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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

กฎหมายกับศีลธรรม 
 มีไขดวยนะ เรียกไขหวัดหรืออะไร เอาการอยูเมื่อคืนนี้ นอนไมเปนหลับเปนตื่น 
นอนตั้งแตหัวค่ําจนกระทั่งเที่ยงคืนยังไมยอมหลับ ไปหลับเอายิบแย็บตอนตีสองตีสาม
นิดหนอย คนแกไมไดเหมือนคนหนุม คนแกอะไรคอยแตจะทรุด เปนนิดก็คอยแตจะ
ทรุดๆ เวลายังหนุมยังนอยมันไมไดสนใจละไอหวัดๆ แหวดๆ พูดไมออกมันก็ไมเคย
สนใจ เปนหวัดจนขนาดพูดไมออกไมมเีสียงเลยมันก็ไมเคยสนใจ เดี๋ยวนี้พอเปนขึ้นนิด
มันออนไปหมด กําลังมนัไมมี เหมือนลมพัดเสนหญาแหละ เสนหญานี้ตนไมอะไรๆ ก็
ธรรมดาแตหญาใบออนๆ ไหว ถูกลมพัด นี่คนแกก็เหมือนเสนหญา ไหวอยูอยางน้ัน 
เร่ิมตั้งแต ๑๐ โมงเชาเมื่อวาน ตอนกลางคืนเอากันหนักเลย เมื่อวานทั้งวันทั้งจามทั้งไอ 

เมื่อวานนี้ไปเกษตรสมบูรณ ไมไดไปนาน เกษตรสมบูรณอยูที่อัตคัด อยูตีน
ภูเขา จากอําเภอภูเขียวเขาไป ชุมแพไปหาภูเขียวดูเหมือน ๒๐ กิโล ภูเขียวเขาไปหา
เกษตรสมบูรณ เขาไปตีนเขา ๒๒ กิโล เราไปโรงพยาบาลคนมืดแปดทิศแปดดาน 
ตํารวจ ๑๑ คน ประชาชนเต็มไปหมด เอ นี่มันเปนอะไรคนมากมายกายกอง เราไปถงึ
ไมทันเที่ยง ธรรมดาถาไปกอนเที่ยงไมตองโทรศัพทบอกเขา น่ีคงกลัวไมทันคนรถเขา
คงโทรไปบอกทางโรงพยาบาล เลยคนมาเต็ม ที่ไหนไดมาคอยดูเรา โอย พวกบา วางั้น
เราก็ด ี

เราก็ตื่นของเราเหมือนกัน คนอะไรมามากมายกายกอง ตํารวจตั้งสิบกวานาย 
เต็มไปหมด เห็นตํารวจคอยโบกมือใหสัญญาณ เขาไปที่นั่นคนเต็ม มันมาอะไรมากมาย
นักหนา โอย ไมเคยพบเคยเห็น อยากพบอยากเห็น ทางโรงพยาบาลหมอก็มา เต็ม
หมดจริงๆ เรานึกวามีอะไรคนถึงมากมายกายกอง ไปถงึเที่ยงกวา ไปทางเขาสวนกวาง
เพื่อเอาไกที่เขาขาย ยกทพัเอาเลย มีเทาไรเอาหมด อยางน้ันละเราถาทําอะไรเปนอยาง
นั้น ทําเหยาะๆ แหยะๆ ไมเปน มันหากเปนอยูในนิสัย ทําเหยาะๆ แหยะๆ ไมนะ ถา
ลงไดทําแลวขาดสะบั้นไปเลยๆ อันไหนก็เหมือนกัน ถาวาจะเอาอะไรนี้เอาจริงเอาจัง
มาก ฟาดหมดทั้งรานเลย 

