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ตํารวจดีคนรัก 
 

 บรรดาตํารวจทั้งหลายก็เทียบเหมือนกับลูกกับหลาน หลวงตาน่ีก็อายุมากแลว 
เทียบเปนเหมือนพอตาไดบางแลวหรือไดเต็มที ่วันนี้บรรดาลูกหลานทั้งหลายมาเยี่ยม
วัดเยี่ยมวา ตาก็ไดเห็น หูก็ไดยิน ใจก็ไดนําไปคิดในส่ิงที่เปนสิริมงคล อันไหนที่ไมเปน
สิริมงคลเราก็ตัดออก ๆ แตสวนมากการเขาวัดหาสถานที่ที่ทานตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
อรรถธรรมจริง ๆ แลว มักจะไดความเปนสิริมงคลฝงไวภายในดวงใจ ระลึกไวไดนาน
ไมลืมอยางงาย ๆ ดังที่ในตําราพุทธศาสนาทานไดแสดงไววา บรรดาประชาชนที่ยังไม
เคยกับศาสนา เพราะศาสนาก็มีมากตอมากเชนเดียวกับทุกวันน้ีแหละ ไมทราบวา
ศาสนาอะไรตออะไร ใครก็เสกสรรปนยอวาศาสนาของเราดี ๆ ดีไมดีก็ทะเลาะเบาะแวง
ถึงการรบราฆาฟนกันก็ยังมีท่ีเก่ียวกับศาสนา ในครั้งพุทธกาลก็มีมากเชนเดียวกันนี้
แหละ ก็เลยไมทราบวาศาสนาอะไรดีศาสนาอะไรดี ศาสนาอะไรแท 
 แตน้ีเราไมพูดไปมากละเรื่องศาสนาที่มีมากน่ี เราพูดเฉพาะส่ิงที่เปนสิริมงคล 
ในครั้งพุทธกาลสวนมากเวลาคนเขาไปสํานักพระพุทธเจา เขาไปสํานักของพระสงฆ
สาวกทานแลวมักจะไดความเปนสิริมงคลออกมา คนที่เคยช่ัวกลายเปนคนดีมีมากมาย
ในครั้งนั้น ในครั้งนี้เราก็เชื่ออยางนั้นเหมือนกัน วาคนเราเกิดมาไมไดเกิดมากับของดิบ
ของดีโดยถายเดียว ยอมเกิดมาสับปนกันกับสิ่งดีชั่วทั้งหลาย สวนมากมักจะชั่วมากกวา
ดี เพราะฉะนั้นการที่จะใหเปนคนดีมาตั้งแตออนแตออกนั้น จึงเปนของหาไดยาก ตอง
มาเสาะแสวงหาภายหลัง ตอเมื่อหู ตา จมูก ล้ิน กาย ไดสัมผัสสัมพันธกับส่ิงทั้งหลาย
พอที่จะนํามาเปนประโยชน ดวยการเห็นการไดยินบางแลว น้ันแหละถึงจะเปน
ประโยชนแกผูไดเห็นไดยินไดฟง นี่ละเรื่องครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็แนใจวาไมผิดกัน 
 การกาวเขาสูวัดก็หวังเปนสิริมงคลดังที่พูดตะกี้นี ้ในครั้งพุทธกาลบางคณะไปตั้ง 
๓๐–๔๐–๕๐–๖๐ ก็มี ไปเที่ยวเตร็ดเตรเรรอนสนุกสนาน เกาะกันเปนฝูง ๆ เปนพวก ๆ 
ตัวผูตัวเมีย ถาภาษามนุษยแลวเราเรียกวาผูหญิงผูชาย ถาภาษาสัตวก็เรียกวาตัวผูตัว
เมีย เกาะกันอึกทึกครึกโครม น่ันก็คือไปดวยความเพลิดเพลิน ความเพลิดเพลินมีมาก
มักจะลืมตัวคนเรา และสวนมากมักจะทําความช่ัวมากกวาการทําความดี 
 ทีนี้เมื่อกาวเขาไปสูสํานักของพระพุทธเจาแลว พอตาไดเห็นเขาสะดุดทั้งหญิงทั้ง
ชาย พอไดยินอรรถธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงขึ้นใหฟงเทาน้ัน หูก็ต่ืนตาก็ต่ืนใจ
สวางข้ึนมา ส่ิงที่เคยเปนมาต้ังแตกอนเพราะความไมรู เกิดมาก็เกิดมากับพอกับแม ก็



