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เทศนอบรมฆราวาส 
ณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

ถ.แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นี้คือธรรมอันเอก 
 วันนี้เปนมงคลแกบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลาย หูของเราไดฟงเสียงอรรถ
เสียงธรรม สวนมากไดฟงตั้งแตเสียงโลกสงสาร เสียงสกปรกรกรุงรังเต็มหูเต็มใจ 
แสดงออกมามีแตฟนแตไฟเดือดรอนเต็มหัวใจ วันนี้ไดนําธรรมะเขาสูใจบาง ธรรมะ
เขาสูใจแลวใจจะคอยสะอาดมีความสงบรมเย็น ธรรมไมคอยเขาสูใจ สวนมากมีแต
กิเลสอัดแนนตลอดเวลา แตพากนัเพลิดเพลินในกองมูตรกองคูถที่อดัแนนอยูนั้นทั่ว
หนากัน เสียงอรรถเสียงธรรมหรือกระแสของธรรมที่จะเขาสูจิตใจใหมีความสงบรมเย็น
เปนสุขในวันเวลาหนึ่งๆ นั้นไมคอยม ี

หลวงตาที่เรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบนี้ก็คือวา ทานทั้งหลายจะไมคอยไดยิน
ไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเขาสูหัวใจ ผลเปนอยางไรบาง ผลคือความสงบเย็นใจเขาสู
ใจ ธรรมเขาสูที่ใดมีความสงบเย็นใจทั่วหนากันโดยลําดับลําดา วันนี้ก็มีคุณพรพรรณ 
โภคัยอุดม ภรรยารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - พัน
เอกนที สุกลรัตน กรรมการบริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) รักษาการแทนกรรมการ
ผูจัดการใหญ - นางทิพวรรณ วุฒิสาร รองกรรมการผูจัดการใหญบริษัท ที โอ ที จํากัด 
(มหาชน) หัวหนาคณะทํางานดําเนินการจัดงานทอดผาปาสามัคคี หลวงตาบัว 
ญาณสัมปนโน ทานทั้งหลายไดทราบเรื่องราวเปนอยางน้ี 

หลวงตาไดอตุสาหพยายามชวยชาติมานี้เปนเวลาตั้ง ๙ ป ๑๐ ปแลว ไมคอยมี
เวลา เออ กําลังเทศนาวาการอยาไดถายภาพนะ มันกระเทือนจิตใจ กระเทือนธรรม 
ธรรมลมเหลว จึงไดเตือนเสมอไปเทศนที่ไหน ในขณะที่แสดงธรรมอยาไดมีเร่ืองราว
อะไรเขามาเกี่ยวของ กระทบกระเทือน การแสดงธรรมจะไมสะดวก ผูฟงจะไมไดผล
เต็มเม็ดเต็มหนวย จึงไดเรียนใหทราบเพราะมักมีอยูเสมอทั่วๆ ไป 

วันนี้ทานหัวหนาคุณพรพรรณ โภคัยอุดม ภรรยารัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - พันเอกนที สุกลรัตน กรรมการบริษัท ที โอ ที 
จํากัด (มหาชน) รักษาการแทนกรรมการผูจัดการใหญ - นางทิพวรรณ วุฒิสาร รอง
กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) หัวหนาคณะทํางานดําเนินการ
จัดงานทอดผาปาสามัคคี เพื่อเปนประโยชนมหาศาลแกพี่นองชาวไทยเราดังที่หลวงตา
ไดพาพี่นองทั้งหลายดําเนินมาโดยลําดับ 
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ที่วาชวยชาติตั้งแตบัดนั้นมาหลวงตาไมไดหยุดไดอยู เทศนาวาการทั่วประเทศ
ไทย  เพื่อใหพี่นองทัง้หลายไดเขาใจในศีลในธรรมแลวนําไปปฏิบัติ กายใจของเราก็จะ
มีความสงบรมเย็น เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนความจําเปนสําหรับเราชาวพุทธ ชาวพุทธมี
แตชื่อน้ันมีมากมีมาย พุทธคืออรรถธรรมทั้งหลายมีเหตุมีผลปรากฏตัวเองในการ
ประพฤตปิฏบิัติหนาที่การงานนี้ไมคอยมีกัน จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดทราบ อันนี้
ธรรมออกแสดงใหทานทั้งหลายไดทราบ  

