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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

อยูที่ไหนใหเล็งธรรมเปนใหญ 
กอนจังหัน 

พระใหเรงความเพียร อยาเห็นสิ่งใดยิ่งกวาธรรมไปนะ ธรรมนี้เลิศเลอสุดยอด
แลว ที่ฉุดลากสัตวโลกจากกองทุกขทั้งหลายนี้ก็คือธรรม ใหไปหาความสุขเรื่อยๆ จน
บรมสุข มีแตความดีงาม มีแตบุญแตกุศล มีแตธรรมทั้งน้ัน เร่ืองกิเลสโลกกําลังเปนบา
หนาแนนเวลานี้ คลื่นกิเลสเฉพาะอยางยิ่งในเมืองไทยเราจนจะดูไมได  มันพลึิก
กึกกอืเหลือเกิน เมืองไทยเราไมใชคนตาบอด ทําไมความประพฤตทิุกส่ิงทกุอยาง
กลายเปนคนตาบอดตามกิเลสไปหมด กิเลสตาดี พวกเราทั้งหลายตาบอด มองไปที่
ไหนๆ ตางคนตางดีดตางดิ้น ดิ้นหวังจะเอาความสุขความเจริญ มีแตความผิดหวังๆ 
ไมดูจุดนี้ซิ ทุกอยางเลื่อนลอยๆ 

การทํามาหาเลี้ยงชีพหาอยูหากิน เสาะแสวงหารายได มีแตเร่ืองเลื่อนลอยๆ สุก
เอาเผากินๆ หาหลักหาเกณฑเปนเคร่ืองยืนยันรับรองตนไมได เพราะไมมีธรรม ถามี
ธรรมตองมีเหตุมีผลบังคับตนเอง ส่ิงใดที่ไมควรอยากเทาไรก็ไมทํา นั่นเรียกวาธรรม 
แลวผานได อะไรที่ทําตามความอยากๆ มีแตจมทั้งน้ัน จําใหดี ใครอยาเห็นอะไรวาเลิศ
เลอย่ิงกวาศาสดาองคเอก โลกทั้งหลายจมกันทั้งนั้น ศาสดาองคเอกถึงบรมสุข นําธรรม
มาสอนโลกไมใชธรรมเล็กนอย เราอยาเห็นเปนของเลน เวลานี้เรามันหมดคาหมดราคา
ไปตามกิเลส แลวเสกกิเลสขึ้นใหเปนของมีราค่ําราคาเหยียบธรรมที่เปนของมีราคาเลิศ
เลอน้ีลงไปโดยลําดับ 

มองดูที่ไหนๆ มีตั้งแตเร่ืองหาสาระไมได เจาของยังภูมิใจ โหย ภูมิใจจริงๆ นา
ทุเรศเสียดวย ใหพากันพิจารณาบาง มาวัดมาวาใหมาหาคติธรรมเปนเครื่องสอนตน 
อยามาเห็นแกปากแกทองมาอยูมากนิในวัดเฉยๆ มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองตะกละตะกลาม 
หาความละอายบาปไมได มีเยอะนะคนที่มาวัดนะ มันไมไดละอายบาป ยิ่งหนาแนนขึ้น
ทุกวันมาวัดมาวา มาเทาไรยิ่งหนาแนนขึ้นทุกวัน แทนที่จะรูจักบุญจักบาปมันไมรูนะ นี่
ละเรื่องกิเลสมาแลวมันออกหนาๆ เขามาในวัดแทนที่จะเปนศีลเปนธรรม กลับ
กลายเปนกิเลส เปนความตะกละตะกลามไปหมดเลย 

