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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม 

เมื่อเชาวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เตือนรัฐบาลถาไมอยากจม 
 

 เราภูมิใจเห็นพี่นองทัง้หลายสนใจในอรรถในธรรม ที่จะนําอรรถธรรมที่เปนรส
โอชาอันเลิศเลอเขาสูใจ ใจนี่ละจะพาพี่นองทัง้หลายสมบุกสมบัน ไปดีไปชั่วคือใจ ให
ระมัดระวังรักษาใจตัวเองใหดีนะ รางกายกายวาจานี้ก็อยูกับใจ ใจเปนผูควบคุม ถาใจมี
สติมีปญญาแลวจะควบคุมความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจ ความประพฤติ หนาที่การ
งานไดดี ถาใจโกโรโกโสแลวอะไรเลอะเทอะไปหมดนั่นแหละ ใหดูใจตัวเองนะ ใจจึง
ตองไดรับการอบรม เทศนเหลานี้เขาสูใจ เพื่อใจไดนําไปพนิิจพิจารณาคัดเลือก อนั
ไหนที่ควรไดควรเสียอะไร ใจจะคัดเลือกเอง เมื่อไดนําธรรมที่ถูกตองเขาไปสูใจแลว 
ธรรมจะเปนผูพินิจพิจารณาแยกแยะไปเอง แตลําพังความคิดความอานของใจเรานี้
เลอะเทอะไปหมดนะ 

คนเรามีใจทุกคนมีความคิดทุกคน แตมันเลอะเทอะเสียมากตอมาก ใจไมเลอะ
เทอะคือใจผูมีธรรม พูดใหชัดเจนเลย ผูมีธรรมในใจ มีธรรมเปนขั้นๆ ในใจ ใจที่เร่ิมมี
ธรรมแลวความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจนี้จะคอยดีไปโดยลําดับ ถาไมมีธรรมควบคุม
เลยเลอะเทอะทั้งนั้น ใครจะอวดวาดิบวาดีก็มีแตชื่อ ตัวนั้นเลว ถามีธรรมแทรกเขาไป
ในใจแลว ความเคลื่อนไหวไปมาจะไดรับการกลั่นกรองจากใจ ใจเปนผูส่ังการสั่งงาน
อะไรก็เรียบรอยๆ เพราะฉะนั้นใจจงึควรไดรับการอบรมจากธรรมทั้งหลายที่ถูกตองดี
งามแลวไปปฏิบัติตน จนกลายเปนความชินตอนิสัย 

ความชินตอนิสัยเมื่อรักษาเปนประจําชินนะ เชนนักบวชทานมุงหนามุงตาตอ
อรรถตอธรรม เคารพธรรมวินัย บวชทีแรก โอย เหมือนติดคกุติดตะรางนะ คือเรามัน
เคยผิดพลาดมาทั้งนั้น ไมมีอะไรเปนขอบเขต ไปที่ไหนกายวาจานี้เลอะเทอะไปเลย ทนีี้
พอมาบวช หลักธรรมหลักวินัยทานบีบบังคับไวๆ ออกชองนี้หลักธรรมวินัยขอนี้ตีไว 
ออกทางนี้ทางน้ันตีไว ทางนี้ก็ถอยหนาถอยหลัง นี่หมายถึงบวชใหมๆ พอจะออกทาง
ชองน้ี นี่ผิดพระวินัยขอนี้ตีไวถอย แลวออกทางนี้ผิดพระวินัยขอนั้นถอย เพราะเราเคย
ปลอยตัวมาแลว มันไมไดคิดถงึความผิดถกูชั่วดจีากการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของ
เรา 

ทีนี้พอไปบวชแลว ธรรมวินัยทานครอบไวเลย จะออกชองไหนผิดวินัยขอนั้นๆ 
เหมือนกับวาตีกลับๆ จะออกชองนี้ตีกลับๆ อยูอยางน้ัน บวชทีแรกแหมรูสึกวาทุกข
มากเหมือนกันนะ ไดระมัดระวังเตม็เม็ดเต็มหนวยไมงั้นโดนโทษ พยายามระมัดระวัง 
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ระวังอยูตลอดเวลาทีนี้มันชินนะ ทั้งๆ ที่เคยระวังแตกอน มนัรูหมดแลวนี่ จะออกชอง
ไหนผิดถูกมนัรูทันที ไมออกๆ นั่นเปนความเคยชิน สุดทายก็เหมือนธรรมดาเรา คือ
มันเปนความเคยชินในจิตใจที่เคยเขมงวดกวดขนักับหลักธรรมหลักวินัย ที่จะ
เคลื่อนไหวทางกายวาจานี้ออกจากใจเสียกอน คอืใจเคยชินแลวก็เรียบๆ ไปเลย ถาไม
เคยชินเลอะเทอะทั้งนั้นแหละ 

