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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ปลอยหมาเขาถาน 
 

กอนจังหัน 

เร่ืองสอนพระก็ไดสอนเนนหนัก แลวบางรายทางในครัวเขียนจดหมายมาเลา
เร่ืองผลของการภาวนา ขึ้นพุทโธๆ ถี่ยิบ สักเดี๋ยวเทานั้นจะไดครึ่งวินาทีเหรอ จดหมาย
มาหาเรา ทองพทุโธๆ ถี่ยิบ จากน้ันก็กระจายออกไปเปนบาถี่ยิบไปเลย สุดทายลงเปน
มหาบา จําเอานะจดหมายของใครที่สงมาหาเรา บอกแลวมันไมไดฟงน่ี บอกวาพุทโธถี่
ยิบ คือสังขารมันออกชองเดียวกัน อวิชชาดันออกมาใหสังขารอยากคิดอยากปรุงอยาก
เปนกาํลัง นี่ละตัวกิเลสมันอยูในใจ อวิชชาอยูในใจมันดันออกมาอยากใหคิด 

ทีนี้เอาธรรมเชนอยางคําบริกรรมพุทโธ หรือคําใดก็ตามขอใหเปนคําบริกรรมที่
ติดแนบอยูกบัจิตเปนธรรม แลวสติติดอยูตรงนัน้เลย มันจะเปนคลื่นทะเลหลวงมาก็
ตามกิเลสนั่นนะ ไมเหนือสติปญญาไปได สตปิญญาตั้งใหดีๆ อกจะแตกนูน ขนาดนั้น
นะ ก็เราทํามาแลวนี่ เราพูดใหฟงดวยเหตุผลของเราที่ทํามาแลว ฟงซิที่วาระฆังดังเปง 
นักมวยตอยกัน คือเลขลงตัวเรียบรอยแลวดวยการพิจารณา จิตเราเสื่อมไดปกบัหา
เดือน ๑๔-๑๕ วัน ขึ้นไดสองคืนสามคืนลงตูมเลย ไมรอไมฟงใครทั้งน้ัน หัวเราก็แตก
ไปเลย มันทับเอาอํานาจของความเสื่อม กิเลสนะ 

จึงไดมาทบทวนไปมาวามันจะขาดคําบริกรรมนี่ละ ตั้งสติใสจิตเฉยๆ มันมีเวลา
แฉลบออกไปไดกิเลส จิตของเราจึงเส่ือมได เอาคราวนี้เราจะเอาคําบริกรรมติดกับจิต 
สติติดแนบไปปดทางชองเดินของสังขารออกจากอวิชชา มันดนัออกๆ ทีนี้ก็เอางานของ
ธรรมคือคําบริกรรมปดกึ๊กเลย สติตดิแนบลงนั้น เอา ระฆังดงัเปงจับปุบเลย ตั้งแตตื่น
นอนจนกระทั่งหลับไมมขีณะใดเลยเราจะเผลอ ฟงซินะ ระฆังดังเปง คอืตอย นักมวย
เขาวงในกัน วันแรกนี้เหมือนอกจะแตกนะ ตายก็ตาย เอาตายสูกันเลย ดูกันมันจะเปน
ยังไง เราทํามาทุกอยางแลวยังเหลืออยูอันนี้ชองเดียว 

เร่ืองความเสื่อมความเจริญอยามายุง วางั้นเลย เอา เส่ือมไป เจริญไปไหนก็
เจริญไป คือเราชอบพุทโธติดนิสัยของเรา แตคําบริกรรมกับสตินี้จะไมปลอย เอา ตาย
ลงนรกอเวจีก็จะเอาพุทโธนี้ติดไปดวย ไปนรกดวยกัน ซัดนี้คืนแรก ฟงซิทานทั้งหลาย 
เอาตัวอยางอันแทจริงมา เหมือนอกจะแตกนะมันดันๆ มันอยากออก สติกบัคํา
บริกรรมปดไวๆ หนัก นี่ละที่เราไดมาพูดวา เอา กิเลสมันจะหนาแนนเปนคลื่นทะเล
หลวงมาก็เถอะ พนอํานาจของสติไปไมได สติจบัปุบนี่ตานกันแหลก พอวันหลังคอย
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เบาลงๆ จากนั้นเบาลงๆ แตสติไมมีถอย นี่ละผลของการตั้งสติ ไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ 
เอา มันจะตายใหตายสักหนอยเถอะนะ เราทํามาแลวไมตาย ไดผลมาพดูใหบรรดาพี่
นองทั้งหลายฟง 

กิเลสมันเกงขนาดนั้นนะ เร่ืองธรรมก็เกงขนาดเดียวกัน เอามาใชนี่พังเลยกิเลส 
ความที่มันดีดมันดิ้นมันอยากคิดอยากปรุง สงบลงๆ ทั้งๆ ที่วันแรกเหมือนอกจะแตก
จริงๆ แตไมถอย ทีนี้วันหลังก็เบาลงๆ แลวก็พุงเลย เร่ืองเจริญแลวเสื่อมๆ ขามหัวมัน
ไปเลยที่นี่ นั่นแหละเปนคติตัวอยาง 

เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายใครก็ตาม ขอใหจับอันนี้ไวใหดี สอนนี้สอน
แมนยําเสียดวย ไมไดสอนลูบๆ คลําๆ สอนดวยเราผานมาแลว ผิดถูกเปนครูสอนเรา
มาแลว เราก็นํามาสอนโลกทั่วๆ ไปใหพากันจํา นักปฏิบัติอยาเหลาะๆ แหละๆ นะให
จริงใหจังทุกอยาง พุทธศาสนาเปนศาสนาที่จริง จริงทุกอยางเลยเทียวไมมีเหลาะแหละ 
ใหพากันไปปฏิบัติ อยาสนใจกับสิ่งใด ไมมีส่ิงใดเปนภัยตอเรา มีแตกิเลสที่หัวใจเรานี้
เปนภัยตอเรา และมีธรรมเทานั้นจะปราบกิเลสได มีสติธรรม ปญญาธรรม เอาวิริย
ธรรมหนุนกันเขาไป ขันติธรรมบีบเขาไป บีบกิเลสเขาไป มันจะยอมนะ จาํใหดีทุกคนๆ  

ศาสนาพุทธกระเทือนโลกมาสามแดนโลกธาตุ เปนเวลา ๒๕๐๐ กวาป ผูผาน
พนไปไดตามเสด็จพระพุทธเจาดวยความจริงจังไปไดก็เยอะ ผูที่จมลงไปเลยๆ ก็เยอะ 
เราจะเอาแบบจมไปเลยเยอะ หรือจะเอาตามพระพุทธเจาไปก็เยอะ เอาแบบไหนดูตัว
ของเรา เวลานี้ยืนอยูทางสองแพรง มนัจะไปแยกไหน แยกนรกอเวจีหรือจะแยกสวรรค
นิพพาน ดูตวัเราเองนะ เอาละใหพร 
 

หลังจังหัน 

(โรงพยาบาลศูนยอุดรมาขอเครื่องแอร ๖-๘ ตวั ประมาณ ๕ แสนเพื่อติดใน
ตึกรวมเมตตามหาคุณ) เออ ให มีแตใหๆ เงินยังไมมีสักแปนะ จะคอยหาเอานั่นแหละ 
หาเอาตามนี้ บอกเขาแลวบางทีดุ วาเศรษฐีกุฎมพีมีเต็มบานเต็มเมืองเตม็ประเทศไทย
เราทําไมจึงไมไปขอ หลวงตาบัวจนจะตาย หล่ังไหลมาขอหาอะไร มาขอเขาไดอยางน้ี
เขาก็มาซี นี่ ๕ แสนใหแลวคาแอร ตึกนี้เราก็สรางให เขามีแบบแปลนมาสองชั้น เราก็
สรางใหสองชั้นเลย ๓ ปกลับมาอีกแลวมาขอชั้นสาม เพิ่มชั้นเขาไปอีก เราวาใหไปถาม
ชางเขาดูกอน สถาปนิกหรืออะไร เขาบอกวาไดแคนั้น เพราะกําหนดสองชั้นเพียง
เทานั้น ถาสามชั้นพัง เขาบอก ตกลงจึงไดสองชั้น ทีนี้เราก็ชวยขางนอก เอา จะสรางตึก
อะไรขึ้นมาเราจะให คือตอสามชั้นไมได อยางน้ีละที่วาน่ี ที่วาแอรๆ อาๆ นี่ หองพิเศษ
ดูเหมือน ๑๑ หองถาเราจําไมลืม สองชั้น เปนตกึอุบัติเหตุ ไหลเขามานี้ นี่ก็ ๕ แสนวา
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ไง ๗ ลาน ๒ แสนยังไมไดผานเลย ๕ แสนมาอีกแลว มันจะเอาใหตายจริงๆ นะ
โรงพยาบาลศูนยนี่นะ โมโหนะเรา 

ทางเวียงจันทนก็ยังไมมาติดตอนะ (คงวันที่ ๑ ลวงไปแลวครับ ตอนนี้เขาปด
ประเทศประชุมอาเซียน) ก็จะมานี่ละเวียงจันทน นี่ก็จะไดดูใหเต็มเม็ดเต็มหนวย
เหมือนกัน พอถูไถไดถูไถให เอารายละเอียดจากหมอมา จะทราบกันชัดเจนตอน
รายละเอียดที่หมอทางเวียงจันทนมาเอง เราไปไมสะดวกเราก็ไมไป ถาเราไปไดก็ยิ่ง
สะดวก ไปดูสภาพความเปนอยูทุกอยาง ถาไดไปแลวมนัเขาทุกหองทุกหับนะเราไม
เหมอืนใคร จนกระทั่งครัวคนไขในโรงพยาบาลตางๆ เราเขาไปหมด เวียงจันทนยัง
ไมไดไป ขอใหทานทั้งหลายนําธรรมเขามาตานทานกับกิเลส ซึ่งพาสัตวทั้งหลายให
ต่ําลงๆ จนหมดราค่ําราคามี กิเลสเทานั้น ที่ทําคนใหเสียคนจนกระทั่งถึงหมดราค่ํา
ราคา มีกิเลสเทานั้น ธรรมไมมี ธรรมมีแตเสริมขึ้นโดยลําดับ ใหเอาธรรมมาเสริมนะ 
ถาปลอยตามกิเลสแลวจะแหลกไป 

