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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที ่๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๗ 

ศีลธรรมในวงราชการ 
 วงราชการเราถาไดใกลชิดติดพันกับศาสนาพุทธแลวก็จะเจริญรุงเรือง หนาท่ีการ
งานก็จะชุมเย็น เวลาน้ีหนาท่ีการงานทุกแหงรอนนะ สวนมากเจานายละพาใหรอน ไม
ใชราษฎรพาใหรอนนะ เพราะไมเก่ียวของไมสนใจกับศีลกับธรรมเลย เห็นศีลธรรมเปน
ของเลน เปนของเศษของเดน เปนอาหารนอกบานนอกเมือง นอกไรนอกนา นอกหมอ
ขาวหมอแกงไปเสียแลว เห็นส่ิงช่ัวชาลามกท้ังหลายเปนเน้ือเปนหนัง เปนอาหารประจํา
วันแลวเวลาน้ี 

 เพราะฉะน้ันหนาท่ีการงานมันถึงระสํ่าระสายในวงราชการและผูทํางาน มีตั้งแต
เร่ืองปล้ินปลอนหลอกลวง กินใตโตะเหนือโตะ ใตเกาอี้เหนือเกาอี้ กินไปหมดทุกแหง
ทุกหน นี้มีตั้งแตเรื่องเปรตเรื่องผีทั้งนั้นปกครองบานเมือง อยางนี้จะเรียกวาปกครองยัง
ไง มันเปนการทําลายบานเมือง น่ีเพราะขาดศีลธรรม คนเราเม่ือมีศีลธรรมแลวยอมมี
หิริโอตตัปปะ ยอมรูจักดีจักชั่ว รูจักผิดจักถูก รูจักหนาที่ของตนการงานของตน 

 ความขาดจากศีลธรรม ไมใชเรื่องเล็กนอย เปนส่ิงท่ีเสียหายมากมายแกประเทศ
ชาติบานเมืองดวย เพราะขาราชการแตละราย ๆ น้ีเปนหัวใจของประชาชนราษฎรท่ัวท้ัง
แผนดิน ใครจะทํางานอยูที่ไหนก็คือทํางานเพื่อชาติ ๆ แลวใครไปทําผิดท่ีไหนก็ทําผิด
ตอชาติบานเมือง ๆ มีกี่คนทําผิดตอชาติบานเมืองทั้งนั้น ๆ จะไมเสียหายไดยังไงบาน
เมืองเรา ถามีศีลมีธรรมแลวไมทํานะ มีหิริโอตตัปปะ มีบาปมีบุญประจําใจ 

 เราเปนคนของชาติ อาศัยชาติ มีประชาชนราษฎรเปนผูหลอเลี้ยงอยูตลอดไป 
งานการจะไดมากไดนอยเงินเดือนตองหนุนตลอดเวลาไมใหขาดใหเกิน ไดกินตลอด
เปนพ้ืนอาหาร ไมมีอะไรท่ีจะเปนอาหารพ้ืนและตายใจไดย่ิงกวาเงินเดือนในวงราชการ 
ถาเราไดต้ังหนาต้ังตาทําใหเปนไปตามหนาท่ีของเรา และความประสงคของประชาชน
ราษฎรแลว โลกก็นับวันเจริญรุงเรือง 

 เด๋ียวน้ีประชาชนเขาเกลียดวงราชการนะ เขาเกลียดขาราชการพูดใหฟงเสียทุก
คน ไมวาขาราชการ ไมวาประชาชน เปนคนของชาติดวยกัน หลวงตาบัวเปนอาจารยท้ัง
สองฝายดวย แนะนําส่ังสอนใหดีดวยกัน เพราะฉะน้ันตรงไหนไมดีใหรีบแกไขเสียนะ 
มันเสียมากเวลาน้ีวงราชการ เลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปหมด ใครทํางานอยูที่ไหน ๆ มีแต
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เลอะๆ เทอะๆ ลูกศิษยเราเต็มกระทรวงๆ ใครมีความชํานิชํานาญทางไหนๆ มาระบาย
ใหฟง ๆ ทานเหลาน้ีไมมาโกหกเราเช่ือแน ๆ ใครมีความชํานิชํานาญในทางไหน จัดเจน
ทางไหนเขารูหมดเร่ืองทุจริต กินบานกินเมืองอะไรเหลานี้เขารูหมดพวกนี ้ 

