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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๗

ศีลธรรมในวงราชการ
วงราชการเราถาไดใกลชิดติดพันกับศาสนาพุทธแลวก็จะเจริญรุงเรือง หนาทีก่ าร
งานก็จะชุมเย็น เวลานีห้ นาทีก่ ารงานทุกแหงรอนนะ สวนมากเจานายละพาใหรอ น ไม
ใชราษฎรพาใหรอ นนะ เพราะไมเกีย่ วของไมสนใจกับศีลกับธรรมเลย เห็นศีลธรรมเปน
ของเลน เปนของเศษของเดน เปนอาหารนอกบานนอกเมือง นอกไรนอกนา นอกหมอ
ขาวหมอแกงไปเสียแลว เห็นสิง่ ชัว่ ชาลามกทัง้ หลายเปนเนือ้ เปนหนัง เปนอาหารประจํา
วันแลวเวลานี้
เพราะฉะนัน้ หนาทีก่ ารงานมันถึงระส่าํ ระสายในวงราชการและผูท าํ งาน มีตั้งแต
เรือ่ งปลิน้ ปลอนหลอกลวง กินใตโตะเหนือโตะ ใตเกาอี้เหนือเกาอี้ กินไปหมดทุกแหง
ทุกหน นี้มีตั้งแตเรื่องเปรตเรื่องผีทั้งนั้นปกครองบานเมือง อยางนี้จะเรียกวาปกครองยัง
ไง มันเปนการทําลายบานเมือง นีเ่ พราะขาดศีลธรรม คนเราเมือ่ มีศลี ธรรมแลวยอมมี
หิริโอตตัปปะ ยอมรูจักดีจักชั่ว รูจักผิดจักถูก รูจักหนาที่ของตนการงานของตน
ความขาดจากศีลธรรม ไมใชเรื่องเล็กนอย เปนสิง่ ทีเ่ สียหายมากมายแกประเทศ
ชาติบา นเมืองดวย เพราะขาราชการแตละราย ๆ นีเ้ ปนหัวใจของประชาชนราษฎรทัว่ ทัง้
แผนดิน ใครจะทํางานอยูที่ไหนก็คือทํางานเพื่อชาติ ๆ แลวใครไปทําผิดทีไ่ หนก็ทาํ ผิด
ตอชาติบานเมือง ๆ มีกี่คนทําผิดตอชาติบานเมืองทั้งนั้น ๆ จะไมเสียหายไดยงั ไงบาน
เมืองเรา ถามีศีลมีธรรมแลวไมทํานะ มีหิริโอตตัปปะ มีบาปมีบญ
ุ ประจําใจ
เราเปนคนของชาติ อาศัยชาติ มีประชาชนราษฎรเปนผูหลอเลี้ยงอยูตลอดไป
งานการจะไดมากไดนอยเงินเดือนตองหนุนตลอดเวลาไมใหขาดใหเกิน ไดกินตลอด
เปนพืน้ อาหาร ไมมอี ะไรทีจ่ ะเปนอาหารพืน้ และตายใจไดยง่ิ กวาเงินเดือนในวงราชการ
ถาเราไดตง้ั หนาตัง้ ตาทําใหเปนไปตามหนาทีข่ องเรา และความประสงคของประชาชน
ราษฎรแลว โลกก็นบั วันเจริญรุง เรือง
เดีย๋ วนีป้ ระชาชนเขาเกลียดวงราชการนะ เขาเกลียดขาราชการพูดใหฟง เสียทุก
คน ไมวา ขาราชการ ไมวาประชาชน เปนคนของชาติดวยกัน หลวงตาบัวเปนอาจารยทง้ั
สองฝายดวย แนะนําสัง่ สอนใหดดี ว ยกัน เพราะฉะนัน้ ตรงไหนไมดใี หรบี แกไขเสียนะ
มันเสียมากเวลานีว้ งราชการ เลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปหมด ใครทํางานอยูที่ไหน ๆ มีแต
หวงใยหมูค ณะ
