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เทศน�อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ

เม��อเช�าว�นท�� ๓๐ เมษายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๗
ธรรมเสมอภาค

หย�ดชดเชยม�นย�งไงก�นเราก(อยากทราบ (ว�นท�� ๑ เป,นว�นแรงงาน ถ�าธรรมดาเขา
หย�ด ท�น�/ตรงก�บว�นเสาร� ต1ดไว�ก2อน ๑-๒ หย�ด ว�นท�� ๓ อ�กว�นหน4�งคร�บ) ม�นม�ความจ8า
เป,นมากน�อยเพ�ยงไรเร��องหย�ดชดเชยน��นะ ม�นด:ๆ ฟ=งๆ แล�ว ในวงราชการน�/เอาร�ดเอา
เปร�ยบประชาชนมากเก1นไป ในเด�อนหน4�งก(หย�ด ๘ ว�นแล�ว ว�นเสาร� ว�นอาท1ตย� เขาหา
เช�าก1นเย(นต�/งแต2ต��นนอนจนย�นค�8าแทบเป,นแทบตาย เขาม�ชดเชยท��ไหน แทบเป,นแทบ
ตาย ได�มาแล�วย�งต�องแบ2งให�ทางวงร�ฐบาลท��ว2าปกครองบ�านเม�อง แล�วท�น�/วงราชการ
เด�อนหน4�งม�นก(ต�/ง ๘ ว�นแล�ว หย�ดเสาร� อาท1ตย�ๆ ย�งชดเชย ถ�าชดเชยเป,นความจ8าเป,น
จร1งก(ไม2ว2า ไอ�น��ชดเชยแบบช�2ยๆ แบบสน�กสนาน แบบล�มเน�/อล�มต�ว แบบโอ2อ2าของผ:�
ปกครองบ�านเม�อง ไม2เหมาะ 

ประชาชนเขาม�ห�วใจด�วยก�นท�กคน ม�ห�วใจต�/งแต2วงราชการน��นเหรอ อ�นน�/ม�นน2า
ค1ดอย:2นะ เราถ4งได�ออกมาพ:ด เราค1ดท�กแง2ท�กม�ม (หลวงตาเจ�าคะราชการไม2หย�ดค2ะ
หย�ดแต2พวกกรรมกรเจ�าค2ะ) อ�นน�/ม�เหต�ผลผ2านไปเปลาะหน4�ง แต2เหต�ผลท��ว2าชดเชยๆ
ม�อะไรบ�าง ชดเชยตลอดไปน�/ม�นม�อะไรบ�าง ในวงราชการไม2หย�ด ง�/นซ1ให�ม�เหต�ม�ผล เรา
ไม2ทราบเราต�องถามหาเหต�หาผลน��น2ะ ธรรมดาก(เร�ยกว2าวงราชการน�/เด�อนหน4�งม�น ๘
ว�นแล�ว ประชาชนเขาได�หย�ดว�นไหน ไม2ม�เสาร� อาท1ตย�นะประชาชน ปากท�องพาด1/นๆ
ตลอดเวลา หาเช�าก1นเย(นย�งไม2พอปากพอท�อง แบ2งส�ดแบ2งส2วนให�เป,นภาษ�อากรอะไร
ต2อร�ฐบาลไปอ�กๆ

ร�ฐบาลเด�อนหน4�งก(หย�ดต�/ง ๘ ว�นแล�ว ย�งม�ชดเชยชดแชอะไรเข�าไปอ�ก และนอก
จากน�/นม�ว�นน�/นว�นน�/อ�กนะ หย�ดไปอ�ก หย�ดไปอ�กน�/ม�นเก�อบเท2าคร4�งหน4�งแล�วนะ ว�น
หย�ดงานก�บว�นท8างานเก�อบเท�ยบเท2าคร4�งหน4�งแล�ว ม�นเก1นไปเราว2าง�/นละ ควรพ1จารณา
บ�างนะ บ�านเม�องเราม�ห�วใจท�กคน ประชาชนพลเม�องม�เท2าไรคนม�ห�วใจท�กคน ควรจะ
ค1ดเฉล��ยเผ��อแผ2ถ4งความจ8าเป,นต2อก�นและก�น ไม2ควรท��จะหย�ดเอาอย2างสบายๆ เห(นว2า
เราเป,นผ:�ม�อ8านาจ อยากท8าอะไรๆ ก(ท8าตามความม�อ8านาจแบบล�มต�วอย2างน�/ใช�ไม2ได�
ประชาชนเขาเบ��อ ห�วใจประชาชนเขาก(ม�เหม�อนก�น อ�นน�/เป,นค8าเต�อนเฉยๆ นะ 