 คนดีเลยกระเด็นออก ๆ มีแตคนชั่วเขาไปทํางานปลนบานปลนเมืองใชไมไดเลย 
วงราชการเราใหรีบเปล่ียนแปลงนะ ไมเปล่ียนแปลงจะฉิบหาย บานเมืองเราจะไมมี
เหลือแลวเวลาน้ี แลวไมมีใครละเปนผูทําลาย ก็วงราชการท่ีประกาศตนวาเปนนักปก
ครอง เปนผูรักษาเปนผูบริหารน้ันแหละ แตมักบริหารไปทางน้ันเสีย บริหารเพ่ือพุงเจา
ของเพื่อคณะเจาของไปเสีย บานเมืองเลยเปนบานเมืองของครอบครัวแหงวงราชการไป
เสีย บานเมืองเลยเปนเคร่ืองเลนเคร่ืองทดลอง เปนหนูตะเภาเคร่ืองลองยาแหละ ฉีด
ลองดูตัวนี้ฉีดลองดูตัวนั้น 

 อันนี้ก็เหมือนกันประชาชนราษฎรมากตอมาก เปนหนูตะเภา เปนเครื่องทดลอง 
วงราชการตาง ๆ เสียหายไปหมดเวลาน้ี เขาเบ่ือจริง ๆ นะ วันน้ีเปดใหฟงเสียบาง ลูก
ศิษยลูกหาเต็มกระทรวงทุกกระทรวง ไมมีกระทรวงใดไมมีลูกศิษยหลวงตาบัว มีแต
ใหญ ๆ ทั้งนั้นแหละเต็มไปหมด แตหลวงตาองคน้ีมันหลวงตาอาภัพ มีหรือไมมีก็
ธรรมดา เฉย เวลาจะนําออกมาก็นําเอาเหตุการณออกมา ท่ีจะเปนประโยชนแกชาติบาน
เมือง ไมไดนําออกมาดวยความเหยียดหยาม ดวยความดูถูกอะไรนะ นํามาในฐานะท่ีวา
เราเปนเลือดเน้ืออันเดียวกัน ในชาติไทยเราอันเดียวกัน 

 ชีวิตมันเกี่ยวโยงกันไปหมดไมวาภาคไหน ๆ ชีวิตอยูกับจุดศูนยกลางคือชาต ิให
ตางคนตางระลึกถึงชาติเสมอ อยาระลึกถึงตนยิ่งกวาชาติ ถาลงชาติไดลมจมไปแลว ใคร
จะไปนั่งบนเกาอี้เหนือเทวดาอยูไดคนเดียว ไมเคยม ี ตองเปนกองทุกขเหมือนกันหมด 
ใหเราเห็นใจประชาชนราษฎร น่ีความหางเหินจากศีลจากธรรมเปนอยางน้ี ใหพี่นองทั้ง
หลายจําเอาไว 

 ศีลธรรมคือเครื่องยึดเหนี่ยวของใจ และความประพฤติหนาท่ีการงานท้ังปวง ให
เปนไปเพื่อความดีงาม ถาปราศจากศีลธรรมเสีย อะไร ๆ ก็เหลวไปตาม ๆ กัน ฉะนั้น
ศีลธรรมจึงเปนธรรมจําเปนมาก คนใดที่เขาใกลชิดติดพันกับศีลธรรมความชั่วจะคอย
จางไป ๆ ความดีจะคอย เดนข้ึน ๆ แลวสั่งสมตัวเอง ตอไปก็เชื่อตัวเองได ไปไหนเชื่อ
ตัวเองไดแลวมันก็สบายคนเรา เม่ือเราเช่ือเราไดแลวคนอ่ืนก็เช่ือเราได เราเองเช่ือเราไม
ไดจะใหคนอื่น เขามาเชื่อไดยังไง เขาไมเชื่อแหละ 

