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ยาเสพยติดตองใชท้ังพระเดชพระคุณ 
 

 น่ีทานเจาคุณอริยฯ ทานก็เสียแลว เจาคุณเขียน อริยเวที วัดบานโพน โอย ปวยมา
นานไมทราบวาก่ีป เขา ๆ ออก ๆ โรงพยาบาลอยูตลอดนะ คิดวาไมต่ํากวา ๓ ป ตั้งแตได
ยินวาปวยแลวเขาโรงพยาบาล เขาแลวออก ๆ อยูอยางนั้น ทานก็ทรมานเร่ืองรางกายอยู
มากเหมือนกัน ทานปวยมาหลายป 

เร่ืองเหลาน้ีไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ เร่ืองยาเสพยติดน่ี โถ เราคิดไวเหมือนวาสุดวิสัย 
มันไมใชเรื่องไมใชหนาที่ของเรา ที่เราจะเขาไปเกี่ยวของอะไร ๆ ก็มีแตแนะนําสั่งสอน การ
แนะนําสั่งสอนก็เปนอีกอยางหนึ่ง มีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณนั้นถูกตอง ทานดําเนินมาอยาง
น้ัน นิคฺคยฺห ปคฺคยฺห ทรงชมเชยสรรเสริญผูทําดี แลวดุดาวากลาว ดีไมดีเอากันอยางหนัก
กับผูทําชั่วตามแตขั้นของความชั่ว น่ัน ทานมีอยางนั้น การปกครองโลกมีอยางนั้น ทาง
ธรรมน้ีก็มีแบบธรรมแบบวินัย 

เราคิดวา เออ เมืองไทยเราน้ีมาเสียเพราะอันน้ีละเหรอ วิตกอยูตลอด พูดอะไรก็
พูดไมออกนะ ก็มีแตการแนะนํา แนะนําก็อยางน้ันแหละ แนะนําคนกินยาเสพยติด โอย 
ยกโคตรไปแนะนําเขาก็ไมไดเรื่องใชไหม อยาวาแตหลวงตาบัวไปแนะนําเลยนะ ใหเอา
โคตรหลวงตาบัวไปสอนก็ไมไดเรื่อง เรื่องพระคุณนี ่ยกโคตรไปก็ไมไดเรื่อง ตองมีพระเดช 
มีอํานาจดวย มีพระคุณมีอํานาจอยูในน้ันดวย อยางน้ันนะ ไมงั้นไมได เมืองไทยเรานี้จะฉิบ
หายจริง ๆ เสียแลวเหรอ ขึ้นชองหนึ่งแลวลงชองหนึ่งอยูอยางนี ้ เราก็อดคิดไมไดนะ 
เพราะเราก็ชวยชาติเต็มกําลังความสามารถของเราทุกดานทุกทาง ที่อยูในวิสัยของเราที่จะ
ทําได แตเรื่องอยางนี้ก็มีแตการแนะนําสั่งสอน อยางนี้ไมพอกัน คิดอยูอยางนี้นะ เมืองไทย
เราจะจมไปหมด หมดคุณคาหมดราคา ถาลงยาเสพยติดเขาจุดไหน ๆ คนไหนแลวหมด
เลย ๆ ก็หมดจริง ๆ ละ 

นี่เราพูดตามเรื่องความสัตยความจริงของอรรถของธรรม ตองพูดอยางนี้ พูดอยาง
อื่นไปไมได บอกวาจะหมดจริง ๆ แลวเมืองไทยเราถาไมใชวิธีอยางที่วา พระเดชพระคุณ
เขาดวยกัน พระคุณก็เห็นไหมละ พอติดยาเสพยติดเขามาทางนี้ก็บําบัดรักษาไมใชเหรอ น่ี
พระคุณ น่ัน พระเดชตองใช อะไรท่ีจะมาทําความฉิบหาย พระเดชใชลงไป ตองใชอํานาจ 
ไมใชไมไดจะฉิบหาย การใชอํานาจเพ่ือคนท้ังประเทศน้ีเสียหายท่ีไหน เปนอยางน้ัน ใครจะ