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๒๙ 

๒๙ 

เปนเรื่องอันเดียวกันนี้พาใหเกิด จึงไมรูภาษีภาษาอะไร เพิ่งจะมาไดยินไดฟงเสียงอรรถ
เสียงธรรมข้ึนในวันน้ี วาอยางนั้น ก็เกิดความสนใจข้ึนมา แลวก็พยายามละช่ัวทําดี ผูที่
ไดอยางรวดเร็วก็มี ผูที่ไดอยางชาก็มี แตไดเปนลําดับลําดา นี่ขอสรุปความเอาเลยวา 
บางทานไดสําเร็จเปนพระอริยบุคคลทั้ง ๆ ที่ยังเปนฆราวาสอยูน่ีมี และมีเปนจํานวน
มากโดยลําดับลําดา จากนั้นก็ไดสละตนออกบวช จนกลายเปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวก
เรา ในตํารามีไวอยางนั้น ไดอานไดเห็นมาแลวจึงไดนํามาพูดใหลูกหลานบานเมืองของ
เราทั้งหลายไดทราบ ไดถือเปนคติตัวอยาง 
 อันนี้เราไมใชเปนคนประเภทน้ัน ไมใชเปนคนโกโรโกโส ไดตั้งใจมุงมาหาอรรถ
หาธรรมแลว เราก็แนใจวาจะเปนผลเปนประโยชนแกลูกหลานทั้งหลาย การเขาสูวัดอัน
เปนสถานที่ที่ทานบําเพ็ญ และทานตั้งใจบําเพ็ญดวย ตาของเราก็จะเปนมงคล มองเห็น
พระก็นาเคารพเล่ือมใส เพราะเหตุใด เพราะพระมีระเบียบ ถาพระเราไดดําเนินตาม
ระเบียบกฎขอบังคับของพระพุทธเจาผูเปนองคประเสริฐในทางพระทัย ระบายออกทาง
มารยาทเปนของประเสริฐตาม ๆ กันแลว บรรดาลูกศิษยที่มีครูแลวยอมจะเปนลูกศิษย
ที่ด ีเชน พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา 

