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เทศนอบรมฆราวาส ณ. วัดปาเขานอย อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
เมื่อค่ําวันที่ ๖ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เอาธรรมไปซักฟอกกายวาจาใจของตน 
เอา แดดก็แดดเถอะ เราตากแดด ตกกลาดํานาเราแดดยิ่งกวาน้ีอีก จะไปกลัว

อะไรประสาแดดนี่วะ เราตกกลาดํานา ตากแดดๆ ทั้งน้ัน เอาขาวมาเลี้ยงโลกนี้ มีแต
พวกตากแดดทั้งนั้น พวกไมตากแดดมันไมเปนทาหรอก ทาํนาไมเปน พวกเราพวกทํา
นาเปน เอาขาวมาเลี้ยงโลกอยูเวลานี้ ก็พวกเราที่ตากแดดอยูนี่ละ อยากลัวนะ หลวงตา
ไมพากลัว หลวงตาก็เคยตากแดด เคยตกกลาดํานามาแลว หลวงตาบัวเปนชาวนา 
หลวงตาบัวเคยเปนชาวนา การคราดการไถ การปกการดํา เคยชินทุกอยางแลว กอนที่
จะไดมาบวชนี้อายุได ๒๐ ป กับ ๙ เดือน ไดเร่ิมออกมาครองผากาสาวพัสตร ตั้งแต
วันที่ ๑๒  พฤษภา ๒๔๗๗ ก็ไมเห็นกลัวแดดนี่วะ พี่นองทัง้หลายเดินตามหลังหลวงตา 
อยากลัวแดดนะ อยาไปกลัวแดด หลวงตาไมพากลัว  

วันนี้นับวาเปนวันมหามงคลของพี่นองชาวไทยเรา ซึ่งเปนลูกชาวพุทธเปน
จํานวนมาก ไดรวบรวมกําลังศรัทธาทุกส่ิงทกุอยาง จตุปจจัยไทยทาน ชีวิตจิตใจ เวล่ํา
เวลา ไดเสียสละมาทั้งหมดเพื่อบุญเพื่อกศุลเขาสูดวงใจ จะไดนําเราไปสูสวรรคนิพพาน 
ซึ่งทานผูดีทัง้หลายทานไปสวรรคไปนิพพานกัน ไมไดเหมอืนกับคนชั่วชาลามก สราง
แตบาปหาบแตกรรม ตั้งแตวันเกิดมาก็สรางบาปแลว จนกระทั่งถึงวันตาย จนกระทั่ง
หนักไมมีอะไรตานทานได มีตั้งแตนรกอเวจีตานทานไดพวกนี้  

เรามาสรางคุณงามความดีวันนี้ เพื่อฉุดลากตวัเองใหไดหลุดพนจากทกุขโดย
ประการทั้งปวง โดยในงานนี้มีนายกองเกียรติ  อกัขระประเสริฐกุล ผูวาราชการจังหวัด
บุรีรัมย เปนประธาน และพลโทวิบูลยศักดิ์ หนีพาล แมทัพนอยที่ ๒ พลตํารวจตรี 
อํานวย มหาผล รองผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๓ เปนประธานดําเนินงานมหากุศล
ของเราในครั้งนี้ 
 บดันี้ไดเสร็จสิ้นลงไปแลวในพิธีการตางๆ เชน ยกพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสูเบ้ือง
บน พวกเราทั้งหลายก็ไดทําเต็มเม็ดเต็มหนวยมาแลว บัดนี้เราจะไดฟงเสียงอรรถเสียง
ธรรม เพราะเสียงอรรถเสียงธรรมนี้นอยมากที่เราจะไดยินไดฟง ไมไดเหมือน
เสียงเพลงเสียงระบํารําโป มีอยูทกุแหงทุกหน  ไปที่ไหนก็ไดฟงแตเสียงเลอะๆ เทอะๆ 
หูตาจิตใจเราจึงเลอะๆ เทอะๆ  หาความสุขไมได 