 ๒ 

วาโหดรายไมโหดราย อยูด ีๆ ใครไปวากันท่ีไหนใชไหม อยูด ีๆ ไปตัดคอกันไปฟนกัน จับ
มาใสคุกใสตะรางไมเคยเห็นมี มันทําความชั่วก็ตองพูดถึงเรื่องความชั่ว ควรหนักก็หนัก 
ควรเบาก็เบา ไปตามขั้นของความชั่วของคน 

ตั้งแตนักโทษติดคุกติดตะราง ดูซิโทษของเขามีเสมอกันเมื่อไร เหล่ือมลํ้าตํ่าสูงไป
อยางนั้นใชไหมละ ตามโทษ อันนี้ก็เหมือนกัน การที่จะใชพระเดชพระคุณก็แบบเดียวกัน
น่ันแหละ ก็ถูกธรรมแลวนี่จะใหวายังไง เรามีพระเดชไวสําหรับพระคุณตอชาติไทยท้ัง
ประเทศ ฟงซิ พระเดชปราบสิ่งที่ชั่วชาคนชั่วชาลามกออก อยาใหเขามา พวกน้ีเปนพวก
เน้ือราย จะมาทําความเสียหายแกชาติไทยทั้งชาต ิ เนื้อรายนี่ตองไดใชพระเดช ประเภท
อยางนี้ไมใชพระเดชก็ไมได ทางหลักธรรมวินัยทานก็ม ีถาไมไดแลวขับเลย อเปหิ ขับ ปรับ
โทษอีกดวย ตามพระวินัยก็มี ทั้งปรับโทษแลวไลสงก็มี น่ันเปนอยางน้ัน เร่ืองพระวินัยทาน
ก็มีตามหลักของธรรมของวินัย เรื่องโลกก็ตองใชไปตามของโลกนั้นเอง 

เร่ืองน้ีเร่ืองใหญโต เรื่องฉิบหายทั้งประเทศจะวาอะไร เรื่องยาเสพยติดเปนของเล็ก
นอยเมื่อไร จะไปใชเหยาะ ๆ แหยะ ๆ ก็ไมได มันก็ตองใชตามขั้นตอนที่จะทําความสงบ
ใหเนื้อดีทั้งหลายทรงตัวอยูได เนื้อรายก็ปดออก ๆ อะไรที่ระงับลงได เยียวยาก็เยียวยา ถา
ระงับไมไดก็ตองปดออก มันจะมาติดเปนเชื้อใหญเขาในชาติไทยของเราทั้งชาตินี่ มันของ
เลนเมื่อไร ยาเสพยติดมีแตติดโดยถายเดียว ตายโดยถายเดียว ฉิบหายโดยถายเดียว ทาง
จะเจริญไมม ี มีแตทางเสียหายโดยถายเดียว แลวเราจะใชแบบไหนท่ีจะใหเหมาะสมกับส่ิง
เหลาน้ีนะ 

เราน่ีคิดมานาน หากพูดไมออก คิดไปแงนี้โดนแงนี้ ๆ ตอจากนี้มาโดนแงนี้ คิดไป
คิดมาอยูอยางนั้น เพราะเปนเร่ืองใหญโตใหคิดอยูภายในใจตลอดมานะเรา แตมันจะออก
แงไหนก็อยางวาน่ันละ แงของเราเราก็สอนแลว ถึงสอนก็อยางวาละ ไปสอนคนตายมันได
เรื่องอะไร ผูที่วาไมติดนี่ก ็ พอทางนั้นเขาสอดเขามาปบติดปุบเลย แนะ มันก็อยางนั้นนะ 
ติดเร็วท่ีสุดดวย ถาติดแลวตายเลยไมมีทาง ๆ โอย.นาทุเรศนะ ยาเสพยติดน้ีเปนมหาภัย
อยางยิ่งทีเดียว จะใชแบบน่ิมนวลออนหวาน โหดรายทารุณเกินไปอะไร ๆ มันหาเร่ืองมา
พูด ไอโหดรายทารุณเกินไป หนามยอกมันไมถอดหัวหนามออก กลัวมันจะเจ็บถาถอด
หนามออกแลวจะโหดรายอยางน้ันเหรอ หนามยอกเทา เวลาหนามปกมันก็เจ็บปวดพอ
แลว แลวจะถอนหนามออก วาโหดรายทารุณเหรอ พิจารณาซิ  

