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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

เหยียบครูเหยียบอาจารยไมมีทางเจริญ 
 

 เราก็ชวยชาติบานเมืองของเราเต็มเม็ดเต็มหนวย ตามกําลังของธรรมทีม่ีอยูในใจ
มากนอย สําหรับผูที่จะนําไปปฏิบัติเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของเราก็ควรคิดบาง 
อยาพากันดิน้กันดีด เวลานี้ทางการบานเมืองรูสึกวารอนมากทีเดียว ตางคนตางดีดตางดิ้น 
ชิงชั่วชิงเดน ไมไดชงิดีนะ ชิงชั่วชิงเลวชิ่งเดน รอนเปนฟนเปนไฟเวลานี้ แลวจะเอาอันนี้มา
ปกครองบานเมืองไดยังไง หัวหนามีแตฟนแตไฟเผาไหม แขงชั่วแขงเลวกันไมไดแขงดีนะ 
ยุงไปหมด เราเปนผูอยูในจุดศูนยกลางดูทุกอยาง ฟงทกุอยางแลวก็สอนไป ใครจะดีจะชั่ว
อะไรก็เปนเรื่องของคนนั้น เร่ืองธรรมก็มีแตการสอนโลกเทานั้นใหมีความสงบรมเย็น อยา
ดีดอยาดิ้นจนเกินไปมันอาภัพนะการดีดดิ้นนี่ ไมด ี

ฟงวาเดือดรอนมากเวลานี้ นี่จะเอานายกฯใหมแหละ แลวดีดกันจนเปนบาเวลาน้ี 
พวกที่จะนําชาติบานเมืองเปนพวกดดีพวกดิ้น ดดีดิ้นก็แขงกนันั่นซิ แลวจะเอานี้มานําชาติ
บานเมืองไดยังไง ก็ควรจะดูบุญดูกรรมดูวาสนาชาตาของตัวเองบางซิ อยากดีอยากได
เทาไรมันก็ไมไดถาไมอํานวย ดิ้นไดมาก็มาเปนฟนเปนไฟเผาเจาของเปลาๆ นั่นแหละ ไม
มีอะไรเหนือธรรมไปไดแหละ นี้เราพูดโดยธรรม รูสึกวาบานเมืองของเราดีดดิ้นมากทเีดียว
ผิดปรกติ คราวนี้เปนคราวที่ผิดปรกติมากทีเดียว ทางบานเมืองดดีดิ้นเรื่องเพื่อผูนํา ผูนําก็
ผูเดียวเทานั้นแหละ แตพากันดีดกันดิ้นทั่วแผนดิน รอนกันไปหมด ศาสนาดูตลอดทัว่ถึง
ไมไดเอนไปกับใคร ใครจะดีดจะดิน้ศาสนาไมไดดีดไมดิ้น สงบรมเย็น ก็ดูไปหมดนั่น
แหละ 

เวลานี้ดีดดิ้นมากจนลืมเนื้อลืมตัว ลืมบุญลืมบาป ลืมอรรถลืมธรรม ลืมครูลืม
อาจารยไป ทีนี้ก็เหยียบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เหยียบหัวครูบาอาจารยไป แลว
จะหวังเอาความเจริญจากการเหยียบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ คือเหยียบศาสนา
และครูอาจารยไปนี้ไมมนีะ พากันจาํคํานี้ใหดี จะหวังเอาความเจริญจากการเหยียบอรรถ
เหยียบธรรม เหยียบครูเหยียบอาจารยนี้ จะไมมีทางเจริญ ขึ้นสูงเทาไรก็จะลงอยางที่ขึ้น
นั้นนะ ลงอยางอาภัพเลยเทียว พากันจําคํานี้ใหดี พวกชาติบานเมืองอยาพากันดิ้นกันดีด
จนลืมเนื้อลืมตัว ลืมสูงลืมต่ํา ลืมบาปลืมบุญ ลืมครูลืมอาจารย 
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นี่ละตัวนี้ตอนจะสรางความฉิบหายแกตน ทั้งๆ ที่ตนก็หวังวาจะเดนจะดังน่ันแหละ 
มันจะดังไปทางไหนก็ไมทราบ ใหดูความเคลื่อนไหวของตนไปในทางที่ผิดที่ถกูประการ
ใดบาง ตรงนั้นจะเปนเคร่ืองตัดสินตวัเอง อยาพากันดีดดิ้นจนเกินไป ใหญโตขนาดไหนก็มี
แตเขายกยอเทานั้นเอง เจาของรอนเปนฟนเปนไฟเกิดประโยชนอะไร ใครไมยกไมยอก็
ตาม ขอใหปฏิบัติตัวเปนคนดี อยูไหนชุมเย็นตลอด นี่ละธรรม ไมหาความสงเสริมมาจาก
ผูใด หาความสงเสริมความดีงามกับเจาของเอง ไดมาแลวชุมเย็นอยูกับเจาของ ไมตองไป
ยื้อแยงแขงดแีขงชั่วกับใครแหละ มันหากดีอยูในใจนั่นแหละคนเรา ถาดีดดิ้นนอกลูนอก
ทางนี้จมนะ มันจะไมฟน มันจะจมแหละ 