ทานผูปฏิบัติธรรมออกแสดงธรรมดวยความบริสุทธิ์พระทัย คือพระพุทธเจา
ของเรา ศาสดาองคเอกไมมีใครเกินพระพุทธเจา สอนไดเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม 
สามโลกธาตุนี้พระพุทธเจาทรงเปนครูเอกทั้งนั้น จากน้ันมาก็พระสาวกทั้งหลายที่
ปฏิบัติบําเพ็ญตามพระพทุธเจาไดสําเร็จเปนพระอรหัตอรหันตขึ้นมา เปนสงฺฆํ สรณํ 
คจฺฉามิ แกบรรดาสัตวโลกทั้งหลายทั่วๆ ไปมาตลอดจนกระทั่งถงึวันนี้  

พวกเราทั้งหลายเปนลูกชาวพุทธขอใหพากันระลึกถึงบาปถงึบุญ ถึงคุณถึงโทษ 
ถึงนรกสวรรค พรหมโลก-นิพพาน ตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจาผูวิเศษเลิศเลอ 
สอนไวใหไดยึดไดเปนขอปฏิบัติกําจัดในสิ่งที่ไมดทีั้งหลาย แลวเสาะแสวงหาสิ่งที่ดีงาม
เขาสูใจ กาย วาจา ความประพฤติ หนาที่การงานของตนโดยลําดับๆ ตัวของเราเองกจ็ะ
มีขื่อมีแป มีหลักมีเกณฑ ออกไปสวนรวมในสังคมตางๆ ตางคนตางมศีีลมีธรรมนํา
ออกแสดงตอกันยอมเปนมงคลมหามงคลทั่วๆ ไป สมกบัธรรมของพระพุทธเจาเปน
ธรรมที่เลิศเลอสุดยอดของโลกแลว  

วันนี้ทานทั้งหลายมีโอกาสไดมาบําเพ็ญการกุศล แลวไดยินไดฟงเสียงอรรถ
เสียงธรรมในเวลานี้เทานั้น นอกจากนั้นไมคอยไดยินเสียงธรรม ไดยินแตเสียงโลก
สงสารซึ่งเปนเรื่องสกปรกทั้งเขาทั้งเรา จะตําหนิติเตียนใครก็ตําหนิไมลงเพราะพอๆ 
กัน แตการปฏิบัติธรรมชําระซักฟอกจิตใจใหมีความสงบรมเย็นนี้เปนคติตัวอยางแก
ประชาชนทั้งหลาย ตลอดชาวพุทธเราทั่วๆ ไปไดเปนคติเครื่องเตือนใจนาํไปประพฤติ
ปฏิบัติเราก็จะไดเปนคนดีๆ  

ทานทั้งหลายเกิดมานี้ทราบไหมวาเกิดมาจากภพใดชาติใด เกิดมาจากสัตวตัว
ใด บุคคลใด เทวบุตรเทวดา เปรตผี หรืออินทร พรหม รายใดบางที่มาเกิด ไมสามารถ
ที่จะทราบรองรอยของตนที่มาเกิดเลยวามาจากสัตวตัวใด บุคคลผูใด เปรตผีใด หรือ
เทวบุตรเทวดาตนใดที่ไดมาเกิดนี้ นี่ก็เพราะอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วพาใหมาเกิด คํา
วากรรมแปลวาการกระทํา ผลของกรรมนําผูที่ทํานั้นทั้งดีทั้งชัว่ใหไปสถานที่ตางๆ ตาม
อํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วของตน 
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เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหปฏิบัติกรรมดีคือกุศลกรรม กรรมชั่วเปนภัยตอตัว
ของเราเอง อยาพากันทาํ ใหอุตสาหพยายามรักษาตัวใหดี ไมมีอันใดรักในโลกนี้ รัก
มากที่สุดคือนตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักอื่นใดเสมอตนไมมี ในโลกอนันี้มีการรักตน
เปนอันดับหนึ่ง เมื่อเรารักตนเปนอันดับหนึ่งการรักษาตัวของเราใหเปนไปเพื่อความดี
งาม เพื่อความสุขความเจริญก็ใหติดแนบกันไปกับคําที่วารักตน อยามีแตคําวารักตน
แลวทําแตความชั่วชาลามก อยางน้ีไมได มันเปนภัยตอตนเอง 