จิตใจกายวาจาของใครกต็าม ถาไมมีธรรมเปนเครื่องกล่ันกรองใครอยามาอวด 
อวดธรรมพระพุทธเจา เปนธรรมที่เลิศเลอ ทานเรียกวาโลกุตรธรรม แปลวาธรรมที่สูง
เหนือโลก นั่นฟงซิ โลกตุรธรรม แปลวา ธรรมเหนือโลก เราเอากิเลสใตโลกไปเหยียบ
ธรรมไดยังไง ความเลอะเทอะกม็าอยูกับเจาของนั่นแหละ เหมือนปาขี้ขึน้บนอากาศก็
มาฟาดหนาผากเจาของนั่นแหละ เปนอยางน้ันแหละ การอบรมธรรมจึงเปนของสําคัญ
มาก เชน วนัพระวันโกน หรือวันอะไร จิตใจของเราจดจอทางดานอรรถดานธรรมเรื่อง
ศีลธรรม จิตใจที่จดจอนั้นเปนจิตใจที่เปนกุศลๆ ส่ังสมความดีขึ้นแลวนั่น ส่ังสมความดี
ขึ้น ระลึกถงึแตจะไปวัดไปวา ใหทาน รักษาศีล ฟงธรรมอะไรก็ตาม เปนความคิดที่
ถูกตองดีงาม ประคับประคองจิตใจใหสูงสงอบอุนไปโดยลําดับ 

ความคิดทางดานธรรมะเปนความคิดที่สงเสริมจิตใจใหมีความอบอุน แต
ความคิดที่เปนโกโรโกโสมีแตบีบบี้สีไฟใจลงไปทัง้น้ันแหละ ดวยเหตุนี้ธรรมจึงเปน
เครื่องบังคับบัญชาในจิตใจของคนทกุคน ยิ่งเปนผูใหญเทาไรเร่ืองธรรมนี่ควรจะมาติด
แนบกับตัวเอง เพือ่ทําประโยชนใหแกสวนรวม พอแมเปนยังไง มีลูกกี่คน ความรัก
ความสงสารเสมอกันหมดในลูกทั้งหลาย การเฉล่ียเผื่อแผใหลูกไดรับความสุขจากการ
บํารุงรักษาของพอแมเสมอกันหมด ลูกไมตองบอก วาน่ีคือพอคอืแมเรา ไมตองบอก 
เพราะความเฉลี่ยเผื่อแผเชื่อมถึงกันตลอดเวลา จากความรักความเมตตาของพอแมถงึ
ลูก ทีนี้มันกส็ะทอนกลับมาหาพอหาแมนั่นละไปชี้ที่ไหน เชนไปอยูประเทศนอกมันกช็ี้
เขามาเมืองไทย ชี้เขาไปหาพอหาแมเจาของ นี่ละอํานาจแหงบุญคุณ ไปถึงไหนไมลืม
บุญลืมคุณ เร่ืองความดีเปนอยางน้ัน 

ดวยเหตุนี้เองผูเปนผูใหญเทาไร ไมควรที่จะมองขามธรรมจนลืมเนื้อลืมตัว ลืม
เนื้อลืมตัวนี้เสียทั้งนั้นแหละ เปนผูใหญเทาไรยิ่งเสียมาก ผูใหญก็เชนอยาง ผูใหญบาน
นี้ก็ใหเปนคนดีในหมูบานนั้น ใหชาวบานเขาไวใจได เชื่อถอืได ก็อบอุน เปนกํานันก็ให
ความรมเย็นเปนสุขเสมอหนากันในตําบลของตนรักษา เปนนายอําเภอ เปนผูวา
ราชการจังหวัด ก็ใหความอบอุนใหความเปนธรรมเสมอหนากันไปโดยลําดับลําดา 
จนกระทั่งถงึเปนผูใหญ ยกขึ้นจนกระทั่งถงึรัฐมนตรี เปนนายกรัฐมนตรี นี้ตองเปนผูมี
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อํานาจทางดานอรรถธรรมมากยิ่งกวาอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ที่มาบีบบังคับประชาชนดังที่
เห็นอยูเวลานี้ 