ดูเวลานี้รอนกันมากทีเดยีว การหาเสียงนี้ก็พิลึก จางเงินนี้ไมทราบวาเปนกี่รอยกี่
พันลาน จางใหเขามาลงในตัวเอง ใหมาหยอนบัตรใหตัวเอง เงินจางน้ีหวานไปทั่วประเทศ
ไทย นี่ละคนที่จะมาเปนผูนํา ไปหาจางหาวานเขาแลวมีขอบังคับในตัว ไปจางเขาแลวถาเขา
ไมมาหยอนใหก็ตามฆาตามฟนตามแกงตามอาฆาตจองเวรเขา นี้มีแตเร่ืองชั่วชาลามก
ทั้งนั้น ที่ผูจะนําชาติบานเมืองออกมาใชอยูเวลานี้ เอาแตความพินาศฉิบหายแกประชาชน
มาใช จะไมมีความเจริญอะไรเลยแหละ เราพูดตรงๆ ไมมีอะไรเหนือธรรมเหนือกรรมไป
ไดแหละ 

นี่เราพูดตามที่เราทราบมา แหม เดือดรอนมากทีเดียว หวานเงินนี่ทั่วประเทศไทย 
ไปหาจางหาวานเขา มีเครื่องมัดคอๆ อยูในนั้น จางคนหนึ่งๆ เทาไรๆ จางวางลงเปนจุดๆ 
ตั้งแตกํานันตําบลไปเรื่อยๆ ใหญไปเรื่อย เงินนี่ทุมลงไปๆ แลวก็ใหเขากระจายออกไปเปน
คาจางใหเขาไปหยอนบัตรใหคนนั้นเทานั้นบาท คนนี้เทานั้นบาท แลวตามจดตามจอง ถา
เขาไมมาหยอนใหแลวก็ตามจองลางจองผลาญ ตางคนตางพยายามที่จะฆาฟนกันนั้นแหละ 
นี่มันเจริญอะไร 

ใครจะดีจะชั่วก็ยกตนไปกลางๆ เอาไววาวาสนามีมากนอย ถาตัวเปนคนดีแลว คน
ทั้งหลายเขามีหูมีตาเขาจะดูเอง แลวเขาก็ไปหยอนใหเอง ดีกวาที่จะไปหาหวานลอมแบบ
ฉิบหายวายปวงอยางน้ัน เงินลงตรงไหน ดาบกระสุนปนลงตรงนั้นนะ เงินไปวางให
ตรงไหน นี่เขาจะหยอนใหหรือไมหยอน ถาไมหยอนก็ตามฆาตามแกงกนั นี่ฟงซิรอนไหม 
ฟงแลวฟงไมได เสียงโลกสกปรกอยางน้ีแหละ เวลานี้กําลังตื่นกัน ตืน่เตนกันอยางน้ีละ 
ตื่นเตนแบบจะพาใหชาติบานเมืองจม 