เฉพาะอยางยิ่งในวงราชการตางๆ ซึ่งเปนผูปกครองตามหนวยตางๆ นั้น ควร
จะมีอรรถมธีรรม หัวหนาๆ ควรจะมีธรรม อยางนอยหัวหนามีธรรม บริษัทบริวารก็ให
มีอรรถมีธรรมดวยกัน จะมองกันทั่วถึง หัวหนามองบริษัทบริวารในวงงานของตนทั่วถึง
ถามีธรรม ถาไมมีธรรมจะมองแตพงุตัวเอง มองแตความเยอหยิ่งจองหอง นี่ละกิเลส
ออกไปไหนมักเยอหยิ่งจองหองพองตัว ตัวเทาอึ่งน่ีก็พอง 

เราเขามาศาสนานี้ เฉพาะอยางยิ่งขึ้นเวทีกรรมฐาน เวทีปฏิบัติธรรมลวนๆ เลย 
นี่ละไดดูเร่ืองภายนอกไดชัดเจน เรียนก็เรียนมาแตไมไดดูไมสนใจ มีแตเรียนอยาง
เดียว แตเวลาไดนําการศึกษานั้นมาเปนแถวทางเดินเปนภาคปฏิบัติ ทีนี้มันกระจาย
ออก พูดชดัๆ อยางน้ีละ มันดูไปหมดทุกอยางนะนอกจากไมพูดเฉยๆ เวลาพูดก็พูด
พอที่จะเปนไปได เราก็นํามาพูดใหฟงเพื่อตะเกยีกตะกายกันไปตามอรรถตามธรรม 
แลวจะมีความสงบรมเย็น เฉพาะอยางยิ่งวงราชการทั้งผูใหญผูนอยจะอยูรมเย็นเปนสุข 

ผูนอยแตละคนๆ ไดรับความดีจากผูใหญ กระจายออกไปกเ็ปนคนดีมากขึ้นไป
โดยลําดับนะ ถาผูใหญพาเสียผูนอยก็เสียไปตามๆ กันหมด มันเสียตรงนี้ การปกครอง
บานเมืองจึงตองอาศัยธรรม ไมมีธรรม เอากิเลสเขาไปเปนเจาหนาเจาตาเจากี้เจาการ
อะไรอยูในนั้นหมดนั่นแหละ กิเลสน้ีกางออกไปเรื่อยทอง ไมมีระเบิดไมมีแตกนะทอง 
กางออกไปเรื่อย ไดเทาไรไมพอๆ ความไดลาภไดยศก็ไมพอ ความไดโลกามิสสินจาง
รางวัลบนโตะมีนอย ใตโตะนั่นมันมากนะ มันกินกัน กิเลสเอาไปกินอยูใตโตะ ขางบน
อยางเปดเผยมีนอย อยูใตโตะละมาก เงินเดือนเพียงเทานี้เงินดินมากขนาดไหน มันเอา
มากินกันๆ  
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มีแตกิเลสทั้งนั้นนะทําอยางน้ี ธรรมทําไมลง ทําไมลงเลย มันขวางอยูในจิต นั่น
ละธรรมขวางจิต นี้จึงพดูไดอยางชัดเจนเลย อะไรถาขวางแปบวาผิดนี้ปดทันที มันเปน
เองนะมันจะไมเขามายุงกันเลย ยุงไมไดเลยกับธรรม เร่ืองสกปรกนี้ยุงไมได 
เพราะฉะนั้นเราจึงกลาพูดไดเต็มปากวา เราชวยชาติบานเมืองยกนิ้วไดเลยวาบริสุทธิ์สุด
สวน เราไมมีอะไรกับสมบัติเงินทองขาวของ ทีไ่ดนําพี่นองทั้งหลายมานี้ สมบัติเงินทอง
เปนของรักของสงวนของทุกคนๆ เปนหัวใจของทุกคน สละออกมาทําไม ก็สละออกมา
เพื่อสวนรวมนั่นเอง ผูจะรับสวนรวมนั้นคือใคร นั่น นี่ละตรงนี้ละตรงที่คิด 

มันเปนธรรมอยูแลวในหัวใจนี้ เพราะฉะนั้นไดมาเทาไรๆ จึงเขาจุดสวนรวม
หมดไมมทีี่จะรั่วไหลแตกซึมไปไหน เราบอกตรงๆ สําหรับเราบอกวาไมมีเลย บริสุทธิ์
ขนาดนั้นละนําพี่นองทั้งหลาย ไมใชนําธรรมดานะ นําดวยธรรมลวนๆ ดวยความ
เมตตาครอบไปหมดเลย จึงไมมีอะไรที่จะมาหยิบเอานั้นเอานี้ ปดออกหมดเพื่อ
สวนรวม แมที่สุดของตัวเองก็แบบเดียวกันหมด เราไมเคยสนใจกับวา นี่เขาถวายเรานะ 
ไมเคยสนใจ ออกเหมอืนกันหมดไมมอีะไรติดตัวเลย จึงวามหาจนคือเรา 

