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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรงเทพฯ
เมอเชาวนท ๓๐ เมษายน พทธศกราช ๒๕๔๗

ธรรมเสมอภาค

หยดชดเชยมนยงไงกนเราก(อยากทราบ (วนท ๑ เป,นวนแรงงาน ถาธรรมดาเขา
หยด ทน/ตรงกบวนเสาร ต1ดไวก2อน ๑-๒ หยด วนท ๓ อกวนหน4งครบ) มนมความจ8า
เป,นมากนอยเพยงไรเรองหยดชดเชยนนะ มนด:ๆ ฟ=งๆ แลว ในวงราชการน/เอารดเอา
เปรยบประชาชนมากเก1นไป ในเดอนหน4งก(หยด ๘ วนแลว วนเสาร วนอาท1ตย เขาหา
เชาก1นเย(นต/งแต2ตนนอนจนยนค8าแทบเป,นแทบตาย เขามชดเชยทไหน แทบเป,นแทบ
ตาย ไดมาแลวยงตองแบ2งใหทางวงรฐบาลทว2าปกครองบานเมอง แลวทน/วงราชการ
เดอนหน4งมนก(ต/ง ๘ วนแลว หยดเสาร อาท1ตยๆ ยงชดเชย ถาชดเชยเป,นความจ8าเป,น
จร1งก(ไม2ว2า ไอนชดเชยแบบช2ยๆ แบบสนกสนาน แบบลมเน/อลมตว แบบโอ2อ2าของผ:
ปกครองบานเมอง ไม2เหมาะ
ประชาชนเขามหวใจดวยกนทกคน มหวใจต/งแต2วงราชการนนเหรอ อนน/มนน2า
ค1ดอย:2นะ เราถ4งไดออกมาพ:ด เราค1ดทกแง2ทกมม (หลวงตาเจาคะราชการไม2หยดค2ะ
หยดแต2พวกกรรมกรเจาค2ะ) อนน/มเหตผลผ2านไปเปลาะหน4ง แต2เหตผลทว2าชดเชยๆ
มอะไรบาง ชดเชยตลอดไปน/มนมอะไรบาง ในวงราชการไม2หยด ง/นซ1ใหมเหตมผล เรา
ไม2ทราบเราตองถามหาเหตหาผลนน2ะ ธรรมดาก(เรยกว2าวงราชการน/เดอนหน4งมน ๘
วนแลว ประชาชนเขาไดหยดวนไหน ไม2มเสาร อาท1ตยนะประชาชน ปากทองพาด1/นๆ
ตลอดเวลา หาเชาก1นเย(นยงไม2พอปากพอทอง แบ2งสดแบ2งส2วนใหเป,นภาษอากรอะไร
ต2อรฐบาลไปอกๆ
รฐบาลเดอนหน4งก(หยดต/ง ๘ วนแลว ยงมชดเชยชดแชอะไรเขาไปอก และนอก
จากน/นมวนน/นวนน/อ กนะ หยดไปอก หยดไปอกน/ม นเกอบเท2าคร4 งหน4 งแลวนะ วน
หยดงานกบวนท8างานเกอบเทยบเท2าคร4งหน4งแลว มนเก1นไปเราว2าง/นละ ควรพ1จารณา
บางนะ บานเมองเรามหวใจทกคน ประชาชนพลเมองมเท2าไรคนมหวใจทกคน ควรจะ
ค1ดเฉลยเผอแผ2ถ4งความจ8าเป,นต2อกนและกน ไม2ควรทจะหยดเอาอย2างสบายๆ เห(นว2า
เราเป,นผ:มอ8านาจ อยากท8าอะไรๆ ก(ท8าตามความมอ8านาจแบบลมตวอย2างน/ใชไม2ได
ประชาชนเขาเบอ หวใจประชาชนเขาก(มเหมอนกน อนน/เป,นค8าเตอนเฉยๆ นะ
ขอใหพ1จารณาใหรอบคอบทกอย2างการจะท8าอะไร อย2าท8าแบบช2ยๆ แบบลม
เน/อลมตว เห(นว2าตนมอ8านาจอยากท8าอะไรก(ท8า แลวประชาชนเขาไม2มหวใจเหรอ เขาม
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หวใจเหมอนกนนนแหละ จ4งตองพ1จารณา หากไม2ควรชดเชยก(ไม2ชดเชย จ8าเป,นจร1งๆ
ทควรชดเชยก(เป,นอกอย2างหน4ง ต/งแต2วนเสาร อาท1ตยมนก(พอแลว แลววนหยดราชการ
ต2างๆ วนน/นวนน/มอกนะ เป,นพ1เศษจากเสาร อาท1ตย นนอกอนหน4งๆ แลวยงชดเชย
แทรกเขาไปอก ก1นเอาเสยทกอย2าง ไม2เลอก ก1นไปหมดเลย เก1นไป