ผูนําเลวขนาดนั้นแลวจะปกครองประชาชนใหมีความสงบรมเย็นไดยังไง เรามองหา
ไมเห็น ในสายตาของธรรมมองไมเห็น เวลานี้เดือดรอนกันมากทีเดียว พรรคใหญกกใหญ
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เทาไรยิ่งหวานลงไปๆ หาจางคน เงินที่เอาไปจางๆ แตละแหงละหนนั้นมีดาบมีปนศาสตรา
อาวุธติดไปในเงินๆ นั้นทั้งนั้นแหละ กวางแคบขนาดไหนประเทศไทยนี่หวานทั่วไปหมด 
ใครไมไปหยอนใหตามที่ไปหวานแลวก็ตามจองลางจองผลาญฆากันพินาศฉิบหาย นี่ละนา
สลดสังเวชมากนะ ผูที่จะเปนผูนําทําความสงบรมเย็นใหแกโลก ทําไมจงึกอฟนกอไฟเผา
โลกทั่วประเทศไทยกอนแลว ยังไมทันหยอนบัตรก็เอาฟนเอาไฟไปหวานลอมไวหมดแลว 
มนันาสลดสังเวชนะ ทําไมจึงหยาบโลนเอานักหนา ผาดโผนโจนทะยานเอานักหนา ไมได
มองดูนี่ เทาที่สังเกตดูความเคลื่อนไหวที่เปนมานี้ออกจากใจ ใจเปนยังไง แลวเคลื่อนไหว
ออกมานี้ก็เปนเรื่องฟนเรื่องไฟเผาไหมกันทั่วประเทศไทยละเวลานี้ 

พรรคใหญออกคาจางรางวัลใหญ พรรคนั้นเทานั้นลานเทานี้ลานเทานั้นลาน ไป
เที่ยวหาจางคน คําวาจางคนก็คือไปหามัดคอคน เอาเงินไปหวานลงตรงไหน ดาบหรือปน
จะไปที่นั่นๆ ถาเขาไมไปหยอนใหก็ตามฆาตามฟน ทานทั้งหลายฟงซิ เรานี้สลดสังเวช เรา
อยูจุดศูนยกลางส่ังสอนโลก โลกจะเปนยังไงเราเปนเราตลอดเวลา ไมเคยเอนเคยเอียง เรา
สอนโลกดวยความเปนธรรมลวนๆ ที่จะเอาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ ไปใชกับโลกนี้
ไมเคยมีในธรรม มีแตความเปนธรรมลวนๆ 

ใครจะดีดจะดิ้นถาเตือนถาบอกไมฟงก็ปลอยไปตามเรื่องนะ ถาใครฟงก็เปนความ
ดีแกผูนั้น ไมฟงเราก็ไมเสียหาย เราเปนผูแนะนําส่ังสอนเฉยๆ โดยอรรถโดยธรรม ไมมีคาํ
วาไดวาเสีย ฝายนั้นฝายนี้ไมมีในธรรม ความเอารัดเอาเปรียบ ความเอาแพเอาชนะไมมีใน
ธรรม มีแตความเมตตาลวนๆ ใหกาวเดินไปดวยความสม่ําเสมอ เพื่อชาติของตนจะได
เจริญรุงเรือง เมื่อหัวหนาดําเนินไปดวยความราบรื่นดีงาม ประชาชนก็สงบรมเย็นเปนสุข
ทั่วหนากัน ถาหัวหนาพาดีดพาดิน้แลวคนทั้งประเทศก็ตองรอนไปตามๆ กัน เพราะ
ออกมาจากหลักใหญ ถาหลักใหญสงบรมเย็นดี สวนยอยก็ตองดไีปตามๆ กัน 

เราจึงไดเตือนทางชาติบานเมืองควรจะพินิจพิจารณาบาง อยาผาดโผนโจนทะยาน
จนเกินไป เราวาแตจะเจริญอยางเดียวๆ วาแตจะไดอยางเดียว สมใจอยางเดียว ส่ิงที่
ผิดหวังมันมอียูในตัวของเรานั่นแหละ ทําผิดไปพลาดไป วาดีก็ดีแตชือ่แตนาม สุดทาย
เจาของก็จมไดนะ พากันพินิจพิจารณา ยิ่งไมมธีรรมในใจเลย เอาแตกิเลสออกหนาออกตา 
เหยียบย่ําทําลายไปหมดไมมีสูงมีต่ําอยางนี้ดวยแลว ก็ยิ่งมแีตความลมจมหาความเจริญ
ไมได มีสูงมีต่ําก็คือ เชนอยางเราเปนชาวพุทธ ก็มีพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ มี
ศาสนา มีครูมีอาจารยที่เคารพบูชา ควรเชื่อฟงเราก็ฟง ไมดดีไมดิ้นไปตามอํานาจของกเิลส