ขอให�พ1จารณาให�รอบคอบท�กอย2างการจะท8าอะไร อย2าท8าแบบช�2ยๆ แบบล�ม
เน�/อล�มต�ว เห(นว2าตนม�อ8านาจอยากท8าอะไรก(ท8า แล�วประชาชนเขาไม2ม�ห�วใจเหรอ เขาม�
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ห�วใจเหม�อนก�นน��นแหละ จ4งต�องพ1จารณา หากไม2ควรชดเชยก(ไม2ชดเชย จ8าเป,นจร1งๆ
ท��ควรชดเชยก(เป,นอ�กอย2างหน4�ง ต�/งแต2ว�นเสาร� อาท1ตย�ม�นก(พอแล�ว แล�วว�นหย�ดราชการ
ต2างๆ ว�นน�/นว�นน�/ม�อ�กนะ เป,นพ1เศษจากเสาร� อาท1ตย� น��นอ�กอ�นหน4�งๆ แล�วย�งชดเชย
แทรกเข�าไปอ�ก ก1นเอาเส�ยท�กอย2าง ไม2เล�อก ก1นไปหมดเลย เก1นไป

เร��องธรรมต�องพ1จารณาให�ละเอ�ยดท��วถ4ง เร��องก1เลสเห(นแก2ได�แก2เอา น��เป,นเร��อง
ของก1เลส เร��องของธรรมไม2ได�เห(นแก2ได�แก2เอา เห(นแก2ความเป,นธรรม ควรได�เอา ไม2
ควรไม2เอา เร�ยกว2าธรรมเสมอภาคๆ เป,นธรรม เห(นแก2ได�แก2เอาอย2างเด�ยวใช�ไม2ได�นะ
อย2างวงราชการท��เข�ามาเผาศาสนาอย:2เวลาน�/ ม�นวงราชการย�งไง ฟ=งซ1น2ะ เอาไฟมาเผา
ส8าน�กงานพระพ�ทธศาสนาแห2งชาต1 แต2ก2อนไม2เคยม� แล�วฟGนไฟก(ไม2เคยแสดงอย2างน�/
จากอ8านาจปHาเถ��อนของฆราวาสท��มาปกครองพระ บ�บบ�/ส�ไฟบ�งค�บพระเราก(ไม2เคยม� มา
ม�ระยะน�/แหละ ต�/งแต2ต�/งอ�นน�/มาท��เห(นเด2นช�ดนะ ต�/งส8าน�กงานพ�ทธศาสนาแห2งชาต1น��ข4/น
มา แหม เร1�มเป,นฟGนเป,นไฟมาต�/งแต2ต�น ต�/งแต2มหาคณ1สสรคณ1สแสน ต�/งข4/นมาอะไร
พ1จารณาด :ม �นม �แต 2ภ �ยๆ ไม 2ใช 2 เป ,นค �ณเป ,นประโยชน�อะไรเลย ต �องป =ดออกๆ
ไม2ง�/นศาสนาจมไปเลย ไม2ม�เหล�อ 

แล�วก(มาเป,นล8าด�บล8าดา เด�Iยวน�/ก8าล�งเข�าเหย�ยบย�8าพระท��วประเทศไทย น��ออก
จากส8าน�กพ�ทธศาสนาแห2งชาต1 ม�นฟ=งได�เม��อไร ญาต1โยมม�อ8านาจมาบ�บบ�/ส�ไฟบ�งค�บ
พระเราก(ไม2เคยเห(นในพ�ทธศาสนา ไม2เคยม� น��ก(มาเห(นแล�วป=จจ�บ�นน�/ บ�บบ�/ส�ไฟอย2างหา
เหต�หาผลไม2ได� อ8านาจปHาๆ เถ��อนๆ เอามาใช� ศาสนาไม2ใช2ศาสนาปHาเถ��อนน��นะ ท2านม�
หล�กม�เกณฑ�ม�ธรรมม�ว1น�ยเป,นเคร��องย�นย�น เป,นเคร��องประพฤต1ปฏ1บ�ต1 อ�นน�/ส�2มส��ส�2มห�า
นอนอย:2ในบ�าน หล�บครอกๆ ต��นข4/นมาแล�วมาบ�บคอพระม�นใช�ได�เหรอ 

