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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

หัวใจชาวพุทธบอบช้ํากันทั้งนั้น 
 

กอนจังหัน 

วัดนี้มีวรรคมีตอนนะ ตั้งแตศาลานี้ออกไปขางนอกสําหรับสาธารณะทั่วๆ ไป 
หลังศาลาเขาในปานี้เปนสถานที่บําเพ็ญของพระ ปฏิบัติอยางน้ีตลอดมาไมใหใครเขา
ไปยุงเลย คนมาก็มาเพียงแคศาลานี้ออกขางนอก สวนดานในนี้เปนสถานที่บําเพ็ญของ
พระดวยความสะดวกสบาย ปฏิบัติอยางน้ีตลอดมา ที่มันเลอะเทอะทกุวันนี้ก็ วัดนี้จะวา
คนเคารพนับถือมากหรือไมมาก เราก็ยังไมไดพิจารณามาเปนกฎเปนเกณฑอะไรมาก
นัก แตที่เห็นชัดๆ กค็ือวามาแลวมาเพนพานๆ ไมทราบมาจากทิศใดแดนใด มา
เพนพานๆ ถามหาเหตุหาผลไมไดเร่ืองไดราว นี่ถูกขนาบ พดูตรงๆ เลย 

เมื่อถามเหตุถามผลไมไดเร่ืองไดราวแลวไลเลยทันที เรามาเจอแลวเอาเลย มัน
อุจาดจริงๆ นะเที่ยวแบบนี้ สถานที่ปฏิบัติของทาน ผูรักษาทานรักษาทานปฏิบัติของ
ทานอยูดวยความเทิดทูนในธรรมทั้งหลาย ไอเราไมไดเร่ืองไดราวอะไร มาเกงกางๆ อยู
ตามนี้ มาเจอเขาก็ไลเบ้ียกัน สวนมากไมไดมีหลักมีเกณฑนะ มักจะไดถกูไลทั้งน้ันที่เขา
มาในศาลานี้นะ นี่ละมันมาเที่ยวเกงกางๆ ไมไดมีสาระอะไรเลย นิสัยเกงกาง นิสัยหลัก
ลอย นิสัยเหอเหิม เขามาในวัดก็มาเหออยูในวัด เถอนูนเถอนี้ ที่จะหาสารประโยชนแก
ตัวเองนี้มองดูแลวไมคอยมี 

ผูตั้งใจมาเพื่อศีลเพื่อธรรมจริงๆ เรายกไว สวนมากที่มาเพนพานมากไมมาก
มันก็เหมือนกางขวางคอ นิดเดียวเทานั้นขวางคอแลวรางกายพังได อันนี้มาเกงกางๆ 
ไมมากนักกต็าม นี้ประเภทกางขวางคอของผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําใหเสียหายได
เหมือนกัน จึงไดเตือนบรรดาพี่นองทั้งหลาย มาอยามาเพนๆ พานๆ ไมไดหนาไดหลัง 
ถามาก็ใหตา หู สังเกตสังกา ใจใหคิดพินิจพิจารณา เพราะศาสนานี้เปนธรรมชาติที่เลิศ
เลอสุดยอดแลว ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมอีะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกวาพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจา เราจึงควรระมัดระวัง 

มาก็มาเที่ยวเตร็ดเตรเรรอนดวยนิสัยอยางน้ันแหละ เขามาแลวก็มาแสดง
ลวดลายแบบนั้นละ ลวดลายที่เคยเปนมาแลว ลวดลายหลักลอยนั่น ไมไดมอีะไรเปน
หลักเปนเกณฑมาเพนพานๆ อยูนี้ตั้งแตเชายันค่ํา มาหาสาระอะไรไมเห็นมี ตื่นขาวกัน
มา อาจจะหลอกกันบางตมกันบางตามประสาของคนเลื่อนลอย หลอกกันไปอยางนั้น
ละ วาวัดปาบานตาดดีอยางน้ันดีอยางน้ี หลอกกนัไป ทีนี้มาวัดปาบานตาด ส่ิงที่ผิดคาด
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ผิดหมายมันมีนี่นะมาเกงๆ กางๆ แลวก็มีอะไรตวัหนึ่งน้ันละสําคัญ พอออกมามาเจอ
เขา ตัวนี้สําคัญมาก ตัวกําลังพูดวอกๆ อยูนี้สําคัญมากนะ มาเจอเขาก็ถามเหตุถามผล 
สวนมากไมไดเหตุไดผลนะ มาเรๆ รอนๆ นั่นละไลตอนนั้นเลย ไลแทบทุกรายถาลง
ไดมาเจอเขาแลว เพราะมันมีอยางน้ันมาตลอดนี่ ผูที่มาเปนศีลเปนธรรมมองดูพับก็รูๆ  
มาแบบนั้นแบบทําลายมันดูไมไดนะ กีดขวางเอามากมายทีเดียว นี่ละกิเลสขวางธรรม
ขวางอยางน้ีแหละ 

พระเราใหตั้งใจปฏิบัติอยามาเรๆ รอนๆ เราพูดแตเร่ืองเขามาเที่ยวเรๆ รอนๆ 
พระในวัดปาบานตาดเรๆ รอนๆ ไมไดหลักไดเกณฑมีมากมนีอยเพียงไร ลงทะเบียน
บัญชีมาใหเราอานสักหนอย เราจะไดประกาศประชาชนใหทราบทั่วไปวา วัดปาบาน
ตาดมีหลักมเีกณฑยังไง เรๆ รอนๆ ยังไง จูงกันมาลงบัญชี ลงทะเบียนบัญชีวัดปาบาน
ตาด สวนมากเขาร่ําลือนะ เขาร่ําลือแบบไหน ที่จูงหมูจูงหมาจูงเปดจูงไกจูงพระจูงเณร
เรๆ รอนๆไมไดหนาไดหลังออกมาหนาศาลา เรายังไมไดจงูมาใหเขาไดดูบาง เราวาแต
เขาวาเกงๆ กางๆ  ไอพระเณรในวัดนี้มันเกงๆ กางๆ หรือไม ก็ตองเอามาใหดูดวยกัน
ละซิ จึงเรียกวาเสมอภาค 

