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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

กฎของนักโทษ 
 

กอนจังหัน 

ใครมาหนาวัดเห็นไหมปายเขียนติดไวนั่น ปายขางนอกวัดสองปาย อยูขางในมี
อีกปายหนึ่งเขียนไวนั่น มันมาเที่ยวเพนพานๆ ในวัด เหมือนกบัโรงลิเกละครอยูในวัดนี้
เลยนะ ไมไดหนาไดหลัง ถามคนไหนเปนอยางน้ันทั้งน้ัน เราเปนคนถามเอง มา
จุนจานๆ ไมมีเวล่ําเวลาในวัดนี้ เพนพานๆ มันรําคาญตาเหลือเกิน ผูรักษารักษาเต็ม
กําลังความสามารถ ผูทําลายมีเจตนาหรือไมเจตนาก็ตามมนัก็ทําลายในตัวของมันเอง 
ทั้งวันแหละตั้งแตสวางมา จุนจานๆ เดนๆ ดานๆ มองดทูี่ไหนหนาตาเถอๆ มองๆ 
เรอๆ ราๆ ดูไมไดนะ 

ผูหนึ่งรักษา ผูหนึ่งมีสติปญญาพินจิพิจารณาดวยความรอบคอบทุกส่ิงทุกอยาง 
ผูหนึ่งมาเรอๆ ราๆ มันดูกันไดไง วัดนี้ไมใชเปนวัดที่จะสอนคนใหเรอๆ ราๆ อยางน้ัน
นะ เพราะฉะนั้นจึงติดประกาศไวนั้น ไมมีธุระจําเปนอะไรอยาเขามา เราไมไดหวังกิน
อะไรกับพวกเรอๆ ราๆ เหลานี้นะ เรากินชิ้นหนึ่งเทานี้เราพอใจแลว ขอใหไดหัวใจคน
เขาสูอรรถสูธรรมเราเปนที่พอใจ เราเปนอยางน้ันนะทุกวันนี้ สอนโลกสอนอยางนั้น 
ควรดุจึงตองดุ ดุเพื่อดีนั่นเอง ไมใชดเุพื่อทําลาย 

มันพิลึกกกึกอืนะวัดปาบานตาดเวลานี้ เซอๆ ซาๆ เรอๆ ราๆ ไมไดหลักได
เกณฑอะไรเลย มองรายไหนมาคณะไหนมามองดูแลวมันจะดูไมไดๆ มันเคยนิสัย
มาแลวนั่น เขามาในสถานที่ที่ควรจะสํารวมระวังพินิจพิจารณา มันไมยอมพิจารณา 
เพราะความเคยชินนั่นละ เรอๆ ราๆ เซอๆ ซาๆ นั่นละมาเหยียบไปหมด เราติดไวนั่น
เห็นไหม อาน วัดนี้เปนวดัของพุทธศาสนา สอนคนใหดีใหพนจากทุกขมาเปนลําดับลํา
ดาแลว ทําไมสถานที่นี่ซึ่งเปนสถานที่เดียวกัน มาแลวจึงมาเหยียบย่ําทําลายดวยนิสัย
ที่วาหยาบนั่นแหละ มันเรอๆ ราๆ เทอๆ ทาๆ ไปที่ไหนดูไมไดนะ 

เขามาในวัดในวาแบบนั้นละมันมากทีสุ่ด ที่จะตั้งอกตัง้ใจมาปฏิบัติศีลธรรม 
เพื่อศีลธรรมเขาสูใจนั้นรูสึกวามีนอยๆ  ไอแบบนั้นละมันมากที่สุด นี่เตือน เขียนไวแลว
ใหอานนะนั่น ถาไมจําเปนอยาเขามาวัดนี้ เราไมตองการคนประเภทนั้น เราตองการแต
คนที่เขามาเพื่อมุงอรรถมุงธรรมเพื่อเหตุเพื่อผลเทานั้น เขามาเซอๆ ซาๆ อยูที่ไหนกม็ี 
เกล่ือนอยูทัว่โลกทั่วสงสาร ผลของมนัทําใหโลกเดือดรอนวุนวายไมเห็นเหรอ ศีลธรรม
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ปกครองและสั่งสอนที่ไหน เมื่อปฏิบัติตามนั้นแลวมีแตความเปนสารประโยชน ชื่นตา
ชื่นใจมองเห็นกัน ตางกันนะกับคนมีธรรมไมมีธรรม จําเอาไวทุกคน 

