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ตํารวจดีคนรัก 
 

 บรรดาตํารวจทั้งหลายก็เทียบเหมือนกับลูกกับหลาน หลวงตาน่ีก็อายุมากแลว
เทียบเปนเหมือนพอตาไดบางแลวหรือไดเต็มที่ วันนี้บรรดาลูกหลานทั้งหลายมาเยี่ยม
วัดเยี่ยมวา ตาก็ไดเห็น หูก็ไดยิน ใจก็ไดนําไปคิดในสิ่งที่เปนสิริมงคล อันไหนที่ไมเปน
สิริมงคลเราก็ตัดออก ๆ แตสวนมากการเขาวัดหาสถานที่ที่ทานตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
อรรถธรรมจริง ๆ แลว มักจะไดความเปนสิริมงคลฝงไวภายในดวงใจระลึกไวไดนานไม
ลืมอยางงาย ๆ ดังที่ในตําราพุทธศาสนาทานไดแสดงไววาบรรดาประชาชนที่ยังไมเคย
กับศาสนา เพราะศาสนาก็มีมากตอมากเชนเดียวกับทุกวันนี้แหละ ไมทราบวาศาสนา
อะไรตออะไร ใครก็เสกสรรปนยอวาศาสนาของเราดี ๆ ดีไมดีก็ทะเลาะเบาะแวงถึงการ
รบราฆาฟนกันก็ยังมีที่เกี่ยวกับศาสนา ในครั้งพุทธกาลก็มีมากเชนเดียวกันนี้แหละก็เลย
ไมทราบวาศาสนาอะไรดีศาสนาอะไรดีศาสนาอะไรแท 
 แตนี้เราไมพูดไปมากละเรื่องศาสนาที่มีมากนี่ เราพูดเฉพาะสิ่งที่เปนสิริมงคลใน
ครั้งพุทธกาลสวนมากเวลาคนเขาไปสํานักพระพุทธเจา เขาไปสํานักของพระสงฆสาวก
ทานแลวมักจะไดความเปนสิริมงคลออกมา คนที่เคยชั่วกลายเปนคนดีมีมากมายใน
ครั้งนั้น ในครั้งนี้เราก็เชื่ออยางนั้นเหมือนกัน วาคนเราเกิดมาไมไดเกิดมากับของดิบ
ของดีโดยถายเดียว ยอมเกิดมาสับปนกันกับสิ่งดีชั่วทั้งหลาย สวนมากมักจะชั่วมากกวา
ดี เพราะฉะนั้นการที่จะใหเปนคนดีมาตั้งแตออนแตออกนั้นจึงเปนของหาไดยาก ตอง
มาเสาะแสวงหาภายหลัง ตอเมื่อหู ตา จมูก ล้ิน กาย ไดสัมผัสสัมพันธกับสิ่งทั้งหลาย
พอที่จะนํามาเปนประโยชนดวยการเห็นการไดยินบางแลวนั้นแหละถึงจะเปนประโยชน
แกผูไดเห็นไดยินไดฟง นี่ละเรื่องครั้งพุทธกาลกับครั้งน้ีก็แนใจวาไมผิดกัน 
 การกาวเขาสูวัดก็หวังเปนสิริมงคลดังที่พูดตะกี้นี้ ในคร้ังพุทธกาลบางคณะไปตั้ง 
๓๐–๔๐–๕๐–๖๐ ก็มี ไปเที่ยวเตร็ดเตรเรรอนสนุกสนาน เกาะกันเปนฝูง ๆ เปนพวก ๆ 
ตัวผูตัวเมีย ถาภาษามนุษยแลวเราเรียกวาผูหญิงผูชาย ถาภาษาสัตวก็เรียกวาตัวผูตัว
เมีย เกาะกันอึกทึกครึกโครม นั่นก็คือไปดวยความเพลิดเพลิน ความเพลิดเพลินมีมาก
มักจะลืมตัวคนเรา และสวนมากมักจะทําความชั่วมากกวาการทําความดี 
 ทีนี้เมื่อกาวเขาไปสูสํานักของพระพุทธเจาแลว พอตาไดเห็นเขาสะดุดทั้งหญิงทั้ง
ชาย พอไดยินอรรถธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงขึ้นใหฟงเทานั้น หูก็ตื่นตาก็ตื่นใจ
สวางขึ้นมา ส่ิงที่เคยเปนมาตั้งแตกอนเพราะความไมรู เกิดมาก็เกิดมากับพอกับแมก็



เปนเรื่องอันเดียวกันนี้พาใหเกิด จึงไมรูภาษีภาษาอะไร เพิ่งจะมาไดยินไดฟงเสียงอรรถ
เสียงธรรมขึ้นในวันนี้วาอยางน้ัน ก็เกิดความสนใจขึ้นมาแลวก็พยายามละชั่วทําดี ผูที่ได