เวลาเรากาวเขาไปสูสํานักของทาน ซึ่งลวนแลวแตเปนสํานักที่ทานต้ังหนาตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดี และสวนมากสถานท่ีเชนน้ัน มักจะเปนสถานที่ทรง
มรรคทรงผล ถาเปนตลาดก็เปนตลาดสด ๆ รอน ๆ หาเลือกไดทุกส่ิงทุกอยางบรรดา
สินคาในตลาดนั้น น่ีก็เรื่องของคุณงามความดีทั้งหลาย ต้ังแตพื้น ๆ ขึ้นไปจนกระทั่ง
มรรคผลนิพพาน ก็ยอมจะหาไดในสํานักหรือสถานที่ที่ทานผูบําเพ็ญดวยความตั้งอกตั้ง
ใจ และเปนผูทรงมรรคผลอยูแลว เราก็พลอยเปนสิริมงคล  
 ในศัพทบาลีทานกลาวไวเปนเครื่องสนับสนุนวา สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺ
คลมุตฺตมํ เรากาวเขาไปสูสถานที่เชนนั้น ยอมไดเห็นสมณะผูทรงไวซึ่งกายวาจาใจอัน
สะอาดสะอาน กายวาจาสงบ ใจสงบจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย มีอยูไมนอยในสํานักเชน
น้ัน เพราะเปนสํานักต้ังหนาต้ังตาฆากิเลส ไมใชสํานักต้ังหนาต้ังตาสงเสริมกิเลสข้ึนมา
เหยียบยํ่าทําลายตนและผูอ่ืนใหแสลงหูแสลงตา เบ่ือทางใจ เห็นพระไมอยากดู มองดู
พระแลวเกิดความเกอ ๆ เขิน ๆ เกิดความเสนียดจัญไรขึ้นในใจ ทั้ง ๆ ที่พระก็นับถือ
มาตั้งแตพอแมปูยาตายาย แตเวลาไปเจอพระเทวทัตประเภทน้ันเขาไปภายในจิตใจ
แลว เลยฝงใจเปนยาพิษขึ้นมา บางคนถึงกับไมอยากจะเขาใกลพระ ไมเขาใกลวัดใกล
วาก็มีจํานวนมาก 
 น่ีพูดเปนแงทั้งไดทั้งเสียทั้งดีทั้งช่ัว ใหบรรดาลูกหลานพี่นองทั้งหลายไดทราบ
ไดคิดไดอานเอาไว วาส่ิงเหลาน้ีมีอยูทั่วไป แตสวนมากสําหรับสถานที่ที่ทานบําเพ็ญ
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ดวยอรรถดวยธรรมจริง ๆ ตั้งหนาตั้งตาตออรรถตอธรรมจริง ๆ มักจะเปนสถานที่เปน
มงคล เราก็ไดเห็นวา สมณานฺจ ทสฺสนํ  ไดเห็นสมณะเปนผูสงบกายวาจาใจแลว  
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ น่ีถือเปนมงคลอันสูงสุด สมณะทานกลาวไวมี ๔ ประเภทแยกออก
วา สมณะที่ ๑ คือพระโสดา สมณะที่ ๒ คือพระสกิทาคา น่ีลวนแลวแตเปนอริยบุคคล 
สมณะที่ ๓ ไดแกพระอนาคามี สมณะที่ ๔ ไดแกพระอรหัตบุคคล 
 พระเหลานั้นซึ่งเปนผูต้ังหนาต้ังตาประพฤติปฏิบัติ ตามหลักศาสนธรรมของ
พระพุทธเจา ซึ่งเปนทางเพื่อกาวเขาสูมรรคผลนิพพานอยูแลว ยอมจะไดทรงซึ่งมรรค
ผลนิพพาน ยอมจะไดเจอไดเห็นอริยธรรม ๔ ข้ัน ขั้นใดก็ตามตั้งแตพระโสดา สกิทาคา
ขึ้นไป จนกระทั่งถึงอรหัตอรหันต ทานเหลาน้ีจะตองไดทรงโดยไมตองสงสัย ในความรู
สึกของเราชาวพุทธยอมจะเปนเชนน้ันดวยกัน ถาไมถูกกิเลสเอาไปเหยียบยํ่าทําลาย
ความจริงทิ้งเสียหมด เหลือไวแตความจอมปลอมวามรรคผลนิพพานไมมีเทาน้ัน 
 เพราะศาสนธรรมนี้เปนศาสนาหรือเปนตลาดทรงไวซึ่งมรรคผลนิพพาน สําหรับ
ประชาชนชาวพุทธทั้งหลาย จะไดเขาไปชมไดประพฤติปฏิบัติ เมื่อเปนเชนน้ันกาวเขา
ไปเห็นวัดเห็นพระก็เกิดความเชื่อความเล่ือมใส เพราะกิริยามารยาทสวยงาม เนื่องจาก
พระมีกฎมีระเบียบจากหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจา ซึ่งวางไวแลวดวยความถูก
ตองดีงาม ที่เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทั้งดานธรรมะทั้งดานพระวินัย 
ตลอดถึงทางเขาสูมรรคผลนิพพาน ไมมีทางปลีกทางแวะ ตรงแนวตอความดีท้ังหลาย 
 เราทั้งหลายก็เปนลูกชาวพุทธ วันน้ีไดมาเห็นพระ ทีแรกก็เห็นพระนุงผาเหลือง 
ทานประพฤติปฏิบัติกายวาจาของทานเรียบรอยก็เปนมงคลอันหน่ึง สวนทานจะทรง
มรรคทรงผลขนาดใด ดังที่กลาวมาตะก้ีนี้วา พระโสดา สกิทา อนาคา อรหันต น้ัน 
สําหรับหลวงตาไมจําเปนจะตองยืนยัน เพราะธรรมของพระพุทธเจาเปนเครื่องยืนยัน
อยูแลววา สุปฏิปนฺโน ผูปฏิบัติดี อุชุปฏิปนฺโน ปฏิบัติตรงแนวตออรรถตอธรรม ไมเถล
ไถลไปทางโลกามิสลาภสักการะ ใหฆาพระที่โงเขลาตายไปเสีย ญายปฏิปนฺโน เปนผู
ปฏิบัติเพื่อความรูย่ิงเห็นจริงในธรรมทั้งหลาย สามีจิปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติธรรมสม
ควรแกธรรม เจาของก็พึงใจในเจาของ เย็นอกเย็นใจ คนอ่ืนเห็นก็นากราบไหวบูชา 
 นี่ละพระที่ตั้งใจปฏิบัติแบบนี้ยังมีอยูในสถานที่ใด สถานที่นั้นแล พระเชนนั้นแล 
จะเปนผูทรงไวซึ่งมรรคซึ่งผลทั้ง ๔ ประเภทน้ีอยางใดอยางหน่ึง หรือทั้งหมดโดยไม
ตองสงสัย เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจาน้ันประกาศยืนยันไวแลววา เปนศาสน
ธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเทานั้น ไมใชเพื่อนรกอเวจีที่ไหน ในบรรดาผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบตามธรรมแลวจะไปตกนรก ไมเคยมีในพุทธศาสนาเราน้ี และไมเคยมีในศาสนา
ของพระพุทธเจาองคใด ทั้งยังจะไมมีตอไปอีกตลอดกัปตลอดกัลป จะมีแตความเปน
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สิริมงคลสําหรับผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังที่กลาวมาแลวนี้เทานั้น จะเปนผูทรงมรรคทรง
ผลทรงสวรรคนิพพาน 
 ดวยเหตุน้ีทานทั้งหลายเขามาสู วัดน้ี ตาก็ไดเปนมงคล ดูสถานท่ีวิเวกสงัด
สําหรับประกอบความพากเพียรของพระ พระมาอยูสถานที่น่ีทั่วประเทศไทย มีทุกภาค 
ปริญญาตรีก็มี โทก็มี เอกก็มี และนายพันนายพลมาบวชอยูน้ีก็มี มีเฉพาะแตหลวงตา
บัวองคเดียวเทาน้ัน นอกน้ันทานมีข้ันมีภูมิหมด แตก็อยาประมาทนะ เราก็เปนขั้นภูมิ
หลวงตาบัวเหมือนกัน เพราะเหตุไร 

