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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ปกครองโดยธรรม 
 ทองคําประเภทน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๑๒ เมื่อวานนี้ ทองคําที่หลอมแลว ๓๐๐ กิโล 
๒๔ แทง ทองคําที่ยังไมหลอม ๑๕ กิโล ๓๙ บาท ๕๕ สตางค รวมทองคาํที่หลอมแลว
และยังไมไดหลอมเปนจํานวน ๓๑๕ กิโล ๓๙ บาท ๕๕ สตางค 

(ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ที่ อ.ปากชอง จ. นครราชสีมา นาย
เดวิด โรเจอร เปนผูดําเนินการจัดตั้งใหเปนสถานีวิทยุลูกขายของสถานีวิทยุเสียงธรรม
เพื่อประชาชนวัดปาบานตาด จ.อุดรธานี รับสัญญาณการถายทอดรอยเปอรเซ็นต แด
องคหลวงตาใหเปนสมบัติของสงฆ) เดวิด มันพวกฝรั่ง เขามีศรัทธาทางพุทธศาสนา 
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่บริสุทธิ์ คําวาเปนศาสนาที่บริสุทธิ์ คือทานผูเปนเจาของ
ศาสนาเปนผูส้ินกิเลส มีศาสนาเดียวที่เจาของศาสนาเปนผูส้ินกิเลส สอนอยางเปดเผย
แจมแจงชัดเจน โลกวิทู กระจางไปหมด คือศาสนาของผูส้ินกิเลสเคร่ืองปดบัง ส้ินกิเลส
ส้ินเครื่องปดบัง เปดจาเลย 

สถานีวิทยุเราออก ๙๕ สถานีแลว ที่เราพูดวาเราจะชวยชาติ โลกจะมองดูดาน
วัตถุเกือบจะวาทั่วหนากัน คือดานวัตถุชวยการเงินการทองเศรษฐกิจตางๆ ที่เปนดาน
วัตถุฟนฟูขึน้มา ยกชาติไทยขึ้นดวยดานวัตถุ โลกเฉพาะเมืองไทยเราจะคิดอยางน้ีมาก
ตอมาก อยางนอยถึง ๙๕%  ผูที่จะคิดแยกออกเปนนามธรรมซึ่งเปนธรรมสอนโลก คือ
สอนจิตใจ ฟนฟูจิตใจนี้มีประมาณสัก ๕% แตเราคิดไวหมดแลว คราวนี้ธรรมจะได
ออกสูโลก วตัถุเปนเพียงนําหนาเล็กนอยเทานั้น ธรรมไดออกสูโลกคือเขาสูจิตใจ เมื่อ
ธรรมเขาสูจิตใจ จิตใจจะรูเนื้อรูตัวฟนตัวเองขึ้นมา เปนจิตใจที่สงบรมเย็น เห็นอกเห็น
ใจซึ่งกันและกัน บานเมืองจะสงบรมเย็นไดดวยธรรมเขาสูใจ ไมใชดวยวัตถุ ดวยธรรม
ตางหาก 

โลกทุกวันนี้ที่รอนอยูนี้ เพราะเห็นแกดานวัตถุ เอาวัตถุมาเหยียบย่ําทําลายทั้ง
ตนและผูอื่น หารูไมวาตนถูกทําลายดวย คือดานวัตถุไดแกความโลภของตัวเองในสิ่ง
นั้นสิ่งนี้นั้นแล ดานธรรมะนี้กระจายออก เฉล่ียเผื่อแผทั่วถึงกันหมด มีหัวใจทุกคน 
แมแตสัตวก็มีหัวใจ หัวใจนี่เปนเรื่องใหญโตมากของโลก ถาใจไดรับการอบรมแลว ใจ
จะพาใหโลกทั้งหลายมีความสงบรมเย็น ธรรมจึงออกชองน้ี เราคิดวาคราวนี้คราวธรรม
จะไดออกสูโลก ตรงไหมละ เราคิดเรียบรอยแลวนะที่ออกชวยชาติคราวนี้ ดานวัตถุ
เพียงนําหนาเล็กนอยที่โลกทั้งหลายสนใจกันมากและเขาใจกัน สวนดานธรรมะเขาสูใจ
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โลกไมคอยไดคิด เพราะเขาไมเคยปฏิบัติ นี่เราปฏิบัติมาทุกอยาง จึงไดนาํส่ิงที่ปฏิบัตินี้
ออกสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งทกุวันนี้ไดถึง ๙๕ สถานีแลว 

