
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

เอะอะก็มาปรับอาบัติปาราชิก 
 ผูกํากับ ขาวจากหนังสือพิมพผูจัดการเมื่อวานนี้ นายสมัคร สุนทรเวช ออก
รายการวิทยุ 94 MHz วาหลวงตาขาดจากความเปนพระ ไมใชบรรพชิตอีกตอไป ใน
ฐานะที่วิจารณรัฐบาลใหเสียหาย นายสมัครบอกวาที่ อสมท.ระงับรายการคุณสนธิ เขา
ทําถูกตองรอบคอบแลว 

หลวงตา รัฐบาลทําอะไรหลวงตาจึงไดเอาไปวิจารณ หมาไอปุกกี้ ไอจ้ําหลอด 
อะไรเต็มอยูนี้หกเจ็ดตัว หลวงตาไมเห็นวิจารณมัน หลวงตาทะลึ่งไปวิจารณรัฐบาล 
รัฐบาลทําอะไรหลวงตาถึงไดวิจารณ เอาเหตุผลมาซิ เอะอะกม็าปรับอาบัติปาราชิกกัน
แลว วาไปวิจารณรัฐบาล รัฐบาลไปทําอะไร รัฐบาลไปสรางสวมสรางถานยังไงไวเอามา
โปะหัวประชาชนหรือ หรือรัฐบาลเอาฟนเอาไฟไปเผาบานเผาเมืองเหรอ หลวงตาจึงไป
วิพากษวิจารณเขา เขาทําอะไร ก็ดแีลวใหเขาวิพากษวิจารณ ใหเขาฟองรองเสียบาง
หลวงตาบัว เขาใจเหรอ จะฟองรองดวยเหตุผลกลไกอะไรแลวแตทานทั้งหลายจะ
พิจารณาเอา 

อยางที่วาเราไปวิพากษวจิารณรัฐบาล รัฐบาลเปนอะไรเราถึงวิพากษวิจารณ 
รัฐบาลตั้งมาตั้งแตเมื่อไรจนกระทั่งปานนี้ กี่ยุคกี่สมัยมาแลว ก็ไมปรากฏวาหลวงตาไป
วิพากษวิจารณ แลวรัฐบาลนี้ไปทําอะไรขึ้นมาหลวงตาจึงวิพากษวิจารณ หลวงตาเคยทํา
ประโยชนใหคนมาตลอดตั้งแตบวชจนกระทั่งวาระนี้ ทําอยางเต็มที่เต็มฐานเต็ม
ความสามารถไมมีคําวาถอย ทําประโยชน ไมไดทําโทษใหผูใด แตทําไมจึงไป
วิพากษวิจารณรัฐบาล รัฐบาลเปนอะไรขึ้นมาเราอยากถามเสียกอน เหตุผลกลไกอะไร
ของรัฐบาลที่ทําผิดทําถูกประการใด หลวงตาบัวจึงไปวิพากษวิจารณ เอาเหตุผลมาซิที่
หลวงตาบัวไปวิพากษวิจารณรัฐบาล รัฐบาลไปทําอะไรหลวงตาบัวจึงไปวิพากษวิจารณ 