น่ีจะนํานิทานยอ ๆ มาเลาใหบรรดาลูกหลานทั้งหลายฟง เขาเขียนจดหมายมา 
เราบอกสถานที่เลยวา นนทบุรี ผูหญิงคนหน่ึงเขาเขียนจดหมายมาหาหลวงตาบัวนี่
แหละ เขาขอประทานโทษ โอย พูดไพเราะเพราะพริ้งเหมือนเขาไมใชเปนคน ป.๔ นะ 
เขียนจดหมายน้ันไพเราะเพราะพริ้งมากมาถึงเรา แลวขอประทานโทษโปรดเมตตา
อะไรทํานองนั้นแหละ เขาบอกวาเขาไมเคยเขียนจดหมายถึงพระเลยตั้งแตวันเกิดมาวา
งั้น เพิ่งจะเขียนในฉบับนี้ฉบับเดียวเทานั้น นี่ไดสงมาถึงทานกลัววาคําพูดคําจาอะไรจะ
ไมถูกกาลเทศะ เพราะดิฉันนี้เรียนจบเพียงแค ป.๔ เทาน้ัน น่ีเขาสารภาพตัวของเขา
มานะ 
 เราก็ตอบไปบอกวา เราไดใหอภัยคุณแลวต้ังแตคุณยังไมไดเขียนจดหมาย 
เพราะหลวงตาบัวเรียนสอบไดเพียงแค ป.๓ เทานั้น เราก็บอก น่ีละที่วา ป.๓ มีหลวง
ตาบัวองคเดียวอยูในวัดนี้ นี่เราพูดสนุก ๆ นะ สวนที่จะเรียนอะไรตออะไรนั้นเราไมเอา
มาพูดอันน้ีนะ เราพูดเฉพาะ ป.๓ สมัยแตกอนไมมี ป.๔ หลังจากน้ันเราจะเรียนอะไร 
ๆ เราไมตองวิจารณไปละ เอาแคหลวงตาบัวน้ีเหมาะแลว 
 พระมาอยูที่น่ีทานมาเพื่ออะไร ทานมาเพื่อประพฤติปฏิบัติศึกษาปรารภจากครู
บาอาจารยจริง ๆ มีทุกภาคหมด เมืองไทยเราน้ี ดูภาคกลางจะมากกวาเพื่อนที่น่ี ภาค
อ่ืน ๆ ก็มีหมดทุกภาคเลยละ มาศึกษาปรารภตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติจริง ๆ เราก็
ไดอุตสาหพยายามส่ังสอนเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลังความสามารถ อีกประการ
หน่ึงที่วาโรคของเรากําเริบ ๆ ทางหัวใจน้ี เราก็ยังมีความแนใจอยูวา คงเก่ียวกับเร่ือง
การแนะนําส่ังสอนน้ีเองเปนสําคัญอันหน่ึง เพราะการส่ังสอนพระยอมใชกําลังวังชา
ซุมเสียงดัง เนนหนัก เผ็ดรอนมากกวาการสอนใคร ๆ ในบรรดาประชาชนและพระเณร
ท้ังหลาย เพราะเหตุไร 
 เพราะพระที่มาสูวัดปาบานตาดนี้ สวนมากมีแตพระกรรมฐานต้ังหนาตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติ ถาเราจะเทียบแลวก็เหมือนกับทหารที่เขาสูแนวรบแลว การย่ืน
ศาสตราอาวุธหรืออุบายวิธีการตาง ๆ ใหทหารที่เขาสูแนวรบ ยอมจะยื่นแตสิ่งสําคัญ ๆ 