อยางรวดเร็วก็มี ผูที่ไดอยางชาก็มี แตไดเปนลําดับลําดา นี่ขอสรุปความเอาเลยวา บาง
ทานไดสําเร็จเปนพระอริยบุคคลทั้ง ๆ ที่ยังเปนฆราวาสอยูนี่มี และมีเปนจํานวนมาก
โดยลําดับลําดา จากนั้นก็ไดสละตนออกบวชจนกลายเปน สรณัง คัจฉามิ ของพวกเรา 
ในตํารามีไวอยางนั้น ไดอานไดเห็นมาแลวจึงไดนํามาพูดใหลูกหลานบานเมืองของเรา
ทั้งหลายไดทราบไดถือเปนคติตัวอยาง 
 อันนี้เราไมใชเปนคนประเภทนั้น ไมใชเปนคนโกโรโกโส ไดตั้งใจมุงมาหาอรรถ
หาธรรมแลว เราก็แนใจวาจะเปนผลเปนประโยชนแกลูกหลานทั้งหลาย การเขาสูวัดอัน
เปนสถานที่ที่ทานบําเพ็ญ และทานตั้งใจบําเพ็ญดวย ตาของเราก็จะเปนมงคล มองเห็น
พระก็นาเคารพเล่ือมใส เพราะเหตุใด เพราะพระมีระเบียบ ถาพระเราไดดําเนินตาม
ระเบียบกฏขอบังคับของพระพุทธเจาผูเปนองคประเสริฐในทางพระทัย ระบายออกทาง
มารยาทเปนของประเสริฐตาม ๆ กันแลว บรรดาลูกศิษยที่มีครูแลวยอมจะเปนลูกศิษย
ที่ดี เชน พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา เวลาเรากาวเขาไปสูสํานักของทานซึ่งลวนแลว
แตเปนสํานักที่ทานตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดี และสวนมากสถานที่
เชนนั้นมักจะเปนสถานที่ทรงมรรคทรงผล ถาเปนตลาดก็เปนตลาดสด ๆ รอน ๆ หา
เลือกไดทุกส่ิงทุกอยางบรรดาสินคาในตลาดนั้น นี่ก็เร่ืองของคุณงามความดีทั้งหลายตั้ง
แตพื้น ๆ ขึ้นไปจนกระทั่งมรรคผลนิพพานก็ยอมจะหาไดในสํานักหรือสถานที่ที่ทานผู
บําเพ็ญดวยความตั้งอกตั้งใจ และเปนผูทรงมรรคผลอยูแลว เราก็พลอยเปนสิริมงคล  
 ในศัพทบาลีทานกลาวไวเปนเคร่ืองสนับสนุนวา สมณานัญจ ทัสสนัง เอตัมมัง
คลมุตตมัง เรากาวเขาไปสูสถานที่เชนนั้น ยอมไดเห็นสมณะผูทรงไวซึ่งกายวาจาใจอัน
สะอาดสะอาน กายวาจาสงบใจสงบจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย มีอยูไมนอยในสํานักเชน
นั้น เพราะเปนสํานักตั้งหนาตั้งตาฆากิเลส ไมใชสํานักตั้งหนาตั้งตาสงเสริมกิเลสขึ้นมา
เหยียบย่ําทําลายตนและผูอื่นใหแสลงหูแสลงตา เบ่ือทางใจ เห็นพระไมอยากดู มองดู
พระแลวเกิดความเกอ ๆ เขิน ๆ เกิดความเสนียดจัญไรขึ้นในใจ ทั้ง ๆ ที่พระก็นับถือ
มาตั้งแตพอแมปูยาตายาย แตเวลาไปเจอพระเทวทัตประเภทนั้นเขาไปภายในจิตใจ
แลว เลยฝงใจเปนยาพิษขึ้นมา บางคนถึงกับไมอยากจะเขาใกลพระ ไมเขาใกลวัดใกล
วาก็มีจํานวนมาก 
 นี่พูดเปนแงทั้งไดทั้งเสียทั้งดีทั้งชั่วใหบรรดาลูกหลานพี่นองทั้งหลายไดทราบได
คิดไดอานเอาไว วาส่ิงเหลานี้มีอยูทั่วไป แตสวนมากสําหรับสถานที่ที่ทานบําเพ็ญดวย
อรรถดวยธรรมจริง ๆ ตั้งหนาตั้งตาตออรรถตอธรรมจริง ๆ มักจะเปนสถานที่เปน



มงคล เราก็ไดเห็นวา สมณานัญจ ทัสสนัง ไดเห็นสมณะเปนผูสงบกายวาจาใจแลว เอ
