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ส่ิงท่ีโลกยอมรับคือธรรม 
 

 สรุปทองคําและดอลลารวันท่ี ๘ วานน้ี ทองคําได ๑๑ บาท ทองคําที่ไดแลวทั้งหมด 
ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ เปนทองคํา ๕,๖๗๖ กิโล ดอลลารไดทั้งหมด ทั้งที่มอบ
แลวและยังไมไดมอบเปน ๗,๓๑๑,๐๗๓ ดอลล ทองคําก็ขึ้นเรื่อย ๆ เราจะขยับใสทองคํา 
ทองคําก็ยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ มันยังไงกัน เราก็กําหนด ๆ อยู เพราะจวนวันท่ี ๑๒ เมษา ซึ่งเปน
วันครบรอบ ๕ ปท่ีเราอุตสาหชวยพ่ีนองชาวไทยเรา ในวันน้ันควรท่ีจะไดเปนท่ีระลึกในรอบ 
๕ ปนั้น โดยไดทองคําน้ําหนัก ๕๐๐ กิโล หลอมและมอบในวันน้ัน ทีนี้เราก็มาคิดอีก ทอง
คํามันก็ปนขึ้นทุกวัน ปนข้ึนเร่ือยข้ึนไปต้ังมากมายแลวเวลาน้ีนะ เราก็ไดพูดวาทองคําท่ีเรา
ไดอยูในบัญชีแลวน้ัน ทั้งทองคํากฐิน ๘๔,๐๐๐ กองที่เก็บไว และท่ีโครงการชวยชาติใน
บัญชีตาง ๆ รวมแลวคิดวาไมตํ่ากวา ๑๒๖ ลานละนะ แลวทองคํามันก็ขึ้นของมันเรื่อย ๆ 
ของเราไมขึ้นทองคํามันขึ้นมันยังไงกัน 

(วันน้ีหลวงตาไปเทศนขอนแกน เขาถายทอดสดทางทีวีชอง ๑๑ และทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย ถายทอดวิทยุนี่เฉพาะเขตอีสานครับผม แตชอง ๑๑ นี่ทั่ว
ประเทศครับ) บายวันน้ีแหละ เราไปเทศนมหาวิทยาลัยขอนแกน ดูวาบาย ๒ โมง เขาจะ
ออกทางวิทยุทั่วภาคอีสาน แลวถายทอดสดชอง ๑๑ ทั่วประเทศไทย จะออกวันนี้แหละ 
เขาจะถายทอดสดวันนี ้คนคิดวาจะมากอยูนะ เพราะไปเทศนมหาวิทยาลัย พวกนักศึกษาก็
ดูจะทั้งหมดอยูนั้น แลวจากน้ันก็จะรวม ขอนแกนนี้ไปเทศนถึง ๖ คร้ังแลวนะ ไมใชเลนนะ 
จึงคิดวาคนจะมามากอยู ทางภาคอีสานดูจะมีขอนแกนสูงกวาเพื่อนตั้ง ๖ คร้ัง สวน ๒ คร้ัง
มีมาก ๓ ครั้งมีนอย 

เราพูดขบขันอยูนะพูดกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน จนหัวเราะกากข้ึนเลย 
ไมเคยคิดอยางนั้น อธิการบดีพรอมคณะไดไปมอบดอกเตอร มันขบขัน โอ ไดขั้น
ดอกเตอรยังไงนี่ มาก็มาธรรมดาเปนหลวงตามา ไดดอกเตอรแลวนี้ทําไง หลวงตามาไปที่
ไหนไปไดเขาได ออกไดไปไดทั้งหมดนะ เวลาดอกเตอรออกละซ ิมาแลวออกละซี เด็กเล็ก
เด็กนอย หมู หมา เปดไก ผูคนแถวน้ันจะหลีกทันไหมละ อธิการบดีหัวเราะกาก แตเวลา
พูดสด ๆ รอน ๆ มันขบขันกวาน้ีนะ หัวเราะกากข้ึนเลย ไดดอกเตอรมันเปนอยางนั้นนี่นะ 
เราวา สอนพวกดอกเตอรทั้งหลายนั้นแหละจะเปนไรไป ความหมายวาง้ัน แตเราก็ยกเรา
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ขึ้นเสียไมพูดถึงใครเลย ความจริงก็สอนพวกมีวิชาความรูสูง ๆ มียศถาบรรดาศักด์ิสูง ให
รักษาเกียรติของตนดวยธรรม อยารักษาเกียรติของตนดวยกิเลส เขาใจไหม มันจะพาใหต่ํา
ใหเดือดรอน 

