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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖

ถาเกงก็ตอ งทําโลกใหสงบรมเย็น
กอนจังหัน
พระเปลีย่ นหนามาเรือ่ ย มาดูใหดนี ะ เดี๋ยววันนี้องคโนนองคนี้มา เดีย๋ ววันนัน้ องค
นี้มา มาศึกษาหรือไมศึกษาก็ไมรูนะ มันเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปทุกวัน ถาพระเลอะในวง
พุทธศาสนาแหงประเทศไทยเราแลว นอกนั้นเลอะหมด เอาความจริงไมได เอาหลักเอา
เกณฑไมไดนะ ถาพระเราซึ่งเปนตัวตั้งตัวตีเปนหลักเกณฑใชไมไดแลว เราจะหาสาระที่
ไหน ถาหาพระจากพระของเราที่บวชมาเพื่อเสียสละทุกสิ่งทุกอยาง ใหไดรบั ความดิบ
ความดีแกตัวเองแตไมเปนทาแลว อยาหวังอะไรนะ นีพ่ ระเปลีย่ นหนามาเรือ่ ย เปลีย่ นมา
เรือ่ ย สอนก็ไมทราบจะสอนยังไงใหทันกัน
แลวขอวัตรปฏิบัติเคยพูดเสมอนะ เคยดอม ๆ มาดูอยูเรื่อย ๆ ดูไมใชเลน ๆ นะ
เพราะเราสอนทุกอยางแลว พอดูถา ทราบแลวไลหนีทนั ทีนะ นีส่ อนไวแลว สอนเรียบรอย
แลว ขอวัตรปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญมาก ไมจริงไมจังกับขอวัตรปฏิบัติซึ่งเปนเครื่องประดับ
พระเราแลว ไมมีอะไรสวยงาม ขอวัตรปฏิบัติสวยงามภายนอก จิตใจ สติปญญา ศีล
ธรรม ประดับภายใน ใหมอี ยางนีน้ ะ ถาไมมีอันนี้ใชไมได ขอวัตรปฏิบัติอันนี้เขมงวดกวน
ขันมากแตไหนแตไรมา แลวมาอยูว ดั นีเ้ ราไมคอ ยไดดพู ระดูเณรนะ พึ่งจะไดดูระยะนี้
เห็นวาธาตุขนั ธดหี นอย แตกอนไมสนใจ ดูแตลมหายใจเจาของคอยแตจะไป ๆ ระยะนี้
ก็พอไดดูบาง
เพราะฉะนั้นขอใหพากันตั้งอกตั้งใจทุก ๆ องคที่มาที่นี่นะ อยาใหมาเสีย แลวเอา
ชื่อเอานามของวัดนี้ไปขาย สวนมากเปนแลวนะ วาออกมาจากวัดปาบานตาด เวลานี้
แพรวพราวมาก ใครอยากจะใหทดลองฝมือใหมา ลักษณะอยางนั้นนะ เปนลักษณะอยาง
นัน้ ไปแลวเหมือนเปรตนีซ่ ิ ออกจากวัดปาบานตาดมีแตเปรตเต็มวัดเต็มวา แลวอวดตน
อวดตัววาเปนลูกศิษยหลวงตาบัว หลวงตาบัวก็เปนเปรตตัวหนึง่ อยูแ ลว เปรตตอเปรต
แจกแยกกันมีแตเปรตเต็มวัดเต็มวา ออกไปที่ไหนมีแตลูกศิษยหลวงตาบัว แลวเปรตเต็ม
บานเต็มเมือง กอกวนทําลายประชาชนทัง้ หลาย ดูไมไดนะใหจําใหดี ไมมีอะไรเลิศกวา
ธรรม ใหดธู รรมในใจเจาของเสมอ สิง่ เหลานีเ้ ปนเครือ่ งประดับอาศัยอยูเ ปนกาลเปน
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เวลาเทานัน้ สิง่ ทีจ่ ะเปนสาระสําคัญคือธรรมกับใจ หิริโอตตัปปะประจําใจอยูเสมอ จําให
ดี ทีนี้จะใหพร
หลังจังหัน
(ออกอินเตอรเน็ต ทั้งเสียงทั้งภาพครับ) ยิง่ พิสดารเขาเรือ่ ยนะ ออกอินเตอรเน็ต
พูดนี้ ทั้งมองเห็น ทั้งกิริยาอาการสุมเสียงทุกอยางเห็นพรอมมูลไปหมดเลย พูดนี้ออก
แลวใชไหม (ครับ) ออกทั่วโลกแลวนะ มันเลยกลายเปนหลวงตาทัว่ โลกไป มันหากเปน