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เลอะๆ เทอะๆ ลูกศิษยเราเต็มกระทรวงๆ ใครมีความชํานิชาํ นาญทางไหนๆ มาระบาย
ใหฟง ๆ ทานเหลานีไ้ มมาโกหกเราเชือ่ แน ๆ ใครมีความชํานิชาํ นาญในทางไหน จัดเจน
ทางไหนเขารูห มดเรือ่ งทุจริต กินบานกินเมืองอะไรเหลานี้เขารูหมดพวกนี้
คนดีเลยกระเด็นออก ๆ มีแตคนชั่วเขาไปทํางานปลนบานปลนเมืองใชไมไดเลย
วงราชการเราใหรบี เปลีย่ นแปลงนะ ไมเปลีย่ นแปลงจะฉิบหาย บานเมืองเราจะไมมี
เหลือแลวเวลานี้ แลวไมมใี ครละเปนผูท าํ ลาย ก็วงราชการทีป่ ระกาศตนวาเปนนักปก
ครอง เปนผูร กั ษาเปนผูบ ริหารนัน้ แหละ แตมกั บริหารไปทางนัน้ เสีย บริหารเพือ่ พุงเจา
ของเพื่อคณะเจาของไปเสีย บานเมืองเลยเปนบานเมืองของครอบครัวแหงวงราชการไป
เสีย บานเมืองเลยเปนเครือ่ งเลนเครือ่ งทดลอง เปนหนูตะเภาเครือ่ งลองยาแหละ ฉีด
ลองดูตัวนี้ฉีดลองดูตัวนั้น
อันนี้ก็เหมือนกันประชาชนราษฎรมากตอมาก เปนหนูตะเภา เปนเครื่องทดลอง
วงราชการตาง ๆ เสียหายไปหมดเวลานี้ เขาเบือ่ จริง ๆ นะ วันนีเ้ ปดใหฟง เสียบาง ลูก
ศิษยลูกหาเต็มกระทรวงทุกกระทรวง ไมมีกระทรวงใดไมมีลูกศิษยหลวงตาบัว มีแต
ใหญ ๆ ทั้งนั้นแหละเต็มไปหมด แตหลวงตาองคนม้ี นั หลวงตาอาภัพ มีหรือไมมีก็
ธรรมดา เฉย เวลาจะนําออกมาก็นําเอาเหตุการณออกมา ทีจ่ ะเปนประโยชนแกชาติบา น
เมือง ไมไดนําออกมาดวยความเหยียดหยาม ดวยความดูถูกอะไรนะ นํามาในฐานะทีว่ า
เราเปนเลือดเนือ้ อันเดียวกัน ในชาติไทยเราอันเดียวกัน
ชีวิตมันเกี่ยวโยงกันไปหมดไมวาภาคไหน ๆ ชีวิตอยูกับจุดศูนยกลางคือชาติ ให
ตางคนตางระลึกถึงชาติเสมอ อยาระลึกถึงตนยิ่งกวาชาติ ถาลงชาติไดลมจมไปแลว ใคร
จะไปนั่งบนเกาอี้เหนือเทวดาอยูไดคนเดียว ไมเคยมี ตองเปนกองทุกขเหมือนกันหมด
ใหเราเห็นใจประชาชนราษฎร นีค่ วามหางเหินจากศีลจากธรรมเปนอยางนี้ ใหพี่นองทั้ง
หลายจําเอาไว
ศีลธรรมคือเครื่องยึดเหนี่ยวของใจ และความประพฤติหนาทีก่ ารงานทัง้ ปวง ให
เปนไปเพื่อความดีงาม ถาปราศจากศีลธรรมเสีย อะไร ๆ ก็เหลวไปตาม ๆ กัน ฉะนั้น
ศีลธรรมจึงเปนธรรมจําเปนมาก คนใดที่เขาใกลชิดติดพันกับศีลธรรมความชั่วจะคอย
จางไป ๆ ความดีจะคอย เดนขึน้ ๆ แลวสั่งสมตัวเอง ตอไปก็เชื่อตัวเองได ไปไหนเชื่อ
ตัวเองไดแลวมันก็สบายคนเรา เมือ่ เราเชือ่ เราไดแลวคนอืน่ ก็เชือ่ เราได เราเองเชือ่ เราไม
ไดจะใหคนอื่น เขามาเชื่อไดยังไง เขาไมเชื่อแหละ
