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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

หยุดชดเชย 
 

 วันที่ ๒๒ วันวิสาขบูชา แลว ๒๓ อะไรอีก หยุดชดเชยเหรอ อันนี้มันกระเทือนหัวใจ
เราอยูเร่ือยๆ ไมทราบเปนยังไง เอารัดเอาเปรียบประชาชนมากไป วงราชการทํางานเราคิด
ดูซิ เฉพาะวันเสาร วันอาทิตย เดือนหนึ่งกี่วัน แลววันนั้นวันนี้ๆ บวกเขาไป แลวชดเชยมัน
มายังไงอกี นี่นะที่มันมากระเทือนกระเทือนชดเชยนี่นะ มันแฝงขึ้นมาดวยความลืมเนื้อลืม
ตัว หากวาจําเปนจริงๆ ที่จะควรชดเชยมันก็หากมี แตอันนี้ชดเชยๆ ฟงดเูหตุดูผลแลว เอา
ธรรมนะจับไมใชคิดเฉยๆ คิดดวยธรรมๆ จับไปเรื่อยๆ ชดเชยเปนวันเอารัดเอาเปรียบ
ประชาชนมากไป วันเสาร วันอาทิตย เปนธรรมดามาดั้งเดิม แลววันนั้นวันนี้วันวงราชการ
เราไมวาอันนี้ แตไอชดเชยนี่ซิมันมากระเทือนอยูเร่ือย มันเปนยังไงไอชดเชยๆ  

เชนอยางวันวิสาขบูชา เปนวันหยุดราชการก็สะดวกสบายแลว ถาตรงกับเสาร
อาทิตยก็ใหอยูดวยกันซแียกไปหาอะไร ไปชดเชยอะไร อาวจริงๆ ฟงวาชดเชยมัน
กระเทือนจิตมาตลอด วันนี้เลยพูดเสียบาง เราไมไดหาเร่ืองนี่นะ คือพิจารณาเปนธรรมตอ
โลกตอสงสารจริงๆ ธรรมไมใชเอารัดเอาเปรียบใคร มาชดเชยๆ กระเทือนตลอดมนัเปน
ยังไงนา วันเสาร วันอาทิตยก็เปนวันหยุดใหราชการแลว วันวิสาขบูชาก็รวมอยูในวันหยุด
อยูแลว ยังไปชดเชยชดแชอะไรอกี หาเหตุหาผลไมได นอกจากความลืมตัวเกินไปวง
ราชการ จุดนี้ลืมตัววางั้นเลย เอารัดเอาเปรียบประชาชนมากไป 

เราพิจารณาเรียบรอยแลว พิจารณามานานแลวไมเคยพูด วันนี้มาสัมผัสเลยออก
บาง ทบทวนพิจารณาบวกลบคูณหารจริงๆ ไมใชหาเร่ืองใสนะ มายังไงวันชดเชย แตกอนก็
ไมเคยมี ครั้นตอมามีชดเชยๆ ลืมเนื้อลืมตัวมากไปวงราชการ เราแยกดูซิวันทํางานของวง
ราชการมีกี่วัน วันหยุดนั้นหยุดนี้ เสาร อาทิตย นี้เดือนหนึ่งมีกี่วัน ๘ วัน ดูซิเดือนหนึ่งกิน
ไป ๘ วันแลว วงราชการหยุดงานๆ ประชาชนเขาตีนถีบปากกัดยังไมพออยูพอกิน ทนีี้เรา
เดือนหนึ่งหยุดไปแลว ๘ วัน แลววันราชการก็หยุดวันนั้นวันนี้ไปอีกๆ แลวยังมาชดเชยเขา
อีก มันมากระเทือนใจตรงนี้แหละเรา อยางอื่นไมคอยเทาไรนัก เอารัดเอาเปรียบประชาชน
มากไป 