จําใหดีนะพวกนี้ ดานตะวันตกนี่มนัสําคัญมากนะ พวกหนาดานอยูทางดาน
ตะวันตกนี้ มันอายบาปเมื่อไร มันไมไดอายบาปนะ คําวาตะวันตกเราไมไดวาทุกคน วา
ตัวหนาดานตัวสําคัญๆ นั่นนะ ผูดีมอียูเยอะในนั้น ไอตัวหนาดานมันก็แทรกอยูนั้นมัน
ละอายเมื่อไร มันเห็นแกล้ินแกปาก วันๆ ตะกละตะกลามหาแตที่จะเอาไปกินเฉพาะตัว
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เองเทานั้น คนอื่นจะเปนอยางไรก็ชาง มาวัดมันมาหากินนะไมไดหาบุญหากุศลนะพวก
นี้ เขาใจหรือยัง วาหลวงตาตาบอดหรือ ดูมาตลอดไมเคยพูด เพราะเหลานี้เราก็เมตตา 
แตใหสม่ําเสมอกันเทานั้น มีแตจะกนิจะกลืนคนเดียวๆ มันขวางตาก็วาเอาบางซิ คนอื่น
เขามีหัวใจ เขามีปากมีทองเหมือนกนั ไมไดมีแตตัวคนเดียว ทั้งๆ ที่ของนี้เสียสละเพื่อ
ประโยชนแกโลกใหสม่ําเสมอกัน แตมันมาตะกละตะกลามกนิคนเดียว เอาคนเดียวได
คนเดียวนี่มันดูไมไดนะ มันขวางตา จําใหดีนะพวกตะวันตกนะ 

ธรรมะตองสอนใหตรงไปตรงมา เพราะกิเลสมันหยาบธรรมะตองเอาใหหนัก 
ไมหนักไมไดไมทันกัน พวกนี้พวกเลว จะไปละอายอยางน้ันละอายอยางน้ี นั่นละ
เปดทางใหกเิลสกลืนไปหมด อายอะไรกิเลส อายกองมตูรกองคถูหาอะไร ปดมันลง
ทะเลดูซิ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

เมื่อวานนี้ตอนบายๆ ก็ไมคาดไมฝนวาอําเภอวังสามหมอเอาทองคํามาถวาย
แทงหนึ่ง ๑ กิโล เราไมคาดไมฝนนะมาเมื่อวานนี้ ไดทองคํา ๑ กิโลกับสองบาทหรือไง 
ไมคาดไมฝนนะ วังสามหมอเราเปนอําเภอธรรมดา 

เมื่อวานนี้เอาของไปสงโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ เขตจังหวัดชัยภูมิ อยู
ตะวันตกอําเภอภูเขียว ไปตะวันตก ๒๒ กิโล จากภูเขียวไปชมุแพ ๒๐ กโิล ซอกแซก
เห็นหมดละเรา เฉพาะโรงพยาบาลที่ไหนเห็นหมด ซอกแซกๆ เอาของไปสงให เมื่อ
วานนี้พอดีไปถึงคณะนายตํารวจกับลูกนองมารออยูที่นั่นแลว อยูที่โรงพยาบาล มา
ติดตอขอส่ิงที่ขัดของที่ปฏิบัติอยู พวกคอมพิวเตอรพิวแตอะไร รวมแลวก็ไมมากนกั 
๖๗,๐๐๐ บาท คอมพิวเตอรที่สถานีตํารวจอําเภอใชอยู เราก็มอบเงินสดใหเลย ใหทาง
โนนสั่งเอง 

(ตํารวจที่อําเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ น้ําประปาเขาไมสะอาดเปนสีดําๆ เลยขอ
เมตตามาแลวแตหลวงตาจะพิจารณา ๕ หมืน่บาทไปปรับปรุงนํ้าประปาใหสะอาด) 
อยางน้ันแลวขอมาทุกแงทุกมุมทุกดานทุกทาง เงนินี้ไหลออกรอบดานนะสําหรับเงินวัด
ปาบานตาด กระจายออกรอบวัดเลย กระจายออกกวางขวางมาก กอ็ยางนี้ละศรีสะเกษ 
ความหมายเรา ปจจัยที่มอบใหโรงพยาบาลแตละโรงๆ เปนประจํานั้นสองหมื่น เดี๋ยวนี้
มอบใหโรงละสองหมื่นๆ เพราะไปดสูภาพ บางแหงเราเขาไปในครัวเลย เหมือนแม
ครัวนั่นแหละ ไปดูเหตุการณละซิ นําเหตุการณนั้นละมาปฏิบัติก็ถกูตอง 