เมืองไทยเราเวลานี้รัฐบาลมันจะกลายเปนรัฐประหาร เปนเพชฌฆาตเราไมรู
เหรอ ธรรมหูหนวกตาบอดที่ไหน ธรรมดูอยูตลอดเวลา เวลานี้รัฐบาลเรานี้กําลังรอน
มากนะ รอนตัวเองรอนเพราะความโลภมาก เปนบา บาอํานาจ บาโลภ จนไมฟงเสียง
ใคร เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดวาตัวมีอํานาจบาตรหลวงใหญโต มองดูคนทั้งโลกเห็นเปนหมา
ไปหมด รัฐบาลที่เปนอยางน้ีแลวรัฐบาลนี้จะเปนหมาทันทีนะ ไมมีใครเหลียวแลแหละ
รัฐบาลอยางนี ้

เวลานี้รัฐบาลไทยเรากําลังกาวเขาสูนี้นะ กาวเขาสูความวิปริตพิสดารที่จะพาชาติ
บานเมืองใหฉิบหาย ไมสมชื่อสมนามเขาหยอนบัตรใหแทบเปนแทบตาย คนทั้ง
แผนดินมาหยอนบัตรใหเปนนายกรัฐมนตรี ครั้นเปนนายกรัฐมนตรีแลว เปนยังไง
ความตองการของประชาชนเขาตองการยังไง เขาตองการเพื่อความสงบรมเย็น เพื่อ
ความเปนธรรมจากผูใหญ ผูใหญนั้นแหละจะใหความรมเย็นเปนสุขแกผูนอย ทีนี้เปน
นายกรัฐมนตรีแลว นายกรัฐมนตรีเปนคนประเภทใด สําคัญตรงนี้นะ 

เวลานี้เขาเอือมระอา เราพูดจริงๆ นี่ภาษาของธรรม เขาเอือมคณะ
นายกรัฐมนตรีมากเวลานี้ประชาชนพี่นองชาวไทยเรา เขาไมอยากมองหนาละ มันพลิก
กลับตาลปตร เห็นแกพวกแกพอง เห็นแกพุงของตัวเอง เห็นแกอํานาจบาตรหลวงปาๆ 
เถื่อนๆ ตั้งกฎน้ันขึ้นมา ตั้งกฎนี้ขึ้นมา ตั้งกฎเพื่อกินเพื่อกลืนในพวกของตน พรรคของ
ตน แลวแกกฎนั้นแกกฎน้ี แกเพื่อตวัเองๆ เหยียบประชาชนราษฎรลง หูมันมีนี่นะ 
ประชาชนเขาจะตาย เขาเอือมระอารัฐบาลชดุนี้เวลานี้นะ ใหรูเสียนะรัฐบาลชุดนี้เปน
ยังไง หรือยังเกงอยูอยางนั้นเหรอรัฐบาลชุดนี้ 

ใครเปนหัวหนารัฐบาล นายกทักษิณเปนหัวหนารัฐบาล นายกทักษิณเปนลกูชาว
พุทธไหม หรือเปนลูกชาวผีชาวเปรตมาจากไหนจึงไมฟงเสียงประชาชนราษฎร ไมฟง
เสียงอรรถเสียงธรรม จะมีแตอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เด็ดๆ ขาดๆ ไปทางลม
จมฉิบหายนั่นเหรอ เราอยากถามอยางน้ี นายกทักษิณถาพูดเปนพิเศษแลว ก็เปนลูก
ศิษยหลวงตาบัวนั่นแหละ ลูกศิษยกบัอาจารยทําไมจะสอนกนัไมได แลวธรรมยิ่งเหนือ
นี้ นี่เอาธรรมมาสอนโลก 