ถอนหนามออกมันก็เจ็บ โหดหรือไมโหดก็ตองถอนออก น่ัน เครื่องบังคับก็มีอยูใน
น้ันจะวายังไง อันนี้หนามยอกคนทั้งประเทศ ไมถอดหัวหนามออกจะทํายังไง การถอดหัว
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หนามออกก็ตองมีเจ็บมีปวดบางเปนธรรมดา น่ีการพระเดชพระคุณท่ีจะใชปราบปรามเพ่ือ
ความดีทั้งหลายจะไดทรงตัวอยูในชาติไทยของเรา พูดถึงชาติไทยก็ตองปฏิบัติตามหนาที่ 
เราพูดอยางเปนธรรม เราไมไดเหยียบยํ่าทําลายใคร คนเสียหายก็จะไมใหมีตักเตือนกันยัง
ไง แนะ การตักเตือนกันก็เปนเรื่องความดีนี่นะ  

ฟงวามันรุนแรงเอามากนะ ลุกลามเขาหมดไมวาเด็กวาผูใหญติดไดทั้งนั้น ๆ ยา
เสพยติดมันไวหนาใคร เอา พูดใหฟงชัด ๆ นะ เอาพระอรหันตมากินก็กินดูซิยาเสพยติด 
พระอรหันตองคนั้นตองติดยาเสพยติด เรื่องธาตุเรื่องขันธทานตองติด เพราะยาเสพยติดน้ี
เปนฝายสมมุต ิ เปนเรื่องของโลก ธาตุขันธทานก็เปนโลกรอยเปอรเซ็นตเหมือนกัน ใหไป
กินดูซิพระอรหันตกินดูซ ิ จะไมติดยาเสพยติดไดหรือ น่ัน ฟงซิเอาอยางนี้ละนะ จิตของ
ทานไมติด แตเรื่องธาตุเรื่องขันธเปนสวนสมมุติตองติดนี่จะวายังไง เอาอะไรมากินก็ติดใน
สวนท่ีโลกเขาติด พระอรหันตติดไดเหมือนกันในเรื่องธาตุเรื่องขันธ แตสวนเรื่องกิเลสไม
ติดไมมี เวลาครองธาตุครองขันธอยูธาตุขันธก็เปนเรื่องสมมุติ สิ่งใดที่เปนสมมุติดวยกัน
มันก็เขากันได ๆ ติดกันไดไมสงสัย  

เราจะเอาเร่ืองธาตุเร่ืองขันธไปบวกเปนอรหันตไดเหรอ ธาตุขันธเปนธาตุขันธ 
อรหันตความส้ินกิเลสภายในใจเปนความส้ินกิเลส จะไมมีสมมุติใดเลย สามแดนโลกธาตุน้ี
เขามาเกี่ยวของไดเลยสําหรับจิตของพระอรหันต อันน้ันยกใหเลย แตเรื่องธาตุเรื่องขันธ
ทานก็เปนเหมือนกันกับโลกน้ันแหละ ควรเจ็บก็เจ็บ ควรปวดก็ปวดเหมือนกัน หนามยอก
เทาทานก็เจ็บเหมือนกันกับเราไมผิดกันอะไรเลย นี่คือเรื่องสมมุติตอสมมุติ ตองเขากันได
อยางนี้ตลอดไป ทั้งพระอรหันตทั้งปุถุชนเรา เพราะธาตุขันธไมใชอรหันต ธาตุขันธเปน
เรื่องของสมมุติเปนดิน นํ้า ลม ไฟ เหมือนกัน มันก็เขากันไดธรรมดาไมผิดกัน เราจะไป
เหมาอันน้ีใหเปนอรหันตหมด วาเปนอรหันตแลวจะไมติดอะไรทั้งนั้น ๆ พวกบาน่ีเราวา
อยางน้ันนะ จะวายังไง เราไมเปนบาเราก็พูดวาพวกบาไดจะเปนอะไรวะ มันตองแยกตอง
แยะซ ิ เอามาลองดูซิ เอายาเสพยติดมาใหทานผูส้ินกิเลสกินดูซิ ทานไมกินเขาใจไหม 
เพราะทานเกี่ยวของกับความรับผิดชอบในธาตุในขันธของทานอยู ทานก็รักษาอันนี้ใหพอ
เหมาะพอดีกับสมมุตินิยม น่ัน ทานไมกิน  