 ๔

ตัณหาความทะเยอทะยานอยางเดียว ซึ่งจะพาใหเราและโลกลมจมไปตามๆ เราไมสมควร 
ควรจะนําไปคิดไปอานสาํหรับผูใหญทั้งหลาย 

ก็ไมทราบจะไวใจใคร มองไปที่ไหนมีแตดีดแตดิ้นเปนฟนเปนไฟ ผูอยูจดุ
ศูนยกลางก็เลยจะเปนจะตาย ไวใจไมไดเลยแลวจะทํายังไง หาที่ปลงที่วางไมได นีก่ฟ็งวา
หยอนบัตรนี้แยกเปนหลายแบบหลายฉบับทีเดียว ก็เพราะความไมไวใจของผูนําแตละ
พรรคละพวกนั่นแหละ มันคอยกัดคอยฉีกกันอยูตลอดเวลาในพวกกันเองก็ด ี จากน้ันแลว
ก็จะไปกัดไปฉีกประชาชนทั่วแผนดินไทย ใหไดรับความเดือดรอนไปหมด ทนีี้คนทั้ง
แผนดินมีทั้งคนดีคนชั่ว คนโงคนฉลาด มีสับปนกันไป ไมใชมีแตความฉลาดแหลมคมแต
ผูนําแตละพรรคๆ โดยถายเดียว ประชาชนเขามีหัวใจเขาดูกันทั่วหนานั่นแหละ นอกจาก
เขาไมพูดเฉยๆ  

เราเปนผูนําก็ไมควรจะผาดโผนโจนทะยานจนเกินไป ใหอยูในความพอเหมาะพอด ี
อันหวานลอมเอาเงินไปจางใหเขามาหยอนบัตร นี้ละที่เลวรายที่สุด เอาเงินจางเขามาหยอน
บัตร เงินแตละบาทๆ เขาไปนั้นละคือดาบ ปน ที่ลับที่แจงที่จะทําอันตรายติดไปกับเงินๆ นี้
แหละ นี่ก็เปนความเดือดรอนแกประชาชน อยูดีๆ ก็เอาเงินมายื่นให พรอมกับเอาดาบเอา
ปนมามัดคอไวอีกดวย นี่ละสําคัญมากนะ รอนมากจริงๆ ทําไมผูใหญเราจึงเปนอยางน้ัน 
ไปหาจางเขาทําไม เวลาเขาจะทํา(หยอนบัตร) ก็ใหเปนความสมัครใจตามอัธยาศัยของผูที่
ชอบจะวางหรือหยอนในพรรคใดพวกใด ก็ใหเปนอัธยาศัยของเขา อยาเอาเหยื่อไปลอ 
แลวเอาเบ็ดติดกับเหยื่อนั้นไป เวลางับเขามานี้มันมีเบ็ดอยูในนั้น เกาะปากๆ คนทั้ง
ประเทศเลือดสาดไป จากปากทีถู่กเบ็ดเกาะๆ จากผูนําพรรคตางๆ หาเงินไปหวานลอม ที่
เต็มไปดวยเหยื่อและเบ็ด อันนี้ละที่เปนความเดือดรอนมากประเทศไทยของเรา ผูใหญ
ทําไมจึงเปนอยางน้ัน นี่เปนธรรมะที่เตือนพี่นองทัง้หลาย 