เองจะทําไง เราไมเคยคิดเคยอานอะไร ๆ ไวเลย เหตุผลกลไกมันจะเกี่ยวโยงเขามา ๆ
เขามาจุดไหนมันก็ออกจุดนั้น เขามาจุดไหนเจอกันจุดไหนก็ออกจุดนั้น เปนเรือ่ งเปนราว
ขึน้ มาเรือ่ ย ๆ จนกระทั่งบัดนี้ นี่ออกทางอินเตอรเน็ตแลว เหมือนวาเจออันนีอ้ กี เดีย๋ วจะ
ไมเพียงแตไดยินเสียงเฉย ๆ ยังเห็นทัง้ ภาพพจน กิริยาอาการแสดงออกทุกอยาง เห็น
หมดในขณะนี้นะ
เราอยากใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดเห็น เชนอยางเวลานีม้ อี นิ เตอรเน็ตมีอะไรทีเ่ ปน
เครือ่ งสะดวกสบายของโลกทีร่ น่ื เริงบันเทิง แลวแยกอันนัน้ ออกมาเปนประโยชนสาํ หรับ
ธรรม ดังที่อินเตอรเน็ตนี้ เปนประโยชนสาํ หรับโลกเขา ทีนี้เวลาแยกออกมาทางดาน
ธรรมก็เปนประโยชนสาํ หรับธรรม เมือ่ มันควรเปนประโยชนสาํ หรับธรรมแลว พวกเรา
ทั้งหลายที่มีอวัยวะครบทุกสิ่งทุกอยางที่จะนําไปใชทั้งทางโลกและทางธรรม เราก็ควรจะ
แยกออกมาใชทางดานธรรมะบาง ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเปนยังไง เสียงธรรมกับเสียง
กิเลสตางกันยังไงบาง
พูดอยางนี้เราก็ระลึกถึงเมื่อวานนี้ เขามาขอรถพยาบาล ก็เราจะตายอยูแ ลวให
แทบทุกวันรถพยาบาล พอไปนั่งปบมาขอรถพยาบาลสักคันวางั้น เราบอกวาจะตีปากเอา
นะ ก็เรายังไมไดสั่งมาปดปากกอน พอมาถึงมันเปดปากกอนแลวนี่ เราไมให เราวาอยาง
นีน้ ะ ขู บอกวาไมให จิตใจมันไมไดเปนอยางนั้นซี บอกวาเราไมให ตีปากเขาแลว ตีปาก
พวกพยาบาล พวกหมอ นั่งลอมกันอยู กลับมาแลวก็เปนอารมณ เราคิดไวแลวอยูท ่ี
กันดาร สงเคราะหอยางอื่นก็มากแลว เชน สรางตึกหลังหนึง่ ๓ ชัน้ ใหเจาหนาทีท่ างโรง
พยาบาลอยู บอกวาพอกัน ใหญอยูนะ ไมทราบวามีกี่หอง เรียกวาอยูไ ดสมบูรณ เพราะ
อยูไดหมด ไมเหมือนแตกอนที่หาที่ซุกหัวนอนก็ไมได พอเลิกจากโรงพยาบาลแลวก็ออก
ไปขางนอกไปหาที่หลบซอนนอนหลับไป เห็นเหตุการณอยางนัน้ เราถึงไดใหหลังหนึง่
เมื่อวานนี้ไปก็เพียงดูเฉย ๆ เขาบอกวาเรียบรอยหมดทุกอยางแลว เจาหนาทีก่ ข็ น้ึ
อยูส บาย มันก็เปนปมาแลวนี่ นีไ่ ดชว ย แลวเครื่องมืออยางอื่นก็ชวย ที่ใหญก็คือตึก เมือ่
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วานนีก้ เ็ ปนรถพยาบาล ตกลงมาถึงที่นี่แลวมันก็เปนอารมณหวงใย เพราะอยูท แ่ี รนแคน
กันดารเราทราบมาอยูแ ลว เลยสัง่ กลับคืน สั่งพระใหโทรศัพทไปบอกทางโรงพยาบาลบุง
คลา บอกวารถพยาบาลนัน้ เปนอันวาตกลงใหแลว ทีนี้เราก็จะสั่งทางบริษัทรถทางนี้อีก
ใหเขาเอารถมา ทางโนนก็บอกวาเราให ทางนี้ก็สั่งวาใหสั่งรถมา ระยะนี้รถใหบอย ๆ นะ
หนักมากอยูส าํ หรับเราเพือ่ พีน่ อ งชาวไทยเรา แตที่หนักมากเวลานี้ก็คือทองคํา มี
จุดมุงหมายที่จะใหไดทองคํา ๕๐๐ กิโล เขามอบคลังหลวงในวันที่ ๑๒ เมษา ๔๖ นี้