พระอรหันตทานดื้อดานไปกินยาเสพยติดไมมี เรื่องอยางนี้ไมม ีแตเร่ืองท่ีมันแทรก
เขามา ๆ ไมใหรูตัวนั้นในธาตุในขันธมันทําได เปนได ติดไดเหมือนกัน แตจิตของทานไม
ติด จิตของพระอรหันตเอาอะไรมาติด สิ่งใดที่เคยมาตั้งแตทานเปนปุถุชนคนธรรมดานี ้
ธาตุขันธของทานก็เยียวยาไปธรรมดาเหมือนกัน เชน การกินอยูปูวาย การหลับการนอน 



 ๔ 

การไปการมา เจ็บไขไดปวยเกี่ยวของกับหยูกกับยา ทานก็มีเหมือนกันในสวนเหลาน้ี แตจิต
ขอบทานไมม ีที่จะมาเยียวรักษาดวยสิ่งสมมุติทั้งหลายเขาไปทําลายจิตพระอรหันต ใหพระ
อรหันตไดเยียวยาจิตนี้ไมม ีบอกวาไมมีรอย ๆ ๆ ลาน ๆ เปอรเซ็นตเลย ทานไมมีก็บอก
ไมมี ใหแยกอยางนั้นซ ิอะไร ๆ ก็จะเหมาเอาหมด ภูเขาทั้งลูกก็เปนอรหันตหมด ถาพระ
อรหันตเดินหย็อก ๆ เขาไปภูเขาลูกน้ี ภูเขาลูกน้ีเปนอรหันตนะ วาอยางน้ันเหรอเขาใจไหม 
ภูเขามันเปนภูเขา อรหันตเปนอรหันต ธาตุขันธเปนธาตุขันธ อรหันตเปนอรหันต ไมได
เหมือนกันน่ีนะ มันตางกัน  

พระอรหันตหมายถึงจิตลวน ๆ กับสิ่งที่แทรกซึมที่เรียกวากิเลส ท่ีมันทําลายสัตว
โลกอยูเวลาน้ีคือกิเลสท่ีมันแทรกอยูในจิตน้ันแหละ ใหเปนทุกสิ่งทุกอยาง เราไมเปนยา
เสพยติดประเภทนั้นก็เปนยาเสพยติดประเภทของคนทั่วไปที่เกี่ยวของกับสมมุติ ตองวุน
วายกันอยูตลอดอยางนี้ จะใหวายังไง นี่เรื่องของโลกเปนอยางนั้น เรื่องสมมุติเปนอยางนั้น 
พอจิตเปนอรหันตแลวอะไรก็เปนอรหันตหมด อยางนี้มันก็บาอยางจัง ๆ จะวาไง เดินผาน
ไปตรงไหนก็มีแตอรหันตไปหมด ผานพวกฝูงไก ไกเหลาน้ีเปนอรหันตนะ ผานฝูงเปดก็
เปนอรหันต ผานกองขี ้ๆ กองนี้เปนอรหันต ใครจะกราบไดลงคอไหมกองขี้กองนี้นะ เหอ 
กองขี้กองนี้เปนอรหันต เพราะอรหันตทานเดินผานมาน้ี แลวใครจะกราบขี้ไดลงคอไหม 
แตกราบพระอรหันตกราบได กราบข้ีกราบไมไดเขาใจเหรอ น่ัน ก็แยกกันอยางนั้นซ ิ 