จิตมันเบิกกวางอยูดวยความเมตตาครอบโลกธาตุ จะมาวาอะไรเพียงคนสองคน
เทานั้น มีมากเทาไรมันกระจายออกหมดครอบโลกธาตุนูน มีเทาไรก็สงเคราะหกันไป
ตามเกิดตามมีเทานั้นเอง นี่ละที่เรานําชาติเรานําดวยความเปดเผย พูดไดทกุบททกุ
บาทไมสะทกสะทานหวั่นไหว วาเรามีอะไรๆ อยูภายใน ถาพูดก็จะมากระเทือนอันนี้ ไม
มี เราเปดไดหมดเลย ทุกอยางเปดไดหมด สรุปความลงแลว การอยูเปนกลุมเปนกอน
ก็ตองมีหัวหนาๆ หัวหนานั้นควรจะเปนหัวหนาที่มีธรรมในใจ การปกครองบานเมืองจะ
สงบรมเย็น ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากสวนรวมจะกระจายออกไปหาสวนรวมนั่นแหละ 
กระจายออกไปๆ บานเมืองของเราจะสงบรมเย็น ผูนอยกส็งบรมเย็น ผูใหญก็เปน
ธรรม 

ถามีผูใหญแลวเปนยักษเปนผีขึ้นมานี่แหม นาทุเรศนะ ตั้งหัวหนาขึ้นมาคนใดๆ 
ขึ้นจนกระทั่งถึงวงรัฐบาล ตั้งเปนหัวหนาใหญเขาไปๆ พวกนี้นะพวกหมาเขาถาน 
ปลอยหมาเขาถานไมมีวันออก ทองปอง ขี้ในถานนั้นเลย ปลอยหมาเขาถานมันก็ขี้ใน
ถานดวย ไมมีคําวาออกนอกถานละ อิ่มพอไมมพีวกนี้ เตะลงเกาอี้มันยังปนขึ้นเกาอี้อีก 
เขาเอาเลื่อยไปเลื่อยขาเกาองเกาอี้เห็นไหม ก็คือเล่ือยขาหมามันเขาถานนั่นเอง มันเขา
ถานไมยอมออก นี่ละเรื่องกิเลสมันทําความเดือดรอนแกผูอืน่ไดอยางน้ีเอง 

ใครจึงอยากปนขึ้นอยากเปนผูใหญๆ ใหญเพื่อเรา ใหญเพื่อพุงของเรา ทุกอยาง
ใหอยูกับเราหมดเลย ภายนอกไมสนใจ ผูใหญแบบนี้ผูใหญยักษ เปนยักษเปนผี วง
ราชการแตละหนวยๆ ก็เปนยักษเปนผีไปโดยลําดับ จนกระทั่งถงึวงรัฐบาลก็เปนยักษ
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ใหญกินบานกินเมือง กลืนตับกลืนปอดประชาชนดวยความไมมีธรรมในใจ ถามีธรรม
แลวกลืนไมลง ไดมาเทาไรเฉล่ียออกหมดๆ เจาของจะจนใหจน 

นี่เรายังไมเคยมี ที่วาวงราชการเราใครเขาไปทําในวงราชการแลวอดอยากขาด
แคลนกันออกมา ใหประชาชนทั้งหลายไดทราบวาคนนี้เขาทุกขเขาจน เขาไปทํางาน
ราชการแลวเขาไมมีอะไรจะอยูจะกินจะใชจะสอย ตอง อาศัยประชาชนใหอยูใหกิน ไม
เคยมี มีตั้งแตทองปองๆ ปลอยหมาเขาถาน กินอิ่มแลวขี้แตกอยูในนั้นเลย ในถานนั้น
แหละ พวกนี้พวกหมาเขาถาน กินไมอิ่มไมพอ กินแลวขี้แตกในถานดวยมันนาทุเรศนะ 
วงราชการของเรานี้ตัวแสบ พูดใหมันชัดเจนตามภาษาของธรรม ตาสีตาสาเขาไมทํา
ความเดือดรอนแกสวนรวมมากยิ่งกวาวงราชการ เปนวงๆ ไปจนกระทั่งถงึผูใหญ ใหญ
สุดกินสุด กนิสุดขีดเลย 