หมาไอปุกกี ้ ไอหยอง เหลานี้หลวงตาเลี้ยงอยูไมเห็นไดวิพากษวิจารณอะไร 
รัฐบาลอยูไกลแสนไกลทําไมจึงตองไดไปวิพากษวิจารณ มันเสือกไปทําอะไรรัฐบาล เรา
อยากวาอยางน้ัน มันอยูไมเปนสุข รัฐบาลนี้เปนรัฐบาลที่รุนแรงมาก นี่เรา
วิพากษวิจารณหรือไมวิพากษวิจารณ ทราบขาวมาจากลูกจากหลานจากคนทั้งประเทศ 
วารัฐบาลนี้เปนรัฐบาลที่เปนยักษเปนผี ลุกลามเขาไปจนกระทั่งจะเขาไปหา
พระมหากษตัริย ดีไมดมีันจะเอาหมาเปนเจาแผนดินแทนพระมหากษัตริย มันลุกลาม
เขาไปๆ  
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เร่ิมมาตั้งแตนูน ตั้งแตสังฆราชปลอม ไลเขามา พวกนี้เรียนวิชาซอนๆ เขามา
เร่ือย ไลเขามาหาคุณหญิงจารุวรรณ คุณหญิงจารุวรรณใครเปนคนตั้ง พิจารณาดู 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนจอมแผนดินไทยเรา ทานเสียหายอะไร มีแตทํา
ประโยชนใหโลก เรียกวาใหความชุมเย็นที่สุด บรรดาประชาชนทั้งประเทศเขากราบไหว
บูชาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางสนิทใจ แตพวกรัฐบาลที่วาน้ีเขาไมเห็นกราบ มี
แตลุกลามเขาไปเรื่อยๆ เฉียดเขาไปๆ หาพระมหากษัตริย ยึดอํานาจนั้นยึดอํานาจนี้ 
ตั้งแตพระราชอํานาจอะไร (ตั้งแตตัง้สังฆราชปลอมครับ) นั่นละเรื่อยมานั่นเห็นไหม 
เราพูดเดี๋ยวนี้เปนการวิพากษวิจารณแลวเหรอ รัฐบาลเสือกไปทําอะไรอยางน้ันจึงตอง
ใหวิพากษวิจารณ รัฐบาลอื่นเขาไมเห็นทํา รัฐบาลนี้มันหนาดานมันทําไดทุกอยาง 

พอพดูกพ็ูดบางซิ ธรรมสอนโลก สอนโลกไมไดจะสอนใคร นี้อยูในโลกหรืออยู
นอกโลก รัฐบาลอยูนอกโลกหรืออยูในโลกเราถึงจะพูดไมได ธรรมสอนโลก เทวบุตร
เทวดาอินทรพรหมทานสอนมาได มนุษยเราน้ีเปนมนุษยประเภทไหนธรรมจึงสอน
ไมได หาวาวิพากษวิจารณรัฐบาล รัฐบาลมันเลิศมันเลอมาจากไหนจึงจะวิพากษวิจารณ
มันไมไดละ มีตนเหตุมาจากไหน พอ เอาแคนี้กอน 

อาว จริงๆ รัฐบาลชุดนี้ประชาชนเขาเบื่อกันทั้งประเทศ เกลียดกันทั้งประเทศจะ
วาอะไร เขามาหูเรา เราไดเตือนรัฐบาลหลายหนแลว เตือนมากที่สุดคือไอวิษณุ ตัวนี้ตัว
แสบตัวเสนียดจัญไรตัวทําลายไดหมด ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย เขาบอกมา
อยางน้ีลงในจุดนั้นๆ เขามาพูดในฐานะที่เราเปนจุดศูนยกลาง เขาไววางใจเขาก็บอกมา 
เราก็พูดออกไปแลวเสียหายตรงไหน รัฐบาลไปทําอะไรหลวงตาบัวจึงไปวิพากษวิจารณ 
ถามไอสมัครสะแหมกนั่นนะมันเปนอะไร มันจมูกดีมาจากไหน มันเกงกวาจมูกหมา
หรือไอนี่นะ วาเราไปวิพากษวิจารณรัฐบาล รัฐบาลทําอะไรมันก็ไมบอกมา วาเรา
วิพากษวิจารณรัฐบาล  วิพากษวิจารณดวยเหตุผลกลไกอะไร เหตุผลไมมีแลวจะ
วิพากษวิจารณไดยังไง เอาแคนี้กอน แลวมีอะไร 

ผูกํากับ จาก หนังสือพมิพผูจัดการ ฉบับวันที่ ๑๓ กันยายน คุณทองกอนให
สัมภาษณหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

