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เทศนอบรมพระสงฆและฆราวาส  
ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
มีธรรมในใจเรียกวาชาวพุทธ 

 (คณะสงฆจากวัดมเหยงคณมากราบนมัสการและฟงพระธรรมเทศนาจากหลวง
ตา)  วัดมเหยงคณดูเหมือนผมเคยไปหลายหนแลวมัง ตอนกาํลังชวยชาตินะ เทศนทาง
นูนทางนี้ ดูวาวัดมเหยงคณไปหลายหนอยู เมื่อคืนนี้เทศนที่นี่ก็ออกทางวิทยุ ดูเหมือน
ทั่วประเทศไทยแลวนะ คืนแรกก็เทศนแตเหนื่อยมาก เทศนไดนิดหนอย ไปไมไหว 
เมื่อคืนนี้เทศนไดบางพอประมาณ 
 วันนี้เอาของไปแจกใหพวกรักษาดานที่ขึ้นเขาใหญ ดานนี้มีกี่คน (๒๘ 
ครอบครัว) เมื่อวานนี้ไปดานทางปราจีน ขึ้นเขาใหญเหมือนกัน อันนั้นกี่ครอบครัว 
(๑๔ ครับผม) ทางนูน ๑๔ ทางนี้ ๒๘ ดูวามีหลายจุดเขามารวมกันเปน ๒๘ นะ ทางนูน
มีจุดเดียวรวมเปน ๑๔ ทางนี้มีหลายจุดมารวมกันแลวเปน ๒๘ ครอบครัว เมื่อวานไป
ดานนูน ไปดานปราจีนขึ้นเขาใหญ แลววันนี้ไปดานปากชองขึ้นเขาใหญเหมือนกัน แต
ทางนี้ดูวา ๒๘ ครอบครัว มันมีหลายจุดๆ มารวมเปน ๒๘ ครอบครัว ทางนูนดูมีจุด
เดียว ๑๔ ครอบครัวนะ 
 นําของไปแจกพวกผลหมากรากไมอะไรๆ ผมมาทีไรไปแจกทุกที เพราะเห็น
ความสําคัญสมบัติของชาติ เมื่อไมมใีครรักษาแลวแหลกหมดได คนจะเต็มแผนดินก็มี
แตพวกทําลาย ไมไดมีผูบํารุงรักษา อันนี้เขาบํารุงรักษาเพื่อแผนดินไทยเรา มีหลายจุด 
จุดนั้นจุดนี้ ประสานกันเพื่อรักษาสมบัติของชาติ มีหลักธรรมชาติสมบัติของชาติมี
หลายอยาง พวกสัตวสาราสิงก็เยอะอยูในนั้น อยูในความคุมครองดวย แลวสมบัติ
ธรรมชาติที่อยูในขอบเขตเดียวกันก็ไดรับความคุมครองรักษาเสมอกันหมด เมืองไทย
เราก็มีหลักมีเกณฑเมื่อมผีูรักษาอยู ถามีแตผูทําลายแหลกหมดนะ 
 ทางจังหวัดเพชรบูรณก็มีอยางน้ีแหละ เขารักษาสมบัติของชาติ แตที่ผมไปไดก็
เพียงสองดาน ดานอื่นๆ มันอยูลึกๆ ไปซอกแซกไปลําบาก เลยไมไดไป ไปแตดานนี้ซึ่ง
เปนทางสะดวกสบายจากทางน้ําหนาวนี้ออกหลมสกั มีอยูสองดาน เราไดไปสงส่ิงของ
อาหารการบริโภคมาเปนประจํารวม ๑๐ ปแลวแหละ เหตุเบ้ืองตนก็คอืเราไปสรางตึก
โรงพยาบาลอําเภอหลมสัก สรางตึกใหเรียบรอย ผานไปผานมาดูเหตุการณความ
เปนอยูของทานเหลานี้ รูสึกวานาสงสารมาก ตั้งแตนั้นมาเราก็ไปสงใหทกุเดือนเลย ดู
เหมือนจะ ๘-๙ ปแลวมัง สงใหทุกเดือนเลย กอนจะมานี้ก็ไปสงแลว ส่ิงที่สงใหก็พวก
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ขาวสารพวกอะไร แลวปจจัยใหครอบครัวละหนึ่งพันๆ มีเทาไรใหครอบครัวละหนึ่ง
พันๆ ทางนี้เหมือนกันใหครอบครัวละหนึ่งพัน 
 ถาพูดเรื่องสมบัติของสวนรวมนี้เรารักเราสงวน เราเสาะแสวงมาตลอด 
บํารุงรักษา ชวยทางรัฐบาลมาเปนประจํานะ อยางทางจังหวัดเพชรบูรณนี้ โห เปน
หมื่นๆ ไรนะ เรากวานซื้อไวหมดเลย กวานซื้อไวแลวก็ใหพระไปอยูเปนยานๆ หางกัน
มาก เพราะมันเปนหมื่นๆ หลายหมื่นไร นาจะถึงแสนละมงั สถานที่เหลานั้นไมคอย
แพงนัก เพราะฉะนั้นจึงซื้อไดมากเปนหลายๆ หมื่นหรือถึงแสนไรนูนแหละ จากน้ันก็
ใหพระทานอยู เชนอยางทานชิตอยูแถวนี้แหละ ที่น้ําหนาว แลวพวกเพื่อนๆ กันกป็ลูก
สรางวัดอยูตามทําเลในบริเวณที่เราซื้อไว  

