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สิง่ ทีโ่ ลกยอมรับคือธรรม
สรุปทองคําและดอลลารวนั ที่ ๘ วานนี้ ทองคําได ๑๑ บาท ทองคําที่ไดแลวทั้งหมด
ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ เปนทองคํา ๕,๖๗๖ กิโล ดอลลารไดทั้งหมด ทั้งที่มอบ
แลวและยังไมไดมอบเปน ๗,๓๑๑,๐๗๓ ดอลล ทองคําก็ขึ้นเรื่อย ๆ เราจะขยับใสทองคํา
ทองคําก็ยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ มันยังไงกัน เราก็กาํ หนด ๆ อยู เพราะจวนวันที่ ๑๒ เมษา ซึ่งเปน
วันครบรอบ ๕ ปทเ่ี ราอุตสาหชว ยพีน่ อ งชาวไทยเรา ในวันนัน้ ควรทีจ่ ะไดเปนทีร่ ะลึกในรอบ
๕ ปนั้น โดยไดทองคําน้ําหนัก ๕๐๐ กิโล หลอมและมอบในวันนัน้ ทีนี้เราก็มาคิดอีก ทอง
คํามันก็ปนขึ้นทุกวัน ปนขึน้ เรือ่ ยขึน้ ไปตัง้ มากมายแลวเวลานีน้ ะ เราก็ไดพดู วาทองคําทีเ่ รา
ไดอยูใ นบัญชีแลวนัน้ ทั้งทองคํากฐิน ๘๔,๐๐๐ กองที่เก็บไว และทีโ่ ครงการชวยชาติใน
บัญชีตาง ๆ รวมแลวคิดวาไมตาํ่ กวา ๑๒๖ ลานละนะ แลวทองคํามันก็ขึ้นของมันเรื่อย ๆ
ของเราไมขึ้นทองคํามันขึ้นมันยังไงกัน
(วันนีห้ ลวงตาไปเทศนขอนแกน เขาถายทอดสดทางทีวีชอง ๑๑ และทางสถานีวทิ ยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย ถายทอดวิทยุนี่เฉพาะเขตอีสานครับผม แตชอง ๑๑ นี่ทั่ว
ประเทศครับ) บายวันนีแ้ หละ เราไปเทศนมหาวิทยาลัยขอนแกน ดูวา บาย ๒ โมง เขาจะ
ออกทางวิทยุทั่วภาคอีสาน แลวถายทอดสดชอง ๑๑ ทั่วประเทศไทย จะออกวันนี้แหละ
เขาจะถายทอดสดวันนี้ คนคิดวาจะมากอยูนะ เพราะไปเทศนมหาวิทยาลัย พวกนักศึกษาก็
ดูจะทั้งหมดอยูนั้น แลวจากนัน้ ก็จะรวม ขอนแกนนี้ไปเทศนถึง ๖ ครัง้ แลวนะ ไมใชเลนนะ
จึงคิดวาคนจะมามากอยู ทางภาคอีสานดูจะมีขอนแกนสูงกวาเพื่อนตั้ง ๖ ครัง้ สวน ๒ ครัง้
มีมาก ๓ ครั้งมีนอย
เราพูดขบขันอยูนะพูดกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน จนหัวเราะกากขึน้ เลย
ไมเคยคิดอยางนั้น อธิการบดีพรอมคณะไดไปมอบดอกเตอร มันขบขัน โอ ไดขั้น
ดอกเตอรยังไงนี่ มาก็มาธรรมดาเปนหลวงตามา ไดดอกเตอรแลวนี้ทําไง หลวงตามาไปที่
ไหนไปไดเขาได ออกไดไปไดทั้งหมดนะ เวลาดอกเตอรออกละซิ มาแลวออกละซี เด็กเล็ก
เด็กนอย หมู หมา เปดไก ผูค นแถวนัน้ จะหลีกทันไหมละ อธิการบดีหวั เราะกาก แตเวลา
พูดสด ๆ รอน ๆ มันขบขันกวานีน้ ะ หัวเราะกากขึน้ เลย ไดดอกเตอรมันเปนอยางนั้นนี่นะ
เราวา สอนพวกดอกเตอรทั้งหลายนั้นแหละจะเปนไรไป ความหมายวางัน้ แตเราก็ยกเรา
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ขึ้นเสียไมพูดถึงใครเลย ความจริงก็สอนพวกมีวชิ าความรูส งู ๆ มียศถาบรรดาศักดิส์ งู ให