พอพดูอยางนี้เราก็คิดถึงพวกเขาอพยพมาจากทางฝงลาว เวียงจันทน ตอน
คอมมิวนิสตไลอะไรๆ มาตั้งทัพอยูที่หนองคาย ดูเหมือนเปนหมื่นๆ คน เราก็เอา
อาหารไปแจกดูเหมือน ๓ เที่ยวมั้ง เที่ยวแรกวันเดียว ไปเที่ยวที่สองแจกสองวันถึงหมด 
ไปเที่ยวที่สามแจกถึงสามวัน ฟงซิมากหรือไมมาก แจก ๓ วันถึงหมด แจกใหเปนธรรม 
สํารวจไปเสียกอน ขาวก็ยกเอาในโรงสีเลย ทีนี้อาหารกเ็ขาไปดูสภาพของพวกอพยพ
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เปนยังไงๆ ไปเห็นคนเจ็บไขไดปวย พวกเด็กเล็กเด็กนอยนี่ละตนเหตุ พอออกมากไ็ปตี
ตลาดในหนองคายจนเขารองเวิ๊กวากๆ จะเอาไปอะไรนักหนา เขาบอกวาอาจารยมหา
บัว โอย ใชแลวถาเปนอาจารยมหาบัว ของอะไรๆ ขนใสรถออกมาๆ มาแจกเลย มี
เทาไรเอาหมดๆ เขาไปในตลาดพวกผลหมากรากไมอะไรเหลานี้เหมือนกัน คว่ําตลาด
เลย ขนออกไปเอาไปแจกทาน เทาไรๆ ใหเขาลงบัญชีเอาไว บอกใหเขาลงบัญชีแลวเอา
มาๆ เลย พอเสร็จแลวจายทหีลัง 

เขาเอามาไวขายธรรมดา ถาหากวาไดรับทราบเรื่องราวของกันและกันเขาก็จะ
เอามาเตรียมพรอมไว แตนี้มันแบบฉุกละหุก ไปเจอเอาอยางน้ัน ส่ังใหเขาเขาตลาดเลย 
ตีตลาดหนองคายแหลกหมดเลย ในตลาดมีอะไรๆ เอาหมดเลย ผลหมากรากไมอะไร
ขนขึ้นๆ รถออกมา เขารานไหนๆ จะเอาอะไรเอาอยางวาแหละ จนเขาถามจะเอาอะไร
นักหนาๆ พอวาอาจารยมหาบัว โอย ใชแลว เทานั้นละทีนี้เขาก็รีบวิ่งหาอะไรๆ เปน
อยางน้ันละ บอกใหเขาลงบัญชีไว เอาอะไรเอา พอเสร็จแลวก็จายตามนั้นหมดเลย 
สงสารจะวาไง 

อํานาจความสงสารความเมตตานี่รุนแรงนะ ที่พระพุทธเจาในพระนามวา มหา
การุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ แหม ครอบโลกธาตุเลย ทรงพระมหากรุณาธิคุณ
อันยิ่งใหญ ทําประโยชนแกโลกหาประมาณไมได แปลออกแลวนะ เราตัวเทาหนูมันก็
เปน เปนจริงๆ เปนเต็มอยูในหัวใจ ไปที่ไหนมีแตความเมตตาๆ เชนอยางไฟเขียวไฟ
แดงก็เหมือนกัน บางทีรถเรามีรถนํา รถหวอนํา ไปเขาก็เปดทางใหหมด ไมมีไฟเขยีว
ไฟแดงถาเรามีรถนําไป ทางนี้ก็ส่ังไปบอกรถนํา ไปถึงไฟเขียวไฟแดงใหจอดกอน แนะ
เราส่ัง พอไปถึงนั้นเขาก็จอด...รถนาํ พวกแมคาพวกอะไรเขามาขายดอกมงดอกไม
อะไร จายใหหมด รถนําเราไปจอดจริงๆ เสร็จเรียบรอยแลวคอยไป เปนอยางน้ันละ
อํานาจความเมตตา ไมไดถอืสีถือสากับใครนะ ใครจะทํายังไงไมสนใจ มีแตความ
เมตตาสงสารเรื่อยๆ ไปอยางน้ัน 