คนมีแตวิชาความรูทางโลกลวน ๆ นี้มันเปนฟนเปนไฟไปอยางนั้นนะ อํานาจก็เปน
อํานาจแผดเผา ไมใชอํานาจเก่ียวกับเร่ืองคุณธรรมภายในใจ อํานาจของธรรมลวน ๆ เผ็ด
รอนเทาไรย่ิงเปนธรรมลวน ๆ หนา ผิดกัน ถาเรื่องของโลกของกิเลสนี้เผ็ดรอนเทาไรเปน
ไฟไปหมดเลย มันตางกัน เพราะฉะนั้นจึงตองใหเอาธรรมเขาไปแทรกเพื่อเปนน้ําดับไฟ 
ใหรูตัว ๆ เสมอ แตเหลาน้ันจะคิดหรือไมคิดก็ไมทราบนะ เราไมแย็บ เราพูดอยางน้ีไปเลย 
ใหไปตีความหมายเอาเอง เราวาอยางน้ันนะ เวลาเราไดดอกเตอรไปน้ี ตรงไปไหนน้ีเหยียบ
ดะไปเลย รถราอะไรผูคนอะไร ๆ เหยียบดะไปเลย ดอกเตอรมันเปนอยางนั้นนะ ความ
หมายก็สอนพวกนี ้แตเราไมพูด ใหไปตีความหมายเอาเอง สอนธรรมก็ตองเอาธรรมไปซี 

เราจึงอยากใหพ่ีนองชาวไทยเรา เรียกวาตนเลยก็ผูใหญลงมาหาผูนอย ควรเปนคติ
ตัวอยางของผูนอยเปนลําดับลําดาลงดวยธรรมของชั้นภูมิของตน มีความรูสูงเทาไร ยศถา
บรรดาศักด์ิสูงเทาไร คุณธรรมก็ยิ่งแนบติดกันไปสูงเทานั้น เปนท่ีนาเกรงขามดวย นา
เคารพบูชาทุกอยาง รักสนิทติดใจ เปนอยางน้ันนะ เราพูดก็วาหนูตัวหน่ึงธรรมดาน่ีแหละ 
แตเวลาเราจะเบงเราก็เบงบางซิ เราออกไปนี้ไมไดนะเวลามีผูคนมาก ๆ ออกไมไดมันรุม 
ตองหาออกเวลาเงียบ ๆ ตอนค่ําแลวดอม คือไปดูงานเขาทํา ทําผิดพลาดตรงไหนไมผิด
ตรงไหน เรามาเราก็เตือนหัวหนาเขา ใหเขาไดสั่งลูกนองเขาตอไป ที่ดอม ๆ ออกไปนะ 
เมื่อเชาก็ไป เขากําลังตอกเข็มทําอะไรอยูทางโนน ทีแรกไปเห็นทอเสียกอน เห็นทอนํ้าเขา
เอาลงในหวยแลวเขาถม อาว ทํายังไงทําอยางนี ้แนะ อยางน้ันนะ 

โวกวากข้ึนเลย เขาบอกวาเขาถมน้ีเขาถมช่ัวคราว เพียงเอารถเขามานี้เพื่อตอกเข็ม 
เสร็จแลวเขาจะร้ือออกหมด เออ อยางน้ันเหรอ นึกวาคลองทั้งคลองนี้มันทวมจนกระทั่ง
เมืองอุดร แลวจะมาเอาทออันน้ีกันเอาไวน้ีมันทวมหมดแถวน้ีนะ เราวาง้ัน เขาบอกเขาทํา
ช่ัวคราว เออ เอาละหมดปญหาไป ก็อยางนั้นแหละไป ถาเปนอยางนั้นจะไดสั่งอยางรีบ
ดวนทันท ีแกไขโดยดวน เหมือนอยางกําแพงขางหวยหมากแขงเรานี ้มันไมมีทางออกของ
เจาของนาเขา เขาก็หัวใจ เราก็หัวใจ ใครทําอะไรก็ตองอาศัยอันนั้น วัดเราจะไปกุมอํานาจ
ไวหมดไมถูกอยางยิ่ง เพราะฉะน้ันเวลาเรามอบใหทานปญญาทําแลว ทานปญญาไมรูวานา
เขาอยูขางใน เขาจะออกทางไหน ๆ ทานก็ปกรั้วกําแพงไปใกลชิดกับอันนี ้เรียกวาไมมีทาง
วางั้นเถอะ 
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อยางนี้ละ พอไปเห็นเขา โอย ตาย ยังไงกันนี่ กลับมาก็มาสั่งทานปญญาใหแกไขให
หมด ใหขยับเขาไปจนกระทั่งเปนถนนไดสะดวกเพื่อนาเขาจะไดออกทางนี้เขานี ้ เขาจะเขา
ในวัดเราก็ไมวา แตเวลาวัดเราปดมันปด เราบอก อันนี้เปดตลอดใหเปนสมบัติของเขาไป
เลย ตองรื้อใหหมด ก็อยางนั้นแลว ดูเหมือนตั้ง ๔๐ ตนนะที่กําแพงฝงนี่ เรานับดูตนเสา 
๓๙ หรือ ๔๐ ตนน่ีแหละ ก็ไดบอกศรัทธาใหญเรียบรอยแลว ทําผิดพลาดนี้จะสิ้นเปลืองคา
ใชจายไปมากมาย ตนเสาตอกเข็มตั้ง ๔๐ ตน ไถออกเลย เพราะตอกลงไปลึกแลวน่ีเราจะ
ถอนขึ้นมาไมได ตองไถออกไปแลว เอาเสาใหมเขาไปเลย เราก็เลยช้ีแจงใหศรัทธาใหญ
ทราบทุกอยาง ก็เปนอันวาหายสงสัยทุกคน ก็อยางน้ีแหละท่ีเราไปดูนะ ทีนี้ถนนก็เปดโลง
แลว สบายไปเลย ไปดูนั้นดูนี้มาแลว ถาอะไรท่ีควรแนะก็แนะเสีย ควรจะส่ัง สั่งทันท ี