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๓๒ 

๓๒ 

อาวุธก็เปนอาวุธที่ทันสมัย อุบายก็เปนอุบายที่ทันสมัยตอเหตุการณที่จะไดชัยชนะมาสู
บานเมือง อันน้ีก็เหมือนกัน ธรรมะอุบายตาง ๆ ที่จะแสดงใหบรรดาพระทั้งหลายที่มา
จากที่ตาง ๆ เขามาสูสถานที่นี้ไดยินไดฟง ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน เพราะฉะน้ัน การ
พูดการเทศนาวาการตาง ๆ ตลอดถึงซุมเสียงโวหารสํานวนตาง ๆ จึงมีแตความเผ็ด
รอนไปตาม ๆ กันหมด เพื่อใหทันกับเหตุการณคือกิเลสที่แหลมคมมาก ฉลาดเฉลียว
มากทีเดียว เราไมคอยจะทันมัน ตองอาศัยอุบายธรรมะเทาน้ันเปนเคร่ืองปราบ 
 ในขอน้ีก็คิดวาบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายก็จะมี สิ่งที่มันเร็วกวาเราคืออะไร 
คือความอยาก สิ่งที่เราจะคัดคานตานทานมัน ๑) มีก็ไมเอามาใช ๒) ไมสนใจที่จะนํามา
ใช ใหตานทานความอยากทั้งหลายเหลานั้น ซึ่งมีอยูในตัวของเราน้ีแหละและกลับมา
เปนขาศึกตอตัวของเรา คือความอยากอะไร ตาก็อยากเห็น เปนยังไงตาอยากเห็น ไมใช
อยากเห็นเพื่ออยากเปนเศรษฐีนะ แตอยากเห็นเพื่อความลมจม โดยที่เจตนาไมมีมันก็
เปน ตาน่ีอยากจะเห็นแตของสวย ๆ งาม ๆ ใชไหมละ ถาสมมุติวาเปนผูชายก็อยาก
เห็นผูหญิงนั่นแหละ ถาเปนผูหญิงก็อยากเห็นผูชายนั่นแหละ เห็นแลวเปนยังไง จะเปน
เศรษฐีไดดวยการเห็นกันนี้ไหม ไมเปน 

หลวงตาบัวไมเคยมีลูกมีเมียอยาใหแปลไปมากนัก เดี๋ยวจะเปนเอาออยไปขาย
สวน หูก็เหมือนกัน อยากฟงแตเสียงไพเราะเพราะพริ้ง เสียงใครก็ไมอยากฟง อยากฟง
แตเสียงผูหญิง ถาเปนผูชาย ตํารวจก็เปนผูชายก็ตองมีความอยากเหมือนกันใชไหมละ 
ในขอนี้ถาหากวาหลวงตาบัวพูดผิดตองขออภัยดวยนะ เขาใจวาตาหูตํารวจน้ันแหละยิ่ง
ตัวสําคัญมาก ดีไมดีตํารวจตัวเกเรก็อาจจะมี แตเราไมไดหมายถึงเมืองอุดรฯ นะ เรา
หมายถึงเมืองอื่น ๆ ที่เราเคยผานมาแลวโนน เพราะฉะน้ันจึงไดวาความอยากน้ีเปนภัย 
 น่ีแสดงใหพี่นองลูกหลานทั้งหลายทราบตามหลักความจริงนะ คือไมไดดูถูก
เหยียดหยามคนนั้นคนนี้ เราเอาความจริงมาพูด เพื่อจะมีทางหลบหลีกปลีกแวะในสิ่งที่
ไมดีทั้งหลายเหลาน้ี ดวยอุบายที่ครูบาอาจารยแนะนําส่ังสอน และเราจะไดเสาะแสวง
หาความดีที่ทานสอนอีกเหมือนกัน นําไปเปนประโยชนเปนสิริมงคลแกเรา ส่ิงเหลานี้
ทําไมถึงช่ัวได อยูเฉย ๆ มันไมชั่ว มันตองออกจากความอยากเปนของสําคัญ ตาอยาก
เห็น เมื่ออยากเห็นแลวความอยากเห็นน้ีแตกแขนงออกไป สวนมากมักจะเปนฝายเสีย 
คือเราไมรูจักประมาณ ไมมีส่ิงหักหามความอยากน้ี ถารถก็ยังมีเบรก แตไมคอยจะ
เหยียบเบรก มักจะเหยียบแตคันเรง ทางคดทางโคงมีชุมนุมชนมากเพียงไร มีทางสี่
แยกหาแยกมากเทาไร ยิ่งเหยียบคันเรงมากเขาไป นั่นแหละจะชนคน เปนอันตราย รถ
เราทั้ง ๆที่มีเบรกก็เปนอันตรายได เพราะเราไมเหยียบเบรก แตมักจะเหยียบคันเรง
ดวยความประมาทเสียมากกวา คนเราจงึเสียไปดวยเหตุน้ี 