รักษาเกียรติของตนดวยธรรม อยารักษาเกียรติของตนดวยกิเลส เขาใจไหม มันจะพาใหต่ํา
ใหเดือดรอน
คนมีแตวชิ าความรูท างโลกลวน ๆ นี้มันเปนฟนเปนไฟไปอยางนั้นนะ อํานาจก็เปน
อํานาจแผดเผา ไมใชอาํ นาจเกีย่ วกับเรือ่ งคุณธรรมภายในใจ อํานาจของธรรมลวน ๆ เผ็ด
รอนเทาไรยิง่ เปนธรรมลวน ๆ หนา ผิดกัน ถาเรื่องของโลกของกิเลสนี้เผ็ดรอนเทาไรเปน
ไฟไปหมดเลย มันตางกัน เพราะฉะนั้นจึงตองใหเอาธรรมเขาไปแทรกเพื่อเปนน้ําดับไฟ
ใหรตู วั ๆ เสมอ แตเหลานัน้ จะคิดหรือไมคดิ ก็ไมทราบนะ เราไมแย็บ เราพูดอยางนีไ้ ปเลย
ใหไปตีความหมายเอาเอง เราวาอยางนัน้ นะ เวลาเราไดดอกเตอรไปนี้ ตรงไปไหนนีเ้ หยียบ
ดะไปเลย รถราอะไรผูคนอะไร ๆ เหยียบดะไปเลย ดอกเตอรมันเปนอยางนั้นนะ ความ
หมายก็สอนพวกนี้ แตเราไมพดู ใหไปตีความหมายเอาเอง สอนธรรมก็ตองเอาธรรมไปซี
เราจึงอยากใหพน่ี อ งชาวไทยเรา เรียกวาตนเลยก็ผใู หญลงมาหาผูน อ ย ควรเปนคติ
ตัวอยางของผูนอยเปนลําดับลําดาลงดวยธรรมของชั้นภูมิของตน มีความรูส งู เทาไร ยศถา
บรรดาศักดิส์ งู เทาไร คุณธรรมก็ยิ่งแนบติดกันไปสูงเทานั้น เปนทีน่ า เกรงขามดวย นา
เคารพบูชาทุกอยาง รักสนิทติดใจ เปนอยางนัน้ นะ เราพูดก็วา หนูตวั หนึง่ ธรรมดานีแ่ หละ
แตเวลาเราจะเบงเราก็เบงบางซิ เราออกไปนี้ไมไดนะเวลามีผูคนมาก ๆ ออกไมไดมันรุม
ตองหาออกเวลาเงียบ ๆ ตอนค่ําแลวดอม คือไปดูงานเขาทํา ทําผิดพลาดตรงไหนไมผิด
ตรงไหน เรามาเราก็เตือนหัวหนาเขา ใหเขาไดสั่งลูกนองเขาตอไป ที่ดอม ๆ ออกไปนะ
เมื่อเชาก็ไป เขากําลังตอกเข็มทําอะไรอยูทางโนน ทีแรกไปเห็นทอเสียกอน เห็นทอน้าํ เขา
เอาลงในหวยแลวเขาถม อาว ทํายังไงทําอยางนี้ แนะ อยางนัน้ นะ
โวกวากขึน้ เลย เขาบอกวาเขาถมนีเ้ ขาถมชัว่ คราว เพียงเอารถเขามานี้เพื่อตอกเข็ม
เสร็จแลวเขาจะรือ้ ออกหมด เออ อยางนัน้ เหรอ นึกวาคลองทั้งคลองนี้มันทวมจนกระทั่ง
เมืองอุดร แลวจะมาเอาทออันนีก้ นั เอาไวนม้ี นั ทวมหมดแถวนีน้ ะ เราวางัน้ เขาบอกเขาทํา
ชัว่ คราว เออ เอาละหมดปญหาไป ก็อยางนั้นแหละไป ถาเปนอยางนั้นจะไดสั่งอยางรีบ
ดวนทันที แกไขโดยดวน เหมือนอยางกําแพงขางหวยหมากแขงเรานี้ มันไมมีทางออกของ
เจาของนาเขา เขาก็หวั ใจ เราก็หวั ใจ ใครทําอะไรก็ตองอาศัยอันนั้น วัดเราจะไปกุมอํานาจ
ไวหมดไมถูกอยางยิ่ง เพราะฉะนัน้ เวลาเรามอบใหทา นปญญาทําแลว ทานปญญาไมรวู า นา
เขาอยูขางใน เขาจะออกทางไหน ๆ ทานก็ปกรั้วกําแพงไปใกลชิดกับอันนี้ เรียกวาไมมที าง
วางั้นเถอะ
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อยางนี้ละ พอไปเห็นเขา โอย ตาย ยังไงกันนี่ กลับมาก็มาสั่งทานปญญาใหแกไขให
หมด ใหขยับเขาไปจนกระทั่งเปนถนนไดสะดวกเพื่อนาเขาจะไดออกทางนี้เขานี้ เขาจะเขา
