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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๖ ก�นยายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ก�เลสส�งใจ
ก$อนจ�งห�น

บรรดาพ��น�องล)กหลานท�*งหลายให�พาก�นต��นเน�*อต��นต�วนะ ธรรมพระพ�ทธเจ�าน�*
เล-ศส�ดยอดแล�ว ในสามแดนโลกธาต�น�*ม�ธรรมเท$าน�*นเล-ศท��ส�ด ไอ�พวกก-เลสต�ณหาพวก
ม)ตรพวกค)ถเด�3ยวน�*ม�นก4าล�งครอบห�วคน ครอบห�วส�ตว�ท�*งหลายไม$ร)�เน�*อร)�ต�วเลย ธรรม
ไม$ม�ความหมาย ให�ฟ67นธรรมข9*นมาเส�ยถ�าอยากม�ความหมายในต�วเอง ถ�าม�ต�*งแต$เร��อง
ก-เลสน�*ตายกองก�นอย)$น�*ไม$ม�ความหมายนะให�ทราบเส�ย อ�นน�*นก:ด�อ�นน�*ก:ด� น�*นละก-เลส
หลอกคน ด�เท$าไรๆ จมลงๆ ด�แล�วเหรออย$างน�*น อ�นน�*นก:ด�อ�นน�*ก:ด� จมลงๆ เร��อยๆ
พาเจ�าของจมลง ม�นหลอกว$าด�ๆ แล�วเจ�าของคล�อยตามม�นก:จมลงๆ ธรรมเช-ดข9*นๆ ช)
ข9*น อ��มข9*นหน�นข9*น ให�พาก�นจ4านะ

น��จวนจะตายเท$าไรย-�งเป<นห$วงเป<นใยบรรดาพ��น�องท�*งหลายมาก พ)ดให�ม�นช�ดๆ
เราจวนจะตายแล�ว น��จ�าอย)$ในห�วใจน�*น$ะ พระพ�ทธเจ�าสดๆ ร�อนๆ อย)$ในน�* ธรรมสดๆ
ร�อนๆ อย)$ในห�วใจ ขอให�ฟ67นข9*นมาเถอะน$ะ เข�าในห�วใจดวงใดจ�าท�*งน�*นแหละๆ อย$าพา
ก�นล�มเน�*อล�มต�วนะ เวลาน�*ก-เลสต�ณหาก4าล�ง ย-�งเสร-มก�นข9*นๆ เสร-มเท$าไรย-�งเหย�ยบลงๆ
เหย�ยบเจ�าของผ)�เสร-มม�นข9*นน�*นแหละ ให�เอาธรรมเข�ามา ไม$ม�อะไรท��จะแก�ความช��วช�า
ลามกและกองท�กข�มห�นตท�กข�เหล$าน�*ได�นอกจากธรรมเท$าน�*น ให�พาก�นต�*งอกต�*งใจ

พระเราก:เหม�อนก�น ย�นเด-นน��งนอนให�ม�ราคานะ ม�ราคาด�วยความเพ�ยร สต-
ธรรม ป>ญญาธรรม น�*ส4าค�ญมากท��ส�ดเลย ให�อย) $ม�ราคา น��งก:ม�ราคา ย�น เด-น นอนม�
ราคา ถ�าปราศจากความเพ�ยรเพ��ออรรถเพ��อธรรมซ9�งเป<นของม�ค$ามากแล�ว ไม$ม�ละเร��อง
ราค�4าราคา เอาตรงน�*ให�ด� พาก�นจ4านะ

เราจวนตายเท$าไรย-�งเป<นห$วงมากเป<นห$วงพ��น�องท�*งหลาย จะมาห$วงต�วเองแม�
เม:ดห-นเม:ดทรายเราบอกเราไม$ม� หมดท�กส-�งท�กอย$างแล�ว ธรรมชาต-ท��เสาะแสวงหามา
ต�*งแต$ว�นบวชจนกระท��งป>จจ�บ�นน�*เต:มภ)ม-แล�ว ไม$หาอ�กแล�วว$าง�*นเลย น��ละเต:มภ)ม- ธรรม
เต:มภ)ม- ความเล-ศเลอเต:มภ)ม- ความส�ขเต:มภ)ม-ท�กอย$าง ถ�าเร��องก-เลสต�ณหาก:แบบเด�ยว
ก�นแหละ ท�กข�อะไรๆ ความล4าบากล4าบน ความล$มความจม เต:มภ)ม-ๆ เหม�อนก�น จะ
เอาอะไรให�เล�อกนะ เวลาน�*ย�งไม$ตายพวกเราเล�อกได� อย$าพาก�นเพล-นบ�าอย)$เฉยๆ
ต4าหน-แต$พวกก-นเหล�าเมายาเป<นบ�า ไอ�บ�าก-เลสต�ณหาเหล$าน�*ม�นบ�าล$มบ�าจม บ�าเร�*อร�ง
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มาก��ก�ปก��ก�ลปCแล�ว ให�ด)ท��ห�วใจเราม�นด�ดม�นด-*น ว�นหน9�งๆ ม�นอย)$เฉยๆ ได�เม��อไร ถ�าไม$
ม�ธรรมเข�าไประง�บม�นจะหาความสงบไม$ได�นะ