อยางที่เขาตดิคุกติดตะรางไปตกนรกอเวจีเหลานี้ใครอยากไป ไมอยากไป แต
อํานาจแหงกรรมของตัวเองทีท่ําดวยความเพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัว แลวใหผิดพลาดไป
อยางน้ัน แลวตกนรกหมกไหม หรือติดคุกตดิตะรางไปได แลวผูที่มีความละเอียดลออ
มีความสุขุมในอรรถในธรรม พินิจพิจารณาไตรตรองตนเองแลวประพฤติปฏบิัติแตใน
ส่ิงที่ดีงามทัง้หลาย คติอันดีงามก็มีมนุษยที่มีศักดิ์ศรีดีงาม มีวาสนาบารมี ไปทีไ่หนมี
คนกราบไหวบูชาเคารพนับถือ เพราะเปนผูมีศีลมีธรรม นี่สําคัญอันหนึ่ง 

จากน้ันไปเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม มีตั้งแตทานผูที่สรางความดีทั้งนั้นที่
ไปสูสถานที่ดีคติที่งาม พระพุทธเจาศาสดาองคเอกน้ีตรัสไวแลววาสวากขาตธรรม ตรัส
ไวชอบแลวทุกส่ิงทกุอยาง ขอใหพี่นองทัง้หลายไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมของศาสดา
องคเอกที่บริสุทธิ์เลิศเลอในโลกทั้งสามนี้นําไปประพฤติปฏิบัติ จะไดเปนคติเครื่อง
เตือนใจแกตน อยาสักแตวาตื่นขึ้นมาแลวมีความตองการสิ่งใดก็ดีดก็ดิ้นตัง้แตตื่นนอน
จนกระทั่งถงึหลับ หาสารประโยชนอะไรไมไดเลย มาแลวก็นอนมือเกยหนาผาก มีแต
ความเสียอกเสียใจผิดหวังๆ เพราะความผิดพลาดของตัวเองนั้นแหละ ไมใชเพราะ
ผูอื่นผูใดมาทําใหผิดพลาด มาทําใหไดรับความทุกขความลําบาก  

จึงตองระมัดระวังตน ตั้งแตตื่นนอนใหระวังตัว ใหมีการบวก ลบ คูณ หาร การ
กระทําวันนี้มีอะไรบาง มีผิดมีถกูดีชัว่ประการใด เราเปนผูจะรับผลของกรรมดีกรรมชั่ว
ของเรา เราตองทดสอบในการกระทําของเรา วันนี้เราไดทําความดีอะไรบางหรือไม เชน
เราตื่นนอนขึ้นมานี้ใครไดกราบพระพุทธเจา พุทโธ ธัมโม สังโฆบาง กอนทีจ่ะ
เคลื่อนยายไปทําหนาที่การงาน จนกระทั่งถึงเวลามานอนอีกนี ้ เราไดทําบางหรือไม ก็
ใหคิดตัวเอง ตื่นนอนแลวใหกราบไหวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นี้คือธรรมอัน
เอก ในโลกธาตุนี้ไมมีส่ิงใดเสมอเหมือน คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ รวมแลวเรียกวาพระ
ธรรม 

ธรรมนี้เปนธรรมที่เลิศเลอ นําสัตวทั้งหลายใหหลุดพนจากทกุขเปนลําดับลําดา 
ตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่งถึงพระนิพพาน เพราะอํานาจแหงธรรมนี้เทานั้น ไมมีส่ิงใดที่ชั่ว
ชาลามกมาฉุดลากคนใหไปสวรรคแขงธรรมของพระพุทธเจาไมเคยมี มีตั้งแตธรรม
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ทั้งนั้นละฉุดลากสัตวโลกทั้งหลายผูมีความรักใครใกลชิดกับอรรถกับธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตัวใหเปนคนดี ดําเนินตามนั้นแลวตายลงไปแลวก็เปนความสุขความเจริญ จาก
ความดีของตัวเองนั้นแหละเปนผูทําเอาไว มาสนองความดีงามใหแกตน ไปภพใดชาติ
ใดเปนภพของคนมีบุญ มีตั้งแตความผาสุกรมเย็นเปนสุข  