ในวัดเราก็ไมวา แตเวลาวัดเราปดมันปด เราบอก อันนี้เปดตลอดใหเปนสมบัติของเขาไป
เลย ตองรื้อใหหมด ก็อยางนั้นแลว ดูเหมือนตั้ง ๔๐ ตนนะที่กําแพงฝงนี่ เรานับดูตน เสา
๓๙ หรือ ๔๐ ตนนีแ่ หละ ก็ไดบอกศรัทธาใหญเรียบรอยแลว ทําผิดพลาดนี้จะสิ้นเปลืองคา
ใชจายไปมากมาย ตนเสาตอกเข็มตั้ง ๔๐ ตน ไถออกเลย เพราะตอกลงไปลึกแลวนีเ่ ราจะ
ถอนขึ้นมาไมได ตองไถออกไปแลว เอาเสาใหมเขาไปเลย เราก็เลยชีแ้ จงใหศรัทธาใหญ
ทราบทุกอยาง ก็เปนอันวาหายสงสัยทุกคน ก็อยางนีแ้ หละทีเ่ ราไปดูนะ ทีนี้ถนนก็เปดโลง
แลว สบายไปเลย ไปดูนั้นดูนี้มาแลว ถาอะไรทีค่ วรแนะก็แนะเสีย ควรจะสัง่ สั่งทันที
มันเปนอยูใ นหัวใจเราเองนีล่ ะ เพราะพูดจริง ๆ หัวใจนีม้ นั เปนธรรมลวน ๆ อะไรที่
มันมาขวางอรรถขวางธรรมจะทําลายธรรมซึง่ เปนประโยชนสว นรวมใหเสียไป และเอาโทษ
เขามาแทนนี้ มันสะดุดแรง ๆ อยูตลอดนะ เกี่ยวกับเรื่องการปกครองบานเมืองก็เหมือน
กัน การปกครองบานเมืองก็นับเปนคณะ ๆ เปนหัวหนา ๆ เปนลําดับลําดาทีจ่ ะปกครอง
กันเปนขั้นเปนตอนลงมา การปกครอง ปกครองกันแบบไหนนี่ซิ ไปเรียนมาเรือ่ งความรู
วิชาทีเ่ รียนมา ความรูว ชิ าก็เปนกลาง ๆ หมุนไปทางไหนก็ได เชน มีดเราถืออยูนี้ ฟนแตง
โมมากินก็ได ฟนหัวคนก็ได แลวแตผูเปนเจาของที่จับมีดอยูนั้นจะฟนทางไหน
นีค่ วามรูว ชิ าเปนกลาง ๆ หมุนไปทางเสียหายก็ได โดยอาศัยอํานาจบาตรหลวงของ
ตนเองไมมีธรรมภายในใจ นีท่ าํ ใหเสียได วิชาทีเ่ รียนมาซึง่ เปนเหมือนมีดเลมหนึง่ ฟนหัว
คนทั้งประเทศแหลกเหลวไปหมด เห็นไหมเมืองไทยจะจม นีเ่ ปนเพราะอะไรพิจารณาซิ
มันฟนหัวคนทั้งประเทศ จนกระทั่งเมืองไทยจะจม มันเปนอะไรถาไมใชเปนเรื่องลืมเนื้อ
ลืมตัว ลืมอํานาจบาตรหลวงปา ๆ เถื่อน ๆ เอามาเหยียบย่าํ ทําลายประชาชนราษฎรทัง้
ประเทศ ซึ่งเปนมนุษยตาดํา ๆ ดวยกันใหแหลกเหลวไปหมดแลว จะพูดอะไรใหสมเหตุ
สมผลไมมีอะไรสม พูดอยางนี้สมเหตุสมผล บาอํานาจ เขาใจไหม
นีเ่ ราก็จบั มีดเลมนีข้ น้ึ แลวก็หลงยศหลงบาอํานาจ เทีย่ วฟนโนนฟนนีไ้ ป ถือวาเจา
ของมีอํานาจ ฟนหัวใครก็แหลกไปหมดละซีมีด ฟงซินะ ฟนแตงโมก็ไดกิน ฟนหัวคนก็
แหลก นัน่ อันนีค้ วามรูว ชิ าซึง่ เทากับมีดเลมหนึง่ แลวมีธรรมเปนเจาของ เจาของผูจับมีด
ใหมธี รรมภายในใจ มีดเลมนี้จะเอาใชทางไหนดีก็รูแลว ทีนว้ี ชิ าความรูท เ่ี ราเรียนมามาก
นอยนี้ ความมุงหมายที่โลกยอมรับกันก็คือ ความรูว ชิ าเพือ่ ประดับชาติบา นเมือง และให
เปนผลประโยชน มีความสงบรมเย็นและแนนหนามัน่ คงจากหลักวิชาทีเ่ รียนมาซึง่ ทําใหเกิด
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ประโยชน แตนี้ไมเปนอยางนั้น มันกลายไปเปนโทษไปหมด เพราะกิเลสเขาไปแทรกละซี
ไมมธี รรม