พระเราให�ต�*งใจปฏ-บ�ต-ให�ด� เอาให�จร-งให�จ�งท�กอย$าง ธรรมพระพ�ทธเจ�าเล-ศหร�อ
ไม$เล-ศ ท��ประกาศสอนโลกมาเฉพาะองค�ป>จจ�บ�นน�* ๒๕๐๐ กว$าปF เล-ศหร�อไม$เล-ศ ม�นม�
แต$ลมปากเฉยๆ นะเล-ศๆ น$ะ ม�นไม$ได�ปฏ-บ�ต-ธรรมพอธรรมจะเข�าส)$ใจว$าเล-ศท��ตรงไหน
พอเข�าส)$ใจเท$าน�*นเล-ศท��น��ไม$ต�องหาท��ไหนแล�ว จ4าให�ด�ท�กคนๆ อย)$ไปก-นไปนอนไปว�น
หน9�งม�นเก-ดประโยชน�อะไร ตายกองก�นอย)$ในโลกน�* ม�แต$ความเพล-ดความเพล-น เวลา
ตายแล�วม�ค$าม�ราคาอะไร มหาเศรษฐ�ก:เถอะ ตายกองก�นแบบเด�ยวก�บเราถ�าไม$เสาะ
แสวงหาความด� ท�คตะเข:ญใจก:เหม�อนก�น มหาเศรษฐ�เหม�อนก�น ถ�านอนใจจมด�วยก�น
ท�*งน�*น ถ�าม�ธรรมในใจอ�ตส$าห�พยายามบ4าเพ:ญ มหาเศรษฐ�ก:มหาเศรษฐ�สมบ�ต- มหา
เศรษฐ�ธรรมข9*นไปด�วยก�น ท�คตะเข:ญใจก:กลายเป<นเศรษฐ�ธรรมข9*นมาด�วยก�นน��นแหละ
ให�พาก�นต�*งอกต�*งใจนะ

ในว�ดน� *ก:ร) �ส9กเพ$นๆ พ$านๆ ท�กว� �ท�กว�นท�กเวล� 4าเวลา พวกอย) $ภายในคร�วน� *ก:
เหม�อนก�น ม�นเลอะๆ เทอะๆ มากนะเวลาน�* เม��อเช�าได�เข�าไปแล�วนะ ม�นไม$ได�มาต�*งใจ
ปฏ-บ�ต-ธรรม มาก�ดมาขวางมาก-นมานอนมาข�*มาถ$ายอย)$น�*น จนไม$ม�ส�วมม�ถานจะให�ข�*ให�
ถ$ายละถ�าเร��องของไม$ด�นะ ความช��วช�าลามกท�*งหลายม�นเป<นส�วมเป<นถานอย)$ในว�ดเราน��
ละ จนหาท��ถ$ายไม$ได� ต�วเราก:เป<นส�วมเป<นถาน รอบด�านเป<นส�วมเป<นถาน เขาก:เป<น
ส�วมเป<นถานต�*งแต$ความช��วช�าลามก ความนอนใจ ไม$เก-ดประโยน�อะไร   เต:มว�ดเต:มวา
เวลาน�* หาอรรถหาธรรมเข�ามาซ-