สถานที่เกิดของสัตวนี้ไมมีประมาณนะ โลกอันนี้เกิดไดทั้งน้ันดวยอํานาจแหง
กรรมดีกรรมชั่ว พวกเปรตพวกผี พวกสัตวนรกอเวจี สัตวเดรัจฉาน สัตวน้ํา สัตวบก 
เกิดไดทกุแหงทุกหนเพราะอํานาจแหงกรรมของตัวเองเปนผูทําไว เราจะไปตําหนิผู
หนึ่งผูใดวาพาใหเราไปเกิดในสิ่งที่ไมพึงหวัง อยาไปตําหนิ ตองตําหนิตัวเองผูผิดพลาด
มาตั้งแตตนเหตุคือการกระทําไมดีของตัวเอง เวลาผลเกิดขึ้นมาก็มีแตความไม
สมหวังๆ ใหพากันคิด แลวนําธรรมของพระพุทธเจามาเปนทางดําเนิน เปนเข็มทิศทาง
เดิน อุตสาหปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจา 

ตื่นนอนขึ้นมาอยาลืมการไหวพระ คือพระพทุธเจาศาสดาองคเอก พระธรรม
เลิศเลอสุดยอดแลวในโลกทั้งสาม พระสงฆก็คือผูปฏบิัติตามศาสดาองคเอกแลวได
ธรรมที่เลิศเลอขึ้นมาครองใจ กลายเปนสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิของพวกเรา ใหนําธรรม
เหลานี้ที่กลาววาพุทโธ ธัมโม สังโฆ เขาสูใจ กราบไหวบูชาพระพุทธเจาใหถึงใจเสียกอน 
อยาใหถึงใจตั้งแตกิเลสมันฉุดลากไป ถากิเลสฉุดลากไปไหนถึงใจๆ ไมคํานึงถึงความดี
ความชั่วผิดถูกประการใดเลย นี่เสีย ใหคํานึงตัวเอง ใหพิจารณาตัวเองเสียกอนการทาํ 

ตั้งแตตื่นนอนมาจนกระทั่งจะหลับ วันนี้เราทําความผิดความถูกประการใดบาง
ผลยังจะติดตามเรา เราจะตองคดัเลือกการกระทาํของเราใหดี ผูนับถือพทุธศาสนาตอง
ถือความประพฤติของตวัเองเปนสําคัญ อยาสักแตวาถือพทุธ เวลาถามลงไปแลวถือ
พุทธๆ เด็กอยูในทองแมยังไมเกดิกแ็ยงแมออกมาพูด ถือพุทธๆ อยูในทอง มันใช
ไมไดนะอยางน้ัน ออกมาแลวตองถือพุทธ พระพทุธเจาเลิศเลอขนาดไหน ในสามแดน
โลกธาตุไมมอีะไรเกินพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สามพระรัตนะนี้ขอใหเขาสูใจ  

วันหนึ่งๆ ใหได เชนนึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ อยางนอยใหไดวันหนึ่งสิบหนก็ยังด ี
ไอผูที่ไมระลึกเสียเลยตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับๆ คนนี้ขาดทุนสูญดอก มีชีวิตอยูก็
ไมมีคามีราคาอะไร เพราะสิ่งที่มีคามรีาคาไมมีติดใจเลย มีแตความชั่วชาลามกติดหัวใจ
ของตัวเอง อยางน้ันใชไมได จึงขอใหบรรดาลูกหลานทั้งหลายไดนําไปประพฤติปฏิบตัิ 
ธรรมของพระพุทธเจานี้จอมปราชญทัง้หลายพระพุทธเจาทุกๆ พระองคเทิดทูนมาโดย
ลําดับ ไมมีพระพุทธเจาพระองคใดตําหนิติเตียนธรรมเลยแมพระองคเดยีวไมมี มีแต
วาเปนธรรมที่เลิศเลอ ผูใดปฏิบัติตามดีโดยลําดับ จนกระทั่งถึงขั้นเลิศเลอไดดวยกนั
ทั้งนั้น 
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แตความชั่วชาลามกใครทําลงไปมากนอยเลวลงไปโดยลําดับๆ เลวจนกระทั่งถงึ
หมดราคา ชีวิตยังมีอยูก็หาคาหาราคาไมได อยาใหเปนในตัวของเราเอง ใหเลือกเฟน
ในชีวิตของเราซึ่งเราเปนผูรับผิดชอบเองเสียตั้งแตบัดนี้ ตายแลวนิมนตพระไปกุสลา 
ธมฺมา กุสลา ธมฺมา หาประโยชนอะไร มันไมเกิดประโยชน ใหกุสลา ธมฺมาคือการ
เสาะแสวงหาความดีงามตั้งแตเรามีชีวิตอยูนี้เปนความเหมาะสมโดยแท พระพุทธเจา
ทรงบําเพญ็ธรรมทั้งหลายจนไดตรัสรูธรรมเปนศาสดาองคเอก พระองคก็บําเพ็ญใน
เวลาทรงพระชนมอยู ตายแลวจึงไดมาบําเพ็ญไมเคยมีในพระพุทธเจาทั้งหลาย 
พระสงฆสาวกก็เหมือนกนัทานเลิศเลอเพราะการบําเพ็ญแตเวลามีชีวิตอยูนี้ 