ถามีธรรมแลว มีความรูว ชิ ามากเทาไร ยิง่ เตือนตัวเองเปนลําดับลําดาไป เขายกยอ
ปอปนขึ้น สงเสริมขึน้ ใหเปนผูส งู เทาไร ก็ยิ่งจะพินิจพิจารณาตัวเองหนักเขาไมใหลืมตัว นัน่
ผูใ หญถา มีธรรมในใจ ควรเปนพระเดชเปนได หลักปกครองเปนอยางนั้น ควรเปนพระคุณ
เปนไดโดยความเปนธรรมดวยกัน ทางศาสนาก็มี พระเดชก็มีพระคุณก็มีพุทธศาสนาของ
เรา ไมใชมีตั้งแตพระคุณอยางเดียว ควรปรับโทษปรับ ปรับโทษมากปรับโทษนอยนีเ่ รียก
วาพระเดชแลว ควรปรับโทษมากปรับโทษนอยเพียงไรปรับ ๆ ผูที่ดีก็สงเสริม ทานเรียกวา
นิคฺคยฺห ปคฺคยฺห นิคฺคยฺห คือขมขู ดุดา วากลาว ถึงขนาดที่อัปเปหิ ขับไล เรียกวา
นิคฺคยฺห ปคฺคยฺห ประคับประคอง ภาษาบาลีวา อยางนัน้ สงเสริมผูที่ทําดีใหมีแกใจ ใหได
ทําความดีเขาไปโดยลําดับลําดา
นั่นธรรมทานมีทั้งพระเดช มีทั้งพระคุณ ทีนี้โลกก็มีอยางนั้นเหมือนกัน พระเดช
พระคุณก็มีเคียงขางกันไปอยางนั้น ถามีตั้งแตพระคุณอยางเดียวก็ไมได โลกนีม่ นั จุน จาน
ดวยกิเลส มันก็มาเหยียบ พระคุณก็เลยแหลกไปเลย ตองมีพระเดชเขารับกันไว พระเดช
เครือ่ งตานทาน เครือ่ งปราบปราม สิ่งที่จะมาทําลายมหาสมบัติในชาติของตน ในสวนรวม
ของตน ตองตานทานเอาไวอยางหนัก ตองใชพระเดช เมือ่ ถึงกาลเวลาหรือเหตุการณทค่ี วร
ใชพระเดชก็ตองใช นี่หลักของการปกครอง จากนั้นควรใชพระคุณก็ใชไป ตองมีเปนคูเคียง
กัน จะมีแตอยางใดอยางหนึ่งไมได
นี่ละเรื่องการปกครอง ทางพระสงฆทานก็ปกครองกันอยางนี้มา เพราะฉะนั้นพุทธ
ศาสนาของเราจึงไมมีอะไรบกพรอง ที่ใครจะมาตั้งกําหนดกฎบัญญัติปา ๆ เถื่อน ๆ
อํานาจบาตรหลวงปา ๆ เถื่อน ๆ มาใสจึงไมได ดังที่เห็นกันอยูนี่เห็นไหมละ หลักเกณฑมี
อยูน ม่ี าทําลายทําไม เขามาเหลานีไ้ มไดสง เสริมแมแตนดิ หนึง่ ดูหลักเกณฑที่ออกมามีแต
หลักเกณฑทจ่ี ะทําลายสวนใหญคอื พุทธศาสนา จากนั้นก็ชาติ กระจายไปดวยกันหมดเลย
แลวจะเอาไวไมได จะรับไวไมได เมื่อสมบัตินี้มีเจาของอยู พุทธศาสนาก็มีเจาของ ชาติไทย
เราก็มีเจาของ คนทั้งชาติเปนเจาของ พุทธศาสนาก็คือพุทธบริษัทซึ่งเปนลูกชาวพุทธทั้ง
ชาตินแ้ี ล เปนเจาของพุทธศาสนา จึงตองมีการรักษากันอยูอยางเขมงวดกวดขัน ทั้งทาง
โลกทางธรรมรักษาไปดวยกัน เมื่อไมมีการรักษา แหลก ชาติก็แหลกได ศาสนาก็แหลกได
นีเ่ หตุการณทร่ี บั กันอยูเ มือ่ เร็ว ๆ มานี้ดังพี่นองทั้งหลายเห็น เห็นไหมทีว่ า ประชุม
พระสงฆองคเจามาตั้งเปนหมื่น ๆ หมืน่ กวานะไมใชเลน ๆ ใครไปบังคับทานเห็นไหมนัน่
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ทานมีความรักความสงวนเทิดทูนตลอดเวลา หัวใจทานหายใจอยูก บั ธรรมกับวินยั บรรดา
พระเจาพระสงฆที่ทานมุงหนามุงตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ลมหายใจ สติปญญาทานจะพัวพัน