ใหดูนะรัฐบาล อยาเหลวแหลกแหวกแนวนะ เวลานี้กําลังเร่ิมรัฐบาลเหลวแหลก
แหวกแนว ออกชองไหนๆ มีแตชองจะกินจะกลืน อุบายวิธีการตางๆ ที่จะกลืนบาน
กลืนเมืองเขาพุงของตัวเองและพรรคพวกของตวัเอง เวลานี้เดนมาก ประชาชนเขา
เอือมระอาเต็มที่แลว รัฐบาลรูตัวแลวยัง ใหพากันพิจารณานะ นี้เราเตือนรัฐบาลใน
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ฐานะเอาธรรมมาสอนโลก นี่ละธรรมมาสอนโลกสอนอยางนี้ ไมไดวาสูงวาต่ํา ใครผิด
ถูกประการใดวาตามเหตุตามผล 

เวลานี้เราหูจะแตกแลวนะ คอยฟงความรองทุกขของประชาชน บางรายก็มีบัตร
สนเทหมา แลวพูดโดยเฉพาะๆ นี้มากตอมากจนแกวหูจะแตกจะขาดสะบัน้ไปหมดเลย
แหละ ฟงเสียงการรองทุกขจากความเลวรายของ.. เฉพาะอยางยิ่งของรัฐบาลสมัย
ปจจุบัน กําลังตั้งตัว ไมกี่คนนะอยูในนั้นที่ตั้งตัวเปนพระเอก พระเอกสองสามสีค่น
ตั้งอยูในนั้น ตั้งน้ันแลวก็ตั้งกฎน้ันตั้งกฎนี้ ตั้งขอบังคับเพื่อจะกวานเขามาหาตัวเอง วง
ราชการงานเมืองที่ไหน เอาคนที่เปนพิษเปนภัยของตัวเองไปบงัคับบัญชาควบคุมไว
หมด ไมวาตํารวจ ไมวาทหาร เวลานี้เราทราบมาอยางน้ี ผิดถูกประการใดก็ตาม เปน
อยางน้ีเราก็พูดอยางน้ี ภาษาธรรมเปนอยางอื่นไปไมได  

นี่ชาติไทยเรามันจะจมไดนะ รัฐบาลแปลวาผูรักษาประเทศชาติ แปลออกแลว 
เดี๋ยวนี้มันจะเปนผูสังหารประเทศชาติเสียแลวถาไมรูเนื้อรูตัว เปนยังไงคุณทักษิณเรารู
เนื้อรูตัวหรือยัง คํารองทุกขของประชาชน เขาเสียอกเสียใจมารองทุกข หลวงตาบัวเปน
จุดศูนยกลาง เขาเห็นวาเปนธรรมเขาก็มารองทุกขๆ เวลานี้รัฐบาลของเรานี้กําลังจะ
กลายเปนรัฐบาลเพชฌฆาต วาอยางน้ันนะ เปนยังไงรัฐบาลของเรารูเนื้อรูตวัแลวยัง 
หรือโออาฟูฟาเปนบาอํานาจอยางน้ันเหรอ อํานาจบาตรหลวงใหญโตปาๆ เถื่อนๆ ใคร
ไมอยากฟงนะ หมาก็ไมอยากฟง 

อยามาใชในวงประเทศไทยเรา ประเทศไทยไมใชหมา หยอนบัตรไมใชหมาไป
หยอนบัตร คนแทๆ ไปหยอนบัตร หยอนบัตรใหเปนนายกก็ใหเปนคนพิเศษ ใหเขา
เชื่อถือไดเขาถึงหยอนบัตร ไมใชหยอนไปแลวมากัดตรงนัน้กินตรงนี้ๆ เห็นแกรวย 
เห็นแกพรรคแกพวก เห็นแกความร่ํารวยๆ.ชาติไทยจะลมจม รํ่ารวยแตตัวคนสองคนมี
ความหมายอะไร พิจารณาซิ เราอยูกับโลกเขาแทๆ ตั้งแตหมาอยูในบานเขายังรักหมา
เขา หมาก็รักเจาของ อนันี้ประชาชนราษฎรก็รักเจารักนายถาเจานายเปนผูดี ถาเจานาย
เหลวแหลกแหวกแนวประชาชนราษฎรเขาก็ไมรัก เขาเกลียด 