ทานเหลานี้เปนผูรักษาดวย แลวเราก็มอบใหทหารชวยรักษาดวย เพราะเขากลัว
ทหาร ทหารชวยนะนั่น ไมมีใครมาแตะตองทําลายละ เนื้อที่มันรวมแสนไร เราซื้อให
หมดเลย แลวใหทหารที่อยูแถวนั้นเปนยานๆ เปนผูชวยรักษาเรื่อยมาจนกระทั่งทกุวันนี้ 
ปรากฏวาดงแถวนั้นชุมเย็นมาก เปนตนน้ําเสียดวย ไหลลงไปที่เรียกวาเปนแมน้ําเลยไป
จากน้ีละ เราสงวนมากถาเปนสมบัติสวนรวม ไมอยากใหใครเขาไปทําลาย ซึ่งเปนการ
ทําลายชาติของตน เรารักเราสงวนเรื่อยมา ที่ไหนๆ ซื้อไวหมดเลย มีหลายแหงที่เราซื้อ
เอาไว จําไมได ซือ้ไวเพื่ออันหนึ่งพระก็ไดอาศยับําเพ็ญภาวนา แลวประชาชนเขาก็ไม
แตะตองทําลาย สถานที่เหลานั้นก็ชุมเย็นไปหมดเลย 

เรารักสงวนสมบัติสวนรวม ไมเคยไปแตะตองทาํลาย การทําลายอยางน้ีเราไมมี 
มีแตการประสานๆๆ บํารุงรักษาโดยถายเดียว การที่จะทําใหราวรานใหเสียหายใน
สมบัติกลางหรือชุมนุมชนใหแตกแยกกันอยางน้ีเราไมเคยมี เรารักเราสงวนความสมาน
สามัคค ี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวซึ่งมีกําลังมากตอสังคมนั้นๆ มากที่สุด เราปฏิบัติอยางน้ัน
เร่ือยมา ไมใชรักษาแตศีลแตธรรมอยางเดียว ยังรักษาสมบัติของชาตไิวดวย เรียกวา
รอบไปหมด กวางขวางมากที่เราซื้อสมบัติกลางเอาไวเพื่อใหเปนสมบัติกลาง กลางของ
ประชาชน แตกลับกลายมาเปนกลางของชาต ิ ซื้อเขาไวๆ ในปาเขาลึกๆ อยางน้ันที่ไม
คอยแพงนัก เพราะฉะนั้นเราถึงซื้อไดมาก ถาหากวาราคาแพงๆ ก็ซื้อไมไดมาก ไดนดิ
เดียว อันนี้ไดมากรวมแสนไร บริเวณนั้นเปนตนน้ําลําธารชุมเย็นไปหมด แลวพระไปอยู
เปนแหงๆๆ แลวมีทหารชวยอารักขาใหก็ดี เพราะเขากลัวทหาร ทหารเอาจริงเอาจัง 