การกลาวทั้งนี้ไมไดหมายถึงวาวงราชการจะ เลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปหมดทุกรายนะ
หวงใยหมูค ณะ
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เราพูดถึงรายที่ไมดีตางหาก ซึ่งมีจํานวนมากตอมาก อันนี้มีมากจริง ๆ อยูที่ไหน ๆ ไม
คณนาได เต็มไปหมดในวงราชการแผนกตาง ๆ ยังเยอหยิ่งจองหองเสียดวยนะวงราช
การ ไมระลึกรูเ ลยวาตัวเองกินเงินเดือนของประชาชนราษฎร เยอหยิ่งจองหองจนนา
เกลียด เปนเจาอํานาจกดขีบ่ งั คับประชาชนหลายแบบหลายฉบับนะ คนนีแ้ บบนีค้ นนัน้
แบบนัน้ ๆ ถาไมไดใตโตะเหนือโตะเสียกอนเปนขัดเปนแยง เปนหาอุบายทานัน้ ทานีอ้ ยู
จนได นีซ้ ทิ ม่ี นั นาเกลียดเอาเหลือเกินนะ เอือมระอาเอามาก ประชาชนราษฎรไปแตละ
ครัง้ ๆ เสียเวล่าํ เวลา มาบานมาเรือนคารถคาราอาหารการกิน หนาทีก่ ารงานตองเสียไป
สักเทาไรไมไดคํานึง คอยแตจะเอาใตโตะเหนือโตะ ถาไมไดละตองหาอุบายนั้นหาอุบาย
นี้
เวลานีว้ งราชการเปนอยางนีน้ ะ เสียเอามากมาย ขอใหพี่นองทั้งหลายจําเอาไว
ทุกคน นีค่ อื ความจริง เราไมไดหาเรือ่ งใสคน เราสอนโลกเพือ่ ความสงบรมเย็นทัว่ หนา
กัน มันเปนอยางนีเ้ วลานี้ เขาเบือ่ จริง ๆ เบือ่ วงราชการเวลานี้ ไมใชธรรมดานะ แต
ประชาชนถึงเขามีปากเขาก็ไมพูดงาย ๆ ถาพูดก็เปนภัยตอปากเจาของอีกแหละ เพราะ
พวกนีพ้ วกเจาอํานาจ อํานาจอันนีม้ นั อํานาจปา ๆ เถื่อน ๆ เสียดวยนะไมใชอาํ นาจ
ธรรมดา ไมอยางนัน้ มันทําชัว่ ไมไดถา ไมใชอาํ นาจแบบนี้
ใหพากันระลึกบาง ใครก็อยากเปนแตเจาแตนาย เรียนหนังสือแซงกันไป ๆ
เรียนลัดตัดไปเรื่อย ๆ ไดไมไดก็ตามเงินยัดเขาไป ๆ ไดเปนเจาเปนนายแลวโออา ทา
ทาง โอย เหมือนจะเหาะเหินเดินฟาโนน เหมือนไมใชมนุษยเดินดินนี่ อันนี้ซิที่มันนา
ทุเรศเอามากมายนะ คนดีมีอยูคนฉลาดมีอยู เราอยาเขาใจวาเปนคนฉลาดแหลมคมตัง้
แตขา ราชการนะ คนที่เขาไมเปนขาราชการเขาก็มีความฉลาดแหลมคมเหมือนกัน แต
เขาไมพดู เทานัน้ เอง จึงประหนึง่ วาพวกนีเ้ หมือนวัวเหมือนควายตัวหนึง่ เทานัน้ ทั้ง ๆ ที่
เขารูอ ยูเ ต็มหัวใจ
บางคนก็เปนวงราชการทีอ่ อกมาอยูใ นบานในเรือนเรานีเ่ ต็มไปหมด เขารูห มด
หนาทีก่ ารงาน ใครทําดีทําชั่วผิดถูกประการใดทําไมจะไมรู ตามีหูมี หลักวิชาเรียนมา
ดวยกันในการปกครองการบริหารบานเมือง เรียนมาดวยกัน แผนกไหน ๆ เรียนมา