เขามาในวัดนี้ดู ดูพระดูเณรก็ใหดู พระทานมาจากประเทศไหนบาง มีแต
ประเทศไทยเราเมื่อไร ประเทศนอกมีเยอะ ทานเขามาเปนแบบเดียวกันหมดเห็นไหม
นั่น ธรรมวินัยรอยกรองใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามเหมือนกันหมดดูซินะ นั่นละ
หลักศาสนารอยกรองคนใหเปนผูดิบผูดี มีกฎมีระเบียบเรียบรอยเปนเครื่องปกครอง
ตัวเอง และประสานกันก็เปนความสวยงามทั่วหนากันไป นั่นละดูเอาซิพระทานมาที่นี่ 
ใหดูเอา มาจากชาติชั้นวรรณะใดไมถาม ธรรมวินัยของพระพุทธเจาครอบเขาไปนั้น
สวยงามตามๆ กันหมดเลย 

ไอแบบเรอๆ ราๆ มันใชไมไดนะ มนัเคยตอนิสัยของเมอืงไทยเรา เมืองไทยเรา
เปนเมืองสนุกสนานตามใจชอบ อะไรมาก็ชอบๆ ตามใจนิสัยเมืองไทยเรา เพราะเปน
เมืองอูขาวอูน้ํามาดั้งเดิมแตปูยาตายาย ไมเคยอดอยากขาดแคลน ทีนี้เวลามาเจอ
อะไรๆ ความับๆ ลิงนี้วิ่งตามหลังนะ มันไมไดเร็วยิ่งกวาเราความับๆ เปนอาจารยใหญ
ของลิง อะไรมาควาเลยๆ ไมคิดเลยวาอะไรดีอะไรไมดี น่ีเปนนิสัยไมดีเมืองไทยเรา 

ความฟุงเฟอเหอเหิมยกใหเมืองไทยเรา รถนี่ดูซิ ปาชาเหล็กอยูในเมืองไทย
หมด โรงไหนที่โรงผลิตรถยนตเครื่องยนตกลไกเอามาใชในเมืองไทยไมเห็นมี ไปควา
เอามาจากเมืองนั้นเมืองน้ีๆ มากองอยูในประเทศไทยเราเปนปาชาเหล็ก อะไรๆ เอะอะ
ตองมาดูเมืองไทย ดูที่อืน่ไมเจอ ถาดูเมืองไทยเห็นหมดทุกอยาง นี่ละเปนเมืองฟุงเฟอ
เหอเหิม อยูที่ไหนเคลื่อนไหวไปไหน กิริยาความฟุงเฟอเหอเหิมมเีต็มเนื้อเต็มตัว หา
หลักเกณฑไมไดนะ 

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่สรางหลักเกณฑตอจิตใจและความประพฤติ หนาที่การ
งานของคน จนกระทั่งถึงการประสานซึ่งกันและกัน เปนสาระทั้งน้ัน นี้คือหลักพทุธ
ศาสนา ใหนําไปปกครองและปฏิบัติตัวเองนะ อยาเรอๆ ราๆ มาวัดก็มาเฉยๆ ไมเกดิ
ประโยชนอะไรใชไมไดนะ จําใหด ี

มันเลอะเทอะไปมากแลวนะเมืองไทยเรา มีแตชื่อวาเมืองพุทธๆ มันเต็มไปดวย
ผีดวยเปรตเดี๋ยวนี้อยูในเมืองไทยเรา ไมวาที่ไหนในวัดนอกวัด ประชาชน มันแบบ
เดียวกันหมด ใหคัดเลือกตัวเองจากธรรมมาปฏิบัติ ใหเปนคนดีพระดีบางจะพอดูไดนะ 
เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

ที่ศาลาเรานี้ที่ระเกะระกะไมคอยเปนระเบียบอยูอันหนึ่งก็คือการนั่ง จับพวก
อวนๆ ไปนั่งอยูดวยกนั พวกผอมอยูดวยกัน จะเปนระเบียบดี นี่มันก็ระเกะระกะ
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เหมือนกัน ใชไหมละ มันระเกะระกะเหลือเกิน มองไปที่ไหนมันตําตาๆ มันนาจะจัด
ระเบียบใหม 