ขัดของขาดเขินอะไรๆ วันหนึ่งๆ มีคนมาเกี่ยวของมากนอยเพียงไร คนไขใน 
คนไขนอกถามละเอียดลออ บางทีเขาไปดูในโรงครัวเขาเลย แลวถามเดือนหนึ่งจาย
หมดประมาณเทาไรๆ เขาก็ชี้แจงใหทราบ อันนั้นละที่เราไดมาปฏิบัติอยูทุกวันนี้ ผาน
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ทางตรงกลาง ขาดบางเหลือบางมี คือบางโรงคาอาหารคนไขเดือนละหมื่นกวาบาง ขาด
หมื่นอยูบางอะไรอยางน้ี ส่ีพันหาพันบาง บางแหงสามหมื่นก็มี เราก็เลยเฉล่ียผาน
ศูนยกลาง ใหโรงละสองหมื่น อยางน้ันละ ถามซอกแซกออกมาแลวก็มาปฏิบัติ ปฏิบัติ
ตอโลกอยางนั้นแหละ 

นี่ละพี่นองทัง้หลายใหดูเอา ธรรมนําโลกนําเพื่อความชุมเย็น ไปที่ไหนยิม้แยม
แจมใส มีธรรมในใจมีความเสียสละดวยวัตถุส่ิงของอะไรตางๆ เฉล่ียเผื่อแผกันไป 
มนุษยเราอยูดวยกันสนิทนะ แตความเห็นแกตัว เห็นแกไดแกเอา มีแตคอยจะรีดจะไถ
นี้มันเหมือนเปรตเหมือนผีอยูดวยกัน มากนอยเพียงไรหาความไววางใจกันไมได นั่น
ละตางกันอยางน้ี กิเลสกับธรรม ธรรมนี้ไปที่ไหนกวางขวางเบกิบานยิ้มแยมแจมใส 
เปนอยางน้ันละ เพราะฉะนั้นจึงใหส่ังสมธรรมเขาสูใจ ใหเห็นใจซึ่งกันและกันตั้งแตสัตว
ขึ้นมา ธรรมเปนอยางน้ัน 

ธรรมเปนความเสียสละ ออกจากเมตตา ออนนิ่มไปหมดธรรม เราพูดใหชัดเจน
ดังที่วอกๆ อยูทุกวันนี้ เราไมมีกิเลสแมเม็ดหินเม็ดทรายแทรกออกไปตามคําดดุาวา
กลาว มีแตธรรมลวนๆ ออก จึงตรงไปตรงมา วาอยางไรเปนอยางน้ันเลย ไมมีคําวาสูง
วาต่ํา โมกโขโลกนะ เห็นแกหนาแกตาไมใชธรรม เอียงหนาเอียงหลังไมใชธรรม ตอง
ตรงไปตรงมา ผูปฏิบัติจะหยิบยกเอาขอไหนก็ไดเพราะถูกตองหมด เปนอยางน้ัน 

สําหรับการแนะนําส่ังสอนไมวาจะธรรมะประเภทใดสอนโลก จะเปนคุณทั้งน้ันๆ 
ไมมีโทษ ไมมีพษิภัยเจือปนเลย คําพูดจะนิ่มนวลออนหวานก็เปนประเภทหนึ่งของ
ธรรม จะดุดาวากลาวหรือเฉียบขาดนี้ก็เปนแตละประเภทๆ ของธรรม เพื่อกําจัดสิ่งชั่ว
ชาลามกทั้งหลายออกทัง้นั้น เรียกวาชะลางส่ิงสกปรกมากนอยออกไปๆ ไมเปนพษิเปน
ภัยสําหรับธรรมไปที่ไหน การพูดการจาแนะนําส่ังสอนตรงไปตรงมาเลย จึงเรียกวา
ธรรม ตายใจได ยึดไดทเีดียว 

