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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ไมลืมธรรมไมลืมตัว 
 

สวนยอยจึงตองเปดแยมประตูเอาไวใหไหลเขามาเรื่อยๆ เพราะเปนโอกาสอัน
เหมาะสมที่จะไดทองเขาสูคลังหลวงเราในคราวนี้ ถาหากวาพนจากคราวนี้แลวจะไมไดนะ 
ก็คิดดูซิแตกอนมีที่ไหนเมื่อไรทองคําเขาคลังหลวง ไมมี ทนีี้พอเราชวยชาตินี้ พี่นองชาว
ไทยทั้งประเทศรวมกันชวยชาติเรานี้ไดทองคําที่เขาเรียบรอยแลวตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโล
ครึ่ง นูนเห็นไหมละ ทองถงึนํ้าหนัก ๑๑ ตันกบั ๓๗ กิโลคร่ึงหาไดที่ไหน ก็คนไทยเรานี้
ชวยกัน แลวดอลลารก็ตั้ง ๑๐ ลานกวา ไดสมมักสมหมาย เวลาพวกเราทั้งหลายหาก็ได
อยางน้ี ทีนี้พอปลงใจลงวาหยุดแลว แลวหยุดไปเลยนี้ ทั้งที่ทองคําในคลังหลวงยังบกบาง
อยูมาก 

เราเขาไปดูเองเราจึงตองวิตกวิจารณ นําเร่ืองบกพรองของหัวใจแหงชาติไทยเรา
ออกมาใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่วถึงกันวา เวลานี้ทองคําเรายังบกบางอยูมากในคลังหลวง 
ก็เปนโอกาสนี้ที่จะใหทองคําคอยไหลซึมเขาไปๆ หนุนกันเขาไปในโอกาสนี้ ถาเลยจากนี้ไป
แลวจะไมไดนะ เราวิตกวิจารณนี้จึงไดรบกวนบรรดาพี่นองทัง้หลาย ทั้งรบกวนทั้งออดออน
ดวย ใหทองคําเขาสูคลังหลวงของเรา ไมเชนนั้นจะไมมีหวัง เรามีหวังอยูในตอนนี้เทานั้น 
เรียกวาทองคําประเภทน้ําไหลซึม ก็มาเรื่อยๆ มาเล็กมานอยมาอยูเรียกวาแทบทุกวัน บาง
ทีตูมตามมาก็มี คืออยูๆ ลูกเห็บก็แฝงฝนที่มันตกเปนฝอยๆ ตูมตามลงมาก็ม ี

เราไดพยายามที่สุดแลวที่ชวยชาติบานเมืองเต็มกาํลังความสามารถของเรา สมกับที่
เรารองโกกเลย แตกอนเราบวชมาก็ไมเคยสนใจกับทางโลกทางสงสาร ชาติบานเมืองเขา
เปนยังไงก็เปนเรื่องของเขาไป ตั้งรัฐบาลมากี่ชุดกี่สมัยนี้ก็ทราบมาโดยลําดับ เร่ืองราวหนัก
เบามากนอยเราทราบมาตลอดนะ เพราะลูกศิษยของเราแตละรัฐบาลๆ นี้มีนอยเมื่อไร 
สวนมากก็ผูดีนั้นแหละมาเลาใหฟงเร่ืองราวเปนยังไงๆ จึงทราบได เรียกวาพอสมควรนะ 
เพราะลูกศิษยอยูภายในๆ เวลามาชี้แจงเรื่องราวอะไรๆ ใหทราบ ทราบเราก็ทราบเฉยๆ 
ถือวาเปนของบานเมืองไปเราไมสนใจ 

จนมาถึงป ๒๕๔๐ นี้ มากระเทือนเอาอยางหนักทีเดียว ซึ่งเราไมเคยคิดเลยที่จะ
ออกชวยชาติอยางน้ี เราไมเคยคิดนะ กระเทือนอยางหนักเสียดวย เมืองไทยเราติดหนี้เขา
พะรุงพะรัง เราจึงยกภาพพจนออกมา วาดภาพพจนออกมา วาคนไทยของเราอยางนอย 
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๖๒ ลานคนมากขนาดไหน ทีนี้หนี้สินที่ปกคลุมหัวของคนไทยเรา ๖๒ ลานคนนี้มิดตัวจน
มองไมเห็นชาติไทยเรา นูนนะฟงซิ คิดเปนรายๆ ตั้งแตเดก็เล็กขึ้นมาหาผูใหญ เฉล่ียแลว
ติดหนี้เขาคนละหาหมื่นบาทๆ ฟงซิ เขาเฉล่ียจากเงินที่ติดหนี้ออกมา ทุกคนติดคนละหา
หมื่นๆ ทั้งหมดวางั้น นี่ละมีแตหนี้สินทับหัว เด็กหาหมื่น ผูใหญก็หาหมื่นๆ ทับหวัไปหมด 
รวมแลวเรียกวามองหาคนไทยจนไมเห็น มีแตหนี้ทับอยูอยางนั้น จะไมรองโกกไดยังไง 