มันเปนอยูในหัวใจเราเองน่ีละ เพราะพูดจริง ๆ หัวใจน้ีมันเปนธรรมลวน ๆ อะไรที่
มันมาขวางอรรถขวางธรรมจะทําลายธรรมซ่ึงเปนประโยชนสวนรวมใหเสียไป และเอาโทษ
เขามาแทนน้ี มันสะดุดแรง ๆ อยูตลอดนะ เกี่ยวกับเรื่องการปกครองบานเมืองก็เหมือน
กัน การปกครองบานเมืองก็นับเปนคณะ ๆ เปนหัวหนา ๆ เปนลําดับลําดาท่ีจะปกครอง
กันเปนขั้นเปนตอนลงมา การปกครอง ปกครองกันแบบไหนนี่ซิ ไปเรียนมาเร่ืองความรู
วิชาท่ีเรียนมา ความรูวิชาก็เปนกลาง ๆ หมุนไปทางไหนก็ได เชน มีดเราถืออยูนี ้ฟนแตง
โมมากินก็ได ฟนหัวคนก็ได แลวแตผูเปนเจาของที่จับมีดอยูนั้นจะฟนทางไหน 

น่ีความรูวิชาเปนกลาง ๆ หมุนไปทางเสียหายก็ได โดยอาศัยอํานาจบาตรหลวงของ
ตนเองไมมีธรรมภายในใจ น่ีทําใหเสียได วิชาท่ีเรียนมาซ่ึงเปนเหมือนมีดเลมหน่ึง ฟนหัว
คนทั้งประเทศแหลกเหลวไปหมด เห็นไหมเมืองไทยจะจม น่ีเปนเพราะอะไรพิจารณาซิ 
มันฟนหัวคนทั้งประเทศ จนกระทั่งเมืองไทยจะจม มันเปนอะไรถาไมใชเปนเรื่องลืมเนื้อ
ลืมตัว ลืมอํานาจบาตรหลวงปา ๆ เถื่อน ๆ เอามาเหยียบยํ่าทําลายประชาชนราษฎรท้ัง
ประเทศ ซึ่งเปนมนุษยตาดํา ๆ ดวยกันใหแหลกเหลวไปหมดแลว จะพูดอะไรใหสมเหตุ
สมผลไมมีอะไรสม พูดอยางนี้สมเหตุสมผล บาอํานาจ เขาใจไหม 

น่ีเราก็จับมีดเลมน้ีข้ึน แลวก็หลงยศหลงบาอํานาจ เท่ียวฟนโนนฟนน้ีไป ถือวาเจา
ของมีอํานาจ ฟนหัวใครก็แหลกไปหมดละซีมีด ฟงซินะ ฟนแตงโมก็ไดกิน ฟนหัวคนก็
แหลก น่ัน อันน้ีความรูวิชาซ่ึงเทากับมีดเลมหน่ึง แลวมีธรรมเปนเจาของ เจาของผูจับมีด
ใหมีธรรมภายในใจ มีดเลมนี้จะเอาใชทางไหนดีก็รูแลว ทีน้ีวิชาความรูท่ีเราเรียนมามาก
นอยน้ี ความมุงหมายที่โลกยอมรับกันก็คือ ความรูวิชาเพ่ือประดับชาติบานเมือง และให
เปนผลประโยชน มีความสงบรมเย็นและแนนหนาม่ันคงจากหลักวิชาท่ีเรียนมาซ่ึงทําใหเกิด
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ประโยชน แตนี้ไมเปนอยางนั้น มันกลายไปเปนโทษไปหมด เพราะกิเลสเขาไปแทรกละซี 
ไมมีธรรม 