วันนี้นับวาเปนมงคลแกบรรดาพี่นองเราทั้งหลาย ทั้งฝายบรรพชิตคือพระและ
ประชาชนคือญาติโยม ไดมาชุมนุมรวมกันเปนธรรมสวนะขึ้นในสถานที่นี่ ธรรมะชุมนุม
ที่ตรงไหนทีส่งบรมเย็นมีในที่เชนนั้นๆ ถากิเลสชุมนุมที่ตรงไหนเปนฟนเปนไฟเผาไหม
กันไดทั่วโลกดินแดน เราจะเห็นไดชัดๆ วาประเทศใหญประเทศนอยทัว่โลกเรานี้มีกี่
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ประเทศ ประเทศใหญๆๆ แทนที่จะใหความรมเย็นแกประเทศเล็กประเทศนอยได
อาศัยเปนความอบอุนเย็นใจ แตกลับกลายเปนยักษเปนผีกินตับกินปอดของประเทศ
เล็กๆ นอยๆ จนไมมีตบัมีปอด นี่ละเร่ืองของโลกของกิเลสเปนอยางน้ัน ไมใชธรรม  

ถาธรรมเปนผูใหญเทาไรยิ่งใหความรมเย็นแกผูนอยไดมาก เชนประเทศเขต
แดนแตละประเทศๆ นี้ตางคนผูใหญมีความสมานสามัคคี เห็นอกเห็นใจเพื่ออุมชูโลก
มนุษยเรานี้ใหมีความสมานฉันท และความพรอมเพรียงสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
แลวตางคนตางปรึกษาหารือ ผูใหญนั้นละสําคัญ ผูใหญปรึกษาหารือแลวมีกฎกติกา
บางอะไรบาง ตลอดถงึเปนกฎหมายขึ้นมาปกครองชาติบานเมือง ประชาชนทั้งประเทศ
ใหญประเทศนอยใหอยูในกรอบของความดีงาม เพื่อความสงบสุขแกชาติของตนๆ 
และทั่วโลก เปนความประสานไปหมด อยางน้ีจะเปนความเย็นยิ่งกวานี้เปนไหนๆ 

นี่ละถามีธรรมเขาไปแทรกตรงไหนโลกจะมองเห็นใจกัน ถากิเลสเขาไปตรงไหน
แลวโลกจะมองเห็นใจกนัไดยากมาก ก็คือไมมองน่ันเอง มองแตหัวใจตัวเอง มองแต
ตัวเอง มองแตไสแตพุงของตัวเอง พุงคนอื่นตับปอดคนอื่นหมด ฉิบหายเทาไรไมสนใจ 
ดีไมดกีลับกลายเปนนําส่ิงเหลานั้นมาบํารุงรักษาตับปอดของตวัเองเสียอีก กิเลสกินไม
เลือกหนา กินไดตลอด กวางขวางเทาไรยิ่งทําใหโลกรอนก็คือกิเลส สวนธรรมนี้ไมมีที่
จะใหเกิดความเดือดรอนแกผูใดๆ ถาลงธรรมมีอยูในใจประเทศใหญประเทศนอยทัว่
โลกดินแดน ตางคนตางมีธรรมก็เทากับตางคนตางเห็นใจซึ่งกันและกัน  

แมแตสัตวเขาก็รักชีวิตจติใจ ไมจําเปนจะตองไปหาศึกษาเลาเรียนจากโรงร่ํา
โรงเรียน หรือแหงหนตําบลใดในเรื่องความเปนความตาย สัตวทั้งหลายรูมาเปนลําดับ
ลําดา จนกระทั่งถงึมนุษยเรา ซึ่งเรียนเรื่องความเปนความตาย แตแลวก็ทําลายกันเลว
ยิ่งกวาสัตว สูสัตวไมได ถามีธรรมแลวตางคนตางมีความสงบรมเย็น จึงขอใหทาน
ทั้งหลายซึ่งเปนชาวพุทธดวยกัน นําธรรมพระพุทธเจาเขามาประสับประสานในหัวใจเรา 
และหัวใจทั่วๆ ไป ในบรรดาผูเปนชาวพุทธลูกศษิยตถาคต มีธรรมภายในใจเรียกวา
ชาวพุทธทั้งน้ัน แลวใหตางคนตางนําไปปฏิบัติ โลกน้ีจะมีความเย็นมากมาย 