เหตุผลเปนอยางน้ีที่เราจะไดออกมาชวยชาติไมใชอะไร แตกอนเราไมเคยสนใจ 
ทราบมาตลอดรัฐบาลยุคไหนๆ ทราบมาตลอด เพราะลูกศิษยอยูในวงรัฐบาลไมนอย เปน
ประจําๆ สวนมากก็มีแตผูดีนั่นแหละที่เขาใกลชิดติดพันกบัวัดกับวากับครูบาอาจารย เรา
ทราบไดกับทานเหลานี้แหละ ไดเปนอยางดี เปนคําสัตยคําจริงออกมา ทราบแลวก็เฉยๆ 
เก็บไว ยกใหเปนเรื่องบานเมือง ทนีี้มาถึงตอนนี้ตอนที่มันกระเทือนเอาหนัก อยางที่วาน่ี 
ใหตามเขาไปดูใหชัดเจน ไปสืบสวนเอาบัญชีอะไรตออะไร ติดหนี้เขาเทาไรๆ ออกมา นั่นซี
ถึงวาพูดไมไดเลย เหมือนวาอกจะแตก จึงไดรองโกก โถ จะมีสติปญญามาจากไหนพอจะ
ฟนเมืองไทยเราไดถึงขนาดนี้แลว มองหาคนไมเห็น มีแตหนี้สุมหัว 

หนี้สุมหัวก็เรียกวาเหยี่ยวใหญ อุงเล็บมันอยูอยางน้ี มันกําเมื่อไรหมดเลย ถาเขาวา
เอาหนี้เรามา ถาไมไดเมอืงไทยเราจมหมด เทานั้นแหละ แตเขายังไมกาํ เวลานี้เขายังกาง
เล็บอยู เราจึงวา เอา ยังมีชองที่จะออกได ประมวลลงมาแลวที่บานเมืองของเราไดลมจมถึง
ขนาดนี้ ใครเปนคนมาทําใหลมจม ถาวาเปนชาติอื่นเมืองอื่นมาทุบมาตีมาปลนมาสะดมมา
รีดไถเราก็เปนอีกอยางหนึ่ง นี้เปนคนไทยเราเสียเองเปนผูทําใหชาติไทยของเราลมจมลงไป
ขนาดนี้ แลวใครจะเปนคนเอาขึ้นถาไมใชชาติไทยของเรา เอาชาติไทยของเรานี่แหละอยา
ไปหาตําหนิใคร ตําหนิความบกพรองของตัวเองที่มีอยูในชาตินี้ทั้งหมด ถึงหนี้ไดสุมหัวทับ
หัวอยูทุกคนๆ เอาพวกเรานี่ละจะเปนผูฟนขึ้นมา 

ตางคนตางตัง้เน้ือตั้งตัวตัง้แตบัดนี้ตอไป เราก็เลยออกปากเลยวา เอา เราจะเปน
ผูนํา ไดมากไดนอยเทาไรก็เอาใหสุดเหวี่ยงชาติไทยเรานี้พอ เราก็วาอยางน้ัน จากน้ันเราก็
เคลื่อนออกละ เร่ิมออกแลว แตนี้เปนนิสัยอยางน้ันนะ คือเราไมเหลาะแหละ ทําอะไร
จริงจังทุกอยาง วาอะไรนี้ขาดไปเลยๆ เราไมเคยเหลาะแหละ แตไหนแตไรมาก็ไมเคย
เหลาะแหละ แมแตเปนฆราวาสก็ไมเคยเหลาะแหละ เพื่อนฝูงใครที่เปนลักษณะ
เหลาะแหละไมคบๆ คนเอาจริงเอาจังเราคบ เราพูดจริงๆ ตัง้แตเปนฆราวาสมานิสัยก็เปน
อยางน้ัน ทีนี้เวลามาบวชเปนพระแลวก็หมุนทางดานศาสนาโดยถายเดียว ชีวิตของพระเรา
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เราไมมีขอตาํหนิตั้งแตบวชมา ที่เราจะไดลวงเกินศีลดวยความไมมียางอายนี้บอกวาไมมี
เลย นอกจากความพลั้งเผลอมีไดดวยกัน ผิดพลาดพลั้งเผลอนี้มีไดดวยกนั 

เชนอยางน้ีนะ ของอนันี้อาหารอันนี้ประเคนแลว ทีนี้เขามาทีหลังเขาเอามาไว
ดวยกันกับของประเคนแลวนี้ เรานึกวาประเคนแลวเราก็จับมาฉัน เขาบอกอันนี้ยังไม
ประเคน หือ นี่ผิดอยางน้ี ก็เราไมมีเจตนาใชไหมเราก็ยอมรับวาเราผิดอยางน้ี สวนที่จะมี
เจตนาลวงเกินเราพูดจริงๆ เลยวาไมเคยมี เรารักธรรมรักวินัย พระวินัยนี้สุดทีเดียวรักพระ
วินัย เพราะฉะนั้นพระวินัยเราจึงเขาใจไดดีทีเดียว เพราะเราทบทวนพระวินัยซึ่งเปนศาสดา
ครอบหัวเราอยูนี้ ศาสดาคือพระวินัย เราเคารพศาสดาเราตองเคารพธรรมวินัย เรารัก
ธรรมรักวินัยของเรามากทีเดียว เราจึงไมเคยปรากฏวาศีลของเราไดขาดไปเพราะความ
ลวงเกินดวยจิตใจที่ต่ําทราม เราไมเคยมีเร่ือยมา 