โหย เราท�เรศนะ ตา ห) จม)ก ล-*น กาย ม�มาต�*งแต$ว�นเก-ด ใจน��ก:ต-ดมาต�*งแต$ว�น
เก-ด ก:เหม�อนเราๆ ท$านๆ เม��อย�งไม$ได�ธรรมเข�าส)$ใจ ท�น�*เม��อบ4าเพ:ญธรรมเข�าส)$ใจ ใจ
สง$างามข9*นมาๆ จ9งได�น4าค4าพ)ดน�*มาพ)ดให�พ��น�องท�*งหลายฟ>ง ค4าพ)ดเหล$าน�*ไม$ม�มาต�*งแต$
ว�นเก-ดนะ ม�มาจากการปฏ-บ�ต-ธรรมน�*เท$าน�*น พระพ�ทธเจ�าก:ม�ตอนตร�สร)�น�*เท$าน�*น ต�*งแต$
ก$อนส-ทธ�ตถราชก�มารก:ม�มา พอตร�สร)�แล�วศาสดาองค�เอกข9*นท�นท�เลย บรรดาสาวกท�*ง
หลายก:เหม�อนก�น สาวกองค�เอกๆ ท�*งน�*นข9*นท�นท�ๆ  ขอให�ปฏ-บ�ต-ธรรมเถอะน$ะ

เป<นย�งไงพระพ�ทธเจ�าลวงโลกจร-งๆ เหรอ ไอ�ก-เลสม�นไม$ลวงหร�อ ม�นจร-งม�นจ�ง
ท�กอย$าง หลอกโลกให�ตายใจได�ท�กส-�งท�กอย$าง ม�จร-งต� *งแต$ก-เลสเท$าน�*นหร�อ ธรรม
ปลอมไปหมดแล�วเหรอเวลาน�* ถ�าธรรมไม$ปลอม เอ�า ฟ67นข9*นมาๆ เราต�องการความส�ข
ความเจร-ญ ต�องการความม�ค�ณค$าม�ราคาด�วยก�น เอ�า สร�างข9 *นมา ความม�ค�ณค$าค�อ
ความด�งาม อ�นน�*ส4าค�ญมาก ม�แต$หว�งเฉยๆ ไม$เก-ดประโยชน�อะไร เอาละพอ



3

หล�งจ�งห�น
ผ
�ก�ก�บ ว-จารณธรรม ว�นจ�นทร� ห�วข�อเร��องว$า

อย�ล�วงพระรชอ�นจ !!

ฟ>งความมานานแล�ว ก�บเร��องการจะถอดถอน “ค�ณหญ-งจาร�วรรณ เมณฑกา” ผ)�
ว$าฯ สตง.ให�พ�นจากต4าแหน$ง ซ9�งได�ร�บพระมหากร�ณาธ-ค�ณโปรดเกล�าฯจากพระบาท
สมเด:จพระเจ�าอย)$ห�วให�ด4ารงต4าแหน$ง ท�*งๆ ท��ร)�แก$ใจว$าเป<นส-�งท��ไม$บ�งควรเลยท��ใครก:
ตามจะกระท4าโดยการก�าวล$วงต$อพระราชอ4านาจ

เหม�อนก�บพระราชอ4านาจไม$ม�ความหมาย !!

คงล �มไปแล �วกระม �งว $ า  บ � านเม �องเราน� *ม �พระเจ � าแผ $นด -น  แผ $นด -นน� *ม �
พระเจ�าอย)$ห�วผ)�เป<นเจ�าของแผ$นด-น ส$วนพวกเราน�*นไม$ว$าจะเป<นใครระด�บไหนก:ตาม
พวกเราค�อข�าของแผ$นด-น ซ9�งเป<นเหล$าพสกน-กรของพระองค�

แต$โบราณกาลน�*น แม�แต$เศษเส�*ยวธ�ล�ก:จ�กไม$กล�ากระท4าให�แปดเป67อนต$อเบ�*อง
ย�คลบาท แต$คนบางคนในสม�ยน�*ย-�งน�บว�นจะล$วงต$อเบ�*องพระย�คลบาทมากข9*น ไม$ร)�ว$า
เป<นเพราะอะไร

ก$อนท��จะม�การย��นเร��องข9*นท)ลเกล�าฯ ให�ผ)�หน9�งผ)�ใดข9*นมาด4ารงต4าแหน$งแทน “ค�ณ
หญ-งจาร�วรรณ” ในช$วงน�*นคนบางคนก:เฝPาข$มเหงร�งแกต$อ “ค�ณหญ-งจาร�วรรณ” ด�วยว-ธ�
การต$างๆ นานา การท4าหน�าท��ในการตรวจสอบเง-นของแผ$นด-นท4าแทบจะไม$ได� การ
ตรวจสอบการท�จร-ตคอร�ปช��นท4าแทบจะไม$ได�

การท�จร-ตคอร�ปช��นจ9งเบ$งบานปานดอกเห:ด !!