วันนี้คงจะไมคอยมีแรงนักละ ธรรมดามันสองวันรุนแรง หวัดถาเปนถึงสามวัน
เต็มแลว จากนั้นก็เบาลง นี่เร่ิมเมื่อวานนี้ แตเมื่อคืนนี้มันก็รุนแรงพอแลว 

(คนนี้เขาเปนพิธีกรจะมาสัมภาษณหลวงตาครับ) สัมภาษณอะไร ทะเลาะกัน
หรือกับเมีย ใหเราตัดสินใหเหรอ เราตัดสินใหไปเปนหมากัดกนัทะเลาะกับเมียวางั้น นี่
ละสัมภาษณออกกอนแลวนะ ตอบกอนแลว (ผมเปนพิธีกรรายการ ที่นี่หมอชิต ครับ 
ผมยังไมเคยทะเลาะกับเมียเลยครับ) ไมดุหมาเหรอ ไมไดทะเลาะกับคนก็ไปดุหมา 
ไมไดดุหมาก็ดุเปดดไุก ไลจนไดตัวมา (เปนไปไดครับ) 



 ๓

เขาดูหมอเขาดูอยางน้ี หมอนี่ดูเกงวางั้น เขาชื่อนายคูณ ดูหมอจนร่ําลือ พวกคน
เขาไปถามวาดูหมอเกงใชไหม ถามหาอะไร อยางนั้นละหมอ จะถามอะไรละ อยากใหดู
ผมใหหนอย ดูลายมือไมตองดู ดหูลังมือกไ็ดแกบอก ตั้งแตเปนเด็กแมเฆี่ยนบอยใช
ไหม ไมเฆี่ยน แลวไมดุบางเหรอ ไลจนกระทั่งแมหนาบ้ึงใส เอาจนไดนายคูณถาลงไดด ู
เขาใจไหม ถาไมตีกด็ุ ไมดุก็หนาบ้ึงใส เอาจนได นั่นละตรงนั้นละ เขาใจเหรอ แลวมี
อะไร อยางน้ันละมาหาหลวงตาก็มีแบบนั้นละ มาแบบนี้ใชแบบนี้ๆ 

(อยากใหหลวงตาเทศนสอน ปนี้ผมฟงจากหลายคนเขาวิจารณวา ประเทศเรา
นาจะมีสภาวะของความเดือดรอนมากกวาปที่แลว ถาเชนนั้นเราจะทําตัวอยางไรดีครับ) 
ออ ถาทะเลาะกันก็ใหสงบเสียอยาทะเลาะกัน ฟงเหตุผลกัน เร่ืองก็สงบไป ก็มีเทานั้นไม
เห็นยากอะไร (ที่นาจะยากคือเหมือนกับคนทั่วไปจะไมฟงกนั ไมฟงกันมาหลายปแลว
ดวยซ้ํา เทาที่ผมฟงจากเรื่องราว) ไมฟงกันเหรอ ตั้งแตหมาอยูในวัดเรากัดกัน เอาไม
หวดมันแตกกัน ทําไมคนเลวกวาหมาเหรอถาอยางน้ันนะ (สงสัยจะอยางนั้น) มันเปน
ยังไงไมฟงกนั 

มนุษยเราไมฟงกันไมมอีะไรในโลกมีความหมาย ความหมายในโลกนี้ถือมนุษย
เปนที่หนึ่ง สัตวสาราสิงในน้ําบนบกเต็มไปหมดเขาไมมีเร่ืองมีราว มนุษยนี้มีเร่ืองมีราว 
ตองตั้งจนกระทั่งศาลตน ศาลฎีกาออกมาใชไหมละ ขึ้นไปชําระคดี อันนี้ก็เหมือนกันใน
ครอบครัวก็ชําระกันดวยอรรถดวยธรรมแลวสงบ ถาเอาอยางอื่นมาระงับกันดวยความ
โมโหโทโสแลวไมมีวันลงกันเลย ตองเอาอรรถเอาธรรมซึ่งเปนความถูกตองดีงามนี้ไป
ระงับกัน ไปทาํอะไรมา นั่น 