ทองคําประเภทที่ซึมซาบถึงวันที่ ๑๙ มิถุนา ๒๕๔๘ ที่หลอมแลวได ๑๒๕ กิโล 
เทากับ ๑๐ แทง จากทองคําประเภทซึมซาบ ที่ยังไมหลอมได ๖ กิโล ๗ บาท ๗๘ 
สตางค รวมทองคําซึมซาบทั้งหมดได ๑๓๑ กิโล ๗ บาท ๗๘ สตางค นี่ละที่ไดเศษได
เหลือมา ถาหากวาเราหยุดเสียตั้งแตการมอบเสร็จเรียบรอยแลวนั้นก็ ทองคํา ๑๓๑ 
กิโล ๗ บาท ๗๘ สตางคนี้ก็ไมมีเลย นี่ก็ไดมาขนาดนี้ ทองคําหนึ่งรอยขึ้นไปแลวของ
เลนเมื่อไร นี่ได ๑๓๑ กิโล ๗ บาท ๗๘ สตางค ก็คอยไดซึมซาบมาจากทางนั้นทางนี้ 
ไหลเขาสูคลังหลวง 

เราเปนหวงพี่นองทัง้หลาย เปนหวงถึงขนาดนั้นนะ พินิจพิจารณารอบเมืองไทย
เรา การชวยก็เหมือนกนัไดพิจารณาเต็มกําลัง ชวยเต็มกําลังเร่ือยมา ปรากฏผลวาไม
ผิดพลาดนะ ไมวาทางดานวัตถุ ไมมีผิดพลาดเลย เขาเปนประโยชนสวนรวมทั้งหมด 
ไมไดมีคําวาร่ัวไหลแตกซึมที่นั่นที่นี่ดังที่เคยเปนมาทั่วแผนดินไทยเรา พูดงายๆ วางี้ 
มันไมไดไปตรงนะ มันไหลซึมจริงๆ กวาจะถึงจดุหมายเหลืออยูสองสามหยด มันไหล
ซึมออกตามรายทางๆ อันนี้ไมมี พุงถึงเลยๆ นี่ก็ไดพิจารณาเต็มกําลังแลว และดําเนิน
ตามนี้ก็ราบร่ืนดีงามเร่ือยมาอยางน้ีแหละ นี่เปนประเภทดานวัตถุที่ชวยมานี้ ก็ราบรื่นดี
งามเร่ือยมา 

ทีนี้ทางดานธรรมะ ที่ไดคิดไปพรอมกับโครงการนี้เรียบรอยแลว วาคราวนี้
ธรรมะจะไดเขาสูใจประชาชนจากการชวยชาติคราวนี้ ซึ่งมีทัง้วัตถแุละนามธรรม 
นามธรรมไดแกธรรมเขาสูจิตใจ ดานวัตถุก็ดังทีเ่ห็นกันแลวนี้ พี่นองทั้งหลายจะไดยิน
ไดฟงอรรถธรรมคราวนี้ไปพรอมๆ กัน อันนี้โลกทั้งหลายเขาคิดเมื่อไร มีแตวาชวย
ชาติๆ ไมทราบชวยแบบไหน เราคิดหมด ดานวัตถคุิดเต็มกําลัง ดานธรรมะคิดเต็ม
กําลัง 

ที่หนักมากกค็ือดานธรรมะ เพราะธรรมะนี้รูสึกจะลําบากมาก ใครๆ ไมคอยคิด
คอยอานกันเลยละ โลกมันถึงเลอะเทอะ ไมมีธรรมในใจ นี่ก็คิดเรียบรอยแลววาคราวนี้
ธรรมะจะไดเขาสูใจชาวพุทธเรา ก็เห็นไหมละเขาหรือไมเขา จนกระทั่งไดถกูตานทาน
กีดขวางเอาไว เพราะธรรมะนี้ออกสูหัวใจประชาชนเรา ตั้งแตเร่ิมออกชวยชาติมาการ
เทศนาวาการไมมีหยุดหยอน เมืองไทยทั้งประเทศ จากน้ันออกทั่วโลกดวย ธรรมะที่
ออกนีอ้อกเพื่อหัวใจของประชาชน ใจแตละดวงๆ นี้มีคุณคาเพราะธรรมเปน
เครื่องประดับ ไมใชมีคุณคาเพราะเครื่องสังวาลอะไรๆ เครื่องประดับตางๆ นะ จิตใจ
ตองธรรมเปนเครื่องประดับ 
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นี่ก็ไดเทศนสอนเต็มกําลังความสามารถ จนปรากฏในหูในตาของพี่นอง
ทั้งหลายชัดเจนขึ้นมาแลววา ธรรมะหลวงตาบัวที่แสดงคราวนี้รูสึกจะเฟอเกินไปและ
เปนภัยตอโลกไมมขีอบเขต เขาจึงตองมาสกัดลดักั้นไวใหอยูในความพอดี การเทศนา
วาการ เสาวิทยุใหตัดลงมายังเหลืออยูเทาไร(๓๐ เมตรครับ) เออ เสาวิทยุที่จะประกาศ
ธรรมใหไดประโยชนอันกวางขวาง กลับเปนโทษอันใหญหลวงใหตัดเขามาเหลือ ๓๐ 
เมตร พวกนี้เห็นวาเปนความพอเหมาะพอดี ไมใหสูงกวานั้น 

