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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ถาเกงก็ตองทําโลกใหสงบรมเย็น 
 

กอนจังหัน 

 พระเปล่ียนหนามาเร่ือย มาดูใหดีนะ เดี๋ยววันนี้องคโนนองคนี้มา เด๋ียววันน้ันองค
นี้มา มาศึกษาหรือไมศึกษาก็ไมรูนะ มันเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปทุกวัน ถาพระเลอะในวง
พุทธศาสนาแหงประเทศไทยเราแลว นอกนั้นเลอะหมด เอาความจริงไมได เอาหลักเอา
เกณฑไมไดนะ ถาพระเราซึ่งเปนตัวตั้งตัวตีเปนหลักเกณฑใชไมไดแลว เราจะหาสาระท่ี
ไหน ถาหาพระจากพระของเราที่บวชมาเพื่อเสียสละทุกสิ่งทุกอยาง ใหไดรับความดิบ
ความดีแกตัวเองแตไมเปนทาแลว อยาหวังอะไรนะ น่ีพระเปล่ียนหนามาเร่ือย เปล่ียนมา
เร่ือย สอนก็ไมทราบจะสอนยังไงใหทันกัน 

แลวขอวัตรปฏิบัติเคยพูดเสมอนะ เคยดอม ๆ มาดูอยูเรื่อย ๆ ดูไมใชเลน ๆ นะ 
เพราะเราสอนทุกอยางแลว พอดูถาทราบแลวไลหนีทันทีนะ น่ีสอนไวแลว สอนเรียบรอย
แลว ขอวัตรปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญมาก ไมจริงไมจังกับขอวัตรปฏิบัติซึ่งเปนเครื่องประดับ
พระเราแลว ไมมีอะไรสวยงาม ขอวัตรปฏิบัติสวยงามภายนอก จิตใจ สติปญญา ศีล
ธรรม ประดับภายใน ใหมีอยางน้ีนะ ถาไมมีอันนี้ใชไมได ขอวัตรปฏิบัติอันนี้เขมงวดกวน
ขันมากแตไหนแตไรมา แลวมาอยูวัดน้ีเราไมคอยไดดูพระดูเณรนะ พึ่งจะไดดูระยะนี้ 
เห็นวาธาตุขันธดีหนอย แตกอนไมสนใจ ดูแตลมหายใจเจาของคอยแตจะไป ๆ  ระยะน้ี
ก็พอไดดูบาง 

เพราะฉะนั้นขอใหพากันตั้งอกตั้งใจทุก ๆ องคที่มาที่นี่นะ อยาใหมาเสีย แลวเอา
ชื่อเอานามของวัดนี้ไปขาย สวนมากเปนแลวนะ วาออกมาจากวัดปาบานตาด เวลาน้ี
แพรวพราวมาก ใครอยากจะใหทดลองฝมือใหมา ลักษณะอยางนั้นนะ เปนลักษณะอยาง
น้ัน ไปแลวเหมือนเปรตน่ีซิ ออกจากวัดปาบานตาดมีแตเปรตเต็มวัดเต็มวา แลวอวดตน
อวดตัววาเปนลูกศิษยหลวงตาบัว หลวงตาบัวก็เปนเปรตตัวหน่ึงอยูแลว เปรตตอเปรต
แจกแยกกันมีแตเปรตเต็มวัดเต็มวา ออกไปที่ไหนมีแตลูกศิษยหลวงตาบัว แลวเปรตเต็ม
บานเต็มเมือง กอกวนทําลายประชาชนท้ังหลาย ดูไมไดนะใหจําใหดี ไมมีอะไรเลิศกวา
ธรรม ใหดูธรรมในใจเจาของเสมอ ส่ิงเหลาน้ีเปนเคร่ืองประดับอาศัยอยูเปนกาลเปน



 ๒ 

เวลาเทาน้ัน ส่ิงท่ีจะเปนสาระสําคัญคือธรรมกับใจ หิริโอตตัปปะประจําใจอยูเสมอ จําให
ดี ทีนี้จะใหพร 

หลังจังหัน 

 (ออกอินเตอรเน็ต ทั้งเสียงทั้งภาพครับ) ย่ิงพิสดารเขาเร่ือยนะ ออกอินเตอรเน็ต 
พูดนี้ ทั้งมองเห็น ทั้งกิริยาอาการสุมเสียงทุกอยางเห็นพรอมมูลไปหมดเลย พูดนี้ออก
แลวใชไหม (ครับ) ออกทั่วโลกแลวนะ มันเลยกลายเปนหลวงตาท่ัวโลกไป มันหากเปน
เองจะทําไง เราไมเคยคิดเคยอานอะไร ๆ ไวเลย เหตุผลกลไกมันจะเกี่ยวโยงเขามา ๆ 
เขามาจุดไหนมันก็ออกจุดนั้น เขามาจุดไหนเจอกันจุดไหนก็ออกจุดนั้น เปนเร่ืองเปนราว
ข้ึนมาเร่ือย ๆ จนกระทั่งบัดนี ้นี่ออกทางอินเตอรเน็ตแลว เหมือนวาเจออันน้ีอีก เด๋ียวจะ
ไมเพียงแตไดยินเสียงเฉย ๆ ยังเห็นท้ังภาพพจน กิริยาอาการแสดงออกทุกอยาง เห็น
หมดในขณะนี้นะ 