เขาไปติดตองานนี้เสียการเสียงาน เชนอยางธนาคารอยางน้ีนะ เขาวิ่งเขาไปธนาคาร 
เอา ธนาคารหยุดๆ ธนาคารก็หยุดชดเชยดวยไมใชเหรอ อยางน้ีละที่สําคัญธนาคารกับ
ประชาชน สําคัญมากนะ หยุดดวยเหรอ แลวหยุดวันนั้นหยุดวันอื่น ประชาชนวิ่งเขาไปหา
เสียการเสียเวลาของเขาไป เรามาคิดหมดเรื่องเหลานี้ ควรจะใหพอดิบพอดีบางวงราชการ
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เรา เมืองไทยเปนเมืองชาวพุทธควรจะพิจารณาตามเหตุตามผล มันลืมตัวมากไปแลว วัน
ทําราชการกับวันหยุดตางๆ ในปหนึ่ง ๓๖๕ วัน เอา แยกไปซิ วันราชการทํางานกี่วัน แลว
วันหยุดราชการกี่วัน นับวันชดเชยเขาไปดวยมันกี่วัน มันนาคิดไหมละ 

ประชาชนเขาแทบเปนแทบตายหาอยูหากิน เรามีแตหยุดเอาๆ ดวยความลืมตัว บา
อํานาจลึกๆ นะ ลืมตัว แลวเงินเดือนก็ขึ้นเรื่อยนะ เงินเดือนไมเห็นตัด มีแตขึน้เรื่อย
เงินเดือนๆ ไอหยุดหยุดเรื่อย เงินเดือนขึ้นเรื่อย มันก็เขากันไมไดซิใชไหมละ วันชดเชย
หยุดก็เงินเดือนตัดออกบางอยางน้ัน นี่ยังขอคืบหนาไปอีก เอา ใครจะฟงก็ฟง เพราะออก
ดวยการพิจารณาแลว ไมไดออกสุมสีสุ่มหา หรือวาหลวงตานี่เปนอาจารยคน ไมนะ อยาง
นั้นไมมี เอาธรรมจับๆ ไมวาเขาวาเราธรรมเปนจุดศูนยกลาง ใหตางคนตางกาวเขาหา
ธรรมๆ จะเปนความถูกตองดีงาม 

นี่ก็เคยพูดใหพี่นองทัง้หลายฟงแลว มันเปนเรื่องรุนแรงอยูนะ ธรรมกับอันนั้นมัน
เจอกัน เจอเราคนเดียวนี้ ไดเอามาพดูอยูเสมอ มาเจอกับเราอยางไมคาดไมฝน มาโดนเรา
นี่ ไดเคยพดูใหบรรดาประชาชนทั้งหลายฟงอยูเสมอเมื่อมาสัมผัส ดังทีเ่วลานี้กําลังสัมผัส
อยูนั่นละ กฏุิเราเปนกระตอบๆ แตกอน เหมอืนกุฏิทั้งหลายเปนกระตอบๆ ทําขอวัตร
ปฏิบัตนิี้ดีไมดีพระไมทันเรานะ มันคลองแคลวตลอด ทําขอวัตรปฏิบัติพระเณรทันเรา
เมื่อไร 

พอดีวันนั้นเผอิญจะเปนเขียนหนังสือหรืออะไรไมรูนะ อยูกระตอบนั่นละ นาฬิกา
วางไวขางๆ คือธรรมดา ๔ โมงเย็นปดกวาด ประกาศใหทราบทั่วกันหมดในวัด ถือเปนขอ
ตายตัว ถาไมส่ังเปลี่ยนแปลงอยางใดแลวตองปฏิบัติตามนั้นแบบตายตัวเลย เปนขอตกลง
ตายตัวภายในวัด บาย ๔ โมงปดกวาด วันนั้นเขียนหนังสือหรือทําอะไรนา มองดูนาฬิกา 
มันดูผิดละซ ิ ก็ขอวัตรปฏิบัติเรากับพระเณรทําเสมอกันนี่ มองไปดูนาฬิกา อาว แลวกันนี่
มันตั้ง ๔ โมง ๒๐ นาทีแลว พอวาอยางน้ันก็ปุบปบวางมือไปควาไมตาด ปดกวาดออกมา
จากบริเวณของตัวเอง กระตอบนั่นละ ปดกวาดออกมาถึงหนาศาลา มองไมเห็นพระสัก
องคเลย 