ใหตั้งใจภาวนานะพระ ทุกส่ิงทกุอยางใหทําดวยความสนใจ สติเปนสําคัญนะ 
สติเปนพื้นฐานสําคัญ ถาใครมีสติเดนอยูตลอดเวลาผูนั้นจะตั้งรากฐานได ยังไงไมพน
มือไปไดเลยเรื่องมรรคเรื่องผล ขอใหตั้งลง องคภาวนาคืออะไร เปนหลักยึดของจิต จิต
มันเรๆ รอนๆ อยางที่วาไมมีหลักยึด ก็ไปควาเอาแตฟนแตไฟคือกิเลสนั่นละเขามาเผา
ตัวเองๆ เพราะฉะนั้นจึงใหมีคําบริกรรม ผูตั้งรากตั้งฐานเพื่อความสงบเย็นใจ ใน
เบ้ืองตนนี่สําคัญมาก ใหมีคําบริกรรมติดกับหัวใจ 

สําหรับพระเรา หนาที่การงานของพระคือภาวนา คําบริกรรมเปนงานของพระ 
สติสตังควบคุมนั่นคือนายหัวหนาหรือนายงาน บังคับงานที่เราทํา เปนยังไงดีหรือไมดี 
ปญญาคอยสอดสองมองนั้นมองนี้ ตรวจตรานั้นนี้ เรียกวาผูภาวนาจริงๆ อยามาทําเรๆ 
รอนๆ นะ อันนี้ก็ดูไมไดอีกเหมือนกัน แลวดูเขาที่มาเที่ยวเรๆ รอนๆ ดูไมได แลวดู
พระเณรเราเมื่อเปนอยางนั้นแลวจะดูไดยังไง มันก็แบบเดียวกัน นี่ละใหพากัน
ระมัดระวัง ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัต ิ

งานการจะทําอะไร ความพรอมเพรยีงนี่เรียกวาเรียบรอยมาตลอดแลว คือขอ
วัตรปฏิบัติที่ทําเปนสวนรวม เราเห็นวาเรียบรอยมาตลอดตัง้แตไหนแตไรมา ตั้งแต
สรางวัดปาบานตาดมา การงานของพระ ความพรอมเพรียงสามัคคีในงานสวนรวม
เรียบรอยมาตลอด เราจะวาชมก็ชม เปนอยางน้ีตลอดมา ทีนีง้านภายในของตัวเองก็ให
เรียบรอยใหดีงามโดยลําดับลําดาแตละรายๆ ไป เราจะเปนผูทรงมรรคทรงผลทรงศีล
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ทรงธรรม ธรรมของพระพุทธเจาเปนธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแลว เกิดมาในโลกนี้ไมมี
วาสนาไมไดฟงไมไดยิน ถามีวาสนาแลวมันหากติดของมันพันของมันเอง 

ถาเปนเจากรรมใหญแลวมันก็เปนอีกแบบหนึ่ง เห็นศาสนาเปนขาศึกศัตรูไป
ดังที่เวลานี้กําลังเร่ิมขึ้น วิทยุกําลังเร่ิมออก เพื่อเปนคุณธรรมประกาศธรรมสอนโลก
กระจายออกไปๆ แลวทางวิทยุเขาก็มีความสมัครรักใครใฝใจกับอรรถกบัธรรม เขาตั้ง
วิทยุขึ้นในสถานที่ตางๆ ทีนี้ตัวแสบตัวสําคัญอยูในวงรัฐบาลเรานี้แหละ กําลังเร่ิมตั้ง
กฎเกณฑกฎขอบังคับขึ้นมา กิเลสน่ันนะ คลังกิเลสกําลังตั้งกฎขอบังคับขึ้นมาสอนอรรถ
สอนธรรมสอนพระพุทธเจา คอยฟงดูก็แลวกัน 

วิทยุเวลานี้มันหาเรื่องวาตั้งถงตั้งเถือ่น อันนี้เราไดยินออกทางหนังสือพิมพ พูด
ไดเต็มปากเลย ทานทั้งหลายใหพิจารณา พี่นองทั้งหลายธรรมะเปนสมบัติประเภทใด 
ส่ิงที่กีดขวางนี้เปนสมบัติประเภทใด มีคุณคาหรือมีโทษประการใด เอาไปพินิจพิจารณา
นะ เวลานี้กําลังตั้งกฎเกณฑขึ้นมาบีบบังคับธรรมไมใหออก คือหามขาดเสียจริงๆ ไมได
แลว ก็หามเปนกฎเปนเกณฑ ใหมเีทานั้นกิโลเทานี้กิโล ความสูงเทานั้นของวิทยุนะ เรา
ไดเห็นในหนังสือพิมพ แลวพูดตามหนังสือพมิพไมผดิ ถาลงไดเห็นแลวเราไมมีถอย
ใครทั้งนั้นแหละ ธรรมถอยใครไมได ตองพูดอยางตรงไปตรงมา 

นี้ก็ขาศึกอันหนึ่งที่กําลังทําลายพุทธศาสนาเราอยูนี้ แกนขาศึกมันมาจากไหน 
ออกมาจากรัฐบาลเวลานี้ จะประชุมกนัขอนั้นขอนีก้ําลังจะตั้งกฎเกณฑบังคับอรรถธรรม
ไมใหกระจายออกไปทีไ่หน จะหามอยางน้ันจริงๆ ก็ไมได มกีฎเกณฑยนเขามาๆ คือให
ตั้งความกวางประมาณเทานั้น เชน ๑๕ กิโลเมตร ความสูง ๓๐ เมตรหรืออะไรเหลาน้ี 
กําลังตั้งขอกฎเกณฑมา นี่คลังกิเลส รัฐบาลนี้มันจะกลายเปนรัฐบาลเพชฌฆาตสังหาร
จิตใจประชาชนที่มีตอธรรมใหพินาศฉิบหายไปโดยไมสงสัยละ ถาออกทางหนังสือพมิพ
ดังที่เห็นนี้แลวชัดเจนแลว 

