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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม 

เมื่อเชาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

พระเปนผูรักษาธรรมวินัย 
 

เมื่อคืนนี้ทางวัดสังฆทานก็มากันเยอะ...พระ แลวเรื่องมันไปสัมผัสกับเรื่องศพ
เร่ืองตาย เราเลยชี้แจงเรื่องหลักธรรมวินัยใหฟง คือหลักธรรมวินัยนี้ไมไดเกี่ยวกับ
กฎหมายบานเมือง หลักธรรมวินัยสมบูรณแบบแลวที่พระจะปฏิบัติตามนั้น นี่โยนไปถึง
ศาลถึงอะไรใหเขามาตัดสิน เลอะเทอะไปแลวนี่ แสดงวาเราไมมีหลักธรรมวินัยเปนตัว
ของตัวจึงตองไปกวนทางศาลเขา เพราะฉะนั้นเราจึงไดพูดใหฟง ดูเหมือนพูดสองหน
แลว เร่ืองความเปนความตาย หลักธรรมวินัยสมบูรณแบบที่พระจะปฏบิัติตามผูตาย ผู
มอบพินัยกรรม มีอยูสมบูรณ ไมไดเกีย่วกับทางกฎหมายบานเมือง ทนีี้เวลา
สะเปะสะปะออกไปนอกลูนอกทางมนัก็ไปกระเทอืนถึงศาลซ ิ ศาลเลยตองมาวินิจฉัยให 
ที่ถูกตองแลวไมไดเกี่ยวของกัน ทางศาลทางกฎหมาย พระวินัยสมบูรณแบบแลว 
เพราะฉะนั้นเราจึงไดชี้แจงใหทราบ เร่ืองอยางน้ีถาโลเลในหลักธรรมวินัยลมเหลวทั้งน้ัน
แหละ ถาจับติดตามหลักธรรมวินัยแลวยืนตัว ไมมีอะไรใหญยิ่งกวาธรรมวินัยของพระ 

นี้เราก็เคยเตือนมาแลวเรื่องอยางน้ี มันคงจะเปนแบบนี้แหละ สะเปะสะปะ
ออกไป แตนั้นไมไดออกไปถึงศาล พระผูใหญทานเสียไป ทานมอบพินัยกรรมให มันก็
มีแลวในหลักพินัยกรรมก็สมบูรณแบบ แตก็มีตวัแสบตัวไปกีดไปขวางอยูงั้นใหกาวเดิน
พินัยกรรมไมสะดวก ประชุมกันถึงสองวันเต็ม เราเองเขาไปเกี่ยวของถึงรูไดชดัวามัน
เหลวไหลเพราะเหตุนี้เอง ผูทําใหเหลวไหลมี แลวทาํใหหลักธรรมวินัยเอนเอียงไปดวย 
ก็เราไมไดเอาอะไรเปนหลักเปนเกณฑนี่ ส่ิงทีจ่ะใหยุติสําหรับพระก็คือธรรมวินัยเทา
นั้นเอง อยางอื่นไมมีอํานาจ ประชุมกันตั้ง... คือมาเกี่ยวกับเราเองเราไดเห็นชัดเจนที่วา
มันเหลวไหลไปอยางน้ีเอง 