น่ีเราพูดถึงเร่ืองยาเสพยติด ไดระวังกันทั้งนั้นนะ แตสําหรับอรหันตน้ันเรายกมาพูด
เฉย ๆ ที่จะใหทานมากินสิ่งเสพยติดดวยทั้ง ๆ ท่ีรูน้ีฆาทานตายทานก็ตายเฉยๆ เพราะ
ทานไมกิน น่ัน เพราะทานรับผิดชอบในขันธของทานอยู มันเกี่ยวโยงกันอยูทานก็รักษา 
สวนจิตของทานจะทําอะไรใหเปนอะไรไมมีทาง เรียกวาไมมีทาง บอกวาเปน อฐานะ แลว
มันตางกันอยางนี้นะ  

(เสียงหมาเหา) เอา เหาลงไปบักนี่ก็ด ี มึงอยูในวัดนี้ถามีพระอรหันตอยูในนี้ มึง
เปนอรหันตมึงเหาหาอะไร มันก็ตองอยางนั้นซ ิ ซัดกันอยางนั้นซิ ถาสมมุติวามีอรหันตอยู
ในวัดน้ี มึงเหาทําไมมึงอยูในวัดอรหันตนะ หามไมใหไอกี้เหาไดไหม ไอกี้มันก็เหาของไอกี้
แลวอรหันตน้ันก็อรหันตใชไหม มันคนละอยาง เขาใจเหรอพวกบาน่ีนะ เหอ โอย.ขบขันดี
นะพูดไปไดทุกแบบนะ พูดไดทุกแบบ มันอยูในกรง เขาก็ดีนะเขาไมด้ือนะเวลาเรายังไม
เปดเขาไมออก พอเปดแลวใครยุงเขาไมไดนะ  

หลวงตา ดีละท่ีนายกทานทําอยางน้ี เราเห็นดวยเลย  
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ผูวาฯ ก็ใชเวลา ๓ เดือน ๑ กุมภาพันธถึง ๓๐ เมษายน มันเหมือนกับทําสงคราม
ครับ  

หลวงตา โอย สงครามตรง ๆ น่ันละ สงครามเพื่อรื้อชาติบานเมืองของเรา ไมงั้นมัน
จะจม เหอ  

ผูวา ใชเวลา ๙๐ วัน คิดวาพอ หลังจากเสร็จ ๙๐ วันก็คงเหลือนอย ๆ มาก จังหวัด
อุดรเราก็คิดวาส้ินป ๔๖ น้ีเราจะประกาศ เอาท้ังจังหวัดเลยครับ เพราะวาพรุงนี้ผมก็ไปเปน
ประธานที่อําเภอกุมภวาป  กับกิ่งอําเภอประจักษ ๒ อําเภอน้ีปลอดยาเสพยติดแลวครับ 
แลวจะไลไปทีละอําเภอ ๆ คิดวา ๒๕๔๖ นี้คงจะหมดครับ 

หลวงตา ก็ดีละ มันเปนมาเทาไรยาเสพยติด จะรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ใครเปนผูใหญ
เทาไรก็เรียกวาไมมีสติปญญาท่ีจะแกไขหรือปราบปรามส่ิงเหลาน้ี ความผิดเหลาน้ี สิ่งผิด
เหลาน้ีออกจากสัตว จากคนของเรา ชาติไทยของเรา มันก็นับแตวันลุกลาม ๆ อยางนี้ พอ
นายกฯ คนนี้ทานชวยดวยความรักชาติจริง ๆ น้ีละความรักชาติพิจารณาซิ คนทั้ง
ประเทศทานตองสละชีวิตลงใสเพ่ือชาติบานเมืองของเรา เปนคนชั่วหรือคนดีเอาไป
พิจารณาซิ ไมง้ันจะฉิบหายกันหมดท้ังประเทศน่ีวาไง 

น่ีก็คอยเบาบางไปเพียงเทาน้ีก็เห็นผลแลวจะวายังไง แลวก็จะเปนผูเปนคนตอไปใน
ชาติไทยของเรา ไมง้ันเลยหมาไปเลยนะ ยาเสพยติดจะติดไปหมดกระทั่งถึงหมูถึงหมานะ 
เจาของมันติดมันก็จะเอาปอนหมามัน แลวพวกหมานี้ก็เปนพวกนักยาเสพยติดดวยกัน ไม
มีความหมายอะไรเลย จนกระทั่งเปด ไก เหลานี้จะไปปอน พวกนี้ก็ติดยาเสพยติดหมด ใน
วัดปาบานตาดอยาเอามานะ ไมไดนะ มันจะเลยไปหมดท้ังวัดปาบานตาด หลวงตาน้ีก็เลย
หมาไปเลยนะ ถาลงเอายาเสพยติดมาใสวัดปาบานตาดแลว โอ ของรายแรงน่ี  