กันอยูกับองคศาสดาคือพระธรรมและพระวินัย นั้นแลเปนองคศาสดาแทนพระพุทธเจา
ของเรา
ทานไดรบั สัง่ ไวแลวตอนทานจะนิพพานวา ดูกอนอานนท พระธรรมวินยั นัน้ แลจะ
เปนศาสดาของเธอทัง้ หลาย ฟงซิ แทนเราตถาคต เมือ่ เราตายไปแลว เมื่อเปนอยางนั้น
พระสงฆที่มีสติปญญาระมัดระวังสํารวมตนไปตามหลักธรรมหลักหลักวินัย ก็เทากับทาน
เทิดทูนพระพุทธเจาอยูตลอดเวลาโดยหลักธรรมหลักวินัย ลมหายใจสติสตังใชอยูก บั ธรรม
กับวินยั ตลอดเวลา เรียกวาทานรักษาของทาน สงวนของทานตลอดเวลา เมื่อมีเหตุที่จะเขา
มาทําลายสิง่ เหลานีท้ า นจะอยูไ ดยงั ไง พระทัว่ ประเทศไทยเห็นไหม นัน่ มาเปนหมืน่ กวานี้
ยังนอยนะ
ถาหากมีเหตุการณอีกจะเพิ่มขึ้นอีกยิ่งกวานั้นอีก เพราะกําลังแหงความรัก ความ
เทิดทูนพุทธศาสนาของทานมี ไมตองไปหาบอกใครนะ ไปบังคับบัญชา ไมมีใครบังคับ
บัญชาใคร พอทราบขาวเรือ่ งราวทีก่ ระจายไปตรงไหน ๆ ที่เปนฟนเปนไฟเผาไปทุกแหงทุก
หน ทานทราบทัว่ หนากันแลว ทานประชุมกันที่นั่นที่นี่ปรึกษาหารือกัน จากนัน้ มาก็รวมกัน
เปนใหญเขามาแหละ ไหลเขามา ๆ ทีนี้ก็ออกเทานั้นเห็นไหมนั่น ใครไปบังคับบัญชาทาน
ไมมีใครบังคับ ทานทําดวยความรักความเทิดทูนพุทธศาสนา ซึง่ ทานกราบไหวบชู าเทิดทูน
เปนขวัญตาขวัญใจอยูตลอดเวลา สะดุดใจทานมาก ทานอยูไมไดทานตองออกมา นีล่ ะทาน
ทํา
ผูรักษามีอยูนี่ สมบัตินี้เปนสมบัติของชาติไทยเรา พุทธศาสนาก็ชาวพุทธเรา ชาติ
ไทยทั้งชาติก็เปนสมบัติของไทยเราทั้งชาติ พรอมทั้งชีวิตมนุษยก็เปนสมบัติของคนทั้งชาติ
ไทยเรานัน้ แหละ เมือ่ เขามากาวกาย เขามาบีบบีส้ ไี ฟอยางหาเหตุหาผลไมไดน้ี มันก็ตอง
ตานทานกันเปนธรรมดา ดีไมดีถารุนแรงมันอาจจะรบกันไดจะวาไง จะใหใครถอยใคร คน
นีก้ ว็ า เปนเจาของ คนนั้นจะอวดเกงเขามามันก็ซัดกันละซี แมตง้ั แตโจรมารกับเจาของ
ทรัพยมันยังไดฆากันวาไง อันนี้คนทั้งประเทศ ศาสนาเปนหัวใจคนทัง้ ประเทศ แลวจะมา
ยุม ยาม ๆ เอาอยางงายดาย แบบสุกเอาเผากินอยางนัน้ ไมไดนะ จึงตองไดพิจารณา นีล่ ะ
เรือ่ งธรรมเปนของเลิศเลอนะ ที่ไหนควรจะมีธรรมตลอดนะ เชนอยางฝายการปกครองก็
เหมือนกัน ทางพุทธศาสนาก็มีฝายปกครอง ทางโลกก็มีฝายปกครอง ปฏิบัติไปตามจารีต
ประเพณี หรือกฎขอบังคับของหลักธรรมหลักวินัยแหงพุทธศาสนา นีเ่ รียกวาเปนกฎเกณฑ
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ที่ตายตัว แนนหนามั่นคงตลอดไป อบอุน สําหรับผูร กั ษาผูป ฏิบตั ติ าม จึงไมตองการที่จะให
สิง่ ใดเขามาทําลาย หรืออยางนอยรบกวน มากกวานัน้ ก็ทาํ ลาย จึงตองไดเปนการเตือนกัน
มาตลอด เตือนหนักเขาตลอด ถารุกล้าํ เขามามากก็มาก ไมใชนอย ๆ แหละ