ท��ต�องการให� “ค�ณหญ-งจาร�วรรณ” ออกพ�นจากหน�าท��ก:เพราะจะได�ไม$ม�อ4านาจ
ในการตรวจสอบเร��องการท�จร-ตเง-นของแผ$นด-นใช$หร�อไม$ ?(หลวงต เอ�าเราจะตอบ
แทนว$าใช$ เอ�าว$าไป)

ถ9งไม$ม�ใครตอบ คนท��วไปเขาก:ร)� ต�องไม$ล�มว$าคนไทยเด�3ยวน�*เขาม�ความร)�ด�วยก�น
ท�*งน�*น ในแต$ละปFๆ  ม�ผ)�เข�าร�บพระราชทานปร-ญญาบ�ตรน�บเป<นแสนๆ คน

อย$าว$าแต$คนท��วไปเขาจะร)�ก�นเลย แม�แต$ “พระธรรมว-ส�ทธ-มงคล” หร�อหลวงตา
มหาบ�ว ญาณส�มป>นโน ท��ม�ความร)�ทางโลกเพ�ยง ป.3 ว�นๆ หน�งส�อพ-มพ�ไม$เคยได�อ$าน ท�
ว�ไม$ได�ด) ว-ทย�ไม$ได�ฟ>ง  แต$พระค�ณท$านท4าไมถ9งร)� และร)�ไม$ร)�เปล$า หลวงตาท$านย�งเทศนา
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ประจานพฤต-กรรมอ�นป�าเถ��อนไปท��วท�*ง 3 แดนโลกธาต�

หลวงตาท$านเทศน�ว$า.... น��ก:ทราบว$าก4าล�งจะเข�าบ�กค�ณหญ-งจาร�วรรณ ประช�ม
ปร9กษาก�นอะไรก:ไม$ทราบ จะเป<นสภาไหนร�ฐมนตร�ไหนเราก:ไม$ทราบนะ จะว$าเป<นท��
ประช�มของมหาโจรปล�นชาต- ศาสนา พระมหากษ�ตร-ย�น�*เราเช��อ

น��ก4าล�งโจมต�ค�ณหญ-งจาร�วรรณ ท��พระบาทสมเด:จพระเจ�าอย)$ห�วทรงแต$งต�*ง คน
น�*เป<นคนด� ทรงแต$งต�*งข9*นแล�ว พวกน�*นแผนว-ชาม�นแผนว-ชาซ�อนๆ เข�ามาเร��อย ม�นหา
ก-นด�วยแผนว-ชาซ�อนๆ เข�ามา ต�*งแต$สมเด:จพระส�งฆราช เป<นสมเด:จพระส�งฆราชปลอม
น�*ก:ซ�อนเข�ามา จากน�*นก:ซ�อนเข�ามา เด�3ยวน�*ก4าล�งซ�อนเข�ามาหาค�ณหญ-งจาร�วรรณ น��พระ
บาทสมเด:จพระเจ�าอย)$ห�วของเรา ซ9�งเป<นมหาค�ณต$อโลกต$อสงสารในชาต-ไทยเรา ใครจะ
เป<นอย$างพระบาทสมเด:จพระเจ�าอย) $ห�วเราท� �ให�ความร$มเย:นแก$โลกล�วนๆ  ไม$เคย
ปรากฏก$อความเด�อดร�อนแก$ประชาชนผ)�ใด แต$ในวงราชการเส�ยเอง ร�ฐบาลเส�ยเองเป<น
ห�วหน�า ม�ต�*งแต$เร��องท4าความบอบช*4าให�แก$จ-ตใจประชาชน ม-หน4าซ*4าย�งจะโจมต�พระบาท
สมเด:จพระเจ�าอย)$ห�วให�พ�งลงจากพระราชอ4านาจ พ�งลงจากราชบ�ลล�งก�อ�กก:ได�

ประช�มก�นเสนอขอให�พระองค�ทรงลงพระปรมาภ-ไธยให� พระองค�พ-จารณาด)เหต�
ผลกลไกน�* ถ�าเซ:นไปจะเป<นความเส�ยหายอย$างน�*นๆ พระองค�จ9งไม$เซ:น ไม$เซ:นทางน�*ก:
โจมต�บ�กข9*นมา ฟ>งว$าไปหาเอาก�ญแจผ�ท��ไหนบ�กเข�าไปห�องค�ณหญ-งจาร�วรรณ