ดังเวลานี้เขากําลังเกลียดรัฐบาลนะ ใหรัฐบาลทราบเสียนะบัดนี้ รัฐบาลกําลัง
เหลวแหลกอยูในวงอํานาจปาเถื่อนนั้นแหละ ชี้ขาดนั้นชี้ขาดนี้ไปหมด เราฟงไปทุกแง
ทุกมุม นีพู้ดตามเรื่องที่เขามาเลาใหฟง เขาไมไดมาโกหก เราเชื่อเจตนาของเขา เขาทน
ไมไหวเขาก็มารองเรียนเรา ถาจะไปรองเรียนนั้นก็จะไปกัดเขาอีกนะพวกอํานาจปา
เถื่อนนี่ เขาไปตําหนิยังไงกดัเขาทันทีนะพวกยักษพวกผพีวกเปรต นี่รัฐบาลเปน
เพชฌฆาตแลวนะเวลานี้ เขากําลังวากันอยางน้ี รัฐบาลจะแกตัวยังไงๆ รัฐบาลรูไหมตัว
เปนผูทําผิดหยกๆ นี่รูไหม ประชาชนอยูขางนอกทําไมเขารู ก็เอาตับเอาปอดเขาไปกิน
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เขาจะไมรูยังไง ตับปอดใครๆ ก็รักก็สงวน ลากตับลากปอดเขาไปจะไมเจ็บปวดแสบ
รอนไดยังไงคนเรา นี่ละความทุกขของประชาชนที่เกิดขึ้นในวงรัฐบาลนี้ พากันจํานะ 

วันนี้เราเตือน เอาธรรมมาเตือน เตือนลงมาก็มีลูกศิษยกับอาจารย เชน
นายกรัฐมนตรีก็เปนลูกศิษย ในฐานะลูกศิษยกับอาจารยเตือนกันได ธรรมสอนโลก
สอนไดทั้งนัน้ ผิดถูกชัว่ดีสอนไดทัง้หมด เร่ืองธรรมเหนือโลกอยูแลว วันนี้เราเตือน 
รัฐบาลเราถาไมอยากจม ใหพลิกแพลงเปล่ียนแปลงความคิดความเห็นกฎระเบียบ
อะไรเหลานั้นที่กดขี่บังคบั ไมใชกฎหมายนะมันเปนกฎหมอย กดขี่บังคบัประชาชนให
อยูในอํานาจของตนๆ ใหคนสองสามคนนี้เปนคน ประเทศไทยทั้งประเทศใหเปนหมา 
เวลานี้กําลังเปนอยางน้ันนะ ลืมตัวขนาดนั้นละ บายศบาลาภบาอํานาจ อยูตรงนั้นหมด
นะ ไมฟงเสียงใคร เฉียบขาด อํานาจเฉียบขาด อํานาจเปนยักษเปนผีใครจะฟง 

อํานาจเพื่อยกชาติบานเมืองใหขึ้นมา เอา ปกปอง ใครจะมาแตะตองชาติไทย
ของเรา ฟาดกันเลยๆ นี่เรียกวาเด็ดขาดเพื่อจะยกชาติไทย ไอเด็ดขาดแบบนี้มันจะกิน
ชาติไทยกลนืชาติไทย เปนเพชฌฆาตทําชาติไทยใหลมจมเพราะอํานาจปาเถื่อนนี่นะ จํา
ใหดี รัฐบาลเรานี้เปนบทหนึ่ง วันนี้ธรรมสอนโลกสอนลงมาวงรัฐบาลกอน จากน้ันก็
แยกแยะไปหาลูกศิษยกบัอาจารย สอนลงไปหาลูกศิษยลูกหา เชน คุณทักษิณ เปนตน 
แลวใครที่อยูในวงคุณทักษิณ เปนญาติเปนมิตรเปนสหายพึ่งเปนพึ่งตายกันใหเตือนกัน 
เวลานี้ประชาชนเขาไมไดพอใจนะ ยงัเหอยังเปนบาอยูเหรอเวลานี้นะ เอาละพอ 

อยางน้ันละเวลาจะพูดเปนอยางน้ัน พูดแลวจบเลยไมมีอะไร ก็เราพูดไมมีอะไร
นี่ ทําทาเฉยๆ 
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