ถามีธรรมแลว มีความรูวิชามากเทาไร ย่ิงเตือนตัวเองเปนลําดับลําดาไป เขายกยอ
ปอปนขึ้น สงเสริมข้ึนใหเปนผูสูงเทาไร ก็ยิ่งจะพินิจพิจารณาตัวเองหนักเขาไมใหลืมตัว น่ัน
ผูใหญถามีธรรมในใจ ควรเปนพระเดชเปนได หลักปกครองเปนอยางนั้น ควรเปนพระคุณ
เปนไดโดยความเปนธรรมดวยกัน ทางศาสนาก็ม ี พระเดชก็มีพระคุณก็มีพุทธศาสนาของ
เรา ไมใชมีตั้งแตพระคุณอยางเดียว ควรปรับโทษปรับ ปรับโทษมากปรับโทษนอยน่ีเรียก
วาพระเดชแลว ควรปรับโทษมากปรับโทษนอยเพียงไรปรับ ๆ ผูที่ดีก็สงเสริม ทานเรียกวา 
นิคฺคยฺห ปคฺคยฺห    นิคฺคยฺห  คือขมขู  ดุดาวากลาว  ถึงขนาดที่อัปเปหิ ขับไล  เรียกวา  
นิคฺคยฺห ปคฺคยฺห ประคับประคอง ภาษาบาลีวาอยางน้ัน สงเสริมผูที่ทําดีใหมีแกใจ ใหได
ทําความดีเขาไปโดยลําดับลําดา 

นั่นธรรมทานมีทั้งพระเดช มีทั้งพระคุณ ทีนี้โลกก็มีอยางนั้นเหมือนกัน พระเดช
พระคุณก็มีเคียงขางกันไปอยางนั้น ถามีตั้งแตพระคุณอยางเดียวก็ไมได โลกน่ีมันจุนจาน
ดวยกิเลส มันก็มาเหยียบ พระคุณก็เลยแหลกไปเลย ตองมีพระเดชเขารับกันไว พระเดช
เคร่ืองตานทาน เคร่ืองปราบปราม สิ่งที่จะมาทําลายมหาสมบัติในชาติของตน ในสวนรวม
ของตน ตองตานทานเอาไวอยางหนัก ตองใชพระเดช เม่ือถึงกาลเวลาหรือเหตุการณท่ีควร
ใชพระเดชก็ตองใช นี่หลักของการปกครอง จากนั้นควรใชพระคุณก็ใชไป ตองมีเปนคูเคียง
กัน จะมีแตอยางใดอยางหนึ่งไมได 

นี่ละเรื่องการปกครอง ทางพระสงฆทานก็ปกครองกันอยางนี้มา เพราะฉะนั้นพุทธ
ศาสนาของเราจึงไมมีอะไรบกพรอง ที่ใครจะมาตั้งกําหนดกฎบัญญัติปา ๆ เถื่อน ๆ 
อํานาจบาตรหลวงปา ๆ เถื่อน ๆ มาใสจึงไมได ดังที่เห็นกันอยูนี่เห็นไหมละ หลักเกณฑมี
อยูน่ีมาทําลายทําไม เขามาเหลาน้ีไมไดสงเสริมแมแตนิดหน่ึง ดูหลักเกณฑที่ออกมามีแต
หลักเกณฑท่ีจะทําลายสวนใหญคือพุทธศาสนา จากนั้นก็ชาต ิ กระจายไปดวยกันหมดเลย 
แลวจะเอาไวไมได จะรับไวไมได เมื่อสมบัตินี้มีเจาของอยู พุทธศาสนาก็มีเจาของ ชาติไทย
เราก็มีเจาของ คนทั้งชาติเปนเจาของ พุทธศาสนาก็คือพุทธบริษัทซึ่งเปนลูกชาวพุทธทั้ง
ชาติน้ีแล เปนเจาของพุทธศาสนา จึงตองมีการรักษากันอยูอยางเขมงวดกวดขัน ทั้งทาง
โลกทางธรรมรักษาไปดวยกัน เมื่อไมมีการรักษา แหลก ชาติก็แหลกได ศาสนาก็แหลกได 