ใครจึงอยากเปนแตผูใหญ เปนแตเจาแตนายของคน มันอยากขึ้นขี่คอคนแลว
กินตับกินปอดเขาดวย ขึ้นขี่คอเขาไปดวย กินตบักินปอดเขาไปในตัวเลยพวกนี้นะ พวก
ไมมีธรรม คนมีธรรมทําไมลงนะ มันหากเปนอยูในจิต นี่ละธรรมทําโลกใหรมเย็นได
อยางน้ีเอง ฟงไหมละปลอยหมาเขาถาน เวลานี้มีแตหมาเต็มถานในวงราชการตางๆ 
ปลอยตัวไหนเขาไปจับหางดึงออกมา หางขาดมันไมยอมออกนะ ตัวมันยังบืนเขาไปหา
ถาน จับหางดึงออกมาหางขาด มนัไมยอมออก มันไมเสียดายหางยิ่งกวาพุงใหญของ
มันที่จะไปกนิไปกลืนในถานนั้นนะ กินไมอิม่พวกนี ้

เราพูดเฉพาะเรื่องคนชั่วมันมีมากตอมากอยางน้ี คนดีเราชมเชยเสมอ เราไมได
ราดไปหมดนะ คนดีก็ยกไวใหเปนคนดี แตมีนอยมาก คนดีก็เลยสูคนชั่วไมได ตกลง
ผูดีเสียจริงๆ แลวเลยหลบหลีกออกมาจากวงราชการ อยูไมไดมันขวางหูขวางตา มอง
ไปที่ไหนมีแตกินแตกลืนรอบตัวเอง รอบเกาอี้ รอบทุกอยางไปหมดเลย มีแตกินแต
กลืน คนที่ดีมีศีลมีธรรมดูไมได เขาลาออกจากวงราชการมีเยอะ คือเขาทนดูไมได ทนดู
หมาเขาถานกินมูตรคูถในสวมในถานไมได เขาออกมา พวกนี้สมัครใหญนะ 

นี่ละความลามกของจิตใจมันชอบแตสวมแตถานทั้งน้ัน เร่ืองอรรถเรื่องธรรมมัน
ไมชอบ โลกถึงไดเดือดรอน เราอยากใหมีผูใหญเปนหัวหนาวงราชการตางๆ บานเมือง
จะมีความสงบรมเย็น อยาเห็นแกปากแกทองจนเกินไป ใครเกิดมามีปากมีทอง
เหมือนกัน แมหมูหมาเปดไกเขากม็ปีากมีทอง อยาวาแตมนุษยตัวเทากําปนนี้เลยวามี
ปากมีทอง สัตวทั้งหลายเขามี เราก็ควรจะคิดเฉล่ียไปถึงมนุษยทั่วโลก ไมถึงสัตวกต็าม 
ใหคิดถึงมนษุยเถอะ เมื่อมนุษยมีความสุขความดีแลว สัตวที่อยูในครอบครองของเขา
เขาก็ดูแลของเขาได 
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อันนี้ไมมีอะไร มีแตจะกนิจะกลืน มีแตทองปองๆ ในพวกเขาสวมเขาถาน มัน
นาทุเรศเหลือเกินนะวงราชการ เฉพาะอยางยิ่งวงราชการเมืองไทยเรานี้เดนมากเรื่องกนิ
เร่ืองกลืน ใครไปอะไรก็เพือ่กนิเพื่อกลืนทัง้น้ัน ที่จะทําชาติบานเมืองใหมีความ
เจริญรุงเรืองเห็นชัดเจนนี้มีนอยมาก เร่ืองกินเรื่องกลืนมีลึกลับมากที่สุดเลย นาทุเรศนะ 
ธรรมกับโลกจึงเขากันไมได ธรรมสะอาดมากทีเดยีว โลกสกปรกมาก มนัเขากันไมได 
เพราะฉะนั้นใครมาเกี่ยวของ เราพูดจริงๆ กับเรา อยาเอาความเปนใหญเปนโตเปน
เศรษฐีกุฎมพีมาเปนใหญในวัดนี้ เราพูดตรงๆ  

เรารักษาธรรมมาตั้งแตวนับวช สละชีวิตจิตใจทกุอยาง จนกระทั่งจิตใจเปน
ธรรมลวนๆ แลว อยาเอาอะไรเขามาเหยียบย่ําทําลายธรรม จะเปนเหมือนกับขับรถชน
ภูเขานั่นละ ธรรมะคือภูเขา วัดนี้จะไมเห็นแกสินจางรางวัล เห็นแกอามิส เห็นแกรายได
รายรวย วาเขามาเคารพนับถือ กระเปานั้นใหญ กระเปานี้ใหญ เราจะเห็นกระเปายิ่ง
กวาธรรมไมไดนะ ธรรมนี่เลิศเลอสุดยอด นําคนใหสูสวรรคนิพพาน ปลดทุกขเปลือ้ง
ทุกขออกจากใจไดโดยสิน้เชิง แตสมบัติเงินทองขาวของถารักษาไมไดหรือรักษาไมเปน 
สมบัติเงินทองกลายมาเปนฟนเปนไฟเผาหัวตัวเองกไ็ด สวนธรรมไมมีคําวาเผา เราจึง
เทิดทูนที่สุดในธรรม 