ธรรมะที่เคยเปนประโยชนแกโลก เวลานี้กลายเปนความฟุงเฟอเปนอยางนอย 
เปนพิษเปนภัยตอโลก ในสายตาความคิดเห็นความกีดกันของพวกนีม้ากที่สุดแลวเวลา
นี้ พวกนี้เปนพวกกีดกัน แสดงวาธรรมะเปนผูตองหา เรียกวาเฟอมากไปแลวธรรมะ
หลวงตาบัว นาจะเฟอมากไปแลว ในหัวใจของพี่นองชาวพุทธเราเห็นวาเปนยังไง เอา
ไปพิจารณาซิ เวลานี้ธรรมะออกที่ไหนถูกกีดถูกขวางคัดคานตานทาน จะทําลายๆ โดย
ถายเดียววางั้นเลย ที่จะสงเสริมเรายังไมมองเห็น มีแตเร่ืองทําลายๆ 

นี่ละธรรมที่ออกสูโลก เราก็ออกมาเต็มกําลังความสามารถดวยความเมตตา เรา
ไมหวังผลประโยชนอะไรสําหรับเรา แมสตางคหนึ่งเราไมเคยมี ทําเพื่อโลกเพื่อหัวใจ 
หัวใจเปนสิ่งที่มีคุณคามาก เมื่อมีธรรมเปนเครื่องประดับแลวจะมีคุณคามหาศาล เราจึง
ไดอุตสาหพยายามแนะนําส่ังสอนเต็มกําลังความสามารถ จนกลายเปนธรรมนี้เปน
อันตรายตอโลกไปแลวเวลานี้ กีดขวางโลก เขาถึงตองมากีดกนัใหอยูในความที่เขาเห็น
วาพอดี แตกอนเสาวิทยุนี้เทาไร (๖๐ เมตร ๑๐๐ เมตรก็มีครับ) เออ ๖๐ เมตร รอย
เมตร แลวใหตัดลงมายังเหลืออยูเพยีง ๓๐ เมตร ความกวางก็ไมใหเลย ๑๕ กิโลเมตร
ไมใชเหรอ นี่ความพอดขีองเขาที่ประกาศอยูเวลานี้ 

ธรรมะที่เราเทศนนี้ใชไมไดแลว มันเฟอและเปนภัยตอโลก เอาสิ่งที่เขาเห็นวาดี
ที่ประกาศลั่นอยูเวลานี้ ดวยอํานาจมาตรานั้นมาตรานี้ ใครเกินไปนี้เขาจะปรับโทษ ติด
คุกติดตะราง (ปรับสี่หมื่น จําคุกสองป กับปรับหนึ่งแสน จําคุกหาป ครับ) เออ นั่นเห็น
ไหมละ นีพ่วกนี้จะมากําจัดเรื่องอรรถเรื่องธรรมไมใหมีในโลกเลย ฟงซิทานทั้งหลาย 
เวลานี้ธรรมะถกูเปนผูตองหาไปแลวเห็นไหม ไอตัวจอมปลอมมันกลายมาเปนผูมีสงา
ราศีในวงแหงความสกปรกของมัน กําลังเสกมูตรเสกคูถขึ้นเปนทองคําทั้งแทง กําลังกด
ทองคําทัง้แทงใหอยูใตดิน คือธรรมพระพุทธเจาเปนทองคําทั้งแทง 

ไอพวกเปรตพวกผีพวกสกปรกโสมมที่ทานผูดีทั้งหลายตําหนิติเตียน มันยกขึ้น
มาเปนของด ีมูตรคูถกองขี้ดีไหม นี่กําลังมากีดมาขวาง ยกตนขึ้นเปนของสะอาดสะอาน 
เปนของมีประมาณ แลวมีมาตรานั้นมาตรานี้รับรองไวดวย ธรรมทําไมไมมีมาตรา
รับรองละ ถามีคนถามมาอยางน้ีจะวาไง ไมมีคนถามมาเราไมตอบแหละ ถามีคนถาม
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มาจะทันทีเลย ฟงซมิันกีดมันขวางมาทุกแบบทุกฉบับ ขึ้นชื่อวาของดีจะไมใหมีอยูใน
เมืองไทยเลย แลวจะกลายเปนมีแตคนเลวคนสกปรกคนเลอะๆ เทอะๆ ไปหมด คน
มาตรานั้นมาตรานี้ไปหมด เขาใจไหม ธรรมไมมีมาตรา มีแตคนที่เขาจะครองบาน
ครองเมืองครองความสงบรมเย็นใหแกพี่นองชาวไทยเรา 