ดวยกันทั้งนั้น มันก็ตองรูเรื่องของกันจนได เปนแตเพียงไมพูด ขอใหตื่นเนื้อตื่นตัวรู
เนือ้ รูต วั เสียวงราชการเรา เวลานีป้ ระชาชนราษฎรเขาเบือ่ จะตายแลวนะ จําไดแลวยังทั่ว
ประเทศไทยเบื่อมาก
เขาพูดอีกแหละวา สภาก็เขาไปกัดกันเหมือนหมาเขาวาอยางงั้น หลวงตาบัวได
ยินอยูก บั หูนจ้ี ะวาผิดไปไหน ใหเขาสภาก็ไปกัดกันเสีย อะไรก็ไวใจกันไมได อะไรไวใจ
หวงใยหมูค ณะ
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ไมได แลวจะใหปลงใจกับอะไรชาติบานเมือง เมือ่ ปลงใจกับเจากับนายผูบ ริหารรักษา
และปกครองบานเมืองไมไดแลวจะไปมอบใหใคร บางคนเขาก็บอกจะมอบใหหมาเหรอ
เขาวาอยางงัน้ ก็มนี จ่ี ะวาไง เมื่อคนมันไมเปนทาแลวก็สูหมาไมได ทีนม้ี อบใหหมาเหรอ
เขาวาอยางงั้นก็มี
อูย ฟงแลวเราทุเรศนะ เราหูมนั หูกลางนีน่ ะหูเรา ฟงแลวเขาลิ้นชัก ๆ ในหัวใจ
เงียบ ๆ ไมไดคิดจะดูถูกเหยียดหยามผูหนึ่งผูใด ยกยอผูใดแหละ นําเก็บเขามาไว เมื่อ
มีเหตุมผี ลทีค่ วรจะนํามาเปนประโยชนแกโลก ใหเปนคติแกโลกก็มาพูดอยางนี้แหละ
นีค่ วามจริงเอามาพูดนีน่ ะ ไมไดเปนเรื่องอุตรินะ เวลานีเ้ ขาเบือ่ วงราชการเอา
มากจริง ๆ ไมวา แผนกไหน ๆ นับตั้งแตครูขึ้นไปนะ เขาเบือ่ ขนาดนัน้ เวลานี้ ทําตัว โอย
ใหญโตรโหฐาน การประพฤติตวั นีเ้ หลวแหลกแหวกแนว แลวเอาอํานาจหนาทีเ่ ขามา
เปนโลบงั หนา นีซ่ เี ขาเบือ่ เอามากนะ
การประพฤติตัวเหมือนหมาตัวหนึ่ง นีล่ ะทีม่ นั นาทุเรศเอามาก พากันระมัดระวัง
บางซิ บานเมืองเรามีขอ่ื มีแป คนอยูใ นบานในเมืองเปนคนทัง้ นัน้ นีน่ ะไมใชหมานีน่ ะ
ประชาชนราษฎรเขาไมใชหมา เขาเปนคนเหมือนกันหมดนัน่ แหละ ผูเ ปนเจาเปนนายก็
ไมใชเทวบุตรเทวดามาจากไหน ก็คนเหมือนกัน ก็เกิดจากประชาชนราษฎรนีล้ ะ ไป
เรียนหนังสือแลวไปเปนเจาเปนนาย แลวมากดขีบ่ งั คับขมเหงประชาชนราษฎร ก็คือ
พวกนี้แหละจะเปนที่ไหนไป พากันระมัดระวังนะ เสียหายมากเวลานี้
หูหลวงตาบัวจะแตกแหละ ฟงทุกแงทุกมุม ฟงมาตลอด ๆ แตไมเคยพูดนะ จะ
พูดแย็บ ๆ ยิบ ๆ ไปนิด ๆ วันนี้เปดออกบาง เพราะมันอัดอัน้ ตันใจถาภาษาโลกเขานะ
มันเปนอยางนัน้ จริง ๆ นี่ ผูด.ี .ดี เราไมไดดูถูกเหยียดหยาม สําหรับผูด เี รายกยอชมเชย
สรรเสริญ สวนมากผูดีมีธรรมนะ คนมีธรรมแหละเปนคนดีได ๆ แฝงอยูในคนชั่วทั้ง
หลายนัน่ แหละ แลวแฝงก็แฝงแบบวาเหมือนไมมสี งาราศี หากชุม เย็นอยูภ ายในใจคน
นัน้ พวกนั้นแสดงตัวออกเปน โห คนมีสงาราศี เปนเจาอํานาจวาสนา แตแลวหัวใจมัน