มาวัดนี้บอกตรงๆ เลย เห็นไหมเขียนติดไวขางหนา ที่นี่เปนวัดเปนสถานที่
ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีธุระจาํเปนไมควรเขามาเที่ยวเพนพาน ก็บอกไวแลวนั่น 
มาเพนพานหาอะไร ตอนเย็นเมื่อวานนี้ก็ค่ําๆ แลวนะ จนค่ําจริงๆ แลว สวนมากเรา
ออกมาตอนเย็นๆ คนขาดไปแลว เราจะดอมออกมา จะไปดอูะไรก็ไมทั่วถงึแหละมันค่ํา
แลว ถามาแตวันกวาน้ันไมได มนัยุงมากขนาดนั้นละ ทีนี้เวลาออกมากม็าเจอผูหญิง
สองคนพะรงุพะรัง ค่ําแลวนะกําลังจะมืด ออกจากศาลานี้ไปนั่น เราก็ออกมาจากนั้น
พอดี มาก็ไลกันเลย เขาจะมาพูดอะไรใหฟง ทราบภายหลังวาเขาอยากจะมาคางที่วัด 
พอดีเราไลไมรับรอง ไมรับฟงทั้งนั้น ใหออกเดี๋ยวนี้บอกเลย 

เราเปนคนไลเอง ไลออกเดี๋ยวนี้เลย จะมาพูดอะไรๆ เราไมฟง เวลานี้ไมใชเวลา
ฟง เปนเวลาที่ขับคนไมมีหลักมีเกณฑโกโรโกโสมาเทานั้นเอง ไปเดี๋ยวนี้ ไลเลย แลว
พวกอยูขางนอกก็รุมกําลังจะเขามา ทางนี้ออกไปเลาใหเขาฟงแตกกลับไปหมด มนัถึง
ขนาดนั้นนะ เราเองเปนผูทํา เปนผูขับผูไล คือมันทนไมไหวจริงๆ ผูรักษาทานรักษา
แทบเปนแทบตาย รักษาขอวัตรปฏิบัติ ใหเปนความดีงามแกวัดแกวาแกประชาชนทั่ว
ประเทศไทยที่เปนชาวพุทธดวยกัน ใหไดนําระเบียบกฎอันนี้ไปปฏิบัติตนเอง นี้มา
จุนจานๆ ไมรูจักเวล่ําเวลา จนจะมืดแลวนะเมื่อวาน เราจึงไมยอมวินิจฉยัอะไร มาพดู
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อะไรเราไมฟง ไลออกเดี๋ยวนี้บอกงัน้เลย เราบอกอยางงั้นเลย ใหออกเดี๋ยวนี้ ไลเดี๋ยว
นั้นเลยใหออก 

เราไมวินิจฉัยคําใดทั้งนั้นอยามาพูด เวลานี้ผิดเวล่ําเวลาเสียจนเกินเหตุเกินผล
แลว เกินกวาที่เราจะรับฟง ไลออกไป พวกนั้นกก็ําลังจอมา กําลังจะเขามาอีก ขนาบ
พวกนี้ไปคงไปเลาใหกันฟงแตกฮือกลับไปบาน เปนอยางน้ันนะ มันเห็นชัดๆ นี่ตาของ
เราเห็น ถาตาของเราเห็นเองเชื่อทันท ีเราไปเจอเอง ทกุอยางจะเปนไปดวยธรรม เราจะ
ไมมีเอนเอียงไปไหนเลย จะเปนไปดวยธรรมเทานั้น ควรดุดุ ดุเพื่อดีเปนอะไร ดุตีเขา
กฎเขาระเบียบอันดีงามเสียหายที่ตรงไหน ผูรักษาทานรักษาแทบเปนแทบตาย ไอผู
ทําลายมาทําลายหาอะไร ไดประโยชนอะไร นี่ละมนัเห็นชัดๆ อยูอยางน้ีละ 

ในวัดปาบานตาดคนก็ยิ่ง มาที่ไหนตอที่ไหน โกโรโกโสตื่นขาวกันมา วัดปาอยาง
นั้นวัดปาอยางน้ีก็อยากมาดูมาเที่ยว มันมาชมอะไรไมรู มันมาทําลายมาขี้รดวัด ไมไดวา
มาชมละนะ เห็นกันอยูอยางน้ีละ นี่ละความเลอะเทอะ คนไมมีขอบเขตไมมขีอบังคับ 
ไมมีศีลธรรมภายในใจ ไปดวยความเลอะเทอะ อยูดวยความเลอะเทอะ กิริยาทุกอยาง
เต็มหัวใจเต็มนิสัยเลอะเทอะทัง้นั้น ออกไปที่ไหนระบาดสาดกระจายแตความเลอะ
เทอะไปหมด นั่นซิจึงหาหลักหาเกณฑไมไดเมอืงไทยเรา มันเปนอยางนี้ละ เขียน
ประกาศมันฟงเมื่อไร ดูซินะ เมื่อไมฟงอันนั้นตัวหนังสือมันไมไดผลแลว ตัวหนังสือ
ใหญก็ออกละซิ 

