วด�อะไรก(ให�ไปว&าผ7�ท��บอกเรานะ ถ�าเขาโกหกหลวง
ตาบ�วก(นAามาโกหก แล�วถ�าเขามาว&าหลวงตาบ�วทAาไมโกหก ก(เขาพาเราโกหกน��วะ เราก(
ไปอย&างน�/น เอาละพอ

ว�นน� /ว&าเทศน�ไม&มากม�นก(มากอย7 &นะ (มากคร�บ แล�วม�เก� �ยวก�บเร� �องค�ณหญ-ง
จาร�วรรณน&ะคร�บ) น��ด�เด�อดจ�ดน�/นะ กระเท�อนท��วประเทศไทย พวกน�/ม�นร�ายกาจมาก
ม�นจะเหย�ยบ ภาษาให�เต(มยศก�บความหยาบของม�น ม�นจะเหย�ยบห�วพระบาทสมเด(จ
พระเจ�าอย7&ห�วเรา ถ�าว&าพระเศ�ยร ม�นเห(นว&าต�Aาส�ดแล�วเราก(เลยยกว&า ม�นจะเหย�ยบห�ว
เราก(เข�าร�บละซ- ร�บด�วยความเป'นธรรม ประชาชนท� /งประเทศเขาเท-ดท7นพระบาท
สมเด(จพระอย7&ห�วมานานเท&าไรแล�ว แล�วใครเขาไปเท-ดท7นพวกเปรตพวกผ�ท��ก-นบ�านก-น
เม�องเวลาน�/ ไม&ควรตAาหน-จะตAาหน-หาอะไร ม�นควรตAาหน-ต�องตAาหน-เข�าใจเหรอ เอาละ
พอ

(อ�นน�/กระซ-บ เขาไม&ได�หาก�ญแจผ� เขาหาก�ญแจไม&เจอ เขาพ�งประต7เข�าไป) โอO
เขาพ�งประต7เข�าไป เอ�อ อ�นน�/ท��ไปบ�กห�องค�ณหญ-งจาร�วรรณน�/ ไม&ใช�ก�ญแจผ� เขาบอกท�
หล�งน�/ว&าอะไร (เขาง�ดประต7 พ�งประต7เข�าไปเลย) เขาง�ดประต7เข�าไปเลยว&าง� /นนะ ง�ด
ประต7เข�าไปบ�กไปปล�นค�ณหญ-งจาร�วรรณ ไม&ให�ไปทAางานน�/น พวกมหาโจรจะทAางาน
แทน จะก-นหมดเหล&าน�/ไม&ให�ม�เหล�อเข�าใจไหม พวกสกปรกท��ส�ดน��น เอาละพอ (อ�นน�/
เส�ยงว�ฒ-สภาเส�ยงข�างน�อยฮะ เขากAาล�งเร�ยกร�องให�ผ7�ชายท��ช��อ ว-ส�ทธ-K มนตร-ว�ต ถอนต�ว
เส�ย อย&ามาแข&งก�บค�ณหญ-งเลย เพราะว&าเสนอไปต�/งแต& ๑๐ ม-ถ�นา พระบาทสมเด(จ
พระเจ�าอย7&ห�วก(ไม&โปรดเกล�าลงมา) ให�ถอนต�ว (ให�ผ7�ชายท��พวกแบงก�ปลอมเสนอไป
ถอนต�วเส�ย)

ให�ถอนต�วซ-พวกปลอม (พวกปลอมเสนอไปน��นละฮะ) ม�นเข�าไปทAาลายแบงก�



10

จร-ง ม�นไม&ไปส&งเสร-มนะไปทAาลาย ให�ถอนออก ให�ม�เหล�อแต&แบงก�จร-ง (เขาให�ห�วหน�า
แบงก�ปลอมพ-จารณาต�วเองด�วย) เอ�อ น��นแล�ว เข�าใจหร�อข�อเปร�ยบเท�ยบ แบงก�ปลอม
ก�บแบงก�จร-ง ม�เป'นล�านๆ ก(ไม&ม�ความหมาย แบงก�จร-งม�ใบเด�ยวเท&าน�/น ยอมร�บก�นท��ว
โลก อ�นน�/ใครจะไปยอมร�บม�นท��วโลก ม�แต&เขาป1ดห�วม�นออกเข�าใจไหม ยอมร�บต�/งแต&ผ7�
ท��ถ7กต�องด�งาม เช&นค�ณหญ-งจาร�วรรณ น��นร�บ ต�/งแต&พระบาทสมเด(จพระเจ�าอย7&ห�วมาร�บ
ด�วยก�น ไอ�พวกเปรตพวกผ�ท��เป'นปลอมๆแปลมๆ แล�วปลอมเป'นกาฝากมหาภ�ยน�/ด�วย
ป1ด ไม&ร�บ เอาละๆ ไป

ร�บฟ1งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��

www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th
และร�บฟ1งจากสถาน�ว-ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว-ทย�อ�ดร

FM 103.25 MHz