ไมใชคุย เราเองไปตีเขาธรรมวินัย หาที่คานไมได ประชุมกันอยูสองวัน ฟาดเอา
เจาคณะนั้นคณะนี้มาประชุมกัน ลมเหลวๆ หมด ผูใหญเจาอาวาสทานก็เลยเขียน
จดหมายยอๆ มาสองสามตัว วัดปาบานตาดแตกอนไมมีทางรถ เดินดวยเทา ใหเณรถือ
จดหมายไปแผนเทานี้ สองสามตัว เพราะถือเปนกันเอง บอกชัดๆ มาเลยวา ขอนิมนต
ทานอาจารยไปดับไฟใหดวย เวลานี้ไฟกาํลังไหมวัดโพธิฯ บอกทานอาจารยเทานั้น เรา
อานเสร็จแลวเราก็ไมสบายอยูดวย เอ มันยังไง บอกวาประชุมมาตั้งสองวัน ฟาดตั้งแต
บายโมงถึงบายสี่โมงไมลงกันไดเลยเรื่องพินัยกรรม 
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เวลาเราจะมา ทางเจาอาวาสกับพระในวัดโพธิฯ ทั้งหมดตกลงกันไวเรียบรอย 
ทานลงกอนแลวนะ คือทานรอลงเราอยูแลว พวกนั้นมาเตะมาถีบเฉยๆ นี่ บอกใหฟง
เสียงทานอาจารยมหาบัวเทานั้น วางั้นเลยนะ ทานอาจารยมหาบัวไมเหมือนใคร บอก
ตรงๆ เลย ทานจะปางๆ ไปตามหลักธรรมวินัย ใหคอยยึดเอาตามนั้นก็แลวกัน 
จดหมายปุบๆ สงไปหาเรา เราก็เดินดวยเทามาวัดโพธิฯ เลย ไมมีรถ เราก็เขาประชุม ผู
วาฯ ก็มานะ ไมใชเลน มันกลายเปนเรื่องใหญลุกลามไปหาผูวาฯ ทั้งๆ ที่ธรรมวินัยมี
สมบูรณ ผูวาฯ ก็ตองมี ใครตอใครขาราชการใหญๆ มา มันเห็นไดชัด เราเห็นดวยตา
ของเราถึงพดูไดเต็มปาก เราไปเจอเอง เจอมรสุมใหญ นี่ละถาเอนเอียงหลักธรรมวินัย
แลวลมเหลวอยางน้ีละ เกิดเรื่องเกิดราวยุงไปหมดเลย 

เราไปก็เอาตรงๆ เลย ตีเขาหาหลักธรรมวินัย ถามซักเขาไปๆ ซักเขาไปตรงไหน
หลักธรรมวินัยติดแนบๆ มัดกันเขาไปๆ พูดเพียง ๔๕ นาที พอพูดขึน้ตรงไหน เอา 
ใครเห็นดวยใหยกมือขึ้น พรึบเลย เอา ใครไมเห็นดวยใหคานมา เงียบเลย ก็หลักธรรม
วินัยเรามีอยูแลวนี่ มันเอาแตความโลภไมเปนธรรมเขาไปเกี่ยวของ ไปขวางอยูนั้น 
หลักธรรมวินัยเลยกาวไมออก เราก็แบกหลักธรรมวินัยไปละซิ ตีโนนตีนี้ พอพดูขึ้น เอา 
เอาจริงๆ นะ เพราะถึงสองวันแลวที่ประชุมกัน ไมลงกันเลย ทานจึงไดเขียนจดหมายวา
ไฟกําลังไหมวัดโพธิฯ ก็เห็นแตทานอาจารยเทานั้น แลวก็บอกพระไวดวยใหคอยฟง
เสียงทานอาจารยมหาบัว ทานมาทานจะไมฟงเสียงใครทั้งน้ันแหละ หลักธรรมวินัยทาน
จะขึ้นปางเลยเชียว 

ก็เปนจริงๆ ดวย ไปกซ็ักกันเขาๆ ซักตรงไหนมัดกันเขาๆ เอาธรรมวินัยตีเขา
ไปๆ กอ็ันหนึ่งมีหลัก อนัหนึ่งไมมีใชไหมละ สะเปะสะปะ พอพูดลงประโยคไหน เอา 
ถาใครเห็นดวยใหยกมือขึ้น พรึบเลยๆ ใครไมเห็นดวยใหคาน เงียบเลยๆ ๔๕ นาที ซัด
กันอยางหนักนะ ผูวาราชการจังหวัดก็นั่งอยูนั่น เราไมสนใจกับใครละ มีแตหลักธรรม
หลักวินัยเทานั้นที่จะเปนเครื่องเดิน คนทั้งหลายมานั่งนี้คอยฟงหลักธรรมหลักวินัย
เทานั้น เราเลยไมลืมนะ ๔๕ นาที ยุติลงพรึบเลยเทียว ไมมีใครคานเลยนะ เอา คานๆ 
มา ไมมีเลย ลงกันหมด เปนอันวาเรียบรอย อยางน้ันนะ เราเองละไป 