ตัมมังคลมุตตมัง นี่ถือเปนมงคลอันสูงสุด สมณะทานกลาวไวมี ๔ ประเภทแยกออกวา 
สมณะที่ ๑ คือพระโสดา สมณะที่ ๒ คือพระสกิทาคา นี่ลวนแลวแตเปนอริยบุคคล 
สมณะที่ ๓ ไดแกพระอนาคามี สมณะที่ ๔ ไดแกพระอรหัตบุคคล 
 พระเหลานั้นซึ่งเปนผูตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระ
พุทธเจา ซึ่งเปนทางเพื่อกาวเขาสูมรรคผลนิพพานอยูแลว ยอมจะไดทรงซึ่งมรรคผล
นิพพาน ยอมจะไดเจอไดเห็นอริยธรรม๔ ขึ้น ขึ้นใดก็ตามตั้งแตพระโสดา สกิทาคาขึ้น
ไป จนกระทั่งถึงอรหัตอรหันต ทานเหลานี้จะตองไดทรงโดยไมตองสงสัย ในความรูสึก
ของเราชาวพุทธยอมจะเปนเชนนั้นดวยกัน ถาไมถูกกิเลสเอาไปเหยียบย่ําทําลายความ
จริงทิ้งเสียหมด เหลือไวแตความจอมปลอมวามรรคผลนิพพานไมมีเทานั้น 
 เพราะศาสนธรรมนี้เปนศาสนาหรือเปนตลาดทรงไวซึ่งมรรคผลนิพพานสําหรับ
ประชาชนชาวพุทธทั้ง จะไดเขาไปชมไดประพฤติปฏิบัติ เมื่อเปนเชนนั้นกาวเขาไปเห็น
วัดเห็นพระก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใส เพราะกิริยามารยาทสวยงาม เนื่องจากพระ
มีกฏมีระเบียบจากหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจา ซึ่งวางไวแลวดวยความถูกตอง
ดีงาม ที่เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทั้งดานธรรมะทั้งดานพระวินัย ตลอดถึง
ทางเขาสูมรรคผลนิพพาน ไมมีทางปลีกทางแวะตรงแนวตอความดีทั้งหลาย 
 เราทั้งหลายก็เปนลูกชาวพุทธ วันนี้ไดมาเห็นพระ ทีแรกก็เห็นพระนุงผาเหลือง 
ทานประพฤติปฏิบัติกายวาจาของทานเรียบรอยก็เปนมงคลอันหนึ่ง สวนทานจะทรง
มรรคทรงผลขนาดใด ดังที่กลาวมาตะกี้นี้วา พระโสดา สกิทา อนาคา อรหันต นั้น 
สําหรับหลวงตาไมจําเปนจะตองยืนยัน เพราะธรรมของพระพุทธเจาเปนเครื่องยืนยัน
อยูแลววา สุปฏิปนโน ผูปฏิบัติดี อุชุปฏิปนโน ปฏิบัติตรงแนวตออรรถตอธรรม ไมเถล
ไถลไปทางโลกามิสลาภสักการะใหฆาพระที่โงเขลาตายไปเสีย ญายปฏิปนโน เปนผู
ปฏิบัติเพื่อความรูยิ่งเห็นจริงในธรรมทั้งหลาย สามีจิปฏิปนโน เปนผูปฏิบัติธรรมสม
ควรแกธรรม เจาของก็พึงใจในเจาของ เย็นอกเย็นใจ คนอื่นเห็นก็นากราบไหวบูชา 
 นี่ละพระที่ตั้งใจปฏิบัติแบบนี้ยังมีอยูในสถานที่ใด สถานที่นั้นแล พระเชนนั้นแล
จะเปนผูทรงไวซึ่งมรรคซึ่งผลทั้ง ๔ ประเภทนี้อยางใดอยางหน่ึงหรือทั้งหมดโดยไมตอง
สงสัย เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจานั้นประกาศยืนยันไวแลววาเปนศาสนธรรม
เพื่อมรรคผลนิพพานเทานั้น ไมใชเพื่อนรกอเวจีที่ไหน ในบรรดาผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามธรรมแลวจะไปตกนรกไมเคยมีในพุทธศาสนาเรานี้ และไมเคยมีในศาสนาของพระ
พุทธเจาองคใด ทั้งยังจะไมมีตอไปอีกตลอดกัปตลอดกัลป จะมีแตความเปนสิริมงคล



สําหรับผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังที่กลาวมาแลวนี้เทานั้น จะเปนผูทรงมรรคทรงผลทรง
สวรรคนิพพาน 
 ดวยเหตุนี้ทานทั้งหลายเขามาสู วัดนี้ ตาก็ไดเปนมงคล ดูสถานที่ วิเวกสงัด
สําหรับประกอบความพากเพียรของพระ พระมาอยูสถานที่นี่ทั่วประเทศไทย มีทุกภาค 
ปริญญาตรี โทก็มี เอกก็มี และนายพันนายพลมาบวชอยูนี้ก็มี มีเฉพาะแตหลวงตาบัว
องคเดียวเทานั้น นอกน้ันทานมีขั้นมีภูมิหมด แตก็อยาประมาทนะ เราก็เปนขั้นภูมิ
หลวงตาบัวเหมือนกัน เพราะเหตุไร นี่จะนํานิทานยอ ๆ มาเลาใหบรรดาลูกหลานทั้ง
หลายฟง เขาเขียนจดหมายมา เราบอกสถานที่เลยวา นนทบุรี ผูหญิงคนหนึ่งเขาเขียน
จดหมายมาหาหลวงตาบัวนี่แหละ เขาขอประทานโทษ โอย พูดไพเราะเพราะพริ้ง
เหมือนเขาไมใชเปน ป.๔ นะ เขียนจดหมายนั้นไพเราะเพราะพริ้งมากมาถึงเรา แลวขอ
ประทานโทษโปรดเมตตาอะไรทํานองนั้นแหละ เขาบอกวาเขาไมเคยเขียนจดหมายถึง
พระเลยตั้งแตวันเกิดมาวางั้น เพิ่งจะเขียนในฉบับนี้ฉบับเดียวเทานั้น นี่ไดสงมาถึงทาน
กลัววาคําพูดคําจาอะไรจะไมถูกกาลเทศะ เพราะดิฉันนี้เรียนจบเพียงแค ป.๔ เทานั้น นี่
เขาสารภาพตัวของเขามานะ 
 เราก็ตอบไปบอกวา เราไดใหอภัยคุณแลวตั้งแตคุณยังไมไดเขียนจดหมาย 
เพราะหลวงตาบัวเรียนสอบไดเพียงแค ป.๓ เทานั้น เราก็บอก นี่ละที่วา ป.๓ มีหลวง
ตาบัวองคเดียวอยูในวัดนี้ นี่เราพูดสนุก ๆ นะ สวนที่จะเรียนอะไรตออะไรนั้นเราไมเอา
มาพูดอันนี้นะ เราพูดเฉพาะ ป.๓ สมัยแตกอนไมมี ป.๔ หลังจากนั้นเราจะเรียนอะไร 
ๆ เราไมตองวิจารณไปละ เอาแคหลวงตาบัวนี้เหมาะแลว 
 พระมาอยูที่นี่ทานมาเพื่ออะไร ทานมาเพื่อประพฤติปฏิบัติศึกษาปรารภจากครู
บาอาจารยจริง ๆ มีทุกภาคหมด เมืองไทยเรานี้ ดูภาคกลางจะมากกวาเพื่อนทีนี่ ภาค
อื่น ๆ ก็มีหมดทุกภาคเลยละ มาศึกษาปรารภตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติจริง ๆ เราก็
ไดอุตสาหพยายามสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มสติกําลังความสามารถ อีกประการ
หนึ่งที่วาโรคของเรากําเริบ ๆ ทางหัวใจนี้ เราก็ยังมีความแนใจอยูวา คงเกี่ยวกับเรื่อง
การแนะนําส่ังสอนนี้เองเปนสําคัญอันหนึ่ง เพราะการสั่งสอนพระยอมใชกําลังวังชาสุม
เสียงดัง เนนหนัก เผ็ดรอนมากกวาการสอนใคร ๆ ในบรรดาประชาชนและพระเณรทั้ง
หลาย เพราะเหตุไร 
 เพราะพระที่มาสูวัดปาบานตาดนี้ สวนมากมีแตพระกรรมฐานตั้งหนาตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติ ถาเราจะเทียบแลวก็เหมือนกับทหารที่เขาสูแนวรบแลว การยื่น
ศาสตราอาวุธหรืออุบายวิธีการตาง ๆ ใหทหารที่เขาสูแนวรบ ยอมจะยื่นแตส่ิงสําคัญ ๆ 
อาวุธก็เปนอาวุธที่ทันสมัย อุบายก็เปนอุบายที่ทันสมัยตอเหตุการณที่จะไดชัยชนะมาสู



บานเมือง อันนี้ก็เหมือนกัน ธรรมะอุบายตาง ๆ ที่จะแสดงใหบรรดาพระทั้งหลายที่มา