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๓๓ 

๓๓ 

 เรื่องความอยากของเราก็เหมือนกัน ความอยากน้ีก็เหมือนกับเหยียบคันเรงเขา
ไปในชุมนุมชนใชไหมละ มันอยาก ๆ อะไรก็ตาม มีแตอยากตะพึดตะพือ อยากดะไป
เลย ไมคํานึงถึงวาความอยากนี้เสียหายหรือไมเสียหาย ไมเหยียบเบรกหามลอบาง เพื่อ
พินิจพิจารณาเสียกอนแลวคอยทําลงไป คอยปลอยไปตามความอยากพอประมาณ ไม
ปลอยใหเกินเน้ือเกินตัว 
 ไอเรื่องความอยาก คนเราไมใชคนตายตองอยากดวยกัน แตอยากใหมีขอบเขต
ใหมีประมาณ อยากดูก็ใหดูพอหอมปากหอมคอ ฟงก็ใหฟงพอหอมปากหอมคอ อยา
ใหถึงเลยเถิดเตลิดเปดเปง จนกระทั่งถึงเจาของก็เสียเมียก็ดุ เขากันไมได ทําไมถึงวา
เมียก็ดุ เขากันไมไดน้ีเปนอะไร ก็ไปเห็นอีหนูขางถนนเขาไปน่ันซี เลยลืมเมียเจาของ 
น่ันละกลับมาอยางนอยหนาแขงแตก มากกวาน้ันแตกกระจัดกระจายกันไป น่ีเพราะ
ความอยากไมรูจกัประมาณ ใหลูกหลานทั้งหลายพินิจพิจารณาระมัดระวังเอาไวนะ 
 ความอยากประเภทนี้อยาไปอยาก หามทันที เหยียบเบรกหามลอ วาความอยาก
น้ีไมเปนมงคล จะเปนความเสียหายแกเราทั้งครอบครัวเหยาเรือนของเรา ลูกเตาหลาน
เหลนเกิดทะเลาะเบาะแวง พอกับแมทะเลาะกันเทาน้ัน ลูกหนาซีดไปหมด เขากับใครก็
ไมได เปนปมดอยอันหนึ่งประจําเด็ก เรียนหนังสือไมรูเรื่อง กลับมาบานก็มาเห็นพอ
กับแมทะเลาะกัน เรื่องพออีหนูแมอีหนูนอกบาน แนะเสียทุกส่ิงทุกอยาง ฟงอะไรก็ฟง
แตสูเพลงวิดีโอดีเอน่ีไมไดอีกแหละ เหลาน้ีก็จะเสียอีก ใหพากันระมัดระวังใหมากนะ 
มีไหมวิดีโอดีเอเมืองอุดรฯ เราน้ี หรือมีแตทางกรุงเทพฯ นั่นหลวงตาบัวไมคอยไดเขา
เมืองอุดรฯ ไมคอยจะรูเรื่องอะไรนักละ ทางแถวน้ีมีหรือเปลาก็ไมรู ถามีใหลูกหลาน
ระวังกันนะ น่ีอันหน่ึง 
 จมูกก็ไมอยากดมกล่ินไหนละ ถาเปนผูชายอยากดมแตกล่ินผูหญิงไมไปดมที่
อ่ืน หอมหวนชวนดมเทาไรก็ตามไมดมแหละ ชอบจะไปดมกลิ่นผูหญิงน่ันละ จมูกล้ิน
กาย รสชาติสูรสชาติผูหญิงไมได กลับตรงกันขาม ผูหญิงกับผูชายก็เหมือนกัน พระ
พุทธเจาทานสอนไวน้ีจะนํามาใหลูกหลานทั้งหลายฟงนะ น่ีอุบายทานสอนพระ แตทีนี้
พระก็มาจากคน เราทานทั้งหลายก็คนเหมือนกัน มีทางไดทางเสียเหมือนกัน จึงควรจะ
ไดรับอุบายตาง ๆ ได น่ีทานสอนพระนะ สอนพระผูปฏิบัติ พระองคเองเปนผูสอน 
ประทานพระโอวาทดวยพระโอษฐคือปากของพระองคเองวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวลา
ทานเขาสูแนวรบจะฆากิเลส นี่ทานสอนในวงใน แตหลวงตาบัวนี้จะเปนคนปากเปราะ
สักหนอย เลยเอาออกมาวงนอก อาจจะผิดไปบางนะ แตเราหวังประโยชนใหบรรดาพี่
นองทั้งหลายไดนําไปคิด ในสิ่งที่วาอะไรที่เดนกวาเพื่อนในโลกน้ี นั่นละเพื่อใหไดรูขอนี้
วาง้ัน จึงไดนําออกมา 