ค�ณหญ-งจาร�วรรณเป<นคนของพระบาทสมเด:จพระเจ�าอย)$ห�ว ในนามของแผ$น
ด-นไทย ท4างานเพ��อแผ$นด-นไทย ไม$ให�ข9*นไปท4างาน

แต$ก$อนเราก:ได�พ)ดเต�อนเข�าไปหาถ9งนายกร�ฐมนตร� ว$าประชาชนเขาไม$พอใจก�บ
ร�ฐบาลช�ดน�*แล�วเขาก:ออกมา เด�3ยวน�*ย-�งหนาแน$นข9*นมาโดยล4าด�บ แล�วก:มาประจ�ญบาน
ก�นตรงน�*ละ

ตรงท��พระบาทสมเด:จพระเจ�าอย)$ห�วเป<นห�วใจของคนท�*งชาต-

                                                            ณ. หน)แก�ว

หลวงต เราอยากต$อว$าเวลาน�*พวกล)กก4าล�งตามฆ$าพ$อ ว$าง�*นเข�าใจไหม พ$อค�อ
พระบาทสมเด:จพระเจ�าอย)$ห�ว ล)กกลายเป<นภ�ย ตามฆ$าพ$อ ด�งเหต�การณ�ท��สกปรกเลว
ร�ายเป<นอย)$เวลาน� * เราก:ไม$เคยได�ย-นได�ฟ>งได�เห:น มาเห:นแล�วในเม�องไทยเราน�� ต� *ง
ร�ฐบาลมา ร�ฐบาลช�ดน�*ส4าค�ญมาก ไม$เคยได�เห:นก:มาเห:นร�ฐบาลช�ดน�*แล�ว ม�นสมควร
แล�วหร�อ ค�ณหญ-งจาร�วรรณ พระบาทสมเด:จพระเจ�าอย)$ห�วทรงแต$งต�*งเอง พระบาท
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สมเด:จพระเจ�าอย)$ห�วเป<นพ$อของแผ$นด-นไทยเรามาด�*งเด-ม ให�ความร$มเย:นเป<นส�ขแก$
ล)กๆ หลานๆ ท��วประเทศไทยมานานส�กเท$าไรแล�ว ควรจะเท-ดท)นพระองค� อยากให�ต�*ง
คนอย$างค�ณหญ-งจาร�วรรณ คนท��ด�ๆ อย$างน�*อย$างน�อยให�ต� *งอ�ก ๑๐ คนน)$นน$ะจะว$า
อะไร น��ม�คนเด�ยวก:จะมาพ�งอ�กม�นน$าด)แล�วเหรอ พวกโจรพวกมาร อ)Tย น$าท�เรศนะ

น��เราเอาธรรมออกแสดง ธรรมสอนโลกเราสอนได�พ)ดได� ผ-ดต�องบอกว$าผ-ด
เด�3ยวน�*เลวร�ายมากเข�าไปโดยล4าด�บ แผนซ�อนๆ ซ�อนมาต�*งแต$สมเด:จส�งฆราชปลอม
แล�วก:ซ�อนเข�ามาหาค�ณหญ-งจาร�วรรณ ต$อไปน$ากล�ว แต$เราย�งไม$พ)ด ม�นจะเอาหมาต�ว
ไหนมาซ�อนให�เป<นพระบาทสมเด:จพระเจ�าอย)$ห�วข9*นก:ไม$ร)�นะ เรากล�วเหล�อเก-น ให�ร�กษา
หมาเอาไว�นะ เด�3ยวเขาจะไปยกหมาน�*มาซ�อนเข�าไปอ�ก เข�าใจไหมล$ะ ให�เป<นพระบาท
สมเด:จพระเจ�าอย)$ห�ว ฟ>งซ- หมาใครจะไปกราบม�นได�ลงคอ ต�*งแต$คนช��วท��เต:มอย)$ในสภา
เวลาน�*เขาก:กราบไม$ได�แล�ว เขาต4าหน-ก�นท�*งโลกท�*งสงสาร ไหนย�งจะเอาหมามาให�เขา
กราบอ�กได�เหรอ อ)Tย ท�เรศจร-งๆ