ตามธรรมดาเราออกมาหนาศาลา พระตางองคตางปดกวาดรวมกันมานี้แลว วันนั้น
ไมเห็นพระสักองคเดียวเลย เณรก็เณรจรวดเรานี่ละ ทิดจรวดมันเปนเณรอยูแตกอน เราไม
ลืมนะ คือมนัอยางรุนแรงเขาใจไหมละ คือเราเร่ืองความผิดความพลาด พระทําผิดเอามาก
ถึงเวลาแลวไมปดกวาด นี่เรียกวาผิดมาก นั้นจะจี้กันนะไมใชเลนๆ เพราะฉะนั้นถึงออก
อยางรุนแรงซิ อยางไรพระนี้จะตองเปนไฟไปเลยละวันนั้น ตอนค่ําจะเอากันนะ พอออกมา
ก็เรียกเณร พระวัดนี้มันตายกันหมดแลวหรือ ใครจะไปกุสลาใคร ถึงเวล่ําเวลาปดกวาด
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แลว ยังไมเห็นพระเณรสักองคเดียว มันเปนยังไง เร่ืองเหลานี้เขาใจกันทั้งวัดแลว มันเปน
เพราะเหตุใด 

เณรแกคงรําคาญ คือแกเห็นเราปดกวาดรายบาออกมาคนเดียว เณรน้ีคงรําคาญ 
เรารูเวลาอยูแตเราเขาใจผิดตางหาก เณรก็เลยเอาไมกวาดออกไปขางหนาไปปดกวาด เรา
เห็นเณรก็ไลเบ้ียเณร เณร พระวัดนี้มันตายกันหมดแลวหรือ ใครจะกุสลาใคร ถึงเวลาแลว
ไมเห็นปดกวาดมันเปนยังไง เปนเพราะเหตุใด เณรก็เลยตอบ มันพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ 
นาที หือ เอาวาอีก เวลานี้มันพึ่งบาย ๓ โมง ๒๐ นาที อยางน้ันเหรอ ใหพระหยุดทั้งวัดเลย
อยามากวาด เดี๋ยวเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเราคนเดียว เดินกึ๊กๆ กลับเลยนะเห็น
ไหม นั่นละธรรม เขาใจไหม ไมไดเขาใครออกใคร เราผิดก็บอกวาผิด บอกใหเลิกกันทั้งวัด
เดี๋ยวจะมาเปนบากันทั้งวัดมาปดกวาดจากบาคนเดียวนี่เปนเหตุ เดินกึ๊กๆ กลับเลย 

เณรคงจะอดหัวเราะไมได คงไปเลาใหพระฟง เพราะมันขึ้นอยางปงๆ เลยเชียว พอ
วาทางนั้นถูกปบลงทันทีเลย นั่น จึงบอกใหหยุด ไมหยุดจะเปนบากันทั้งวัด เราเปนบา
พอแลวคนเดียว นี่พูดถงึเร่ืองธรรม เปนอยางน้ันละธรรมไมมอียางอื่น ตองหมุนเขาธรรม
ลวนๆ  พอวาธรรมนี้หมอบทันทีเลย เราผิด พระเณรทั้งวัดทานถูกตอง เราผิดคนเดียว จึง
บอกใหหยุด ไมงั้นจะเปนบากันทั้งวัดจะมาปดกวาด เราจะไปแกบาเรา เราบอกเราจะไปแก
บาเรา เดินกึ๊กๆ กลับกุฏ ิอยางน้ีเปนตนนะ คือขอตกลงยังไงตองเปนอยางนั้นเคลื่อนไมได 
สําหรับวัดนี้ปฏิบัติอยางนั้นมาตลอด ไดส่ังอะไรไดตกลงยังไงแลวตองเปนอยางน้ัน เปน
อยางอื่นไปไมได นอกจากเหตุผลอะไรมีเขามาลบกันถึงจะได เราเองก็เหมือนกัน ถาลงได
ตั้งกึก๊ลงไปแลวนี้เราก็ลบเราไมได ตองเหตุผลเหนือกวาถึงจะลบกันได ตองใหเปนไป
ตามนั้นเลย 