จากที่ตาง ๆ เขามาสูสถานที่นี้ไดยินไดฟงก็มีลักษณะเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น การพูด
การเทศนาวาการตาง ๆ ตลอดถึงสุมเสียงโวหารสํานวนตาง ๆ จึงมีแตความเผ็ดรอน
ไปตาม ๆ กันหมด เพื่อใหทันกับเหตุการณคือกิเลสที่แหลมคมมาก ฉลาดเฉลียวมากที
เดียว เราไมคอยจะทันมัน ตองอาศัยอุบายธรรมะเทานั้นเปนเครื่องปราบ 
 ในขอนี้ก็คิดวาบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายก็จะมี ส่ิงที่มันเร็วกวาเราคืออะไร 
คือความอยาก ส่ิงที่เราจะคัดคานตานทานมัน ๑) มีก็ไมเอามาใช ๒) ไมสนใจที่จะนํามา
ใชใหตานทานความอยากทั้งหลายเหลานั้น ซึ่งมีอยูในตัวของเรานี้แหละและกลับมา
เปนขาศึกตอตัวของเรา คือความอยากอะไร ตาก็อยากเห็น เปนยังไงตาอยากเห็น ไมใช
อยากเห็นเพื่ออยากเปนเศรษฐีนะ แตอยากเห็นเพื่อความลมจมโดยที่เจตนาไมมีมันก็
เปน ตานี่อยากจะเห็นแตของสวย ๆ งาม ๆ ใชไหมละ ถาสมมุติวาเปนผูชายก็อยาก
เห็นผูหญิงนั่นแหละ ถาเปนผูหญิงก็อยากเห็นผูชายนั่นแหละ เห็นแลวเปนยังไง จะเปน
เศรษฐีไดดวยการเห็นกันนี้ไหม ไมเปน หลวงตาบัวไมเคยมีลูกมีเมียอยาใหแปลไปมาก
นัก เดี๋ยวจะเปนเอาออยไปขายสวน หูก็เหมือนกัน อยากฟงแตเสียงไพเราะเพราะพริ้ง 
เสียงใครก็ไมอยากฟง อยากฟงแตเสียงผูหญิง ถาเปนผูชาย ตํารวจก็เปนผูชายก็ตองมี
ความอยากเหมือนกันใชไหมละ ในขอนี้ถาหากวาหลวงตาบัวพูดผิดตองขออภัยดวยนะ 
เขาใจวาตาหูตํารวจนั้นแหละยิ่งตัวสําคัญมาก ดีไมดีตํารวจตัวเกเรก็อาจจะมี แตเราไม
ไดหมายถึงเมืองอุดรฯ นะ เราหมายถึงเมืองอื่น ๆ ที่เราเคยผานมาแลวโนน เพราะ
ฉะนั้นจึงไดวาความอยากนี้เปนภัย 
 นี่แสดงใหพี่นองลูกหลานทั้งหลายทราบตามหลักความจริงนะ คือไมไดดูถูก
เหยียดหยามคนนั้นคนนี้ เราเอาความจริงมาพูดเพื่อจะมีทางหลบหลีกปลีกแวะในสิ่งที่
ไมดีทั้งหลายเหลานี้ ดวยอุบายที่ครูบาอาจารยแนะนําส่ังสอน และเราจะไดเสาะแสวง
หาความดีที่ทานสอนอีกเหมือนกัน นําไปเปนประโยชนเปนสิริมงคลแกเรา ส่ิงเหลานี้
ทําไมถึงชั่วได อยูเฉย ๆ มันไมชั่ว มันตองออกจากความอยากเปนของสําคัญ ตาอยาก
เห็น เมื่ออยากเห็นแลวความอยากเห็นนี้แตกแขนงออกไป สวนมากมักจะเปนฝายเสีย 
คือเราไมรูสักประมาณ ไมมีส่ิงหักหามความอยากนี้ ถารถก็ยังมีเบรก แตไมคอยจะ
เหยียบเบรก มักจะเหยียบแตคันเรง ทางคดทางโคงมีชุมนุมชนมากเพียงไร มีทางสี่
แยกหาแยกมากเทาไร ยิ่งเหยียบคันเรงมากเขาไป นั่นแหละจะชนคน เปนอันตราย รถ
เราทั้ง ๆที่มีเบรกก็เปนอันตรายไดเพราะเราไมเหยียบเบรก แตมักจะเหยียบคันเรงดวย
ความประมาทเสียมากกวา คนเราจึงเสียไปดวยเหตุนี้ 



 เร่ืองความอยากของเราก็เหมือนกัน ความอยากนี้ก็เหมือนกับเหยียบคันเรงเขา