นี่พูดถึงเร่ืองเราชวยโลก  พระพุทธเจาชวยเหลือโลกยังไง เหตุผลตนปลายที่จะ
ไดเปนพระพุทธเจาพระองคทรงบําเพ็ญมาขนาดไหนจนไดเปนพระพุทธเจา สอนโลก
หนักมากไหม สามโลกธาตุอยูในพระโอวาทการแนะนําส่ังสอนของพระพุทธเจาทั้งนั้น 
สอนโลกสามโลกธาตุไมมีอะไรไปกีดไปขวางพระพุทธเจา วาสอนโลกใหสอนอยูในเขต
นั้นเขตนี้ ความสูงความต่ํา ความกวางความแคบ มีใครไปจํากัดจําเขี่ยหรือบังคับบัญชา
พระพุทธเจาที่ไหนไหม ไมมี นี่พระพุทธเจาสอนโลก เต็มเม็ดเต็มหนวยเรื่อยมาทุกๆ 
พระองค จนกระทั่งมาปจจุบันของศาสนาพุทธเราพระพุทธเจาสมณโคดมสอนมา พุทฺธํ 
ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ทานไมมีขอบเขตแหงความเมตตา ครอบโลกธาตุ สอนได
ทั่วไปหมดไมมีคําวาขอบเขตมาเรื่อยๆ 

เวลานี้ธรรมะเหลานี้ กําลังเร่ิมเปนผูตองหาตองถูกคมุขัง ดวยขอกาํหนดให
เทศนอยางน้ันใหเทศนอยางน้ี เสียงของธรรมที่จะออกแคไหนตองถูกบังคับบัญชาไว
หมด ความกวางของธรรมที่จะกระจายออกไปเปนประโยชนแกโลกมากนอยเพียงไร ให
ไดแค ๑๕ กิโลเมตร ทานทั้งหลายฟงซิ คําพูดคํานี้ฟงใหดี กําลังมาบังคับบัญชา 
นักโทษในเรือนจํามาบังคับบัญชาคนที่มีสมบัติผูดีมีอิสระเตม็ตัวทั่วประเทศ เปนยังไง
นาฟงไหม นักโทษในเรือนจําตัวสกปรกมอมแมม ตัวชั่วชาลามกที่เหมาโทษเหมากรรม
อยูในนั้นหมด มันออกมาเปนเจาอํานาจบาตรหลวงปกครองคนดี ทานทั้งหลายฟงได
ไหม 

เวลานี้กําลังเปนอยางน้ีออกมาปกครองอรรถครองธรรม ซึ่งเปนธรรมชาติที่เลิศ
เลอตั้งแตไหนแตไรมา ใหเปนผูตองหาอยูในความบังคับบัญชาของนักโทษเหลานี้ 
สกปรกมอมแมม หัวใจมีแตมูตรแตคูถ ขี้โลภ ขีโ้กรธ ขี้หลง เอาออกมาชะลางโลกให
สะอาดมันจะสะอาดไดยงัไงกองขี้ ขีโ้ลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มันสะอาดไดยังไง พิจารณาซิ 
เวลานี้ธรรมะกําลังถกูตามตอนทกุแบบทุกฉบับ ฟงเอานะ เทศนไปที่ไหนๆ เที่ยวสกัด
ลัดตอนไวหมด พวกนีพ้วกจองลางจองผลาญอรรถธรรม ไมใหมีภายในจิตใจของโลก 
กําจัดออกหมดไมใหมีเหลือเลย ใหเหลือตั้งแตความสกปรกโสมม อํานาจบาตรหลวง
ปาๆ เถื่อนๆ  