คนไทยไมใชเมืองหมานี่นะ เมืองมนุษยนี่ พุทธศาสนาไมใชศาสนาของหมานีว่ ะ
พระพุทธเจาเปนหมาเมื่อไร แลวสาวกอรหัตอรหันตทเ่ี ปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวก
เราเปนหมาเมือ่ ไร เราทีเ่ ปนชาวพุทธกราบไหวบชู า ไมใชหมากราบ คนแท ๆ กราบ รูจักดี
จักชั่วทุกอยาง รูจักเทิดทูนรูจักรักษารูจักปฏิบัติ เขมงวดกวดขันมาตลอด แลวพุทธศาสนา
ก็ใหความรมเย็นแกชาวพุทธเรามาตลอด ไมเคยปรากฏวามีเรื่องมีราวอะไรมา เพราะ
อํานาจแหงการปฏิบัติตามองคศาสดา คือธรรมวินยั นัน้ แล พระเณรอยูท ไ่ี หนก็เย็นสบาย ๆ
นี่เพราะปฏิบัติตามพระโอวาทของพระพุทธเจา ก็คือศาสดาองคเอกแทนตถาคตนั่นเอง
มันก็เปนอยางนั้น
ถามีอะไรที่จะเขามากีดขวางหรือทําลาย มันก็เปนเรื่องที่แปลกจากปรกติ เปนความ
เสียหาย ตางคนก็ตางตื่นเนื้อตื่นตัวพินิจพิจารณา ความผิดถูกชั่วดี รวมหัวกันเขามาเรือ่ ย
ๆ ละซี นีล่ ะเรือ่ งราว จึงทําใหไดวติ กถึงการบานการเมืองการศาสนา เพราะทุกอยางมีผูปก
ครองเหมือนกัน ทางพุทธศาสนา ก็มหี วั หนาเปนลําดับ ๆ ตั้งแตหัวหนาวัดขึ้นไป นอกจาก
นัน้ ยังตัง้ เปนเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด เจาคณะภาคฟาดขึน้ ไปจน
กระทั่งสูงสุดถึงสมเด็จพระสังฆราช นี้มีแตเปนฝายปกครองเพื่อตั้งใหประพฤติปฏิบัติ ปก
ครองกันดวยความเปนอรรถเปนธรรม มันก็รม เย็นมาเรือ่ ย
ถาไมเปนธรรมแลวที่ไหนจะแตกก็แตกไดทั้งนั้น ถาลงไมเปนธรรม ในอาวาสเจา
อาวาสหัวหนาวัด ไมเปนทาเสียอยางเดียววัดแตกไดนี่ เจาคณะตําบลก็เหมือนกัน ถาไปกีด
ไปขวางไปอวดอํานาจราชศักดิ์ตาง ๆ โดยหาเหตุหาผลไมไดนี้ลูกวัดจะอยูไดยังไง เจาคณะ
ไหนก็เจาคณะ เอาเทวดามาเปนเจาคณะก็แตกถาไมเปนธรรม ถาเปนธรรมเสียอยางเดียว
อยูด ว ยกันอยางทีเ่ ห็นนีแ่ หละ ไมตองถามหาชาติชั้นวรรณะกัน พระพุทธเจาประกาศลั่น
ออกมาเทานั้น นั้นคือศาสดาองคเอกเปนพอใหญของโลกทั้งสามเลย อยูกันดวยความอบ
อุนตลอดมาอยางนี้ นี่คือการปฏิบัติตอศีลตอธรรมตอองคศาสดา ซึ่งเปนองคแทนพระ
พุทธเจาของเรา
นี่ละจึงทําใหวิตกวิจารณถึงการปกครองทั้งฝายพระเจาพระสงฆ พระเจาพระสงฆก็
ไมวา ทานวาเรามันก็เห็นอยูด ว ยสายตาดวยกัน ไมตาํ หนิใครละ เอาธรรมวินยั มาตําหนิ เรา
ไมไดอวดวาใครดีใครเกง เอาธรรมวินยั มาประกาศ ยึดเอานัน้ เปนหลัก เวลานีก้ ารทําอยาง
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นี้ ๆ ถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเปนองคแทนศาสดาอยางไรหรือไม ถาทําผิดตรง
ไหนก็ใหรีบแกตัวเองซิ ถาไมแกก็ฝนดันทุรังไปแลวนี้ก็แตกกันไดนะ ฝายปกครองทางพระ
สงฆก็แตกกันได ถาตางคนตางไมไดสนใจในธรรมวินัยซึ่งเปนศาสดาองคเอกแลว แตกได