ชีวิตของเราตั้งแตบวชมานี้ เปนชีวิตของพระสมบูรณแบบตลอดมาเลยอยางน้ี เรา
ปฏิบัติตัวของเรามาจริงจังทุกอยาง เร่ืองราวของโลกเปนยังไงไมสนใจ มีแตหมุนกับธรรม
เร่ือยๆ จนกระทั่งถึงคราวจะเปนมา มันหากเปนมาเองนะ ปงปงขึ้นมากอ็อกเลย จงึไดออก
เพื่อพี่นองทัง้หลายทุกวันนี้ พวกหมูหมาเปดไกอะไร ปากมันมีมันก็เหาของมันไปเรื่อย วา
หลวงตาเลนการบานการเมือง การบานการเมืองหีพอหีแมมงึอะไร เราก็วาอยางน้ันซิเรา
โมโห กูชําระสะสางมูตรคูถเต็มหัวมึงออก มึงยงัวากูเลนการบานการเมืองอยูเหรอ มันก็ซัด
ใสละซี ก็คนหนึ่งชวยจะเปนจะตาย ยังมาวาเลนการบานการเมือง การบานการเมืองมันการ
สกปรกนี่นะ 

ธรรมของเราที่ไปสอนโลกชําระโลกไมไดมขีองสกปรก มีแตของสะอาดชําระทั้งนั้น 
แลวจะมาวาเราเลนการบานการเมืองอันเปนของสกปรกไดยงัไง เลนไมได เราไมเคยอยาง
นี้ เรารักษาตัวเรามาก็อยางน้ี ชวยชาติบานเมืองเราก็ชวยเพื่ออยางน้ีเหมือนกัน เราจะไปทํา
ของสกปรกใสบานเมืองไดยังไง นี่ละจึงไดหมุนออกมาจนกระทั่งทุกวันนี้ สุดทายนี้ก็เลย
กลายเปนเราไปอยูจุดศนูยกลางเสียแลว เราเคยคิดเคยคาดเมื่อไร ก็เพราะเจตนาเปนหวง
เปนใยชาติบานเมืองดวยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจนั่นเอง ที่ไดเขาเกี่ยวของกับ
บานเมืองอยูทุกวันนี้ สําหรับเราเองเราไมมีอะไร เรียกวาเราหมดโดยสิ้นเชิง จะหาขอตาํหนิ
ติเตียนอะไรก็ไมได จะชมตรงไหนก็ไมทราบจะชมที่ไหน มันพอดทีุกอยางแลว เราพอทุก
อยาง จะตําหนิที่ไหน จะชมที่ไหน ความพอดีมันเหนือทุกอยางแลว มันก็อยูตรงนั้นแลว 

เราชวยโลกเราชวยดวยความเมตตาอยางน้ี เราไมไดชวยดวยสุมสี่สุมหานะ 
เพราะฉะนั้นเงินที่พี่นองทั้งหลายบริจาคผานเรานี้ แมบาทเดียวเราไมเคยแตะ ทาน
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ทั้งหลายหาไดที่ไหน เขียนไดเลยประวัติศาสตร นี่เราทําดวยความเมตตา เปนธรรมลวนๆ 
ทํากับโลกกบัสงสาร เกี่ยวของหนักเบามากนอย ดุเดือดขนาดไหน เราเปนธรรมลวนๆ ไม
มีกิเลสเขามาแฝงเลย เพราะฉะนั้นเราจึงไมไดมขีอตําหนิเรา วาเราทําใหโลกไดรับความ
กระทบกระเทือนเสียหายไปตรงไหนเราไมเคยปรากฏ นอกจากเราพยุงเต็มกําลัง
ความสามารถเทานั้นเอง 

ถึงขนาดทีพ่ดูอยางเมื่อวานนี้ เราพูดออกมาไดยังไง อยางที่พดูเมื่อวานนี้ เรา
พิจารณาหมดแลวเรื่องผูนํา นํามาเปนลําดับลําดา นําที่ไหนก็มีแตเหยียบหัวชาติไทยๆ กิน
ตับกินปอดชาติไทยลงไป บรรดาพี่นองชาวไทยทัง้ประเทศไดพวกนี้เปนผูนํา มันก็นําทาง
กินทางกลืนทางรีดทางไถลึกๆ ลับๆ ทั้งเปดเผยทั้งล้ีลับมันทําไปทุกแบบทุกฉบับ มันก็รู
เร่ือยมาๆ ทีนี้มันก็ไวใจไมได ใครมาเปนรัฐบาลๆ มีไดตรงไหนเสียตรงไหน ไมพนที่จะรู
จนไดนั่นแหละ ปดไมอยู ทีนี้หาที่ปลงใจที่ไหนไมได เมือ่หาที่ปลงใจไมได คิดทบทวน 
ทบทวนดวยความเปนธรรมนะ เราไมไดทบทวนแบบโลก ทบทวนดวยความเปนธรรมเพื่อ
จะชวยโลกสงสารเต็มกําลังความสามารถแหงความเมตตาของเราที่จะชวยได 