ธรรมก็เปนธรรมของพระพุทธเจา นําสอนโลกมานี้สอนมามากเทาไร 
พระพุทธเจาทุกๆ พระองคร้ือขนสัตวใหพนจากทุกขมาโดยลําดับลําดา ไมเคยมีความ
เสียหาย ธรรมที่ประกาศสอนโลกอยูเวลานี้ก็เปนธรรมประเภทเดียวกัน มีคุณคาตอ
จิตใจมากนอยเพียงไร ที่มากีดมากนัมาขัดมาขวางมาบีบบังคับนี้มีคุณอะไรหรือไม หรือ
เปนขาศึกตอศาสนา หรือเปนกางขวางคอศาสนา เราไมอยากพูดนะกางขวางคอ เปน
ขาศึกอันใหญหลวงของศาสนา 

เวลานี้เราไดทราบแลวนะ มีตัวแสบๆ อยูในวงรัฐบาลนั้นแหละตัวสําคัญ ตัวนี้
ตัวสําคัญมาก ตัวแสบๆ ตั้งกฎน้ันตั้งกฎนี้ ตัง้กฎหมายแลวตั้งกฎหมอย ตั้งกฎหมาตั้ง
กฎหมัด ตัง้กฎเพชฌฆาตมาจะทําลายศาสนา เห็นอยางโจงแจงมาโดยลําดับ ไอตัว
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แสบๆ นี้ไมเคยที่จะสงเสริมศาสนา มีแตบีบบี้สีไฟกีดกัน แลวจะเอาไฟเผาศาสนาไป
ดวยฝปากปาเถื่อนของมนันั่นแหละ นี่ไดฟงแลวเห็นแลว เราไดยินมาแลวพูดไดชัด ถา
อันใดที่เราไดยินมาแลวเราพูดไดชัด เวลานี้กําลังออกนะ 

วิทยุตางๆ ที่บรรดาพี่นองทั้งหลายมีความรักใครใฝธรรมตั้งลงสถานที่ตางๆ 
เพื่อจะไดยินไดฟงอรรถธรรมชโลมจิตใจใหมีความสงบรมเย็น ถูกกีดถกูกันถูกบังคับ
เขามาโดยลําดับแลวเวลานี้ หาวาเปนอันตรายอยางน้ันอยางน้ี เปนอันตรายตอส่ิงใด ที่
มันกีดมันกนับีบบังคับอยูนี้มันเปนอันตรายหรือเปนคุณ เอามาแยกกันซิ ธรรมของ
พระพุทธเจาเคยเปนโทษตอผูใดไมเคยมี ส่ิงที่เปนภัยตอธรรมก็คอืกิเลสที่กําลังมันกดี
มันขวางอยูนี้ ตั้งตัวเปนเจาอํานาจ 

เมื่อไดเปนรัฐบาลแลวก็วาใหญโตสูงสุด กิเลสเหยียบหัวมันอยูนั้นเปนยังไง
ไมไดดูบางเหรอ ประชาชนเขาไมใชหมานี่นะ เขามีความรักใครใฝธรรม ธรรมที่เขาได
ยินไดฟงเปนธรรมประเภทใด ใครก็รูทั่วประเทศไทยเรา ธรรมพระพุทธเจาแทๆ ไม
เคยเปนโทษแกผูใดเลยตลอดมาตั้งกปัตั้งกัลป ทานสอนธรรมทานสอนอยางน้ี เวลามา
กีดกันทําอยางน้ีก็ไมเคยมี พึง่จะมีในเมืองไทยเรานี้แหละ คอยฟงกันนะพี่นองทัง้หลาย 
พึ่งจะมีในเมอืงไทยนี้ กําลังกีดกันทานั้นทานี้ กําลังเร่ิมเขามาแลวละ ใหดูนะ 

หัวใจคนไทยเปนหัวใจหมาหรือหัวใจคน เอา พิจารณาใหดี ออกมานี้มันออกมา
แบบไหน ดูใหดีนะ จําใหดี นี้เปนเสียงธรรม เราพูดเปนกลางๆ ไวอยางน้ีเอง เปนยังไง
ก็วาไปตามเรื่องตามราวของที่มันเปนขึ้นมา จิตใจของคนทั่วประเทศไทยเราซึ่งเปนชาว
พุทธมคีุณคาขนาดไหนตออรรถตอธรรม ที่จะนํามาชโลมจิตใจ หลอเล้ียงจิตใจใหมี
ความสงบรมเย็นดวยอรรถดวยธรรม จากทางขาวประเภทตางๆ เชน ทางวิทยุเปนตน 
ทําไมจะเปนภัยไปหมด ขาวที่ดีที่เลิศเลอทําไมเปนภัย ขาวที่เปนมหาภัยที่กําลังกอตัว
ขึ้นมาเวลานี้ทําไมจึงกลายเปนมหาคุณไปได เอาไปพิจารณาพี่นองทัง้หลาย เวลานี้กําลัง
เร่ิมออก 