นี่เราก็ไดพยายามที่สุด ในจิตดวงนี้เราก็ไมเคยคาดเคยฝนวามันจะเปนขึ้นมา
อยางน้ี ก็ไดเลาใหพี่นองทัง้หลายฟง นี่ก็เพราะความตะเกียกตะกายอุตสาหพยายาม
บําเพ็ญความดีตั้งแตวันบวชมา นั่นละตั้งแตวันบวชมา ชีวิตจิตใจความประพฤติ
เคลื่อนไหวไปมา จะอยูกับหลักธรรมหลักวินัยไมใหเคลื่อนคลาดออกไปจากนั้น ชีวิต
จิตใจทุกอยางมอบไวกับธรรมกับวินัยคือองคศาสดา ธรรมก็ดีวินัยก็ดีคือศาสดาของเธอ
ทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราลวงไปแลว ทานรับสั่งอยางน้ัน ถาเธอทั้งหลายมีความ
เคารพในเราใหเคารพในธรรมในวินัย อยาใหพรากจากธรรมจากวินัย ทานทั้งหลายจะ
มีศาสดาติดตัวไปตลอด แลวจะมีความสงบรมเย็นไปเรื่อยๆ 
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นี่พระโอวาทคําสอนของพระพุทธเจา อยาเห็นวาตถาคตนิพพานไปแลวทุกส่ิง
ทุกอยางจะจดืชืดไปหมด ไมไดจืดชดื ธรรมไมเคยสูญหายจากโลก เชนเดียวกับกิเลส
ไมเคยสูญหายจากโลก แลวแตผูที่จะนํามาปฏิบัติไดมากนอยเพียงไรในสวนใด สวน
กิเลสก็เปนกิเลสขึ้นมา เปนฟนเปนไฟขึ้นมาเผาโลกดินแดน ถาเปนอรรถเปนธรรมไปที่
ไหนชุมเย็นไปเรื่อยๆ นี่เรียกวาธรรม มีนอยมมีากเขากันไดสนิทเรื่องความเปนธรรม
ตอกันนี ้

คนเราไมไดวาสนิทกัน เพราะเปนญาติเปนวงศเปนโคตรเปนแซเดียวกันเทานั้น 
อันนี้ไมไดเปนของสําคัญยิ่งกวาความสนิทโดยธรรม ความสนิทโดยธรรมนี้กวางขวาง
ครอบโลกธาตุ สนิทไดหมด ธรรมเปนอยางน้ัน มีอํานาจมากยิ่งกวาความสนิทธรรมดา
ของโลกทั่วๆ ไปที่มกีิเลสอยูในหัวใจทุกคน ตองมีเขามีเราโคตรนั้นแซนี้ไปอะไร อันนี้
ยกไวเปนโคตรเปนแซตามขนบประเพณีที่เปนมาดั้งเดิม แตธรรมควรจะครอบไปหมด 
ไมวาจะโคตรใดแซใดตองมีธรรมแทรกเขาไปๆ แลวชุมเย็นไปตามๆ กัน นี่ละธรรมไป
ไหนเปนอยางนั้น 

ความเสียสละเปนของสําคัญ เห็นใจเขาใจเรา อยาเห็นแตใจเราคนเดียว มันเปน
โลกคับแคบ ถาเห็นใจเขาใจเราเฉลี่ยเผื่อแผถึงกนัแลวไปที่ไหนสนิทกันคนเรา ไมมชีาติ
ชั้นวรรณะฐานะสูงต่ําประการใด หัวใจมีเสมอกันหมด หวังพึง่ซึ่งกันและกนั ผิดถูกดีชัว่
หัวใจดวงนี้จะรับทราบทุกส่ิงทุกอยางนั่นแหละ เพราะฉะนั้นจงึระบายสิ่งที่ดีงามออกตอ
กันนี้เปนอรรถเปนธรรม อยานํากิเลสเปนฟนเปนไฟออกตอนรับกัน ยิ่งอยูรวมกันเปน
กลุมเปนกอนแลวยิ่งใหเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน อยาไปคอยติฉินนินทาคนนั้นไมดี
อยางน้ี คนนี้ไมดีอยางนั้น นําแตเร่ืองติฉินนินทามากระจายในวัดในวา มันเปนโรงบม
บาไปเลยอยางน้ันนะ โรงหมากัดกัน 