คิดไปคิดมาคิดที่ไหน ปลงที่ไหนมันก็ปลงไมลง ในหัวใจมันมีอะไรค้ํายันๆ ใหปลง
ไมลง จะปลงลงทางนี้ อาว มีอันนั้นเขามา แนะ จะปลงลงทางนี้ อาว มีนี้เขามา พิษภัยมัน
อยูในนั้นๆ จะปลงลงทางนี้ อาวพิษภัยอยูตรงนี้ ปลงไมลง  เมื่อปลงไมลงแลวจะปลงที่
ไหน ชาติไทยทั้งชาติมีแกนมีรากเหงา มีตนมีลําอยูตรงกลางของชาติไทยเรา เปนที่ใหความ
รมเย็นแกชาติไทยของเรามาคืออะไร คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นั่นไดออกแลวนะ 
ที่ไหนเราปลงไมลง ที่นี่เราปลงลงปงเลย เราไมสงสัย นอกนั้นเราปลงไมลง จึงไดพูดออก
เมื่อวานนี้ นั่นละพูดดวยความสัตยความจริงของเรา จะผิดถูกประการใดก็แลวแตพีน่อง
ทั้งหลายจะนําไปพิจารณา 

เราพูดดวยเจตนาตอชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยเต็มหัวใจเรา อุมทุกวิถีทางที่จะ
ทําได ทีนี้อุมตรงนั้นมันก็หลุดตรงนี้ อุมตรงนี้มนัหลุดตรงนั้น จะเอายังไง เราเลยยกให
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทาน ใหทานอุมพระองคเดียวเทานั้นมันจะไมยุงยาก วางั้นนะ 
เพราะทั้งประเทศนี้เปนลูกของทานทัง้น้ันจะวาไง มอบใหทานเปนผูดูแลลูกของทานเอง 
คนอื่นมาดูแลชวยยุงไปหมดๆ ใหทานทรงดูแลลูกของทานเอง หนาที่การงานอะไรของ
ทานที่จะทรงดําเนินตามความเปนพอเปนแมของชาติทั้งชาตนิี่แลว ความเฉลียวฉลาดยก
ใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา ทานจะทรงพิจารณาเอง หลักใหญก็คือคนทั้งชาติ
ขอมอบทูลถวายใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรา เปนทั้งนายก เปนทั้งพระบาทสมเด็จ
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พระเจาอยูหัว แลวจะเปนที่อบอุนนอนใจของคนทั้งชาติ เร่ืองราวทั้งหลายก็จะสงบระงับลง
ไปตามกําลังของมัน 

แตเร่ืองที่จะใหไมมีอะไรเลยมันเปนไปไมไดแหละ สวนใหญตั้งไดแลวไมเปนไร 
สวนเล็กสวนนอย เชนเจ็บนั้นปวดนี้นิดๆ หนอยๆ ไมเปนไร สวนใหญใหดี อนันี้ก็
เหมือนกัน สวนใหญใหดี ยกใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเราเลย เราลงใจเราก็
บอกดวยความลงใจของเราถาลงจุดนี้แลว เราจึงไดเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบ ใครจะวา
เราอุตริก็แลวแตจะวา เราพูดเปนธรรม คือวางที่ไหนมันวางไมได วางที่ไหนก็มีแตภัยๆ มี
แตฟนแตไฟจะเผาจะไหม วางจุดไหนที่ไหน ปลงใจลงไดตรงไหนแนใจตรงไหนก็วางลง
ตรงนั้น ปลอยลงตรงนัน้แหละ เร่ืองราวเปนอยางน้ี 

เมื่อไดทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว แลวแตพระองคทานจะทรง
พิจารณาอยางไรเปนเรื่องของพระองคเองจะพินิจพิจารณา เพราะพี่นองชาวไทยพรอมใจ
แลว มีหลวงตาบัวเปนหัวหนาที่ไดอุมชาติบานเมืองมาเต็มกําลังความสามารถ หาที่ปลงที่
ไหนไมได พี่นองชาวไทยทั้งประเทศก็ขอเขาไปเกาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองค
เดียวนี้เทานั้นแหละ ความหมายวางั้น พากันเขาใจเอานะ นี่ละเรื่องชาติบานเมืองที่เราได
อุตสาหบึกบึนมาเต็มกําลัง เต็มความสามารถ 

ทุกอยางมันรอนเปนฟนเปนไฟไปตามๆ กันหมดเวลานี้จะทํายังไง ทางศาสนาเปน
ที่ใหความรมเย็นแกสัตวโลกมานานตั้งแตครั้งพระพุทธเจามาจนกระทั่งปจจุบันนี้ มีแต
ความสงบรมเย็นๆ จากพระ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ใหความรมเย็นแกโลกมา
นาน แตมาบัดนี้ปจจุบันนี้ในกรุงสยามของเรานี้ ทําไมจึงกลายเปนไฟ ใครจะไป สรณํ คจฺ
ฉามิ ไดละ ไปที่ไหนมีแตฟนแตไฟไปหมด ถาวาพระก็ดูเอา ไมวาพระเขาพระเรา ดูที่ไหน
มีแตฟนแตไฟเผาไหมอยูในตัวเอง แลวจะเอาความรมเย็นใหผูอื่นไดยังไง มันกม็ีแตฟน
แตไฟลุกลามเผากันไปทัว่โลกดินแดน อยางน้ีละทําใหชาติ ศาสนา ของเราไดเดือดรอนทุก
วันนี้ ก็เพราะศาสนาเสียเองกอความเดือดรอนขึ้นมาในทามกลางแหงความรมเย็นของคน
ทั้งชาติทีถ่ือพระพุทธศาสนา แลวจะใหไปซุกหัวนอนไดที่ไหน นี่ซิคิดมากนะเรา ตอนนี้คิด
มาก เฉพาะเร่ืองของพระเราเราคิดมาก เพราะเราก็เปนพระ 