วันนี้เราไดเขามาฟงอรรถฟงธรรม ไดมาบริจาคการกุศลผลประโยชนแกเรา ทุก
วิถีทางที่เราไดชวยกันดวยความพรอมเพรียงสามัคคี ดังมทีานหัวหนาที่กลาวถึงเมือ่
สักครูนี้เปนประธานในงานนี้ ก็เรียกวาลุลวงไปดวยดี มีผลมหาศาล บัดนี้จะไดฟงเสียง
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อรรถเสียงธรรม  เสียงอรรถเสียงธรรมนี้มีนอยมากที่จะไดยินไดฟง ไมเหมือนเสียง
อยางอื่น วันนี้ใหพากันตั้งอกตั้งใจ จิตใจจดจออยูกับหัวใจตัวเอง อยาสงใจเขามาหาผู
เทศน มันหางไกลกันกับผูนั่งฟงเทศน กับผูเทศนหางไกลกนัมากอาจจะไมเขาใจ  

เพราะฉะนั้นจงตั้งใจ ตั้งสติลงที่ใจ ใหความรูมีสติครอบอยูทีหั่วใจ ธรรมเทศนา
มากนอยจะไหลเขาสูใจนี้ไดความอยางชัดเจนแจมแจง จติก็จะมีความสงบรมเย็นใน
ขณะที่ฟง การฟงเทศนทานบอกอานิสงสไวถึง ๕ อยาง 

๑. ผูฟงจะไดยินไดฟง ส่ิงที่ยังไมเคยไดฟง 
๒ ส่ิงใดที่เคยไดยินไดฟงแลวยังไมเขาใจแจมแจง จะไดเขาใจแจมแจงในธรรม

ทั้งหลายเหลานั้น 
แลวขอ ๓ วาไง เราลืมแลวละ ไดเพียงสองสามขอ จิตผูฟงยอมมีความสงบผอง

ใส เมื่อจิตรวมอารมณเขาสูธรรม ที่ทานกําลังเทศนนี้ จิตใจของเราจะสงบแลวจะเกิด
ความผองใส 

อะไรอกีขอหนึ่ง  จะทําความเห็นใหถูกตอง หลวงตานี่เทศนไป เรียนไปดวยนะ 
มันจําไมไดแลวเวลานี้  จะทําความเห็นใหถูกตอง 

ขอ ๕ จิตผูฟงยอมสงบผองใส อันนี้เปนสําคัญมาก 
พระพุทธเจาประทานธรรมใหแกบรรดาสัตวทั้งหลาย มีสาวกเปนประธาน ที่

ไดมาเปน สงฆฺํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราอยูนี้ ลวนแลวแตการไดยินไดฟงธรรมจาก
พระพุทธเจาลงมา ฟงหลายครั้งหลายหน จิตมีความสงบผองใสกระจางแจงขึ้นมา 
สติปญญาเกดิขึ้น นอกจากความสงบรมเย็นและสวางไสวเกิดขึ้นภายในใจแลว 
สติปญญามคีวามสอดสองมองทะลุทั้งใกลทัง้ไกล จนกลายเปนโลกวิทูก็เกิดขึ้นที่ใจ จาก
การอบรมจิตใจนี่เปนสําคัญ  

ขอใหทานทั้งหลาย ไดมีการอบรมจิตใจบาง อยามีตั้งแตเร่ืองตกแตงภายนอก 
อันนั้นก็ดี อนันี้ไมดี ตกแตงนั้นตกแตงน้ี สวนกายวาจาใจ ความประพฤติ หนาที่การ
งานของตน ไมไดตกแตงแกไขดดัแปลงเลย ก็หาความสวยงามไมได  ไปที่ไหนก็ชมแต
ความสวยงามของผูอื่น ของคนอื่น ของสัตวอื่น วัตถุตางๆ ของอื่นๆ ที่นั่นดี อันนั้นดี 
อันนี้ดี สวนเจาของไมทราบวาดีหรือไมดี เพราะไมดู ไมไดตกแตงกายวาจาใจของตน
ใหไปในทางที่ถูกที่ด ี