จะตั้งกฎใดๆ เขามาก็ตาม กฎใดก็เพื่อประชาชนชาวไทยเรานี้แหละ มาจากไหน 
ก็มาจากรัฐบาล รัฐบาลใครเปนคนตั้งขึ้นมา บรรดาพี่นองทัง้หลายหยอนบัตรแทบเปน
แทบตายใหเปนรัฐบาลขึ้นมา ถารัฐบาลเปนเพชฌฆาตสังหารจิตใจประชาชนในทางที่
ถูกทีด่ีแลวประชาชนก็คานได หรือคานไมคานก็ฟดกันเหมือนนักมวยก็ไดนี่นะ เอา เรา
ตั้งรัฐบาลขึ้นมาได ทีนี้รัฐบาลไมดี รัฐบาลเปนขาศึกของคน ทําไมประชาชนจะลมไมได
วะ ตามหลักธรรมเปนอยางน้ี แตสวนหลักกฎหมายกฎหมอยเขาจะเปนยังไงเราไม
ทราบดวยนะ แตหลักธรรมเปนอยางน้ี ตั้งไดลมได ถาเห็นไมดีทําลายได แยกแยะออก
หนี เอาแตของดีเขามาได นี่เปนเรื่องของธรรม เราพูดกลางๆ ใหเปนธรรม 
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เวลานี้กําลังเร่ิมนะ พวกที่คอยทําลายศาสนามันกอมันกวน ทําลายเรื่อยมาๆ 
แกนของมันเปนตัวสําคัญยิ่งกวาเทวทัตเสียอีก เทวทัตยังยอมรับพระพุทธเจา อันนี้มัน
ไมยอมรับศาสนธรรมของพระพุทธเจา จะหนักกวาเทวทัตเขาไปอีก เอา ฟงทุกคนนะ นี่
ออกใหพี่นองทั้งหลายไดทราบทั่วกัน ในฐานะที่เราเอาธรรมะเขามาเปนหัวใจ พุทฺธํ 
ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ไดยินไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเปนที่พอใจตายใจตลอดมา 
แตจะถูกกีดกันดวยวิธีการตางๆ นี้ไมอยากฟงสําหรับคนไทยชาวพุทธแลว ไอชาวผีมัน
จะทํายังไงเราไมทราบดวยนะ เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

(สํานักงานใหญ บริษัท ทศท.คอรปะเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอนิมนตหลวงตา
ไปเทศนในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๔๘ เวลาบาย ๒ โมงครับ) อักษรยอเขาวายังไง (ทศท.
ครับ) เดี๋ยวนี้มีแตอักษรยออานไมคอยเขาใจ แตอาหารการกินไมไดมอีักษรยอนะ มนั
มีเปนหางเปนหูแตกกระจายไปหมด อักษรยอไมมี เร่ืองการอยูการกินความฟุงเฟอเหอ
เหิมอักษรยอไมมี ถาอยางอื่นแลวมีอักษรยอทั้งนั้น เราอยากใหเมืองไทยเรามีอักษรยอ
ในการกินอยูปูวาย การอยูกินใชสอยตางๆ ใหมีอกัษรยอบาง เดี๋ยวนี้ไมมีอกัษรยอนะ 
มันไปยออยางที่วาน่ีละ มันฟงไมไดแหละเรา 

ผูกํากับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 236 ถ.วิภาวดี รังสิต 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร แจงมาเรื่องคลื่นวิทยุชุมชุนรบกวนความถี่วิทยุอื่นวา 
ดวยสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ไดรับแจงผลการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวา สถานีวิทยุชุมชนสวนแสงธรรม ความถี่ 
103.25 Mh.z มีการแพรกระจายคลื่นเกินกวาขอกําหนด ซึง่เปนสาเหตุรบกวนความถี่
ใกลเคียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจึงขอความรวมมือทาน ดําเนินการ
แกไขการสงกระจายเสียงที่กอใหเกิดการรบกวนดังกลาวภายใน ๗ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการโดยเรงดวนดวย จัก
ขอบพระคุณยิ่ง 

หลวงตา เขามีมาหาเราแลวตอบรับกันยังไงละ เมื่อเชานี้ก็ไดพูดเกี่ยวกับ
เร่ืองศาสนา กําลังถกูเบียดเบียน ถูกบีบบี้สีไฟเขามาเปนลําดับลําดานะ ที่ออกมานี้ก็
จากวงราชการนั่นแหละมาบีบบี้สีไฟดวยวิธีการตางๆ แกศาสนาเราไมใชใครที่ไหนนะ 
เวลานี้ศาสนารูสึกวาถูกเบียดเบียนบีบบี้สีไฟโดยประการตางๆ มีเยอะ ออกแบบนั้น
แบบนี้ มีแตแบบที่จะทําลายศาสนาในเมืองไทยของเราใหลมจม ถาศาสนาของ
เมืองไทยที่เคยเทิดทูนมาดั้งเดิม ซึ่งถือวาเปนของเลิศของเลอมาแตพระพุทธเจาทุกๆ 
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พระองคนี้ไดถูกเบียดเบียนไดถูกทําลายลมจมลงไป เฉพาะเมืองไทยเราเทากําปนนี่ก็
เรียกวาจมกันเทากําปนนี้หมด แลวก็จะจมไปอกีมากมาย 

ศาสนาไมควรที่จะถูกเบียดเบียนอยางน้ี ควรจะไดรับการสงเสริมจากคนผูมี
หัวใจเปนธรรม ที่มันกีดกันนี้กค็ือวาหัวใจไมเปนธรรมนั่นแหละมันเปนอยูเวลานี้ 
ศาสนาพุทธเรานี้รูสึกวาจะเดนชัดขึ้นมาในระยะสี่หาหกปนี้ ที่ถูกเบียดเบียนดวยวิธีการ
ตางๆ มีมาโดยลําดับ ระยะนี้ก็กําลัง นี่ก็ธรรมะที่ออกทางวทิยุ การทําอยางน้ีไมไดถูก
บังคับแตอยางใด เขาทําดวยความชอบใจพอใจเคารพเลื่อมใสของผูทีต่ั้งตนเหตุขึ้นมา 
คือวิทยุแตละแหงๆ เพื่อจะเปนเสียงออกมาเปนผลดีงามแกประชาชน ถูกบีบบี้สีไฟเขา
มาเปนลําดับ หาวาเร่ืองอรรถเรื่องธรรมเหลานี้กลายเปนสิ่งรบกวนไปหมด โลกเขาอยู
ดวยความสงบ แตธรรมเราเปนธรรมคึกคะนองเทีย่วกวนเขา เปนอยางน้ันนะเวลานี้ หา
อุบายวิธีการบีบบี้สีไฟตางๆ นาสลดสังเวชนะ 