 การกลาวทั้งนี้ไมไดหมายถึงวาวงราชการจะ เลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปหมดทุกรายนะ 
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เราพูดถึงรายที่ไมดีตางหาก ซึ่งมีจํานวนมากตอมาก อันนี้มีมากจริง ๆ อยูที่ไหน ๆ ไม
คณนาได เต็มไปหมดในวงราชการแผนกตาง ๆ ยังเยอหยิ่งจองหองเสียดวยนะวงราช
การ ไมระลึกรูเลยวาตัวเองกินเงินเดือนของประชาชนราษฎร เยอหยิ่งจองหองจนนา
เกลียด เปนเจาอํานาจกดข่ีบังคับประชาชนหลายแบบหลายฉบับนะ คนน้ีแบบน้ีคนน้ัน
แบบน้ัน ๆ ถาไมไดใตโตะเหนือโตะเสียกอนเปนขัดเปนแยง เปนหาอุบายทาน้ันทาน้ีอยู
จนได น้ีซิท่ีมันนาเกลียดเอาเหลือเกินนะ เอือมระอาเอามาก ประชาชนราษฎรไปแตละ
คร้ัง ๆ เสียเวลํ่าเวลา มาบานมาเรือนคารถคาราอาหารการกิน หนาท่ีการงานตองเสียไป
สักเทาไรไมไดคํานึง คอยแตจะเอาใตโตะเหนือโตะ ถาไมไดละตองหาอุบายนั้นหาอุบาย
น้ี 

 เวลาน้ีวงราชการเปนอยางน้ีนะ เสียเอามากมาย ขอใหพี่นองทั้งหลายจําเอาไว
ทุกคน น่ีคือความจริง เราไมไดหาเร่ืองใสคน เราสอนโลกเพ่ือความสงบรมเย็นท่ัวหนา
กัน มันเปนอยางน้ีเวลาน้ี เขาเบ่ือจริง ๆ เบ่ือวงราชการเวลาน้ี ไมใชธรรมดานะ แต
ประชาชนถึงเขามีปากเขาก็ไมพูดงาย ๆ ถาพูดก็เปนภัยตอปากเจาของอีกแหละ เพราะ
พวกน้ีพวกเจาอํานาจ อํานาจอันน้ีมันอํานาจปา ๆ เถื่อน ๆ เสียดวยนะไมใชอํานาจ
ธรรมดา ไมอยางน้ันมันทําช่ัวไมไดถาไมใชอํานาจแบบน้ี  

 ใหพากันระลึกบาง ใครก็อยากเปนแตเจาแตนาย เรียนหนังสือแซงกันไป ๆ 
เรียนลัดตัดไปเรื่อย ๆ ไดไมไดก็ตามเงินยัดเขาไป ๆ ไดเปนเจาเปนนายแลวโออา ทา
ทาง โอย เหมือนจะเหาะเหินเดินฟาโนน เหมือนไมใชมนุษยเดินดินนี ่ อันนี้ซิที่มันนา
ทุเรศเอามากมายนะ คนดีมีอยูคนฉลาดมีอยู เราอยาเขาใจวาเปนคนฉลาดแหลมคมต้ัง
แตขาราชการนะ คนที่เขาไมเปนขาราชการเขาก็มีความฉลาดแหลมคมเหมือนกัน แต
เขาไมพูดเทาน้ันเอง จึงประหน่ึงวาพวกน้ีเหมือนวัวเหมือนควายตัวหน่ึงเทาน้ัน ทั้ง ๆ ที่
เขารูอยูเต็มหัวใจ 

 บางคนก็เปนวงราชการท่ีออกมาอยูในบานในเรือนเราน่ีเต็มไปหมด เขารูหมด 
หนาท่ีการงาน ใครทําดีทําชั่วผิดถูกประการใดทําไมจะไมรู ตามีหูม ี หลักวิชาเรียนมา
ดวยกันในการปกครองการบริหารบานเมือง เรียนมาดวยกัน แผนกไหน ๆ เรียนมา
ดวยกันทั้งนั้น มันก็ตองรูเรื่องของกันจนได เปนแตเพียงไมพูด ขอใหตื่นเนื้อตื่นตัวรู
เน้ือรูตัวเสียวงราชการเรา เวลาน้ีประชาชนราษฎรเขาเบ่ือจะตายแลวนะ จําไดแลวยังทั่ว
ประเทศไทยเบื่อมาก 