ขอใหธรรมเขาสูใจเถอะ โลกน้ีจะสงบรมเย็น เขาสูใจดวงใดๆ ใจดวงนั้นจะสงบ
รมเย็นสงาผาเผยขึ้นทันทีๆ ทีเดียว อํานาจของธรรมจึงเรียกวาครอบโลกธาตุ สวนอยาง
อื่นครอบไมได ธรรมนี่ครอบโลกธาตุ กิเลสก็อยูในโลกธาตุ ธรรมนี้เหนือโลกธาตุครอบ
ไดหมด ธรรมจึงควรไดรับการอบรมเขาสูใจใหมีความสงบรมเย็น 

เราไดชวยทุกวิถีทางแลวชวยชาติบานเมืองคราวนี้ ทีแรกก็ชวยตัวเองดังที่เคย
พูดใหฟงน่ันแหละ เอาเปนเอาตายเขาวา นี่ก็ไดประกาศใหทราบไมใชโออวด เอาความ
บึกบึนของเจาของเพื่อเจาของกอนอืน่ เพื่อเจาของกอนอืน่ก็คือเพื่อมรรคผลนิพพาน 
เพื่อความเปนพระอรหันตเทานั้น บอกเทานั้นเลย พอไดทราบอรรถธรรมจากพอแมครู
จารยมั่นแลวเปดจาเลยทีเดียวมรรคผลนิพพาน ทั้งๆ ที่ยังไมไดนะ หากเปดจาในหัวใจ
ที่รับกัน จากนั้นมาก็ทุมเลย จึงไดผลตามเหตุตามผลแหงความพยายามหนักเบามาก
นอยเรื่อยมาๆ จนเปนที่พอใจ 

เราสอนโลกนี้เราสอนดวยความพอใจ ความพอทกุอยางแลวในหัวใจของเรา 
เราพูดอยางตรงไปตรงมาเหนือโลก ธรรมนี้เหนือโลกแลวใครจะมาเหานั้นเหาน้ีฟอๆ 
แฟๆ ก็เปนปากอมขีไ้ปไมใชปากอมธรรม ปากพระพทุธเจาเปนปากอมธรรม ปาก
สาวกอรหัตอรหันตเปนปากอมธรรม กระจายออกไปทีไ่หนหอมหวนชวนชมนากราบ
ไหวบูชา จิตใจก็สงบรมเย็นไปตามๆ กัน เพราะอํานาจแหงธรรมเขาชโลมจิตใจ 
เพราะฉะนั้นขอใหพี่นองทั้งหลายไดหนักแนนภายในจิตใจจะมีความสงบรมเย็น 

เฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวเหยาเรือน สามีภรรยา ลูกเล็กเด็กแดงทะเลาะเบาะ
แวงกันนั้น คือโรงหมัดโรงมวยของกเิลสมันออกสนาม เหลานี้จะสงบลง ทุกอยางจะ
สงบลง ยอมรับกันโดยเหตุโดยผล ไมมีใครเปนใหญเปนนอย ถือความถูกตองดีงาม 
คือธรรมเปนความถูกตองดงีามเปนใหญในหัวใจ อยูดวยกนัเปนความสงบผาสุก นี่ละ
ถาธรรมเขาที่ตรงไหนสงบผาสุกรมเย็น ที่เรามาพูดใหทานทั้งหลายฟงพูดแลวพูดเลา 
พูดดวยความถึงใจเรื่องของธรรมภายในใจเรา เรามีธรรมเทานั้นที่เปนใหญในหัวใจ 
และปกครองบรรดาผูมาเกี่ยวของเราดวยความเปนธรรมทั้งหมด เราไมมีอํานาจบาตร
หลวงปาๆ เถื่อนๆ เขามาปกครองพระเณรในวัด ผูอยูในวัดเราปกครองดวยธรรม 

