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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

หวงชาติบานเมืองมากทีเดียว 
กอนจังหัน 

วันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกน เปนวันวาง เปนวันที่ขวนขวายความดี
ทั้งหลายเขาสูใจ เชนทานทั้งหลายมาบําเพ็ญธรรมในวันนี้เปนวันเสาร เปนวันวางทาง
กิจการทางโลกทางขันธ หมุนใจเขามาสูอรรถสูธรรม เพื่อใหไดความดีงามเขาสูใจ ใจถา
มีธรรมแลวสงบรมเย็น ถาไมมีธรรมแลวใครจะเกงขนาดไหนเปนไฟทั้งนั้นแหละ เขาวา
ชิงดีชงิเดน มันชิงชั่วชาลามกกัน นําแตฟนแตไฟมาเผากัน ผูแพก็เปนไฟ ผูชนะก็เปน
ไฟ ถาเร่ืองของกิเลสแลวไมมีคําวาชุมเย็น ความสงบสุขไมมีในกิเลส ถาเปนธรรมแลวมี
ทันทีเลย 

ผูใหญผูนอยปกครองกัน มีธรรมเขาปกครองยอมมีความสงบรมเย็น ถาไมมี
ธรรมแลวใครจะเกงกลาสามารถขนาดไหน ก็เกงเพื่อจะจม เพื่อจะเปนฟนเปนไฟเผา
ตัวเองและสวนรวมทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนของจําเปนมาก ถาไมมธีรรม
แลวใครอยาอวดเกงวาดิบวาดี มีแตชื่อแตนาม มีแตความสําคัญเทานั้นวาตัวดีๆ ความ
ชั่วเต็มหัวใจ ความชั่วกับไฟมันอันเดยีวกัน เผากันเขาไป มันไมดีนะ 

อดออมกัน เก็บความรูสึกไว มีความอดออมซึง่กนัและกัน อดกล้ันขันตี หากมี
ความจําเปนอะไรใหมาระบายตอกันตามเหตุตามผล ผูฟงก็ฟงมีเหตุมผีล ยอมรับกัน
ได เปนผลเปนประโยชนตอไป ถามีแตทิฐิมานะอวดเบงอวดดิบอวดดี อวดกาม อวด
อํานาจปาๆ เถื่อนๆ อยางน้ันเอาไฟมาเผากันละ ตัวนั้นละตัวกอฟนกอไฟ ตัวอํานาจ
เกงๆ ดวยความสําคัญตนนั่น นั่นละผูเอาไฟเผาหัวอกตนเองและเผาสวนรวมคือผูนั้น 

ใครจะอวดเกงกวาธรรมนี้ไมได ธรรมนี้เหนือโลกมานมนานเปนกัปเปนกัลป 
โลกยอมรับกันเรื่องธรรม กิเลสเปนภัย นี้พระพุทธเจาและจอมปราชญทั้งหลายทรง
ตําหนิมาแบบเดียวกัน สอนโลกใหชําระส่ิงเลวรายทั้งหลายเพื่อความสงบรมเย็นจะเขาสู
ตัวเองและสังคม ถาไมมธีรรมแลวใครจะวาเกงขนาดไหน มันก็เกงแบบหมากัดกัน ตัว
แพตัวชนะมนัเจ็บดวยกัน 

หมากัดกันอยาเขาใจวาตัวชนะไมเจ็บ มันเจ็บทั้งตัวแพตัวชนะ นักมวยขึ้นตอย
กันเหมือนกนั ผูแพผูชนะเจ็บดวยกัน ดีไมดีผูชนะนั้นเจ็บมากกวาผูแพเสียอีกกม็ี นี่ละ
เร่ืองโทษแหงความกระทบกระเทือนกัน อยางนักมวยนี้เขาตั้งหนาขึ้นไปเปนกีฬาเปน
เครื่องเลน ไมโกรธไมแคน ไมถือสีถือสากัน เปนกีฬาอันหนึ่ง แตเร่ืองของกิเลสที่
เปนอยูในหลักธรรมชาติของใจแสดงออก ใหไดตามความชอบใจของตนนี้เปนไฟ
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ทั้งนั้นแหละ ใหเปนอื่นไปไมได ไมไดเหมือนนักมวยเขานะ นักมวยเวลาเขาตอยกันลง
เวทีแลวเขาก็กอดกัน ไมมีภัยตอกัน นี้เปนกีฬาเปนเครื่องเลน 

แตเร่ืองกิเลสที่ออกแสดงตอโลกนี้ไมใชกีฬานะ ทานทั้งหลายทราบเอาไว กิเลส
ไมเคยเปนกีฬาเปนเครื่องเลนแหละ เปนไฟทั้งนั้น ถึงแยกออกไปเปนกีฬาก็กีฬากอง
ไฟอยูบนเวทีนั่นนะจะเปนอะไรไป ขอใหทานทั้งหลายมีอรรถมีธรรมเถอะ พระพุทธเจา
เปนจอมปราชญสอนโลกมานานแสนนาน ไมมีผูใดที่จะไปตกนรกหมกไหมเพราะ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา นอกจากที่วาการตูนมันแฉลบ การตูนคือกิเลสมัน
แฉลบ 