ม�นฟ=งไม2ได�นะเรา เพราะฉะน�/นเราถ4งพ:ดเสมอ เราพ:ดตามเหต�ตามผล ตาม
อรรถตามธรรม จ4งไม2ม�ค8าว2าสะทกสะท�านก�บส1�งใดในสามแดนโลกธาต�น�/เราไม2ม� ม�แต2
อรรถแต2ธรรมท��จะก�าวเด1นไปเพ��อความสงบร2มเย(น และเป,นประโยชน�แก2โลกเท2าน�/นเอง
ตรงไหนบกพร2อง ตรงไหนไม2ด�ก(ต�องเต�อนก�นๆ เข�าไปร�กษาพ�ทธศาสนาท8าไมจ4งเอาไฟ
ไปเผาพระ เวลาน�/พระจะเป,นบNอยพวกเปรตน��แล�วนะท��วประเทศไทย บ�งค�บบ�ญชาไป
หมด พระท��เร�ยนมากเร�ยนน�อยไม2ม�ความหมาย ไม2ม�น/8ายานะเวลาน�/ ถ:กเบ(ดเกาะปากไป
หมดน��นแหละ ค�อเอาเหย��อล2อปลา ยศ สมณศ�กด1Oสมณแส(กน��นน2ะ ม�นใหญ2กว2าศ�ลกว2า
ธรรมไปท��ไหน 

เด� Iยวน�/ม�นแสดงต�วเป,นใหญ2 ไอ�พวกม:ตรพวกค:ถ พวกด1นเหน�ยวต1ดห�วน�/มา
เหย�ยบอรรถเหย�ยบธรรม ให�อรรถธรรมหมดอ8านาจท��จะปกครองโลกเพ��อความร2มเย(น
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ไปเร��อยๆ ส�ดท�ายจะม�แต2ฟGนแต2ไฟ ให�พวกน�/เข�ามาเหย�ยบย�8าท8าลาย จะไม2ม�อะไรเหล�อ
นะ ฟ=งแล�วม�นฟ=งไม2ได� เร�ยนมาเหม�อนก�นม�นร:�น��นะปPดได�ย�งไง หล�กเกณฑ�ม�อย:2 เร�ยน
มาด�วยก�น อะไรท��ปล�กท��แวะจากหล�กเกณฑ�ค�อความถ:กต�องม�นก(ร:� ก(ต�องเต�อนก�น พ:ด
ก�นซ1 

น��ม�ต�/งแต2เร��องความเป,นภ�ยๆ ท�/งน�/นในวงศาสนาของประเทศไทยเราเวลาน�/ น��
ค�อปล2อยให�ฆราวาสไปเป,นเจ�าอ8านาจปHาเถ��อน เหย�ยบแหลกไปหมด พระไม2ม�เหล�อเลย
เด�Iยวน�/ เร�ยนส:งเร�ยนต�8า เจ�าฟQาเจ�าค�ณ สมเด(จไหนก(แล�วแต2เถอะม�นต�/งเป,นลมๆ แล�งๆ
ม�นเป,นบ�าก�บยศ ก�บด1นเหน�ยวต1ดห�ว ย1�งกว2าชาต1กว2าศาสนา กว2าอรรถกว2าธรรมไป
เวลาน�/ม�แต2ต�วม:ตรต�วค:ถม�นข4/นเหย�ยบย�8าท8าลายทองค8าท�/งแท2งให�จมไปๆ ทองค8าท�/ง
แท2งค�อธรรม ม�แต2ความสงบร2มเย(น อ�นน�/ม�นสงบท��ไหน ไปท��ไหนเป,นไฟเผาไปหมดๆ 

เด(กเขาเร�ยนเขาก(ร:� อ�นน�/ท8าไมผ:�ใหญ2 และผ:�ท��มาท8าหน�าท��ในวงราชการและวง
พ�ทธศาสนาม�นเป,นของเล2นเม��อไร ยศม�นเท2าไร พ�นตร� พ�นโท พ�นเอก พลโทพลเท ฟ=ง
ซ1 ม�นยศม�นเย(ดม�นอะไรก(ไม2ร:�นะ แล�วม�นเป,นประโยชน�อะไรไอ�ท��ต�/งมาน�/ เอาฟGนเอาไฟ
มาเผาศาสนา เด(กเขาไม2ได�มาท8า ตาส�ตาสาอย: 2ตามท�องนาเขาไม2ได�มาท8าลายพ�ทธ
ศาสนา ด�งท��พวกน�/ท8าอย:2เวลาน�/นะ ม�นเลวมากนะพวกน�/ เร�ยนมาเท2าไรๆ ม�แต2ม:ตรแต2
ค:ถเต(มพ�งของม�น พ2นออกมาท��ไหนเป,นม:ตรเป,นค:ถ กระจายท��วเหม(นคล��งก�นไปหมด
ท��วประเทศไทย วงศาสนาพระเณรเราจะอย:2ไม2ได�เวลาน�/ 