ไปในชุมนุมชนใชไหมละ มันอยาก ๆ อะไรก็ตาม มีแตอยากตะพึดตะพือ อยากดะไป
เลย ไมคํานึงถึงวาความอยากนี้เสียหายหรือไมเสียหาย ไมเหยียบเบรกหามลอบางเพื่อ
พินิจพิจารณาเสียกอนแลวคอยทําลงไป คอยปลอยไปตามความอยากพอประมาณ ไม
ปลอยใหเกินเนื้อเกินตัว 
 ไอเร่ืองความอยาก คนเราไมใชคนตายตองอยากดวยกัน แตอยากใหมีขอบเขต
ใหมีประมาณ อยากดูก็ใหดูพอหอมปากหอมคอ ฟงก็ใหฟงพอหอมปากหอมคอ อยา
ใหถึงเลยเถิดเตลิดเปดเปงจนกระทั่งถึงเจาของก็เสียเมียก็ดุ เขากันไมได ทําไมถึงวา
เมียก็ดุ เขากันไมไดนี้เปนอะไร ก็ไปเห็นอีหนูขางถนนเขาไปนั่นซีเลยลืมเมียเจาของ นั่น
ละกลับมาอยางนอยหนาแขงแตก มากกวานั้นแตกกระจัดกระจายกันไป นี่เพราะความ
อยากไมรูจักประมาณ ใหลูกหลานทั้งหลายพินิจพิจารณาระมัดระวังเอาไวนะ 
 ความอยากประเภทนี้อยาไปอยาก หามทันที เหยียบเบรกหามลอ วาความอยาก
นี้ไมเปนมงคล จะเปนความเสียหายแกเราทั้งครอบครัวเหยาเรือนของเรา ลูกเตาหลาน
เหลนเกิดทะเลาะเบาะแวง พอกับแมทะเลาะกันเทานั้น ลูกหนาซีดไปหมด เขากับใครก็
ไมได เปนปมดอยอันหนึ่งประจําเด็ก เรียนหนังสือไมรูเร่ือง กลับมาบานก็มาเห็นพอ
กับแมทะเลาะกัน เร่ืองพออีหนูแมอีหนูนอกบาน แนะเสียทุกส่ิงทุกอยางฟงอะไรก็ฟง
แตสูเพลงวิดีโอดีเอนี่ไมไดอีกแหละ เหลานี้ก็จะเสียอีกใหพากันระมัดระวังใหมากนะ มี
ไหมวิดีโอดีเอเมืองอุดรฯ เรานี้ หรือมีแตทางกรุงเทพฯ นั่นหลวงตาบัวไมคอยไดเขา
เมืองอุดรฯ ไมคอยจะรูเร่ืองอะไรนักละ ทางแถวนี้มีหรือเปลาก็ไมรู ถามีใหลูกหลาน
ระวังกันนะนี่อันหนึ่ง 
 จมูกก็ไมอยากดมกลิ่นไหนละ ถาเปนผูชายอยากดมแตกล่ินผูหญิงไมไปดมที่
อื่น หอมหวนชวนดมเทาไรก็ตามไมดมแหละ ชอบจะไปดมกลิ่นผูหญิงน่ันละ จมูกล้ิน
กาย รสชาติสูรสชาติผูหญิงไมได กลับตรงกันขาม ผูหญิงกับผูชายก็เหมือนกัน พระ
พุทธเจาทานสอนไวนี้จะนํามาใหลูกหลานทั้งหลายฟงนะ นี่อุบายทานสอนพระ แตทีนี้
พระก็มาจากคน เราทานทั้งหลายก็คนเหมือนกัน มีทางไดทางเสียเหมือนกัน จึงควรจะ
ไดรับอุบายตาง ๆ ได นี่ทานสอนพระนะ สอนพระผูปฏิบัติ พระองคเองเปนผูสอน 
ประทานพระโอวาทดวยพระโอษฐคือปากของพระองคเองวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวลา
ทานเขาสูแนวรบจะฆากิเลส นี่ทานสอนในวงใน แตหลวงตาบัวนี้จะเปนคนปากเปราะ
สักหนอย เลยเอาออกมาวงนอก อาจจะผิดไปบางนะ แตเราหวังประโยชนใหบรรดาพี่
นองทั้งหลายไดนําไปคิด ในสิ่งที่วาอะไรที่เดนกวาเพื่อนในโลกนี้ นั่นละเพื่อใหไดรูขอนี้
วางั้นจึงไดนําออกมา 



 โดยใจความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตนี้เกิดมานานแสนนานแลวจน
กระทั่งไดเปนศาสดาของโลก เราไมเคยเห็นรูปใด ฟงซิ จะสวยงามนาดูนาชมยิ่งกวารูป
ผูหญิง และไมมีเสียงใดที่จะไพเราะเพราะพริ้งตัดเขาไปในหัวตับยิ่งกวาเสียงผูหญิง แต