เราอยากใหพ่ีนองท้ังหลายไดเห็น เชนอยางเวลาน้ีมีอินเตอรเน็ตมีอะไรท่ีเปน
เคร่ืองสะดวกสบายของโลกท่ีร่ืนเริงบันเทิง แลวแยกอันน้ันออกมาเปนประโยชนสําหรับ
ธรรม ดังที่อินเตอรเน็ตนี ้ เปนประโยชนสําหรับโลกเขา ทีนี้เวลาแยกออกมาทางดาน
ธรรมก็เปนประโยชนสําหรับธรรม เม่ือมันควรเปนประโยชนสําหรับธรรมแลว พวกเรา
ทั้งหลายที่มีอวัยวะครบทุกสิ่งทุกอยางที่จะนําไปใชทั้งทางโลกและทางธรรม เราก็ควรจะ
แยกออกมาใชทางดานธรรมะบาง ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเปนยังไง เสียงธรรมกับเสียง
กิเลสตางกันยังไงบาง 

พูดอยางนี้เราก็ระลึกถึงเมื่อวานนี้ เขามาขอรถพยาบาล ก็เราจะตายอยูแลวให
แทบทุกวันรถพยาบาล พอไปนั่งปบมาขอรถพยาบาลสักคันวางั้น เราบอกวาจะตีปากเอา
นะ ก็เรายังไมไดสั่งมาปดปากกอน พอมาถึงมันเปดปากกอนแลวนี่ เราไมให เราวาอยาง
น้ีนะ ขู บอกวาไมให จิตใจมันไมไดเปนอยางนั้นซ ีบอกวาเราไมให ตีปากเขาแลว ตีปาก
พวกพยาบาล พวกหมอ นั่งลอมกันอยู กลับมาแลวก็เปนอารมณ เราคิดไวแลวอยูท่ี
กันดาร สงเคราะหอยางอื่นก็มากแลว เชน สรางตึกหลังหน่ึง ๓ ช้ันใหเจาหนาท่ีทางโรง
พยาบาลอยู บอกวาพอกัน ใหญอยูนะ ไมทราบวามีกี่หอง เรียกวาอยูไดสมบูรณ เพราะ
อยูไดหมด ไมเหมือนแตกอนที่หาที่ซุกหัวนอนก็ไมได พอเลิกจากโรงพยาบาลแลวก็ออก
ไปขางนอกไปหาที่หลบซอนนอนหลับไป เห็นเหตุการณอยางน้ันเราถึงไดใหหลังหน่ึง 

เมื่อวานนี้ไปก็เพียงดูเฉย ๆ เขาบอกวาเรียบรอยหมดทุกอยางแลว เจาหนาท่ีก็ข้ึน
อยูสบาย มันก็เปนปมาแลวน่ี น่ีไดชวย แลวเครื่องมืออยางอื่นก็ชวย ที่ใหญก็คือตึก เม่ือ
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วานน้ีก็เปนรถพยาบาล ตกลงมาถึงที่นี่แลวมันก็เปนอารมณหวงใย เพราะอยูท่ีแรนแคน
กันดารเราทราบมาอยูแลว เลยส่ังกลับคืน สั่งพระใหโทรศัพทไปบอกทางโรงพยาบาลบุง
คลา บอกวารถพยาบาลน้ันเปนอันวาตกลงใหแลว ทีนี้เราก็จะสั่งทางบริษัทรถทางนี้อีก 
ใหเขาเอารถมา ทางโนนก็บอกวาเราให ทางนี้ก็สั่งวาใหสั่งรถมา ระยะนี้รถใหบอย ๆ นะ 