เท��ยวเอาเบ(ดเกาะปากๆ บ�งค�บบ�ญชาให�ปฏ1บ�ต1ตามเร��องอ8านาจปHาๆ เถ��อนๆ
ของตน ใครไม2ปฏ1บ�ต1ตาม เอ�าถอดยศถอดเย(ดไปเลยละ ม�นเป,นอย2างง�/นนะเด�Iยวน�/ ม�น
ปHาเถ��อนขนาดน�/น จนด:ไม2ได�นะ ไม2ได�ถ�อศ�ลถ�อธรรมเป,นหล�กเกณฑ�ในการปฏ1บ�ต1เพ��อ
ความสงบร2มเย(นแก2ชาต1บ�านเม�องเลย ม�นถ�อต�/งแต2ฟGนแต2ไฟเป,นเร��องของก1เลส ค�อ
ส�วมค�อถานน�/นแหละ กระจายออกมาท��ไหนเหม(นคล��งๆ ไปหมด เวลาน�/ก1เลสส�วมถาน
ของน�กปราชญ�ดอกเตอร�ดอกแต�เร�ยนมาจากท��ไหนมาเป,นส�วมเป,นถาน กระจายท��ว
ประเทศไทยเหม(นคล��งไปหมดเวลาน�/ ศ�ลธรรมจนจะไม2ม�ต1ดเน�/อต1ดต�วแล�ว เลอะเทอะ
ขนาดน�/นนะ

ก2อแต2เร��องแต2ราว ศ�ลธรรมม�อย:2ท��ปฏ1บ�ต1ให�ความร2มเย(นม�นไม2ยอมสนใจ ม�น
สนใจต�/งแต2เอาฟGนเอาไฟเผาชาต1เผาศาสนาเท2าน�/นละ เผาส2วนรวมให�แหลกเหลวไป
หมด ม�นน2าสลดส�งเวชนะ เราพ:ดด�วยความเป,นธรรม เราไม2ม�ได�ม�เส�ยก�บอะไร สาม
แดนโลกธาต�น� /เราไม2ม� เราพ:ดด�วยความเมตตาสงสาร เอ�ยงไปทางไหนท��ม�นจะเป,น
ความเส�ยหายก(เต�อนๆๆ ถ�าเอ�ยงไปแฉลบออกไปเพ��อความเส�ยหาย เต�อนให�เข�าร2อง
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รอยท��เป,นความถ:กต�องแล�วจะเป,นความสงบร2มเย(นต2อไป เราเต�อนอย2างน�/นต2างหากนะ
เราไม2ได�เด�อดร�อนก�บอะไรโลกอ�นน�/ ม�นจะเป,นไฟก(เป,นเร��องโลก ห�วใจเราไม2ได�

เป,นจะเป,นอะไรไป แต2น�/ก(เพราะความสงสารน��นละ มน�ษย�อย:2ร2วมก�นก(ต�องเห(นใจก�นซ1
จะเอาแต2อ8านาจบาตรหลวงปHาๆ เถ��อนๆ ไปบ�บบ�/ส�ไฟมน�ษย�ด�วยก�นม�นด:ไม2ได�นะ พา
ก�นค1ดบ�างใครก(ด� วงราชการของเราน��ละ ไอ�ต�วปHาๆ เถ��อนๆ น��ละต�วส8าค�ญ ต�วท8าลาย
อย:2เวลาน�/ ถ�าม�นไม2เป,นท2าเข��ยม�นลงทะเลคนประเภทน�/ คนด�ย�งม�อย:2เม�องไทยเยอะ เอา
ม�นมาเผาท8าไม เผาชาต1เผาศาสนา คนด�ม�อย:2มากมายนะ 

ชมถ2ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก8าหนดการ ได�ท��
www.Luangta.com  หร�อ  www.Luangta.or.th