หลวงปูทานอยูบนศาลพระภูมิ มีผูชายคนหนึ่งเขาไปจุดธูปเทยีน ปูอยูบนศาล
พระภูมิถามลงมาวา เปนอะไรหลานถึงมาจุดธปูเทียน เปนทุกขครับหลวงปู เปนทุกข
เพราะอะไร เพราะปฏิบัติตามหลวงปู หลวงปูสอนอยางไร แลวเราปฏิบัติอยางไร หลวง
ปูสอนใหมีความปรารถนานอย แลวเราปฏิบัติยังไง ไปมีเมียนอย ฟงซินะ ปูสอนใหทํา
ความปรารถนานอย มันแฉลบไปมีเมียนอย นี่ละกิเลสมันแฉลบใหพากันเขาใจเอานะ 
เราพูดเปนขอเปรียบเทียบอยางน้ีละ กิเลสมันคอยแฉลบๆ ใหมีความปรารถนานอย
แลวไปมีเมียนอย ปูก็ไมทราบวาจะตอบวายังไง มีแต เฮอะ เทานั้น หมดทา หลานกูนี่
ดื้อจริงคงวางั้น ใหพากันจําเอานะ อยาไปแฉลบ 

พระพุทธเจาทานสอนอยางหนึ่ง พวกเรามันมีแตพวกแฉลบไปมีเมียนอยทั้งน้ัน 
พระพุทธเจาสอนอยางน้ันๆ มันก็แฉลบไปทางนี้ สวนที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจาจริงๆ 
แลวไมมีรายใดที่จะไดรับความทุกขเพราะการปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจา  นอกจาก
ปฏิบัติตามความทะเยอทะยานของกิเลสเทานั้น พากันจําเอา 

เวลานี้เมืองไทยเรารูสึกวารอนมากทีเดียวเทาที่ฟง หูฟงๆ เปนธรรม ใจคิดเปน
ธรรม เราเปนจุดศูนยกลางคือทรงธรรม ไมเขาขางใดออกขางใด เวลานี้เมืองไทยเรา
รูสึกวารอนมากๆ สวนมากก็คอืถอืทิฐมิานะไปตามกิเลส เอากิเลสมาปกครองบานเมือง 
ไมไดเอาธรรมมาปกครองนั้นแล มันถึงเกิดความเดือดรอน มีอยูทกุแหงทุกหนใน
เมืองไทยเวลานี้กําลัง เหมือนวาตั้งคายจะรบกันอยางน้ันแหละ ถาไมยอมรับกันโดย
ธรรมแลวยังไงตองเปนไฟแนนอน 

จะใหกิเลสพาสรางหอปราสาทราชมณเฑียร ใหพวกไมลงรอยกันดวยอํานาจทิฐิ
มานะนี้ ไปอยูสวรรคชั้นพรหมชั้นสะดวกสบายไมมี อยาพากันอุตริคิดนะจะพากันจม
ทั้งชาติไทยของเรานั่นแหละ ผูใหญปกครองบานเมืองกอ็ยาถือทฐิิมานะของตนวาใหญ
วาโตยิ่งกวาคนทั้งหลาย เราคนหนึ่ง เขาคนทั่วประเทศไทยมีหัวใจดวยกัน ตองเฉล่ีย
จิตใจความสุขความทุกขใหถึงกัน แบงเบาซึ่งกันและกันแลวเฉลี่ยกันดวยธรรม อยูกัน
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ไดนะ ถาตัวก็เบง ตัวนี้เกงๆ ตัวเกงๆ นั่นละตัวมันกอฟนกอไฟเผาตัวเอง นอกจากนั้น
จะเผาสวนรวมไปไมมีส้ินสุด ใหพากันจําเอานะ 

ไมมีอะไรเกนิธรรมๆ ไปได ธรรมของพระพุทธเจากับกรรมนี้เปนอันเดียวกัน 
นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอานุภาพใดจะยิ่งใหญยิ่งกวาอานุภาพแหงกรรมไปได เราทํา
อะไรจะวาเหนือกรรมไมเหนือนะ มีวันจมจนได กรรมตองใหผลแนนอน ทําชั่วลงไป 
ความชั่วทั้งหลายถูกลบลางหมดมีแตความดีเดนขึ้นมาเพราะการทําชั่วนี้ไมมี ถาทาํชั่ว
ตองเปนชั่ว ทําดีตองเปนดี ไมมีที่ลับที่แจง กรรมจึงเรียกวา ไมลําเอียง ทีลั่บที่แจง ทําดี
ไดดี ทําชั่วไดชั่ว เหมือนกันหมดเลย ใหพากันระมัดระวังกรรม 

อยางที่เปนอยูเวลานี้ รูสึกจุดใหญอยูในวงรัฐบาล ธรรมดารัฐบาล เหตุที่จะเปน
รัฐบาลขึ้นมาก็คือพี่นองชาวไทยทั้งประเทศไปหยอนบัตรให เพื่อหาคนดีมาปกครอง
บานเมือง มาฉุดมาลากบานเมือง เรียกวา นายกๆ แปลวาผูนํา นี่เปนภาษาบาลีเขาแยก
มาเปนภาษาไทย แปลวาผูนํา ใหนําโลกนําชาติของตนเปนไปเพื่อความสงบรมเย็น 
ผูนําเปนสําคัญ ถานําไปในทางที่ผิดกจ็มไปได 

อยางประชาชนเขาไปหยอนบัตรให หยอนบัตรเพื่อหาคนดี หยอนบัตรเขาไป
แลวยกใหเปนคนดี มันกลายเปนยักษเปนผีเปนโจรเปนมารเปนมหาภัยตอชาติ
บานเมืองเปนไดดังที่เห็นอยูเวลานี้ เราพูดอยางชัดเจน รัฐบาลเราเวลานี้กําลังเปนไม
เบ่ือไมเมากับคนทั่วประเทศไทยเลย นี้ละธรรมพูดไมไดลําเอียงทางโนนทางนี ้