เราเปนลูกศิษยตถาคตกข็อใหดําเนินตามรองรอยที่ทานเสด็จไปแลวนั้นนะดี ถึง
ไมไดแบบทานก็ใหแบบที่วาลูกศิษยมีครูบาอาจารยสอน เราก็พอมีวี่แววพอจะเกาะจะ
ยึดความดีของเราได อยาอยูเฉยๆ วันหนึ่งคืนหนึ่ง วันนี้หลวงตาเปดอกใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบวาบาปเปนบาป บุญเปนบุญ นรกเปนนรก สวรรคเปนสวรรค ใครจะมา
ลบลางไมไดเร่ืองบาปเรื่องการทําชั่วยังมีอยูในคนๆ นั้น คนนั้นหาบบาปทั้งวัน คนทํา
ความดีอยูในผูนั้นคนนั้นก็เทิดทูนบุญไปตลอดวัน แลวกาวเดินไปเพื่อสวรรค จนกระทั่ง
ถึงนิพพานทุกฝกาวแหงการบําเพ็ญกุศล  

ผูใดมีความประมาทวาบาปไมมีบุญไมมีผูนั้นจะจมลงในนรกไมตองสงสัย ไมมี
ใครเกนิศาสดาองคเอกทีม่าสอนเรื่องบาป บุญ นรก สวรรคนี้เลย พวกเราหูหนวกตา
บอดจะไปอวดดียิ่งกวาพระพุทธเจาไมไดนะ จม เราไมอยากพากันจมใหฟงเสียงจอม
ปราชญฉลาดแหลมคม ฟงเสียงจอมโงใครมันก็โงดวยกัน ถามเขากโ็ง ถามเราก็โง 
เคลื่อนยายไปไหนมีแตคนโงเคลื่อนยาย ครั้นเคลื่อนยายไปแลวก็จมดวยกันๆ คนโงมัน
จะพาไปสถานที่ดีคติที่เหมาะสมไดอยางไร ก็พากนัลงความจมๆ ดวยกันทั้งน้ัน 

ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม เสียงศาสดาองคเอกทีฉุ่ดลากสัตวโลกใหหลุดพน
จากทุกขโดยลําดับลําดาจึงจะถกูตอง สําหรับเราเปนลูกชาวพุทธอยาอวดดีกวา
พระพุทธเจา คนที่วาบาปไมมีบุญไมมีนั้นแหละคนอวดดีกวาพระพุทธเจา เหยียบหัว
พระพุทธเจาไปซึ่งเทากับเหยียบหัวตนเองทําลายตนเองไป ตายแลวจมไปเลยๆ 
พระพุทธเจาไมไดมารับบาปรับบุญจากเรานะ เราเปนคนรับเอง อยาประมาทตัวเอง
ดวยความทะนง ดวยความถือเนื้อถอืตัว หรือทิฐิมานะสูงจรดฟา ยิ่งเรียนมาสูงๆ เสียง
อรรถเสียงธรรมนี้ไมมีความหมาย มีแตเสียงกิเลสตัณหาที่เรียนมาสําเร็จชั้นนั้นชั้นนี้ 
ดอกเตอรดอกแตขี้หมาอะไรก็ไมรู ดอกเตอรหลอกคนใหลมจม ดอกเตอรหลอกคนให
ลืมตัว  
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ธรรมพระพุทธเจาไมเคยหลอกใครนะขอใหเรียนธรรม ใหปฏิบัติตามธรรมจะรู
ภายในตัวเอง จิตใจเราปฏิบัติธรรมมากเทาไรๆ มันจะเศราหมองขนาดไหนก็เถอะนะ 
ไมพนการซักฟอกชะลางไปได มันจะสงางามขึ้นมาเหมือนกับสิ่งที่ถกูของสกปรกมา
คลุกเคลากันนั่นแหละ ชะลางออกไปก็สะอาดได จิตใจนี้สกปรกไปดวยกิเลสตัณหาอา
สวะแลวชะลางไปดวยศีลดวยธรรม ดวยการจิตตภาวนา เรียกวาจิตตภาวนาคือการชะ
ลางจิตใจ แลวจะคอยสวางไสวขึ้นเปนลําดับ เราจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย
ขึ้นในดวงใจของเราที่มีธรรมเขาไปซักฟอกแลวนั้นแล  

ใหพากันพิจารณาบาง ใหพากันภาวนาบาง อยาอยูเฉยๆ วันหนึ่งๆ ตื่นกันทั่ว
โลกดินแดนแลวมันไดประโยชนอะไร ตื่นกันทั้งโลก เขาก็ตืน่เราก็ตื่น เวลาควาหาหลัก
หาเกณฑไมมีๆ เหมือนกระตายตื่นตูมนั่นแหละ ลูกมะตูมมันหลนลงมาถูกใบตาล 
โครมคราม นึกวาฟาถลมกระตายก็วิ่งเลยเชียว เพราะมันนอนหลับครอกๆ พอลูก
มะตูมนั่นละหลนลงมาถูกกานตาลโครมครามตูมลงไป นึกวาฟาดินถลมกเ็ผนเลยๆ วิ่ง
อะไรๆ ฟาถลมๆ คนนี้ก็วิ่งตาม คนโนนก็วิ่งตาม ฟาถลมๆ ฟาดเอาเสียขาหักมันก็ไม
คํานึง วิ่งตามกันวาฟาถลม 

นี่ละตื่นกันลมๆ แลงๆ คือฟาถลมนั้นแหละ กระตายตื่นตูมหาหลักหาเกณฑ
ไมได จนไปถึงพญาราชสีห พอไปถงึพญาราชสีหแลววิ่งมาอะไร หยุด ใหหยุด พวกสัตว
ทั้งหลายวิ่งกันมาหัวซุกหัวซุน ตัวขาหักแขงหักกม็ี เปนอะไรถึงตองว่ิงมาหัวซุกหัวซุน 
ตัวขาหักก็ม ีแขนหักก็มี มันเปนอะไร เวลาถามวาฟาดินถลม ใครวาฟาดินถลม ไลเขา
ไปก็ไปถงึตัวกระตายที่มนัตื่นตูมนั่นแหละ ไลไปๆ ใหไปดูตนตอของมันเปนอะไร ไปดู
ก็มีแตมะตูมนั่นแหละลูกเดียวมันหลนมาถูกกานตาล ลงมาตกอยูนั้นแลว ไมเห็นมี
อะไร ฟาดินถลมที่ไหนกไ็มมี ก็เห็นแตมะตมูลูกเดียว อยาพากันตื่นตูม  

นี่ราชสีหก็คือธรรมของพระพุทธเจานั่นเองมาสอนโลก อยาพากันตื่นตูม อันนั้น
ดีอันนี้ดี อะไรก็ดีๆ บทเวลาจมคือเรา ไมมีใครเปนคนดีนะ ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม 
เสียงราชสีห ราชสีหคือธรรม ใหญโตกวาโลกทั้งสามนี้ไดแกธรรม ใหฟงเสียงอรรถเสียง
ธรรม อะไรควรเชื่อก็เชื่อ อะไรควรทําใหทํา ส่ิงที่ไมควรทําคือความชั่วชาลามกอยาพา
กันทํา ทําลงไปก็เหมือนเอาไฟจี้ตัวเอง เผาตัวเองนั่นละ ความรอนก็อยูกบัตัวของเราผู
โงเขลาเบาปญญา สุกเอาเผากิน ไมคิดอานอะไรเลย  