หลักเกณฑมีอยูมันไมไปตามนั่นซิ ปกเขปกขาไปมันกก็ระเทือนกนัจนกระทั่ง
ถึงศงถึงศาลก็มี ศาลทานไมไดมาเกีย่วของ กฎหมายไมมาเกี่ยวของ หลักธรรมวินัย
ปกครองพระสมบูรณแบบมาตั้งแตครั้งพระพุทธเจาของเรา ถาเดินตามนี้แลวจะไม
เกี่ยวของ อันใดที่จะเกีย่วกับกฎหมายมันเปนเอง เชนไปฆาคน นี้ขาดจากพระแลว 
กฎหมายปุบเขามาเลย มัดคอเลย นี้ไมใชพระ แนะ กฎหมายเปนเอง ถาอยูในขอบเขต
ของธรรมวินัย กฎหมายจะไมมายุงนะ ถานอกเขตไปแลวก็เปนอยางน้ัน อันนี้ก็
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สะเปะสะปะไปอยางน้ัน ใหกฎหมายไดลําบาก ใหทางศงทางศาลลําบากดวย มันยังไง 
พระเราปฏิบัติยังไง หลักธรรมวินัย กฎเกณฑอันดีงาม มีอํานาจสุดยอดแลวในศาสนามี
อยูทําไมไมยึดไมเกาะ สะเปะสะปะไปยังไง 

แตก็เดชะนะมันถึงคราวที่จะพูดก็พดูเสียบางเรา ประชุมใหญๆ  นี้หลายคร้ังนะ
เรา ก็เปนอีตาบัวนี่ละฟาดลงเรียบวุธๆ เลย คือหลักเกณฑเทานั้น เอา ใครดิ้นไปไหน
ดิ้นไป ดิ้นไปตรงไหนขายตัวซี หลักเกณฑมีอยู หมอบๆ นั่น มันไมเอามาซิ นี้เอา
หลักเกณฑมา ประชุมใหญๆ เร่ืองอยางน้ี โอย มีหลายครั้งนะ แตก็เดชะนะสงบลงทกุ
ครั้งที่เราเปนผูชี้แจง แลวลงเห็นดวยเรา ลงเรียบๆ เพราะเราเอาหลักธรรมวินัยเปน
เกณฑ ไมไดเอาใครมาเปนใหญเปนเล็กลูบหนาปะจมูก เราไมมี เอาศาสดาเทานั้นใส
เปรี้ยงๆ เขาไปเลย 

หลักธรรมหลักวินัยจึงเปนหลักที่เด็ดขาดที่สุด คือความถูกตองดงีามอยูนั้น
หมดแลว ถาเอนไปจากนั้นลมเหลวๆ นะ คิดดูอยางพระเราก็เปนผูรักษาธรรมวินัย พอ
เอนจากหลักธรรมวินัยมันก็สะเปะสะไปนอกๆ จนกระทั่งไปรบกวนทางกฎหมายทาง
ศาลใหเขามายุงดวย ทั้งๆ ที่ไมเกี่ยวของกันเลย อันใดที่ทางกฎหมายจะมายุงดวยกรู็
กันเอง เชนพระอยูดีๆ ไปฆาคนปบ นี่ทางกฎหมายเขาแลวใชไหม ขาดจากพระแลว 
เปนเรื่องโลกไปแลว..จบั ไมตองบอก จับไปเลย นั่น อยางน้ันก็มี ถาไมไดเกี่ยวของ
อยางน้ันพระปกครองกนัเอง ไมมกีฎหมายเขามายุง 

เร่ืองหลักธรรมวินัยนี่เปนกฎเปนเกณฑไมมีเคลื่อนคลาดเลย ถาเดินตามนั้น
เรียบทุกอยางๆ นั่นแหละ ถาออกจากน้ันแลวก็สะเปะสะปะไปอยางวา เพราะฉะนั้น
หลักธรรมวินัยทานจึงบอกวาเปนศาสดาแทนเราตถาคต คือเปนศาสดาของเธอ
ทั้งหลายแทนเราตถาคต หลักธรรมและวินัยนี่ละเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเรา
ตถาคต คือใหยึดนี้เปนหลัก ความหมายวางั้น ถาเอาอื่นเปนหลัก เลอะเทอะทัง้น้ันละ 