มองดูหนาองคไหนก็เปนพระๆ แลวเปนยังไง ผูทําลายทําลาย ผูรักษารักษาอยู ผู
ทุศีลทําลายศีลทําลายธรรมจนไมมีอะไรติดเนื้อตดิตัว มีแตฟนแตไฟตดิเนื้อติดตัวกท็ําให
เห็นอยู ผูรักษาศีลธรรมดวยความบริสุทธิ์บริบูรณ ดวยเจตนาอันดีงามในธรรมทั้งหลาย
ตลอดมากม็อียูไมนอย แลวทั้งสองฝายดูกันจะดูกนัไดยังไง ผูหน่ึงรักษา ผูหนึ่งทําลาย แลว



 ๖

จะมาคละเคลากันไดยังไง มันจะแตกจะแยกกันไดเพราะเหตุนี้เอง เพราะคนหนึ่งสกปรก 
คนหนึ่งสะอาด ความสกปรกกับความสะอาดมันเขากันไดยังไง จึงอดคดิไมได เราจึงไดพูด
ออกมาใหพี่นองทั้งหลายฟง ดงัที่พดูนี่แหละ 

เร่ืองศีลธรรมอยาพากันหางไกลนะ หางไกลศีลธรรมไมวาสวนยอยสวนใหญ จะ
เปนฟนเปนไฟไปตามๆ กัน ถามีธรรมภายในจิตใจแลว จะเปนคนทุกขคนจนฐานะสูงต่ํา
ประการใดก็ตาม ถามีธรรมภายในใจแลวชุมเย็นไปตามๆ กัน เขากันไดสนิท คนมีธรรมใน
ใจ คิดดูซิดงัที่ทานแสดงไวในชาดก วามาอาชาไนย มาอาชาไนยเปนมาที่มีอานุภาพมาก
ที่สุด บรรดาสัตวทั้งหลายกลัวกันมากทีเดียว ทีนีค้ราวนั้นพระพุทธเจาของเรานี้ไปเสวยชาติ
เปนมาอาชาไนย ไดเห็นชัดเจนอยางน้ีละเรื่องธรรมในใจ ธรรมมีในใจเปนอยางน้ัน 

มาอาชาไนยตัวนั้น ซึ่งเปนมาที่สัตวทั้งหลายกลัวมากที่สุด วิ่งหัวซุกหัวซุนเอาตัว
รอด ใหรอดตาย เพราะอํานาจของมานี้รุนแรงมาก ทานแสดงไวในชาดก แตครั้นแลวมา
อาชาไนยตัวนั้นแลเปนหัวหนาฝูงมาทั้งหลาย มียายคนหนึ่งแกเล้ียงมาเอาไว มานั้นเปนมา
อาชาไนยเปนหัวหนาฝูงอยูในนั้น ทีนี้มาทั้งหลายก็รุมมาอาชาไนย ไปไหนพวกฝูงมา
ทั้งหลายรุม ถาไมเห็นหัวหนาคือมาอาชาไนยแลว พวกมาทั้งหลายจะรองล่ันกันไปหมด 
เดือดรอน วิ่งวุนหามาตัวนั้นแหละ หามาอาชาไนย แทนที่จะกลัวเห็นไหมละ มาอาชาไนย
เลยกลายเปนพอที่ใหความรมเย็นแกมาทั้งหลายอยางมากมายทีเดียว มาทั้งหลาย
ปราศจากมาอาชาไนยนี้ไมได เหมือนเด็กออนวิ่งหาพอหาแมหาที่เกาะที่ยึดตลอดเวลา พอ
พรากพอพรากแมนิดเดียวเทานั้น เด็กนี่รองไหแงๆ อันนี้มาทั้งหลายก็รองหามาอาชาไนย
ที่อยูในฝูงนัน้ 

ก็พอดีพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน เปนพอคาใหญ นี่สาวกพระพุทธเจา ตอนนั้น
พระพุทธเจาเปนมาอาชาไนย แลวพระสารีบุตร พระโมคคลัลาน เปนพอคาใหญไปดูมา 
พอเขาไปเห็นฝูงมาเต็มอยูนี้ ยายแกเลี้ยงไว แลวก็ไปดู อะโถ มาตัวนี้ไมใชมาธรรมดา นั่น
เห็นไหมตาเหมือนกันแตตางกัน ดวยความเฉลียวฉลาด พอมองดมูา โอ มาตัวนี้มา
ทั้งหลายมาอยูไดยงัไง มานี้เปนมาที่สําคัญมากทีเดียว เพราะทานเหลานี้รูแลวเรื่องมาวา
เปนยังไงๆ  ดูมาตัวนี้แลวก็ดูมาทั้งหลาย มันรุมหัวหนามัน คือมาอาชาไนยเปนหัวหนา ไป
ไหนนี้รุมตามๆ เลย มาอาชาไนยเปนเหมือนพอใหญแมใหญ ไปไหนรุมๆ 