สมมุติวาเมียดุผัว ไปอะไรเมื่อคืนหายหนาไป ทางผัวก็แกตัววา ไปฟงเทศน ไป
ฟงเทศนวัดไหน โอย ไมบอก เดี๋ยวเขาจะใหเราเปนกบเฝาบาน วาไปฟงเทศนความจริง
มันลิงมันไมฟงเสียงกัน ถาไปดวยความเปนศีลเปนธรรมจะถามกันหาอะไร ก็เทา
นั้นเอง แลวมีอะไรวามา 

(หลวงตาครับถาสมมุติมภีาวะของความไมเรียบรอยเกิดขึ้นในบานในเมือง แลว
เราเอาตัวรอดเพียงตัวเราหรือครอบครัวเทานั้น โดยไมไดชวยผูอื่น เปนบาปไหมครับ) 
เอาตัวเรารอดกอน รอดแบบไหนละ(รอดคนเดียวครับ) ดูเจาของซิเจาของเปนคนทาํ
เอง ดีกับชั่วอยูกับเจาของ ถาจะเปนบาปก็อยาเอาตัวรอดซิ ก็ชวยเขา ถาเห็นวาเอาตัว
รอดเปนยอดบุญแลวไปเลย ลูกเตาหลานเหลนอยูในบานในเรือนเขาจะอดอยากขาด
แคลนอะไรเราไปสะแตกเหลาทั้งวันนี้ เราก็สะดวกแตเราคนเดียวแลวดีไหม เดือดรอน
ไหม พิจารณาซ ิ
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เอารอดแตตัวคนเดียว ไปสนุกสนานกินเหลาเมายา ลูกเมียจะตายดวยอดอยาก
ขาดแคลน งอแงกันหมดทั้งบาน เอาตัวรอดไหมอยางน้ัน (ก็เหมือนจะรอด แตจริงๆ 
ไมรอด) ไมรอดนั่นละมันผิด อะไรกต็องชวยกันซิ ดูแลกันถึงถูก อวัยวะของเราเจ็บตรง
นี้เราจะตัดทิง้เสียก็ไปใหญละ ไมไดเร่ืองไดราว ถาเปนเนื้อรายอยูในนี้จะลุกลามเขาไป
หาสวนใหญแลวตัดออกได ไมตัดจะเสียหมดทั้งรางกาย เราตองรับผิดชอบ นิ้วไหนเสีย
ตรงไหนหาหยูกหายามาใสใหหาย มันจะหายไปหมดทั้งตัว เขาใจไหมละ ถาไมทําอยาง
นั้นไมได เราตองมีเหตุผลซิ ควรรักษาแบบไหนก็รักษา หากจําเปนจริงๆ นี่เปนเนื้อราย
แทๆ จะลุกลามเขาไปหาสวนใหญ จําเปนตองตัดอันนี้ออกก็ตองตัด เพื่อรักษาสวน
ใหญ 

(ที่วาคนมักจะเอาตัวรอดคนเดียว แลวเราจะมีวิธีปลูกฝงอยางไรใหคนเห็น
ความสําคัญของเพือ่นรอบๆ ขางในสังคมคะ) ถาอยูในครอบครัวก็ชวยกันซี จะเอาตัว
รอดคนเดียวไดยังไง คนทั้งบานเจ็บไขไดปวยงอแงอยู จะเอาตัวรอดไปหาสะแตกเหลา
อยูคนเดียว หลับปุยๆ ไมไดไมถูก (ถามองเปนระดับประเทศละครับ ทําไมมีแตขาว
คนไทยทํารายกันเองครับ เราจะมีวิธียังไงใหคนไทยรักกัน) ทานก็สอนไวแลว พุทธ
ศาสนาเทานั้นสอนใหโลกมีความสงบรมเย็นประสับประสานกันได คอืหยูกยาและหมอ 
เจ็บไขไดปวยขึ้นมานี้ก็ตองว่ิงหาหมอวิ่งหายา หมอจะตองรีบจัดการ โรคนี้ถาไมใชเปน
โรคเขาหองไอซียูแลวก็หายไปได ถาโรคไอซียู โรคสุดวิสัย หมอก็รักษาเพียงมารยาท
เทานั้น รอแตลมหายใจ 