นี่ก็เคยดําเนินมาอยางน้ัน ตั้งแตบวชมาชีวิตของฆราวาสนี้ปดออกหมดเลย มี
แตชีวิตของพระลวนๆ ตั้งแตกาวเขาบวชออกมาแลว เปนชีวิตของพระแลวที่นี่
หลักธรรมวินัยจะเขารอบตัวเลย ชีวิตของโลกของฆราวาสปดออกหมดโดยสิ้นเชิง 
นอกจากอันใดที่มันมาเกีย่วของหรือประสานกันไดไมมอีะไรขดัของตอธรรมวินัย ก็
ดําเนินธรรมดา ถาอะไรขัดของตอหลักธรรมวินัยก็ปดออกๆ เราปฏิบตัิอยางน้ันจนชิน 
ในหัวใจนี่เปนหลักธรรมหลักวินัยลวนๆ เลย ไมเอาอะไรมาเปนใหญยิ่งกวาศาสดาคือ
หลักธรรมหลักวินัย เราเองก็กาวตามนี้ตลอดจนเปนนิสัยวางั้นเถอะ เพราะฉะนั้นเวลา
เห็นใครมาทํากีดขวางหูตานี่ไมไดละ ถาเกี่ยวของก็เตอืนๆ ถาไมเกี่ยวของที่จะเตอืน 
หรือเหตุการณอะไรที่ควรบอกใครมาสั่งมาบอกกบ็อก เพราะมันขัดก็รูอยู 
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หลักธรรมหลักวินัยเปนหลักที่ถูกตองดีงาม ในวงพระก็เรียบรอย ไมมีทะเลาะ
เบาะแวงกัน...พระนะ ถาเปนไปตามธรรมวินัยแลว ถาดื้อดานมันเปนได ถาลงดื้อดาน
จากหลักธรรมวินัยแลวเปนไปได ยกตัวอยางเชนพระชาวเมืองโกสัมพี พระธรรมกถึก
กับพระวินัยธรทะเลาะกัน เร่ืองทะเลาะนั้นก็ทราบแลวแตเราไมเอามาพูด พูดเอาเรื่อง
ทะเลาะ พระพุทธเจามาระงับ ฟงซิพระพุทธเจาเองมาระงับ ไมยอมฟงเสียง
พระพุทธเจาเลยนะ เห็นไหมละเวลามันดื้อ ดือ้นะพระเรา แลวใครจะเลิศยิ่งกวาศาสดา 
ดื้อแบบไหนทานก็จะใชแบบนั้น เรียกวาหนามยอกเอาหนามบง พูดงายๆ  

ทานมาระงับไมยอมฟงเสียง ทานเสด็จออกปบเขาปาเลไลยก ๓ เดือน จํา
พรรษาที่นั่น ใหพวกเกงๆ มันกัดกัน พอพระพุทธเจาเสด็จออกไปอยูปาเลไลยกเทานั้น 
ใครๆ ไมไดใสบาตรใหเลยที่นี่ จะตายซิพระไมไดกินขาว พอไปบิณฑบาตเขาก็ถาม 
คณะไหนวินัยธร คณะไหนธรรมกถึก วินัยธรก็คือผูทรงไวซึ่งวินัย อีกอันหนึ่งก็นักเทศน 
ทั้งสองประเภทนี้เขาชี้หนาๆ เลย มันจะตาย..อยูไมได จึงตองใหพระอานนทไปทูล
อาราธนาพระพุทธเจามา พระพุทธเจาจึงดัดอยางน้ี พระองคทรงเล็งญาณทราบ
หมดแลว ควรจะดัดแบบนี้ๆ  

พระพุทธเจายังไมมาถงึแหละมันลงกนัแลวมันจะตาย ทีนี้ฟงอุบายพระพุทธเจา
นะ พอพระพุทธเจาเสด็จมาถึงพวกประชาชนญาติโยมไหลเขามามืดฟามัวดินเลย มาหา
พระพุทธเจา มาฟองพวกวินัยธร พวกธรรมกถึก เอานี้มาฟองพระพทุธเจา ฟงคํา
พระพุทธเจานะ อยามายุง นั่นเห็นไหมละเสียงศาสดา อยามายุง นี่เปนลูกของเรา
ตถาคต เราจะชําระเรื่องราวของเราเอง เธอทัง้หลายมีลูกกี่คนทะเลาะกันทั่วบานทั่ว
เมืองทั่วโลกทั่วสงสาร ไมเห็นเราตถาคตไปยุง พระทานไปยุง อันนี้เปนเรื่องของเรา
ตถาคตกับสาวกทั้งหลาย มีเร่ืองกันเปนธรรมดา พระทั้งหลายทานมีกิเลส พวกเธอ
ทั้งหลายก็มกีิเลสทะเลาะเบาะแวงกัน พระทานไมเห็นไปยุง อันนี้พระทานมีอะไรๆ กัน
มายุงทําไม ทานไลขนาบเลย 