เมื่อวานขนาบเอาเลย ไลแตกฮือ ไมยอมฟงไมยอมวินิจฉัยทั้งน้ัน ไลออกเดี๋ยว
นั้นเลย ผิดเวลา กําลังมืดนะ จนจะมองดูหนาคนไมชัดเจน มันยังไหลเขามาอยูนี่ เราก็
มาเจอเสียเอง เปนเวลาที่เราจะออกไปดูนั้นดูนี้ เพราะเวลานอกนั้นไมไดนะมันรุมมันยุง
ทุกอยางน่ันแหละ ถึงขนาดที่วาออกไมไดวาไง มักจะออกตอนเย็นๆ ค่ําๆ หรือเชาก็
ตองเชามืด พอสวางแลวออกไปดูนั้นดูนี้ออกก็ดีไมใชไปอะไร มาแลวก็มาสั่งมาเสีย
อะไรไมดียงัไงๆ ส่ังเสียใหทําอยางน้ันๆ มันออกไมได มันเลอะเทอะขนาดนั้นนะ 

เวลานี้ศาสนาพุทธมีทีไ่หนเมื่อไร ยิ่งไปหาในวงราชการ มันถามถึง พทุธ ธรรม 
สงฆ ที่ไหน ถามหาแตลาภแตยศคําสรรเสริญเยินยอ ถามหาแตสวมแตถานเทานั้นละ
พวกนี้ มันไมไดถามหาศีลหาธรรมนะ ถามหาแตสวมแตถานที่จะโดดเขาไปสวมไปถาน 
ไปกินไปกลนือยูในนั้น จับหางดึงออกมาหางขาดไมยอมออก พวกนี้มันหนาดานขนาด
นั้น นี่ละคนเราเมื่อหมดศีลธรรมแลวหนาดานที่สุดคือมนษุยเรา ยิ่งเปนผูใหญยิ่งหนา
ดานมากทีเดียว ไมยอมฟงเสียงใคร เอาแตอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ ไปปบ
บังคับประชาชน ซึ่งหัวใจของคนเราทุกคนไมใชหัวใจหมา ผิดถูกดีชั่วกรู็ดวยกันทุกคน 
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แลวทําไมจึงเอาอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ไปบังคับประชาชนคนทั้งประเทศ มันนาดูไหม
พิจารณาซิ 

อํานาจปาเถื่อนก็คือวาตวัเปนเจาอํานาจ หนาที่การงานอยางน้ันทําตามหนาที่ 
หนาที่ขี้หมาอะไร หนาที่มีแตหนาที่สวมหนาที่ถาน ใครจะอยากดูสวมถาน นอกจาก
ปวดขี้ก็โดดเขาไปขี้ปาดออกมาแลวกห็นีเลยเทานั้น นี้ยังไปคลุกคลีตีโมงฟดสวมฟด
ถานจนไมมีเหลือ ทองปองยังไมยอมออก จับหางดึงออกมันไมยอมออก พวกหนาดาน 
วงราชการที่หนาดานที่สุด บอกตรงๆ วงราชการไมมีศีลมีธรรมหนาดานทั้งน้ันละ ดู
ไมไดนะ เยอหยิ่งจองหองอยูในนั้นหมด อํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ อํานาจของ
สวมของถานนั่นละมันเอาออกมาโปะทองคําทัง้แทง คือธรรม เหยียบไปหมด 

เวลานี้ธรรมจะไมมีในโลก ธรรมเปนของเศษของเดนเปนตุกตาไปนะ กิเลสเปน
ใหญเปนโตแผอํานาจครอบธรรมทั้งหลายไป เพราะฉะนั้นคนเราจึงสกปรกมาก ทกุข
มาก ยุงเหยิงวุนวายไปทั่วโลกดินแดน เพราะปลอยใหสวมใหถานออกเหยียบหัวคน
ปกครองบานเมือง ดวยความเปนสวมเปนถาน ไมไดเอาธรรมออกปกครองบานเมือง 
ถาเอาธรรมออกปกครองบานเมืองจะเย็นไปหมดทีเดียว นี่ก็พากันพินิจพิจารณา เรา
วิตกวิจารณจวนจะตายเทาไร มันรูอยูหมดในหัวใจนี้นอกจากจะพูดหรือไมพูด พูดหนัก
เบามากนอยเพียงไรจะพดูออกมาเทาที่ฟงกันไดเทานั้น ที่ละเอียดกวานั้นเต็มอยูใน
หัวใจนี้หมด ไมถึงกาลเวลาก็ไมออกไมพูด เพราะไมดันไมกดเหมือนอะไร ธรรมเปน
อยางน้ัน รูเหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น เมื่อถงึเวลาที่จะออกหนักเบามากนอยจะ
ออกไปตามจังหวะของธรรม ไมไดออกไปดวยความโมโหอัดอั้นตันใจ ไมมีอยางน้ันใน
ธรรม มีแตความพอเหมาะพอดีเทานั้น 