แหละ มันควรจะไดเพราะเปนวันครบรอบ ซึง่ เปนวันสําคัญวันหนึง่ เสียดวย เวลานีท้ อง
คําเราก็ไดรอ ยกวากิโลแลวนี่ เราก็จะประมวลทัง้ เงินในโครงการชวยชาติมา แลวก็รวมทัง้
บรรดาพีน่ อ งทัง้ หลายทีบ่ ริจาคมาเรือ่ ย ๆ อยางนี้ คิดวาเงินในโครงการก็จะไดไมต่ํากวา
๒๐๐ กิโลแหละ เราคิดไวแลว เพราะเงินในนัน้ เราคอนขางแนวา ประมาณ ๑๓๐ ลาน ก็
จะมาซื้อทองคํา เขาบอกวาไดประมาณ ๒๐๐ กิโลกวา บวกกับที่ได ๑๓๒ กิโลเขาไปอีก
จากนัน้ ก็เอาจากบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลาย รวมแลวใหไดเปน ๕๐๐ กิโลในคราวนี้ ไมควรจะ
ใหพลาดไปได
เพราะคราวกอน ๆ เราวาจุดไหน ๆ ก็ไมเคยพลาด คราวนีซ้ ง่ึ เปนคราวสําคัญเสีย
ดวย แลวจะผิดพลาดไปมันฟงไมไดวางั้นเถอะนะ เพราะฉะนัน้ จึงใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบ
ทัว่ หนากัน วาคราวนีเ้ ราจะพยายามเอาทองคําเขาสูค ลังหลวงของเรา ใหได ๕๐๐ กิโลใน
วันที่ ๑๒ เมษา ขางหนานี้ จะเอาใหได ปกไปแลว เริม่ ปกแหละ พอไดนี่แลวก็เปน ๖ ตัน
กวาแลว จากนั้นก็เหลืออีก ๔ ตัน พยายามจะเอาใหไดเปนเครือ่ งหมายแหงการชวยชาติ
ไทยของเรา ก็คือทองคําเปนอันดับหนึ่ง สวนดอลลารเปนผลพลอยไดตามกันมา จุดใหญ
ที่เราตองการก็คือทองคํา ใหไดนาํ้ หนัก ๑๐ ตัน นี่เปนความสงางามมากในชาติไทยของ
เรา เพราะคนทั้งประเทศตั้ง ๖๒-๖๓ ลานคน ไมใชเมืองเล็กนอย เปนประเทศทีส่ มบูรณ
เชนเดียวกับประเทศทัง้ หลาย สมบูรณดว ยผูค นตัง้ ๖๐ ลานกวา
สวนอาหารการบริโภค เมืองไทยเราก็เปนเมืองอูขาวอูน้ํามาดั้งเดิมตั้งแตปูยาตา
ยายของเรา ไมพาอดอยากขาดแคลน ทีนี้ก็มาจนตรอกจนมุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ถึงขนาดที่จะ
ทําเมืองไทยเราใหลมจมได นี้ละตางคนก็ตางรื้อฟนขึ้นมา เวลานี้ก็พอลืมตาอาปากได
บางแลว เงินคลังหลวงของเราทีต่ ดิ หนีต้ ดิ สินเขาพะรุงพะรังก็ผา นมาไดแลว ดวย
จํานวนเงินทีจ่ ะใชหนีพ้ อ แนะ ก็เห็นอยางชัดเจนนี้ ใชเปน ๓ วาระ ๆ ถึงเดือน
กรกฎา มัง้ จะสิน้ สุดในการใชหนี้ ก็เห็นผลอยูอ ยางนีจ้ ะวาไง แลวทุกอยางก็คอยดีขึ้น
ๆ เปนลําดับลําดา
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คราวนีเ้ ปนคราวทีช่ ว ยชาติอยางประจักษทว่ั โลกวางัน้ เถอะ เมืองไทยเราชวยชาติ
จึงควรจะไดเครื่องเปนมงคลมหามงคลแกชาติไทยของเราไวประดับชาติตัวเอง ให
ไดทองคําไมต่ํากวา ๑๐ ตัน และดอลลารเราแนแลวแหละ จะไดถึง ๑๐ ลาน นีแ้ หละ
เปนเครื่องหมายของพี่นองชาวไทยเรา ซึ่งเหมาะสมมากที่จะไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันใน
การชวยชาติคราวนี้ ถานอกจากนีแ้ ลวเราไมมหี วังแหละ เราพูดตรง ๆ สําหรับหลวงตานี้
รอยเปอรเซ็นต บอกวาไมมีหวังรอยเปอรเซ็นต ถาผานจากเวลาชวยพีน่ อ งทัง้ หลายอยู