แฟบ ๆ เหมือนไฟลามทุงอยูในหัวใจ เหมือนไฟไหมกองแกลบอยูในใจนั่น มันไมมีสงา
ราศีอะไรภายในจิตใจ มีแตกิริยาทาทางออกมาโออาภายนอก ใหเขาหัวเราะเทานัน้ เอง
เวลานีเ้ ลอะ ๆ เทอะ ๆ มาก เลอะไปหมดทุกแงทุกมุมจะทําไง ไมวาอะไร
กระดิกออกมาพับ มีแลวทุจริตแทรกเขาไปแลว ๆ ไมวา จะการสัง่ การสอนการสอบกัน
อะไร ตั้งแตชั้นอนุบาลขึ้นไป แทรกเขาไปเรื่อยพวกปอบพวกผีนี่ กินไปตลอดนะ จะกิน
ตลอดสายเลย อันนีล้ ะมันกินมาก สวนทีจ่ ะเปนสุจริตเอามาสําหรับประเทศชาติบา น
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เมืองไดกอนเทากําปนนี่ สวนทีม่ นั แทรกมันแซงรวมตัวเปนกอนแลวเทาภูเขา ๆ นี่ สวน
เสียหายเทาภูเขา ๆ สวนไดมาเทากําปน มันจะสมดุลกันเหรอ พิจารณาซิ แลวตางคนก็
ตางทําลาย ๆ อยางนี้บานเมืองจะอยูไดยังไง
เราเขาใจวาบานเมืองอยูไ ดเพราะการทุจริตเหรอเวลานี้ อยูไดดวยคนดีตางหาก
นะ ไมใชอยูไดดวยคนชั่ว เพราะฉะนั้นจึงพากันตั้งใจประพฤติตัวใหเปนคนดี ใหเปน
แบบเปนฉบับ ลูกเตาหลานเหลนเกิดมานีเ้ ต็มไปหมดนี่ เขาจะเอาแบบไหนมาใชถา พอ
แมไมพานําความดีออกไปใชแลว เด็กจะฉิบหายไปหมดนะ สุดทายบานเมืองเรานีก้ เ็ ปน
มิคสัญญีแหละ กัดฉีกกันทั้งสด ๆ รอน ๆ นัน่ แหละ มันหมดหิริโอตตัปปะ ความ
ละอายสะดุงกลัวตอบาปแลวเปนไปไดมนุษยเราถาไมมีธรรมในใจ ใหมธี รรมในใจซิ
ศาสนาพระพุทธเจาประกาศกังวานมาสักเทาไร เปนศาสนาทีเ่ ปนแบบฉบับได
เปนอยางดี พระพุทธเจาก็มีตนมีตัวมีแบบมีฉบับ มีหลักฐานยืนยันมาโดยลําดับจน
กระทั่งปจจุบันนี้ พระพุทธเจาเปนคนเชนไร เปนสิทธัตถราชกุมาร พระราชโอรสของ
พระเจาสุทโธทนะกรุงกบิลพัสดุ นี่รากฐานออกมาของพระพุทธเจาเรา ทานเปนพระ
โพธิสตั ว ปรารถนาเปนพุทธภูมิมา ๔ อสงไขยแสนมหากัป แลวไดมาตรัสรูข น้ึ กอนตรัส
รูก็เสด็จออกทรงผนวช ไมไดเอาใครไปแหแหนแหละนะ พระราชวังวันนัน้ เงียบเหมือน
ปาชาผีดบิ พระองคเสด็จออกเงียบ ๆ เลย ฟงซิ มีฉันนะอํามาตยเทานั้นติดตาม กับมา
กัณฐกะตัวหนึ่ง ไปทรงผนวช แลวพระเจาแผนดินก็เหมือนกับเทวดาองคหนึง่ เสด็จ
ออกจากพระราชวังเขาสูใ นปาในเขานัน้ ก็เหมือนกับเทวดาตกจากสวรรค ลงนรกจมดิ่ง
นัน่ เองจะเปนอะไรไป
พระองคทรงทรมานพระองคอยูถึง ๖ ป ไมคํานึงเลยวาพระองคเปนกษัตริย มี
แตจะบําเพ็ญธรรมใหไดตรัสรูเ ปนศาสดาสอนโลก รื้อขนสัตวใหพนจากทุกขจากภัยเทา