อันนี้คนไทยเรา กฎหมายบานเมืองก็มี ศาสนาก็มี นํากฎหมายบานเมืองมา
ปฏิบัติตอตัวเองทุกคนๆ ตางคนตางมีกฎหมาย มีกฎขอบังคับบานเมืองและกฎ
ขอบังคับทางดานศีลธรรมแลวจะไมทะเลาะกัน เขาใจเหรอ (คือกฎหมายถาคนฉลาดก็
เอากฎหมายมาเปลี่ยนใหเปนไปอยางที่ตัวเองตองการได) นั่นทางธรรมทานเรียกวาคน
โงที่สุด ทําลายคนอื่นทําลายสวนรวม ทําลายกฎหมาย กฎหมายเปนกฎหมายของชาติ 
กฎหมายของบานเมือง ทําลายทั้งชาติทั้งบานเมือง คนนั้นใชไมได ถูกไหมที่วาน่ี 

(กฎหมายกบัศีลธรรม อะไรควรจะสําคัญกวากันครับ) กฎหมายก็ออกมาจาก
ศีลธรรม กฎหมายตองวางตัวเปนกลางแนว เอาจากศีลธรรม ถาเปนกฎหมอยแลวพลิก
ไดทุกเหลี่ยม เขาใจไหม กฎหมายก็มี กฎหมอยก็มี ถาเปนกฎหมายแลวปฏิบัติตาม
หนาที่ของศลีของธรรม กฎหมายบานเมืองบอกไว ถาเปนกฎหมอยแลวพลิกปบ ไป
ไหนมาเมื่อคืนนี้ ไปฟงเทศน มันหลอกเมียมัน นี่เขาเรียกกฎหมอย 

(หลวงตาครับ ชวงปใหมอยางน้ีเราจะใชธรรมะขอไหนดีใหชีวิตของคนไทยมี
ความสุข เพราะมีแตความทุกขทั่วไปหมดเลยครับ) แตกอนเราเอาอะไรมาใช (ศีล ๕ 
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ครับ) ถาตางคนตางใชศลี ๕ แลวก็ไมมีอะไรกัน แตนี่มันไมใชศีล ๕ ซี มนัฟาดศีลสิบ
ศีลหลายเหล่ียมหลายสันพันคม อยางวาตะกีน้ี้ ไปเที่ยวผูหญิงหรือไปสะแตกเหลา
กลับมา เมียเห็นผิดหูผิดตา ไปไหนมาเมื่อคืนนี้ ไปฟงเทศน มันแกไปอยางน้ันมันจึงไม
สงบ มันไมลงตามความจริง แลวมีอะไรอีก (ถามีคนรูสึกวาทําความดีแลวไมไดดี แต
คนไมดีไดด ีทําไมจึงเปนเชนนั้นครับ) ยกตัวอยางนะ มีคนเต็มอยูนี้ เราเอาดาบไปตัด
คอคนเหลานี้ แลวใครจะมายกเราใหเปนคนดีไดไหม เราเปนคนดีคนเดียวเพราะฆาคน
หมดทั้งศาลานี้ แลวยกใหเปนคนดีไดไหม (ไมไดครับ) ไมไดก็แสดงวาทําชั่วไดชั่ว ทํา
ดีไดดี จะพลิกไปไหนไมได 