หนักมากอยูสําหรับเราเพ่ือพ่ีนองชาวไทยเรา แตที่หนักมากเวลานี้ก็คือทองคํา มี
จุดมุงหมายที่จะใหไดทองคํา ๕๐๐ กิโล เขามอบคลังหลวงในวันท่ี ๑๒ เมษา ๔๖ น้ี
แหละ มันควรจะไดเพราะเปนวันครบรอบ ซ่ึงเปนวันสําคัญวันหน่ึงเสียดวย เวลาน้ีทอง
คําเราก็ไดรอยกวากิโลแลวน่ี เราก็จะประมวลท้ังเงินในโครงการชวยชาติมา แลวก็รวมท้ัง
บรรดาพ่ีนองท้ังหลายท่ีบริจาคมาเร่ือย ๆ อยางนี้ คิดวาเงินในโครงการก็จะไดไมต่ํากวา 
๒๐๐ กิโลแหละ เราคิดไวแลว เพราะเงินในน้ันเราคอนขางแนวาประมาณ ๑๓๐ ลาน ก็
จะมาซื้อทองคํา เขาบอกวาไดประมาณ ๒๐๐ กิโลกวา บวกกับที่ได ๑๓๒ กิโลเขาไปอีก 
จากน้ันก็เอาจากบรรดาพ่ีนองท้ังหลาย รวมแลวใหไดเปน ๕๐๐ กิโลในคราวน้ี ไมควรจะ
ใหพลาดไปได 

เพราะคราวกอน ๆ เราวาจุดไหน ๆ ก็ไมเคยพลาด คราวน้ีซ่ึงเปนคราวสําคัญเสีย
ดวย แลวจะผิดพลาดไปมันฟงไมไดวางั้นเถอะนะ เพราะฉะน้ันจึงใหพ่ีนองท้ังหลายทราบ
ท่ัวหนากัน วาคราวน้ีเราจะพยายามเอาทองคําเขาสูคลังหลวงของเรา ใหได ๕๐๐ กิโลใน
วันท่ี ๑๒ เมษา ขางหนาน้ี จะเอาใหได ปกไปแลว เร่ิมปกแหละ พอไดนี่แลวก็เปน ๖ ตัน
กวาแลว จากนั้นก็เหลืออีก ๔ ตัน พยายามจะเอาใหไดเปนเคร่ืองหมายแหงการชวยชาติ
ไทยของเรา ก็คือทองคําเปนอันดับหนึ่ง สวนดอลลารเปนผลพลอยไดตามกันมา จุดใหญ
ที่เราตองการก็คือทองคํา ใหไดนํ้าหนัก ๑๐ ตัน นี่เปนความสงางามมากในชาติไทยของ
เรา เพราะคนทั้งประเทศตั้ง ๖๒-๖๓ ลานคน ไมใชเมืองเล็กนอย เปนประเทศท่ีสมบูรณ
เชนเดียวกับประเทศท้ังหลาย สมบูรณดวยผูคนต้ัง ๖๐ ลานกวา 

สวนอาหารการบริโภค เมืองไทยเราก็เปนเมืองอูขาวอูน้ํามาดั้งเดิมตั้งแตปูยาตา
ยายของเรา ไมพาอดอยากขาดแคลน ทีนี้ก็มาจนตรอกจนมุมเมื่อเร็ว ๆ น้ี ถึงขนาดที่จะ
ทําเมืองไทยเราใหลมจมได นี้ละตางคนก็ตางรื้อฟนขึ้นมา เวลานี้ก็พอลืมตาอาปากได
บางแลว เงินคลังหลวงของเราท่ีติดหน้ีติดสินเขาพะรุงพะรังก็ผานมาไดแลว ดวย
จํานวนเงินท่ีจะใชหน้ีพอ แนะ ก็เห็นอยางชัดเจนน้ี ใชเปน ๓ วาระ ๆ ถึงเดือน
กรกฎา ม้ัง จะส้ินสุดในการใชหน้ี ก็เห็นผลอยูอยางน้ีจะวาไง แลวทุกอยางก็คอยดีขึ้น 
ๆ เปนลําดับลําดา  
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คราวน้ีเปนคราวท่ีชวยชาติอยางประจักษท่ัวโลกวาง้ันเถอะ เมืองไทยเราชวยชาต ิ
จึงควรจะไดเครื่องเปนมงคลมหามงคลแกชาติไทยของเราไวประดับชาติตัวเอง ให
ไดทองคําไมต่ํากวา ๑๐ ตัน และดอลลารเราแนแลวแหละ จะไดถึง ๑๐ ลาน น้ีแหละ
เปนเครื่องหมายของพี่นองชาวไทยเรา ซึ่งเหมาะสมมากที่จะไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันใน
การชวยชาติคราวน้ี ถานอกจากน้ีแลวเราไมมีหวังแหละ เราพูดตรง ๆ สําหรับหลวงตาน้ี
รอยเปอรเซ็นต บอกวาไมมีหวังรอยเปอรเซ็นต ถาผานจากเวลาชวยพ่ีนองท้ังหลายอยู
เวลาน้ีแลว ออกจากนี้ไปก็มีแตจะตายเทานั้นเอง  