เวลานีแ้ ลว ออกจากนี้ไปก็มีแตจะตายเทานั้นเอง
ที่จะใหกลับตัวมาชวยพี่นองทั้งหลายอีกดังที่เคยเปนมานี้จะเปนไปไมไดแลว เมือ่
เปนเชนนัน้ เราควรทีจ่ ะกระตือรือรนเสียตัง้ แตกาลอันควร ทุกสิ่งทุกอยางเหมาะสมแลว
เวลานี้ จึงขอใหไดทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตันจะเปนความสงางามแกชาติไทยของเรา อัน
อืน่ ใดไมเหมาะสมเหมือนทองคํา ทองคําเปนน้าํ หนัก ๑๐ ตันแลวเหมาะสมอยางยิง่
ทีเดียว ไมมีใครจะมาตําหนิติเตียนไดละ ถาลงเราไดทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน เขาสูค ลัง
หลวงของเรา เพราะแตกอ นเราก็ไมเคยมีทองคํามาเขาสูค ลังหลวง ๑๐ ตัน แลวขางหนา
อีกยิ่งจะไมมีใหญเลยเชียว
ก็เหมาะสมในเวลานีท้ ค่ี วรจะไดทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตันเขาสูค ลังหลวงเรา เพราะ
เปนกาลเวลาทีเ่ หมาะสมทีเดียว เราพิจารณาหมดเรียบรอยแลว จึงไดออกมาประกาศให
พี่นองทั้งหลายทราบ เพือ่ ความเหมาะสมกับการงานของเรา ที่เปนงานยกประเทศทั้ง
ประเทศ ดวยทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน จะเปนความสงางามอยางยิ่ง นีอ่ นั สําคัญทีเ่ ราทัง้
หลายมองขามไมได ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจทุกคน
เริ่มแตบัดนี้ไปเขาก็จะออกอินเตอรเน็ต ตอหนาตอตาหลวงตาบัวแหละ หลวงตา
บัวนัง่ อยูน เ้ี ขาก็ดแู หละ ทางอินเตอรเน็ต นี่ออกแลวนะ แจงกระจางไปหมดแลว หูตาที่
เราเคยใช อวัยวะของเราทั้งหมดที่เคยใชมาทางโลกทางสงสาร ใหกิเลสมันลากมันถู
ถลอกปอกเปกไปเปนเวลานาน ดวยความเพลิดความเพลินลุม หลงของเรานัน้ ก็ควรที่จะ
นอมจิตใจของเรา ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ของเราเขามาสูเ สียงอรรถเสียงธรรม มาดู
กิริยาทาทางของอรรถของธรรมทานแสดงยังไงบาง เราควรจะไดดเู สียบาง ในวันหนึง่ ๆ
ไมใหเสียทาเสียที
เกิดมานี้กอนธาตุของมนุษยนี้ ไมไดเหมือนกอนธาตุของสัตวทั้งหลายนะ กอน
ธาตุของสัตวทั้งหลายนี้กวาจะไดมาเกิดเปนสัตวแตละตัว ๆ นีก้ ม็ าดวยบุญดวยกรรมเชน
เดียวกัน นีเ้ ราจะมาเกิดเปนมนุษยนเ้ี ราก็ไดมาดวยบุญดวยกรรมของเรา บุญกรรมของ
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เราดีกวาสัตวเราถึงไดเปนมนุษย รูจักดีจักชั่ว รูจ กั บุญจักบาป รูจ กั ศีลจักธรรม ก็ควรจะ
ไดฟง เสียงอรรถเสียงธรรมเสียบาง
การประพฤติตัวนี้ถาไมมีแนวทางเดินมันไมไดถูกนะ มีแตผิดโดยถายเดียว ตา หู
จมูก ลิน้ กาย ก็ถูกกิเลสที่มันชํานิชํานาญ ลากเข็นไปทางความชั่วชาลามกเสียมากตอมาก
จนถึงขนาดเสียผูเ สียคนมีมาก ดังทีป่ ระกาศลัน่ อยูเ วลานีท้ ว่ั โลก เห็นไหมวายาเสพยตดิ
ใครยังมายกยอปอปนวามันดีอยูเหรอ ยาเสพยตดิ มันจะทําลายคนใหคว่าํ ทัง้ ประเทศ