เพราะฉะนั้นจึงรับธรรมนี้ไป ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมแลว เขาไปปรับปรุงแกไข
ตนเอง มันคิดไมดีในทางใด ใหแกไขทันที วาจาการพูดมีการกระทบกระเทือนกันได 
ถาพูดไมถูกทางขัดหูคนอื่นแลว ก็ยอมเปนการกระทบกระเทือน การกระทบกระเทือน
คนอื่น ก็เปนทุกขดวยกนั ดีไมดี เกดิฟนเกิดไฟ เผาไหมกันได จึงตองไดรับการอบรม
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ทางจิตใจเปนสําคัญ กอนจะพูดอะไรออกไป ใหพินิจพิจารณาเสียกอน อยาพูดพลาม
พิ่มๆๆ ไปตามใจที่ชอบ ซึ่งเปนนิสัยของใจมาดั้งเดิมอยางนั้นไมดี  ไปที่ไหนมักไดรับ
ความกระทบกระเทือนเสมอ จิตที่มกีารอบรมแลว ทานบอกวา นิสมฺม กรณํ เสยฺโย 
ใครครวญแลวจากหัวใจที่มีธรรมประจําอยูแลว จะพูดออกมาก็ใหคดิเสียกอน จะ
กระทําอะไรใหมีการคิดอานไตรตรองใหเรียบรอยกอนแลว ก็เปนความดีงามสําหรับเรา  
 วันนี้ทานทั้งหลายไดมาฟงอรรถฟงธรรม ใหฟงใหดี  ตั้งสติลงที่จิต ไมตองสง
จิตมาหาผูเทศน ใหตั้งจิตลงที่ตัวเองในทรวงอกนี่แหละ แลวตั้งสติรับทราบอยูที่ตรงนั้น 
เมื่อจิตมีผูเฝามีผูรักษา คือสติเปนผูรักษาอยูแลว ธรรมะที่ทานแสดงไปนั้นมากนอยจะ
ไหลเขาสูความรู ความรูจะใหความเขาใจออกมาโดยลําดับลําดา ทีนี้เวลาเพลนิกับการ
ฟงอรรถฟงธรรม ตอไปจิตใจมีความสงบเย็น ในขณะที่ฟงเทศนนั้น จิตสงบผองใส 
สําคัญตรงนี้นะ เมื่อสงบแลวก็ผองใส กระจางแจงออกไป การฟงเทศนมีอานิสงส ๕ 
อยาง ขอใหทานทั้งหลายนําธรรมนี้ไปปฏิบัติ  
 เราเกิดกับโลก มีแตความสกปรกโสมมเต็มบานเต็มเมือง เต็มเขาเต็มเรา หา
ความสะอาดพอที่จะไดชมตนเองบางไมมี  ตั้งแตเกิดมาสรางตั้งแตความชั่ว ส่ังสมแต
ความชั่วชาลามก ทั้งกายก็ส่ังสม ทัง้จติก็ส่ังสม ความประพฤตกิ็ส่ังสม คนทั้งคนมีตัง้แต
ความชั่วชาลามกสกปรกรกรุงรังใชไมไดนะ ตองใหมีธรรมเปนเครื่องขัดเกลาซักฟอก
เหมือนกับน้ําที่สะอาดซักฟอกส่ิงสกปรก ส่ิงสกปรกนั้นยอมสะอาดไปตามน้ําที่สะอาด
ซักฟอกลงไป ใหเอาธรรมไปซักฟอก กายวาจาใจของตน ใหมคีวามสะอาดสะอาน เวลา
จะหลับจะนอน ก็อยาลืม พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ  
 เราเกิดมานี้ เกิดมาดวยอํานาจแหงบุญแหงกรรมที่พระพทุธเจาตรัสสอนไวแลว
ทุกอยาง เวลาจะหลับจะนอนใหกราบพระพุทธเจา กราบพระธรรม กราบพระสงฆ พุท
โธ ธัมโม สังโฆ เขาที่ใจของเรา ขอบิณฑบาตใหพี่นองทัง้หลายนั่งภาวนา เคยนั่งภาวนา
ไหม นั่งทาไหนก็ได เวลาเรายังไมเขาใจ นั่งพับเพียบก็ได นั่งเกาอีก้็ได หรือจะ
นั่งขัดสมาธิ ขัดสมาธิกไ็ด ใหมีพุทโธๆ แลวสติติดแนบกับพุทโธ 