ใหพากันคิดใหดีนะบรรดาพี่นองทัง้หลาย ศาสนานี้ไมมีศาสนาอะไรที่เลิศเลอยิ่ง
กวาพุทธศาสนาที่มีผูตรัสรูขึ้นมา ศาสดาเปนผูส้ินกิเลสแลวมาสอนโลกดวยสวากขาต
ธรรม ตรสัไวชอบทุกอยาง ทรงไวแลวซึ่งโลกวิทูรูแจงโลกนอกโลกในตลอดทั่วถงึ สาม
แดนโลกธาตุพระพุทธเจาทรงรูเห็นหมด นํามาสั่งสอนสัตวโลกไมผิด การไมผิดของ
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พระพุทธเจาผูปฏิบัติตามก็ไมผิด ถาเปนอยางน้ันแลวเราก็ดี วิ่งตามครูๆ ก็จะมีหลักมี
เกณฑเปนเคร่ืองยึด  

อยาพากันเปนกระตายตื่นตูม อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ด ีมันมีแตของเลวๆ เสกสรรปน
ยอขึ้นวาเปนของดิบของดีก็เลยวิ่งกันไปกระตายตืน่ตูม หาหลักหาเกณฑไมไดนะ ใหพา
กันคิด พุทโธ ธัมโม สังโฆน้ีเปนหลักใหญใหยึดไวใหดี การปฏิบัติใหคํานึงถึงความผดิ
ถูกชั่วดี ไมเชนนั้นจะไมเกิดประโยชนอะไรแกเรา สวนมากเปนชาวพุทธนะ แตวาพุทธ
นั้นเปนอยางไรไมรูเร่ืองรูราว วันนี้ไดเตือนบรรดาลูกหลานทั้งหลายใหพากันทราบเสีย
บาง  

เราเกิดในทามกลางพุทธศาสนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ควรจะติดหัวใจเราบางจะ
พอเปนคนผูเปนคนขึ้นมา ละอายบาป เสาะแสวงหาบุญหากุศล นี่เรียกวามนุษยที่เปน
ชาวพุทธ พวกชาวผีชาวเปรตอะไรไมพอ เก็บตกๆ ไปเรื่อย มีอะไรความับๆ เหมือนลิง 
แตไดมาแลวมีแตส่ิงที่มาเผาตัวเองๆ นั่นแหละ อยางที่เขากินยาเสพยติดเปนอยางไร 
เขาก็วาของดีๆ ควาเขามาแลวเปนอยางไร คนกินยาเสพยติดมีคามีราคาอะไร ไปกราบ
มันซินะ คนกินยาเสพยติดนั้นนะเปนคนดี เอามาเปนสรณะของพวกเราไดไหม ถาไมได
ใหพากันละส่ิงที่ชาลามกทั้งหลาย มียาเสพยติดเปนสําคัญ  

ถาทําลงไปๆ มันเคยแลวมันกลายเปนยาเสพยติดเหมือนกันหมดนั่นแหละ ถา
ลงมันไดติดหัวใจแลวมันแกะไมออกนะความชั่วชาลามก เคยทําตัวมาอยางไรมันกจ็ะ
ทําอยางน้ันเรื่อยไป นี่กเ็ปนยาเสพยติดมันติดอยูในหัวใจ ทําคนใหชั่วชาลามกเพราะ
นิสัยสันดาน เปนยาเสพยติดขึ้นมาในใจแลวแกไมออก ไมหลุด ใหพากนัพยายามรักษา
ตัวเสียตั้งแตบัดนี้นะบรรดาพี่นองทัง้หลาย วันนี้ไดแสดงธรรมใหทานทั้งหลายฟง ฟง
แตเสียงโลกเสียงสงสารมานาน วันนี้ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเสียบาง พอเปนสิริมงคล
แกตน  