ทั้งนั้น ใหญเทาไรก็ยิ่งแตกมาก จนกระทั่งแตกไปหมดใชไมไดเลย เพราะการฝาฝนดื้อดึง
พระพุทธเจาคือพระธรรมวินัย นัน่
ทีนี้ทางบานเมืองก็เหมือนกัน มีตง้ั แตความรูว ชิ าทีเ่ รียนมาสูง ๆ โดยไมมีอรรถมี
ธรรมเขาแทรกเลยนี้ อยาเขาใจวาบานเมืองจะเจริญรุง เรือง ประชาชนทัง้ หลายจะมีความ
สงบรมเย็น เปนไปไมไดนะ ถาหัวหนาใหญนน้ั เอาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อน ๆ มาใช
เอาหลักวิชามาเปนเครื่องมือฟนหัวคนทั้งประเทศแตกกระจัดกระจายไปหมด
หัวแตก
กระจัดกระจายไปดวยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการปกครองจึงเปนเรื่องสําคัญอยูกับธรรมนะ
ธรรมตองมี มีมากมีนอยอยาลืมเนื้อลืมตัว เปนผูใหญเทาไรยิ่งเปนคติตัวอยางอันดีงามแก
ผูนอยเปนลําดับลําดาอยางนี้ถูกตอง เราอยาเอาเรือ่ งปาเรือ่ งเถือ่ น อํานาจบาตรหลวงปาๆ
เถื่อน ๆ มาใชไมมใี ครยอมรับแหละ สิง่ ทีโ่ ลกเขายอมรับคือธรรมทีแ่ ทรกอยูน น้ั เปนความ
ถูกตอง กิรยิ าแสดงออกทาไหนเปนความถูกตองนัน้ เรียกวาธรรม นั้นละโลกยอมรับ โลกมี
การกราบไหวบชู า เปนขวัญตาขวัญใจ
จะเปนผูใหญมาสักกี่สมัย เชนอยางสมัยทุกวันนี้ปกครองดวยประชาธิปไตย ตองมี
หัวหนาเปนนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ตองปฏิบัติตัวเปนคนดี เปนคติตัวอยางแกผู
นอย ผูน อ ยมีความเคารพเกรงขาม อยูกันเย็นไปตลอด จะเปลี่ยนมากี่สมัยก็เย็นไปตลอด
ถาพลิกจากนีเ้ ปนทางผิดอํานาจบาตรหลวงปาเถือ่ น ๆ กินตับกินปอดประชาชนทั้งที่แจงทั้ง
ที่ลับไปแลวโลกนี้แตก เมืองไทยไมใชเมืองหมา หมามันก็สงวนตับปอดมันเหมือนกัน คน
เราก็สงวนตับปอด ยิ่งสงวนมากยิ่งกวาหมาไปอีก ทําไมจะมาทํากันไดอยางงาย ๆ มันตอง
ไดพจิ ารณาเรือ่ งเหลานี้
เพราะฉะนัน้ เรือ่ งศีลธรรมจึงเปนความจําเปนมากสําหรับโลกทีอ่ ยูร ว มกัน ถาไมมี
ศีลมีธรรมเลยแลวไมมหี วังนะ ใครอยาเอาอะไรมาอวดศีลธรรมพระพุทธเจาวาดิบวาดีวา
เลิศเลอ ก็เทากับกองมูตรกองคูถไปอวดทองคํานั้นแหละ กองมูตรกองคูถไปอวดทองคํา
ใครจะยอมรับวากองมูตรกองคูถนี้เลิศกวาทองคํามีไหม พิจารณาซิ เรือ่ งกิเลสเปนเรือ่ ง
ความสกปรกเทากับกองมูตรกองคูถ ทองคําไดแกอรรถธรรมของพระพุทธเจาที่สั่งสอน
สัตวโลกมา สามแดนโลกธาตุนี้สั่งสอนมากี่กัปกี่กัลป โลกไดรบั ความสุขความเจริญรุง เรือง
สงบรมเย็นจนกระทั่งพนจากทุกขไปโดยลําดับถึงนิพพาน
เพราะอํานาจแหงอรรถแหง
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ธรรม นี่ถาเทียบก็วาทองคําทั้งแทง แลวจะใหไปอยูใตกองมูตรกองคูถมันเปนไปไดยังไง
โลกที่เอามูตรคูถขึ้นเหยียบทองคํานี่ซิ มันจึงเกิดเปนความเดือดรอนวุนวายทุกหยอมหญา
นี่ เพราะใครไมยอมฟงเสียงใคร เอาแตทิฐิมานะซึ่งเปนกองมูตรกองคูถมาโปะหัว โปะหัว