น��ละธรรมพ)ดอย$างตรงไปตรงมา หลวงตาบ�วเอาธรรมพระพ�ทธเจ�ามาสอน เลว
ต�องบอกว$าเลว ด�ต�องบอกว$าด� เวลาน�*วงราชการม�กจะสร�างความเลวร�ายใส$ความด�คนด�
ไปหาท4าลายคนด�ความด� แต$ส$งเสร-มความช��วคนช��วให�หนาแน$นข9*นมาๆ เม�องไทยจะ
เป<นไฟก�นไปหมดแล�วเวลาน�* ม�แต$ล)กก:ล)กเทวท�ต ฆ$าพ$อฆ$าแม$ตายไปหมด ก:ม�แต$ล)ก
เทวท�ตก�ดฉ�กก�นก-นเวลาน�*น$ะ ล)กเทวท�ตร)�ไหม พระบาทสมเด:จพระเจ�าอย)$ห�วค�อพ$อค�อ
แม$ของชาต-ไทยเรามาด�*งเด-ม เป<นความสงบร$มเย:นมาด�*งเด-ม คร�*นล)กคนน�*นเก-ดมา คน
น�*เก-ดมา ต�*งร�ฐบาลน�*นต�*งร�ฐบาลน�*ข9*นมาก:ย�งไม$ร�ายแรงน�ก ร�ฐบาลช�ดน�*เป<นช�ดท��เร-�มจะ
ร�ายแรงมากนะ จะฆ$าพ$อฆ$าแม$เข�าไปแล�วเวลาน�* เราฟ>งไม$ได�นะ

พวกไหนๆ ก:ตามต�*งแต$วงร�ฐบาลลงมาก:เป<นล)กชาวพ�ทธ น$าจะเอาไปค-ด ให�ค-ด
บ�างนะ น� �ธรรมเต�อนโลก เราไม$ได�เข�ามาย� $งก�บการบ�านการเม�องท� �สกปรกรกร�งร�ง
เหม�อนส�วมเหม�อนถาน เอาน*4าค�อธรรมน�*มาชะล�างต$างหากนะ เราไม$ได�เข�าไปย�$งการ
บ�านการเม�อง ม�แต$เอาธรรมมาชะมาล�างส��งสอนให�ร)�เน�*อร)�ต�ว อย$าโลภมากเก-นไป อย$า
เป<นบ�ายศ อย$าเป<นบ�าลาภ อย$าเป<นบ�าอ4านาจเก-นไป ชาต-ไทยเราจะฉ-บหายถ�าม�แต$พวก
บ�าอ4านาจน�*ชาต-ไทยฉ-บหายจร-งๆ ต�องม�ค�ณธรรมเป<นสมบ�ต-ประจ4าใจบ�างซ- ออกท4า
หน�าท��การงาน คนท�*งแผ$นด-นม�ห�วใจท�กคน ต�องมองเห:นใจคนท�*งแผ$นด-นบ�างซ- จะมา
มองต�*งแต$พ�งของต�ว ความโลภเป<นบ�าของต�วอย$างเด�ยวไม$ได�นะ เวลาน�*ก4าล�งส��งสม
ก4าล�งบ�า ก4าล�งส�วม ก4าล�งถาน ก4าล�งท4าลายชาต- ศาสนา พระมหากษ�ตร-ย� หนาแน$นข9*น
ท�กว�นๆ ออกมาอย$างสดๆ ร�อนๆ ไม$ม�ยางอายเลย
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อย$างท��มาทะล9�งค�ณหญ-งจาร�วรรณน�� เร�ยกว$าเลวร�ายท��ส�ดเลย ฟ>งซ-น$ะ คนด�เอา
ไปท4าประโยชน�เพ��อเป<นหล�กเป<นเกณฑ�ของชาต-บ�านเม�อง มาท4าลาย แล�วจะเอาคนช��ว
ข9*นมาครองบ�านเม�องแทนม�อย$างท��ไหน หมาเขาก:ไม$ท4าก�นนะ อย$ามาท4าเราเป<นมน�ษย�
ย-�งวงราชการด�วยแล�วอย$าท4า เส�ยหายมากท�เด�ยว จะเป<นท��ต4าหน-ต-เต�ยนของคนท��วโลก
ไปเลย อย$าว$าแต$เป<นชาต-ไทยของเราต4าหน-ต-เต�ยนเลย คนท�*งโลกเขาก:ม�ห)ม�ตาเขาจะต-
เต�ยนได�เหม�อนก�น ให�พาก�นพ-น-จพ-จารณาอย$าโลภมาก ม�นจะตายได�เหม�อนก�นละนะ
ป�าช�าอย)$ห�วใจม�นน$ะ กรรมด�กรรมช��วอย)$ท��ห�วใจอย)$ท��ต�วคน ไม$ได�เหน�อกรรมด�กรรมช��ว
ไปได� อย$าอวดกรรมด�กรรมช��วนะ ถ�าไม$อยากจมก�นท�*งประเทศ น�บแต$ต�วของเราเป<น
อ�นด�บหน9�งจมก$อนเพ��อน ให�พาก�นจดจ4านะ