นายทองกอน วงศสมุทร ศิษยเอกหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เจาอาวาสวัด
ปาบานตาด ซึ่งคัดคานการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ให
สัมภาษณถึงกรณีที่นายวิษณุ รองนายกรัฐมนตรี และมหาเถรสมาคม ตางปฎิเสธความ
รับผิดชอบในการยกเลิกการแตงตั้งคณะผูปฎิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช แม
พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
ดีขึ้นมากแลววา รัฐบาลจะโยนความรับผิดชอบ เปนเรื่องไมถกูตอง 
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นายทองกอนกลาววา การแตงตั้งคณะผูปฏบิัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช 
ตนไดทวงตงิมาตั้งแตแรกแลววา รัฐบาลกําลังทําผิดกฎหมาย จารีตประเพณีไทย เรา
คงไมตองพดูถึงพระอาการของสมเด็จพระสังฆราช เพราะที่ผานมาไมเคยไดรับการ
ยืนยันจากคณะแพทยหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแตงตั้งใหมาดูแลพระ
อาการ มาแถลงวาสมเด็จพระสังฆราชทรงประชารแตอยางใด มีเพียงแตนายวิษณุ ใน
ฐานะที่ดูแลรับผิดชอบสํานักพระพุทธศาสนาในขณะนั้น เปนคนออกมาแถลงเองทัง้ส้ิน 

นายทองกอน กลาววา รัฐบาลรูทั้งรูวาการแตงตั้งผูมาปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จ
พระสังฆราชเปนเรื่องผิดกฎหมาย กย็ังเล่ียงออกเปนพระราชกําหนด เพื่อแตงตัง้ใหมี
คณะผูปฏิบัติหนาที่แทน จึงทําใหเกิดสับสนอลหมานกันจนถึงทุกวันนี้ 
การกระทําดังกลาวของรฐับาล ถือเปนการกระทบกระเทือนหัวใจพระภิกษุและชาวพุทธ
ศาสนาอยางยิ่ง รัฐบาลอางวาแกกฎหมายเพื่อแกปญหา แตแทจริงแลวรัฐบาลแก
กฎหมายเพื่อสรางปญหามากกวาไมไดดูที่ความชอบธรรมและจารีตประเพณีใดๆ 

“ผมเรียกรองมาตลอด และวันนี้เราก็มีสิทธิ์ทีจ่ะทวงถามในคําเรียกรองที่ยังไม
เคยไดคําตอบจากผูมีอํานาจในรัฐบาล เราจับตาดูอยูตลอด มหาเถรสมาคมเอง ก็ไม
สามารถที่จะทําอะไรได เพราะทุกวันนี้มหาเถรสมาคม 6 รูปก็ปฏิบัติหนาที่แทนดวย
เชนกัน เรียกวาทุกวันนี้มีสังฆราช 7 วันใครจะนิมนตไปไหนก็นิมนต ไดตามวันเปน
ความสับสนที่รัฐบาลนิ่งเงียบ ผมยังยืนยันวารัฐบาลทําผิดกฎหมายในเรื่องนี”้ นายทอง
กอน กลาว 

ดาน ศ.น.พ.ภิรมย กมลรัตนกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาฯ ซึ่งสมเดจ็พระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เขารักษาพระอาการประชวร 
ปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณพระอาการ โดยระบุวาผูใหญหามไมใหสัมภาษณ 

หลวงตา  ผูใหญที่หลวงตาบัววิพากษวิจารณอยูเดี๋ยวนี้หรือ ใครๆ เขาก็
วิพากษวิจารณได ทําผิดทําไมเขาจะไมวิพากษวิจารณ คิดดูซิคุณหญิงจารุวรรณ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งเปนจอมประเทศไทยเรา ประชาชนทั่วประเทศกราบ
ไหวพระองคอยางถึงใจๆ มาตลอด ทานทําความเสียหายอะไร แลวทานทรงตั้งคุณหญิง
จารุวรรณเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทอง ไมงั้นพวกยักษพวกผีมันจะไปสะแตกทั้งหมด 
พระองคทรงเมตตาคนทั้งแผนดินซึ่งรวมอยูในนี้ คลังหลวงหรือการเงินทั้งหมดใชไหม 
(สตง. สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ครับ) 

นี่ละคุณหญิงจารุวรรณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งเปนหัวใจของคนทั้ง
ชาติทรงตั้งขึน้มา แลวพวกนี้รุกรานเขามาๆ แทรกซอนเขามาๆ พวกนี้หากินดวยความ
แทรกซอน ซอนเขามาๆ ตั้งแตสมเดจ็สังฆราชปลอมมาเรื่อย แลวคุณหญิงจารุวรรณนี่ก็
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ปลอมเขามาๆ เร่ือยๆ อยางน้ี มันสมควรแลวหรือประเทศไทยเราจะวายังไง หัวใจของ
คนไทยทั้งชาติไมใชหัวใจหมา พระเจาแผนดินเราไมใชหมา เปนเทวดาองคหนึ่งของ
ชาติไทยเรา กราบไหวบูชาอยางถึงใจ ทรงตั้งผูนี ้ แลวทําไมมันจึงไปทําได ถาไมควรวา
กันบางจะวาหรือ เปนยังไงมันถกูตองที่ไหน กพ็ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตั้งโดย
ถูกตองตามอรรถตามธรรมทุกอยาง กฎหมายบานเมืองก็ไมผิด มันก็เรียนวิชาซอนเขา
มาๆ งัดคณุหญิงจารุวรรณออก มันจะเอาพวกเปรตพวกผีเขามากินแทน เขาใจไหม
พวกนี้ จะไมใหวิพากษวิจารณยังไง 

พูดอยางน้ีละเราไมวิพากษวิจารณ เราพูดตามหลักธรรม ธรรมเปนธรรมสอน
โลก สอนได เทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ทําไมจะสอนมนุษยไมได นี้เราสอนโดยความ
เปนธรรมของเรา มันก็ทําไดเวลานี้เห็นไหม มันพยายามเบียดเสียดเขาไปทุกอยาง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานทรงหนักพระทยัมากทีเดียว เพราะพวกเปรตพวกผี
มันลุกลามเขาไปทุกแบบทุกฉบับ มันไมใชตั้งรัฐบาลขึ้นมาเพื่อชาติบานเมืองใหสงบ
รมเย็นเปนสุขทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย ตั้งขึ้นมาเพื่อจะรุกรานแลวก็ทําให
ฉิบหายกันทั้งหมดนี้ก็ได เพราะเหตุการณเปนอยางน้ันอยูตลอด ไมเห็นไปยกยอ
ตรงไหนวาจะเปนความดิบความดีขึ้นมา 

อยางศาสนาดวยแลวไมเคยปรากฏวาไดรับการชมเชยอะไรเลย มีแตการเหยียบ
ย่ําทําลาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเราก็เหมือนกัน ไมเห็นมีอะไรที่จะเทิดทูน
พระองค มแีตเหยียบย่ําเขาไปๆ เราอดไมไดเราจึงพูดวา ตอไปนี้มันเรียนวิชาซอนเขา
มาๆ เดี๋ยวมันจะไปเอาหมามาครองราชสมบัติแทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พวก
นี้จิตใจมันต่ําทรามขนาดนั้นละ เอาหมามาเปนพระเจาแผนดินได หมาก็ปกครองหมา
ละซิ ใครเปนหมา.ที่เปนอยูเวลานี้คือใคร พิจารณาซิ มันทํามาอยางน้ันจะไมใหพูดได
ยังไง ธรรมมีอยูเปนของจริงในโลก สอนโลกมาตั้งกัปตัง้กลัปแลว ทําไมสอนมนุษย
เมืองไทยเราไมได มนุษยเราก็เปนชาติไทยเหมือนกัน 