ถาโรงอรรถโรงธรรมแลว ไมวาใครที่มาอยูนี้พึ่งอรรถพึ่งธรรมดวยกัน ใหคอย
ฟงเสียงธรรม คําพูดใดออกมาก็ตามใหฟงเสียงวาเปนธรรมมากนอยเพยีงไร หรือไม
เปนธรรมใหทราบ แลวปฏิบัติแกไขตนเองตามอรรถตามธรรมที่แสดงออกตอกัน อยา
เห็นแกเขาแกเรา เห็นแกพวกนั้นคณะนี้ ครั้นมานั่งกันปบลงไปแลวมีแตความติฉิน
นินทากัน นี้ไมใชผูมาปฏิบัติธรรม ใหพากันจําเอาไว ใครก็มีผิดพลาดดวยกันมนุษยเรา
สัตวเรา ในโลกนี้ไมผิดพลาดไมมี มีเหมือนกัน เมื่ออยูรวมกนัเปนกลุมเปนกอนนี้ดวย
แลวก็ใหเฉล่ียตอกันใหฟงเสียงกัน อะไรเปนธรรมยึดเขามาปฏิบัติแลวโลกก็รมเย็น 
เชนอยูในวัดในวาก็รมเย็น 

พระเณรไมวาประชาชนที่อยูรวมกันใหถือธรรมเปนหลักใหญในหัวใจ อยาเอา
กิเลสตัณหาซ่ึงมีอยูในหวัใจทุกคนออกมาคละเคลาเผากัน อยางน้ีไมใชธรรม ใหพากัน
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ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ อยูที่ไหนใหเล็งธรรมเปนใหญเสมอ ถาเอากิเลสเปนใหญกัดกัน
ทันทีๆ พอน่ังปบลงน้ีเอาแลวนะ ยับๆๆ ใสกัน ดูมือ ยับๆ คนนั้นเปนอยางน้ันคนนี้
เปนอยางน้ี คนนั้นไมดีอยางน้ันคนนี้ไมดีอยางน้ี นี่พวกปากสกปรก ไมใชปากอรรถ
ปากธรรม ใจสกปรกใจจะเสาะแสวงหาดูตั้งแตโทษของคนอื่น โทษของตัวเองมเีทา
ภูเขาไมดู คนคนนี้ไปที่ไหนเอาไฟไปพรอม เผาไปเรื่อยๆ คนที่มีอรรถมีธรรมไป
ดวยกันสนิทสนมกันทันทีทันใด นั่นเรียกวาธรรมใหพากันปฏิบัติ 

ยกตัวอยางเราอยูวัดปาบานตาด เราปกครองวัดปาบานตาด บรรดาพระที่มานี้
มาจากชาติชั้นวรรณะใด เมืองไทยทั่วประเทศมาเกี่ยวของกับวัดนี้หมด แลวประเทศ
อื่นๆ มานี้เยอะ มาแลวกลมกลืนเปนอันเดียวกันหมด คือถอืหลักธรรมวินัยเปนเคร่ือง
รอยกรองใหดี อยูดวยกนัโดยธรรมโดยวินัย อยูที่ไหนก็สนิทกันหมด ประหนึ่งวาอวัยวะ
เดียวกัน พระทานไมมีละไปหาติฉินนินทาองคนั้นองคนี้ สําหรับพระวัดปาบานตาดมี
ไมไดวางั้นเลย พอเราทราบแลวไลหนีทันทีเลย เพราะนี้ไมใชธรรม มาอบรมธรรมทําไม
จึงเอาอันนี้มาออกตลาด ใชไมได จะเสียหายทั้งวัด ใหออก 

อยางนอยเตือนกอนๆ จากนั้นหนักกวานั้น อันดับที่สามไลออกเลย อกีประการ
หนึ่งที่ควรจะเด็ดไลออกทันทีเลย เมื่อทราบชัดเจนวาเปนอยางน้ันๆ แนนอนแลวไม
ตองวินิจฉัยไลไปเลย เนื้อรายเอาไวไมไดเสีย ของดีทั้งวัดจะเสียไปหมด เพราะเนื้อราย
เพียงชิ้นเดียว พระไมดีเพียงองคเดียวเทานั้น จะทาํวัดทําพระผูดีทั้งหลายให
กระทบกระเทือนเดือดรอนไปตามๆ กันหมด จึงตองนําออก ระบายออก ขับออก เพือ่
ผูที่ดีทั้งหลายจะอยูดวยกันเปนผาสุกรมเย็น สมกับเปนผูปฏิบัติธรรมดวยกัน ทาน
ทั้งหลายใหจําเอานะเรื่องอยางน้ี 