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๓๔ 

๓๔ 

 โดยใจความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตน้ีเกิดมานานแสนนานแลว จน
กระทั่งไดเปนศาสดาของโลก เราไมเคยเห็นรูปใด ฟงซิ จะสวยงามนาดูนาชมยิ่งกวารูป
ผูหญิง และไมมีเสียงใดที่จะไพเราะเพราะพริ้งตัดเขาไปในหัวตับ ย่ิงกวาเสียงผูหญิง 
แตผูหญิงอยามาฟงนะ เราเทศนใหตํารวจฟงตางหาก จึงอยาเพิ่งมายุง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส ทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรเกินหญิงนะ ภิกษุทั้งหลายใหระมัดระวังใหมากที่สุด ภัย
ก็มีมาก คุณก็มีมากอยูกับผูหญิง ทีน้ีตรงกันขาม ทานสอนภิกษุณี เอาแบบเดียวกัน 
ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย ไมมีเสียงใดจะย่ิงกวาเสียงบุรุษนะ ไมมีรูปใดจะยิ่งกวารูปบุรุษ 
เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส ไมมีอะไรเกินบุรุษนะ เราตถาคตเกิดมาในโลกน้ีนานแสน
นานแลว ยังไมเคยเห็นส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่เขาร่ําลือวาเลิศเลอ ๆ แตไมไดเลิศเลอถึงกับตัด
ขั้วหัวตับหัวปอดเหมือนกับรูปผูชาย เสียงผูชาย กล่ินผูชาย รสชาติผูชายนะภิกษุณีทั้ง
หลาย ฟงซิ ตรงกันเหมือนกันน่ันแหละ คือรอยเปอรเซ็นตเหมือนกัน 
 เวลาสอนภิกษุก็เอาเนนหนักลงไปเต็มที่เหมือนกัน เวลาสอนภิกษุณีก็ใหเนน
หนัก เหมือนกับวาชี้หนาผูชายเลยนะ เห็นหนาผูชายไมได ชี้หนาเลยวานี้ตัวสําคัญวางั้น 
ทีน้ีสอนผูชายสอนพระก็เหมือนกัน ชี้หนาผูหญิงวางั้น สุดทายผูหญิงกับผูชายเปนผัว
เมียกันเขาใจไหม ทานสอนขนาดน้ัน เวลาอยางนั้นตองสอนอยางน้ัน ผูเขาสูแนวรบ
เพ่ือพนจากภัยก็ตองสอนอยางน้ัน  
 อันน้ีก็เอามาเปนคติตัวอยางใหลูกหลานทั้งหลายฟง วาธรรมดาผูหญิงผูชายนี้
จะแยกจากกันไมไดในโลกวัฏวนน้ี จะตองเปนอยางน้ีทั้งสัตวทั้งบุคคล เปนคูเคียงกัน
ตลอดไป แตสําคัญที่พอใหเกิดผลเกิดประโยชน ไมใหเกิดความเสียหายอยางออกหนา
ออกตานั้น ใหมีหามลอใหมีเครื่องรักษา เชนอยางไฟในบานของเรา ไฟนี้ไมมีไมได แต
ถาไมรูจักประมาณเกิดความประมาทแลว ไฟนั้นแหละจะไหมบานไหมเรือนฉิบหายวาย
ปวงไปหมด ถาเรารักษาแลวไฟนั้นละหุงตมแกงใชความสวางอะไร ก็คือไฟนั่นละ เรื่อง
ของส่ิงเหลานี้ก็เหมือนกัน ใหเปนผูรูจักประมาณ ใหรูจักใช อยาใหรูจักแตทําลายให
เกิดความฉิบหายปนปเสียอยางเดียว น่ีละที่วาเปนมงคล วันน้ีมาทั้งไดเห็นวัด เห็น
อากัปกิริยาเห็นพระเห็นเณรแลวก็ไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมที่ทานแสดงใหเราฟง เพื่อ
นําไปเปนคติตัวอยางอันดีงามของเรา กลับไปบานแลวก็ใหไปทําหนาท่ีการงาน 
 ประการหน่ึงเราเปนตํารวจน้ีก็คือ เปนผูที่รักษาหนาที่การงานอันสําคัญในสวน
รวม อํานาจอะไรก็มอบใหตํารวจเปนผูปกครองบานเมือง เพื่อความสงบสุขรมเย็น ถา
ตํารวจไมมี โจรมารผูรายเต็มไปหมด ที่ไหน ๆ ก็เปนโจรไดเปนผูรายได ถาไมมีสิ่งกลัว
เสียอยางเดียวคนเราจะทําช่ัวไดอยางงายดาย แตเมื่อมีส่ิงที่บังคับบัญชาส่ิงที่นากลัวอยู
บาง ก็ตองไดระมัดระวังคนเรา เพราะฉะน้ันเมื่อมีตํารวจที่ดีรักษากฎหมายบานเมือง 