น่ีเหตุการณท่ีรับกันอยูเม่ือเร็ว ๆ มานี้ดังพี่นองทั้งหลายเห็น เห็นไหมท่ีวาประชุม
พระสงฆองคเจามาตั้งเปนหมื่น ๆ หม่ืนกวานะไมใชเลน ๆ ใครไปบังคับทานเห็นไหมน่ัน 
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ทานมีความรักความสงวนเทิดทูนตลอดเวลา หัวใจทานหายใจอยูกับธรรมกับวินัย บรรดา
พระเจาพระสงฆที่ทานมุงหนามุงตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ลมหายใจ สติปญญาทานจะพัวพัน
กันอยูกับองคศาสดาคือพระธรรมและพระวินัย นั้นแลเปนองคศาสดาแทนพระพุทธเจา
ของเรา 

ทานไดรับส่ังไวแลวตอนทานจะนิพพานวา ดูกอนอานนท พระธรรมวินัยน้ันแลจะ
เปนศาสดาของเธอท้ังหลาย ฟงซิ แทนเราตถาคต เม่ือเราตายไปแลว เมื่อเปนอยางนั้น
พระสงฆที่มีสติปญญาระมัดระวังสํารวมตนไปตามหลักธรรมหลักหลักวินัย ก็เทากับทาน
เทิดทูนพระพุทธเจาอยูตลอดเวลาโดยหลักธรรมหลักวินัย ลมหายใจสติสตังใชอยูกับธรรม
กับวินัยตลอดเวลา เรียกวาทานรักษาของทาน สงวนของทานตลอดเวลา เมื่อมีเหตุที่จะเขา
มาทําลายส่ิงเหลาน้ีทานจะอยูไดยังไง พระท่ัวประเทศไทยเห็นไหม น่ัน มาเปนหม่ืนกวาน้ี
ยังนอยนะ  

ถาหากมีเหตุการณอีกจะเพิ่มขึ้นอีกยิ่งกวานั้นอีก เพราะกําลังแหงความรัก ความ
เทิดทูนพุทธศาสนาของทานม ี ไมตองไปหาบอกใครนะ ไปบังคับบัญชา ไมมีใครบังคับ
บัญชาใคร พอทราบขาวเร่ืองราวท่ีกระจายไปตรงไหน ๆ ที่เปนฟนเปนไฟเผาไปทุกแหงทุก
หน ทานทราบท่ัวหนากันแลว ทานประชุมกันที่นั่นที่นี่ปรึกษาหารือกัน จากน้ันมาก็รวมกัน
เปนใหญเขามาแหละ ไหลเขามา ๆ ทีนี้ก็ออกเทานั้นเห็นไหมนั่น ใครไปบังคับบัญชาทาน 
ไมมีใครบังคับ ทานทําดวยความรักความเทิดทูนพุทธศาสนา ซ่ึงทานกราบไหวบูชาเทิดทูน
เปนขวัญตาขวัญใจอยูตลอดเวลา สะดุดใจทานมาก ทานอยูไมไดทานตองออกมา น่ีละทาน
ทํา  

ผูรักษามีอยูนี ่ สมบัตินี้เปนสมบัติของชาติไทยเรา พุทธศาสนาก็ชาวพุทธเรา ชาติ
ไทยทั้งชาติก็เปนสมบัติของไทยเราทั้งชาติ พรอมทั้งชีวิตมนุษยก็เปนสมบัติของคนทั้งชาติ
ไทยเราน้ันแหละ เม่ือเขามากาวกาย เขามาบีบบ้ีสีไฟอยางหาเหตุหาผลไมไดน้ี มันก็ตอง
ตานทานกันเปนธรรมดา ดีไมดีถารุนแรงมันอาจจะรบกันไดจะวาไง จะใหใครถอยใคร คน
น้ีก็วาเปนเจาของ คนนั้นจะอวดเกงเขามามันก็ซัดกันละซ ี แมต้ังแตโจรมารกับเจาของ
ทรัพยมันยังไดฆากันวาไง อันนี้คนทั้งประเทศ ศาสนาเปนหัวใจคนท้ังประเทศ แลวจะมา
ยุมยาม ๆ เอาอยางงายดาย แบบสุกเอาเผากินอยางน้ันไมไดนะ จึงตองไดพิจารณา น่ีละ
เร่ืองธรรมเปนของเลิศเลอนะ ที่ไหนควรจะมีธรรมตลอดนะ เชนอยางฝายการปกครองก็
เหมือนกัน ทางพุทธศาสนาก็มีฝายปกครอง ทางโลกก็มีฝายปกครอง ปฏิบัติไปตามจารีต
ประเพณี หรือกฎขอบังคับของหลักธรรมหลักวินัยแหงพุทธศาสนา น่ีเรียกวาเปนกฎเกณฑ
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ที่ตายตัว แนนหนามั่นคงตลอดไป อบอุนสําหรับผูรักษาผูปฏิบัติตาม จึงไมตองการที่จะให
ส่ิงใดเขามาทําลาย หรืออยางนอยรบกวน มากกวาน้ันก็ทําลาย จึงตองไดเปนการเตือนกัน
มาตลอด เตือนหนักเขาตลอด ถารุกลํ้าเขามามากก็มาก ไมใชนอย ๆ แหละ  