ที่จะใหกลับตัวมาชวยพี่นองทั้งหลายอีกดังที่เคยเปนมานี้จะเปนไปไมไดแลว เม่ือ
เปนเชนน้ันเราควรท่ีจะกระตือรือรนเสียต้ังแตกาลอันควร ทุกสิ่งทุกอยางเหมาะสมแลว
เวลาน้ี จึงขอใหไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันจะเปนความสงางามแกชาติไทยของเรา อัน
อ่ืนใดไมเหมาะสมเหมือนทองคํา ทองคําเปนนํ้าหนัก ๑๐ ตันแลวเหมาะสมอยางย่ิง
ทีเดียว ไมมีใครจะมาตําหนิติเตียนไดละ ถาลงเราไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน เขาสูคลัง
หลวงของเรา เพราะแตกอนเราก็ไมเคยมีทองคํามาเขาสูคลังหลวง ๑๐ ตัน แลวขางหนา
อีกยิ่งจะไมมีใหญเลยเชียว 

ก็เหมาะสมในเวลาน้ีท่ีควรจะไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันเขาสูคลังหลวงเรา เพราะ
เปนกาลเวลาท่ีเหมาะสมทีเดียว เราพิจารณาหมดเรียบรอยแลว จึงไดออกมาประกาศให
พี่นองทั้งหลายทราบ เพ่ือความเหมาะสมกับการงานของเรา ที่เปนงานยกประเทศทั้ง
ประเทศ ดวยทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน จะเปนความสงางามอยางยิ่ง น่ีอันสําคัญท่ีเราท้ัง
หลายมองขามไมได ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจทุกคน  

เริ่มแตบัดนี้ไปเขาก็จะออกอินเตอรเน็ต ตอหนาตอตาหลวงตาบัวแหละ หลวงตา
บัวน่ังอยูน้ีเขาก็ดูแหละ ทางอินเตอรเน็ต นี่ออกแลวนะ แจงกระจางไปหมดแลว หูตาที่
เราเคยใช อวัยวะของเราทั้งหมดที่เคยใชมาทางโลกทางสงสาร ใหกิเลสมันลากมันถู
ถลอกปอกเปกไปเปนเวลานาน ดวยความเพลิดความเพลินลุมหลงของเราน้ัน ก็ควรที่จะ
นอมจิตใจของเรา ตา หู  จมูก ล้ิน กาย ใจ ของเราเขามาสูเสียงอรรถเสียงธรรม มาดู
กิริยาทาทางของอรรถของธรรมทานแสดงยังไงบาง เราควรจะไดดูเสียบาง ในวันหน่ึง ๆ 
ไมใหเสียทาเสียที 

เกิดมานี้กอนธาตุของมนุษยนี ้ ไมไดเหมือนกอนธาตุของสัตวทั้งหลายนะ กอน
ธาตุของสัตวทั้งหลายนี้กวาจะไดมาเกิดเปนสัตวแตละตัว ๆ น้ีก็มาดวยบุญดวยกรรมเชน
เดียวกัน น้ีเราจะมาเกิดเปนมนุษยน้ีเราก็ไดมาดวยบุญดวยกรรมของเรา บุญกรรมของ
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เราดีกวาสัตวเราถึงไดเปนมนุษย รูจักดีจักชั่ว รูจักบุญจักบาป รูจักศีลจักธรรม ก็ควรจะ
ไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเสียบาง  

การประพฤติตัวนี้ถาไมมีแนวทางเดินมันไมไดถูกนะ มีแตผิดโดยถายเดียว ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ก็ถูกกิเลสที่มันชํานิชํานาญ ลากเข็นไปทางความชั่วชาลามกเสียมากตอมาก 
จนถึงขนาดเสียผูเสียคนมีมาก ดังท่ีประกาศล่ันอยูเวลาน้ีท่ัวโลก เห็นไหมวายาเสพยติด 
ใครยังมายกยอปอปนวามันดีอยูเหรอ ยาเสพยติดมันจะทําลายคนใหควํ่าท้ังประเทศ
ไทยยังไมรูอยูหรือ เราเปนชาติมนุษย ชาติไทยไมใชชาติที่โงเขลาเบาปญญาจนไมรูจักดี
จักชั่ว 

ยาเสพยติดเปนสิ่งสังหารคนไดทั้งชาติทั้งโลกทีเดียว เราทําไมถึงวาจะเปน
ของดิบของด ี จะแกไขดัดแปลงมีแงหนักเบามากนอยตามเหตุการณที่ควรจะแกไข แลว
ทําไมถึงมีการตําหนิติเตียนกันวาจะรุนแรง การทําชาติใหลมจมทั้งประเทศนั้นเหรอออน
โยนเราอยากถามวาอยางน้ีนะ ทําใหคนทั้งชาติจมลงในหมอนรกทั้งเปนนี้ดวยยาเสพยติด 
น้ีหรือเปนความชอบธรรม เปนความออนโยน เปนความสวยงามของพี่นองชาวไทย ใคร
ตองการไหม พิจารณาซิ  