เมื่อเราผิดเราก็บอกวาเราผิด เรายอมรับธรรมทันทีเลย ดังที่เคยพูดใหฟงวา 
เราเขียนหนังสือหรืออะไรอยูกระตอบเล็กๆ นั่นแหละ ที่เห็นอยูนั้นนะ กระตอบเล็กๆ 
ดูนาฬิกาผิดไป มองดูนาฬิกา โอ ตายแลวเลยเวลาปดกวาดแลว เพราะแตกอนการทํา
ขอวัตรปฏิบัติพระเณรยังสูเราไมได ความรวดเร็วทุกอยางๆ เราจะนําหนาตลอด เวลานี้
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มีแตลมลุกคลุกคลานนําหนาเดี๋ยวนี้ แตกอนนีค้ลองตัว พระเณรมองเห็นเหมือนเห็น
เสือโครงนั่นละเห็นเราในวัด แตไมยอมหนีไปไหน อยูนั้นละ หากกลัวหากไมยอมหนี 
เราโผลมาแตโนน อยูที่ศาลากําลังฉันน้ํารอนนี้แตกฮือเลย ไมทราบเปนบาอะไร เราโผล
ออกมานั่นนะ นี้แตกฮือเลย 

เราลงไปดูน้าํบอดูนั้นดูนี้ พอกลับมาก็มาที่ครัวไฟ เห็นแตแกวน้ํากระจัด
กระจายเกลื่อนอยูตามนัน้ แลวทําไมทั้งกินทั้งเทอยางน้ีมันเปนยังไง พระเณรกลัวทาน
อาจารยแตกหนีหมด ดูซินะ เห็นประจักษตาเอามาพูดนี่.แลวทําไมจึงตองทําอยางน้ี 
กลัวอยางน้ีใชไมได กลัวตองกลัวโดยเหตุโดยผลโดยอรรถโดยธรรม กลัวแบบนี้ใชไมได 
เราไมไดชมเชยกลัวแบบนี้เราบอกงั้น นั่นละไดเห็น กลัว ทานกลัวๆ แตไมยอมหนีไป
ไหนหากกลัว ทีนี้ก็มาถงึวาระของเรา พอออกมาปดกวาด เพราะปดกวาดนี้เรารวดเร็ว
นําหนาตลอดทุกอยางเลย 

พอปดกวาดออกมาถึงหนาวัด ทิดหรวดมันลูกพระอยูในนี้ มันเปนเณรแตกอน
มันเฝาศาลา เราก็กวาดออกมา ของเรากวาดเรียบรอยแลวออกมาหนาวัด ธรรมดาจะ
เห็นพระเณรเต็มไปหมดกวาดหนาวัด วันนั้นเงียบไมเห็นใครเลย ทางนี้ก็ขึ้นละแผด
เสียง เณร พระวัดนี้มันตายกันหมดแลวหรือ ใครจะกุสลาใครนี่ ถึงเวลาปดกวาดแลว
ทําไมไมเห็นปดกวาด วนันี้เปนยังไง น่ีจะไมแลวนะกลางคืนจะประชุมกนั จะเอากัน
ใหญนะนั่น เพราะเห็นวาเปนเรื่องหนักมากทีเดียว เพราะพระเณรผิดกันทั้งวัด 

ตอนนั้นยังไมรูตัววาเราผิด แลวก็ขูพระเณรฟอๆ เณรมันคงรําคาญก็เลยเอาไม
ตาดออกไปกวาดขางนอก เห็นเรากวาดออกมานั้น ก็จี้เณรละ เณรเปนยังไง ไมรูเหรอ 
เวล่ําเวลาเคยปดกวาดกนัมายังไง วันนี้พระเณรมันตายกันไหนหมด ใครจะไปกสุลาใคร
ละ มันเปนยังไง เณรเลยบอกวา นาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที คือธรรมดา ๔ โมงปด
กวาด นี่พึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที เราดูนาฬิกาผิด พอวาเทานั้นละ เหอ ขึ้นอีก ซ้ําอีกครั้ง
หนึ่ง เณรก็บอกอกีวา นาฬิาพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที หือ อยางน้ันเหรอ เอา หยุดๆ 
ทันทีเลย หยุดมันจะมาเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา ก็เดินกึ๊กๆ กลับเลย 