รัฐบาลเราขอใหสมตามที่เจตนาเขายกยองใหเปนผูใหญๆ ขอใหนําชาติ
บานเมืองไปดวยความราบรื่นดีงามโดยความเปนธรรม นําประชาชนทั้งหลายดวยความ
เปนธรรม อยาอวดกาม อยาอวดอาํนาจที่เขายกใหเปนอํานาจ ไมใชอํานาจไปสังหาร
ประชาชน อาํนาจนี้อํานาจเพื่อส่ังสมในสิ่งที่ถูกใหมีกําลังเพิ่มขึน้ อํานาจปราบสิ่งที่ชั่วชา
คนชั่วชาทั้งหลายลงตางหาก นี่เปนอํานาจของผูใหญปกครองบานเมือง ทานจึงเรียกวา
มีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณ 

พระเดชก็คอือํานาจนั่นละ ควรจะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดโดยความเปนธรรมแลว
เด็ด พระคุณก็เปนบุญเปนคุณตอโลกตอสงสาร ตัวเองเปนผูทรงอรรถทรงธรรม ไปที่
ไหนไมวาผูใหญผูนอยเขากราบไหวบูชาเคารพนับถือทั่วหนากนัไปหมด ถาเปนผูชั่ว
แลวไปที่ไหนเขาแตกฮือๆ แตกไปแลวกิริยาทาทางเขากลัว แตใจเขาไมไดกลัว คนเรา
บังคับใจกันไมไดนะ บงัคับไดแตกาํลังวังชา แตใจบังคับไมได มันหมอบมนักราบ 
รางกายของมันกราบ ยอมแลวๆ แตหัวใจมันไมยอม มึงจะตายวันหนึ่งแนนอน เขาใจ
ไหมละ หัวใจมันไมลง มงึจะตายดวยฝมือกูวันหนึ่งแนนอน มงึอยาเกง นีล่ะใจมันไมลง
เสียอยางเดียว 
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ทานจึงไดสอนไววา น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ ผูแพผูชนะมคีวาม
ทุกขดวยกัน แลวกอกรรมกอเวรตอกนัหาที่ส้ินสุดยุติไมได แตถายอมรับความผิดถูกชัว่
ดี เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแลวไมกอกรรมกอเวร เปนความสุขความสงบเย็นใจทั่ว
หนากัน นี่คือธรรมของพระพุทธเจาทานสอนไวอยางน้ี 

เราอยาเหนือธรรมนะ อยาอวดตนวาเกงกวาธรรมมันจะจม ไมมอีะไรเหนือ
ธรรมเหนือกรรมไปได เกงเทาไรถาเกงทางชั่วจมเทานั้นๆ นี่เราเปนแตความสําคัญเอา
เฉยๆ วาเวลานี้เรามีอํานาจมาก เราจะสั่งบังคับบัญชาอะไรๆ ก็ได ส่ังได แตวาถา
เปนไปในทางที่ผิดแลว เราสั่งกรรมไมใหบีบหัวตัวเองตัวผูส่ังนั้นไดไหม ไมใหบีบไมได
นะ กรรมตองบีบเราจนไดนั่นแหละ ใหพากันระมัดระวัง ใหพรยอๆ  

หลังจังหัน 

ผูกํากับ พระบรมราโชวาทนี้หลวงตาเมตตาใหอานไดทราบโดยทั่วกันครับ 

จากขาวในพระราชสํานัก สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ เมื่อวันที่ ๑๗ ที่ผานมา 
เมื่อเวลา 17.32 น. วานนี้ ณ วังไกลกงัวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงประกอบพิธปีระดับยศแกนายทหาร-ตํารวจ ชั้นนาย
พล ประกอบดวยนายทหารจากสังกัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด 

กองทัพบก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ และสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ ซึ่งไดรับ
พระราชทานยศ ชั้นพลตร ี พลเรือตรี และพลอากาศตรี 390 ราย และนายตํารวจซึ่ง
ไดรับพระราชทานยศพลตํารวจตรี 66 ราย 

โอกาสนี้ ไดมีพระบรมราโชวาทเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที ่ดังน้ี 

"การที่ผูไดรับการประดับยศนายพล นายพลเรือ นายพลอากาศ และ นายพล
ตํารวจ ถือวา เปนการไดรับเกียรติและนายินดีที่การเลื่อนยศนี้ถือวาเปนสิ่งที่ดีสําหรับ
แตละคน และก็ถือวา เปนภาระที่หนักเพราะตองรักษาเกียรติของยศที่สูงขึ้น ทานที่
ไดรับยศนายพลเอก นายพลโทแลว ก็เขาใจดีวาหมายความวาอยางไร เพราะวา ผูที่
ไดรับยศสูงจะตองรักษาเกียรติ ถาหากรับยศสูงแลวและไมรักษาเกียรติ ไมรักษาความ
รับผิดชอบของยศสูงก็ไมเปนของด ี