ตั้งรัฐบาลมาก็เพื่อใหความรมเย็นแกประชาชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
เวลานี้มันลุกลามเขาไปเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปทุกแหง แลวไมใหวิพากษวิจารณจะให
วาไง เร่ืองมากระทบกระเทือน หูพระก็ไมใชหูหมา พระก็รูภาษาคนนี่ ผิดถูกประการใด
ก็ตองวาซิ เขาใจเหรอ เอา ที่วาวิพากษวิจารณเราวิพากษวิจารณอะไรตออะไรรัฐบาล 
(เขาบอกวาหลวงตาไปวิพากษวิจารณรัฐบาล) นั่นซิรัฐบาลเปนเทวดามาจากไหน ธรรม
จึงวิพากษวิจารณไมได เทวดาก็ต่ํากวาธรรมนี่นะ ธรรมพูดถึงเร่ืองรัฐบาลพูดถึงทั่วโลก
ดินแดน อยามาวาแตรัฐบาลเลย ธรรมสอนทั่วโลกธาตุ แลวรัฐบาลนี้วิเศษวิโสมาจาก
ไหน ธรรมจึงเทศนาวาการผิดถูกชั่วดีไมไดละ เอา วามาซิ 
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(เขาบอกวาไมได เพราะเขาอยากจะเปนลูกนองของรัฐบาล) ลูกนองอะไร  
เอาๆ เรายกใหเลย เอานายสมัครเปนลูกพี่รัฐบาลก็ไดถาเขารับนะ ถาเขาเตะตกไปฟาก
ทวีปเราไมรับรองนะอยาวาไมบอก เอาเทานั้นแหละวาไง (เขามีรายการทั้งวิทยุทั้งทวีี 
สมัครนี่ครับ อาจจะมีรายการตอมาอกี มาวาหลวงตาอีก) เอา วามาเราไมมีวิทยุ เรามีนี่
เราก็วาไป ปากเรามี เราไมมีวิทยุเรามีนี่เราก็เอาไดใชไหม (เดี๋ยวลูกศิษยคอยฟงดูก็
แลวกัน คนนี้แตะไมไดเหมือนกัน) คือเราพูดกับโลกเราคึกคักๆ แตใจไมมีเลย 
เพราะฉะนั้นจึงสนุกพูดไดสบาย สนุกพูดอะไรกบักองมตูรกองคูถวางี้เลยนะ ธรรมเลิศ
เลอขนาดไหน 

เราก็วาไปอยางน้ันละ วาเพื่อคนดีทั้งหลายจะไดซุกหัวนอนไดบาง ไมใหคนชั่ว
เหยียบย่ําทําลายตลอดไป เราก็ตีเอาบางๆ เอาไมค้ําคางมันไวบางเขาใจไหม ไมงั้นมัน
ทะลึ่งใหญพวกน้ี คิดดูมนัทะลึ่งเขาไปหาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนเจดียของ
ประเทศไทยทั้งประเทศนัน้ มันยังไปทําไดลงคอ จะไมใหพูดไดยังไง ไปเทีย่วยึดอํานาจ
นั้นยึดอํานาจนี้ มันเอาอํานาจปาเถื่อนมาจากไหน มาทําลายของดิบของดีของเลิศของ
เลอ ถาวามันดีมันทําความดี เอา แขงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้มาซิ ประชาชนเขา
มีหูมีใจมีปากเขาจะชมเชย เอา ถาเกงกวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตรงไหน เอาวา
มา นี้มันมีแตลุกลามเขามาทําลายเขามาทุกแบบทุกฉบับ 