ผูหญิงอยามาฟงนะ เราเทศนใหตํารวจฟงตางหาก จึงอยาเพิ่งมายุง กล่ิน รส เครื่อง
สัมผัส ทุกส่ิงทุกอยางไมมีอะไรเกินหญิงนะ ภิกษุทั้งหลายใหระมัดระวังใหมากที่สุด ภัย
ก็มีมาก คุณก็มีมากอยูกับผูหญิง ทีนี้ตรงกันขาม ทานสอนภิกษุณี เอาแบบเดียวกัน 
ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย ไมมีเสียงใดจะยิ่งกวาเสียงบุรุษนะ เราตถาคตเกิดมาในโลกนี้
นานแสนนานแลว ยังไมเคยเห็นสิ่งหนึ่งส่ิงใดที่เขาร่ําลือวาเลิศเลอ ๆ แตไมไดเลิศเลอ
ถึงกับตัดขั้วหัวตับหัวปอดเหมือนกับรูปผูชายเสียงผูชาย กล่ินผูชาย รสชาติผูชาย นะ
ภิกษุณีทั้งหลาย ฟงซิ ตรงกันเหมือนกันนั่นแหละ คือรอยเปอรเซ็นตเหมือนกัน 
 เวลาสอนภิกษุก็เอาเนนหนักลงไปเต็มที่เหมือนกัน เวลาสอนภิกษุณีก็ใหเนน
หนัก เหมือนกับวาชี้หนาผูชายเลยนะ เห็นหนาผูชายไมได ชี้หนาเลยวานี้ตัวสําคัญวางั้น 
ทีนี้สอนผูชายสอนพระก็เหมือนกัน ชี้หนาผูหญิงวางั้น สุดทายผูหญิงกับผูชายเปนผัว
เมียกันเขาใจไหม ทานสอนขนาดนั้น เวลานั้นตองสอนอยางนั้น ผูเขาสูแนวรบเพื่อพน
จากภัยก็ตองสอนอยางนั้น  
 อันนี้ก็เอามาเปนคติตัวอยางใหลูกหลานทั้งหลายฟง วาธรรมดาผูหญิงผูชายนี้
จะแยกจากกันไมไดในโลกวัฏวนนี้ จะตองเปนอยางนี้ทั้งสัตวทั้งบุคคล เปนคูเคียงกัน
ตลอดไป แตสําคัญที่พอใหเกิดผลเกิดประโยชน ไมใหเกิดความเสียหายอยางออกหนา
ออกตานั้น ใหมีหามลอใหมีเครื่องรักษา เชนอยางไฟในบานของเรา ไฟนี้ไมมีไมได แต
ถาไมรูจักประมาณเกิดความประมาทแลว ไฟนั้นแหละจะไหมบานไหมเรือนฉิบหายวาย
ปวงไปหมด ถาเรารักษาแลวไฟนั้นละหุงตมแกงใชความสวางอะไรก็คือไฟน่ันละ เร่ือง
ของสิ่งเหลานี้ก็เหมือนกัน ใหเปนผูรูจักประมาณ ใหรูจักใช อยาใหรูจักแตทําลายให
เกิดความฉิบหายปนปเสียอยางเดียว นี่ละที่วาเปนมงคล วันนี้มาทั้งไดเห็นวัด เห็น
อากัปกิริยาเห็นพระเห็นเณรแลวก็ไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมที่ทานแสดงใหเราฟง เพื่อ
นําไปเปนคติตัวอยางอันดีงามของเรา กลับไปบานแลวก็ใหไปทําหนาที่การงาน 
 ประการหนึ่งเราเปนตํารวจนี้ก็คือ เปนผูที่รักษาหนาที่การงานอันสําคัญในสวน
รวม อํานาจอะไรก็มอบใหตํารวจเปนผูปกครองบานเมืองเพื่อความสงบสุขรมเย็น ถา
ตํารวจไมมี โจรมารผูรายเต็มไปหมด ที่ไหน ๆ ก็เปนโจรไดเปนผูรายได ถาไมมีส่ิงกลัว
เสียอยางเดียวคนเราจะทําชั่วไดอยางงายดาย แตเมื่อมีส่ิงที่บังคับบัญชาสิ่งที่นากลัวอยู
บางก็ตองไดระมัดระวังคนเรา เพราะฉะนั้นเมื่อมีตํารวจที่ดีรักษากฏหมายบานเมือง 
เพื่อชาติบานเมืองเพื่อสังคมใหอยูเย็นเปนสุข มีมากนอยในสถานที่ใดสถานที่นั้นบาน



เมืองน้ันยอมไดรับความสงบรมเย็น ตํารวจก็เปนผูพึ่งเปนพึ่งตายของชาวบาน ในขณะ
เดียวกันเราอยาใหตํารวจเปนผีเปนยักษของชาวบานรีดไถเขาก็แลวกัน เราตองแยก