ทีนี้ก็เลยถามยาย ยาย มานี้เปนมายังไง มาที่ยายเลี้ยงไวเปนมาชนิดใดบาง โอย แม
ไมรู แมก็เล้ียงไวอยางน้ันแหละ แลวมาตัวนี้ละ ถามถึงมาอาชาไนย มีอาการอะไรกับฝูงมา
ทั้งหลายบางหรือเปลา โอย ไมเห็นมีอะไร มันก็เหมือนกับแมมาพอมานัน่แหละ มาตัวนี้ไป
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ไหนฝูงมาทั้งหลายนี่วิ่งตาม ถาพรากจากนี้เมื่อไรเสียงรองแงกงากๆ ทุกทศิทุกทาง วางั้น 
ทางนี้ก็ทราบแลว แลวอาหารการกินละ มาตัวนี้เขากินยังไง เขาก็กินเหมือนมาทั้งหลายนี่
แหละ มาทั้งหลายกินยังไงเขากก็นิไปอยางน้ัน เหมือนกันเลยไมมีผิดกัน ไปที่ไหนมา
ทั้งหลายรุมอยางน้ี 

สองพอคาทราบชัดแลวก็ไปเอารําอยางดีจะมาทดลองมาตัวนี้ พอเอารําอยางดีมา
ใหแลวก็คอยวางพรึบลงไปใหมาตัวนี้กิน มาตัวนี้ดูแลวเฉยไมสนใจเลย อาว มาตัวนี้ทําไม
ไมกินรําของเรา ที่เราซื้อมามีแตรําดีๆ ทั้งน้ัน แลวทําไมมาตัวนี้จึงไมกิน เมินไปทําไม รํานี้
รําดีๆ ทั้งนั้น ทางนั้นก็ตอบมาเลยวา เราอยูในสถานที่ใด เมื่อไมมีใครรูเราวาเปนมาชนิดใด 
เราอยูไดหมด แตนี้อาศัยทานทั้งสองรูเราวาเปนมาชนิดใด เราจึงไมกินรําของทาน นั่นเห็น
ไหม เวลาจะตอบกับพวกนั้นก็ขึ้นอาชาไนยทันทีใชไหมละกับพอคาสองคน ถาไปอยูกับฝูง
มาทั้งหลายก็เหมือนพอแมกับลูก พอพอคาสองคนเขามานี้ ตอบกับพอคานั้นก็บอกวา เมื่อ
เราอยูสถานที่ใด ไมมีใครทราบวาเราเปนมาชนิดใด เราอยูไดทั้งน้ัน กนิไดทั้งน้ัน แตนี้
อาศัยทานทั้งสองรูเราแลววาเปนมาชนิดใด เราจึงไมกินรําของทาน พระสารีบุตร พระโมค
คัลลานหนาแหงนมาเลย 

นี่พระพุทธเจาขนาบ พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน พระพุทธเจาเปนมาอาชาไนย
ในระยะนั้น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานเปนพอคา นี่ละเมื่อพูดถงึเร่ืองธรรมแลว ธรรมมี
อยูที่ไหนเปนอยางน้ันนะ มาอาชาไนยใหความรมเย็นแกมาไดทั้งหมดเลย ผูใหญกต็าม 
ผูนอยก็ตามขอใหมีธรรมในใจจะเปนเหมือนมาอาชาไนย เล้ียงมาทั้งหลายอยูกับมา
ทั้งหลายไดสบาย ผูใหญผูนอยอยูดวยกันไดผาสุกรมเย็น ไมถือสีถอืสา ถือเขาถือเรา ถือ
ความเมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เฉล่ียเผื่อแผน้ําใจใหถึงกันแลวคนเราอยู
ดวยกันไดทัง้นั้น แมแตสัตวก็ไมรังแกเขา เพราะใจสัตวกับใจคนก็ใจอันเดียวกัน เปนแต
เพียงวารางเขาเปนสัตวเทาน้ันเอง ใจนี้เหมือนกันหมด นี่ละธรรมเขาที่ไหน อยูในสัตวก็
นาดู อยูในบุคคลก็นาชม ถาเปนกิเลสตัณหาเขาที่ไหนเปนผีเปนยักษไปเลย 

เพราะฉะนั้นการปกครองบานเมือง เราจึงอยากจะใหเฉล่ียเผื่อแผ ในวงรัฐบาลก็
อยาเห็นแกพรรคแกพวก แกกกของตัวเอง ใหเห็นแกพรรคพวกคนอื่นทั่วประเทศไทยมี
หัวใจเชนเดียวกัน เฉล่ียหนาที่การงานที่จะเปนผลไดผลเสียอะไรๆ นี้ใหทั่วถึงกันสม่ําเสมอ 
ไมควรที่จะไปยกใหคณะของตน พรรคของตนพวกของตน ไดมาก ใหคนอื่นแหงผากๆ 
หนาเห่ียวแหงไปอยางน้ีใชไมได ตองใหสม่ําเสมอ ถาเปนอยางน้ีแลวก็ดี เปนผูใหญดี วง
รัฐบาลก็ดี นายกก็ดี รองลงไปจากนายก บริษัทบริวารเฉลี่ยเผื่อแผใหทั่วถึงกันหมดใน
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หนาที่การงานทุกอยาง กจ็ะสะดวกสบายไปหมด แลวก็ราบร่ืนดีงาม ไมยกตนขมทานแบบ
ลึกๆ ลับๆ แบบช้ําหัวใจ อยางน้ันใชไมไดเลย 