น่ีละเน้ือรายทานท้ังหลายทราบไหม เนื้อรายตองตัดออก ๆ ไมตัดออกไมไดฉิบ
หายหมด ประเภทน้ีประเภทยาเสพยติด นี้คือเนื้อรายของชาติบานเมือง หมดคาหมดราคา
เหลือแตลมหายใจฝอด ๆ เทาน้ัน น่ีเรียกวาเน้ือราย ตองรีบตัดไมตัดไมไดนะ เรายังไม
เห็นวาเปนของสําคัญเหรอ เห็นวารุนแรงไป วาง้ันเหรอ อะไรรุนแรงพิจารณาซิ คนอยูด ีๆ 
เขาไปทําอะไรกัน การปกครองบานเมืองก็มีหลักมีเกณฑในการปกครองบานเมือง อยูด ีๆ 
น้ีไปจับเขาใสคุกใสตะราง มีคนไหนไปทําอยางนั้นผูใหญที่ปกครองบานเมือง โหดราย
อะไร คนดีก็เปนคนด ีนี่คนชั่วก็ตองพิจารณา  

ธาตุขันธของเราเวลามันดีก็ปรกต ิ ถาเวลาไมดีตองหาหยูกหายามาใส ควรแกไขยัง
ไงก็แก ดีไมดีอวัยวะสวนใดที่เปนเนื้อรายนี่ถาปลอยไวมันจะลุกลามเขาไปหาเนื้อด ีรางกาย
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ของเราฉิบหายหมด จําเปนตองไดตัดออก ถึงจะรักสงวนขนาดไหนเอาไวไมไดเลย น่ัน 
เห็นไหมตัดออก น่ีวาโหดรายหรือไมโหดรายพิจารณาซิ เน้ือรายมันจะกินคนท้ังคนใหฉิบ
หายไปหมด เพียงเล็กนอยเทาน้ันแหละ ไอเน้ือรายนะ แตมันจะลุกลามใหคนฉิบหายไป
หมดท้ังคนตายเลยน่ี เจาของน้ันแหละ มันจําเปนจะตองไดตัดออก เจาของน่ันแหละเปนผู
รักผูสงวน แลวทําไมจึงตองตัดออก เพราะมันเปนเน้ือรายเห็นไหมละ อันนี้ก็คนชั่วที่จะทํา
ความฉิบหายใหแกชาติบานเมืองน้ีคือประเภทเน้ือราย ตองพยายามรักษาหรือตัดออก พูด
งาย ๆ ตัดออกคือตัดความชั่ว คนชั่วออก และบํารุงรักษาใหเปนคนดีข้ึนมา น่ัน เปนความ
เสียหายท่ีไหน โหดรายทารุณท่ีไหนพิจารณาซิ พูดไมมีเหตุมีผล สุมส่ีสุมหา พูดคัดพูดคาน
พูดตานพูดทานพูดทําลาย ผูท่ีทําลายผลประโยชนสวนรวมใหฉิบหายวายปวง ไมใหมีแกใจ
อยางนอยหมดกําลังใจ  

คําพูดเชนนี้ไมควรจะมาพูด ถาย่ิงเปนผูท่ีเคยปกครองบานเมืองมาแลวเลวรายท่ีสุด 
คําพูดประเภทนี ้ ของคนประเภทนี้ ไมมีชิ้นดีเลย เขาทําการรักษาบํารุงบานเมืองของเรา 
แลวกําจัดปดออก สมกับวาเปนผูรักษาชาติบานเมืองแลวเสียหายไปท่ีไหน จึงวาโหดราย
ทารุณไป ในการกําจัดสิ่งไมดีทั้งหลายออกจากสิ่งที่ดี มันเปนโหดรายทารุณเหรออยางน้ัน 
พิจารณาซิ พูดอยางนี้มันก็พูดไดนะบางคน 