 เขาพูดอีกแหละวา สภาก็เขาไปกัดกันเหมือนหมาเขาวาอยางงั้น หลวงตาบัวได
ยินอยูกับหูน้ีจะวาผิดไปไหน ใหเขาสภาก็ไปกัดกันเสีย อะไรก็ไวใจกันไมได อะไรไวใจ
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ไมได แลวจะใหปลงใจกับอะไรชาติบานเมือง เม่ือปลงใจกับเจากับนายผูบริหารรักษา
และปกครองบานเมืองไมไดแลวจะไปมอบใหใคร บางคนเขาก็บอกจะมอบใหหมาเหรอ 
เขาวาอยางง้ันก็มีน่ีจะวาไง เมื่อคนมันไมเปนทาแลวก็สูหมาไมได ทีน้ีมอบใหหมาเหรอ
เขาวาอยางงั้นก็ม ี

 อูย ฟงแลวเราทุเรศนะ เราหูมันหูกลางน่ีนะหูเรา ฟงแลวเขาลิ้นชัก ๆ ในหัวใจ
เงียบ ๆ ไมไดคิดจะดูถูกเหยียดหยามผูหนึ่งผูใด ยกยอผูใดแหละ นําเก็บเขามาไว เมื่อ
มีเหตุมีผลท่ีควรจะนํามาเปนประโยชนแกโลก ใหเปนคติแกโลกก็มาพูดอยางนี้แหละ 

 น่ีความจริงเอามาพูดน่ีนะ ไมไดเปนเรื่องอุตรินะ เวลาน้ีเขาเบ่ือวงราชการเอา
มากจริง ๆ ไมวาแผนกไหน ๆ นับตั้งแตครูขึ้นไปนะ เขาเบ่ือขนาดน้ันเวลาน้ี ทําตัว โอย 
ใหญโตรโหฐาน การประพฤติตัวน้ีเหลวแหลกแหวกแนว แลวเอาอํานาจหนาท่ีเขามา
เปนโลบังหนา น่ีซีเขาเบ่ือเอามากนะ 

 การประพฤติตัวเหมือนหมาตัวหนึ่ง น่ีละท่ีมันนาทุเรศเอามาก พากันระมัดระวัง
บางซิ บานเมืองเรามีข่ือมีแป คนอยูในบานในเมืองเปนคนท้ังน้ันน่ีนะไมใชหมาน่ีนะ 
ประชาชนราษฎรเขาไมใชหมา เขาเปนคนเหมือนกันหมดน่ันแหละ ผูเปนเจาเปนนายก็
ไมใชเทวบุตรเทวดามาจากไหน ก็คนเหมือนกัน ก็เกิดจากประชาชนราษฎรน้ีละ ไป
เรียนหนังสือแลวไปเปนเจาเปนนาย แลวมากดข่ีบังคับขมเหงประชาชนราษฎร ก็คือ
พวกนี้แหละจะเปนที่ไหนไป พากันระมัดระวังนะ เสียหายมากเวลาน้ี 

 หูหลวงตาบัวจะแตกแหละ ฟงทุกแงทุกมุม ฟงมาตลอด ๆ แตไมเคยพูดนะ จะ
พูดแย็บ ๆ  ยิบ ๆ ไปนิด ๆ วันนี้เปดออกบาง เพราะมันอัดอ้ันตันใจถาภาษาโลกเขานะ 
มันเปนอยางน้ันจริง ๆ น่ี ผูด.ี.ดี เราไมไดดูถูกเหยียดหยาม สําหรับผูดเีรายกยอชมเชย
สรรเสริญ สวนมากผูดีมีธรรมนะ คนมีธรรมแหละเปนคนดีได ๆ แฝงอยูในคนชั่วทั้ง
หลายน่ันแหละ แลวแฝงก็แฝงแบบวาเหมือนไมมีสงาราศี หากชุมเย็นอยูภายในใจคน
น้ัน พวกนั้นแสดงตัวออกเปน โห คนมีสงาราศี เปนเจาอํานาจวาสนา แตแลวหัวใจมัน
แฟบ ๆ เหมือนไฟลามทุงอยูในหัวใจ เหมือนไฟไหมกองแกลบอยูในใจนั่น มันไมมีสงา
ราศีอะไรภายในจิตใจ มีแตกิริยาทาทางออกมาโออาภายนอก ใหเขาหัวเราะเทาน้ันเอง 