ตั้งกฎนั้นขึ้นมา ตั้งกฎน้ีขึ้นมา ก็กฎของนักโทษ หัวใจของมนัสกปรกรกรุงรังสุด
ยอดที่ผูดทีั้งหลายจะฟงจะดูไดแลว มันยังเอามาประกาศสอนโลก เชนอยางที่มา
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ประกาศบังคับธรรมสอนธรรมนี่ละ พิจารณาซิ นักโทษในเรือนจํามาสอนพลเมืองด ี
ใครฟงไดไหม อันนี้ก็แบบเดียวกัน นักโทษในเรือนจํามาประกาศสอนคนดี กิเลสตัณหา
ตัวเต็มสวมเต็มถานออกมาประกาศตัวสอนทองคํา ชะลางทองคําทั้งแทงนั้นใหเปนของ
สะอาดสะอานจากตัวของมันที่วาสะอาดสุดยอดแลวคือมูตรคือคูถ เขาใจไหมละ ให
ทองคําสะอาดแบบมูตรแบบคูถ จะสะอาดไดยังไงแบบนั้น 

ทองคําเปนทองคํา มตูรคูถเปนมูตรคูถ จะเขากนัไดยังไง นี้บังคับเทาไรก็บังคับ
เถอะวางั้นเลย ธรรมตองเปนธรรมวันยังค่ํา ความสกปรกมอมแมมนี้จะเปนขี้เปนมูตร
เปนคูถตลอดไป กระแสของมตูรของคูถออกไปที่ไหนคนจะอิดหนาระอาใจทั่วถึงกนัไป
หมด ธรรมออกไปไหนยิ้มแยมแจมใส นอกจากพวกกองมูตรกองคถูเทานั้นมันไม
ยอมรับธรรม มันจึงไมยิ้มแยมแจมใส ตามตอนตามตี ตามจุดตามเผาทุกหนทุกแหง
นั่นแหละทุกวันนี้ เราเห็นมาตลอด เฉพาะอยางยิ่งตอนที่เราออกชวยชาต ิ

เร่ิมตนมาตั้งแตชวยชาติ เร่ืองเหลานี้ก็ติดตามกันมาอยางนั้น ผูกพนักันมา 
เหมือนหนึ่งวาจองกรรมจองเวรกันมา ผูหนึ่งสรางความดี ผูหนึ่งสรางความชั่ว จอง
กรรมจองเวรกันมาอยางน้ี เวลานี้ธรรมกําลังออกใหเปนประโยชนแกโลก ตามความ
คิดเห็นของเราที่ไดสอนโลกดวยอรรถดวยธรรม วาธรรมะจะไดเขาเปนประโยชนแก
โลกมากมาย นี่เวลานี้ธรรมะกําลังถูกตามถูกตอนถูกเปนผูตองหาใหเขาอยูในวงแคบ 
วงแคบก็คือเรือนจํานั่นเอง กาํลังเปน ทานทั้งหลายฟงเอานะ ฟงทกุคนๆ  ถูกตถีูกตอน 
ปรับนั้นปรับนี้ มีมาตรานั้นมาตรานี้บังคับมาเรื่อยๆ นั่นแหละ บังคับธรรม นักโทษใน
เรือนจํา ตัวสกปรกในเรือนจํามันออกมาบังคับคนดิบคนดีใหอยูใตอํานาจของมัน จํา
เอานะ เอาละเพียงเทานี ้

อันนี้ไมแยกละนะ ที่วามาบังคับธรรมอะไร ก็เราอธิบายใหชัดเจนไวแลวใชไหม
ละ วันนี้ไมพูดมากละ ใหพิจารณาทุกคน พูดไปๆ มันเหนื่อยปุบ มันมาสะกิดธาตุเลย
หยุดทันทีเลย ธรรมะยังไมถึงไหนมันมีในนี้แลว เลยขาดวรรคขาดตอน 