เราอยาเขาใจวาความเย็นความสุขความเจริญจะมีเพียงที่เราเห็น เรารูกันอยู
เดี๋ยวนี้ นี้มันทั้งฟนทั้งไฟทั้งน้ําทั้งทา ทั้งของสกปรกของสะอาดสับปนกันอยูเต็มไปใน
มนุษย มวลมนุษยเรา จึงหาจุดใดที่จะเปนความสุขใหตายใจไดยากนะ นี่คือเร่ือง
ความสุขที่กิเลสมันกอตั้งขึ้นมา ส่ังสมขึ้นมา บํารุงขึ้นมา ถาธรรมไมไดบํารุงโลกก็นับวัน
รอน สมบัติเงินทองขาวของ ยศถาบรรดาศักดิ์ ความรูวิชาเรียนมามากนอย เราอยาไป
หวังพึ่งมันใหเต็มเนื้อเต็มตัวจนเปนการตายใจ ตางเขาตายใจ ตางเราตายใจ กลายเปน
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ไฟเผากันดวยทิฐิมานะ เยอหยิ่งจองหองวาตัวนี้เกงทานั้นทานี้ สุดทายลงมาเรียนในวิชา
หมากัดกัน เหากันวอๆ แลวก็กัดกันแหลกไปหมด 

วิชาเหลานี้เปนวิชาของกเิลส ไมเคยถอยใครงายๆ ไมยอมใครงายๆ จะเอาชนะ 
ใหไดอยางใจของกิเลสโดยถายเดียว อันนี้อยูดวยกันมากเทาไรรอนเปนฟนเปนไฟไป
หมด ถาธรรมมีภายในใจแลวกระจายออกไปไหนเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไมวา
ผูใหญผูนอยมีความเคารพรักเมตตาสงสารซึ่งกันและกัน นี่ละธรรมเขาไปตรงไหน
มองเห็นใจกนัชัดเจน ใจเขาใจเรา เมื่อเห็นใจเขาใจเราแลวก็ประสานความดีงามตอกนั
ได อันใดที่จะเปนภัยตอสังคมเราซึ่งเปนเรื่องของกิเลสก็ตางคนตางพยายามกําจัดปด
เปาออกไป โลกก็คอยเยน็ๆ สบายๆ 

วันนี้มีพระเจาพระสงฆมาจากจังหวัดอยุธยา จํานวนมาก ที่เปนหลักใหญคือ
วัดมเหยงคณ เราเคยไปเทศนหลายหนแลว เกี่ยวกับเรื่องการชวยชาติ ดูเหมือนไป
เทศนถึงหาหนหกหน การชวยชาติคราวนี้ที่อยุธยารูสึกวาไดเทศนมากที่สุด วันนี้ทาน
อาจารยวัดมเหยงคณทานนําคณะมาฟงอรรถฟงธรรมฟงการอบรม เราเปนที่พอใจ ไป
เถอะพระเราไปดวยศีลดวยธรรม อยูดวยศีลดวยธรรม อยูที่ไหนๆ เปนผูมีความชุมเย็น
เปนสุขภายในจิตใจ อยูคนเดียวก็สงบรมเย็น  

เชนอยางพระทานบําเพ็ญอยูในปาในเขาอดบางอิ่มบาง ลําบากลําบนอะไรทาน
ไมคอยคํานึง แตเสาะแสวงหาอรรถหาธรรมนั้นไมมีหยุดมียั้งเพื่อธรรมอนัเลิศเลอจะได
เขาครองใจ ใจจะมีความสงบสุขรมเย็นและสวางกระจางแจงขึ้น เปนสมบัติของตน 
สมบัติของตนคือธรรม ธรรมเขาครองใจแลวเรายอมมีความสงาราศี คนเราไมไดมีสงา
ราศีดังที่โลกนับถือกันตลอดมานี้โดยถายเดียว อันนี้เพราะมองขามธรรม เอาอันนั้นมา
ตกแตง เอาอันนี้มาประดับความรูวิชา เอาสมบัติเงินทองขาวของมาประดับ เอาหนาที่
ตําแหนงยศถาบรรดาศักดิ์มาประดับใหสวยใหงาม ใหชุมเย็น มันไมชุมมันไมเย็น ถา
ไมนําศีลนําธรรมเขามาประดับกายวาจาใจของตน ตางคนตางประดับกายวาจาใจของ
ตนดวยศีลดวยธรรม  