วงราชการเป<นของส4าค�ญมาก วงราชการก:เป<นล)กชาวพ�ทธ ท4าไมจ9งไม$ฟ>งเส�ยง
พ$อ ค�อศาสดาองค�เอกบ�าง เอาต�*งแต$เทวท�ตเข�าไปท4าลายพระพ�ทธเจ�าอย$างเด�ยวม�อย$าง
เหรอ เอาละเพ�ยงเท$าน�*นก$อน จบแล�วนะอ�นน�* (จบแล�วคร�บ) อ�นน�*ก:จบเพ�ยงแค$น�*ก$อน
ท�เรศ จะจบก:ไม$จบ ย�งสอดเข�าไปอ�ก น$าท�เรศย�งว$าอ�กนะ เส�ยงธรรมต�องออกได�ท�ก
อย$าง ธรรมสอนโลกออกได� อย)$เหน�อโลก ธรรมเอามาสอนน�*เป<นธรรมเหน�อโลก เร�ยก
ว$า โลก�ตรธรรม ธรรมเหน�อโลกเอามาสอนโลกได� โลกสกปรกธรรมสะอาดส�ดยอด โลก
สกปรกถ9งขนาดส�ดยอดเหม�อนก�น ต�องเอาธรรมท��สะอาดส�ดยอดมาชะมาล�างไม$
ง�*นจมก�นไปหมดท�*งประเทศน�*ละ ว�นน�*พ)ดแค$น�*ก$อน

เร��องอรรถเร��องธรรมเข�าส)$ใจท�กคน ให�ขวนขวายธรรมเข�าส)$ใจนะโลกจะไม$เด�อด
ร�อน น��ค�อก-เลสเข�าส)$ใจเผาห�วใจให�ด�ดให�ด-*นให�เป<นบ�ายศ บ�าลาภ บ�าอ4านาจบาตรหลวง
ไปต$างๆ นานา ม�แต$ก-เลสเข�าส-งใจนะ พวกน�*พวกก-เลสเข�าส-งใจ ม�นเป<นบ�าอ4านาจบ�า
ท�กอย$างท��จะท4า ชาต- ศาสนา พระมหากษ�ตร-ย� ให�ล$มจม ม�นเก-ดข9*นมาน�*เร��อยละ ในห�ว
ใจของพวกน�*น$ะ ให�พาก�นสนใจในธรรมนะจะสงบร$มเย:น เราพ)ดให�ช�ดเจน น�*เราย-�งจะ
จวนจะตายเท$าไรย-�งเน�นหน�ก เร��องธรรมะจ�าอย)$ในห�วใจน�* ไม$สะทกสะท�านก�บส-�งใดใน
โลกอ�นน�*เพราะเหน�อท�กอย$างแล�ว ถ9งเขาจะเอาคอต�ดขาดก:คอของธาต�ของข�นธ�ธรรมดา
ธรรมชาต-น�*นต�ดไม$ได�เลย เหน�อโลกแล�วต�ดไม$ได� เราก:เอาธรรมเหน�อโลกมาสอนโลก
ใครจะฟ>งให�ฟ>งนะ