ใจกันนัน่ แหละ มันก็เดือดรอนละซิ
ถามีธรรมแลวทองคําเทิดไวเสมอ จิตใจกับธรรมใหใฝฝนถึงกันเสมอ แลวอยูท ไ่ี หน
ก็เย็น ๆ นีล่ ะทีเ่ รามีความวิตกวิจารณ อยากใหบรรดาวงราชการทัง้ หลายตัง้ แตผใู หญลงมา
หาผูน อ ยควรจะระลึกตัวใหเขาถึงธรรม อยาเห็นสิ่งใดยิ่งกวาธรรมไมมีในสามแดนโลกธาตุ
นี่ ที่จะใหสูงกวาธรรมไมมี เปนกองมูตรกองคูถดวยกันทั้งนั้นแหละ แตอาศัยกันไปอยาง
นัน้ จะวาไง มูตรคูถมันก็อยูกับคนอยูกับสัตว มันก็อาศัยกันไปอยางนั้นจะวาไง จะวาอัน
ไหนเลิศอันไหนไมเลิศมันก็อาศัยกันไปอยางนี้ ใหรจู กั แบงสันปนสวนเอาไปใชประโยชนให
เหมาะสมกับสิง่ นัน้ ๆ ทีค่ วรแกกนั และกันเทานัน้ เอง โลกกับธรรมอยูดวยกันก็ตองอาศัย
กันไป
สกปรกก็รูวาสกปรก สะอาดก็รูวาสะอาด มันก็คละเคลากันไป ชะลางกันไปอยางนี้
อยาใหมีแตความสกปรกอยางเดียว ถามีแตความสกปรกอยางเดียวโลกนี้เปนโลกมูตรโลก
คูถใครอยูไดไหม นั่นฟงซิ พิจารณาซิ อยูไมไดนะ จึงตองอาศัยซึ่งกันและกัน นีล่ ะวันนีพ้ ดู
ธรรมะนีเ้ ปนขอวิตกวิจารณกบั ทางโลกทางสงสาร ตลอดถึงทางพระเจาพระสงฆ ศาสนา
ของเรา ก็อดไมไดเพราะศาสนาก็เปนคนมีกิเลส เปนผูปฏิบัติรักศาสนามันก็ผิดพลาดไป
ดวยกันเหมือนโลกนัน้ แหละ ผิดพลาดไปคนละทาง ทางพระผิดพลาดไปแบบพระ ฆราวาส
ผิดพลาดไปแบบฆราวาส
เพราะฉะนัน้ เวลาพระผิดพลาดไปเหยียบหัวฆราวาสลงต่าํ ลง ๆ เอามูตรเอาคูถตัว
สูงกวาโลกนี้มันถึงเดือดรอนดังที่เห็นอยูปจจุบันนี้ นีล้ ะเอามูตรคูถขึน้ ไปเหยียบหัวคนทัง้
ประเทศซึ่งเปนชาวพุทธ แลวเหยียบหัวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆลงมาดวยมูตรคูถ
ถือวาวิเศษวิโส พระพุทธทรงบัญญัติไวยังไงไมยอมรับ จะเอาตามทิฐิมานะปาๆ เถื่อน ๆ
ของตนไปเหยียบพระพุทธเจา ผูที่เทิดทูนมีอยูใครจะไปยอมใหเหยียบงาย ๆ ละ นี่ซิมันก็
เอากันตรงนีล้ ะ ใหพากันเอาไปพินจิ พิจารณานะ
ธรรมไมใชของครึของลาสมันเลิศเลอมาแตกาลไหน ๆ เปนแตกเิ ลสตัณหาทีอ่ ยูใ น
หัวใจของตนมันพองตัวขึ้นฟุบหัวลง พองขึ้นฟุบหัวลง เวลานี้มันกําลังพองตัวขึ้นผยองพอง
ตนจนลืมเนื้อลืมตัวไป มันจึงทําโลกใหเดือดรอน ก็ทาํ ตัวของเรานีแ้ หละทีอ่ ยูร วม ๆ ให
เดือดรอนไปดวยกัน ใหตางคนตางระมัดระวังตั้งแตฝายปกครองทั้งพระเจาพระสงฆ ทั้ง
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ประชาชนพลเมืองก็ขอใหตางคนตางปฏิบัติหนาที่ตามกฎเกณฑ คือกฎหมายบานเมือง
ระเบียบขอบังคับ พระสงฆก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑของพระธรรมวินัยแลว ก็จะผาสุกรมเย็น
ไปตาม ๆ กัน วันนีพ้ ดู เพียงเทานีแ้ หละ เอาละพอ
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