หามความคิดที่มันเคยคิดมาตั้งแตวนัเกิด ตั้งแตวันตื่นนอน จนกระทั่งมาพุทโธ 
ธัมโม สังโฆ เดี๋ยวนี้นั้น มันคิดมามากตอมากแลว ไมเกิดผลประโยชนอะไร คราวนี้ให
คิดกับพุทโธ ใหคิดกับธัมโม ใหคิดกับสังโฆ ที่เปนธรรมอันเลิศเลอ โลกทั้งหลายกราบ
ไหวธรรมทั้งนั้นแหละ ใหเราคิดอันนี้เขาสูใจของเรา แลวนึกประจําใจไว มีสติคุมครอง
อยูเสมอ เชน พุทโธกไ็ด ธัมโมกไ็ด สังโฆก็ได มสีติกํากับ อยาใหคิดอยางอื่น ใหคิดแต
คําวา พุทโธ ธัมโม หรือ สังโฆ เรียกวา สรางธรรมขึ้นที่ใจ เมื่อสรางธรรมขึ้นที่ใจแลว ใจ
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จะมีความสงบรมเย็นไปโดยลําดับ เมื่อสงบรมเย็นมากเขา ใจนี้จะมีความสวางไสว จาก
การอบรมภาวนา 

พระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนา มาเปนศาสดาเอกสอนโลก มาจากการภาวนา 
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ธรรมเกิดขึ้นในพระทัยของ
พระพุทธเจา เพราะการภาวนา เราไดกราบไหวธรรมอยูทุกวันนี้ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
พระสงฆเกิดขึ้นดวยการภาวนา มีธรรมเต็มหัวใจแลวสอนโลก เปนสรณะของโลกได
เปนที่ตายใจ ดังที่พวกเราชาวพุทธไดนับถืออยูเวลานี้วา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจา
ขอฝากเปนฝากตายกับพระพุทธเจาจนตลอดชีวิต ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจาขอกราบ
ไหวบูชา ฝากเปนฝากตายกับพระธรรม จนกระทั่งถงึตลอดชีวิต สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
ขาพเจาขอกราบไหวบูชาพระสงฆสาวกตลอดชีวิต มาเปนสรณะของใจเรา จากใจของ
ทานที่วิเศษเรียบรอยแลว 

ไปที่ไหนอยาลืมพุทโธ ธมัโม สังโฆ เวลากิเลสมันหนาแนนเขามานี้ พุทโธ 
กลายเปนมูตรเปนคูถ เปนสวมเปนถานไปหมด แตกิเลสตัณหากลายเปนทองคําทั้ง
แทงไป เวลานี้ใหดูหัวใจของเรา มันเห็นกิเลสตัณหาเปนทองคําทั้งแทง เห็นธรรมเปน
มูตรเปนคูถไป หรือมันเห็นเปนยังไง ใหดูใจเจาของ ธรรมเปนของเลิศเลอนําสัตว
ทั้งหลายใหหลุดพนจากทุกข เพราะธรรมเทานั้น ไมไดใหหลุดพนจากทุกข เพราะกิเลส
ตัณหาพาดีดพาดิ้นตลอดเวลา 

ทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกดินแดน มีแตฟนแตไฟของกิเลส กอขึน้เผาหัวใจสัตวโลก 
สุดทายก็แสดงกิริยาอาการออกมาไมพอใจ รบราฆาฟน จนเปนเถาเปนถานไปหมด มี
ตั้งแตกิเลสเทานั้นละ สรางความทุกข สรางความฉิบหายใหโลก ธรรมทานไมไดสราง 
ทานมีแตเปนน้ําดับไฟๆ คือดับไฟทีม่ันรุมรอนไปดวยอํานาจของกิเลสตัณหาใหชุมเย็น 
ใหดับใหมุดใหมอดลงไป ใจมีความสวางไสวเย็นขึ้นมาๆ  เพราะการภาวนา  

วันหนึ่งเรานั่งภาวนาไมใหต่ํากวา ๕ นาที เราจะบริกรรมพุทโธก็ได มีสตกิํากับ 
อยาใหคิดไปกับอะไร ใหคิดอยูกับพุทโธๆ ธมัโมก็ได สังโฆก็ไดหรือคาํบริกรรมคําใดก็
ได ใหมีสติกํากับรักษา อยาใหคิดอยางอื่น ใหคิดแตธรรมบทที่ตนนํามาบริกรรมนี้
เทานั้น เชนพุทโธ ก็ใหมสีติอยูกับพุทโธ แลวพุทโธติดตอกันไป สติติดตอกันไป  ธมัโม 
ติดตอกันไป และสติติดตอกับธมัโมกันไป สังโฆก็ใหติดตอกันไป สตติดิตอกับสังโฆ
เร่ือยๆ ไป 

ใจเมื่อไดรับการอบรมหรือหลอเล้ียงดวยธรรมแลว จะสงบลงไปๆ ใจบางดวง
จะเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมาโดยที่ตนไมคาดไมฝนเลย เชน พุทโธๆ  จติ
คอยสงบเขามาๆ  แสดงเปนความสวางไสว แนนหนามั่นคงเกิดความอัศจรรยภายใน
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ใจของตนทีก่ําลังพุทโธๆ  นั้นมีมากตอมากสําหรับนักภาวนา เวนแตผูไมเคยภาวนาเลย  
จนกระทั่งวันตายมันก็ไมไดอรรถไดธรรมเขามาครองใจ จะไดแตฟนแตไฟจากกิเลส
ตัณหานั่นนะ มาเผาตัวเองตัง้แตวันเกิด วันตายหาความวิเศษวิโสอะไรไมไดเลย มแีต
มืดกับแจงๆ ลมหายใจหมดแลวก็ตายจมไปเลยๆ ใชไมไดอยางน้ี อยานํามาใชในวง
มนุษยเราซึ่งเปนลูกชาวพุทธ 

ใหนํา พุทโธ ธัมโม สังโฆ เขามากลอมใจ เมื่อพุทโธๆ กับสติติดแนบกันแลว ใจ
จะมีความสงบเย็นๆ จากนั้นก็สวางไสวเปนความอัศจรรยขึ้นมาภายในใจของตน เมื่อ
จิตไดลงสงบ เปนความสวางไสวภายในใจแลว คนเรายอมมีความตื่นเตน มีความ
กระตือรือรนที่จะภาวนาตอไป ถึงไมรูเหมือนวันกอน วันนี้ก็เอาอีกตอไปก็เปนไดอกี ถา
เปนไดมากเขาๆ จิตก็คอยสวางไสวขึ้นมา กลายเปนจิตแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมา
เชนอยางจิตพระอรหันตทาน 

จิตพระอรหันตกับจิตเราตางกันมากมายราวฟากับดิน จิตเราคลุกเคลาไปดวย
มูตรดวยคูถ คือ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ขีร้าคะตัณหา เต็มอยูในหัวใจจะหาความ
สะดวกสบายที่ไหนได สวนจิตของพระอรหันตไมมี ความโลภไมมี ความโกรธ ราคะ
ตัณหาไมมี มีแตธรรมกบัใจเปนอันเดียวกัน สวางไสวอยูตลอดเวลา ยิ่งทานผูส้ินจาก
ทุกขจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแลว อยูอิริยาบถใด ทานสวางจาตลอดเวลา นอนอยู
รางกายนอน ความสวางก็อยูกับการนอน ยืนอยู เดินอยู นั่งอยู ความสวางก็อยูกับการ
ยืน การนั่ง การนอน ไมมีเวลาไหนที่จะพลัดพรากจากความสวางไสว ที่เปนอยูประจํา
ใจนั้นเลย นี่ละจิต เวลาไดอบรมใหดีแลวเปนอยางงั้น 

ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาใจ ความเลวรายที่สุดก็คือใจ พาใหเลวรายตกนรกอเวจี มี
แตคนสรางบาปสรางกรรมทําความชั่วชาลามก หาบบาปหาบกรรมใสตน จึงตกลงใน
นรกๆ นรกวาไมมีหรือ พระพุทธเจาองคเลิศเลอแทๆ เปนผูสอนไว พวกเราเปนคนตา
บอดหูหนวก จะไมยอมฟงเสียงทานเหรอ ถาไมยอมฟงเสียงแลวเราจะจมอีกนะ  ตอง
ฟงเสียงทาน บาปมี พระพุทธเจาไมปฏิเสธ ไมวาพระพทุธเจาพระองคใดมาตรัสรู 
ยอมรับบาปวามี บุญวามี นรกมี สวรรคมี นิพพานมี เหมือนกันหมดทกุๆ พระองค นี่
ละจอมปราชญ ทานแสดงเปนแบบเดียวกัน แตเราพวกคนโง คนหูหนวกตาบอด จะลบ
ลางทั้งหมดวาส่ิงเหลานี้ไมมี แลวกส็รางตั้งแตส่ิงชั่วชาลามก ที่ตนสําคัญวาไมมีนั่นแล 
เผาหัวใจตนเอง 

คนที่ไปตกนรกหมกไหม ก็โดยสําคัญวานรกไมมี บาปไมมนีั่นละ มันตกกันเต็ม
อยูในนรก ที่ไหนจะมากยิ่งกวาสัตวนรก เต็มไปหมดนะ นี่คือความสําคัญของตนเอง 
หลอกลวงตนเอง ใหสรางแตความชั่วชาลามก วาบาปไมมี บุญไมม ีนรกไมมี ครั้นตาย
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แลวก็ตัวผูที่ปฏิเสธน้ันละ ไปรับกรรมของตนเอง หนักเบามากนอยก็รับเต็มเหนี่ยวๆ 
ใหพากันระวัง 

ธรรมเหลานี้ไมมีคนหูหนวก ศาสดาหูหนวกตาบอดจากที่ไหนมาสอนเรา สอน
ตั้งแตศาสดาองคเอก โลกวิทู รูแจงโลกนอกโลกใน ตลอดทัว่ถึงเมืองผี เมืองคน เมือง
เปรต เมืองสวรรคนิพพาน รูแลวดวยกันทั้งน้ันมาสอน จึงไมมีการผิดเพี้ยนไปไหนเลย 
ถูกตองแมนยํา เราเปนคนตาบอดใหเดินตามคนตาดี ถาคนตาบอดอวดดิบอวดดี แลว
ก็เดินสะเปะสะปะ ตกหลุมตกบอตกเหว สุดทายก็คนตาบอดที่อวดดีๆ นั่นละมันตาย
มันจม ไมฟงเสียงคนตาดีทานก็ปลอยเสีย ชักสะพานแลวเราก็ไปจมคนเดียวทานไมจม 
ใหพากันฟงเสียงทานนะ 

เกิดมาตั้งแตวันเกิดนี้ ไดระลึกพุทโธหรือไมละ ใหพิจารณาซิ  เราเปนลูกชาว
พุทธ พทุโธเกิดไดงายๆ หรือ พระพุทธเจาสรางพระบารมีมาถึง ๓ ขัน้ ขั้นแรก ๑๖ 
อสงไขยแสนมหากัป ประเภทที่สอง ๘ อสงไขยแสนมหากัป ประเภทที่สาม ๔ อสงไขย
แสนมหากัป ติดแนบดวยแสนมหากัปๆ กวาจะไดมาเปนพระพุทธเจาสอนโลก ใหเรา
ทั้งหลายพอลืมหูลืมตา ไปสวรรคนิพพานได กเ็พราะธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา
ทุกๆ พระองคนั้นเอง  