ผูกํากับ ทางพะเยาแจงมาครับวา วิทยุในเครือขายจังหวัดพะเยา ไดออก
กระจายเสียงเทศนขององคหลวงตา คลื่นความถี่ FM 104 MHz ตั้งแตวันที ่29 มีนาคม 
2548 เวลา 21.00 น.เปนตนมา บัดนี้ไดเปดกระจายเสียงตั้งแตเวลา 5.00-24.00 น. 
เปนประจําทุกวัน พบวามีเพียงประชาชนในรัศมี 10 ก.ม.เทานั้นที่ฟงไดชดัเจน เพื่อให
เสียงธรรมแทขององคหลวงตาแผไปมากยิ่งขึ้น จึงกราบขออนุญาตองคหลวงตาจัดตั้ง
กองผาปาสามัคคีขึ้นในจังหวัดพะเยา เพื่อนําปจจัยมาใชในการปรับเปลี่ยนสถานี โดย
เปลี่ยนจากเบยอะลูมิเนียมเปนเบยทองแดง และติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 
ประมาณวาจะตองเสียคาใชจายเปนเงินมากกวา 138,500 บาทครับ 
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หลวงตา ก็อยางน้ีละฟงเอาซิ ประชาชนเราสวนมากตอมากเปนชาวพุทธ 
ไมใชชาวเปรตชาวผี ทางพะเยาก็กาํลังพรอมเพรียงกันจะตั้งกองผาปาสามัคคีรวมกัน
เขา เพื่อนําเงินมาซื้ออุปกรณตางๆ สรางวิทยุ เสียงนี้จะกระจายออกสูหัวใจประชาชน ก็
เห็นกันอยูอยางน้ีวาไง ธรรมะเปนอยางน้ีละ ไอพวกเปรตพวกผีมันทําประโยชนอะไร 
เราอยากถามยอนศรขึ้นไปดูนะ มันทําประโยชนอะไรพวกนี ้ ตั้งแตเร่ิมชวยชาติมาเปน
เวลา ๗ ปนี้ มันเคยมีทองคําสักบาทไหมมาใหเรา มาใหคณะทําดีเพื่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยนี้ ทองคําหนึ่งบาทมีไหม เรายังไมเคยเห็นในสายตาของเราซึ่งเปนผูนํา 
หนึ่งดอลลารก็ไมเคยเห็น หนึ่งสตางคก็ไมเคยเห็น แตเร่ืองการจองลางจองผลาญจอง
ทําลาย การกีดการขวาง การจุดการเผานี้ พวกนี้ติดตามตลอด 

เวลานี้กําลังติดตามกดีขวางเรื่องวิทยุ มีแตพวกนีล้ะจะเปนพวกไหนไปพิจารณา
ซิ ก็เห็นกันอยูชัดๆ โลกเขาทําดีกัน อันนี้ไมมอีะไรจะทํา มแีตทําความชั่วชาลามกจก
เปรตเต็มหัวใจ เต็มตัวอันธพาลของมันคือหัวใจ มหาภัยเต็มหัวใจมัน แสดงลวดลาย
ออกมาเปนภัยทั่วประเทศไทยเรา เปนอยางน้ันนะ ที่วาน้ีมันเอาอะไรมาใหไมมีนะ เราผู
อยูจุดศูนยกลางรับการบริจาค จะไดอนุโมทนาวาพวกนี้มาชวยชาติ จึงมีสิทธทิี่จะมา
ประกาศตําหนิติเตียนหรือยกยออะไรไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ในฐานะเราก็เปนเจาภาพ
ดวยกันไมม ีนั่นเห็นไหมละ แตการออกมาทําลายมีทุกแบบ พวกน้ีเกงมาก จึงวาการฆา
การแกงการแทงขางหลังไมมีใครเกินพวกนี้ จําใหดีคํานี้นะ 

การแทงขางหลังนี่เปนภาคสาธารณะทั่วๆ ไป แตทางภาคอีสานเขาเรียกวา การ
หักหลัง การฆาการแกงการหักหลัง หักหลังน่ีเจ็บมากถึงใจเลย เหมือนวาแทงขางหลัง 
เปนไวพจนใชแทนกันได ภาคไหนจะเอาไปใชมีน้ําหนักเทากัน นี่มันเปนอยางน้ีละ การ
ฆาการแกงการแทงขางหลัง การหักหลังไมมีใครเกินพวกนี้ พวกที่กําลังกอกวนทําลาย 
ตั้งกฎนั้นกฎนี้ มันก็มีเจาอํานาจปาเถื่อนตัวแสบๆ แทรกอยูในวงรัฐบาล มันจึง
แผลงฤทธิอ์อกมาเรื่อยๆ  ตั้งกฎนั้นตั้งกฎนี้ จะปรับเทานั้นจะปรับเทานี้ ทั้งปรับทั้งจํา
ดวยนะ เวลานี้ก็ใกลเขามาหาหลวงตาบัวเปนผูเทศนาวาการ ก็เรียกวาหลวงตาบัวจะเริ่ม
เปนมหาโจรขึ้นมา ตองถูกทัง้ปรับทั้งจํา ฟงนะพี่นองทัง้หลาย หลวงตาบัวคอยฟงอยูนี่
ละ ตั้งแตบวชมานี้ชวยตัวเองเต็มกาํลังความสามารถ แลวชวยโลกเต็มเม็ดเต็มหนวย
จากชวยตัวเองเต็มกําลังแลว แลวก็นําธรรมมาสอนโลก ธรรมนี้เลยจะกลายเปนโทษ 
พาพี่นองทัง้หลายติดคุกติดตะรางไปหมดแลววาไง พิจารณาซิ มันอดคดิไมไดนะ โห 
นาทุเรศ 