ใครจะทําอะไร เร่ืองธรรมะจะไปบังคบับัญชาเหมือนตํารวจทหารจับกุมคุมตัวใสคุก
ใสตะรางนั้นธรรมทานไมมี ทานสอนตามอรรถตามธรรม ใครจะเชื่อจะฟงก็ฟง ไมเชือ่ก็
เปนเรื่องของผูนั้นเทานั้นเอง แตดชีั่วจะขึ้นอยูกับความที่เชื่อหรือไมเชื่อของผูนั้น ถาเชื่อ
อรรถเชื่อธรรมแลวโลกก็จะเปนไปเพือ่ความราบรื่นดีงาม ตั้งแตผูใหญลงมาถึงผูนอย ถา
ไมเชื่อแลวกจ็ะเดือดรอนมาตั้งแตผูใหญถึงผูนอยเชนเดียวกัน ควรจะพากันคัดเลือก อยา
เห็นแตชื่อแตเสียงอยางเดียว เห็นแกเงินแกทอง เห็นแกรายไดรายรวยอยางเดียว ควรจะ
มองไปตามวดัตามวาตางๆ เวลานี้วัดไหนๆ ก็มีเมรุๆ สําหรับเผาศพคนทั้งนั้น เราตายแลว
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จะไปเผาแดนฟาแดนสวรรคที่ไหน ตายแลวก็จะตองไปเผาที่นั้นเหมือนอยางโลกทั่วๆ ไป 
จึงไมควรดีดควรดิ้น ปาชาขวางหนาเราอยูนั้นนะ 

กรรมดีกรรมชั่ว เฉพาะอยางยิ่งกรรมชั่วที่จะคอยดัดสันดานเราผูดื้อดานนั้น มีอยู
กับเราทุกคน ควรจะมองดูบาง ถามองดูธรรมแลวจะเห็นความบกพรองของตนเอง ถาไม
มองดูธรรม ดูตามกิเลสมีแตจะถกูฉดุถูกลากไปดวยความหลอกลวงของกิเลส และทําตัวให
เสีย และสวนใหญใหเสียไปดวย จึงขอใหพิจารณาดวยดีวงราชการงานเมืองของเรา หลวง
ตานี้นําธรรมพระพุทธเจามาสอน ไมมีเอารัดเอาเปรียบ ไมมีความแพความชนะ วาตอสู
อะไรอยางแบบโลกก็ไมมี คานก็คานโดยความเปนธรรม เห็นดวยก็เห็นดวยดวยความเปน
ธรรม ที่จะใหไปบังคับบัญชาผูใดใหเปนไปตามคาํคัดคานที่เห็นวาไมถูกน้ันธรรมไมมี สอน
ไปตามอรรถตามธรรม ใครจะเอาไมเอาก็เปนเรื่องของผูนั้นตางหาก เราปฏิบัติตนมาอยาง
นี้ตลอด 

ตั้งแตออกบวชเราก็ปฏิบัติตนมาดวยความดีงามทั้งหมดไมมทีี่ตองติ เจาของไมมีที่
ตองติเจาของ พูดใหเต็มศัพทเต็มแสง คือมีหิริโอตตัปปะประจําตัว มีหลักธรรมหลักวินัย
มาเปนกําแพงกั้นใหมีความหิริโอตตัปปะสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม ไมกลาลวงเกินหรือฝา
ฝนอรรถธรรมตลอดมา ผลแหงความมีหิริโอตตัปปะ มีความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม 
สํารวมตนตามหลักธรรมหลักวินัย ก็มแีตความชุมเย็นขึ้นมาเรื่อยๆ จนเปนผลขึ้นมาทั้ง
ดานศีลทั้งดานธรรมมารวมอยูกับตัวของเราเปนผูรมเย็นคนเดียว เราเปนผูปฏิบัติรักษาคน
เดียว ผลก็เกิดขึ้นมา ไดมากนอยก็มาเฉลี่ยเผื่อแผแกบรรดาพี่นองทัง้หลาย ดังที่มาเทศนา
วาการนี้แหละ 

เราก็ไมเคยคิดเคยอานวาจะไดมาเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย แลวมันก็เปนตามอํานาจ
แหงสายบุญสายกรรมเราไมสงสัย ถาไมเปนสายบุญสายกรรม ผูนําก็ไมกลาจะออกมานํา ผู
เชื่อก็ไมเชือ่ ผูปฏิบัติตามก็ไมมี เร่ืองก็ลมเหลวไป แตนี้ก็เปนไปดวยความแนนหนามั่นคง 
ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีของพีน่องชาวไทยทั้งชาติ ไดรวมหัวกันดวยความเคารพนับ
ถือครูอาจารยอรรถธรรมของพระพุทธเจา ผลก็ปรากฏขึ้นมา สมบัติเงินทองของเราก็ได
มากมายกายกอง ทองคําก็ถึง ๑๑ ตนั เวลานี้จะถึงรอยกิโลแลวนะ ๑๑ ตันกับรวมรอยกิโล
แลว นี่ก็เพราะผลแหงความเชื่อถือแหงการรับฟง ยอมฟง ปฏบิัติตาม ก็ไดผลขึ้นมาอยางน้ี 