ทานทั้งหลายมาทอดผาปาเพื่อเปนกศุลผลบุญสําหรับหนุนชาติไทยของเรา และ
หนุนจิตใจของเราผูบริจาค บุญกุศลเราก็ได สมบัติทั้งหลายก็ไปหนุนสวนรวมใหชาติ
ของเรากระเตื้องขึ้นมาดวยบุญดวยกุศล ดวยสมบัติเงินทองขาวของดวย เปนสิริมงคล 
มหามงคล หลวงตาจึงขออนุโมทนากับบรรดาพี่นองทั้งหลาย ที่ไดอตุสาหพยายามพาพี่
นองทั้งหลายชวยชาติอยูเวลานี้ก็เห็นแกสวนรวมนั้นแหละเปนสําคัญ สําหรับหลวงตานี้
ไมเอาอะไร พูดตรงๆ เลย มาสอนพี่นองทัง้หลายไมใชวาเอาน้ําเตาเปลาๆ ไมมีน้ําอยู
ในนั้นมาอวด เปาวูๆ เฉยๆ นะ ไมมีอะไรอยูในน้ําเตา รูไหมน้ําเตา ที่เขาปลูกเปนคาง
ไวตามบานตามเรือน เวลามันแหงแลวตัวขางในของมันเปนโพรง  



 ๘

น้ําเตาเปลาๆ มันมีแตหวูๆ ไมมีน้ําอยูนั้นไมเกิดประโยชน อันนี้ก็เหมือนกันนั้น
แหละ อยาใหเปนน้ําเตาเปลาในหัวใจ ใหมีศีลมีธรรมภายในใจ แลวนําไปประพฤติ
ปฏิบัติ เราไดอุตสาหพยายามชวยชาตินี้ก็เพราะเห็นแกชาติบานเมือง สําหรับเราเองเรา
ไมมีอะไร เราพอทุกอยางแลว สอนทานทั้งหลายดวยอรรถดวยธรรมที่ปฏิบัติมาบําเพ็ญ
มาตั้งแตลมลุกคลุกคลานตะเกียกตะกาย การประพฤตปิฏบิัติธรรมไมมีอะไรที่จะยาก
ยิ่งกวาการสูกิเลสดวยการปฏิบัติธรรม  

การปฏิบัติธรรมก็คือการสูกิเลส ความขี้เกียจขี้ครานความทอแทออนแอ ความ
โลภ ความโกรธ ราคะตัณหา พอกพูนเต็มหัวใจแกมันยากนะสิ่งเหลานี้ เราตองเอา
ธรรมเขาแก ถาไมมีธรรมแกไมไดตายจมไปดวยกัน ถามีธรรมเขาแกแกได แก
จนกระทั่งหมด นี่ก็แกในหัวใจจนกระทั่งสวางจาขึ้นมาครอบโลกธาตุ จิตของ
พระพุทธเจาเปนใจที่สวางจาครอบโลกธาตุ กิเลสไมมีในพระทัย พระสงฆสาวกทั้งหลาย
ที่เปนอรหัตอรหันตทานแกจนหมด จิตใจสวางจาเปนอันเดียวกันแลวเปนธรรมทั้ง
แทงๆ 

นั้นแหละทานแกทานไดถึงขนาดนั้นแลวมาสอนโลก ทําไมโลกจึงเห็นวาเปนของ
ไมเปนประโยชน เปนโมฆะ เปนของลาสมัย เห็นเปนของดิบของดีตั้งแตพวกมูตรพวก
คูถ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ราคะตัณหานั่นเหรอ เอามาพินิจพจิารณาชั่งตัวเองบางซิ แลว
จะไดเปนผลเปนประโยชนแกตัวของเราบาง 

วันนี้การเทศนาวาการก็เฒาแกแลวเทศนเหน็ดเหนื่อยไปๆ พอใหเปนขอคิดกับ
บรรดาพี่นองทั้งหลายที่มาบริจาคทานวันนี้ไดฟงอรรถฟงธรรม บุญก็ไดดวยการบริจาค 
ธรรมก็ไดดวยการไดยินเสียงธรรมเปนกุศลอันหนึ่ง วันนี้ก็นับวาสมบูรณพูนผลในกุศล
ของทานทั้งหลายที่บําเพ็ญมานี้ หลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่นอง
ทั้งหลาย การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขันธ แกกาลเวลา ขอความสวัสดีจงมี
แกพี่นองทั้งหลายมีทานผูเปนประธานเปนตน โดยทั่วกันเทอญ 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