แตกอนกไ็มเห็นมีอะไร มีมาระยะนี้ระยะที่เราชวยชาติ ธรรมะออกประกาศสอน
โลกตั้งแตบดันั้นมา จากนั้นก็ถูกกีดกันหรือกล่ันแกลงดวยวิธีการตางๆ เร่ือยมา เวลานี้
กําลังเขามาอยูในจุดวิทยุ วิทยุนี้เราก็ไมไดบีบบังคับใหผูใดไปตั้ง การเทศนาวาการเราก็
ไมไดบีบบังคับเทศนาวาการ เหมือนพระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลายทานสอนธรรมแก
โลกมาเปนเวลาตั้งกัปตั้งกัลป ทานไมไดบีบบังคับผูใด แตเปนความรักใครใฝใจของ
บรรดาสัตวทั้งหลาย เกิดความเชื่อความเลื่อมใสไดยินไดฟงธรรมนั้นแลวพออกพอใจ
ในการที่จะปฏิบัติธรรมของทาน แลวก็นําไปปฏิบัติตัวเอง เปนการเทิดทูนศาสนาใน
หัวใจของตัวเองใหรุงเรือง การเทศนสอนธรรมทานก็เทศนแบบนี้ ทานไมไดบีบบังคับ
ผูใด 

ธรรมะพระพุทธเจาเปนมหาคุณมาดั้งเดิมแลว ในเมืองไทยของเรานี้ก็ตองอาศัย
พุทธศาสนาเปนเครื่องพยุงกันอยู ถาศาสนาไมมีแลวพูดไมไดเลย แตความเขาใจ
ชัดเจนไมสงสัยวาจะมีอะไรอยูในนั้น เมืองหมา เขาใจไหม ไมมีศาสนาเขาก็เรียกเมือง
หมาละซิ ผูมีศาสนาเทิดทูนตามหลักธรรมพระพุทธเจา แตผูมากีดกนัทําลายพุทธ
ศาสนาน้ันก็คือหมาตัวหนึ่งอีกเหมือนกัน มันไมรูจักหนักจักเบา คอยแตจะทําลายโดย
ถายเดยีว 

ที่วิทยุออกเวลานี้ออกดวยความสมัครใจของประชาชนชาวพุทธเรา กระจาย
ออกไป นี่เขาก็ตําหนิวาออกมากตอมาก คนพาลสันดานหยาบที่ทําลายชาติบานเมืองอยู
เวลานี้มันมีมากขนาดไหน ทําไมไมพูดบาง ผูที่จะสรางคนใหเปนคนดีดวยอรรถดวย
ธรรม นําออกมาประกาศสอนโลกทาํไมจะเปนของเสนียดจัญไรไป มันนาคิดไหมเรื่อง
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เหลานี้นะ หัวใจของคนแตละคนมีคุณคาขนาดไหน ไดธรรมเขาไปชโลมจิตใจจะชุมเย็น
ขึ้น ทําความสงบรมเย็นแกตนและสวนรวมไมมีประมาณนะ เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน 

ธรรมไมเคยทําความเสียหายแกผูใด จะสอนแบบไหนก็ตามไมเคยมคีวาม
เสียหายแกผูใด คิดดูอยางพระพุทธเจาสอนตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา ฟงซิ สามแดน
โลกธาตุมีกดีมีกันมขีอบมีเขตที่ไหนพระพุทธเจาสอนธรรม สาวกทั้งหลายสอนธรรมก็
เหมือนกัน ไมมีเขตมีแดนไมมีขอบังคับเอาไวๆ แมมาสอนมนุษยเราก็เหมือนกัน กไ็ม
เคยปรากฏวาพระพุทธเจาและสาวกไปสอนธรรมที่ตรงไหน มกีีดกั้นมกีารบังคับใหสอน
อยางน้ันอยางน้ีไมเคยม ี ทานสอนตามธรรมที่เปนของเลิศเลอสําเร็จรูปมาแลวดวย
ความเลิศเลอมาสอนโลก โลกจึงยอมรับกันๆ อยางน้ีตางหากทานสอนมา 

ธรรมที่เรานํามาสอนโลกเวลานี้ ก็ชื่อวาธรรมเรานํามาจากพระพุทธเจานั่นแหละ 
มาสอนโลกเวลานี้ก็เปนธรรมประเภทเดียวกัน สอนไปที่ตรงไหนๆ ไปกอกวนใหไดรับ
ความเสียหายลมจมที่ตรงไหนก็ไมเคยเห็นมี มีแตผูที่ชอบแลวก็ติดตาม ถึงขนาดที่
กระจายออกมาเปนตั้งวิทยุ สรางวิทยุที่นั่นที่นี่ก็เปนความสมัครใจ อันนี้ก็ถูกกดีกันถูก
บังคับในแงตางๆ มาโดยลําดับ คราวนี้กระจายออกมาแลววิทยุนี้จะถูกบังคับ การเทศน
สอนธรรมจะถูกเปนผูตองหาไปแลวเวลานี้ 

การฟงอรรถฟงธรรมของพี่นองชาวพทุธเราดวยความพออกพอใจ เมื่อทางวิทยุ
อันเปนเสียงของธรรมเขาสูใจถูกกําจัดออกไปทําลายออกไป หัวใจพี่นองชาวไทยก็ตอง
ถูกทําลายไปตามๆ กัน อะไรจะใหญยิ่งกวาหัวใจ ถาเลวก็เลวที่สุดคือหัวใจ ถาเลิศก็เลิศ
ที่สุดคือหัวใจนี้ ใหพากันพิจารณานะ เวลานี้เร่ืองศาสนาคอยถูกเบียดเบียนทําลายมา
เร่ือยๆ ตั้งแตเราออกสนามชวยพี่นองชาวไทยมาดวยการแสดงอรรถแสดงธรรม รูสึก
วาถูกกล่ันแกลงตางๆ มาโดยลําดับ ที่จะมาสงเสริมอยางน้ันอยางน้ีไมมี เฉพาะวง
ราชการใหญๆ มันนาจะยกขึ้นมาพดูใหประชาชนเขาทราบอีกทีหนึ่ง กระจาย ถาเรา
เทศนออกไปยังไมเขาอกเขาใจ ยังมีมัวหมองอยูตรงไหน ยังไมฉลาดตรงไหนรัฐบาลก็
ควรขยายออกไปประกาศใหประชาชนทราบอยางแจงชัดขึ้นมา ใหเขาไดอนุโมทนา
สาธุการรัฐบาลนี้เกงมากทีเดียว สงเสริมธรรมะของครูบาอาจารยออกไป แตกแขนง
ออกไปนี้ ฟงแลวเพลิน ใหเขาไดฟงอยางน้ี 