เราจึงวิตกวิจารณมากนะ เมืองไทยเราเปนเมืองชาวพุทธแทๆ ผูที่จะรักษาพุทธ
ศาสนาใหยืนยงคงถาวร ก็หน่ึงวงรัฐบาล พระมหากษัตริย พระมหากษตัรยิหาที่ตองติ
ไมไดนะ แตวงราชการตองติมาตลอดเวลา เขาไปวงราชการเหมือนปลอยหมาเขาถาน 
ธรรมเขาไมไดในวงราชการ ยิ่งเขาในวงรัฐบาลไมมีธรรมนะ เราอยากจะพูดวาไมมี
ธรรม มีก็คนสองคนมันทนไมไหวมนัโดดออกหนี พวกนอกนั้นมีแตพวกหมาเขาถาน
เต็มอยูในวงรัฐบาลเต็มอยูเวลานี้ เอา เอาหลวงตาบัวไปฆาเสีย ถาหลวงตาบัวพูดนี้ผิด
ไป ไดพิจารณามานานแลว เร่ืองเหตุผลกลไกดีชั่วกระทบกระเทือนทั่วประเทศไทยมา
นานเทาไร นี่หูมีตาม ี

ยิ่งเขามาปฏิบัติธรรม ธรรมเปนของละเอียดยิ่งรูไปหมดนั่นแหละ ปดไมอยูๆ 
นอกจากไมพูดเทานั้น เมื่อถงึกาลเวลาที่จะพูดก็พดูเสียบางดังที่พดูวันนี้ ก็พูดเตือน
พวกเราพวกหมาเขาถานนั่นละ ความโลภ ความโกรธ ความหลง พิลึกพิล่ัน เปนบา



 ๙

อํานาจบาตรหลวงตางๆ เต็มไปหมด ยศถาบรรดาศักดิ์มันเอามาเผาหัวมันอะไรก็ไมรู
นะ เกิดมากบัพอแมทานก็เอาอาหารการกินใหกินๆ ไมใหมาเปนบาอยางนี้ นี้มันออก
มาแลวมันมาเปนบา เอาความสกปรกโสมมเขาไปโปะหัวพอหัวแมใหฉิบหายไปหมด
ตามๆ กัน มันนาทุเรศนะ วงราชการเราควรจะหันหนาเขาอรรถเขาธรรม เพื่อความ
สงบรมเย็นของชาติบานเมืองของเรา เอา มันครึมันลาสมัยดวยธรรมเปนเครื่อง
ปกครองใหเห็นสักทีนะ เมืองไทยเราเวลานี้มันครึมันลาสมัยมันจะจมลงในทะเลหลวง 
เพราะกิเลสปกครอง กิเลสเปนเจาอํานาจนั้นแหละ ธรรมปกครองไมเปน ใหพากันจํา
ทุกคนนะ วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละพอ ตอนบายโมงนี้ทานเจาคุณฯ ทานก็จะมา มี
ประชาชนก็เขามาเยอะ ประชาชน พระเณรจะมากันมาก 

(หลวงตาครับ สถานีวิทยุที่แมอายเขาติดเปนดาวเทียมแลวครับ ออกอากาศ
วันนี้เสียงชัดเจนดีครับ ที่แมอายครับ) ออ ออกวันนี้เหรอ เสียงชัดเจนดี ก็ดีแลว เวลา
นี้สถานีวิทยุกําลังกระจายออกทั่วไปหมด ออกรวดเร็วเสียดวย ออกอยางกวางขวาง
รวดเร็ว ขยายไปทุกภาคเวลานี้ คอยๆ ไป เราก็พอใจ เพราะธรรมจะไดเขาสูจิตใจของ
ประชาชนในระยะนี้แหละ ระยะที่เราชวยชาติ วัตถุนั้นคนรูกันทั่วโลก วาจะชวยชาติก็คือ
ดานวัตถุ แตธรรมะเขาไมคิด เราคิดเต็มหัวใจ วาคราวนี้คราวที่จะไดฟนฟจูิตใจ 

ที่พาใหประชาชนคนทั้งประเทศลมจมคือใจ ทีนี้จะไดฟนจิตใจแลวทุกส่ิงทุก
อยางสมบัติเงินทองจะฟนไปตามๆ กัน เมื่อใจที่เปนเจาของไดรับอรรถรับธรรมแลวจะ
รูตัว เขาใจไหมละ ความฟุงเฟอเหอเหิมจะลดลงๆ ความรูจักประมาณจะคอยดีขึ้นจาก
ธรรมที่ไดยนิไดฟงไป คราวนี้ธรรมจะออกชวยโลกไปพรอมกันกับการเปนผูนําชวยชาติ 
ก็เปนอยางน้ันจริงๆ แลวการนําน้ีดานวัตถุก็เรียกวาคอยเบาลงๆ ก็มีแตประเภทซึม
ซาบๆ ไปอยางน้ีไมมากนัก แตอรรถธรรมที่ออกทกุดานทุกทางนี้กระจายออกไปเรื่อยๆ 
เชนวิทยุนี้ออกทั่วไปหมดเวลานี้ นี่ละธรรมเขาสูใจ จะไดรูเนื้อรูตัวเสียบางคนเรา เสร็จ
แลวก็จะใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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