 เวลาน้ีเลอะ ๆ เทอะ ๆ มาก เลอะไปหมดทุกแงทุกมุมจะทําไง ไมวาอะไร
กระดิกออกมาพับ มีแลวทุจริตแทรกเขาไปแลว ๆ ไมวาจะการส่ังการสอนการสอบกัน
อะไร ตั้งแตชั้นอนุบาลขึ้นไป แทรกเขาไปเรื่อยพวกปอบพวกผีนี่ กินไปตลอดนะ จะกิน
ตลอดสายเลย อันน้ีละมันกินมาก สวนท่ีจะเปนสุจริตเอามาสําหรับประเทศชาติบาน
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เมืองไดกอนเทากําปนนี่ สวนท่ีมันแทรกมันแซงรวมตัวเปนกอนแลวเทาภูเขา ๆ น่ี สวน
เสียหายเทาภูเขา ๆ สวนไดมาเทากําปนมันจะสมดุลกันเหรอ พิจารณาซิ แลวตางคนก็
ตางทําลาย ๆ อยางนี้บานเมืองจะอยูไดยังไง 

 เราเขาใจวาบานเมืองอยูไดเพราะการทุจริตเหรอเวลาน้ี อยูไดดวยคนดีตางหาก
นะ ไมใชอยูไดดวยคนชั่ว เพราะฉะนั้นจึงพากันตั้งใจประพฤติตัวใหเปนคนดี ใหเปน
แบบเปนฉบับ ลูกเตาหลานเหลนเกิดมาน้ีเต็มไปหมดน่ี เขาจะเอาแบบไหนมาใชถาพอ
แมไมพานําความดีออกไปใชแลว เด็กจะฉิบหายไปหมดนะ สุดทายบานเมืองเราน้ีก็เปน
มิคสัญญีแหละ กัดฉีกกันทั้งสด ๆ รอน ๆ น่ันแหละ มันหมดหิริโอตตัปปะ ความ
ละอายสะดุงกลัวตอบาปแลวเปนไปไดมนุษยเราถาไมมีธรรมในใจ ใหมีธรรมในใจซิ 

 ศาสนาพระพุทธเจาประกาศกังวานมาสักเทาไร เปนศาสนาท่ีเปนแบบฉบับได
เปนอยางด ี พระพุทธเจาก็มีตนมีตัวมีแบบมีฉบับ มีหลักฐานยืนยันมาโดยลําดับจน
กระทั่งปจจุบันนี ้ พระพุทธเจาเปนคนเชนไร เปนสิทธัตถราชกุมาร พระราชโอรสของ
พระเจาสุทโธทนะกรุงกบิลพัสดุ นี่รากฐานออกมาของพระพุทธเจาเรา ทานเปนพระ
โพธิสัตว ปรารถนาเปนพุทธภูมิมา ๔ อสงไขยแสนมหากัป แลวไดมาตรัสรูข้ึน กอนตรัส
รูก็เสด็จออกทรงผนวช ไมไดเอาใครไปแหแหนแหละนะ พระราชวังวันน้ันเงียบเหมือน
ปาชาผีดิบ พระองคเสด็จออกเงียบ ๆ เลย ฟงซิ มีฉันนะอํามาตยเทานั้นติดตาม กับมา
กัณฐกะตัวหนึ่ง ไปทรงผนวช แลวพระเจาแผนดินก็เหมือนกับเทวดาองคหน่ึง เสด็จ
ออกจากพระราชวังเขาสูในปาในเขาน้ัน ก็เหมือนกับเทวดาตกจากสวรรค ลงนรกจมดิ่ง
น่ันเองจะเปนอะไรไป 