(ถาคนที่ทําเชนนั้นเปนคนที่ไมมีความดีหรือความชั่วอยูในหัวใจ เขาก็จะไม
สํานึกบาป เขาก็จะไมรูสึกผิด แลวเขาก็จะไมเปนทุกขใชไหมครับ) อันนั้นเขาเรียกคน
บา เราอยากเปนบาเหรอ (ตามความรูสึกของผมมีคนบาอยูในสังคมเยอะครับ) แลว
เราเปนคนบาประเภทนั้นไหมละ (ไมเปนครับ) ไมเปนก็เปนคนดีทั้งหมดศาลานี่ ก็
เทานั้น (หลวงตาลองคิดดูซิครับ คนที่วางระเบดิในกรุงเทพเมื่อไมกี่วันทีผ่านมา อยาง
นั้นก็ตองเปนคนบาใชไหมครับ) เราไมไปวินิจฉัยเขา เราไมไดไปวางระเบิดเราไมยุงละ 
เปนเรื่องของใครของเราอยางน้ัน จะเปนคนดีอะไร เดี๋ยวนี้มันไดกินไดนอนหรือเปลาก็
ไมรู ไปวางระเบิดเขาแลวกลัวเขาจะมัดคอมัน มันดีไหมละอยางน้ัน โอย ขี้เกียจตอบ 
ถามอยางอื่นนาจะเปนสาระซิ อันนี้ไมนาจะมีสาระอะไร 

(ผมอยากทราบตั้งแตเด็กๆ แลวครับ สวรรคกับนรกมีจริงไหมครับ) อยาใหเรา
ตอบ ตอบไมได มันมีดวยกันทุกคนบาประเภทนี้ นรกมีจริงหรือไมจริง สงสัยกันทั่วโลก
ทั่วสงสาร ถาเราตอบไปนี้เขาก็จะหาวาเราบาคนเดียว เพราะมันขัดกับพวกบาทั้งหลาย 
เราจึงไมตอบเราจะไมเปนบา เขาใจหรือเปลา (ถาพวกนั้นเขาคิดอีกอยาง ถาหลวงตา
ตอบเขาจะคิดวาหลวงตาจะไมเปนพวกเขาอยางน้ันหรือครับ) จะเปนพวกไหนก็แลวแต 
อันนี้จอมปราชญเปนผูแสดงเอาไว ธรรมดาคนตาดีจะไปในที่ปลอดภัย หลบหลีกปลีก
ตัวไปได เปนหลุมเปนบอหลีกไปๆ คนตาดีเขาใจไหม ถาคนตาบอดแลวโดนเลยลงเลย
ตูมเลยๆ อันนี้พวกประเภทตาบอด นรกไมมี สวรรคไมมี นี้ประเภทตาบอดทั้งน้ัน 

ผูสอนนี้เปนคนตาดีสอน เปนคนตาดีนํา พระพุทธเจาเปนคนตาดี รูเหตุรูผลรูดี
รูชั่วทุกอยาง แลวนําเหตุผลดีชั่วนั้นมาแสดงใหคนตาบอดฟง ถาคนตาบอดเชื่อฟงก็
เหมือนคนตาดีจูงคนตาบอด ไปแคลวคลาดปลอดภัย ถาไมฟงเสียงคนตาดีแลว คนตา
บอดที่อวดตวัเกงๆ นั้นแหละจะเปนอันตรายตอมัน ลงหลุมลงบอ อวดวาตัวดี อยาง
นั้นละที่โลกเดือดรอนอยูนี้เพราะใครก็อวดวาใครดี ไมมีใครชัว่ละ โลกมันก็รอนละซิ ถา
ยอมรับดีวาดี ชั่ววาชั่วแลวไมทําคนเรา 
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อยางพระทานมาปฏิบัติศีลธรรมอยูนี้ ทานไมไปทําความชั่ว ทานก็ไมถกูจับถูก
จองถกูมัดเขาคุกเขาตะราง ทานปฏิบัติตัวดีอยู นีค่ือความปลอดภัยไดแกศีลธรรม คน
ตาดีจะไปตามแถวทางที่เปนความปลอดภัย คนตาบอดจะไปแตสถานที่ที่จะเปน
อันตราย เขาใจไหมละ ก็เทานั้นแหละ แลวมีอะไรอีกละ (เวลาทําบุญเขาบอกวาทํามาก
จะไดมาก ทาํบุญนอยจะไดนอย เปนอยางน้ันจรงิๆ ไหมครับ) คุณมาทําบุญหรือเปลา
วันนี้นะ ถาคุณทําบุญนอยก็ไดนอย ทําบุญมากก็ไดมาก ถามคุณเองอยาไปถามคนอื่น 
ถาถามคนอืน่มันขัด ใหถามเจาของเอง ถาเจาของตระหนี่ถี่เหนียวก็ใหเสียสละใหเพื่อน
ฝูงบาง 