ไทยยังไมรูอยูหรือ เราเปนชาติมนุษย ชาติไทยไมใชชาติที่โงเขลาเบาปญญาจนไมรูจักดี
จักชั่ว
ยาเสพยติดเปนสิ่งสังหารคนไดทั้งชาติทั้งโลกทีเดียว เราทําไมถึงวาจะเปน
ของดิบของดี จะแกไขดัดแปลงมีแงหนักเบามากนอยตามเหตุการณที่ควรจะแกไข แลว
ทําไมถึงมีการตําหนิตเิ ตียนกันวาจะรุนแรง การทําชาติใหลมจมทั้งประเทศนั้นเหรอออน
โยนเราอยากถามวาอยางนีน้ ะ ทําใหคนทั้งชาติจมลงในหมอนรกทั้งเปนนี้ดวยยาเสพยติด
นีห้ รือเปนความชอบธรรม เปนความออนโยน เปนความสวยงามของพี่นองชาวไทย ใคร
ตองการไหม พิจารณาซิ
เวลานีข้ า ศึกกําลังจะกลืนเมืองไทยเราใหเปนคนหมดคาหมดราคาไปแลว นี่ก็พอ
ดีรฐั บาลนีท้ า นไดอตุ สาหพยายามมาชวยชาติบา นเมือง ซึ่งรัฐบาลไหนตั้งมาเราก็ยังไม
เคยเห็น มีแตเงียบ ๆ มาเทานัน้ ละ สวนทีย่ าเสพยตดิ คืบคลานไปๆ ถาจะไปจับเขาจะไป
ทําอะไรก็วา รุนแรงไป ๆ มันเสียมนุษยอะไรมนุษยชนหรืออะไรนี้แหละ มันเสียอันนัน้
จากนั้นถาไมใหมันเสียก็คือวาคอยพยายามไปกินตับกินปอดเขา ถาไมใหขาจะปรับอยาง
นัน้ อยางนี้ ยื่นตับยื่นปอดใหกินไปอยางเงียบ ๆ นีเ้ หรอมนุษยชนอยางนีเ้ หรอ
อันนี้ทานไมไดกินอะไรนี่ ประกาศกองมาทัว่ ประเทศดินแดนเราแลววา ยาเสพย
ติดเปนภัยตอชาติ ใครก็รักชาติดวยกันทุกคน แลวใครปฏิเสธไดไหมวายาเสพยตดิ นี้
เปนคุณตอชาติมีที่ไหน เราพิจารณาซิ มันเปนโทษขนาดไหนถึงจะทําคนใหลม จมฉิบ
หายไปหมดเลย เพราะอํานาจแหงยาเสพยตดิ ทําคนใหขาดสะบัน้ ลงไป ไมมคี ณ
ุ คา
ราคา มีแตลมหายใจฟอด ๆ เทานัน้ ละ เกิดประโยชนอะไร
นี่กําลังชวยกัน การแกเหตุการณตา ง ๆ ซึ่งเปนพิษเปนภัยมากนี้ ก็ตองแกตาม
เหตุการณ ควรในแงหนักเบาก็ตองแกไปตามแงหนักแงเบา เพื่อรักษาสวนใหญคือคนทั้ง
ชาติใหคงเสนคงวาหนาแนนอยูด ว ยศีลดวยธรรม ดวยความสงบเย็นใจดวยกันเพราะไมมี
สิง่ เหลานีม้ าทําลาย แลวจะเสียหายไปไหนพิจารณาซิ เหลานีเ้ ปนความเสียหายเอามาก
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มายทีเดียว ถาหากวาเราจะพูดวาเปนเนือ้ รายก็ ยาเสพยตดิ นีเ้ ปนมหาเนือ้ รายเลย กลืน
ไดทั้งชาติกลืนไดทั้งโลก ถาใครออนขอกับมันไปนิ่มนวลออนหวานกับมัน ใหอยูใน
มนุษยชนอะไรอยางนี้ดวยแลว จมดวยไอตัวมนุษยชนนี้แหละตัวหนึ่ง ตัวนิม่ นวลมาก ๆ
ตัวมันจะพาเพื่อนมนุษยทั้งหลายจมนะ
ตัวที่ลากเข็นขึ้นมาจากมหาภัยนี้จมไดยังไง ก็ลากขึ้นมา คนกําลังจะจมคนหนึง่
ลากขึ้นมา เปนความจมเหรอ คนที่ลากลงไปนั่นซิ ทํานิม่ นวลออนหวานแลวกินกันไป
กลืนกันไป ยิง่ เปนเจาหนาทีด่ ว ยแลวคอยกินตับกินปอดเขา กินตับกินปอดพวกนี้แหละ
พวกยาเสพยติด เอาเงินแอบ ๆ หัวหนานีข้ า จะมาจับอยางนัน้ ขาจะมามัดอยางนี้ เขาก็
เอาเงินลอเสียบาง กินของเขามาก็เปนมนุษยชน ไมรนุ แรง ก็รุนแรงอะไรสะแตกตับเขา