ฉะนั้น ก็เชื่อวา ทานที่ไดรับยศก็จะตระหนักในความรับผิดชอบที่ไดรับ ก็ขอให
ทานสํานึกในความรับผิดชอบที่ทานมีโดยเฉพาะในระยะปจจุบันนี้จะมีหนาที่อยางไรก็
ตาม มีหนาที่ในแนวรบ หรือแนวปฏิบัติการทางตอสู หรือในหนาที่ราชการอยางอื่นซึ่ง
ไมใชการตอสู แตจะตองทําดีที่สุด เพราะวา ผูทีม่ียศยอมตองปฏิบัติใหสมเกียรติของ
ยศเพราะวา ผูที่อยูใตบงัคับบัญชาจะมองด ู จะตองจองมองดเูสมอวา นายเปนยังไง จะ
เปนอยูในสนาม จะเปนอยูในหองทํางานเราตองมีผูใตบังคับบัญชาเสมอ และ
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ผูใตบังคับบัญชาก็จะตองจองมองวา นายทําอะไรถานายทําดี มีความสามารถเขาก็ชื่น
ชม และไมใชวา จะเขาชื่นชมเทานั้นเอง เขามีกําลังใจที่จะทําหนาที่ใหดี แลวตอไปเขา
หวังวา ตอไปเขาจะไดยศสูงเหมือนกัน 

ฉะนั้น ทานที่ไดรับยศสูงขึ้นมามีความรับผิดชอบอยางยิ่ง โดยเฉพาะแกตวัเองที่
จะตองรักษาความดีเอาไวไมใหเขาตําหนิติเตียนไดวานายของเราเปนคนที่ไมด ี ถานาย
ของเราคนดีๆ ตั้งแถว หมายความวา ตั้งแตผูใตบังคับบัญชาตลอดจนผูที่เปนผูนอยก็
จะไมดีไปดวย และถาเปนอยางน้ัน ถานายทหารหรือนายตํารวจ แตทําตัวอยางที่ไมดีก็
ทําใหเสียหายอยางมากๆ ถาทําดีกม็ีความดีอยางมากๆเชนกันเพราะวา บานเมืองจะ
เจริญได บานเมืองจะปลอดภัยได เราเปนทหารเปนตํารวจก็เพื่อจะรักษาความดีของ
กองทัพ รักษาความดีของสถาบัน ฉะนั้นก็ขอใหทานไดสํานึกในความรับผิดชอบที่มีใน
การทําใหดี 

ไมวาจะมีหนาที่อะไรก็ตาม จะตองทําใหดีเพื่อใหกิจการของตน คือ หมายความ
วา ใหกองทพั ใหผูใตบังคับบัญชาดีและมีความสามารถ ถากองทัพและสถาบันมีความด ี

ก็มีหวังวา ราชการและประเทศชาติจะรอดพนจากอันตราย ซึ่งทกุวันนี้ มีตลอดมอียู
เร่ือย ฉะนั้นทานก็รับผิดชอบในความปลอดภัยของประเทศชาติ ถาประเทศชาติ
ปลอดภัยไดไมใชกองทพัและสถาบันนาจะดีนั่นเองประชาชนทั่วไปทั้งหมด ก็จะชื่นชม
และไมใชแคชื่นชมแตจะมีความสบายใจวา เมืองไทยมีคนที่ด ี มีคนที่รับผิดชอบ ฉะนั้น
ก็ขอใหทานสํานึกในความรับผิดชอบ อาจจะเปนผูใหญมากผูใหญนอยก็มีความ
รับผิดชอบทั้งนั้นยิ่งผูใหญมากยิ่งสูงก็ยิ่งมีความรับผิดชอบมาก 

ฉะนั้น ก็ขอใหทานสามารถปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ และมี
ความสามารถ และมีความมีประสิทธภิาพมีประสิทธิภาพสูง หมูนี้เขาก็สงสัยวาจะอยูได
หรือไม ขาพเจาก็เชื่อวาได เพราะวา ทานตั้งใจ ทานไมตั้งใจก็มีหวังจะลมเหลวได 
เพราะฉะนั้นขอใหทานมีหนาที่ที่เหมาะสม 

ขอใหทานมีกําลังกายกําลังใจ หนาที่ที่ทานมีอยูไมใชงายๆ สามารถปฏิบัติหนาที่
ในความเครงครัด และความสามารถ มีกําลังกายกําลังใจสมบูรณทุกอยาง เพื่อที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ไดและเปนประโยชนตอสวนรวม เปนประโยชนตอประเทศชาติ ให
ประเทศชาติรอดพนจากอันตรายที่จะมีอยู เพราะวาหมูนี้ก็มีอันตรายมากแตผานพนได
ก็ขอใหทานประสบความรุงเรืองความสําเร็จทุกประการ และมีรางกายแข็งแรงจิตใจ
เขมแข็งตลอดตอไป 

หลวงตา นี่เปนพระบรมราโชวาทของในหลวงประทานใหผูไดรับประดับยศนาย
พล เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๔๘ 
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ผูกํากับ ขอกราบเรียน “โซธรรมโซทองคลองใจ” ครับ 

      วัดปาบานตาด อ.เมือง อุดรธาน ี

    วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

เร่ือง  ขอเชิญพบเพื่อความสงบสุขของบานเมือง 

เจริญพร พณฯทาน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตร ี

 หลวงตาไดรับทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางพณฯทาน กับคุณสนธิ ล้ิม
ทองกุล จะกอใหเกิดความเปนเวรเปนภัยตอกันอยางไมมทีี่ส้ินสุด เกิดความแตก
สามัคคี ความเดือดรอนเสียหายยอมตกอยูกับแผนดินไทย อันเปนที่ประดิษฐานพระ
บวรพุทธศาสนา ซึ่งคณะสงฆและคนไทยทุกคนไมประสงคทีจ่ะใหบังเกิดขึ้น หลวงตา
ขอบิณฑบาตพณฯทานไดสละเวลาไปพบหลวงตาพรอมกับคณุสนธิ ล้ิมทองกุล ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดปาบานตาด อ.เมือง จ.
อุดรธานี เพื่อยังความผาสุกรมเย็นแกชาติบานเมืองสืบไป 