คนไหนเปนคนตระหนี่ถี่เหนียวไปไหนคับแคบตีบตัน ไมมีใครอยากคบคา
สมาคม คนใดมีจิตใจกวางขวางและเฉลี่ยเผื่อแผ คนนั้นมีเพื่อนฝูงมาก เลือกเอา เขาใจ
หรือเปลาที่พูดนี่ อยางนั้นละ ทํานอยก็ไดนอย ทํามากก็ไดมาก เปนธรรมดาอยูแลว 
โลกเขาทราบทั่วกัน ทําบุญมากไดนอย หรือทําบุญมากไมได อันนั้นเปนนิสัยอันธพาล 
นิสัยคนดีจะเปนไปตามแถวแนวนี้แหละ เขาใจเหรอ 

(หมอดูเขาทาํนายป ๒๕๕๐ คนไทยจะแตกสามัคคี จะฆากนัภายในบานเมือง 
ขอหลวงตาเมตตาใหสติใหบานเมืองสงบครับ สอนเขา) สอนเขาถาเขาไมฟงเสียงเราละ 
อาว สอนก็สอนมานานแลว เขาก็ทํากันอยูอยางนี้ แลวเราจะเกงกวาพระพุทธเจามาจาก
ไหน เวลาบอกไมใหเขาทําเขาก็ทําของเขาอยูอยางน้ี เขาใจ ก็มีเทานั้นเองจะใหวาอะไร
อีก (สอนทกุวันๆ จะตองเขาหูเขาบาง สอนบอยๆ แลวออกทางวิทยุเขาคงไดฟงบาง) 
สอนอะไรบอยๆ สอนทกุวัน เดี๋ยวนี้ก็สอนอยูนี้ มันเอาหรือไมเอาละ ถามผูฟงบางซ ิมี
แตผูสอนจะตายอยูแลวสอนคนเวลานี้นะ จนไปที่ไหนมองเห็นคนตองหลบหลีก เบ่ือ
คน ขี้เกียจสอน มันไมฟงเขาใจหรือเปลา 

(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัติคุณธรรมพระมหาโพธิสัตว ใชไหม
ครับ) ใหไปถามทานเอง ดัดสันดาน ใหไปถามทานเองไมยอมไป กลัวหนาผากแตก 
(เปนคนดีคนชั่วนี่วัดกันดวยอะไรครับ) โอ ตั้งแตหมาอยูในวัดเขายังรู ทําไมคนจะไมรู 
ถาอยางน้ันก็โงกวาหมาในวัดเรา อาว จริงๆ หมาในวัดเราพอแฮ วิ่งหนีเลย พอมันแฮ
มันรูวามันผิดมันวิ่งหนี ไมวิ่งถกูไมเรียว วัดกันยังไง หมาเขาวัดกันดวยไมเรียว คนจะ
วัดกันดวยวิธีไหนก็แลวแตเถอะ เจาของพอมันแฮใสตัวไหน ไมเรียวปวะเลย คราวหลัง
พอมันแฮวิ่งหนีเลย มันกลัวไมเรียว อันนี้ไมกลัวไมเรียวยังไงกัน จะเทียบกันยังไง วัด
กันดวยวิธีไหน เอาตรงนี้ (ผมกลัวไมเรียวอยูครับ) กลัวก็อยาดื้อ คนแบบเมียเผลอ
ไมไดใชไมได เรียกวาคนดื้อที่สุด เอาละพอ ใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
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