เร่ืองวันหยุดราชการเราอดคิดไมไดกพ็ูดออกมา รูสึกวาเอารัดเอาเปรียบประชาชน
มากเกินไป ในวงราชการเราวันหยุดราชการมากตอมากแลว ประชาชนวิ่งเขาไปหาวง
ราชการเสียเวลาเปลาๆ กลับมาๆ อยางน้ีมีมากนะ เฉพาะอยางยิ่งธนาคารวิ่งไปแลววันนี้
หยุดๆ แลวหยุดชดเชย วันเสาร อาทิตยก็ทราบแลววาเปนวันหยุด ยังมีชดชงชดเชยเขาไป
อีก มันหยดุหาอะไรนักหนา เราก็ถามหาเหตุหาผลละซิ ไมเห็นมีอะไรจําเปน อยางนี้
เรียกวาเอารัดเอาเปรียบเขา ไมเหมาะสม วางั้นเลย อางเหตุผลอะไรก็อางมาซิ เราพิจารณา
เรียบรอยแลวถึงพูดออกมา เอาเหตุผลอะไรมาลบ ที่หยุดมาประจําๆ ตั้งแตโบร่ําโบราณมา
นี้ก็ตายตัว ยอมรับตามนั้นๆ อันนี้แฝงขึ้นมาใหม แสดงวาเปนบาอํานาจ อยากหยุดเมื่อไร
ก็หยุดได บอกวาเปนบาอํานาจก็ไมผิด 

เร่ืองธรรมตองเปนธรรมอยางน้ันเสมอ จะเขาใครออกใครไมไดเลย จึงเรียกวา
ธรรม โลกยอมรับกันเพราะความเปนธรรม ไมเอนไมเอียง ตรงไปตรงมา แนว อยางที่เรา



 ๔

ยกตัวอยางน่ีละ จะฟาดพระเณรทั้งวัด ดไีมดีจะไลหนีจากวัดหมดนูนของเลนเมื่อไร 
ขอตกลงเปนตกลงเรียบรอยแลว มาเปลี่ยนแปลงลบลางกันทําไม จะเอากันตอนค่ํานั้นละ
จะซัดกัน พอดีเราซัดเราเสียกอน เณรออกหมัดเดียวเทานั้นละ หมัดที่สอง หือ วาไง เณรก็
วาอีก หือ อยางน้ันหรือ เอาทันทีเลย พลิกปุบบัดเดี๋ยวนั้นเลย นั่นเรียกวาธรรม เราผิด จะ
ใหพระเปนบากันทั้งวัดกับเราคนเดียวเปนบานี้ใชไมไดนะ จงึบอกใหพระหยุด เดี๋ยวจะมา
ปดกวาดเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา กึ๊กๆ กลับเลย ไมทราบวาหายหรือยังบา มีแต
บอกวาไปแกบา มันหายหรือยังก็ไมรู หรือยังเปนบาอยูอีกก็ไมรูนะ พูดถงึเร่ืองธรรม ลงกัน
ทันทีเลย 

วิทยุเราเวลานี้ออกทั่วประเทศแลว รูสึกวาจะเปนธรรมะหลวงตาองคเดียวนี้ เทศน
สอนประชาชนมาเปนเวลา ๗ ป นําชาติเปนเวลา ๗ ป จากน้ันกระจายละที่นี่ นี่ผิดไหมละ
คิดไวแลว ไมมีใครคิดนะเราคิดไวเรียบรอย ถูกตองตามนั้นเลย พอประกาศวาเราจะเปน
ผูนําร้ือชาติไทยของเราที่กําลังจะจมอยูนี้ขึ้น จากน้ันก็เอาเลย พอประกาศวาจะชวยอยางน้ี 
โลกทั่วประเทศไทยเราจะทราบทั่วกันทันทีเลยวาทานจะชวยบานชวยเมือง เกี่ยวกบัดาน
วัตถุ ตองหมายถึงวัตถุเงินทองขาวของจะหนุนเขามา หาเขามาจุนเจือ ที่ตรงไหนบกพรอง
หนุนขึ้นๆ แตธรรมะเขาจะไมคิด สําหรับเราคิดพรอมกันเรียบรอยแลว โอกาสนี้เปนโอกาส
ที่ธรรมะจะไดออกกระจายสูหัวใจประชาชน เพราะเปนโอกาสที่เหมาะสมมากแลว สมดุล
กันแลว 