นัน้ จนกระทั่งไดสําเร็จตามความมุงหมายแลวเปนพระพุทธเจาขึ้นมา นี่มีตนมีตัวอยาง
นี้ ธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูก็คืออริยสัจ อริยสัจนีป้ ระจําพุทธศาสนาทุก ๆ พระองคไม
มีเวน ถาเวนอริยสัจนีแ้ ลวพระพุทธเจาไมมี มีอริยสัจนีเ้ ทานัน้ ถาเปนโรงงานก็โรงงาน
อยูจุดศูนยกลางแหงศาสนา ศาสนาใดมีอริยสัจศาสนานัน้ เปนศาสนาทีท่ า ทายไดเรือ่ ง
มรรคผลนิพพาน
นี่ก็ศาสนาพุทธทุก ๆ พระองค พระพุทธเจาของเราก็ศาสนาพุทธเปนองค
อริยสัจ อุบัติขึ้นมาจากทามกลางนั้น พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคอุบัติขึ้นมาจากนั้นทั้ง
นัน้ ๆ แลวสาวกของพระพุทธเจาแตละพระองค ๆ ก็อุบัติขึ้นมาจากนั้น เปน สรณํ คจฺ
ฉามิ ของพวกเรา ทานรื้อขนสัตวไดมากนอยเพียงไรศาสนาแตละพระองค ๆ ทีต่ รัสรู
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ขึน้ มามากขนาดนัน้ แล
พวกเราเปนชาวพุทธไดกระเทือนใจอยางไรบางหรือเปลา หรือมีแตใตโตะเหนือ
โตะงัน้ เหรอ มันพิลึกพิลั่นนะ อันนีม้ นั ยิง่ กวาเทวบุตรเทวดา มันจะทําคนใหเปนบาสด
ๆ รอน ๆ นะไอกระดาษหลังลาย ๆ นี่ มันไมรเู นือ้ รูต วั นะเวลานี้ เปนบา พออันนี้เขา
มือเทานัน้ โห เปนบาตาเปนไฟนะ ไมมีอะไรซื้อก็เปนบาหาซื้อ เปนไปทุกอยางนัน่ แหละ
มีเงินเขาในกระเปาแลวเปนบาสด ๆ รอน ๆ
เงินทานมีเอาไวสาํ หรับสนองความตองการเวลาจําเปน ทานจึงวาสมบัติ ๆ แปล
วาความถึงพรอมที่จะจับจายใชสอย แปลออกมาวาอยางนั้น สมบัติ ๆ จะแปลวายังไง
คือความถึงพรอมที่จะสนองความตองการสําหรับเจาของ นีเ่ ราไดมาแลวไมมีอรรถมี
ธรรมภายในใจ มันก็เอาไปเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปหมดละซี บางทีซื้อยาเสพยติด การพนัน
ขันตอทุกสิ่งทุกอยาง ขึ้นชื่อวาความชั่วแลวมันออกหนาออกตาแหละคนไมมีธรรม ถา
คนมีธรรมแลวสมบัตเิ หลานีจ้ ะเปนสมบัตอิ ยางแทจริง นําไปเปนประโยชน ยกคนใหมี
ความสงบสุขรมเย็น ยกขึ้นไปสวรรคนิพพานใหพนจากทุกขก็ได เพราะสมบัตเิ หลานี้
การพูดทั้งนี้เราไมไดตําหนิไอหลังลาย คนเปนบากับไอหลังลายดวยความเหอ
ทะเยอทะยานไมรูจักเปนจักตายตางหาก เราตําหนิคนตางหากไมไดตาํ หนิไอหลังลาย
หลังลายคืออะไร เงิน เราไมระลึกรูเ ห็นพระทัยของพระเจาแผนดินบางเหรอ ธนบัตรแต
ละใบ ๆ ตราพระเจาแผนดินอยูใ นนัน้ เห็นไหม ทําไมไมเห็นเปนของสําคัญเอาไปเลอะ