      หลวงตาเมตตาธรรมมาพรอมหนังสือนี ้
      ขอเจริญพร 

       หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

หลวงตา เราสงจดหมายถึงนายก เชิญทานใหมาที่นี่ ทานจะมาหรือไมมาก็
พิจารณาอีกทีหนึ่ง 

ผูกํากับ อีกฉบับหนึ่งถึงคุณสนธิครับ 

      วัดปาบานตาด อ.เมือง อุดรธาน ี

    วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

เร่ือง  ขอเชิญพบเพื่อความสงบสุขของบานเมือง 

เจริญพร คุณสนธิ ล้ิมทองกุล 

  หลวงตาไดรับทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางคุณสนธิ ล้ิมทองกุล 
กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะกอใหเกิดความเปนเวรเปนภัยตอกันอยางไมมทีี่ส้ินสุด 
เกิดความแตกสามัคคี ความเดือดรอนเสียหายยอมตกอยูกับแผนดินไทย อันเปนที่
ประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนา ซึ่งคณะสงฆและคนไทยทุกคนไมประสงคทีจ่ะให
บังเกิดขึ้น หลวงตาขอบิณฑบาตคุณสนธิ ไดสละเวลาไปพบหลวงตาพรอมกับ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดปา
บานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อยังความผาสุกรมเย็นแกชาติบานเมืองสืบไป 

      หลวงตาเมตตาธรรมมาพรอมหนังสือนี ้
      ขอเจริญพร 
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      หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

หลวงตา ฉบับนี้สงไปถึงคุณสนธิ ล้ิมทองกุล ฉบับกอนสงถงึนายกฯ วันนี้อาจจะ
ถึงแลวมั้ง (ถึงแลวครับ) คงถึงแลว จดหมายไปตัง้แตวานนี้แลว 

เราเปนหวงชาติบานเมืองมากทีเดียว สําหรับเราเองเราพูดจริงๆ เราไมมีอะไร
หวงในโลกทั้งสามโลกธาตุ โลกวัฏวนนี้เราผานไปหมดแลว พูดชัดๆ อยางนี้เลย ก็มีแต
ความเมตตาสงสารที่สงเคราะหโลกมาโดยลําดับ จนกระทั่งออกชวยชาติบานเมือง 
ส่ิงของเงินทองสมบัติเพือ่ชาติก็ไดมาโดยสมบูรณพูนผล ไมเร่ียราดสาดกระจายไปที่
ไหนเลย เพราะเราเปนผูรับผิดชอบแตผูเดียว ขอเรียนใหพี่นองชาวไทยทั้งหลายได
ทราบทั่วหนากันวา ความบริสุทธิ์ของเราเอาใจของเรานี้เปนที่ตั้งเลย อะไรที่จะเขามา
แปดเปอนพบัมันจะสลัดปดออกทันทีเลย มีแตธรรมลวนๆ 

นี่ละเวลาแสดงออกแกพีน่องทั้งหลาย เราก็เอาธรรมลวนๆ นี้ออกแสดง ไมวา
การติการชม ติดวยความเปนธรรม ชมดวยความเปนธรรมทั้งน้ัน เราไมมีขางน้ันขางน้ี 
ฝายนั้นฝายนี้ ธรรมครอบโลกธาตุหมดแลว นําธรรมนั้นละมาสั่งสอนโลกดวยความ
เมตตา เห็นบานเมืองของเราระส่ําระสายเวลานี้ ดีไมดีจะเกิดสงครามกลางบานกลาง
เมืองขึ้น ซึ่งไมเคยมีในเมืองไทยเรา ตั้งแตดกึดําบรรพมาจนกระทั่งบัดนีไ้มเคยเห็น แต
บัดนี้รูสึกวาระส่ําระสายวุนวายไปดวยฟนดวยไฟ ทั้งทางศาสนา ทั้งทางบานเมือง ก็เลย
เปนอันเดียวกัน เราวิตกวิจารณ ไมสมเจตนา 

เพราะฉะนั้นจึงอยากใหสมเจตนาที่เราชวยโลกดวยความเมตตาลวนๆ นี้ ได
สําเร็จผลประโยชน เพื่อจะเปนประโยชนอันใหญหลวงตอชาติไทยของเรา เราได
อุตสาหพยายามเต็มเม็ดเต็มหนวยตั้งแตป ๒๕๔๑ มาจนกระทั่งบัดนี้ ที่ออกกระจายอยู
ตลอดเวลา ก็เพราะความเมตตาสงสารนั่นแหละ ทุกส่ิงทกุอยางที่พี่นองทัง้หลายบริจาค
มา แมบาทเดียวเราไมเคยแตะเลยเงินจํานวนนี้ เราถือใจของเรานี้เปนประธาน เปน
หลักเกณฑอันใหญหลวงทีเดียวไมใชเร่ืองเล็กนอย ถาใจนี้วาไมควร ปดทันทีๆ เราจะ
ไมมีความลี้ลับอะไรภายในจิตใจของเรา เปดเผยไปดวยความเมตตาธรรมลวนๆ จาก
ใจที่บริสุทธิ์สุดสวนแลวนี้วางั้นเลย เราพูดตรงๆ  