 พระองคทรงทรมานพระองคอยูถึง ๖ ป ไมคํานึงเลยวาพระองคเปนกษัตริย มี
แตจะบําเพ็ญธรรมใหไดตรัสรูเปนศาสดาสอนโลก รื้อขนสัตวใหพนจากทุกขจากภัยเทา
น้ัน จนกระทั่งไดสําเร็จตามความมุงหมายแลวเปนพระพุทธเจาขึ้นมา นี่มีตนมีตัวอยาง
น้ี ธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูก็คืออริยสัจ อริยสัจน้ีประจําพุทธศาสนาทุก ๆ พระองคไม
มีเวน ถาเวนอริยสัจน้ีแลวพระพุทธเจาไมมี มีอริยสัจน้ีเทาน้ัน ถาเปนโรงงานก็โรงงาน
อยูจุดศูนยกลางแหงศาสนา ศาสนาใดมีอริยสัจศาสนาน้ันเปนศาสนาท่ีทาทายไดเร่ือง
มรรคผลนิพพาน 

 นี่ก็ศาสนาพุทธทุก ๆ พระองค พระพุทธเจาของเราก็ศาสนาพุทธเปนองค
อริยสัจ อุบัติขึ้นมาจากทามกลางนั้น พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคอุบัติขึ้นมาจากนั้นทั้ง
น้ัน ๆ แลวสาวกของพระพุทธเจาแตละพระองค ๆ ก็อุบัติขึ้นมาจากนั้น เปน สรณํ คจฺ
ฉามิ ของพวกเรา ทานรื้อขนสัตวไดมากนอยเพียงไรศาสนาแตละพระองค ๆ ท่ีตรัสรู
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ข้ึนมามากขนาดน้ันแล 

 พวกเราเปนชาวพุทธไดกระเทือนใจอยางไรบางหรือเปลา หรือมีแตใตโตะเหนือ
โตะง้ันเหรอ มันพิลึกพิลั่นนะ อันน้ีมันย่ิงกวาเทวบุตรเทวดา มันจะทําคนใหเปนบาสด 
ๆ รอน ๆ นะไอกระดาษหลังลาย ๆ น่ี มันไมรูเน้ือรูตัวนะเวลาน้ี เปนบา พออันนี้เขา
มือเทาน้ัน โห เปนบาตาเปนไฟนะ ไมมีอะไรซื้อก็เปนบาหาซื้อ เปนไปทุกอยางน่ันแหละ 
มีเงินเขาในกระเปาแลวเปนบาสด ๆ รอน ๆ 

 เงินทานมีเอาไวสําหรับสนองความตองการเวลาจําเปน ทานจึงวาสมบัต ิๆ แปล
วาความถึงพรอมที่จะจับจายใชสอย แปลออกมาวาอยางนั้น สมบัติ ๆ จะแปลวายังไง 
คือความถึงพรอมที่จะสนองความตองการสําหรับเจาของ น่ีเราไดมาแลวไมมีอรรถมี
ธรรมภายในใจ มันก็เอาไปเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปหมดละซี บางทีซื้อยาเสพยติด การพนัน
ขันตอทุกสิ่งทุกอยาง ขึ้นชื่อวาความชั่วแลวมันออกหนาออกตาแหละคนไมมีธรรม ถา
คนมีธรรมแลวสมบัติเหลาน้ีจะเปนสมบัติอยางแทจริง นําไปเปนประโยชน ยกคนใหมี
ความสงบสุขรมเย็น ยกขึ้นไปสวรรคนิพพานใหพนจากทุกขก็ได เพราะสมบัติเหลาน้ี 

 การพูดทั้งนี้เราไมไดตําหนิไอหลังลาย คนเปนบากับไอหลังลายดวยความเหอ
ทะเยอทะยานไมรูจักเปนจักตายตางหาก เราตําหนิคนตางหากไมไดตําหนิไอหลังลาย 
หลังลายคืออะไร เงนิ เราไมระลึกรูเห็นพระทัยของพระเจาแผนดินบางเหรอ ธนบัตรแต
ละใบ ๆ ตราพระเจาแผนดินอยูในน้ันเห็นไหม ทําไมไมเห็นเปนของสําคัญเอาไปเลอะ 
ๆ เทอะ ๆ ทําไม รักษาไวเขมงวดกวดขันซิ ใชอะไรใหเปนประโยชนสมพระเจตนาที่
พระองคทรงพระเมตตากลาประทับไวบางซ ิมันถึงจะถูกกับพระราชประสงค 