ดอลลาร เงินสดก็เหมือนกันกระจายออกทั่วประเทศไทย เปนคุณคาแหงน้ําใจของ
พี่นองทัง้หลายทั้งนั้นที่เฉล่ียออกไปเปนประโยชนแกชาติของตน เราก็นําดวยความบริสุทธิ์
ใจตลอดมา เร่ืองที่จะใหเอนใหเอียงใหมัวหมองในใจจากการนําพี่นองทั้งหลายนี้ไมมี เรา
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แนใจเราขนาดนั้น ความมัวหมองคอืความทุจริตนั้นแหละ พี่นองทั้งหลายบริจาคเงินมา
มากนอย นําไปใชสวนใดที่ไมเปนธรรม เปนความทุจริตอยางน้ี เราไมมีเลยตลอดมา ไมวา
ทองคํา ดอลลาร เงินสด เหมือนกันหมด 

จากน้ันการเทศนาวาการพี่นองทัง้หลาย ก็เปนไปตามกนักับโครงการชวยชาติ
ทางดานวัตถุ อรรถธรรมนี้สอนไปเรื่อยๆ จะเปนเวลา ๖ ปเต็มแลวนี้ เราก็สอนดวยความ
แนใจ ไมไดสอนดวยความลูบๆ คลําๆ  สอนดวยความแนใจ ถอดออกมาจากใจที่ได
ปฏิบัติเห็นผลประการใด แลวนําธรรมที่มาแสดงนั้นดวยความมั่นใจแนใจทุกอยางตลอด
มา เราจึงไมปรากฏในใจของเราวาไดพาพี่นองดําเนินไปในทางที่ผิดทีพ่ลาด ตนเองก็
เดือดรอน พี่นองทัง้หลายก็เกดิความเดือดรอนกระทบกระเทือนระส่ําระสาย อยางน้ีก็ไม
เคยมี ปรากฏวาราบรื่นดีงามมาทั้งดานวัตถุ ทั้งศีลธรรมก็ประกาศสอนมา 

เวลานี้ก็มีวิทยุเกือบจะทั่วประเทศไทยแลว ออกจากธรรมที่หลวงตาบัวแสดง ถาไม
เคารพนับถือก็จะฟงหาอะไร นี่ก็เคารพนับถือนั่นเองจึงฟง เราเทศนก็เทศนดวยความ
แนใจเปนธรรมลวนๆ แนใจวาผิดพลาดไมมี เพราะถอดออกมาจากหัวใจที่ไดปฏิบตัิเห็น
ผลอยางไรแลวนํามาสอนโลก เราจึงไมมีระแคะระคายวาสอนโลกไมวาธรรมขั้นใด ไดสอน
ผิดไป เราไมเคยมี เปนที่แนใจ อบอุนภายในใจอยูเสมอ  

นี่ละที่เรานําพี่นองทัง้หลาย นํามาตลอดจนกระทั่งบัดนี้ นําชาติดวยศาสนานํามา
เร่ือยๆ มาสอนโลก ที่เรานํามานี้ก็รูสึกวาไมมีอะไรดางพรอย ฉะนั้นโลกที่ไดยินไดฟง 
บรรดาในวงราชการงานเมือง รัฐบาลก็เปนลูกศิษยของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
เปนลูกศิษยมีครูมีอาจารย ควรจะฟงเสียงครูเสียงอาจารยบางพอประมาณ อยาดีดอยาดิ้น 
เดี๋ยวจะกลายเปนลบหลูดูหมิ่นไปและจะกลายเปนการทําลายตนไปในตัว นี่ก็เปนธรรม
เตือนไวเหมือนกัน ทําใหวิตกวิจารณ มันผาดโผนโจนทะยานเกินไป แลวจะทําใหเสียทั้ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เพราะความผาดโผนโจนทะยานนั้นก็เปนได เพราะความลืม
ตัวเปนไดทั้งนั้นแหละ ถามีความรูตัวจะมีสูงมีต่ํา มีทีเ่คารพนับถือแลวจะกาวเดินไป
พอประมาณไมผิดพลาดจนเกินไป และรูสึกตัว ยับยั้งตัวได 