พอออกก็เทศนาวาการไปพรอมๆ กับดานวัตถุ วัตถุก็มาธรรมะก็เขาไปๆ อัดเทป
เร่ือยไป ผูฟงสดๆ รอนๆ ก็ฟงไป ผูอัดเทปอัดไปกระจายออกไปจนกระทั่งปานนี้มัน ๗ ป 
ธรรมะประเภทนี้ออก ออกเลยกระจายทั่วโลก ไมใชเพียงกระจายทั่วเมืองไทยนะ ออกทั่ว
โลกเลย ทางอินเตอรเน็ตที่ไหนไมรูละออกหมด ธรรมะที่เราออกแสดง คราวนี้ธรรมะจะได
ออกสูหัวใจประชาชน กถ็ูกตองอยางนั้น นี้ธรรมะไมหยุดนะ สวนวัตถุนั้นก็เรียกวาหยุดไป 
ชวยประปรายไปเล็กนอยๆ เชนทองคําน้ําไหลซึม ก็คอยเปนไปๆ  และที่นํามาชวยเหลานี้ก็
เปนไป แตไมคอยออกหนาออกตาเหมือนแตกอนที่ประกาศตนเปนผูนํา เวลานี้งดอันนั้น
แลว แตธรรมะนี้ออกตลอดจนกระทัง่ทุกวันนี้ไมมีงด กระจายออกไปเรื่อยๆ  

ธรรมะเขาสูใจไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ เปนไฟอยูก็ตามเถอะนะ ถาลงนํ้าสาดลงไป
แลวไฟนี้ตองดับ ไฟจะดบัดวยน้ํา เร่ืองกิเลสจะดบัดวยธรรม ธรรมเปนเคร่ืองดับกิเลส มัน
จะขึ้นแคไหนก็ขึ้นเถอะนะ ถาลงธรรมะไดตีเขาไปแลวพังทั้งนั้นละ นอกจากใหกิเลสตีธรรม 
ธรรมหมอบตลอดเวลา ธรรมขึ้นไมได กิเลสก็เผาโลกละซิ รอนเปนฟนเปนไฟมีแตกเิลส
เผาโลก ไมมีธรรมเปนน้ําดับไฟเขาไปดับกันบางเลย หาความสุขไมได 
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ฟงซิทั่วโลกมีจุดไหนดอนใดที่ส่ังสมอรรถสั่งสมธรรม ประกาศกังวานออกมาใหโลก
ทั้งหลายไดยิน เปนการเฉลี่ยเผื่อแผทําบุญใหทานแกผูที่ยากจนทั้งหลาย หรือสงเคราะหสง
หา ประเทศใหญๆ เมืองใหญๆ มีสมบัติเงนิทองขาวของมาก คนจนมีมากขนาดไหน 
มากกวาคนมี แลวเรามีมากนอยเพยีงไร เอา ประเทศใหญๆ ตางประชมุกัน จะสงเคราะห
พวกคนทุกขคนจนทั้งหลาย ใครมีเทาไร เอา เร่ียไรออกมา ใหกระจายออกไปชวยชาติ
บานเมือง ซึ่งเปนสัตวโลกเกิดแกเจ็บตายดวยกันใหพอบรรเทาทุกขบาง อยางน้ีไมเห็น
ปรากฏมีที่ไหน มีแตกลืนกินเรื่อย กินดวยแบบนั้นแบบนี้ๆ อํานาจปาเถื่อนอยูลึกๆ นัน่นะ 
เปนมหาอํานาจยิ่งกินใหญกินมาก กนิไมหยุดไมถอย 

บานใดเมืองใดเขามีสมบัติประจําชาติของเขา ก็ดอมเขาไปหาจับพิรุธเขา หาเร่ืองใส
เขาเรื่องนั้นเรื่องนี้ วาผิดอันนั้นผิดอันนี้ ความจริงมันจะไปกินตับเขา มีแตอยางน้ีละมาก
เวลานี้ โลกไมรอนไดยังไงก็เร่ืองใหรอนมันมีอยูนี ้สมบัติของเขาเขาก็รักก็สงวน ในประเทศ
เขาก็เปนหัวใจของเขา เขารักสงวน แลวไปบีบไปบังคับไปกลืนของเขาทาํไม เขามากลืนเรา
เปนยังไงบาง เอามาพิจารณาซิ ถาเปนธรรมยอนหลังเขามา เขามากลืนเราแบบนี้จะใหเขา
กลืนไหม ไมใหเขากลืน เราจะไปกลืนเขาทําไม นั่นก็เทานั้น เอา ตาย ตาย กรรมไม
กระทบกระเทือนแกผูใด ตายเปนสุข ตายดี ตายดวยความกระทบกระเทือนผูอื่นไมดีเลย 
ตองแยกกันอยางน้ันซิ นี่เร่ืองธรรม 