เวลาน้ีขาศึกกําลังจะกลืนเมืองไทยเราใหเปนคนหมดคาหมดราคาไปแลว นี่ก็พอ
ดีรัฐบาลน้ีทานไดอุตสาหพยายามมาชวยชาติบานเมือง ซึ่งรัฐบาลไหนตั้งมาเราก็ยังไม
เคยเห็น มีแตเงียบ ๆ มาเทาน้ันละ สวนท่ียาเสพยติดคืบคลานไปๆ ถาจะไปจับเขาจะไป
ทําอะไรก็วารุนแรงไป ๆ มันเสียมนุษยอะไรมนุษยชนหรืออะไรนี้แหละ มันเสียอันน้ัน 
จากนั้นถาไมใหมันเสียก็คือวาคอยพยายามไปกินตับกินปอดเขา ถาไมใหขาจะปรับอยาง
น้ันอยางน้ี ยื่นตับยื่นปอดใหกินไปอยางเงียบ ๆ น้ีเหรอมนุษยชนอยางน้ีเหรอ 

อันนี้ทานไมไดกินอะไรนี ่ ประกาศกองมาท่ัวประเทศดินแดนเราแลววา ยาเสพย
ติดเปนภัยตอชาต ิ ใครก็รักชาติดวยกันทุกคน แลวใครปฏิเสธไดไหมวายาเสพยติดน้ี
เปนคุณตอชาติมีที่ไหน เราพิจารณาซิ มันเปนโทษขนาดไหนถึงจะทําคนใหลมจมฉิบ
หายไปหมดเลย เพราะอํานาจแหงยาเสพยติด ทําคนใหขาดสะบ้ันลงไป ไมมีคุณคา
ราคา มีแตลมหายใจฟอด ๆ เทาน้ันละ เกิดประโยชนอะไร  

นี่กําลังชวยกัน การแกเหตุการณตาง ๆ ซึ่งเปนพิษเปนภัยมากนี้ ก็ตองแกตาม
เหตุการณ ควรในแงหนักเบาก็ตองแกไปตามแงหนักแงเบา เพื่อรักษาสวนใหญคือคนทั้ง
ชาติใหคงเสนคงวาหนาแนนอยูดวยศีลดวยธรรม ดวยความสงบเย็นใจดวยกันเพราะไมมี
ส่ิงเหลาน้ีมาทําลาย แลวจะเสียหายไปไหนพิจารณาซิ เหลาน้ีเปนความเสียหายเอามาก
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มายทีเดียว ถาหากวาเราจะพูดวาเปนเน้ือรายก็ ยาเสพยติดน้ีเปนมหาเน้ือรายเลย กลืน
ไดทั้งชาติกลืนไดทั้งโลก ถาใครออนขอกับมันไปนิ่มนวลออนหวานกับมัน ใหอยูใน
มนุษยชนอะไรอยางนี้ดวยแลว จมดวยไอตัวมนุษยชนนี้แหละตัวหนึ่ง ตัวน่ิมนวลมาก ๆ 
ตัวมันจะพาเพื่อนมนุษยทั้งหลายจมนะ  

ตัวที่ลากเข็นขึ้นมาจากมหาภัยนี้จมไดยังไง ก็ลากขึ้นมา คนกําลังจะจมคนหน่ึง
ลากขึ้นมา เปนความจมเหรอ คนที่ลากลงไปนั่นซ ิ ทําน่ิมนวลออนหวานแลวกินกันไป
กลืนกันไป ย่ิงเปนเจาหนาท่ีดวยแลวคอยกินตับกินปอดเขา กินตับกินปอดพวกนี้แหละ
พวกยาเสพยติด เอาเงินแอบ ๆ หัวหนาน้ีขาจะมาจับอยางน้ัน ขาจะมามัดอยางนี้ เขาก็
เอาเงินลอเสียบาง กินของเขามาก็เปนมนุษยชน ไมรุนแรง ก็รุนแรงอะไรสะแตกตับเขา
มาแลวน่ัน จะเอาอะไรมารุนแรง ส่ิงเหลาน้ีมี ไมสงสัย เราไมสงสัยวาจะไมมี มีรอย
เปอรเซ็นต 