มาแลวนัน่ จะเอาอะไรมารุนแรง สิง่ เหลานีม้ ี ไมสงสัย เราไมสงสัยวาจะไมมี มีรอย
เปอรเซ็นต
นีเ้ ปนของดีแลวเหรอ มนุษยชนแบบนีด้ แี ลวเหรอ พิจารณาซิ คอยแอบกินตับกิน
ปอดประชาชนใตโตะเหนือโตะ กินทุกแบบทุกฉบับ แบบเงียบ ๆ ๆ ทีเ่ รียกวากินแบบ
สํานวนออนหวานเขาใจไหม แตตับปอดคนไมมีเหลือนะ กินแบบทีเ่ รารักษาชาติบา น
เมืองจริง ๆ เพือ่ ความเปนสิรมิ งคลและความแนนหนามัน่ คงตอชาติของเราจริง ๆ ก็ตอง
จัดการไปตามที่วานี้ เปนระบอบของชาติบานเมืองที่มีขื่อมีแป มีการปกครองกันดวย
ระบอบแหงกฎหมายบานเมืองและศีลธรรม ก็ตองปฏิบัติไปตามหนาที่อยางนั้น
ทางศีลธรรมพระทานไมวา อยางหลวงตาบัวนี้จะใหไปกําจัดปดเปาหรือไปฆาคน
หลวงตาบัวไมฆา แตถาผิดก็รูวาผิด แตทีนี้หลวงตาบัวไมใชเปนผูปกครองชาติบานเมือง
ละซิ ก็รกั ษาศีลธรรม ผูปกครองชาติบานเมืองครอบไปถึงไหน เพียงผูใหญบานก็ครอบ
ทัง้ หมูบ า นแลว นายอําเภอครอบอําเภอ จังหวัดครอบจังหวัด ฟาดจนกระทั่งถึงนายกรัฐ
มนตรีครอบหมดแลว จะใหทาํ แบบหลวงตาบัวไดยงั ไง หนาที่การงานที่จะปฏิบัติยังไงให
สมกับวาพี่นองชาวไทยเราทั้งประเทศยกขึ้นใหเปนผูนํา นําแบบไหนถึงจะดี ก็ตองนํา
แบบนัน้ ละซิ นัน่ มันตางกันนะกับหลวงตาบัว หลวงตาบัวใครจะวาอะไร อยาไปกินยา
เสพยตดิ นะลูกหลานวางัน้ เขาก็ครับ เขาก็วาที่อยูตอหนา พอกลับใหหลังเราไปแลวเสร็จ
เลยไมมเี หลือ กินทัง้ โคตรมันเลยเขาใจไหม อยาวาแตมนั กินเลย โคตรมันก็กินดวย
เพราะเราไมเห็นนีน่ ะ
แตเวลาอยูต อ หนา หลานอยาไปกินยาเสพยตดิ นะ ครับๆ ไมกินละ ไมกินแหละ
อยูตอหนา ออกไปมันฟาดทั้งโคตรทั้งแซใครจะไปรูเรื่องรูราว นัน่ ซิความเสียหาย พากัน

๗

พิจารณานะ เรื่องการปกครองบานเมือง โลกเขามีกฎมีระเบียบมีขอ บังคับ แมแต
หลักธรรมวินยั ทานก็มแี บบพระนะ อันนั้นแบบโลก ควรประหารชีวิตประหาร นัน่
แบบโลก แบบธรรมประหารชีวติ เอาขาดจากพระสะบัน้ หัน่ แหลกไปเลยมี ปาราชิโก
โหติ อสํวาโส นัน่ เห็นไหม อัปเปหิ ขับ มีพระวินยั แตขบั แบบพระ อยางนีล้ ะนะ สวน
โลกเปนแบบโลก สวนธรรมเปนแบบธรรม มีกฎมีระเบียบอยูด ว ยกัน จะไปตําหนิอยู
ที่ไหน กฎระเบียบแตละกฎแตละระเบียบทั้งทางโลกและทางธรรม เปนกฎทีจ่ ะทําคน
ใหดีทั้งนั้น ไมไดทาํ คนใหเสีย ถาใครดือ้ ดานไปมันก็เสีย กัน้ ไวแลวนัน่ นะ อันตรายอยู
ตรงนั้น ถาผานเขาไปดือ้ ดานเขาไปมันก็เปนอันตรายจริง ๆ แนะ แลวจะไปตําหนิติโทษ
ผูใ ด
นีเ่ ราก็อยากจะใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดยนิ เสียงอรรถเสียงธรรมบาง จิตใจของเราจะ
ไดออนจะไดนิ่มนวล โลกนี้รอนแสนรอน เราเขาใจวาเรามีความรูส กึ อยางไรบางวา
รอนเพราะอะไรเวลานี้ พระอาทิตย พระจันทรเขามีมาดัง้ เดิม ไมไดบอกวารอนไม