เมื่อวานนี้โรงพยาบาลมาโรงเดียว วันอาทิตยเมื่อวานมาโรงเดียว อําเภอพล ตอ
นี้ไปจะมากๆ วันละส่ีโรงหาโรงหกโรงเปนประจํา คือเราเห็นใจโรงพยาบาล เราชวยดวย
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ความเมตตาจริงๆ เพราะคนไขวิ่งหาหมอ เพื่อจะเอาชีวิตใหรอดพน วิ่งเขาไปอะไรมอบ
ไวกับหมอหมด หยูกยาการพยาบาล อาหารการบริโภค จะอยูกับหัวอกของโรงพยาบาล
ทั้งนั้น โรงพยาบาลก็เขียมๆ ทุกอยาง แลวจะเอาอะไรมาชวยคนไข ก็ตองอาศัยทางอืน่
มาหนุนมาชวย นี่ละที่เราชวยโรงพยาบาลอยูเวลานี้ วิ่งเขาไปไมวาคนมีคนจน พอเจ็บไข
ไดปวยจะวิ่งเขาหาหมอทันที หมอกต็องรักษาตามมารยาท คนไขประเภทไหนๆ มา
หมอรักษาเต็มที ่

เมื่อรักษาแลว คาหยูกคายาอะไรๆ มีหรือไมมี ไมมีเขาก็กลับบาน หมอก็รับ
เคราะหไป เฉพาะอยางยิ่งทางภาคอีสานเปนภาคคนจน แลวโรงพยาบาลจะเปน
โรงพยาบาลเศรษฐีมาจากไหน ก็ตองเปนโรงพยาบาลคนจน นี่ละจึงไดชวยทุกแหงทุก
หน ชวยทางภาคอีสานน่ีมากที่สุด เราไมเอียงนะ เราชวยโลกชวยทั่วโลก แตตรงไหน
จําเปนมากนอยเราก็ชวย อยางแยกแยะไปทางภาคอีสานนี่นะ โรงพยาบาลภาคอีสาน
รูสึกจะไดรับการสงเคราะหจากเรา ซึ่งเปนเงินสวนรวมของพีน่องชาวไทยทั้งแผนดินมา
ชวยเหลือกัน ภาคอีสานเปนภาคคนจน แตที่พอชมเชยอยูอันหนึ่งก็คอื เปนภาคที่มี
น้ําใจตอกัน ตรงไหนต่ําก็บอกวาต่ํา ตรงไหนสูงก็ยกใหเปนสูง แตน้ําใจน้ันดีไมคอยมี
เร่ืองมีราว เฉล่ียเผื่อแผ จิตใจกวางขวางยกให ทางภาคอีสานรูสึกวามีน้ําใจ 

ไมไดหมายถงึวาภาคอื่นๆ ไมมีน้ําใจนะ นี้เอาภาคความจนมาเฉลี่ยกันกับสิ่งที่
มันจมอยูนั้นใหฟนขึ้นมาบาง วามีน้ําใจ ก็ชมขึ้นมาใหสูงหนอย ไมใชภาคอีสานมีน้ําใจ
แลวภาคอื่นไมมี มีเหมอืนกัน แตภาคอีสานไมมีที่อาศัยก็ควาเอาน้ําใจมาใส เขาใจไหม
ละ นี่ที่เราชวยอยูเวลานี้ การชวยนี้เราชวยทุกอยาง พินิจพิจารณาเรียบรอยแลว และมี
เมตตาเปนพื้นฐานประจําเลย ไปที่ไหนเมตตานี้เปนพื้นฐานประจําๆ ตลอดมา 
เพราะฉะนั้นทางภาคอีสาน จึงไดรับการอนุเคราะหสําหรับโรงพยาบาลจากเรามาก
ทีเดียว จากเราก็จากพี่นองทั่วแผนดนิไทยนั้นแหละนําไปชวยเหลือ ชวยเหลือเร่ือยมา
อยางน้ี วันนั้นไปโรงนั้น วันนี้ไปโรงนี้ มาเทาไรก็ใหไปๆ ตามนั้นเลย เราจัดไวให
เรียบรอย ส่ังอะไรๆ แลวพระจะรูนิสัย ที่เราเคยสั่งเคยเสียอะไรไมมีเหลาะแหละ ทุก
อยางตรงแนวๆ เปนไปตามนั้นๆ ทุกอยางเลย เราทําอยางนั้นไมเคยเหลาะแหละ มี
เทานั้นละ ทีนี้จะใหพร 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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