น้ีเปนของดีแลวเหรอ มนุษยชนแบบน้ีดีแลวเหรอ พิจารณาซิ คอยแอบกินตับกิน
ปอดประชาชนใตโตะเหนือโตะ กินทุกแบบทุกฉบับ แบบเงียบ ๆ ๆ ท่ีเรียกวากินแบบ
สํานวนออนหวานเขาใจไหม แตตับปอดคนไมมีเหลือนะ กินแบบท่ีเรารักษาชาติบาน
เมืองจริง ๆ เพ่ือความเปนสิริมงคลและความแนนหนาม่ันคงตอชาติของเราจริง ๆ ก็ตอง
จัดการไปตามที่วานี ้ เปนระบอบของชาติบานเมืองที่มีขื่อมีแป มีการปกครองกันดวย
ระบอบแหงกฎหมายบานเมืองและศีลธรรม ก็ตองปฏิบัติไปตามหนาที่อยางนั้น 

ทางศีลธรรมพระทานไมวา อยางหลวงตาบัวนี้จะใหไปกําจัดปดเปาหรือไปฆาคน 
หลวงตาบัวไมฆา แตถาผิดก็รูวาผิด แตทีนี้หลวงตาบัวไมใชเปนผูปกครองชาติบานเมือง
ละซิ ก็รักษาศีลธรรม ผูปกครองชาติบานเมืองครอบไปถึงไหน เพียงผูใหญบานก็ครอบ
ท้ังหมูบานแลว นายอําเภอครอบอําเภอ จังหวัดครอบจังหวัด ฟาดจนกระทั่งถึงนายกรัฐ
มนตรีครอบหมดแลว จะใหทําแบบหลวงตาบัวไดยังไง หนาที่การงานที่จะปฏิบัติยังไงให
สมกับวาพี่นองชาวไทยเราทั้งประเทศยกขึ้นใหเปนผูนํา นําแบบไหนถึงจะดี ก็ตองนํา
แบบน้ันละซิ น่ันมันตางกันนะกับหลวงตาบัว หลวงตาบัวใครจะวาอะไร อยาไปกินยา
เสพยติดนะลูกหลานวาง้ัน เขาก็ครับ เขาก็วาที่อยูตอหนา พอกลับใหหลังเราไปแลวเสร็จ
เลยไมมีเหลือ กินท้ังโคตรมันเลยเขาใจไหม อยาวาแตมันกินเลย โคตรมันก็กินดวย
เพราะเราไมเห็นน่ีนะ  

แตเวลาอยูตอหนา หลานอยาไปกินยาเสพยติดนะ ครับๆ ไมกินละ ไมกินแหละ
อยูตอหนา ออกไปมันฟาดทั้งโคตรทั้งแซใครจะไปรูเรื่องรูราว น่ันซิความเสียหาย พากัน
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พิจารณานะ เรื่องการปกครองบานเมือง โลกเขามีกฎมีระเบียบมีขอบังคับ แมแต
หลักธรรมวินัยทานก็มีแบบพระนะ อันนั้นแบบโลก ควรประหารชีวิตประหาร น่ัน 
แบบโลก แบบธรรมประหารชีวิตเอาขาดจากพระสะบ้ันห่ันแหลกไปเลยมี ปาราชิโก 
โหต ิอสํวาโส น่ันเห็นไหม อัปเปห ิขับ มีพระวินัย แตขับแบบพระ อยางน้ีละนะ สวน
โลกเปนแบบโลก สวนธรรมเปนแบบธรรม มีกฎมีระเบียบอยูดวยกัน จะไปตําหนิอยู
ที่ไหน กฎระเบียบแตละกฎแตละระเบียบทั้งทางโลกและทางธรรม เปนกฎท่ีจะทําคน
ใหดีทั้งนั้น ไมไดทําคนใหเสีย ถาใครด้ือดานไปมันก็เสีย ก้ันไวแลวน่ันนะ อันตรายอยู
ตรงนั้น ถาผานเขาไปด้ือดานเขาไปมันก็เปนอันตรายจริง ๆ แนะ แลวจะไปตําหนิติโทษ
ผูใด 

น่ีเราก็อยากจะใหพ่ีนองท้ังหลายไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมบาง จิตใจของเราจะ
ไดออนจะไดนิ่มนวล โลกนี้รอนแสนรอน เราเขาใจวาเรามีความรูสึกอยางไรบางวา
รอนเพราะอะไรเวลาน้ี พระอาทิตย พระจันทรเขามีมาด้ังเดิม ไมไดบอกวารอนไม
รอน แตที่วารอนๆ อยูกับสัตวกับมนุษยน้ี รอนเพราะอะไร น่ีส่ิงท่ีพาใหรอน มันอยู
กับความผิด ความผิดมาจากอะไร ก็มาจากส่ิงท่ีเปนพิษคือกิเลส ความโลภ ความ
โกรธ ราคะตัณหา น่ีฝงอยูในหัวใจของสัตว ไดเทาไรไมพอ อํานาจมีเทาไรก็ไมพอ ลน
ฟายังอยากใหลนดินเขาไปอีก น่ีละเร่ืองอํานาจเปนอยางน้ัน 