เวลานี้ธรรมไมไดมีในโลกนะ มีแตเร่ืองฟนเรื่องไฟเผาโลกมันถึงรอนเต็มบานเต็ม
เมือง เราเปนชาวพุทธขอใหนําธรรมเขามาระงับดับเรา ไมไดทีไ่หนกด็ับตัวของเราก็พอ
สงบรมเย็นนะ วันหนึ่งๆ คิด ในครอบครัวเหยาเรือนรับผิดชอบกันหมดทั้งครอบครัว 
หัวหนาครอบครัวคือพอกับแม ปฏิบัติตนใหดี มีหนาที่การงานความประพฤติตางๆ ให
เปนคติตัวอยางแกเด็กเล็กเด็กนอยและแกกันและกัน ระหวางสามีภรรยา อยาใหระแคะ
ระคายซึ่งกันและกัน เฉพาะอยางยิ่ง กาเมสุ มิจฉาจาร อันนี้เปนความรุนแรงมากที่สุด ไมมี
อะไรรุนแรงยิ่งกวานี้ พระพุทธเจาจึงบัญญัติลงในขอนี้ปงเลยเทียว นี่เปนขอบังคับ 

กิเลสตัณหาถาไมเอาศีลขอนี้มาบังคับแลว โลกน้ีเปนไฟ ผัวเมียอยูกันไมได อยาง
นอยราวราน มากกวานั้นแตกจากกันได เพราะธรรมชาตินี้สัตวโลกทั้งหลายมีความรัก
ความสงวนความหึงหวงมากที่สุด คอืตัวนี้เอง ใหพากันจําเอาเสียถายังจําไมได ตัวนี้เปนตัว
หึงหวงมาก รักมาก สงวนมาก จดจองมากที่สุด พออะไรมากระเทือนนิดหนึ่งๆ จะเปนไฟ
ขึ้นมาทันทีเพราะมันจออยูแลว ตางฝายตางจออยูแลว ถาตางฝายตางมีธรรม ตางฝายตาง
ก็สงบรมเย็นๆ ไมระเวียงระแวงซึ่งกนัและกัน เปนสุขแลวนี่ ทีนี้เวลามีลูกเตาหลานเหลน
ขึ้นมา เขาก็เอาพอเอาแมเปนตัวอยางอันดีงาม เปนศีลเปนธรรมไมลุกลาม โลกก็สงบ
รมเย็น ตัวนี้ตัวสําคัญมากนะ ตัวกามราคะกามกเิลส ตัวรุนแรงมาก รักมากสงวนมาก หึง
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หวงมาก แลวกอกรรมกอเวรกอไดมากที่สุดคือตัวนี้เอง กระเทือน ผัวกับเมียยังฆากันกม็ ี
ทั้งๆ ที่รักกนัมันก็ฆากัน เพราะกิเลสตัณหาตัวนี้มันหนักกวานั้นอีกกวาที่มอียูนั้น มันฆากัน
ก็ไดนะ 

เพราะฉะนั้นจึงตองมีธรรมภายในใจ ขอใหนําธรรมไประงบัดับ จะใหส่ิงเหลานี้
ระงับดับลงดวยการคลอยตามมันนี้เปนไฟ เหมอืนเอาเชื้อไฟไสเขาไปหาไฟ ไสเขาไปเทาไร
เปลวไฟมันจะจรดเมฆนูนนะ ใหมันดับดวยเชื้อไฟไมม ีไฟตองดับดวยน้ําหรือถอยเชื้อออก 
กิเลสตัณหาตัวนี้มันรอหาเชื้อไฟอยูเสมอ ถาเสริมมันปบขึ้นทันทีเลย ตองระงับดับมัน เชน
อยาง กาเมสุ มิจฉาจาร ทานใหระงับดับใหอยูในความพอดี เขาก็มี เราก็มี เมื่อเปนเชนนั้น 
เขาก็มีขอบเขตเราก็มีขอบเขต เขามีผัวเรามีเมีย เปนของใครของเรา ตางอยูในขอบเขต 
เปนธรรมลวนๆ ประจําหัวใจแตละคนๆ มีความซื่อสัตยสุจริตตอกัน อยูกันไดเปนสุข อันนี้
สําคัญมากทีเดียว ในบรรดากิเลสทั้งหลาย กามกิเลสเปนพื้นฐานสําคัญที่ทําสัตวโลกใหลม
จม เพราะตัวนี้เอง พากันจํา เอาธรรมมาสอนนะ 