รัฐบาลเราควรจะเอาธรรมนี้เขาไปเฉลี่ยเผื่อแผในวงราชการบานเมือง จนกระทั่งถงึ
ประชาชนราษฎรใหทั่วถึงกัน ตามจํานวนมากนอยที่จะสงเคราะหไดขนาดไหน ใหทําอยาง
นั้นดวยอรรถดวยธรรม อยาทําดวยอํานาจของกิเลส จะเยอหยิ่งจองหองพองตัวโดยไมรูสึก 
ทั้งๆ ทีด่ินเหนียวติดหัวแลวก็วาตัวมีหงอนไปเสีย เดี๋ยวนี้พอไดยศไดลาภบาง ขึ้นละเปน
ดินเหนียวเขาไปติดหัวแลวก็วาตัวมีหงอน พองตัวไปเสีย เสียตรงนี้เอง คนเราพอมียศ
ขึ้นมาบางก็ลืมตัวๆ เมื่อมียศไมลืมธรรมแลวไมลืมตัวคนเรา ขอใหมีธรรมในใจจะไมลืม
ตัวอยางงายดาย วันนี้พูดเพียงเทานี้พอสมควร เอาละ 

 
ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันพุธที่ 24 พ.ย. 47 

 
อยาทําใหประชาชนทนรับไมได ! 

 
เปนที่นาสังเกตอยางยิง่กบับทพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ

หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปนโน ที่แสดงสอนญาติโยมที่วัดปาบานตาดเมื่อเชาวานนี้วา 
อยากจะใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 

ส่ิงที่บงบอกเชนนี้ ถาจะใหผมคาดเดาจากการประเมินสถานการณของบานเมืองใน
ระยะนี้ก็นาจะเปนเพราะ หลวงตาเกิดความเบื่อหนายเต็มทนกับการเพิกเฉยละเลยของ
ทานนายกรัฐมนตร ีพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร ที่ไมยอมฟงเสียงของประชาชนสวนใหญ
ที่รวมกันลงนามกวา 1 ลาน 7 แสนรายชื่อ ที่เสนอใหรัฐบาลถวายคืนพระราชอํานาจแด
พระมหากษตัริยในการทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 

นอกจากหลวงตาจะเบื่อหนาย กับเรื่องความไมเอาไหนของกระบวนการทาง
การเมืองแลว อีกประการหนึ่งหลวงตาทานก็คงจะเบื่อหนายกับความเหลวแหลกในวงการ
สงฆอกีเชนกนั ซึ่งที่ผานมาหลวงตาไดชักนําลูกศิษยทั้งหลายใหออกมาชวยกันตอตานกับ
ขบวนการปลนพระอํานาจสมเด็จพระสังฆราชหลายครั้งหลายหน แตแลวก็ไมสามารถจะ
ตอกรเอาชนะกับอํานาจของนักการเมือง 

จากสถานการณที่ผานมา ยอมแสดงคอนขางจะเดนชัดวา นักการเมืองไดเขาไป
แทรกแซงในกิจการของคณะสงฆอยางที่ไมเคยเปนมากอน ในเมื่อพระสงฆจํานวนไมนอย
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จําตองเดือดรอนจากการเขาแทรกแซงของนักการเมือง ทางหลวงตาซึ่งเปนผูนําพระสงฆ
สวนหนึ่งในสังฆมณฑลจึงไดออกมาแทรกแซงกับกระบวนการการเมืองบาง 

แสดงวาหลวงตาไมตองการนายกรัฐมนตรีคนนี้หรือคนไหนๆ อีกแลว ! 

ลองมาสดับธรรมของหลวงตา ซึ่งไดเผยแพรออกทางอินเทอรเน็ตไปทั่วโลกเมื่อเชา
วานนี้วา 

“พูดอยางน้ีเราก็อดไมได มันลุกลามเขาไปถึงการบานการเมือง ศาสนานี้เปนหัวใจ
ของชาตไิทยเรา เปนหัวใจของชาวพทุธ แลวตีกระจายออกไปถึงชาติบานเมือง ตั้งคนใด
ขึ้นมาๆ กไ็มเปนที่ไววางใจ ตั้งขึน้มาพวกนี้จะไดพวกนั้นจะเสีย จะทําลายชาติไทยนี้ละ
ไมใชอะไรนะ เอาหัวคนทั้งชาติเปนที่เหยียบหัวขึ้นของรัฐบาลแตละชุดๆ ยื้อแยงแขงชั่ว 

แขงความเลวทรามซึ่งกันและกัน เราไมไวใจ ตั้งคณะไหนขึ้นมาก็ไมไวใจ เรามีไวใจอยูอยาง
เดียว พูดตามภาษาธรรมในความยุติธรรม ในความไววางใจตามสายธรรม เราเห็นตั้งแตใน
หลวงคือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเราเทานั้น เปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ดวย เปนนายกรัฐมนตรีดวยในนามนั้น แตพระองคไมทรงงานละ ส่ังใหลูกนองอะไรทําก็
ได ในคําส่ังของพระองคเองนี้จะเปนทีแ่นใจสําหรับธรรม และหลวงตาบัวแนใจดวย” 

“เอา...ไมเคยมีก็ฟงเสียวันนี้นะ ถาตั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนทั้งพระเจา
แผนดินดวยเปนทั้งนายกฯดวย บานเมืองจะรมเยน็ไปโดยลําดับลําดา” 