อันนี้มีแตเร่ืองกดีกันศาสนา กีดกนัอรรถธรรม เฉพาะอยางยิ่งเวลานี้กําลังกีด
กันทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งเปนเสียงธรรมของประชาชน ฟงซิมันฟงไดไหม ไมออกจาก
รัฐบาลจะออกจากใครจากที่ไหน ทีม่าตั้งขอนั้นขอนี้ขึ้นมา ถาอยางน้ันรัฐบาลนี้ซึ่งแต
กอนก็เปนรัฐบาลที่วา เปนคูเคียงกบัพุทธศาสนา หรือวาอุปฏฐากศาสนาก็ได เปนลูก
ศิษยศาสนาก็ไดตลอดมา ไมเคยมกีารคัดคาน ไมเคยมีการทําลาย แตเขามาในรัฐบาล
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ยุคปจจุบันนี้ ทําไมจึงกลายเปนรัฐบาลที่เปนเพชฌฆาตทําลายศาสนาใหฉิบหายลงไปได 
โดยวิธีกล่ันแกลงหามนั่นหามนี่ดังที่เห็นมานี้ มันเปนมงคลที่ไหน 

เสียงอรรถเสียงธรรมที่ออกกระจายธรรมตอโลกนี้ ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา
พระพุทธเจาสอนไดหมด บรรดาพระสาวกที่ทานสอนธรรม อยาวาแตมนุษยขี้เหม็นนี้
เลยทานสอนมาเปนลําดับ ทําไมธรรมมาสอนมนุษยจึงตองถกูกล่ันแกลงทุกแบบทุก
ฉบับอยางน้ี ฟงไดยงัไง ธรรมเปนของมีคุณคามหาศาล อะไรไมเหนือธรรม แลวอันนี้
มันเลิศอะไร มากีดกันทานั้นทานี้ มันเอาความเลิศมาจากไหน ใครเปนคนตั้งขึ้นมา 
พิจารณาซิ เอาเหตุเอาผลจับกันซิเร่ืองอรรถเรื่องธรรม ธรรมทานสอนโลกมาตั้งกปัตั้ง
กัลป 