รัฐบาลชุดนี้รอนมาก โหดรายทารุณ คนเขามาบอกแลววา เราก็เคยพูดแลว
รัฐบาลนี้เปนรัฐบาลเพชฌฆาต ใชอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ บีบบังคับไปทุกแงทุก
มุมราชการตางๆ รัฐบาลชุดนี้เปนรัฐบาลเปรต รัฐบาลผี รัฐบาลเพชฌฆาตจรงิๆ 
ประชาชนเขาเอือมระอาพอแลว เราก็เคยเตือนเขาไปหารัฐบาล ในฐานะเราเปนคน
กลางเอาธรรมมาสอนโลก มันก็ยังไมฟงยงัหาวาเราไปวิพากษวิจารณรัฐบาลอีก นาย
สมัครมันเกงมาจากไหน จึงมาวาวิพากษวิจารณ นายสมัคร สุนทรเวช เหรอ (ครับ) 
เออ มันวิเศษวิโสมาจากไหน มันอยากเปนอะไรกบัเขา อยากไปเปนลูกนองเขา 

(เมื่อกอนนี้เขาเปนผูวา กทม. ตอนนี้ไมมีอะไรแลวครับ หวังเปน ส.ว. ก็ตอง
เลียแขงเลียขาหนอยครับ) เลียแขงเลียขา ถาเขารับก็ดี ถาเขาเตะลงทะเล อยาวาเราไม
บอกนะ อยาวาเราไมบอกมีแตจะเปนทาเดียว ถูกเขาเตะลงทะเลไมคดิไมไดนะ เอา
เทานั้นละ พูดสบายเราพูดสนุก เราไมมีอะไรกับใคร พูดไปอยางน้ันละ มันสนุกสนาน
พูดกับโลกสกปรกวางั้นเลย แลวมีอะไรอีกละ ใครมาวาหลวงตาบัววิพากษวิจารณอะไร
อีกละ เอาวามา หลวงตาบัวจะตอเร่ืองให วิพากษวิจารณแบบไหนนะวางั้น มันเนาจน
เฟะ ตําหนิกองขีก้องน้ีมันเหม็นนะ ยกไปที่อื่นเสียดีกวาวางั้น มันก็บอกวาไป
วิพากษวิจารณกองขี้ อะไรอีกละ 
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(คนดีๆ เขาก็รูวาหลวงตาเสียสละเพื่อ ชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริย แตมันมี
คนอีกประเภทหนึ่งไมรูเร่ืองรูราว) แลวคนชั่วที่เปนวงรัฐบาลมันเปนหูอะไร ตาอะไร ใจ
อะไร มันไปเรียนมาเปนดอกเตอรดอกแตมา มันโงยิ่งกวาหมาหรือมันจึงไมรู คน
ทั้งหลายเขารูเขาไมไดเปนดอกเตอร นี่มันเปนขนาดดอกเตอรมันไมรูเหรอ ไมรูก็เลว
กวาหมาละซิ.พอ พูดไมมีอะไรมันพดูไดเต็มปากนะ พูดไดสบายๆ คือเราไมมีอะไรกับ
โลก เราก็วาไปนี้ขยี้ขยําเหมือนวายักษวาผี ความจริงไมมีอะไร เอาเทานั้นละ ไอพวกนีม้ี
อะไรพวกนีน่ะ เราวาแตพวกไกลๆ ไอพวกอยูใตถุนศาลามันเปนยังไง พวกนี้นะ(เขาก็
หวงหลวงตาทุกคนละครับ) หวงหาอะไร (ก็หวงละครับ ก็หลวงตาดุเดือดเหลือเกิน) 

มาหวงอะไรหลวงตา เราหวงประเทศชาติทั้งประเทศ ชาต ิ ศาสนา 
พระมหากษตัริย เราหวงเล็กนอยเมื่อไร ทําไมจึงจะมาหวงเรา เราหวง ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ที่ออกทุมๆ อยูเวลานี้ก็เพื่อ เพือ่ชาติ เพื่อศาสนา เพื่อ
พระมหากษตัริย ใครจะมารุกรานไมได คอขาดเลย หลวงตาบัวไมเคยเสียดายคอยิ่ง
กวาธรรม อะไรที่พดูเปนธรรมพูดไปเต็มเหนี่ยว ใครจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติเปนเรื่อง
ของเขา ธรรมไมไปบังคบัใคร เรียกวาธรรมสอนโลก เทานั้นนะ 