เราปฏิบัติอยางน้ีมาดั้งเดิม ในวัดนี้ถือหลักธรรมหลักวินัยเปนกฎเปนเกณฑ
ไมใหเคลื่อนคลาดไปเลย ใครมาปฏิบัติตองใหเปนไปตามหลักธรรมหลักวินัย เคลื่อน
คลาดตรงไหนเตือนกันทันที แลวยอมรับกันทันที ไมใชจะมาถือทฐิิมานะ ใครถือทิฐิ
มานะอยูกับหมูเพื่อนไมไดถกูขับ นัน่ละหลักพระวินัย ที่วาพระแตกออกเปนนิกายนั้น
นิกายนี้ก็คือ การประพฤติปฏิบัติหลักพระวินัยเปนสําคัญ ยิ่งหยอนกวากันรังเกียจกัน 
คนหนึ่งสะอาดคนหนึ่งสกปรกมอมแมมมาเขากันไดยังไง อยางนอยตองชะลางกัน คอื
แนะนําส่ังสอนกัน ถาไมยอมชําระตัวเองแลวคนนั้นตองออก ไมงั้นสกปรกทั้งวัดเลย นี่
พระทานอยูรวมกันเปนอยางน้ีทานปฏิบัติ 

เราปฏิบัติเราที่อยูเปนหมูเปนเพื่อน หรือวาเปนหัวหนาหมูเพื่อนนี้ เราไมถือวา
เรามีอํานาจมากกวาเพื่อนนะ เราไมมีอยางน้ัน เอาธรรมครอบไวเลย ผิดถกูดีชัว่จะ
พิจารณาตามธรรมๆ เราไมเอาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มาบีบบังคับเพื่อนฝูง 
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สําหรับเราเองไมเคยมี ยกตัวอยาง นี่ก็เคยพูด พอเปนคติแกพี่นองทั้งหลายบางจึงได
นําเอามาพูด คือเราเซอเอง เราขนาบพระเณรทั้งวัด เราเซอคนเดียว ดูเหมือนจะเขียน
หนังสืออยูในกระตอบเล็กๆ ไมใชกฏุิหลังน้ี กระตอบเพียงแคนี้ แลวก็มีเฉลียง ดูจะ
เปนเขียนหนังสืออยู แลวก็มีนาฬิกาอยูขางๆ นั้น พอเขียนหนังสือไป ดูนาฬิกา ทีนี้ดู
นาฬิกาผิดละซิ 

ปรกติบายสี่โมงปดกวาดทราบทั่วกันทั้งวัด ไมตองมีระฆงั เพราะตางคนตางมี
นาฬิกาอยูแลว พอถึงเวลาตางองคตางลงปดกวาดเช็ดถู ดวยความพรอมเพรียงสามัคคี
กันเปนประจํา สําหรับวัดนี้ไมตองบอกกัน วันนัน้เราดูนาฬิกาเราดูผิดพลาดไป ปุบปบ
เลยนะ เพราะขอวัตรปฏิบัติเรากับหมูกับเพื่อน แตกอนดีไมดีสูเราไมได เพราะนําหมู
เพื่อน เราจะตองออกกอนหมูกอนเพื่อน ขอวัตรปฏิบัติทุกอยางเหมอืนพระเณร
ทั้งหลาย ไมไดอดือาดเนือยนายนะ ทีนี้มองดูนาฬิกา อาว ตาย นี่มันเลยเวลาไปแลว 
โดดลงไปก็ควาไมตาด กวาดตั้งแตขางในออกมา 

ใครก็กวาดจากกุฏิของใครออกมาๆ แลวก็มาสวนรวม เราก็กวาดตั้งแตกุฏิของ
เราออกมา ออกมาถึงหนาศาลานี้ ไมเห็นพระเณรปดกวาด ตามธรรมดาพอออกมาขาง
นอกจะเห็นพระเณรเตม็อยูหมดแลว ตางองคตางกวาดบริเวณกุฏิของตนแลวก็ออกๆ 
มาสวนรวม วันนั้นไมเห็นพระเณรสักองคเดียว แลวมีเณรหนึ่ง เณรก็เณรจรวดนั่นละ 
เดี๋ยวนี้มันเปนทิดจรวด มันเปนลูกพระตั้งแตเปนเด็กมานี่ เปนเณรอยูนี้ เดี๋ยวนี้มันสึก
ออกไปแลวมีครอบครัวเหยาเรือน มันก็เปนลูกพระอยูงั้นแหละไอนี่ ชื่อมันชื่อทิดจรวด 
จรวดคือมันรวดเร็วดี ใชคลองดี เรียกวาเณรจรวด มันเฝาศาลาอยูนี้ 