รอน แตที่วารอนๆ อยูก บั สัตวกบั มนุษยน้ี รอนเพราะอะไร นีส่ ง่ิ ทีพ่ าใหรอ น มันอยู
กับความผิด ความผิดมาจากอะไร ก็มาจากสิง่ ทีเ่ ปนพิษคือกิเลส ความโลภ ความ
โกรธ ราคะตัณหา นีฝ่ ง อยูใ นหัวใจของสัตว ไดเทาไรไมพอ อํานาจมีเทาไรก็ไมพอ ลน
ฟายังอยากใหลนดินเขาไปอีก นีล่ ะเรือ่ งอํานาจเปนอยางนัน้
นี่คือกิเลสไมมีอะไรพอ ๆ อวดเบงทุกอยาง ตัวเทาอึง่ นีก้ เ็ บง เบงอํานาจทีอ่ ยูภ าย
ในใจ เพราะกิเลสมันตัวเบงแหละ ตัวชอบยกยอสรรเสริญอยูท ก่ี เิ ลส อยูที่ไหนขอใหได
เปนนายคน ใหไดเปนนายคน ๆ เทานัน้ เปนทีพ่ อใจกิเลสตัวเทาอึง่ นีเ่ ขาใจไหม นีล่ ะตัวนี้
ละมันพาทําโลก มันพาโลกใหเดือดรอนอยูเ วลานี้ นี่เราก็ไดยินไดฟงวา กําลังจะกัดกัน
เมืองไหนตอเมืองไหนเราก็ไมทราบนะ ฟงวากําลังจะกัดกัน นีม่ นั เปนคนโงเหรอ ถาพูด
ถึงความสมมุตินิยม โลกเขายอมรับทัง้ นัน้ วาประเทศเหลานี้ เมืองเหลานีเ้ ปนเมืองใหญโต
เปนเมืองของคนฉลาด แลวทําไมจึงไปเรียนวิชาหมาแลว เอาวิธีการของหมามากัดกัน
อยางนี้ละ
นี่ฟงวาจะรบจะรากันอะไรตออะไร ก็เพราะเห็นแกรายไดรายร่าํ รายรวย รายวาดี
วาเดนนัน่ แหละ เวลานีม้ นั เปนอยู เราไดทราบ ที่ไหนก็ประกาศลั่นกันไปหมด นี่มีแตคน
เกง ๆ มันเปนยังไงเวลาจะฆากันมันเกงไหม มันเปนฟนเปนไฟเผาโลกกันทั้งโลกใหฉิบ
หาย เพราะอะไรมันเกงเหรอ ถาเกงก็ตองทําโลกใหสงบรมเย็นซิ ใครมีอะไรก็เสาะแสวง
หารักษา อยูในขอบเขตของตนในบานของเรา รักษาขอบเขตของเรา ในเมืองรักษา
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ขอบเขตของตน ประเทศชาติของตนรักษาขอบเขตประเทศชาติของตน ประเทศไหนก็มี
ขื่อมีแป มีผูรักษาใหตางคนตางรักษาอยูในขอบเขต เอาศีลเอาธรรมเขาเปนเครือ่ งระงับ
ดับกันไวอยาลุกลาม อยาอวดดีอวดเดน อยาหาใชอาํ นาจบาตหลวงไปหากัดหาฉีกเขา
ดวยอํานาจปา ๆ เถื่อน ๆ ของตน บานใหญเมืองเล็กใหอยูตามกฎของบานของเมืองตัว
เอง เหมือนอยางครอบครัวเหยาเรือนของแตละบาน ๆ ครอบครัวไหนเขาก็อยูต าม
ครอบครัวของเขา มีมากมีนอยครอบครัวนั้นมีกี่คน เขาก็ปกครองกันอยูในครอบครัว
ของเขา เขาไมเห็นลุกลามไปหาครอบครัวอืน่ ทีม่ คี นนอยนีน่ ะ
อันนี้ก็เหมือนกัน ประเทศใดเมืองใดเปนประเทศใหญเมืองใหญ ก็เทากับครอบ
ครัวใหญ ตางคนตางอยูมีขอบเขตไมใชอํานาจบาตรหลวงไปเที่ยวกดขี่ขมเหงประเทศ
นอย ประเทศที่วาดอยพัฒนา คําวาพัฒนาไมวาพัฒนาอะไรก็ไมรูนะ หัวใจมันไมเคย
พัฒนา มันพัฒนาแตศาสตราอาวุธ อันนี้เกงอยางนี้ ๆ ก็มาอวดกามใสกันแลวกัดกัน
เหมือนหมา นี่ละวิชาของกิเลสทําใหโลกเดือดรอนอยางนี้เอง ถาวิชาของธรรมใหทาํ ความ
สงบกัน ใครผิดใครถูกพินจิ พิจารณา อยายื้อแยงแขงดีแขงเลวกัน แลวตางคนตางอยู
ประเทศใหญประเทศเล็กมีขอบเขตปกครอง เหมือนเขาปกครองในครอบครัวเหยาเรือน
ของเขา จะผาสุกรมเย็น