นั่นละเปนอยางน้ัน เปนไฟเผาเลย เขาใจวาเจาของถกู พระเณรทั้งวัดนี้ผิดหมด 
กลางคืนวันนั้นจะตองประชุมกัน เอากันใหญเลย ทีนี้พอเราผิดก็บอกใหหยุดทั้งวัดมัน
จะมาเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา ก็เดินกึ๊กๆ กลับกุฏิ นั่นเห็นไหมธรรมเปน
อยางน้ัน เหมือนจะแผดจะเผากันทั้งวัด พอรูวาผิดเทานั้นแกทันทีเลย นี่คือธรรม เรา
ไมไดเอาอํานาจบาตรหลวงมาปกครองวัด เราเอาธรรมทั้งน้ัน ใครผิดใครถูกยอมรบั
ตามธรรมอยูกันไดดวยความผาสุกรมเย็น เราไมไดปกครองอยางอื่นนอกจากธรรม 
ใครจะวาเรารักคนนั้นชังคนนี้ไมไดทัง้น้ัน ควรจะวางหนักวางเบาตอผูใดๆ เปนเรื่อง
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ของเราพิจารณาเอง พิจารณาแลววางลงเปนระยะๆ เปนรายบุคคลหรือรายพรรคราย
พวกก็แลวแต เราพิจารณาเรียบรอยแลว 

เราไมไดเอาแบบโมกโขโลกนะปาๆ เถื่อนๆ มาใชในวัดนี้ เราใชกับพระกบัเณร
เราใชอยางน้ีตลอดเวลา ตองเปนธรรม เอาความเปนธรรมปกครองกัน จะเอาอํานาจ
ปาๆ เถื่อนๆ อยางน้ันไมได ผิด ปฏิบัติอยางน้ีตลอดมา จนกระทั่งทกุวันนี้ สวนกิจการ
ขอวัตรอะไรเราทําอะไรไมไดแลว เดี๋ยวนี้มีแตพระเณรทํา แตกอนออกหนา ในวัดนี้เรา
ตองเปนหัวหนา ขอวัตรปฏิบัติทุกส่ิงทุกอยางจะสอดแทรกดหูมดทุกอยางเรียบรอยเลย 
เดี๋ยวนี้ไมไดแลว ประคองตัวเองเทานั้นก็ลมลุกคลุกคลานไปไมไหวแลว พยุงอยางน้ีละ 
มีแตเหาฟอๆ อยูเทานั้นเอง 

การปกครองพระเณรเราปกครองโดยธรรม พระเณรนี้กลัวมาก ฟงซิวา โผลมา
นูนพระเณรแตกฮือนี้ เตะแกวอะไรสาดกระจายเต็ม เวลาเราไปน้ําบอกลับขึ้นมานี้เห็น
แตแกวน้ําสาดกระจัดกระจาย แลวเปนอะไรจึงเปนอยางน้ี พระเณรเห็นทานอาจารย
กลัวพากันเปดหนีหมด เตะแกวกม็ีไปเลย นั่นละกลัว แตไมยอมหนีไปไหน มันหาก
กลัวแบบนั้น นั่นละเปนธรรม ความกลัวนี้เปนธรรม ไมใชกลัวผิดๆ พลาดๆ กลัวเปน
ธรรม เคารพครูบาอาจารยทั้งหลายน้ีกลัวเปนธรรม เห็นวาการฉันน้ํารอนมั่วสุมกันอยูนี้ 
ดูจะไมนาดูสําหรับตาทาน 

ตาทานกับตาเราจะผิดกันมาก พอมองเห็นโนนทางนี้แตกฮอืเลย เตะแกวน้ํา
ขวดกระจัดกระจายเต็มหมด พวกนีม้ั่วสุมกันกินน้ํารอนน้ําชาน้ีมันเปนยังไงๆ กับตา
ทานที่มองมานี้เปนยังไง ระวังตานั้นนะมากกวาตานี้ เร่ืองราวเปนอยางน้ัน ทานเคารพ 
กลัวดวยความเคารพเปนอยางน้ัน เราเอามาพูดใหฟงเฉยๆ แตไลหนีไปไหนก็ไมหนี 
อยูนั้นละหากกลัว เปนอยางน้ัน นี่คือการปกครองโดยธรรม เราผิดตรงไหนยอมรับ
ทนัที เราไมยิ่งใหญกวาใครทั้งนั้น ใหเหนือธรรมไปไมมี ตองใหตรงไปตรงมา นี่ละการ
ปกครองตนเองก็ใหทําอยางน้ัน ถาเหตุผลลงแลวควรจะปฏิบัติยังไง เอาเหตุผลเขาใส
บังคับตัวเองในหนาที่การงานอันนั้น จะขี้เกียจขี้ครานไสเขาไป นั่นเรียกวาธรรม ถูกตอง 