คนไทยไมใชเมืองหมานี่นะ เมืองมนุษยนี่ พุทธศาสนาไมใชศาสนาของหมาน่ีวะ 
พระพุทธเจาเปนหมาเมื่อไร แลวสาวกอรหัตอรหันตท่ีเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวก
เราเปนหมาเม่ือไร เราท่ีเปนชาวพุทธกราบไหวบูชา ไมใชหมากราบ คนแท ๆ กราบ รูจักดี
จักชั่วทุกอยาง รูจักเทิดทูนรูจักรักษารูจักปฏิบัติ  เขมงวดกวดขันมาตลอด แลวพุทธศาสนา
ก็ใหความรมเย็นแกชาวพุทธเรามาตลอด ไมเคยปรากฏวามีเรื่องมีราวอะไรมา เพราะ
อํานาจแหงการปฏิบัติตามองคศาสดา คือธรรมวินัยน้ันแล พระเณรอยูท่ีไหนก็เย็นสบาย ๆ 
นี่เพราะปฏิบัติตามพระโอวาทของพระพุทธเจา ก็คือศาสดาองคเอกแทนตถาคตนั่นเอง 
มันก็เปนอยางนั้น 

ถามีอะไรที่จะเขามากีดขวางหรือทําลาย มันก็เปนเรื่องที่แปลกจากปรกต ิเปนความ
เสียหาย ตางคนก็ตางตื่นเนื้อตื่นตัวพินิจพิจารณา ความผิดถูกชั่วด ี รวมหัวกันเขามาเร่ือย 
ๆ ละซี น่ีละเร่ืองราว จึงทําใหไดวิตกถึงการบานการเมืองการศาสนา เพราะทุกอยางมีผูปก
ครองเหมือนกัน ทางพุทธศาสนา ก็มีหัวหนาเปนลําดับ ๆ ตั้งแตหัวหนาวัดขึ้นไป นอกจาก
น้ันยังต้ังเปนเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด เจาคณะภาคฟาดข้ึนไปจน
กระทั่งสูงสุดถึงสมเด็จพระสังฆราช นี้มีแตเปนฝายปกครองเพื่อตั้งใหประพฤติปฏิบัติ ปก
ครองกันดวยความเปนอรรถเปนธรรม มันก็รมเย็นมาเร่ือย  

ถาไมเปนธรรมแลวที่ไหนจะแตกก็แตกไดทั้งนั้น ถาลงไมเปนธรรม ในอาวาสเจา
อาวาสหัวหนาวัด ไมเปนทาเสียอยางเดียววัดแตกไดนี่ เจาคณะตําบลก็เหมือนกัน ถาไปกีด
ไปขวางไปอวดอํานาจราชศักดิ์ตาง ๆ โดยหาเหตุหาผลไมไดนี้ลูกวัดจะอยูไดยังไง เจาคณะ
ไหนก็เจาคณะ เอาเทวดามาเปนเจาคณะก็แตกถาไมเปนธรรม ถาเปนธรรมเสียอยางเดียว 
อยูดวยกันอยางท่ีเห็นน่ีแหละ ไมตองถามหาชาติชั้นวรรณะกัน พระพุทธเจาประกาศลั่น
ออกมาเทานั้น นั้นคือศาสดาองคเอกเปนพอใหญของโลกทั้งสามเลย อยูกันดวยความอบ
อุนตลอดมาอยางนี้ นี่คือการปฏิบัติตอศีลตอธรรมตอองคศาสดา ซึ่งเปนองคแทนพระ
พุทธเจาของเรา  

นี่ละจึงทําใหวิตกวิจารณถึงการปกครองทั้งฝายพระเจาพระสงฆ พระเจาพระสงฆก็
ไมวาทานวาเรามันก็เห็นอยูดวยสายตาดวยกัน ไมตําหนิใครละ เอาธรรมวินัยมาตําหนิ เรา
ไมไดอวดวาใครดีใครเกง เอาธรรมวินัยมาประกาศ ยึดเอาน้ันเปนหลัก เวลาน้ีการทําอยาง
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น้ี ๆ ถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเปนองคแทนศาสดาอยางไรหรือไม ถาทําผิดตรง
ไหนก็ใหรีบแกตัวเองซ ิถาไมแกก็ฝนดันทุรังไปแลวนี้ก็แตกกันไดนะ ฝายปกครองทางพระ
สงฆก็แตกกันได ถาตางคนตางไมไดสนใจในธรรมวินัยซึ่งเปนศาสดาองคเอกแลว แตกได
ทั้งนั้น ใหญเทาไรก็ยิ่งแตกมาก จนกระทั่งแตกไปหมดใชไมไดเลย เพราะการฝาฝนดื้อดึง
พระพุทธเจาคือพระธรรมวินัย น่ัน  