เฉพาะอยางยิ่งคือพระเจาพระสงฆ บวชเขามาชีวิตจิตใจนี้มอบไวแลวกับหลัก
ศาสนาคือพระธรรมพระวินัย ชีวิตจิตใจความเคลื่อนไหวไปมา ความเปนอยูปูวายอด
อยากขาดแคลนมากนอยเพียงไรไมปลอยไมละศีลธรรม มีความแนนหนามั่นคงกับ
ศีลธรรมตลอดไป ทานผูนี้เปนผูสงบรมเย็น อยูที่ไหนถึงจะขัดของขาดเขินในจตุปจจัย
ไทยทานตางๆ แตเร่ืองอรรถเรื่องธรรมศีลธรรมภายในจิตใจไมไดบกพรอง ตรงนี้เปน
จุดใหความรมเย็น  
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ถึงจะลําบากลําบนภายนอกแตภายในสมบูรณพูนผลดวยศีลดวยธรรม รักษาศีล
รักษาธรรมเอาชีวิตเขาแลกนับตั้งแตวันบวช เอาศีลเอาธรรมเปนชีวิตจิตใจ ลมหายใจ
ไปกับศีลกับธรรม ไมใหกิเลสตัณหาออกมายุแหยกอกวนยื้อแยงแขงความชั่วทั้งหลาย 
ใหฟนไฟเผาเรา  มีธรรมเทานั้นเปนเครื่องกําจัดอยูตลอดเวลา อยูที่ไหนไมมีใครเย็นยิ่ง
กวาพระซึ่งมหีนาที่อันเดียว การงานทุกส่ิงทกุอยางอันเปนการทํามาหาเลี้ยงชีพ ดงั
โลกๆ เขาทํากันนั้นประชาชนเขาทํากันอยูแลว เรามีแตหนาที่การบวช  

บวชแลวชีวิตจิตใจสถานที่อยูอาศัยจตุปจจัยไทยทานตางๆ เขารับรองหมด ขอ
แตเราเปนผูปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ เอาชีวิตจิตใจฝากไวกับอรรถกับธรรม อดอยากขาด
แคลนใหอดอยากขาดแคลนไปกับศีลกับธรรม อยาเห็นแกโลกวาเปนของเลิศเลอ 
ความสมบูรณพูนผลของโลกกับความสมบูรณพูนผลของธรรมภายในใจนี้ตางกัน คนมี
ธรรมเปนสมบัติของตนแลวอยูที่ไหนก็เย็นๆ แลวประดับตนตลอด อยูคนเดียวในปา
ในเขาสองคนสามคนลวนแลวตั้งแตผูมีศีลมีธรรมเปนเครื่องประดับ ยอมมีควมสงบ
เย็นใจตลอด อะไรจะมีความสงบเย็นใจเลิศเลอยิ่งกวาศีลกวาธรรม ในสามแดนโลกธาตุ
นี้ไมม ี

ศีลธรรมจึงเปนธรรมเครื่องประกันโลกใหมีความสงบรมเย็น และตายใจกันได
ตลอดมา สวนกิเลสไมปรากฏวากิเลสตัวใดโคตรใดแซใดของกิเลส พอที่จะมาแสดงตน
ใหเปนที่ตายอกตายใจแกประชาชนทั้งหลายผูอยูใตอํานาจของมัน มีตั้งแตเปนฟนเปน
ไฟเผาไหมตลอดมา เพราะฉะนั้นพทุธศาสนากับกิเลสจึงเปนขาศึกกัน กิเลสคือขาศึกใน
หัวใจเรา ธรรมเปนคุณ ธรรมในหัวใจเราเปนขาศึกกับกิเลส ชําระซักฟอกออกใหหมด 
พยายามปฏิบัติตนใหดี 

อดกอ็ดเถอะ อดดวยความมีศีลมีธรรมไมตาย ประชาชนเขาเลี้ยงดูมานานแสน
นาน ตั้งแตพระพุทธเจาของเราปรินิพพานไป ๒,๕๐๐ ป กอนหนานั้นอีก พระเราได
อาศัยรมเงาของพุทธศาสนาเลี้ยงชีพตัวเองดวยอาหารการบริโภค ที่ไดมาจากประชาชน
ที่เขาเคารพเลื่อมใสนํามาถวาย เพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนนั้นแล ไมปรากฏ
วาพระเจาพระสงฆผูปฏบิัติดีปฏิบัติชอบไดอดอยากขาดแคลนถึงกับรางวัด พระตองสึก
ออกไป ไมสึกทองแหงตาย ไมมีใครดูแล ทั้งๆ ที่ปฏิบัติศีลธรรมบริสุทธิ์บริบูรณอยู
อยางน้ีไมเคยปรากฏในแดนแหงชาวพุทธเรา ไมวาเมืองใดๆ เขามีความยินดีที่จะ
สงเสริมตลอดมาและจะสงเสริมตลอดไป เราไมตองไปวิตกวจิารณกับความเปนอยูปู
วายของพระ ไมไดเหลือเฟอเหมือนประชาชน 