เมื่อผูมีเกี่ยวของกับธรรมดวยแลว เราอยากใหไดยนิ เสียงอรรถเสียงธรรม พระ
พุทธเจาเปนศาสดาเอกของโลก ไปหารุกรานใครพิจารณาซิ พระพุทธเจาเปนศาสดาเอก
ของโลก นี่ละใหญของทางดานธรรมะตางกันอยางนี้นะ พระพุทธเจารุกรานใคร นอกจาก
ทําโลกใหรม เย็นเต็มสัดเต็มสวนของศาสดา แลวพระสงฆสาวกไปรุกรานผูใ ด มีแต สงฺฆํ
สรณํ คจฺฉามิ ทั่วโลกดินแดน กิเลสตัณหามีเทาไรมันก็เหมือนอึ่งอางกับวัว คําวาวัวนีค้ อื
กฎแหงกรรม มันไมไดกลัวกรรมดีกรรมชั่ว อึ่งอางมันพองตัวมันวาเกงทางนั้น ครัน้ เวลา
มันจมก็ตัวมันละจม แลวเวลากัดกันแลวบานเมืองเปนเถาเปนถานไป ก็เปนพวกนีแ้ หละ
จะเปนพวกไหนไป
ถามีธรรมแลวจะทํากันไมลงนะ ตางคนตางรักตางสงวนขอบเขตของตน ลูกใคร
เมียใครบานใครเมืองใคร ใหตางคนตางรักษาขอบเขต มีกฎหมายบานเมืองและศีลธรรม
เปนเครือ่ งบังคับเอาไวแลว อยูใ นกรอบอันนัน้ แลวจะสงบรมเย็น ไมวา บานใหญเมืองเล็ก
หรือประเทศไหนก็ตาม ถามีศีลธรรมเปนเครื่องปกครอง ถาเอาอํานาจปา ๆ เถื่อน ๆ
ปกครองพินาศ ตัวปา ๆ เถื่อน ๆ ตัวอํานาจใหญ ดีไมดีจะพินาศเกงกวาเขาก็ได ไมได
แนใจนะ เพราะอะไร เพราะกรรมนีเ้ หนือสิง่ นี้ ทําผิดไปกรรมก็ตองแสดงตามนั้น ๆ วันนี้

๙

ไดฟงเสียงอินเตอรเน็ตของหลวงตาบัวบาง หลวงตาบัวพูดแบบนีแ้ หละเขาจะวาขวานผา
ซากก็ตาม ผากิเลสบนหัวใจคน เราไมไดผา ซากทีไ่ หน ซากกิเลสมันอยูห วั ใจคน ผามันไป
เราผาเรามาก็ผา พอแลวจนเดนตายออกมา ผาซากหลวงตาบัว ทีนี้ตัวพิษตัวภัยมันอยูที่
ไหนผาเขาไปเลยนี่ เอาละวันนีพ้ ดู เพียงเทานัน้ ละเหนือ่ ยแลว
ถาโลกนีต้ า งคนตางยอมรับศีลธรรม ตางคนตางปฏิบัติ โลกนี้จะเย็นทั่วโลกดิน
แดนนะ อันนี้ธรรมไมไดสนใจยิ่งกวากิเลสตัวพอกพูนอยูบนหัวใจ แสดงออกที่ไหนเปน
ฟนเปนไฟ กัดฉีกกันตลอด มีแตกเิ ลสตัวโหดราย ธรรมความสงบคือน้าํ ดับไฟ ถาโลกได
มีอรรถมีธรรมเขาเปนเครื่องกลมกลอมจิตใจแลวโลกจะชุมเย็น ใหญเทาไรก็ชมุ เย็นตาม
ใหญ ไมรังแกกันไมเบียดเบียนกัน ไมกดขี่บังคับกัน ดวยอํานาจบาตรหลวงปา ๆ เถื่อน
ๆ ของกิเลส ธรรมทานไมเปนปา
ผูใ หญเปนธรรมนะ ผูใหญนี้ใหอภัยเด็กเสมอ ไมถือสาเด็ก นี่คือผูใหญที่มีธรรม
ภายในใจ ยิ่งเด็กเทาไรยิ่งรักยิ่งใหอภัย ผูใ หญในประเทศนัน้ ๆ ก็เหมือนวาผูใ หญ
ประเทศไหนก็เปนประเทศเด็กเหมือนเด็ก ไมถือสีถือสากัน ใหอภัยกัน แนะนําสัง่ สอน
หรือชวยอุบายตาง ๆ ใหทา นเหลานัน้ ไดฟน ตัวขึน้ มา เพราะอุบายวิธีการของผูใหญพา
ดําเนิน เรือ่ งธรรมเปนอยางนัน้ อันนี้ใหญเทาไรยิ่งกดลง ๆ มันก็เปนยักษเปนผีไปซี โลก
นีห้ าความเจริญทีไ่ หนจากกิเลสไมเคยมี ถาธรรมยอมรับทันที ทีนจ้ี ะใหพรนะ เอาละสาย
แลว ๙ โมง
อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.luangta.or.th หรือ www.luangta.com