ทีนี้ทางบานเมืองก็เหมือนกัน มีต้ังแตความรูวิชาท่ีเรียนมาสูง ๆ โดยไมมีอรรถมี
ธรรมเขาแทรกเลยน้ี อยาเขาใจวาบานเมืองจะเจริญรุงเรือง ประชาชนท้ังหลายจะมีความ
สงบรมเย็น เปนไปไมไดนะ ถาหัวหนาใหญน้ันเอาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อน ๆ มาใช 
เอาหลักวิชามาเปนเครื่องมือฟนหัวคนทั้งประเทศแตกกระจัดกระจายไปหมด หัวแตก
กระจัดกระจายไปดวยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการปกครองจึงเปนเรื่องสําคัญอยูกับธรรมนะ 
ธรรมตองม ี มีมากมีนอยอยาลืมเนื้อลืมตัว เปนผูใหญเทาไรยิ่งเปนคติตัวอยางอันดีงามแก
ผูนอยเปนลําดับลําดาอยางนี้ถูกตอง เราอยาเอาเร่ืองปาเร่ืองเถ่ือน อํานาจบาตรหลวงปาๆ 
เถื่อน ๆ มาใชไมมีใครยอมรับแหละ ส่ิงท่ีโลกเขายอมรับคือธรรมท่ีแทรกอยูน้ันเปนความ
ถูกตอง กิริยาแสดงออกทาไหนเปนความถูกตองน้ันเรียกวาธรรม นั้นละโลกยอมรับ โลกมี
การกราบไหวบูชา เปนขวัญตาขวัญใจ 

จะเปนผูใหญมาสักกี่สมัย เชนอยางสมัยทุกวันนี้ปกครองดวยประชาธิปไตย ตองมี
หัวหนาเปนนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ตองปฏิบัติตัวเปนคนด ี เปนคติตัวอยางแกผู
นอย ผูนอยมีความเคารพเกรงขาม อยูกันเย็นไปตลอด จะเปลี่ยนมากี่สมัยก็เย็นไปตลอด 
ถาพลิกจากน้ีเปนทางผิดอํานาจบาตรหลวงปาเถ่ือน ๆ กินตับกินปอดประชาชนทั้งที่แจงทั้ง
ที่ลับไปแลวโลกนี้แตก เมืองไทยไมใชเมืองหมา หมามันก็สงวนตับปอดมันเหมือนกัน คน
เราก็สงวนตับปอด ยิ่งสงวนมากยิ่งกวาหมาไปอีก ทําไมจะมาทํากันไดอยางงาย ๆ มันตอง
ไดพิจารณาเร่ืองเหลาน้ี  

เพราะฉะน้ัน เร่ืองศีลธรรมจึงเปนความจําเปนมากสําหรับโลกท่ีอยูรวมกัน ถาไมมี
ศีลมีธรรมเลยแลวไมมีหวังนะ ใครอยาเอาอะไรมาอวดศีลธรรมพระพุทธเจาวาดิบวาดีวา
เลิศเลอ ก็เทากับกองมูตรกองคูถไปอวดทองคํานั้นแหละ กองมูตรกองคูถไปอวดทองคํา 
ใครจะยอมรับวากองมูตรกองคูถนี้เลิศกวาทองคํามีไหม พิจารณาซิ เร่ืองกิเลสเปนเร่ือง
ความสกปรกเทากับกองมูตรกองคูถ ทองคําไดแกอรรถธรรมของพระพุทธเจาที่สั่งสอน
สัตวโลกมา สามแดนโลกธาตุนี้สั่งสอนมากี่กัปกี่กัลป โลกไดรับความสุขความเจริญรุงเรือง 
สงบรมเย็นจนกระทั่งพนจากทุกขไปโดยลําดับถึงนิพพาน เพราะอํานาจแหงอรรถแหง



 ๘ 

ธรรม นี่ถาเทียบก็วาทองคําทั้งแทง แลวจะใหไปอยูใตกองมูตรกองคูถมันเปนไปไดยังไง 
โลกที่เอามูตรคูถขึ้นเหยียบทองคํานี่ซิ มันจึงเกิดเปนความเดือดรอนวุนวายทุกหยอมหญา
น่ี เพราะใครไมยอมฟงเสียงใคร เอาแตทิฐิมานะซึ่งเปนกองมูตรกองคูถมาโปะหัว โปะหัว
ใจกันน่ันแหละ มันก็เดือดรอนละซิ  