ๆ เทอะ ๆ ทําไม รักษาไวเขมงวดกวดขันซิ ใชอะไรใหเปนประโยชนสมพระเจตนาที่
พระองคทรงพระเมตตากลาประทับไวบางซิ มันถึงจะถูกกับพระราชประสงค
อันนี้ไดมาเลอะ ๆ เทอะ ๆ เอาไปเลนการพนันขันตอ สูบฝน กินกัญชาสุรายา
เมา มีเมีย ๑๐ คน ๒๐ คน อยากไดมากยิ่งกวานั้นบาพวกนี้นะ ไอเราเองก็ไมรูจะวายัง
ไง พูดขึน้ มาหลวงตาบัวก็โมโหขึน้ เดีย๋ วนี้ ทั้ง ๆ ที่มันไมโมโหแหละใจ แตปากมันโมโห
นี่ กิริยาอาการแสดงออกใหเห็นอยูตลอดเวลา มันนาโมโหนี่
ถามีธรรมในใจสิง่ เหลานีเ้ ปนประโยชนหมดนะ มี ๕ สตางคก็เปนประโยชน ๕
สตางค มี ๕ บาทเปนประโยชน ๕ บาท มี ๑๐ บาทเปนประโยชน ๑๐ บาท มีรอยมีพัน
มีหมืน่ มีแสนเปนประโยชนทง้ั นัน้ ประโยชนมันออกจากคนตางหากนะ คนไดรบั การอ
บรมในทางทีถ่ กู ทีด่ แี ลวนําสิง่ เหลานีไ้ ปเปนประโยชนไดทง้ั นัน้
ถาไมไดรบั การอบรม
แลวเสียหายหมด สิง่ เหลานีเ้ ปนเครือ่ งเสริมไฟ สงเสริมคนใหเสียมากเขาไปโดยลําดับ
ลําดา ใหลกู หลานทัง้ หลายจงจําเอาไวนะ ไมงน้ั ฉิบหายจริง ๆ นะ
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นี่ศาสนาพระพุทธเจาก็ประกาศมาแลวตะกี้นี้ วามีตนมีตัวพระพุทธเจาของเรา
จนไดตรัสรูเ ปนศาสดาเอกสอนโลกนีเ้ ราพูดยอ ๆ นะ พูดวาเปนตนเปนตัวมีตนมีตัว ไม
มีแตเงาเฉย ๆ นะ หาเรือ่ งวาศาสนาเปนอยางนัน้ อยางนี้ พระพุทธเจาเปนเจาของของ
ศาสนาเปนลม ๆ แลง ๆ นี้ไมมี พุทธศาสนาของเรามีตนมีตัวมีเนื้อมีหนังมีหลักมีเกณฑ
แมแตจะตรัสรูก็ตรัสรูขึ้นมาจากอะไร นั่นมีเหตุผลเปนหลักที่ตั้งไวแลว ตรัสรูจ ากอริยสัจ
สอนโลกสอนยังไง สอนเพื่อความพนทุกข สอนเพื่อแกสิ่งขัดของยุงเหยิงวุนวาย อันเปน
ภัยตอกายวาจาความประพฤติ หนาทีก่ ารงานของบรรดาสัตวทง้ั หลายนัน้ แล ใหรูจักวิธี
ประกอบหนาทีก่ ารงานทีเ่ ปนผลเปนประโยชน ละสิ่งที่เปนโทษเปนภัย ทานก็สอนอยาง
นัน้ สอนละชั่วใหทําดี
เราก็ใหพยายามละชัว่ ทําดี จะไดเปนคนดีขน้ึ มาในตัวของเราบาง ไมตองไปเสก
สรรอะไรแหละ ขอใหทาํ ตัวใหเปนคนดีแลวมันดีไปไดดว ยกันนัน่ แหละ ทั้งหญิงทั้งชาย
ทั้งเด็กทั้งผูใหญทั้งพระทั้งเณรนั่นแหละ ถาทําชั่วชั่วไดหมด หัวโลน ๆ ก็ชั่วได ไมมใี คร
ชัว่ มากยิง่ กวาหัวโลน ๆ แหละ ดังมากดวยหัวโลนนี่ ถาชั่วก็ดังมากดวย ดีไมคอยดังเทา
ไร ยกพระพุทธเจาพระสาวกทานเสีย ยิง่ หลวงตาบัวแลวไมเปนทาเลย มีแตฟอ ๆ
เอาละพอ
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