นี่คือกิเลสไมมีอะไรพอ ๆ อวดเบงทุกอยาง ตัวเทาอ่ึงน้ีก็เบง เบงอํานาจท่ีอยูภาย
ในใจ เพราะกิเลสมันตัวเบงแหละ ตัวชอบยกยอสรรเสริญอยูท่ีกิเลส อยูที่ไหนขอใหได
เปนนายคน ใหไดเปนนายคน ๆ เทาน้ันเปนท่ีพอใจกิเลสตัวเทาอ่ึงน่ีเขาใจไหม น่ีละตัวน้ี
ละมันพาทําโลก มันพาโลกใหเดือดรอนอยูเวลาน้ี นี่เราก็ไดยินไดฟงวา กําลังจะกัดกัน 
เมืองไหนตอเมืองไหนเราก็ไมทราบนะ ฟงวากําลังจะกัดกัน น่ีมันเปนคนโงเหรอ ถาพูด
ถึงความสมมุตินิยม โลกเขายอมรับท้ังน้ันวาประเทศเหลาน้ี เมืองเหลาน้ีเปนเมืองใหญโต 
เปนเมืองของคนฉลาด แลวทําไมจึงไปเรียนวิชาหมาแลว เอาวิธีการของหมามากัดกัน
อยางนี้ละ 

นี่ฟงวาจะรบจะรากันอะไรตออะไร ก็เพราะเห็นแกรายไดรายรํ่ารายรวย รายวาดี
วาเดนน่ันแหละ เวลาน้ีมันเปนอยู เราไดทราบ ที่ไหนก็ประกาศลั่นกันไปหมด นี่มีแตคน
เกง ๆ มันเปนยังไงเวลาจะฆากันมันเกงไหม มันเปนฟนเปนไฟเผาโลกกันทั้งโลกใหฉิบ
หาย เพราะอะไรมันเกงเหรอ ถาเกงก็ตองทําโลกใหสงบรมเย็นซ ิ ใครมีอะไรก็เสาะแสวง
หารักษา อยูในขอบเขตของตนในบานของเรา รักษาขอบเขตของเรา ในเมืองรักษา
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ขอบเขตของตน ประเทศชาติของตนรักษาขอบเขตประเทศชาติของตน ประเทศไหนก็มี
ขื่อมีแป มีผูรักษาใหตางคนตางรักษาอยูในขอบเขต เอาศีลเอาธรรมเขาเปนเคร่ืองระงับ
ดับกันไวอยาลุกลาม อยาอวดดีอวดเดน อยาหาใชอํานาจบาตหลวงไปหากัดหาฉีกเขา
ดวยอํานาจปา ๆ เถื่อน ๆ ของตน บานใหญเมืองเล็กใหอยูตามกฎของบานของเมืองตัว
เอง เหมือนอยางครอบครัวเหยาเรือนของแตละบาน ๆ ครอบครัวไหนเขาก็อยูตาม
ครอบครัวของเขา มีมากมีนอยครอบครัวนั้นมีกี่คน เขาก็ปกครองกันอยูในครอบครัว
ของเขา เขาไมเห็นลุกลามไปหาครอบครัวอ่ืนท่ีมีคนนอยน่ีนะ  

อันนี้ก็เหมือนกัน ประเทศใดเมืองใดเปนประเทศใหญเมืองใหญ ก็เทากับครอบ
ครัวใหญ ตางคนตางอยูมีขอบเขตไมใชอํานาจบาตรหลวงไปเที่ยวกดขี่ขมเหงประเทศ
นอย ประเทศที่วาดอยพัฒนา คําวาพัฒนาไมวาพัฒนาอะไรก็ไมรูนะ หัวใจมันไมเคย
พัฒนา มันพัฒนาแตศาสตราอาวุธ อันนี้เกงอยางนี ้ ๆ ก็มาอวดกามใสกันแลวกัดกัน
เหมือนหมา นี่ละวิชาของกิเลสทําใหโลกเดือดรอนอยางนี้เอง ถาวิชาของธรรมใหทําความ
สงบกัน ใครผิดใครถูกพินิจพิจารณา อยายื้อแยงแขงดีแขงเลวกัน แลวตางคนตางอยู 
ประเทศใหญประเทศเล็กมีขอบเขตปกครอง เหมือนเขาปกครองในครอบครัวเหยาเรือน
ของเขา จะผาสุกรมเย็น  