เราชวยพี่นองทั้งหลายก็ชวยในชาตินี้เทานั้น เราบอกตรงๆ วา ตอไปนี้เราจะไม
กลับมาเกิดอีกแลว ชัดเจนมาแลวตั้งแตป ๒๔๙๓ ประกาศปางขึ้นบนหลังเขาวัดดอย
ธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุม บอกชัดเจนเลย เหมือนวาโลกธาตุหว่ันไหว กิเลสขาดสะบั้น
ออกไปจากใจเทานั้น เกิดความรูใหมเปนใหมขึ้นมา จาเลยครอบโลกธาตุ เกิดความทอ
ใจที่จะสั่งสอนโลกตอไป วาจะไมมีใครสามารถรูไดเห็นไดในธรรมประเภทนี้ ถงึขนาด
ธรรมะมากระตุนหัวใจอยางรุนแรง วาธรรมขนาดนี้แลวใครจะไปรูไดเห็นได เราอยูไป
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กินไปเทานั้นก็พอแลว ไปสอนใครเขาก็จะหาวาบากันทั้งประเทศชาติบานเมือง โลก
สงสารจะเห็นเปนเสียงเดียวกัน พูดเปนเสียงเดียวกันหมด  สอนไปหาประโยชนอะไร 

เราอยูคนเดียวๆ เทานี้วันหนึ่งพอแลว เพราะธรรมประเภทนี้ไมมีใครจะ
สามารถรูไดแลว ถึงขนาดนั้น ทอใจที่จะสั่งสอนโลกตอไป เพยีงจะอยูไปวันหนึ่งๆ ก็อยู
ตามภูเขานั่นแหละ ใหอยูที่อื่นไมอยูแหละ พอถงึวันเวลาแลวก็ไปเสียเทานั้น 
สะดวกสบายดีกวาที่จะไปสั่งสอนโลกใหเขาโจมตีแลวก็เปนภัยตอเขาอีก 

พอคิดดําริอยางน้ีแลว จะทอดอาลัยแลว ธรรมะอันหนึ่งก็เตอืนขึ้นมาอยางหนัก
ทีเดียววา ถาธรรมประเภทนี้ที่พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นมานาน ทานสอนโลกมานาน 
และรูตามธรรมเหลานี้มามากมายกายกอง แลวทําไมเราจึงจะวาธรรมเหลานี้ไมใชวิสัย
ของโลกจะรูไดเห็นได เราเปนเทวบุตรเทวดามาจากไหน ก็เปนมนุษยเหมือนกันกับโลก
เขาทําไมรูได นี่เขาก็มนุษยเหมือนกนัทําไมเขาจะรูไมได เมือ่เหตุผลกลไกมีอยูที่จะทํา
ใหรูใหเห็น 

รูเห็นเพราะเหตุใด นี่ละสําคัญมาก ความรูอันนี้รูมาเพราะเหตุใด คําวารูเพราะ
เหตุใดก็เปนสายทางเขามา สายทางแหงคุณงามความดีที่สรางมา เรียกวาบารมี นั่นละ
เปนสายทางหนุนเขามาๆ จนกระทั่งถงึจุดหมายปลายทาง นี่มีสายทางเขามาอยางนี้ 
โลกทําไมเขาจะรูไมได เรารูไดเพราะเหตุใด ก็เพราะสายทางนี้เองมา พอวาเทานั้นจิตใจ
ก็ลงทันที ออ รูได ไมมากก็ได นั่นยอมรับที่จะเกี่ยวของกับใครตอใครตอไป ทีแรกจะ
ไมเกี่ยวของเลย เสร็จแลวจะอยูในปาในเขา บิณฑบาตกับประชาชนไปวันหนึ่งๆ  พอถึง
กาลแลวก็ดีดผึงเทานั้นเอง 

ความรูเบ้ืองตนพอถูกธรรมกระตุกเขามาถึงเร่ืองวา รูไดเพราะเหตุใด เราเปน
เทวดามาจากไหนเราถึงรูได รูไดเพราะเหตุใด นี่ละยอมรับ มนุษยมนาเขาก็มี
เหมือนกันกบัเรา ตางคนตางสรางคุณงามความดี บารมีซึ่งเปนสายทางเดินมาเพื่อธรรม
จุดนี้ ทําไมจะปฏิเสธวาจะไมมีใครรูไดเห็นได ตรงนี้ละใจลงทันทีเลย ยอมรับทันที ออ 
รูไดไมมากกไ็ด เพราะเหตุใด คือสายทาง ไดแกสายบารมีที่สรางมามากนอยหนุนเขาๆ 
ก็ถึง ความหมายวาอยางนั้น 

เราจึงไดอุตสาหพยายามสอนโลกมา การสอนโลกนี้เราไมมีอะไรกับโลก จะมี
อิจฉาพยาบาทตอผูใด หรือพรรคนั้นฝายนี้เราไมมี เราเปนกลางๆ ไปเลยสอนโลก สพฺ
เพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลาย สอนแบบเดียวกันหมดเลย เราจึงไมเปนภัยตอผูใดการ
ส่ังสอนโลก จะตําหนิก็ตําหนิเพื่อแกไขดัดแปลงเสยีใหมอันไหนที่ไมดี ที่ชมก็สงเสริมสิ่ง
ที่ดีนั้นใหมากมูนขึ้นไปเปนลําดับ มีเทานั้นเรื่องธรรม ที่จะไปอาฆาตจองเวรกับผูใดไมมี 
ในหัวใจนี้ไมมีกับสิ่งใดในโลกอันนี้ เราก็ไดพยายามเต็มกําลังความสามารถ 
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เพราะฉะนั้นเห็นบานเมืองเราระสํ่าระสายไปอยางน้ี ก็ไมสมเจตนาที่เราหวัง
ความสงบรมเย็นแกบานเมืองของเรา ดวยความอุตสาหพยายามเต็มเม็ดเต็มหนวย
เร่ือยมาอยางนี้ เราจึงอยากขอบิณฑบาตกับบรรดาประชาชนพี่นองชาวไทยเรา นับแต
รัฐบาลลงมา ใหมีความเชื่อมโยงกนั ผิดก็ใหยอมรับวาผิด ถกูยอมรับวาถูก แลว
ประสานงานเขาหากันเพื่อความถูกตองดงีาม แลวโลกทั้งหลายนี้จะคอยสงบรมเย็นไป 
ถาตางคนตางดันทุรัง ใครก็วาใครเกงๆ เมื่อเกงเขามามากๆ มันก็กลายเปนวิชาหมากัด
กันเขาไป ผูใหญกับผูนอยก็เลยกลายเปนหมากัดกัน เปนผูจองกรรมจองเวรกันไปเสีย 
ไมไดเปนผูใหญเพื่อใหความสงบรมเย็นแกผูนอย แลวผูใหญก็บีบบ้ีสีไฟผูนอย ผูนอยมี
หัวใจก็ตองดีดดิ้นดวยกนั ตอไปก็มกีารเอากันแหละ 