เรองธรรมตองพ1จารณาใหละเอยดทวถ4ง เรองก1เลสเห(นแก2ไดแก2เอา นเป,นเรอง
ของก1เลส เรองของธรรมไม2ไดเห(นแก2ไดแก2เอา เห(นแก2ความเป,นธรรม ควรไดเอา ไม2
ควรไม2เอา เรยกว2าธรรมเสมอภาคๆ เป,นธรรม เห(นแก2ไดแก2เอาอย2างเดยวใชไม2ไดนะ
อย2างวงราชการทเขามาเผาศาสนาอย:2เวลาน/ มนวงราชการยงไง ฟ=งซ1น2ะ เอาไฟมาเผา
ส8านกงานพระพทธศาสนาแห2งชาต1 แต2ก2อนไม2เคยม แลวฟGนไฟก(ไม2เคยแสดงอย2างน/
จากอ8านาจปHาเถอนของฆราวาสทมาปกครองพระ บบบ/สไฟบงคบพระเราก(ไม2เคยม มา
มระยะน/แหละ ต/งแต2ต/งอนน/มาทเห(นเด2นชดนะ ต/งส8านกงานพทธศาสนาแห2งชาต1นข4/น
มา แหม เร1มเป,นฟGนเป,นไฟมาต/งแต2ตน ต/งแต2มหาคณ1สสรคณ1สแสน ต/งข4/นมาอะไร
พ1 จ ารณาด:ม นม แต2ภ ยๆ ไม2 ใช2 เป, นค ณเป, น ประโยชน อะไรเลย ต องป= ด ออกๆ
ไม2ง/นศาสนาจมไปเลย ไม2มเหลอ
แลวก(มาเป,นล8าดบล8าดา เดIยวน/ก8าลงเขาเหยยบย8าพระทวประเทศไทย นออก
จากส8านกพทธศาสนาแห2งชาต1 มนฟ=งไดเมอไร ญาต1โยมมอ8านาจมาบบบ/ส ไฟบงคบ
พระเราก(ไม2เคยเห(นในพทธศาสนา ไม2เคยม นก(มาเห(นแลวป=จจบนน/ บบบ/สไฟอย2างหา
เหตหาผลไม2ได อ8านาจปHาๆ เถอนๆ เอามาใช ศาสนาไม2ใช2ศาสนาปHาเถอนนนะ ท2านม
หลกมเกณฑมธรรมมว1นยเป,นเครองยนยน เป,นเครองประพฤต1ปฏ1บต1 อนน/ส2มสส2มหา
นอนอย:2ในบาน หลบครอกๆ ตนข4/นมาแลวมาบบคอพระมนใชไดเหรอ
มนฟ=งไม2ไดนะเรา เพราะฉะน/นเราถ4งพ:ดเสมอ เราพ:ดตามเหตตามผล ตาม
อรรถตามธรรม จ4งไม2มค8าว2าสะทกสะทานกบส1งใดในสามแดนโลกธาตน/เราไม2ม มแต2
อรรถแต2ธรรมทจะกาวเด1นไปเพอความสงบร2มเย(น และเป,นประโยชนแก2โลกเท2าน/นเอง
ตรงไหนบกพร2อง ตรงไหนไม2ดก(ตองเตอนกนๆ เขาไปรกษาพทธศาสนาท8าไมจ4งเอาไฟ
ไปเผาพระ เวลาน/พระจะเป,นบNอยพวกเปรตนแลวนะทวประเทศไทย บงคบบญชาไป
หมด พระทเรยนมากเรยนนอยไม2มความหมาย ไม2มน/8ายานะเวลาน/ ถ:กเบ(ดเกาะปากไป
หมดนนแหละ คอเอาเหยอล2อปลา ยศ สมณศกด1Oสมณแส(กนนน2ะ มนใหญ2กว2าศลกว2า
ธรรมไปทไหน
เดIยวน/ม นแสดงตวเป,นใหญ2 ไอพวกม:ตรพวกค:ถ พวกด1นเหนยวต1ดหวน/มา
เหยยบอรรถเหยยบธรรม ใหอรรถธรรมหมดอ8านาจทจะปกครองโลกเพอความร2มเย(น
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ไปเรอยๆ สดทายจะมแต2ฟGนแต2ไฟ ใหพวกน/เขามาเหยยบย8าท8าลาย จะไม2มอะไรเหลอ
นะ ฟ=งแลวมนฟ=งไม2ได เรยนมาเหมอนกนมนร:นนะปPดไดยงไง หลกเกณฑมอย:2 เรยน
มาดวยกน อะไรทปลกทแวะจากหลกเกณฑคอความถ:กตองมนก(ร: ก(ตองเตอนกน พ:ด
กนซ1
นมต/งแต2เรองความเป,นภยๆ ท/งน/นในวงศาสนาของประเทศไทยเราเวลาน/ น
คอปล2อยใหฆราวาสไปเป,นเจาอ8านาจปHาเถอน เหยยบแหลกไปหมด พระไม2มเหลอเลย
เดIยวน/ เรยนส:งเรยนต8า เจาฟQาเจาคณ สมเด(จไหนก(แลวแต2เถอะมนต/งเป,นลมๆ แลงๆ