ถาเอาความขี้เกียจขี้ครานเขาไปแลวเลอะเทอะหมดใชไมได ตองเอาธรรม
ปกครองกัน เราไดเห็นโลกนี้มันเลอะเทอะมากทีสุ่ดเวลานี้ เอาธรรมจับ เราไมยกโทษ
ใคร ใจนี้เปนใจที่บริสุทธิ์พูดงายๆ ดูอะไรดดูวยความบริสุทธิ์ไมเอียงหนาเอียงหลัง ผิด
บอกวาผิดถกูบอกวาถูกตรงไปตรงมาแนว เวลาพูดออกมากพ็ูดตามหลักความจริง ใคร
ไมดียังไงกต็าํหนิไปตามนั้น ถาใครปฏิบัติตนตามที่สอนก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆ นี่เรียกวาธรรม 
ธรรมปกครองโลกปกครองอยางน้ัน ไมไดเหมือนกิเลสอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ 



 ๕

บีบนูนบังคับนี้ ผูนอยรอนจนเปนฟนเปนไฟจะตาย ผูใหญโออาฟูฟาเปนบายศบา
อํานาจอยูนั้น ใชไมไดนะอยางน้ัน 

นี่เราพูดเรื่องอะไรมันถึงไปกันอยางนี้ ตั้งแตวิทยุมานะ วิทยุนี้ก็เพื่อเขาสูจิตใจ 
ธรรมะจะออกสูจิตใจโลกคราวนี้แหละถูกตองแลว ดานวัตถุจะออกหนาก็จริงแตเพียง
เล็กนอย แตธรรมะนี้จะออกตามหลังเร่ือยๆ กระจาย เดี๋ยวนี้ตั้ง ๙๕ สถานี นี่คือธรรมที่
เราสอนโลกเราสอนดวยความแนใจไมมีผิดมพีลาดปฏิบัติมา ถาผิดพลาดนําธรรม
เหลานี้มาสอนไมได ถกูตองแมนยําทุกอยางหาที่ตองติไมได สอนออกก็เปนธรรมที่วา
พระพุทธเจาทานสอนไวเรียบรอยแลว ธรรมนี้ก็เรียบรอยแลว สอนไปถกูตองเรียบรอย
ทุกอยาง ใหนําไปปฏิบัติ 

พวกที่มาอยูในครัวก็เหมือนกัน พวกในครัวพวกอาหารการกินมนัเห็นแกปาก
แกทองนะ พวกอยูในครัวดานตะวันตกนั่นละ พวกทองปองมันเห็นแกปากแกทอง 
เวลาไปดูเราดูทุกอยางนะ พอเย็นๆ ส่ีโมงหาโมงเราจะออกมาแลวไปเที่ยวดูนั้นดูนี้ ดู
รอยลางถวยลางจานเลอะๆ เทอะๆ เมื่อวานนี้ก็ไดมาขูเอา ลางถวยลางจานไมสะอาด 
ทิ้งเกล่ือนอยูตามนั้น หมดเวลาแลวคนหมดไปแลว แสดงวาทิ้งเกล่ือนอยางน้ีแลวจะถึง
วันพรุงน้ีเชา เราดูทุกวันนั่นละเราไป ดูไปหมด เมื่อวานนี้ก็ไดเอาละ นี่เห็นไหมลางถวย
ลางจาน เกล่ือนอยูนี้ดูไดเมื่อไร มนัเห็นแกปากแกทองไมเห็นแกถวยแกจาน เห็นแก
ความสะอาดสะอาน ซึ่งเปนภาชนะสําหรับใสใหเปนของดิบของดีบางเลย เปนยังไง 

เรามาดูทุกวันนะบอกตรงๆ เลย เลอะเทอะอยางน้ีเร่ือยมา มันเห็นแกปากแก
ทอง มันมาเพื่ออยูเพื่อกินไมไดมาเพื่ออรรถเพือ่ธรรมอะไรพวกนี้ นี้ดูทุกอยางดเูปน
อรรถเปนธรรม ไดเตือนเสมอ เลอะเทอะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้น 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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