ใครจะมีกิเลสเต็มหัวใจ ฟงเสียงธรรมไมผิด เพือ่นํามาแกไขเจาของ ตัวนี้ตัวรุนแรง 
เราชําระมันไมไดเด็ดขาดก็รักษาใหอยูในระดับพอดี อยาใหมันเผาบานเผาเมืองเผา
ครอบครัวเหยาเรือน นั่นละเรียกวารักษาไดดวยศีล ศีลขอนีเ้ปนสําคัญมาก คนที่มีศลีขอนี้
แลวไปที่ไหนเย็นดวยกันหมด ดังพระโสดานี้เรียกวาศีล ๕ บริบูรณ เปนศีลในหลัก
ธรรมชาติ ตั้งแตปาณาถึงสุรา เปนศีลในหลักธรรมชาติมาเอง สมุจเฉทวิรัติ โผลขึ้นทันที
เลยผุดขึ้นทันที ไมตองไปรับที่ไหน เจตนาขาดไปเลยทีเดียว อยางนางยักขิณีนั่น กอกรรม
กอเวรกันมา พอสําเร็จพระโสดาปงเทานั้นละ เปนญาติเปนมิตรกันทันทกีับแมใหมแมเกา 
ก็เปนอยางน้ันละยกตัวอยาง 

นี่ละศีลธรรมถาลงไดเขาตรงไหน ส่ิงที่เปนภัยขาดสะบั้นไปทันที จึงใหพากันพินิจ
พิจารณารักษาใหดี เวลานี้โลกกําลังสงเสริมอันนี้ใหรุนแรงมากทีเดียว มันถึงไดรอนไปทุก
หยอมหญานะ ถามีธรรมเขาไประงบัดับมันนี้โลกจะสงบรมเย็น เหมือนหนึ่งวาเปนโลกใหม
ขึ้นมาจากโลกเกา จากคนๆ เกานั้นแหละ ใหเปนคนดิบคนดี ชุมเย็น ไวใจกันไดตายใจกัน
ได ไปที่ไหนสนิทสนมกันไปไดเลย ดวยความเปนธรรมๆ กิเลสตัวนี้ก็ไมเขาไปแฝงกไ็มเอา
ไฟเขาไปแหยละนะ ใหพากันจําเอา 

เร่ืองศีลธรรมจะไมมีในโลกแลวเวลานี้ เมืองไทยเราที่วาเปนชาวพุทธ ก็จะไมมีอะไร
เหลือแลวเวลานี้ ตัวหลักของชาวพทุธเอง เชนอยางพระหัวโลนๆ มันก็เปนเปรตเปนผีเปน
ยักษเปนมารใหเห็นตอตอตา ทัง้เขาทั้งเราเปนไดทั้งเขาทัง้เราอยูแลวประจักษอยูนี่ กิเลส
มันอายใครเมื่อไร มันไมไดอาย ไปบวชก็บวชละซิกิเลสมันไมไดบวช อุปชฌายมาบวช 
กิเลสยังเปนอุปชฌายในอุปชฌายนั้นอีก อยาวาเปนอุปชฌายแกผูบวชใหมเลย มันยังมา
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เปนอุปชฌายของอุปชฌายนั้นอีกกิเลสตัวนี้ มันหนาแนนขนาดนั้นนะ ตองเอาธรรมเขาไปตี
ใหมันแหลกแตกกระจัดกระจายไปเลย เร่ืองศีลเร่ืองธรรมกิเลสกลัว ถาไมใชศีลธรรมกิเลส
ไมกลัว กิเลสกลัวธรรมเทานั้น ทานก็บอกไวแลววาเทานั้น นอกนั้นไมมกีิเลสจะกลัวอะไร
ในโลกธาตุนี้ เปนโลกของกิเลสทั้งหมด ธรรมเหนือกิเลสแลวครอบได ชําระไดชะลางได ให
สะอาดได บริสุทธิ์ได นั่นธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์ไดนะ 