 อันนี้ไดมาเลอะ ๆ เทอะ ๆ เอาไปเลนการพนันขันตอ สูบฝนกินกัญชาสุรายา
เมา มีเมีย ๑๐ คน ๒๐ คน อยากไดมากยิ่งกวานั้นบาพวกนี้นะ ไอเราเองก็ไมรูจะวายัง
ไง พูดข้ึนมาหลวงตาบัวก็โมโหข้ึนเด๋ียวน้ี ทั้ง ๆ ที่มันไมโมโหแหละใจ แตปากมันโมโห
น่ี กิริยาอาการแสดงออกใหเห็นอยูตลอดเวลา มันนาโมโหน่ี 

 ถามีธรรมในใจส่ิงเหลาน้ีเปนประโยชนหมดนะ ม ี ๕ สตางคก็เปนประโยชน ๕ 
สตางค มี ๕ บาทเปนประโยชน ๕ บาท มี ๑๐ บาทเปนประโยชน ๑๐ บาท มีรอยมีพัน
มีหม่ืนมีแสนเปนประโยชนท้ังน้ัน ประโยชนมันออกจากคนตางหากนะ คนไดรับการอ
บรมในทางท่ีถูกท่ีดีแลวนําส่ิงเหลาน้ีไปเปนประโยชนไดท้ังน้ัน ถาไมไดรับการอบรม
แลวเสียหายหมด ส่ิงเหลาน้ีเปนเคร่ืองเสริมไฟ สงเสริมคนใหเสียมากเขาไปโดยลําดับ
ลําดา ใหลูกหลานท้ังหลายจงจําเอาไวนะ ไมง้ันฉิบหายจริง ๆ นะ 
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 นี่ศาสนาพระพุทธเจาก็ประกาศมาแลวตะกี้นี ้ วามีตนมีตัวพระพุทธเจาของเรา 
จนไดตรัสรูเปนศาสดาเอกสอนโลกน้ีเราพูดยอ ๆ นะ พูดวาเปนตนเปนตัวมีตนมีตัว ไม
มีแตเงาเฉย ๆ นะ หาเร่ืองวาศาสนาเปนอยางน้ันอยางน้ี พระพุทธเจาเปนเจาของของ
ศาสนาเปนลม ๆ แลง ๆ นี้ไมม ีพุทธศาสนาของเรามีตนมีตัวมีเนื้อมีหนังมีหลักมีเกณฑ 
แมแตจะตรัสรูก็ตรัสรูขึ้นมาจากอะไร นั่นมีเหตุผลเปนหลักที่ตั้งไวแลว ตรัสรูจากอริยสัจ 
สอนโลกสอนยังไง สอนเพื่อความพนทุกข สอนเพื่อแกสิ่งขัดของยุงเหยิงวุนวาย อันเปน
ภัยตอกายวาจาความประพฤต ิ หนาท่ีการงานของบรรดาสัตวท้ังหลายน้ันแล ใหรูจักวิธี
ประกอบหนาท่ีการงานท่ีเปนผลเปนประโยชน ละสิ่งที่เปนโทษเปนภัย ทานก็สอนอยาง
น้ัน สอนละชั่วใหทําดี 

 เราก็ใหพยายามละช่ัวทําดี จะไดเปนคนดีข้ึนมาในตัวของเราบาง ไมตองไปเสก
สรรอะไรแหละ ขอใหทําตัวใหเปนคนดีแลวมันดีไปไดดวยกันน่ันแหละ ทั้งหญิงทั้งชาย
ทั้งเด็กทั้งผูใหญทั้งพระทั้งเณรนั่นแหละ ถาทําชั่วชั่วไดหมด หัวโลน ๆ ก็ชั่วได ไมมีใคร
ช่ัวมากย่ิงกวาหัวโลน ๆ แหละ ดังมากดวยหัวโลนน่ี ถาชั่วก็ดังมากดวย ดีไมคอยดังเทา
ไร ยกพระพทุธเจาพระสาวกทานเสีย ย่ิงหลวงตาบัวแลวไมเปนทาเลย มีแตฟอ ๆ 

เอาละพอ 