พระพุทธเจาสละออกไปแลวบริขารแปด อยนฺเต ปตฺโต  ขึ้นแลว จากนั้นก็
บริขาร ๘ แลวสอนวา รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห 
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กรณีโย  สถานที่อยูทีบ่ําเพ็ญ บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปเที่ยวอยูตาม
รุกขมูลรมไมในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อพัโภกาสอัน
เปนที่เว้ิงวางสะดวกสบาย จงพากันอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นี่
ละความเปนอยูปูวายของพระในครั้งพุทธกาล มอีงคศาสดาเปนองคประกัน พระองค
เสด็จออกจากพระราชวังใครตามอุปถัมภอุปฏฐากพระองค ในตํารับตําราไมมี กม็ีแต
มา(กัณฐกะ)กับนายฉันนอํามาตยเทานั้นเอง สุดทายพระองคก็อยูพระองคเดียว  

ความทุกขยากลําบาก ความเปนกษัตริยมีความสุขความสบายขนาดไหน เร่ือง
อาหารการบริโภคเคร่ืองบํารุงบําเรอทั้งหลายใครจะเกินกษัตรยิ เสด็จออกจากกษตัริย
นั้นก็เทากับเทวดาตกจากสวรรคลงแดนนรกในเวลานั้น สิทธัตถราชกุมารตกจากแดน
พระราชวังซึ่งเปนเหมือนสวรรคลงในแดนนรก คือปาอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงบําเพ็ญ
ถึงขั้นสลบไสลอยูถึง ๖ ป นี่ทุกขไหม ลําบากไหม สลบถึงสามหน ถาไมฟนตองตาย
ทุกขหรือไมทุกข  

บําเพ็ญอรรถบําเพ็ญธรรมจนไดตรัสรูมาเปนศาสดาสอนโลก เราจะประพฤติ
ตามศาสดาจะประพฤติแบบไหน จะประพฤติแบบลางมือเปบๆ มันเขากับศาสดาไมได
ซึ่งทรงตะเกยีกตะกายเหมือนเทวดาตกจากสวรรคลงนรก เราจะปนขึ้นสวรรค-พรหม
โลกทั้งๆ ทีศ่ีลธรรมไมมีในใจ มีแตความขี้เกียจขี้ครานเต็มหัวใจ ไมอยากใหทานรักษา
ศีลเจริญภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ไดเลย แตจะเปนมหาเศรษฐีอรรถธรรมเกินหนา
พระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบหัวพระสาวกทั้งหลายไป มันเปนไปไมได 
อยาพากันฝน ใหเดินตามรอยทางของศาสดาเรา  

ทานทุกขยอมทุกข ทานลําบากยอมลําบาก ความลําบากเหลานี้ทานวา ทุกฺขสฺ
สานนฺตรํ สุขํ ทุกขเสียกอน ลําบากลําบนขนาดไหน เชนสลบ เอา สลบไป เมื่อไมฟนจะ
ตาย เอา ตายไป แตฟนได ตรัสรูขึ้นมา นี่เปนความสุขในภายหลัง หลังจากการฝก
ทรมานมาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว แตเราจะเอาสุขสฺสานนฺตรํ ทุกฺขํ จะเอาสุกกอนหาม
ขายกอนซื้อ ถึงเวลาจะขายไมมีใครซื้อ สุกกอนหามเนาเฟะไปกอนแลว ผลไมเอามาบม
ทั้งๆ ที่ยังไมแกแลวใหมันสุก ทั้งหามมันก็ยังไมหาม เอามาบมใหมันสุกมันเปนไป
ไมได เลยฐานะแหงความนิยมกันในโลกสงสาร 