มาในยุคปจจุบันนี้ก็เรียกวารัฐบาลไทยเรา แทนที่จะเชิดชูศาสนาใหเจริญรุงเรือง  
กลับบีบบี้สีไฟศาสนามาโดยลําดับลําดา มันมีแกนอยูขางในในวงกลางนั่นแหละ เราคิด
เอานะนี่นะ มันมสีาเหตุมีแกนตัวสําคัญ ตัวแสบๆ อยูในวงการรัฐบาลนั่นแหละ มันถึง
แสดงพิษภัยออกมาเหยียบย่ําทําลายศาสนา พรอมทัง้การเหยียบย่ําทําลายหัวใจ
ประชาชนชาวพุทธไปในขณะเดียวกันโดยลําดับมาอยางที่เห็นนี่ละ  
 เวลานี้กําลังเร่ืองวิทยุจะใหอยูในเขตนั้นเขตนี้ บังคับหาอะไร บังคับไวอะไร วิทยุ
ไปทําความเสียหายอะไรแกผูใด นอกจากทําประโยชนใหโลกมากมายเทาน้ัน การหาม
อันนั้นมีคุณคายังไงบาง เอามาเทียบกันซิ ถาไมใชเร่ืองกล่ันแกลงเบียดสีเขามาๆ เพื่อ
จะทําลายเทานั้น ไมเห็นเปนอยางอื่น นี้เราพิจารณาโดยธรรม  ตรงไหนที่ไมดียังไงก็
ปรับปรุงเพื่อเสริมขึ้นเรื่อยถึงถูก นี้มันไมใชปรับปรุง มันเหยียบลงมากีดกันๆ แลว
เหยียบลงๆ พวกทําลายศาสนาพวกนี้ มันอยูในไหน ก็รัฐบาลเปนผูตั้งกฎเกณฑออกมา
ตางๆ ไมอยูในรัฐบาลจะอยูที่ไหน เมื่อเปนเชนนั้นก็เรียกวารัฐบาลเพชฌฆาตสังหาร
ศาสนาก็ไมผิด  
 ออกมาแบบไหนที่จะสงเสริมศาสนาไมคอยเห็นมีนะ เทาที่เราออกมานําพี่นอง
ทั้งหลายดวยการนําศาสนามาประกาศสอนธรรมนี่ มีแตเปนขาศึกของธรรมมาเรื่อยๆ 
เบียดเบียนแบบนั้น กีดกันแบบนี้มาเร่ือย วาอยางนี้ละ ไมมกีารสงเสริม นี่ก็ออกมาจาก
ผูมีอํานาจในวงรัฐบาล มันวงรัฐบาลอะไรอยางน้ัน วงรัฐบาลเพชฌฆาตสังหารศาสนา 
รัฐบาลไหนเขาก็ไมเคยมมีา แตรัฐบาลนี้ทําไมถึงเดนเอานักในการบีบบี้สีไฟ ทําลาย
ศาสนาดวยวิธีการตางๆ เดนมากนะ ใครเปนแกนอยูในนั้น ตัวสําคัญคือใคร มันใหญ
กวาคนทั้งประเทศเชียวเหรอคนๆ นี้นะ พิจารณาดูซิ  
 หัวใจมีทุกคนคนไทยเรา จะหมอบใหมันเหยียบกระดองไปอยางน้ันเหรอ 
เหตุผลมีอยูที่จะพูดได มีสิทธิที่จะพดูไดดวยกัน ตองนํามาวิพากษวิจารณซิ ผูมันตั้ง
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ออกมา มนัตองคิดของมันแลวดวยวิธีการตางๆ มันถึงออกมา ทางนี้ก็คิดแลวที่จะ
โตตอบกันอยางไรก็ตองคิดเหมือนกนั นั่น วกเขามาหารัฐบาลไทยเรา แตกอนก็ไมเคย
มี เวลานี้มีแตรัฐบาลออกมาเบียดเสียดเขามา เหยียบย่ําทําลายแบบนั้นแบบนี้เขามา 
เหยียบย่ําทําลายศาสนาดวยวิธีการตางๆ เปนมาโดยลําดับ  
 หูมีตามีมันฟงมาไดยินไดคิดไดอานดวยกันทุกคนนั่นแหละ มีสิทธิทีจ่ะคิดได 
ทั้งผิดทัง้ถกูดวยกัน ทําไมเวลาคิดแลวก็พูดออกตามสิทธขิองตนที่รูที่เห็นยังไงออกมา
ไดจะผิดไปที่ตรงไหน เอาผิดตรงไหนแกกันไป พิจารณาเหตุผลกลไกกันไปซ ิ เอา
อํานาจปาเถื่อนมาใชอยางน้ีไมไดนะ เมืองไทยไมใชเมืองปาเถื่อน เมืองชาวพุทธแทๆ  
ฟงระยะนี้มตีั้งแตเร่ืองทาํลายศาสนานะ มันเปนยังไง มันตวัไหนสาํคัญอยูในวงนั้น ที่
กระจายออกมาทําลายศาสนาอยูเร่ือย เดี๋ยวตั้งกฎนั้นเดี๋ยวตั้งกฎนี้ บังคับขอนั้น บังคับ
ขอนี้มาเรื่อยๆ ฟงแลวมันฟงไมไดนะ 
 เฉพาะพระพทุธศาสนาของเรานี้ใหคุณแกโลกมาตั้งสามโลกธาตุ ไมมบีกบาง
เลย การใหคุณแกโลกไมมีใครเกินพระพุทธเจาแตละพระองค มหาการุณิโก นาโถ หิ
ตาย สพฺพปาณินํ พระพุทธเจาทรงพระเมตตากรุณามหาคุณอยางมาก และทํา
ประโยชนใหโลกไมมีประมาณเลย ฟงซินะ อยางนี้เร่ือยมา การนําธรรมมาสอนโลกก็
ไมไดสอนเพือ่ทําลายโลก ไมมีใครไดรับความบอบช้ําจากคําสอนที่สอนลงไป มีแตเปน
บุญเปนคุณ  ถึงขนาดที่วา มีความพออกพอใจจะตั้งขึ้นเปนสถานีวิทยุกระจายเสียง
ออกไปใหกวางขวางออกไปเทานั้นเอง ไมเห็นมีอะไรที่จะไปทําลายจิตใจเขาใหเขาบอบ
ช้ําดําเขียว พอที่จะมาเบียดเบียนทําลายศาสนาเหมือนที่วารัฐบาลปจจุบันนี้ 
 ออกมาแบบไหนมีแตทําลายศาสนา ทางตรงทางออมไปเลยละ ถาทําลาย
ทางตรงไมไดก็เอาทางออมอยางน้ีละ บีบแบบนั้นบีบแบบนี้มาอยางน้ีละ นี่ใครเปน
แกนกลางอยูในวงรัฐบาลเวลานี้มันถึงแสบเอานักหนา ทําใหประชาชนทั้งประเทศเกิด
ความเดือดรอนทางจิตใจกันมากมาย เกี่ยวกับเรื่องจะทําลายศาสนาซึ่งเปนสมบัติอันลน
คาของเขานะ พิจารณาซิ คนนี้มันวิเศษมาจากไหน มันเหนือใครมาจากไหน เหนือ
พระพุทธเจา เหนือธรรมไปหมดแลวเหรอ ที่มาตั้งกฎขอน้ันตั้งกฎขอน้ีมาบีบบังคับ
ศาสนาซึ่งเปนธรรมสอนโลกใหทําตามคลงักิเลสของตัวเอง  
 พระพุทธเจาไมมีกิเลส ธรรมไมมีกิเลสนะ สอนโลกนี้สอนดวยความราบรื่นดี
งาม ที่ตัง้กฎน้ันเขามาๆ เขามาเปนกางขวางคอ กางขวางคอแบบนั้นแบบนี้เร่ือยๆ 
มันดีแลวเหรอ พิจารณาซิ คลังกิเลสตัวนี้นะ ตัวนี้ตัวไหนนะ ตัวมันทํานั่นแหละ จะเปน
ตัวไหนวะ มาทุกแบบนะที่จะทําลายศาสนาเวลานี้ เขามาทุกแบบๆ ศาสนาก็พอคนไดรู
เร่ืองรูราวจากการสอนของธรรมที่นําออกสอนโลก พอจะรูเร่ืองรูราวเปนผูเปนคนขึ้นมา 
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มันก็ตีหัวเขามาๆ ใหหดเขาในกระดองเหมือนเตา แลวมันก็เหยียบกระดองไปอยางน้ัน
ละพวกมหาภัย 
 วันนี้ก็พูดเทานั้นละ 
 (ทําบุญ ๕,๐๐๐ บาทเพื่อสนับสนุนวิทยุเสียงธรรม พอแมอยูบานอายุมากแลว
ไดฟงวิทยุนี้ในการฟงเทศนฟงธรรมเปนประโยชนกับคนทั่วประเทศครับ) กับที่พูดตะกี้
นี้มันกีดมันขวางวิทยุใหอยูในระยะ ๑๕ กิโล เปนผูกีดขวาง และสูงไมต่ําวา ๓๐ เมตร
หรืออะไร มนับีบบังคับมาอยางน้ี ไมใหธรรมออก เขาใจเหรอ ผูที่มาพูดกม็าพูดอยูนี้ 
ไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมทางวิทยุ ผูที่ทําก็ทํามาอยางน้ัน ฟงซินะ มหาภัยอยูในวง
รัฐบาลตัวแสบๆ นั่นแหละมันออกมาแสดงอยูเวลานี้นะ รัฐบาลจริงๆ ทั่วๆ ไปทานไม
ทําอยางน้ี ตัวสําคัญตัวอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ นั้นละมันเปนเจาอํานาจบาตร
หลวงอยูในนั้น เที่ยวบีบบังคับคนนั้นคนนี้ 