มนเป,นบากบยศ กบด1นเหนยวต1ดหว ย1 งกว2าชาต1กว2าศาสนา กว2าอรรถกว2าธรรมไป
เวลาน/มแต2ต วม:ตรตวค:ถมนข4/นเหยยบย8าท8าลายทองค8าท/งแท2งใหจมไปๆ ทองค8าท/ง
แท2งคอธรรม มแต2ความสงบร2มเย(น อนน/มนสงบทไหน ไปทไหนเป,นไฟเผาไปหมดๆ
เด(กเขาเรยนเขาก(ร: อนน/ท8าไมผ: ใหญ2 และผ:ทมาท8าหนาทในวงราชการและวง
พทธศาสนามนเป,นของเล2นเมอไร ยศมนเท2าไร พนตร พนโท พนเอก พลโทพลเท ฟ=ง
ซ1 มนยศมนเย(ดมนอะไรก(ไม2ร:นะ แลวมนเป,นประโยชนอะไรไอทต/งมาน/ เอาฟGนเอาไฟ
มาเผาศาสนา เด(กเขาไม2ไดมาท8า ตาสตาสาอย: 2ตามทองนาเขาไม2ไดมาท8าลายพทธ
ศาสนา ดงทพวกน/ท8าอย:2เวลาน/นะ มนเลวมากนะพวกน/ เรยนมาเท2าไรๆ มแต2ม:ตรแต2
ค:ถเต(มพงของมน พ2นออกมาทไหนเป,นม:ตรเป,นค:ถ กระจายทวเหม(นคลงกนไปหมด
ทวประเทศไทย วงศาสนาพระเณรเราจะอย:2ไม2ไดเวลาน/
เทยวเอาเบ(ดเกาะปากๆ บงคบบญชาใหปฏ1บต1ตามเรองอ8านาจปHาๆ เถอนๆ
ของตน ใครไม2ปฏ1บต1ตาม เอาถอดยศถอดเย(ดไปเลยละ มนเป,นอย2างง/นนะเดIยวน/ มน
ปHาเถอนขนาดน/น จนด:ไม2ไดนะ ไม2ไดถอศลถอธรรมเป,นหลกเกณฑในการปฏ1บต1เพอ
ความสงบร2มเย(นแก2ชาต1บ านเมองเลย มนถอต/งแต2ฟGนแต2ไฟเป,นเรองของก1เลส คอ
สวมคอถานน/นแหละ กระจายออกมาทไหนเหม(นคลงๆ ไปหมด เวลาน/ก1เลสสวมถาน
ของนกปราชญดอกเตอรดอกแตเรยนมาจากทไหนมาเป,นสวมเป,นถาน กระจายทว
ประเทศไทยเหม(นคลงไปหมดเวลาน/ ศลธรรมจนจะไม2มต1ดเน/อต1ดตวแลว เลอะเทอะ
ขนาดน/นนะ
ก2อแต2เรองแต2ราว ศลธรรมมอย:2ทปฏ1บต1ใหความร2มเย(นมนไม2ยอมสนใจ มน
สนใจต/งแต2เอาฟGนเอาไฟเผาชาต1เผาศาสนาเท2าน/นละ เผาส2วนรวมใหแหลกเหลวไป
หมด มนน2าสลดสงเวชนะ เราพ:ดดวยความเป,นธรรม เราไม2ม ไดมเสยกบอะไร สาม
แดนโลกธาตน/เราไม2ม เราพ:ดดวยความเมตตาสงสาร เอยงไปทางไหนทมนจะเป,น
ความเสยหายก(เตอนๆๆ ถาเอยงไปแฉลบออกไปเพอความเสยหาย เตอนใหเขาร2อง
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รอยทเป,นความถ:กตองแลวจะเป,นความสงบร2มเย(นต2อไป เราเตอนอย2างน/นต2างหากนะ
เราไม2ไดเดอดรอนกบอะไรโลกอนน/ มนจะเป,นไฟก(เป,นเรองโลก หวใจเราไม2ได
เป,นจะเป,นอะไรไป แต2น/ก(เพราะความสงสารนนละ มนษยอย:2ร2วมกนก(ตองเห(นใจกนซ1
จะเอาแต2อ8านาจบาตรหลวงปHาๆ เถอนๆ ไปบบบ/สไฟมนษยดวยกนมนด:ไม2ไดนะ พา
กนค1ดบางใครก(ด วงราชการของเรานละ ไอตวปHาๆ เถอนๆ นละตวส8าคญ ตวท8าลาย
อย:2เวลาน/ ถามนไม2เป,นท2าเขยมนลงทะเลคนประเภทน/ คนดยงมอย:2เมองไทยเยอะ เอา
มนมาเผาท8าไม เผาชาต1เผาศาสนา คนดมอย:2มากมายนะ
ชมถ2ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก8าหนดการ ไดท
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th