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เพื่อชาติบานเมือง เพื่อสังคมใหอยูเย็นเปนสุข มีมากนอยในสถานที่ใด สถานที่นั้นบาน
เมืองนั้นยอมไดรับความสงบรมเย็น ตํารวจก็เปนผูพึ่งเปนพึ่งตายของชาวบาน ในขณะ
เดียวกันเราอยาใหตํารวจเปนผีเปนยักษของชาวบานรีดไถเขาก็แลวกัน เราตองแยก
ออกเปนประเภท ๆ เพราะเรื่องความจริงมีอยูอยางนั้น จึงตองไดสอนใหเขาอกเขาใจ 
 การประพฤติปฏิบัติตัวเรานั่นแหละ เปนตัวอยางอันดีแกชาวบานชาวเมืองทั้ง
หลายกอนหนาเขา อยาเอาใครมาเปนตัวอยาง ถาเอาหลักกฎหมายบานเมืองเขามาบวก
ในความเปนตํารวจของเราแลว ดําเนินหนาที่การงานเพื่อชาติบานเมือง เพื่อความซื่อ
สัตยสุจริต  ความจงรักภักดีตอชาติบานเมือง ตอประชาชน ไปที่ไหนประชาชนเขาจะรัก 
ถาผิดเราก็จับจริง ๆ ปรับโทษสินไหมจริง ๆ เพราะคนนี้ผิด ความผิดของแตละคน ๆ 
ถาตํารวจไมจับไมได เพราะความผิดน้ันผิดเพื่อชาติบานเมืองจริง ๆ ใหฉิบหายลมจม 
ใหสังคมฉิบหายลมจมไปจริง ๆ ไมใชเพียงผิดแตคนคนเดียวน้ัน ยังจะทําใหชาติบาน
เมืองลมจมไป เพราะความเสียหายของเขานั้นอีก ดวยเหตุนี้จึงตองจับ  
 เมื่อเราจับอยางมีเหตุมีผล ปรับไหมใสโทษดวยความมีเหตุมีผลนี้ ชาวบานเขาก็
เห็นใจ เขาก็รักเขาก็ชอบ เขาก็รูวาเราทําถูก ถาเราทําตรงกันขามไมมีหลักมีเกณฑ 
อาศัยแตอํานาจของความเปนตํารวจ เอาอํานาจของกฎหมายบานเมือง แลวทําสุมสี่สุม
หาแอบหนาแอบหลังอยางน้ันเขาก็รู เพราะเหตุไร เพราะบานเมืองนั้นคือใคร ก็คือคน 
คนมีหัวใจ ตํารวจรูคนเขาก็รู จึงตองปฏิบัติหนาที่ใหตรงแนวของตํารวจเราผูมีหนาที่
รักษาชาติบานเมือง 
 ตํารวจไปที่ไหนบานเมืองเราจะมีความรมเย็น คนรัก ไปไหนดีมีเสนหในตัว 
เด็กรักก็ตามไมวาแตผูใหญรัก เด็กรักก็เย็นใจก็สบาย เหมือนเรามีคุณคา ผูใหญรักก็
เหมือนเรามีคุณคา ประชาชนรักย่ิงเปนผูมีคุณคามาก เพราะฉะน้ันเราตองการความมี
คุณคาของเรา จงต้ังหนาต้ังตาทําตัวของตัวใหเปนตัวอยางของตัวเอง ใหมีความรมเย็น 
ใหมีความพึงใจในตัวของเราเองกอนอื่น ที่จะไปปฏิบัติหนาที่การงานใหเปนที่พึงใจของ
ประชาชนทั้งหลาย ใหพึงทําตัวเปนหลักใจ น้ันละที่น่ีไปที่ไหนประชาชนพลเมือง ไมวา
นักบวชหรอืฆราวาสหญิงชายรักหมด 
 คนที่มีคนรักยอมเปนผูมีคุณคา ถาไมมีคุณคาไมมีใครรัก ขี้หมูขี้หมาเขาไมรัก 
คิดดูซิคนที่มีคุณคาเขารัก แตคนที่เปนเสนียดจัญไรแกบานแกเมืองเขาชัง เราไม
ตองการใหคนชัง ตองการใหคนรัก เราตองทําตัวของเราใหเปนที่รักของตัวเอง เปนที่
ไวใจของตัวเอง จะเปนการทําตัวใหเปนที่รักของคนอื่นไปในขณะเดียวกันนั้น 
 น่ีละ วันนี้ไดใหโอวาทการแนะนําส่ังสอนแกบรรดาลูกหลานพี่นองทั้งหลาย ได
นําไปเปนคติตัวอยาง และการแสดงธรรมเหลาน้ี ตองขออภัยจากลูกหลานทั้งหลาย
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ดวย วาไมไดหมายถึงทานทั้งหลายมีความผิดอะไรๆ แตโอวาทการแนะนําสั่งสอนยอม
จะบอกทั้งทางผิดใหละเวน ทั้งทางถูกใหพากันดําเนิน โดยแยกกันไมออก จึงขอความ
สวัสดีมงคลจงมีแกบรรดาลูกหลานทั้งหลาย มีทานผูกํากับซึ่งเปนหัวหนามา และคุณศิริ 
รานศิริธรรม ซ่ึงเปนผูมีคุณแกสวนรวมเปนอยางมาก ใหเปนสิริมงคลโดยทั่วกัน 

เอาละพอ 
 