ถาตางคนตางเอาทิฐิมานะใสกันอยางนี้ เมืองไทยของเราจะเปนเถาเปนถานโดย
ไมอาจสงสัยแหละ เพราะฉะนั้นเราจึงขอบิณฑบาต ไมอยากพบอยากเห็นเรื่องอยางน้ี 
ตั้งแตรางกายของเราเจ็บปวดแสบรอนตรงไหนก็หาความสบายไมได เจ็บทองเปนทกุข
แลวนั่น ปวดศีรษะเปนทุกขแลว แมเส้ียนหนามถูกนิดหนอยเทานั้นก็เปนทุกขแลว ไหน
ประเทศไทยของเราจะพงักันทั้งประเทศมันนาดูที่ไหน ดูไมไดเลย เราจึงขอบิณฑบาต
ระหวางผูใหญกับผูนอยใหมีความปรองดองกันดวยเหตุดวยผลลงรอยกัน เพื่อความ
สงบรมเย็นแกชาติอันเปนสวนใหญที่สุด ยิ่งกวาเรา ๒-๓ คนจะมาเบงตัววาดิบวาดีแลว
ก็เอาไฟเผากันนี้ใชไมไดเลย เราไมอยากพบอยากเห็น เราจึงขอบิณฑบาต 

นี่ก็อยูไมไดนะเราถึงขนาดเขียนจดหมายถึงนายกฯ แลวนายสนธิ ล้ิมทองกุล 
เพื่อไดมาพนิิจพิจารณากัน ทั้งนี้ก็เพื่อชาติบานเมืองของเราจะไดรับความสงบรมเย็น 
ส่ิงที่เปนอยูนี้ไมใชเปนสิ่งที่ชาติไทยของเราปรารถนากันเลย ใครก็กลัวทั้งนั้น แมแต
ดอกไฟกระเด็นเขามาหาตัวของเรายังรีบปดปุบๆ ไหนโลกทั้งโลกจะเปนไฟดวยกันทัง้
กองเสียเลย เปนเถาเปนถานไปนี้ดูไมไดเลย เราจึงขอบิณฑบาตกับบรรดาพี่นองชาว
ไทยนับแตวงรัฐบาลลงมา ขอใหมีความรูสึกสมานซึ่งกันและกัน ผูใหญก็เพื่อผูนอย 
ผูนอยก็เพื่อผูใหญ ตางคนตางเพื่อกันและกัน ใหเปนความสงบรมเย็นแกชาติไทยของ
เรา ไมสมควรที่เอาฟนเอาไฟมาเผากันดวยการอวดดีอวดเบงตางๆ ใชไมไดเลย จะเปน
ความเสียหายชาติอยางใหญหลวง เราไมอยากพบอยากเห็น 

เมืองนอกเมืองนาเขาจะดูถูกเหยียดหยามชี้เขามาหาเมืองไทยเรา แมแตหมาก็
จะถูกชี้ หมานี้ก็หมาเมืองไทย หมาตัวเอาฟนเอาไฟเผากันนั้นแหละเขาจะวาอยางน้ัน 
สุดทายหมาก็อยูไมสบายอยาวาแตคนเลย ถูกเขาชี้หนาเอา เราเปนคนไทยทั้งชาติ
ทีเดียว แลวเปนเมืองพทุธศาสนา สมควรอยางยิ่งที่จะลงรอยกันไดดวยอรรถดวยธรรม 
จึงขอใหธรรมมาเปนแบบฉบับ ใครผิดก็ยอมรบัวาผิดไปไมถือโทษถอืกรรมซึ่งกันและ
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กัน ใครถูกก็ยอมรับวาถูกใหเปนคติตัวอยางแกกันตอไป นี่เปนความปรารถนาของ
ธรรม เราจึงขอนําธรรมเหลานี้ออกบิณฑบาตเพื่อพี่นองทัง้หลาย ใหลงรอยกันดวยเหตุ
ดวยผลดวยอรรถดวยธรรม ถาดวยกิเลสแลวจะเปนฟนเปนไฟเผาไหมตลอดไป 
จนกระทั่งเปนเถาเปนถานหมดทั้งเมอืงไทยเราไดไมสงสัย ถาเอาธรรมเขาไปเปน
น้ําดับไฟแลวจะสงบลงดวยดี 