ให�พ-น-จพ-จารณนาท� *งผ) �ใหญ$ผ) �น�อย ม�บ�ญม�กรรมต-ดห�วอย)$ท�กคน อ4านาจของ
กรรม นต�ถ� กม�มสม� พล� ไม$ม�อาน�ภาพใดท��จะเหน�อกรรมไปได� ใครจะเก$งขนาดไหนก:
อย)$ใต�อ4านาจของกรรมท�*งน�*น อย$าอวดด�ต$อกรรมถ�าไม$อยากจม ชาต-ไทยเราเป<นล)กชาว
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พ�ทธโดยแท� ท4าไมจ9งไม$เห:นแสดงความเป<นอรรถเป<นธรรมข9*นมาต$อชาต-บ�านเม�องของ
เรา ท�*งๆ ท��เป<นผ)�ใหญ$ม�วงราชการเป<นต�น วงร�ฐบาลเป<นต�นลงมา ท4าไมจ9งไม$ให�ความ
ร$มเย:นแก$บรรดาพ��น�องชาวไทยเรา สมก�บเขาหย$อนบ�ตรก�นท��วประเทศ บ�งค�บให�หย$อน
บ�ตร บ�ตรก:บ�ตรหาคนด�นะ ไปได�มาต�*งแต$พวกเทวท�ตท4าลายชาต- ศาสนา พระมหา
กษ�ตร-ย� เหล$าน�*ม�อย$างเหรอ

เจตนาของเขาท��ไปหย$อนบ�ตรก�บเราท��ออกท4างานเพ$นพ$านๆ อย) $ด�วยความ
สกปรกโสมมเข�าก�นได�ย�งไง ม�นเข�าก�นไม$ได�นะเวลาน�* เวลาน�*วงราชการเราก4าล�งต��นยศ
ต��นลาภ ต��นอ4านาจบาตรหลวงใหญ$โตน�* อ4านาจเหล$าน�*ละจะพาชาต-บ�านเม�องให�จม ถ�า
อ4านาจของธรรมสงบร$มเย:นไปเร��อยๆ นะ ว�นน�*พ)ดเพ�ยงเท$าน�* พอสมควรแล�ว

เอ�อ เม��อวานน�*ได�ย-นล)กศ-ษย�เขามากระซ-บ จะเล$าน-ทานน�*ให�ฟ>ง ฟ>งให�ด�นะ ล)ก
ศ-ษย�เขามากระซ-บใครก:ไม$ทราบละ เราไม$บอกเขามากระซ-บ เม��อเช�าน�*หลวงตาปล$อย
หนองกะปาดว$าง�*น หนองกะปาดค�อว$าพ$อค�าเขาขายว�ว เขาม�ว�วฝ)งอย)$ในน�*น เขามาซ�*อ
ต�วละสามบาทส��บาท ท�น�*อ�ตาท��จะขายน�*นปล$อยห4าละซ- ค�ยโม� เขาจะให�สามบาทๆ ทางน�*
ส��บาทๆ เม�ยมองข9*นมาเห:นผ�วก4าล�งปล$อยหนองกะปาด เม�ยขย-บตาใส$ อายเขาเม�ยน$ะ
ผ�วน9กว$าเม�ยให�ข9 *นราคา พอทางน�*นว$าสามบาท ทางน�*ก:ว$าส��บาท แล�วก:ห�าบาทๆ ข9*น
เร��อย เขาโอTย ต�*งแต$สามบาทก�บส��บาทย�งไม$ลงก�นเลย น��จะเอาห�าบาทไม$ได�แล�วพวกเรา
เขาก:ลงไป

เม�ยก:ออกมา คร�*นออกมาแล�ว น��เขาให�สามบาทก:สมควรจะขายแล�วท4าไมไม$ขาย
ให�เขาล$ะ ก:เธอขย-บตาใส$ฉ�น ฉ�นก:ข9 *นราคาซ- น9กว$าขย-บตาให�ข9*นราคา ขย-บตาอะไรก:
ปล$อยห4าให�เขาเห:นม�นอายจะตายไป ก:ต�องขย-บตาเต�อนละซ- อ)Tย เส�ยดาย เลยท�น�*จะลด
ลงมา เขาไปหมดแล�ว หนองกะปาด เม��อเช�าวานน�*หลวงตาบ�วคงปล$อยหนองกะปาด
ล)กศ-ษย�มากระซ-บ ม�นปล$อยท� *งคอกหร�อปล$อยมาต�วสองต�วก:ไม$ร) �เม� �อวานน� * ม�นจะ
ปล$อยอ�กนะน�� ต�องระว�งนะหนองกะปาด พอแล�ว ปล$อยไปมากไม$ได�เด�3ยวเลอะเทอะ
เอาละ พอหอมปากหอมคอ

ร�บฟ>งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ>งจากสถาน�ว-ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว-ทย�อ�ดร
FM 103.25 MHz