ถาเห็นวาตัวดีตัวถูก ตัวจะเดนจะดังกวาคนทั้งโลกแลว ผูนี้ละผูที่จะผิดพลาดอยาง
ไมมีจุดหมายปลายทาง จมไดจริงๆ จึงขอใหบรรดาพี่นองทัง้หลายตั้งแตวงราชการงาน
เมืองรัฐบาลมา เราเปนลูกศิษยพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนลูกชาวพุทธ ไดนอม
นําธรรมเขาไปสูจิตใจ ปฏิบัติตนอยาใหผาดโผนโจนทะยานจนเกินไป เร่ืองการเงินการทอง
หวานลอมที่นั้นที่นี้นั้นขัดกับหลักของผูนําประเทศชาติ เพือ่จะใหเปนไปเพื่อความรมเย็น 



 ๗

อยาเอาสิ่งที่เปนพิษเปนภัยไปหวานลอมเขาหวังประโยชนสําหรับตัว เมื่อไมไดตามนี้แลว
มันจะกลายเปนจองลางจองผลาญฆากันทั่วประเทศ เพราะเงินที่เปนเหยื่อลอนั้นไปไม
สงสัย จึงควรที่จะพิจารณาใหมาก ไปหวานลอมหาอะไร ดีชั่วใครก็รู ใครดีใครชั่ว ควร
เชื่อถือไดไมควรเชื่อถือไดเขาก็รูเอง ไปหาหวานลอมหามัดคอเขาหาอะไร ส่ิงเหลานี้ไมใช
ของดี เปนสิ่งที่จะเปนฟนเปนไฟตอคนสวนมากทั้งประเทศไดทั้งน้ันแหละ จึงขอใหพินิจ
พิจารณา 

เราไมคานใคร นี่มันขัดเราก็บอกวาขัด ขัดกับอรรถกับธรรม ถาใหไปธรรมดานี้ 
อยาวาแตเปนพันเปนหมื่น เปนลาน เปนลานๆ ใหกันเปนความเย็นใจทั้งน้ัน แตใหแบบ
เหยื่อลอปลานี้ฉิบหายไมเปนมงคล เปนความเสียหายทั้งน้ัน ใหแบบเหยื่อลอปลา เงินไป
เที่ยวหวานลอมไปหมดเพื่อใหเขามาหยอนบัตร ถาเขาไมมาหยอนก็จองลางจองผลาญตาม
ฆากันแหลกไปหมด อันนี้ไมถูกตองเลย ถาใหเฉยๆ เอา มีเทาไรเอาไปให เมืองไทยเรานี้
จะไดยิ้มแยมแจมใสทั่วหนากันนั่นแหละ ถาไดรับการบริจาคทานดวยความเมตตาสงสาร 
ไมมีพษิมีภัยเจือปนเลยแลวจะเปนความรมเย็น อันนี้ไมใชอยางน้ัน มันมีเหยื่อลอปลาอยู
ในนั้น เบ็ดจะเกาะปากๆ เวลาใดก็ไดถาผิดพลาดจากความมุงหมายของพวกโหดราย
ทารุณนี้ เปนไปไดทั้งน้ันแหละ จึงพากันพิจารณา 

รัฐบาลของเราเปนรัฐบาลของชาวพทุธ ทําไมจึงผาดโผนโจนทะยานจนเกินไป ไมวา
พรรคไหนๆ ใครมีเงินมีทองทุมลงไป หลอกลวงประชาชนราษฎรใหเขาไปหยอนบัตร ถา
เขาไมมาหยอนบัตรให พูดตรงๆ วาจะตามฆา วางั้นเลย นี่แบบเปดเผย ความจริงเปน
อยางน้ัน มันไปแบบลับๆ  ไปตามฆาจองลางจองผลาญ ใครจะไมเสียดายชีวิต ใครก็ตอง
กลัว แลวเงินใครก็อยากได นึกวาเขาเอามาใหธรรมดา ที่ไหนไดเบ็ดมันติดอยูกับเหยื่อ อยู
กับเงินนั่น ความตายมันอยูกับเงิน เอาเงินมายื่นใหความตายของคนนั้นมนัก็แฝงกันมา ถา
ไมไดทําตามเขาบอกขอหยอนบัตรนี้ ความตายอาจมาวันไหนก็ได มันเปนของเลนเมื่อไร 
แลวทําไมจึงกอความเดือดรอนมากมาย 