เพราะฉะนั้นจึงพากันดําเนินใหเปนไปตามอรรถตามธรรม ตามความสัตยความ
จริง เราไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอ หาศาสนาใดมาเสมอไมได
แลว หาตามอรรถตามธรรม ตามความสัตยความจริง อยาไปหาดวยความดูถูกเหยียด
หยามศาสนานั้นศาสนานี้ เหลานี้ของใครใครก็รัก พอแมของเราจะยากจนขนแคนก็คือ
พอแมของเรา เราเคารพเรารัก ลูกก็ลูกของเรา เรารักเราสงวน ตางคนตางรักตางสงวน
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ลูกและพอแมปูยาตายายของตน นี้เปนสิทธิของผูเกีย่วของกันระหวางพอแมกับลูก 
ลูกเตาหลานเหลนจะพัวพันกันกระทัง่ถึงตายไปดวยกัน ไมมีทางแยกออก นั่นเปน
สมบัติของแตละทานๆ พอใครพอเรา แมใครแมเรา ญาติใครญาติเรา ใหรักษากันไป 
แตจุดที่สูงสุดของพอแมที่นับถือศาสนาเอาธรรมเขาสูหัวใจ จะเปนลูกพอใดแมใดเขา
มาปฏิบัติตามอรรถตามธรรมแลวจะเปนความสงางามไปตามๆ กันหมด  

จึงขอใหทานทั้งหลายปฏิบัติตนดวยความดีงาม อดอยากขาดแคลนโลกนี้เปน
โลกอนิจจัง ไมมีใครไดของทพิยมาตัง้แตวันเกิดจนกระทั่งวันตายไมบกพรองเลย ทั้งๆ
ที่อยูในทามกลางแหงโลกอนิจจัง เราตองเจอเหมือนเขา เขาเจอเหมือนเรา ทุกขก็
ยอมรับ ทุกขดวยเหตุดวยผลที่เปนไปดวยความดีงาม เอา ทุกขเถิด ทุกขเพราะอยู
เฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไร ไมมคีาทกุขประเภทนั้น ทุกขเพื่อหนาที่การงานที่ชอบ
อรรถชอบธรรม เปนความเปนอยูปูวายสมบูรณพูนผลขึ้นเพราะการขวนขวายเปนทุกข
ก็ตาม เอา พยายามไป ลูกศิษยตถาคตตองเปนอยางน้ัน ขอใหทานทั้งหลายนําไป
ประพฤตปิฏบิัติ 

พระเราไมมีอะไรที่จะเกนิ ในแดนพุทธศาสนาพระเปนอันดับหนึ่งที่จะใหความ
สงบรมเย็นแกประชาชนทั้งหลายทั่วแดนแหงชาวพุทธเรา พระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รัก
ศีลรักธรรม ไปที่ไหนเอาศีลเอาธรรมเขาเปนเคร่ืองประกันชีวติจิตใจ ตายก็ตายไป แต
ศีลธรรมไมยอมปลอยวาง พระเชนนี้ผูเชนนี้แลเปนผูใหความสงบรมเย็นแกตน อดบาง
อิ่มบางเลยกลายมาเปนเครื่องประดบัตนใหเปนความสุข ใครมองเห็นก็มีความยิ้มแยม
แจมใส อยากกราบอยากไหวอยากเคารพบูชา ระหวางประชาชนกับพระเลยเปนอวัยวะ
เดียวกันแยกกันไมออก เพราะตางฝายตางรักตางเคารพนับถือเมตตาซึ่งกนัและกัน 

นี่ละศีลธรรมเขาไปตรงไหน พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครจะไมเคารพบูชา ตอง
เคารพบูชา ประชาชนกับพระเมื่อตางคนตางเจตนาหวังอรรถหวังธรรม หวังบุญหวัง
กุศลแลวเขากันไดสนิท งายทีเดียว เพราะฉะนั้นพระเราจึงเปนผูจะทรงไวซึ่งมรรคซึ่งผล  
สมบัติอันลนคาตั้งแตศีล สมาธิ ปญญาขึ้นไป ถงึวิชชาวิมุตติ พระจะเปนอันดับหนึ่งที่จะ
อาจเอื้อมถงึกอนใคร เพราะหนาที่การงานวางไปหมด พวกประชาชนญาติโยมเขาให
ความเปนอิสระ ใหประพฤตปิฏิบัติเร่ืองศีลเร่ืองธรรมตามความสะดวกสบาย เขาเลี้ยงดู
หมด ที่อยูทีอ่าศัย ปจจัยไทยทาน สบงจีวร เขานํามาถวาย ไมอดอยากขาดแคลน เรามี
แตหนาที่ที่จะปฏิบัติตนใหเปนพระที่ทรงศีลทรงธรรม ทรงมรรคทรงผล ทรงนิพพาน
โดยถายเดียว ทําไมจะไมได 