ขอใหนําธรรมนี้เขาไปเปนน้ําดับไฟ มันจะลุกขนาดไหนไฟสูน้ําไมได นํ้าสาดลง
ไปเทานั้นดับลงไป นี่ละธรรมความดีงามความมีเหตุมีผลตอกันประสานกันไดเปน
ความสงบรมเย็นแกชาติไทยของเรา จึงขอใหบรรดาพี่นองทัง้หลาย ทั้งผูใหญผูนอยนับ
แตรัฐบาลลงมา อยาถือดีถือเดนทัง้ๆ ที่มันชั่วนั้นนะวามันดิบมันดี มันไมดี อยาถือส่ิง
เหลานี้มาเปนประมาณแลวเผากัน ใหถือความดีทั้งหลายคือธรรมเขามาประสานกัน
แลว ชาติไทยของเราเคยอยูสงบรมเย็นมานานเทาไรดวยอรรถดวยธรรม และเปนลูก
ชาวพุทธ พทุธศาสนาของเรานี้ดวย ทําไมจะไมสงบ ตองสงบแนนอน ขอใหเอาธรรมนี้
เขามาระงับดับเถอะ ถาเอากิเลสเขามาระงับนี้จะเปนเถาเปนถานโดยไมอาจสงสัย 
ขอใหพี่นองทั้งหลายจําธรรม ๒ ขอนี้ไวใหดี ขอทีก่ลาวเมื่อสักครูนี้นะ บานเมืองของเรา
จะสงบรมเย็น 

วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ เพื่อเปนการเตือนพี่นองชาวไทยเรา ใหสมกับเจตนาที่
หลวงตาบัวไดอุตสาหพยายามมาเสียสละตอพี่นองทั้งหลาย แมบาทเดียวเราไมเคยแตะ 
เอาเปนประวัติศาสตรไดเลย เร่ืองเรานําพี่นองทั้งหลายนี้จะมีความมัวหมองตรงไหนไม
มี เราบริสุทธิ์เต็มสวนของเรา ถึงจะถกูโจมตีอะไร ดีกับชั่วมันมีอยูดวยกัน มีตําหนิแลว
ก็มีชมเปนธรรมดา เราไมถือเปนประมาณ เราจะเอาประมาณแหงความชอบธรรมนี้มา
ดําเนิน เพื่อพี่นองทัง้หลายโดยถายเดียวเทานั้น เพราะการดําเนินอยางน้ีเราเคยดําเนิน
มาแลว เปนความชอบธรรม ถึงไดความบริสุทธิ์ในหัวใจมา แลวนําธรรมมาสั่งสอนพี่
นองทั้งหลายดวยความถูกตองดีงามมาตลอด เพราะการปฏิบัติของเราถูกตองดีงามมา
ตลอด จึงไดธรรมประเภทนี้มาสอนโลก 

จึงขอใหพี่นองทัง้หลายไดยึดธรรมนี้เปนแงคิดแงปฏิบัติตามไป ทุกผูทุกคน
หัวใจมีดวยกัน ถาหัวใจมีความใฝธรรมแลวโลกนี้จะสงบดวยกันตั้งแตผูใหญผูนอยลง
มา เหนือธรรมไปไมได วันนี้กพ็ูดเพียงเทานี้ และขอความสวัสดีจงมีแกพีน่องชาติไทย
ของเราทั้งประเทศเขตแดน นับแตผูใหญผูนอยลงมาโดยทั่วหนากัน เทอญ เอาละพูด
เทานั้นพอ 

ทางหนาศาลาบอกแลวนะ ๔ โมงใหหยุดทั้งหมด ที่รับบริจาคเขามาถวายนั่น 
พอ ๔ โมงใหเลิก ใหมีกฎมีระเบียบ เราไมถือเงินเปนสําคัญยิ่งกวาธรรมนะ ธรรมเปน



 ๑๑

สําคัญมากทีเดียว อะไรมาลงเขาหาธรรมเราก็อนุโลมรับได แตไมใหเลยเวล่ําเวลา อยาง
ที่หนาศาลาน้ัน ๔ โมงเย็นใหเลิก ใหมีความสงบภายในวัด พอ ๔ โมงลวงไปแลวใหตาง
คนตางอยามาเพนพานๆ เราออกมาตอนเย็นนึกวาคนหมดแลว มายังเพนพานนั่นละ
เอาละ ถาเราเจอเองถนัดมาก ใสเปรี้ยงเลย ไมไดมีชาติชั้นวรรณะ พอเห็นมาอะไรนั่น
ไลเขาละ เรามาเจอเองผิดเวลา ถามเหตุถามผลไมไดเร่ือง มาเที่ยวเพนพานไลเดี๋ยวนั้น
เลย 

ทั้งฝร่ังมงัคาทั้งเมียฝรั่งมาใสทั้งผัวทั้งเมียแตกกันไปเลย เอาขนาดนั้นนะ ทั้งผัว
มันก็มาเซอๆ ซาๆ เมียมันละตัวสําคัญ มาก็ใสเมียมันเลย ไป มายุงอะไร เราเปนลูก
ชาวพุทธไมรูพุทธรูอะไรเราวา ไปเดี๋ยวนี้ เผน ปานนี้มันหยุดเผนหรือยังไมรูนะ มันเผน 
เอาจริงๆ นี่เราไมไดเหมือนใคร ถาดูขัดกับอรรถกับธรรมขวางธรรมแลวไมไดนะนี่ 
เพราะเราปฏิบัติธรรมมาตลอด พวกใดมาก็ใหมาสงเสริมธรรม อยามาเหยียบย่ําทําลาย
ธรรม ถาเหยียบย่ําทําลายธรรมอยางแบบเพนพานๆ ไมมีเวล่ําเวลาน้ีไมไดเรา เอา
จริงๆ เอาละไปละนะ 
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