อยาปฏิเสธนะวาการเมืองไมไดกาวกายกับเรื่องของพระ 

ทีพระจะกาวกายทางการเมืองบางกต็องไมวากัน ! 
ถาการเมืองไมกาวกายกบัเรื่องของพระแลว จะออกประกาศสํานักนายกฯเรื่องพระ

อาการประชวรของสมเด็จพระสังฆราชทําไมกัน 

ทีพอแมของนักการเมืองเจ็บปวย ทําไมถึงไมประจานใหคนทั่วบานทั่วเมืองรับรูกัน
บาง 

สมเด็จพระสังฆราชทรงเปนสมเด็จพระอาจารยของในหลวง และทรงเปนสมเด็จ
พระสังฆบิดรของพระภกิษุสงฆทุกรูปทุกองค ไมคิดบางหรือวาพระสงฆที่มีความจงรักภักดี
ตอพระองคจะรูสึกเชนไร 

การกาวกายของนักการเมือง ยังสงผลใหอดีตขาราชการชั่วที่เคยกาวล้ําก้ําเกินตอ
องคสมเด็จพระสังฆราช ไดเขามามีอํานาจบงการกิจการคณะสงฆตอไปอีกอยางไมรูจักจบ 
ซึ่งใครจะรูบางวา ณ วันนี้เขาคนนั้นไดเขาไปนั่งบัญชาการคณะสงฆอยูในวัดใหญแหงหนึ่ง
ซึ่งเปนขุมอํานาจ 
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ตั้งขุมอํานาจขึ้นมาคัดคาน กับการทําหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
อยางไมละอายใจ จนกระทั่งการบรรจุเร่ืองเขาเปนวาระการประชุม ขุมอาํนาจขุมนี้ก็ยังยื้อ
แยงไปจัดทํากันขึ้นเอง 

ในเมื่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ยังทรงมีพระสติสัมปชัญญะ
บริบูรณทุกประการ และพระอํานาจบัญชาการคณะสงฆก็ยงัทรงมีอยูครบถวนบริบูรณ
ตามที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯสถาปนา จะเปนไปไดไหมที่ใครจะเขาไปกราบ
ทูลขอใหพระองคทรงมพีระบัญชาดวยพระองคเอง? 

พฤตกิรรมของนักการเมืองระวังประชาชนจะทนรับไมได !!  

ณ. หนูแกว 
 
 

หลวงตา เอาละ พูดถูกตองแลวเราเห็นดวยเลย เอาละพอ 
โยม หนูไดพิจารณากายคะหลวงตา แลวปรากฏวามีอยูวันหนึ่ง กายนี้มันแตก

กระจายออกระเบิดออก เหลือเปนเพียงความวาง แลวมันก็บอกขึ้นมาในจิตวาที่แทจริง
แลว กายเรากับกายเขาเปนแตเพียงความวางเปลาเทานี้หรือ แลวมีอยูวันหนึ่งในขณะที่
กําลังเดินบริกรรมพุทโธ ยิ่งพุทโธเทาไรมันก็ยิ่งกดทับ มันกย็ิ่งหนกั ก็เลยวางพุทโธแลวก็
หันมาดูกาย พอดูกายไดสองรอบปรากฏวาจิตไมวาจะจอกายตรงไหน ก็เปนเพียงความ
สวางใสหมดทั้งราง แตในปจจุบันนี้เมื่อดกูายเสร็จปรากฏวามันเปนโครงกระดูก เปนโครง
กระดูกเล็กๆ ยอนเขามาอยูในจิตคะ 

หลวงตา ถกูตองแลว พิจารณาอยางน้ีถูกตองแลว เราสรุปความเลยวาไมผิด ให
พิจารณาอยางน้ันเรื่อยๆ ไปจนมันมีความชํานิชํานาญ ปญญาของเรามันจะแทรกออกไป
ทุกแหงหนใหเกิดความละเอียดลออ แตกแขนงออกไปเปนความรูความฉลาดรอบคอบเขา
ไป ถอนออกไปๆ เร่ืองอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในโครงกระดูก ของเขาของเรา
เหมือนกันหมดนั่นแหละ เขาใจเหรอ พิจารณานี่แหละ องคอริยสัจ องคแหงความตรัสรูอยู
ตรงนี้แหละ เอาพิจารณานี้ ถาไมหนีจากน้ีแลวไปไดไมสงสัย เอาละพอ ใหพร 

อยาขี้เกียจภาวนา ใหขยันภาวนา เราไมคอยไดสอนภาวนาให ผูเร่ิมตนภาวนาใหตั้ง
สติใหดีอยูกบัคําบริกรรม ใหแนวอยูนั้น แลวจิตจะตั้งรากฐานได สงบได จําใหดีนะคํานี้
สําคัญมาก สติเปนของสําคัญมากที่จะควบคุมงานทั้งหลายใหเขาสูจุดมุงหมายได ถาสติ
ขาดเมื่อไรความเพียรขาดเมื่อนั้น เขาใจแลวนะ สติเปนสําคัญ ถาสติไมขาด อิริยาบถ
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เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนเปนความเพียรอยูตลอด สติควบคุมความดีงามไดเปนอยางด ีมีสติ
อยูเทานั้นควบคุมแลวดีหมดคนเรา เอาละ 

 
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/