ธรรมะของพระพุทธเจาสอนไวเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพาน เพื่อความพนทุกข
โดยสิ้นเชิง พระพุทธเจาโดยแทเปนผูสอนโลก แลวจะโกหกโลกไดทีต่รงไหน สวากขาต



 ๘

ธรรมตรัสไวชอบแลว มีผิดตรงไหน สอนไวชอบก็เพื่อฉดุลากออกจากความชั่วชาลามก  
เพื่อเปนความดิบความดี ใหเปนความสุขความเจริญ จนกระทั่งถงึความพนทุกข ลวน
แลวตั้งแตออกจากสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวนี้ทั้งน้ัน เมื่อเราปฏิบัติตามนี้แลว
ทางเดินตรงตอมรรคตอผลก็มีอยู เดินไปก็เดินตรงไปตามทางสายนี้ แลวจะปลีกไป
ไหน ไปลงนรกอเวจีที่ไหนไมมี  

นอกจากผูมนัเกงกวาครู เหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบหัวศาสดาไป เหยียบหัว
ศาสนาไปเทานั้น อวดดิบอวดดีวาตนเกงกลาสามารถไปหาลบลางบาปบุญนรกสวรรค
วาไมมี แตการสรางความชั่วชาลามกเอาไฟเผาตนไมมีใครเทา ไปที่ไหนออกหนาๆ 
เปนเบอรหนึ่ง อันธพาลเบอรเยี่ยมก็คือคนอันธพาลที่ไมเชื่อบาปเชื่อบุญ คนนี้เปนผูที่
จะจมโดยถายเดียว พระพุทธเจาเปนจอมปราชญฉลาดแหลมคมพระองคไมจม แลว
สอนใครจะใหจมตามธรรมพระพุทธเจาไมเคยมี  

เพราะฉะนั้นเชื่อเถิดเชื่อศาสดาองคเอก เราเชื่อหัวใจเราที่เต็มไปดวยกิเลสเชื่อ
มานานแลวไดผลประโยชนอะไรบาง ทีนี้มาเชื่อธรรม ทุกขยากลําบาก เอา ฝนไปตาม
อรรถตามธรรม ความสุขความเจริญจะปรากฏประจักษกับใจของเรา อยาไปคอยคิดวา
ตายแลวจะไปสวรรค สวรรคอยูนูนอยูนี้ ใจนั้นแหละเปนผูที่จะสัมผัสสัมพันธ เปน
เจาของสมบัติคือความดงีามทั้งหลายที่จะไดจากการบําเพ็ญของตน ใหดหัูวใจ ใจมัน
เคลื่อนไหวไปมาผิดถกูชัว่ดีประการใดใหดูความเคลื่อนไหวของใจ ถาไมดีใหรีบแกไข
ดัดแปลง ถาดแีลวก็ใหสงเสริมกันใหเปนความดิบความดีตอไป 

มรรคผลไมเอียง ไมมีคาํวาลําเอียง บาปก็ไมเอียง บุญกไ็มเอียง ใครทําดีไดด ี
ใครทําชั่วไดชั่ว พระพุทธเจาสอนไวโดยถูกตองแลววาเปนอกาลิโก ใหผลไดทั้งฝายบาป
ฝายบุญนั้นแหละ ใหเราเลือกเฟนเสียใหดี ปฏิบัติตนใหเปนคนดีสมชื่อเราเปนชาวพุทธ  
ปฏิบัติตัวใหเปนคนดี อยาหางเหินจากอรรถจากธรรม จากวัดจากวา จากครูอาจารยที่
เปนที่เชื่อถือและเปนที่เคารพเลื่อมใส ใจของเราจะชุมเย็นไปตามๆ ทาน ถาหางเหิน
จากวัดจากวาจากครูอาจารยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผูทรงมรรคทรงผลแลว จะเปนไฟเผา
หัวอกเจาของ แทนมรรคผลนิพพานนะ 

ใหพากันจดจําใหดี วันนี้เทศนเพียงเทานี้ ธาตุขันธก็รูสึกวาออนลงๆ ขอความ
สวัสดีจงมีแกบรรดาทานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 

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/