เมื่อผูมีเกี่ยวของกับธรรมดวยแลว เราอยากใหไดยินเสียงอรรถเสียงธรรม พระ
พุทธเจาเปนศาสดาเอกของโลก ไปหารุกรานใครพิจารณาซิ พระพุทธเจาเปนศาสดาเอก
ของโลก นี่ละใหญของทางดานธรรมะตางกันอยางนี้นะ พระพุทธเจารุกรานใคร นอกจาก
ทําโลกใหรมเย็นเต็มสัดเต็มสวนของศาสดา แลวพระสงฆสาวกไปรุกรานผูใด มีแต สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ ทั่วโลกดินแดน กิเลสตัณหามีเทาไรมันก็เหมือนอึ่งอางกับวัว คําวาวัวน้ีคือ
กฎแหงกรรม มันไมไดกลัวกรรมดีกรรมชั่ว อึ่งอางมันพองตัวมันวาเกงทางนั้น คร้ันเวลา
มันจมก็ตัวมันละจม แลวเวลากัดกันแลวบานเมืองเปนเถาเปนถานไป ก็เปนพวกน้ีแหละ
จะเปนพวกไหนไป  

ถามีธรรมแลวจะทํากันไมลงนะ ตางคนตางรักตางสงวนขอบเขตของตน ลูกใคร
เมียใครบานใครเมืองใคร ใหตางคนตางรักษาขอบเขต มีกฎหมายบานเมืองและศีลธรรม
เปนเคร่ืองบังคับเอาไวแลว อยูในกรอบอันน้ันแลวจะสงบรมเย็น ไมวาบานใหญเมืองเล็ก
หรือประเทศไหนก็ตาม ถามีศีลธรรมเปนเครื่องปกครอง ถาเอาอํานาจปา ๆ เถื่อน ๆ 
ปกครองพินาศ ตัวปา ๆ เถื่อน ๆ ตัวอํานาจใหญ ดีไมดีจะพินาศเกงกวาเขาก็ได ไมได
แนใจนะ เพราะอะไร เพราะกรรมน้ีเหนือส่ิงน้ี ทําผิดไปกรรมก็ตองแสดงตามนั้น ๆ วันน้ี



 ๙ 

ไดฟงเสียงอินเตอรเน็ตของหลวงตาบัวบาง หลวงตาบัวพูดแบบน้ีแหละเขาจะวาขวานผา
ซากก็ตาม ผากิเลสบนหัวใจคน เราไมไดผาซากท่ีไหน ซากกิเลสมันอยูหัวใจคน ผามันไป 
เราผาเรามาก็ผาพอแลวจนเดนตายออกมา ผาซากหลวงตาบัว ทีนี้ตัวพิษตัวภัยมันอยูที่
ไหนผาเขาไปเลยน่ี เอาละวันน้ีพูดเพียงเทาน้ันละเหน่ือยแลว 

ถาโลกน้ีตางคนตางยอมรับศีลธรรม ตางคนตางปฏิบัต ิ โลกนี้จะเย็นทั่วโลกดิน
แดนนะ อันนี้ธรรมไมไดสนใจยิ่งกวากิเลสตัวพอกพูนอยูบนหัวใจ แสดงออกที่ไหนเปน
ฟนเปนไฟ กัดฉีกกันตลอด มีแตกิเลสตัวโหดราย ธรรมความสงบคือนํ้าดับไฟ ถาโลกได
มีอรรถมีธรรมเขาเปนเครื่องกลมกลอมจิตใจแลวโลกจะชุมเย็น ใหญเทาไรก็ชุมเย็นตาม
ใหญ ไมรังแกกันไมเบียดเบียนกัน ไมกดขี่บังคับกัน ดวยอํานาจบาตรหลวงปา ๆ เถื่อน 
ๆ ของกิเลส ธรรมทานไมเปนปา 

ผูใหญเปนธรรมนะ ผูใหญนี้ใหอภัยเด็กเสมอ ไมถือสาเด็ก นี่คือผูใหญที่มีธรรม
ภายในใจ ยิ่งเด็กเทาไรยิ่งรักยิ่งใหอภัย ผูใหญในประเทศน้ัน ๆ ก็เหมือนวาผูใหญ 
ประเทศไหนก็เปนประเทศเด็กเหมือนเด็ก ไมถือสีถือสากัน ใหอภัยกัน แนะนําส่ังสอน
หรือชวยอุบายตาง ๆ ใหทานเหลาน้ันไดฟนตัวข้ึนมา เพราะอุบายวิธีการของผูใหญพา
ดําเนิน เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน อันนี้ใหญเทาไรยิ่งกดลง ๆ มันก็เปนยักษเปนผีไปซ ีโลก
น้ีหาความเจริญท่ีไหนจากกิเลสไมเคยมี ถาธรรมยอมรับทันท ี ทีน้ีจะใหพรนะ เอาละสาย
แลว ๙ โมง 

 

อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่ 
www.luangta.or.th หรือ www.luangta.com 