ถึงเวลาแลวจะพูด เราพูดเปนอรรถเปนธรรมอยางน้ี คนหน่ึงพยายามทําความดิบ
ความดีตอชาติบานเมืองเต็มกําลังความสามารถ คนหนึ่งไมมีอะไรมีตั้งแตหาแตฟนแตไฟ 
แตหอกแตหลาวเขามาทิ่มมาแทงมาจุดมาเผาอยูอยางนั้นตลอดเลยพวกเปรตพวกผีนี่ พวก
ทําลายชาติบานเมือง มีคนดีขึ้นมามีไมได พวกเปรตพวกผีนี้ตามจองลางจองผลาญ ตาม
ทําลายทุกแบบทุกฉบับน่ันละ มันเลวขนาดไหนพวกน้ี นี่หรือพวกที่ควรจะยกชาติไทยใหมี
ความเจริญรุงเรือง คนประเภทน้ีเหรอ พิจารณาซิ คนท่ีทําความดีไมมีความหมายแลวทํา
ยังไง กลายเปนคนชั่วไปหมดแลวคนชั่วจะเปนคนดีปกครองใคร หมามันก็ไมยอมใหปก
ครองนะคนชั่วมาปกครองคนดีใหดีขึ้นนี ่ มันจะดีไดยังไงมีแตเลวดวยกัน หมาเราก็ไมยอม
ใหมาปกครองละ  

ไปถามดูซิไอกี้เรา อยูในกรงเวลาน้ี เขามีขอบมีเขต นี่เวลานี้เจาของเขายังไมใหออก 
เขาก็อยูในกรง น่ัน เขาดีขนาดน้ันจะมาปกครองเขาแบบเลยหมาไปแลวเขาไมยอมรับนะ 
ไอกี้เรามันรูเหมือนกัน เขาใจหรือเปลาพวกน้ีนะ หรือไปเปนหมากันหมดไมยอมฟงเสียง
พูด เอาละเปนประโยค ๆ ไป หยุดแคเสียกอน  
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ก็ดีละเราเห็นดวย เพราะมันเปนประเภทเน้ือราย ๆ ทั้งนั้น เน้ือรายตอประเทศ 
ตองไดชวย จะพอมีความหมายข้ึนชาติไทยของเรา ถาอันน้ีคอยหมดไป ๆ ชาติไทยจะ
คอยมีความหมายข้ึนมาละ ถาปลอยอันนี้ไปหมดวางั้นเลย เขียนใบหมดใหเลยก็ได 
คือหมดไป ๆ ๆ หมดจนไมมีเหลือเลยละ  

น่ีทานเจาคุณทานก็เสียไปแลว วันน้ีเราอาจจะไดไปหาทาน ไปเยี่ยมศพทาน พวก
อะไร ๆ เคร่ืองไทยทานจัดใสรถเราใหเต็มรถไปเลย พวกผาพวกอะไร เราจะไปเย่ียมศพ
เจาคุณเขียนวันน้ี เราคุนกัน โนน.ตั้งแตเรียนหนังสือดวยกัน ทานเจาคุณเขียน ทานต้ังหนา
เรียนอยางเดียวต้ังแตบวช เราก็ลืม ๆ เสีย อยางน้ีแหละความจํา ดูต้ังแตเปนเณรมานะ 
แลวก็เรียนหนังสือเร่ือยจนได ๙ ประโยค แลวก็ออกจากวัดบวรฯ มาอยูโคราช แตกอน
ทานอยูโคราชเขาวัดบวรฯ พอทานไดเปรียญ ๙ ประโยคแลวกลับมาอยูวัดสุทธจินดา เขา
ต้ังใหทานเปนเจาคณะจังหวัด ทานรับไดไมนานก็หนีเลย มาอยูที่วัดบานโพน บานทานอยู
บานโพน ทานปวยมาไมทราบก่ีปนะ น่ีเสียแลว 

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 
 