เราก็กวาดออกมา ทางนี้ก็ขึ้นเลย เณรๆ พระวัดนี้มันตายกันหมดแลวเหรอขึ้น
เลยนะ ถึงเวลาปดกวาดทําไมไมปดกวาดมันเปนยังไง นี้จะไมแลวนะนี่กลางคืนจะ
ประชุมกันนะ ควรขนาบจากวัดไลหนีจากวัดหมดเลย เพราะส่ิงเหลานี้เปนของหยาบๆ 
ทําไมจึงตองใหบอกกัน หัวหนากวาดมานี้ไมเห็นพระเณรสักองคเดียว มีแตเรากวาดอยู
นั้น เรียกเณรมา เณรเปนยังไง คือแกคงจะรําคาญ แกเหน็เราปดกวาดคนเดียวรายบา
ออกมาศาลา แกคงจะรําคาญตา ก็เลยไปเอาไมกวาดออกไปปดแคร็กๆ เณรเปนยังไง
พระวัดนี้มันตายกันหมดแลวเหรอ ใครจะไปกุสลาใครละ ถึงเวลาแลวทําไมไมเห็นปด
กวาดวันนี้ 

ตอนค่ํามันจะเอานะนั่นไมใชเลนนะ ดีไมดไีลหนีจากวัดหมด เพราะส่ิงเหลานี้
เปนของหยาบๆ ทําไมจึงไดมาเปนอยางน้ีใหเห็นตอหนาตอตา ถามเณร เณรก็บอกมนั
พึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาท ีคือบอกธรรมดา ๔ โมงเย็นปดกวาด ทีนี้เราดูนาฬิกาผิด มา
ก็มาขูหมูเพือ่นอีก พอวามันพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที หือ ไหนวาอีกทีนะ นาฬิกาพึ่ง
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บาย ๓ โมง ๒๐ นาที หือ อยางน้ันหรือ ถาอยางน้ันใหรีบหยุด บอกใหพระหยุดทั้งวัด
เลย เราจะไปชําระบาเราคนเดียว กลับเลย 

นั่นเห็นไหมธรรมเปนอยางน้ันนะ ฟอๆ เหมือนจะกัดฉกีทั้งวัดเลย พอผิดมาผิด
ตัวคนเดียวเปนคนผิด บอกวาใหหยุดเดี๋ยวมันจะเปนบากันทั้งวัดนะ เราจะไปชําระบา 
เราก็เดินปุบๆ กลับไปเลย เณรคงจะหัวเราะ ทีแรกเสียงแผดเผานี้เหมือนจะเผากันทั้ง
วัดวางั้นเถอะ พอเจาของผิดแลวจะไปชําระบาคนเดียว ไมใหพระมายุง นี่คือธรรม
เขาใจไหม ขณะกอนเปนไฟออกมา ขณะนี้เปนไฟเผาเจาของ นี่เรียกวาธรรม นี่การ
ปฏิบัติตอกนัทานทําอยางน้ัน เราไมไดมีเร่ืองทฐิิมานะวาเราเปนผูใหญ ผิดไมยอมรับ
ไมได สําหรับเราเองไมมี เสมอกันหมด ใครผิดวาตามเรื่องตามราว อยูดวยกันเปน
ผาสุก ตายใจกนัไดเลย นี่ละธรรมวินัยปกครองเปนอยางน้ี 

ถากิเลสปกครองไมยอมรับกัน หลีกๆ เล่ียงๆ ดังที่เขาฟองรองหรือเขาจับมาใส
คุกใสตะราง ของกลางมอียูมันก็แกไปเรื่อยๆ ของมันอยางนั้นมันไมยอมรับตามความ
จริง ไมเหมือนธรรม ธรรมยอมรับทันทีๆ เลย ทีนี้เราก็ตองดเูราอีก เราจะมีเลหเหล่ียม
ในหัวใจของเรา หัวใจของเราเลหเหล่ียมหลายสันพันคมมากนะ เลหเหล่ียมคืออะไร 
เลหเหล่ียมของกิเลสหาอุบายแกตัวๆ ทางธรรมกาวไมออกๆ คนนั้นเสียไปวันละเล็กละ
นอย เสียไปจนไรสาระเลย นี่เอากิเลสไปเปนกลมายานํา หลีกเล่ียงความดีงาม ส่ังสม
ความไมดีขึน้ไป หรือแกตัวไปเรื่อยๆ ใชไมไดนะ ตรงไหนผิดแกทันทีๆ ถงึจะถกู ใหพา
กันตั้งอกตัง้ใจปฏิบัติ 