เห็นไหมพระพุทธเจารับสั่ง บอกวาอยายุง ไลแตกกระจัดกระจายไปเลย ลูก
ตถาคต ตถาคตจะชําระเอง ลูกของเธอทัง้หลายตถาคตไมไดไปยุงนะ ใหชําระกันเอง 
นั่นเห็นไหมละผิดไหมทานพูด นี่ละคําพูดของพระพุทธเจา ลูกของเธอทัง้หลายกัดกนั
ขนาดไหนเราไมเห็นไปยุง นี้ลูกของเราเปนคนมีกิเลส ก็ตองมีการทะเลาะเบาะแวงกัน
เปนธรรมดามายุงทําไม เราตถาคตจะพิจารณาเองลูกของเรา เลิก ไล อยายุง เอาอยายุง
ปดเลยเชียว หนีหมด พระเหลานั้นยอมรับหมดเลย พระองคแสดงธรรมปงๆ พระ
สําเร็จมรรคผลนิพพานไมนอยนะ อยางน้ันละมีเหตุมีผลทุกอยาง นี่พูดถงึเร่ืองทะเลาะ
กัน ที่มันมีมนัก็มี แมแตตอพระพักตรพระพุทธเจาก็ยังมี แตพระพุทธเจามีเหตุมีผลทุก



 ๕

อยาง ไปอยูปาเลไลยก จําพรรษาโนนเลย ปนั้นละปพระชาวโกสัมพีทะเลาะกัน 
พระองคเสดจ็หนีเลย พอกลับมาก็มาชําระ 

อยางน้ันละเรื่องทะเลาะ ถานอกเหนือจากหลักธรรมวินัยแลวเปนไปได แม
พระพุทธเจามันก็ยังไมฟงเสียง พระพุทธเจาทรงเล็งญาณทราบหมดแลว ปลอยไวตาม
นี้เปนระยะๆ เสด็จหนีเลย พอกลับมาก็เปนไปตามนั้น นี่พูดถึงเร่ืองการทะเลาะ ถา
นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยเปนได แมตอพระพักตรพระพุทธเจากเ็ปนได
อยางน้ี ถาอยูในกรอบแลวไมเปนไร ดีหมด วันนี้ไมพูดอะไรมากละ จะไดไปเทศนที่
โรงพยาบาลราชวิถี ตอนเที่ยง ประมาณ ๕ โมงเราก็จะไดออกจากนี้ไปพอด ี

วันนี้คงไมไดเทศนอะไรแหละ ที่พูดเหลานี้ก็เปนคติเครื่องเตือนใจพีน่อง
ทั้งหลายดวยกันอยูแลว การเทศนเร่ืองการทะเลาะเบาะแวง มันก็มอียูทั่วทุกครัวเรือน
นั่นแหละ เราอยากจะวาทุกครัวเรือน ถาพอแมไมทะเลาะกัน ลูกมันก็ทะเลาะกันจนได 
เพราะฉะนั้นจึงบอกวามีอยูทุกครัวเรือน ถาพอกับแมไมทะเลาะกัน ลูกเตาไมทะเลาะ
กัน หมาก็กดักันเหากัน แนะมันก็มีอยูใชไหม มันมีอยูในบานนั้นแหละเรื่องอันนี้ทราบ
กันแลว วันนี้จึงไมพูดอะไรมาก พดูเหลานี้เปนคติเครื่องเตือนใจแลวใหทานทั้งหลาย
ทราบ ใหยึดหลักความถูกตองดงีามไวเปนขอปฏิบัติในตวัเองและครอบครัวของเรา 
ตลอดหนาที่การงานสวนรวมจะถูกตองดงีามไปหมดนั่นละ ถาขัดจากความดีงามแลว
ทะเลาะเบาะแวงกันได 

ทองคําเชาวันนี้ได ๕ บาท ๑๕ สตางค รวมยอดทองคําตั้งแตวันที่ ๓๐ ถึงเชา
วันนี้เปน ๕ กิโล ๖๒ บาท ๔๘ สตางค เอาละใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตาไดที ่
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