ถาไมมีธรรมเสียอยางเดียว เราอยาเอาความหมายอะไรลมๆ แลงๆ มาอวดธรรม
พระพุทธเจานะ ตายจมกันไปทัง้นั้นแหละ ไมมใีครที่จะเจริญรุงเรืองดวยความสําคัญมั่น
หมายตามอํานาจของกิเลสพาใหเปนไป ไมมทีาง ตองเอาอํานาจของธรรมตีเขาไปๆ มัน
หากเปนในตัวของเรา การอบรมสั่งสอนตัวเอง สอนทีแรกมันดื้อมันดาน ซัดเขาไปๆ ตีเขา
ไปตอไปมันก็ออนๆ ตอไปก็นิสัยของศีลของธรรมเขาติดตัวติดกิริยามารยาท ทุกอยาง
ความประพฤติหนาที่การงานติดไปหมด เปนธรรมไปหมด รมเย็นๆ ไดไมคอยเสียและไม
เสียนั่น ผูมีธรรมเปนอยางน้ัน ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏิบัตินะ วันนี้ก็พูดเพียงเทานั้นละ ไม
พูดมาก พูดพอสมควรพอหอมปากหอมคอ 

เบ้ืองตนก็ขึน้หยุดชดเชย วงราชการเราควรจะพิจารณาบาง ไอปดชดเชยๆ นี้ หลวง
ตาบัวขอเผดียงเขามา จะวาผิดเสียทีเดียวหลวงตาบัวไมกลา แตมันระแคะระคายในหัวใจที่
เราทรงธรรมมาเปนเวลานาน อะไรที่เราปฏิบัติตามศีลตามธรรมไมเคยผิดพลาด อันนี้วง
ราชการที่วาหยุดชดเชยๆ มันเปนยังไง มันสะดดุใจอยูเร่ือยๆ ควรจะพิจารณา หลวงตาบัว
ผิดหรือหยุดชดเชยผิด เอาไปพิจารณาสักหนอย ถาหากวาหยุดชดเชยผิด มันเกิดเอารัด
เอาเปรียบประชาชนมากเกินไปก็ใหลดลงมา วันเสารวันอาทิตยและวันราชการตางๆ ที่เคย
หยุดก็พอตัวแลว 

ในวงราชการเรานี้ เปนวงที่วางงานมากกวาใครทั้งน้ันแหละ หยุดราชการ เอา วัน
หนึ่งวันทําราชการ กับวันหยุดประเภทนั้นประเภทนี้ รวมทั้งหยุดชดเชยเขาดวยเปนกี่วัน 
วันทํางานของวงราชการจริงๆ มีกี่วัน นี่เอารัดเอาเปรียบประชาชนมากเกินไป ที่มันเปน
มาแลวก็ใหเปนมาแลวเสีย ไอที่จะมาเปนใหมๆ เชนหยุดชดเชยๆ นี้มันเกินไป ควรจะ
พินิจพิจารณา 

ถาหากวาหลวงตาบัวผิดก็สอนมา หลวงตาบัวพรอมที่จะฟงเสมอ เวลานี้พูดดวย
เหตุดวยผล โดยอรรถโดยธรรม เราแนใจวาเปนธรรมแลว ที่หยุดมาธรรมดาเปนธรรมแลว 
ไอชดเชยชดเชนี้มันมาทีหลัง มันมาแอบกินๆ ใหเปนบาอํานาจไปอีก อยากหยุดก็ไดๆ 
เพราะเราเปนราชการ เปนเจาอํานาจ อยากหยุดสักกี่วันก็ได มันก็ไปแบบนั้นเสีย ทีนี้เสีย
ไปเรื่อยๆ นะ วาเสียบาง ธรรมเปนธรรมเหนือโลก นํามาสอนโลกไมไดมอียางเหรอ ตอง
สอนโลกซิ เอาละที่นี่นะใหพร 



 ๘

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/