ผูนําของเราทุกพรรคทุกฝาย ไปหลอกลวงไปจางราษฎรเขาทําไม เขามีหัวใจ
ดวยกันทุกคน ใครดีใครชั่วก็รูเอง เส่ียงอํานาจวาสนาของตวัเองซิถาอยากเปนผูใหญ มี
วาสนาพอจะเปนผูใหญไดไหม ถาไมมีวาสนาพอจะเปนผูใหญได กใ็หอยูตามบุญตาม
กรรมของตน เหมือนตาสีตาสาอยูตามทองนา เขาไมเห็นเดือดรอนอะไรเลย เราเดือดรอน
อะไร ไมมีวาสนาแตอยากดีอยากเดนมันก็ขัดกับความจริง ควรจะนําไปพินิจพิจารณา 
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ธรรมนี้พูดเปนกลางๆ ใครจะปฏิบัติตามก็ได ไมปฏิบัติตามก็เปนเรื่องของผูนั้น ที่
จะใหธรรมนี้ไปบังคับบัญชาบีบบี้สีไฟผูหนึ่งผูใดไมมี เปนธรรมประเภทสอนโลกทั้งนั้น 
ไมไดสอนแบบบีบบี้สีไฟ สอนกลางๆ ควรจะนําไปพินิจพิจารณา เราอดคิดไมไดนะ เรา
ปฏิบัติธรรมอยูตลอดเวลา จิตใจเปนธรรมตลอดเวลาไมมีโลกเขามาแฝงเลย การพิจารณา
โลกจึงพิจารณาไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมีเอียงมเีอน ผิดถูกชั่วดีอะไร เห็นวาจะเปนความ
เสียหายมากนอยเพียงไร ก็เผดียงมาใหผูเกี่ยวของ ผูมีกิจการที่จะลอแหลมตออันตราย
สําหรับประชาชนทั้งหลายนั้นก็เตือนมา อยาพากันทําอยางน้ี 

เชนเรื่องหวานลอมนั้นหวานลอมนี้ เอาเงินไปทุมที่นั่นทุมที่นี่ มันเรื่องอะไร มัน
หยาบโลนจนเกินไป ความโลภเกินประมาณ ผาดโผนโจนทะยานเกินไป จึงขอใหอยูใน
ความพอดีสําหรับผูจะเปนหัวหนาของประชาชน ใหเขาไดกราบไหวบูชานับถือเปนขวัญตา
ขวัญใจตลอดไป อยาใหไดระเวียงระแวงเรื่องดาบเรื่องปนเรื่องศาสตราอาวุธตางๆ  ที่
ผูใหญนั้นแหละไปหลอกลวงแลวตามฆาเขา อยาใหเขาไดมีในใจอยางน้ีเลยเราเปนผูใหญ  
 ทองคําวันนี้ไหลซึมมาตั้ง ๑๖ บาท จะใหคอยไหลซึมเขาไปนะ ทองคําเราใหไหลซึม
เขาสูคลังหลวงของเรา เราทั้งประเทศจะไดหายใจโลงๆ ตลอดชั่วลูกชั่วหลานของเรา นี่
หลวงตาวางฐานไวใหลูกหลานหายใจโลงตอไป หลวงตาจะตายวันใดไมนานแหละ เปน
หวงลูกหวงหลาน สําหรับตัวเราเองเราไมหวง ไมมีอะไรหวง หมดหวงทุกอยางแลว เปน
หวงตั้งแตกบัลูกกับหลาน เพราะฉะนั้นจึงออดนั้นออนนี้ เคาะกระเปานั้นเคาะกระเปานี้ 
กระซิบกระซาบ มีทองคํากี่บาทในกระเปา เปนอยางน้ีอยูเร่ือยๆ ก็เพราะความหวงลูกหลา
นั่นแหละ จําเอานะ เอาละพอ จะใหพร 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