วัดนี้เราปกครองพระเรียกวาปกครองโดยธรรม ไมเคยมีขอขดัของอะไรที่วาการ
ปกครองหมูเพื่อนผิดไป เราไมเคยม ีหมูเพื่อนกอ็ยูดวยความเรียบรอยทุกอยางๆ ใคร
ผิดใครถูกวากันตามขนบประเพณีของธรรมของวนิัย นี่เปนประเพณีอันดีงาม ถาผิด
ตรงไหนก็บอกเตือนกัน ผูรับฟงตองแกไขทันทีเมือ่ยอมรับวาถูกตองแลวตาม
หลักธรรมหลักวินัย จะมาฝนอยูไมได ฝนกอ็ยูกับหมูเพื่อนไมไดถกูขับเลย พากันจําเอา 
นี่ละการประพฤตติัวเพื่อความเปนคนดี ไมเสียดายความชั่วชาลามก ไมแกตัวเพื่อความ
ชั่วชาลามก แกตัวเพื่อความดี ชะลางเพื่อความดทีั้งหลายถึงถกูตองดีงาม พากันจําเอา 

ในวงราชการของเรานี้ควรที่จะมีผูนําๆ วงราชการใหเปนผูหนักในธรรมเหมาะ
นะ อยาไปหนักในกิเลสตัณหามานะทิฐิอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ อยาเอามาใชใน
วงประชาชนทั้งหลายซึ่งเปนคนดวยกัน เสียหาย นําอํานาจตามกฎขอบังคบัมาใชๆ แลว
มีศีลธรรมแทรกอยูในนั้นๆ บานเมืองก็รมเย็น ถึงวันที่จะมีวางบางเพื่อเสาะแสวงหา
อรรถหาธรรม ก็นําลูกนองนําบริษัทบริวารไปฟงศีลฟงธรรม ประพฤติปฏิบัติอรรถ
ธรรมทั้งหลาย เปนประจํานิสัยของเราซึ่งเปนลูกชาวพุทธ อยางน้ีบานเมืองจะมีความ
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สงบรมเย็นทั่วหนากัน นี้แหวกไปหาตั้งแตนรกอเวจี ศีลธรรมไมมองดูเลยใชไมไดนะ 
ใหญเทาไหรยิ่งใหญเร่ืองความชั่วชาลามก เลวมากนะ 

ใหญเทาไรใหมีศีลธรรมใหญไปดวยๆ ถึงถูกตอง คําวาใหญ ใหญโดยธรรมชุม
เย็น ถาใหญดวยอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ นี้เปนฟนเปนไฟเผาไหมไดทัง้น้ันละ 
ใหพากันปฏิบัติตัวใหเปนคนดีทุกคนๆ ตางคนตางรักษาตัว วันหนึ่งๆ ใหมีขอบเขตใน
ตัวของเรา การอยูการกินการใชสอยก็ใหมกีฎมีเกณฑบังคับเจาของ อยากินแบบ
สุรุยสุราย ใชแบบสุรุยสุรายไมมีสถานีจอดแวะ คนนี้ลมจม คนนี้หลักลอย การปฏิบัติ
ตัวหาหลักหาเกณฑไมได หลักลอย เดี๋ยวจม ถามีขอบังคับตวัเพื่อความเปนคนดี เพือ่
ความเปนผูมีหลักแหลงตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ แลวจะคอยดีวันดีคืนไปเรื่อยๆ 
คนเรา ถาไมมีกฎเกณฑขอบังคับกลายเปนคนหลักลอยไปหมด โลกน้ีเปนโลกหลักลอย
หาที่ยึดตอกนัไมได จําใหดีคํานี้ เอาละพอ พูดเทานั้นแหละ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