เราพูดจริงเรานี้เสียสละจริงๆ จะวานักเสียสละก็ไมผิด เพราะหัวใจเราเปดอยู
อยางน้ีตลอด ไมมีที่จะเก็บ เปดออกหมด มาทางไหนๆ แยกๆ เพื่อประโยชนแกชาติ 
เพราะฉะนั้นอะไรที่มาขัดของตอชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย มันจึงอดไมได ตองฟด
กันซิ เขาใจไหม ผูหนึ่งรักษาอยูแทบลมแทบตายแทบจะเอาชีวิตไมรอด คนหนึ่งจะมา
ทําลายไดเหรอ มันก็ตองฟดกันซ ิ

(นักเรียน ม.๖/๔/๑๕ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ถวายหารอยบาทครับ) เออ 
พอใจ นักเรียนใหจําใหดีนะวานักเรียน เรียนสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย นํามาปฏิบัติตนเอง
และครอบครัวทั่วประเทศไทยเรา ไดความรูวิชามาแลวใหมาสงเสริมประเทศไทยเรา 
อยาไดมาเหยียบย่ําทําลายประเทศไทยเราอยางที่เห็นอยูเวลานี้ เขาวิพากษวิจารณทั่ว
ประเทศนั่นแหละ แตหลวงตาบัวพูดแย็บออกมาเขาหาวาหลวงตาบัววิพากษวิจารณ
รัฐบาล 

นี้เราก็พยายามใหไดทองคําเขาสูคลังหลวงเรื่อยๆ เปนประเภทน้ําไหลซึมคอย
ซึมเขาๆ เวลานี้ไดกี่กิโลแลว ทองคําประเภทน้ําไหลซึม น้ําไหลซึมประเภทน้ําไหลซึม
เพิ่มเขามา (เพิ่มก็ ประมาณ ๑๖๕ ครับ แตถารวมเศษดวยมันก็ ๒๐๐ กวาครับ รวม
เศษ ๓๗ กโิลคร่ึงที่ถวายไวเดิม) อนันั้นเขาแลวไมนับ ประเภททีหลังนี้เรียกวานํ้าไหล
ซึม ประเภทนั้นประเภทใหญเขาไปหมด ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง ประเภทใหญเขา
เรียบรอยแลว นี่เราเปนหวงประเภทใหญ เขาแลวใหญก็จริง แตคําวาบกพรองยังมี
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มากกวาที่เอาเขา เพราะฉะนั้นเราจึงตองพยายามหาใหเปนประเภทน้ําไหลซึมเขาไป นี่
ก็ไดตัง้ ๑๖๖ กิโลละมั้ง (๑๖๕ เจาคะ) นั่นเห็นไหมละ ๑๖๕ กิโลเปนของเลนเมื่อไร นี่
ละประเภทน้ําไหลซึมหนุนเขาไปๆ 

เราพยายามที่สุดเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของเรา เกิดมาในชาตินี้เรา
พลีชีพเพือ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราจึงไมสนใจกับอะไร ลูกศิษยลูกหาเขายัง
เปนหวงหลวงตา หวงอะไรเราวางี้ เขาก็บอก หวงเขาจะฆา โอย เขาไมฆามันก็จะตายอยู
แลวไมตองหวง ความเกิดกับความตายมันอยูดวยกัน อยามาหวงเรา เราหวง ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย มากขนาดไหน นี่ส่ิงที่เราเปนหวง เร่ืองเราหวงเราไมหวง ใคร
จะมาทําอะไรก็ทํา เราพูดจริงๆ เราไมมีคําวากลา ไมมีคําวากลัว เหนือหมดแลว ใครจะ
เอาอะไรไปกไ็ปซิ ประสากระดูกเขาใจเหรอ เขาไมฆามันก็ตายอยูแลว เกิดกับตายอยู
ดวยกันเขาใจเหรอ ใหหายหวงกับหลวงตา 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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