ถามีธรรมแลวทองคําเทิดไวเสมอ จิตใจกับธรรมใหใฝฝนถึงกันเสมอ แลวอยูท่ีไหน
ก็เย็น ๆ น่ีละท่ีเรามีความวิตกวิจารณ อยากใหบรรดาวงราชการท้ังหลายต้ังแตผูใหญลงมา
หาผูนอยควรจะระลึกตัวใหเขาถึงธรรม อยาเห็นสิ่งใดยิ่งกวาธรรมไมมีในสามแดนโลกธาตุ
น่ี ที่จะใหสูงกวาธรรมไมมี เปนกองมูตรกองคูถดวยกันทั้งนั้นแหละ แตอาศัยกันไปอยาง
น้ันจะวาไง มูตรคูถมันก็อยูกับคนอยูกับสัตว มันก็อาศัยกันไปอยางนั้นจะวาไง จะวาอัน
ไหนเลิศอันไหนไมเลิศมันก็อาศัยกันไปอยางนี้ ใหรูจักแบงสันปนสวนเอาไปใชประโยชนให
เหมาะสมกับส่ิงน้ัน ๆ ท่ีควรแกกันและกันเทาน้ันเอง โลกกับธรรมอยูดวยกันก็ตองอาศัย
กันไป 

สกปรกก็รูวาสกปรก สะอาดก็รูวาสะอาด มันก็คละเคลากันไป ชะลางกันไปอยางนี้ 
อยาใหมีแตความสกปรกอยางเดียว ถามีแตความสกปรกอยางเดียวโลกนี้เปนโลกมูตรโลก
คูถใครอยูไดไหม นั่นฟงซ ิพิจารณาซิ อยูไมไดนะ จึงตองอาศัยซึ่งกันและกัน น่ีละวันน้ีพูด
ธรรมะน้ีเปนขอวิตกวิจารณกับทางโลกทางสงสาร ตลอดถึงทางพระเจาพระสงฆ ศาสนา
ของเรา ก็อดไมไดเพราะศาสนาก็เปนคนมีกิเลส เปนผูปฏิบัติรักศาสนามันก็ผิดพลาดไป
ดวยกันเหมือนโลกน้ันแหละ ผิดพลาดไปคนละทาง ทางพระผิดพลาดไปแบบพระ ฆราวาส
ผิดพลาดไปแบบฆราวาส  

เพราะฉะน้ันเวลาพระผิดพลาดไปเหยียบหัวฆราวาสลงตํ่าลง ๆ เอามูตรเอาคูถตัว
สูงกวาโลกนี้มันถึงเดือดรอนดังที่เห็นอยูปจจุบันนี้ น้ีละเอามูตรคูถข้ึนไปเหยียบหัวคนท้ัง
ประเทศซึ่งเปนชาวพุทธ แลวเหยียบหัวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆลงมาดวยมูตรคูถ
ถือวาวิเศษวิโส พระพุทธทรงบัญญัติไวยังไงไมยอมรับ จะเอาตามทิฐิมานะปาๆ เถื่อน ๆ 
ของตนไปเหยียบพระพุทธเจา ผูที่เทิดทูนมีอยูใครจะไปยอมใหเหยียบงาย ๆ ละ นี่ซิมันก็
เอากันตรงน้ีละ ใหพากันเอาไปพินิจพิจารณานะ  

ธรรมไมใชของครึของลาสมันเลิศเลอมาแตกาลไหน ๆ เปนแตกิเลสตัณหาท่ีอยูใน
หัวใจของตนมันพองตัวขึ้นฟุบหัวลง พองขึ้นฟุบหัวลง เวลานี้มันกําลังพองตัวขึ้นผยองพอง
ตนจนลืมเนื้อลืมตัวไป มันจึงทําโลกใหเดือดรอน ก็ทําตัวของเราน้ีแหละท่ีอยูรวม ๆ ให
เดือดรอนไปดวยกัน ใหตางคนตางระมัดระวังตั้งแตฝายปกครองทั้งพระเจาพระสงฆ ทั้ง



 ๙ 

ประชาชนพลเมืองก็ขอใหตางคนตางปฏิบัติหนาที่ตามกฎเกณฑ คือกฎหมายบานเมือง 
ระเบียบขอบังคับ พระสงฆก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑของพระธรรมวินัยแลว ก็จะผาสุกรมเย็น
ไปตาม ๆ กัน วันน้ีพูดเพียงเทาน้ีแหละ เอาละพอ  
 

อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