แมเร่ืองราวจะเกิดขึ้นมากนอยมันไปเที่ยวบีบบังคับไวหมด มันเปนหัวหนาโจร 
มหาโจร มันไมใหแสดงออกมา เชนอยางที่พุทธมณฑล หัวโลนๆ ผาเหลืองๆ ออกมา
จุนจานๆ อยูนั่นละมหาภัย เร่ืองราวมันถาเปนอยางน้ันพวกนี้ถูกจับสึกหมด ตาม
หลักธรรมหลักวินัย กฎหมายบานเมืองเอาไปจดัการทันทีเลย อันนี้ทําไมมันจึงเงียบอยู 
ก็เพราะตัวแสบนี้ๆ มันเปนหัวหนา ตัวปาๆ เถื่อนๆ ถาจะไปทําอยางน้ันมันบังคับ จะ
ยายคนนี้ไปนูน จะยายคนนั้นไปนูน มันเอาอํานาจปาเถื่อนมาใชก็เลยเงียบอยูเดี๋ยวนี้ 
เห็นไหมละ มันเปนอยางน้ีละเวลานี้ ตัวแสบๆ อยูในวงรัฐบาล อํานาจปาเถื่อนอยูเวลา
นี้ มันเปนอยูอยางน้ีจะวาไง ไปดทูี่หนาศาลาเห็นไหมเปนยังไง เปนภาพความจริงเอามา
นั่น  น่ีละตัวแสบๆ มันเปนตัวสําคัญอยูในนี้ ชั่วชาลามกขนาดไหนมันเก็บไวๆ เพราะ
มันเปนหัวหนาโจร หัวหนามหาภัยที่จะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหจมไป
ดวยกัน คือตัวแสบๆ นี้แหละ เอาละหยุดเทานั้น 
 หัวใจคนเมืองไทยเราชาวพุทธมมีากขนาดไหน หัวใจมีคุณคาขนาดไหนกับ
ธรรม กับการมาถูกทําลายอยางน้ี เขากันไดที่ไหน จะไมบอบช้ําไดไง หัวใจคนทั้ง
ประเทศที่เปนชาวพุทธๆ บอบช้ํากันทั้งน้ันกับกลอุบายวิธีของมัน มันมาทาํลายศาสนา
เวลานี้  
 เมื่อวานนี้เราเอาอาหารไปใหโรงพยาบาลทานอาจารยฝนเมื่อวานนี้ ไปโรงนั้น
บางโรงนี้บาง วันไหนเราวางเราไปทุกโรง ทุกแหงละ ที่เขามาอยูโกดังใหญนี้ก็เรียกวา
เปดไวแลว มากี่โรงก็ใหไดสม่ําเสมอกันหมด จัดไวเรียบรอย เราไปเองเราก็ไปของเรา 
เราพิจารณาดูโรงไหนๆ ซอกแซก ไปตามที่จําเปนๆ ใหพร 
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 วันนี้เงียบนะ หมามันตาย ถูกตมยําไปแลวก็ไมรู เงียบวันนี้ไมไดยินเสียงหมา
เลย คงถูกตมยําไปแลวละ กําลังเทศนเดี๋ยววอๆ มาแลว เอาหมามาขึ้นเวทีดวย ตมยาํ
หมา เทศนไปเรื่อย กินตมยําหมาเรื่อย พวกเขาฟงตามวิทยุเขาคงจะอดหัวเราะไมไดนะ 
เทศนเดี๋ยวไอหยอง เดีย๋วไอปุกกี้มา แลวเอาหมามาตมยําแลวก็เทศนตอไป กินตมยํา
หมาแลวก็เทศนตอไป เขาไมเคยไดยิน นี่ฟงเอาซิกิริยาของธรรม จะไมมีอะไรกับใคร  
พูดเรื่องตมยําหมาก็เปนเรื่องขบขันไปเทานั้นเอง ไมมีอะไร แตคนนี้ โอย จะ
วิพากษวิจารณกันมากนะคําพูดของหลวงตา  
 (เสียงของหลนดังขึ้น) เปนยังไงจะใหตมยําอะไรนี่ ไมมีหมาตมยําเอาถวยจาน
มาตมยํามันไดเร่ืองอะไร พูดอะไรนี้ เพราะนิสัยของโลกมันเปนอยางน้ัน มันไมเหมือน
ธรรม ธรรมพูดไปแลวไปเลยไมมีอะไร จะพูดแบบไหนๆ พอจบแลวหายเงียบๆ อันนั้น
เขาจะไมหายนะ เขาจะเอาไปขยี้ขยําอยูนั่น พวกบา 
 (ทองคําวันนี้ได ๑ บาท ๓๑ สตางคครับ) เออพอใจๆ ไดเทาไรพอใจ เราอยูใน
ขั้นพอใจ ไดเทาไรพอใจหมด เขยิบขึ้นไปรอยกวากิโลแลวนะทองคําเรา ไมใชนอยๆ  
 เราจะไปกรุงเทพฯเวลาสิ้นมิถุนานี้กะไว วันที่ ๒๒ เขาพรรษา เรากไ็ปตอนสิ้น
เดือนมิถุนาหรือตนเดือนกรกฎา เราจะไปจุดนั้นอยูถึงเขาพรรษา มาถึงก็เขาพรรษาเลย
ละ มันเปนจุดที่ตองไป  
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