ออกเปนประเภท ๆ เพราะเรื่องความจริงมีอยูอยางนั้น จึงตองไดสอนใหเขาอกเขาใจ 
 การประพฤติปฏิบัติตัวเรานั่นแหละ เปนตัวอยางอันดีแกชาวบานชาวเมืองทั้ง
หลายกอนหนาเขา อยาเอาใครมาเปนตัวอยาง ถาเอาหลักกฏหมายบานเมืองเขามาบวก
ในความเปนตํารวจของเราแลว ดําเนินหนาที่การงานเพื่อชาติบานเมือง เพื่อความซื่อ
สัตยสุจริต  ความจงรักภักดีตอชาติบานเมืองตอประชาชน ไปที่ไหนประชาชนเขาจะรัก 
ถาผิดเราก็จับจริง ๆ ปรับโทษสินไหมจริง ๆ เพราะคนนี้ผิดจริง ๆ ใหฉิบหายลมจม 
ใหสังคมฉิบหายลมจมไปจริง ๆ ไมใชเพียงผิดแตคนคนเดียวนั้น ยังจะทําใหชาติบาน
เมืองลมจมไปเพราะความเสียหายของเขานั้นอีก ดวยเหตุนี้จึงตองจับ  
 เมื่อเราจับอยางมีเหตุมีผลปรับไหมใสโทษดวยความมีเหตุมีผลนี้ชาวบานเขาก็
เห็นใจ เขาก็รักเขาก็ชอบเขาก็รูวาเราทําถูก ถาเราทําตรงกันขามไมมีหลักมีเกณฑ อาศัย
แตอํานาจของความเปนตํารวจ เอาอํานาจของกฏหมายบานเมืองแลวทําสุมสี่สุมหา
แอบหนาแอบหลังอยางนั้นเขาก็รู เพราะเหตุไร เพราะบานเมืองน้ันคือใคร ก็คือคน คน
มีหัวใจ ตํารวจรูคนเขาก็รู จึงตองปฏิบัติหนาที่ใหตรงแนวของตํารวจเราผูมีหนาที่รักษา
ชาติบานเมือง 
 ตํารวจไปที่ไหนบานเมืองเราจะมีความรมเย็น คนรัก ไปไหนดีมีเสนหในตัว 
เด็กรักก็ตามไมวาแตผูใหญรัก เด็กรักก็เย็นใจก็สบาย เหมือนเรามีคุณคา ผูใหญรักก็
เหมือนเรามีคุณคา ประชาชนรักยิ่งเปนผูมีคุณคามาก เพราะฉะนั้นเราตองการความมี
คุณคาของเรา จงตั้งหนาตั้งตาทําตัวของตัวใหเปนตัวอยางของตัวเอง ใหมีความรมเย็น 
ใหมีความพึงใจในตัวของเราเองกอนอื่น ที่จะไปปฏิบัติหนาที่การงานใหเปนที่พึงใจของ
ประชาชนทั้งหลาย ใหพึงทําตัวเปนหลักใจ นั้นละ ที่นี่ไปที่ไหนประชาชนพลเมือง ไมวา
นักบวชหรือฆราวาสหญิงชายรักหมด 
 คนที่มีคนรักยอมเปนผูมีคุณคา ถาไมมีคุณคาไมมีใครรัก ขี้หมูขี้หมาเขาไมรัก 
คิดดูซิคนที่มีคุณคาเขารัก แตคนที่เปนเสนียดจัญไรแกบานแกเมืองเขาชัง เราไม
ตองการใหคนชัง ตองการใหคนรัก เราตองทําตัวของเราใหเปนที่รักของตัวเอง เปนที่
ไวใจของตัวเอง จะเปนการทําตัวใหเปนที่รักของคนอื่นไปในขณะเดียวกันนั้น 
 นี่ละ วันนี้ไดใหโอวาทการแนะนําส่ังสอนแกบรรดาลูกหลานพี่นองทั้งหลายได
นําไปเปนคติตัวอยาง และการแสดงธรรมเหลานี้ ตองขออภัยจากลูกหลานทั้งหลาย
ดวย วาไมไดหมายถึงทานทั้งหลายมีความผิดอะไร แตโอวาทการแนะนําส่ังสอนยอมจะ
บอกทั้งทางผิดใหละเวน ทั้งทางถูกใหพากันดําเนินโดยแยกกันไมออก จึงขอความ



สวัสดีมงคลจงมีแกบรรดาลูกหลานทั้งหลายมีทานผูกํากับซึ่งเปนหัวหนามา และคุณศิริ 
รานศิริธรรม ซึ่งเปนผูมีคุณแกสวนรวมเปนอยางมากใหเปนสิริมงคลโดยทั่วกัน 
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