อยาประมาทธรรมทั้งหลาย เห็นวากิเลสดี กิเลสพาโลกใหลมจม มามากตอมาก
แลว ยังไมเข็ดหลาบอิ่มพอกันอยูเหรอ ยังจะพากันจมไปกับกิเลส ดวยความคิดชั่วชา
ลามก การปฏิบัติตัวดวยความเปนคนเลวทรามอยางน้ันตลอดไป จะจมตลอดไปนะ จะ
ไมมีวันฟนขึน้มาได ถาความดีของตนไมมี ถามีความดีของตน ความดีนั้นแหละจะฉุด
ลากขึ้นมา เพราะฉะนั้นจึงใหรีบทําความดีเสียตั้งแตยังมีชีวิตอยูนี้ ตายแลวทําไมไดนะ 

ตายแลวจะนิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา หาประโยชนอะไร ไมเกิด
ประโยชนอะไรเลย กุสลา ธมมฺา แปลวา การสรางกุศล ใหสรางเสียตั้งแตยังมีชีวิตอยูนี้ 
ตายแลวสรางไมไดนะ ยตุิทันทีเลย การสรางบาปก็ดี สรางบุญก็ดี แตผลนั้นไมยุติ ผล
จะเปนเครื่องเสวยไดทั้งดีทั้งชั่ว เปนสุขไดทั้งจากบาปจากบุญ ไดทั้งสองนั่นละ ใหพากัน
สรางตั้งแตบัดนี้ 

วันนี้ก็เปนวันอุดมมงคลอยางยิ่งแลว ที่เราไดมาพรอมเพรียงสามคัคีกัน ไดมา
บําเพ็ญมหากุศลคร้ังนี้โดยยกพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบนที่สูงสุด เสร็จแลวก็ไดมาฟง
อรรถฟงธรรม เพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจตนเอง กลับไปบานไปเรือน ก็ใหมี พุทโธ ตดิ
ตัว ไปทีไ่หนก็ตามเถอะ รถก็นั่งไป พทุโธติดใจไป ธัมโม สังโฆ ติดใจไป นี่เรียกวาผูเฝา
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยูตลอดเวลา อยูที่ไหนเปนผูมีราค่ําราคา แตคนไมมี
พุทโธ ธัมโม สังโฆเลย ขึ้นบนจรวดดาวเทียม มันก็ไปรอนอยูบนจรวดดาวเทียมนั่นละ 
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ตายแลวก็จมไมเกิดประโยชนอะไร ถาไมมีธรรมคือพุทโธ เปนตน  ติดกบัหัวใจแลว จะ
ไมมีวันขึ้นไดเลย ขอใหพี่นองทัง้หลาย ไดพากันจดจําเทศนาวาการก็เพียงเทานี้แหละ 

สําหรับหลวงตาเวลานี้มันวัยชราแลว เทศนไปๆ ธาตุขันตออนไปๆ สุดทายก็
เทศนไมได แลวก็ตองหยุด ไมเหมือนแตกอน ที่ยังหนุมยังนอย เทศนไปเทาไรก็ได 
หมุนเปนไฟไปเลยก็ได เราเคยฟงเทศนเราตั้งแตยังหนุมนอย กับมาดูทุกวันนี้มันเขา
กันไมไดเลย ทั้งๆ ที่เปนคนๆ เดียวนั่นแหละเทศน คือธาตุขันตเครื่องมือแสดงธรรม
มันอํานวย เทศนสะดวกสบาย ไหลไปเลยเหมือนปนกล เดี๋ยวนี้ไมได ถาเทศนอยางน้ัน 
ชักตายเลย ตายตกธรรมาสนก็ได นั่น เปนอยางน้ัน  

จึงขอใหพี่นองทัง้หลาย ระลกึธรรมที่สอนวันนี้ เปนมงคลอันสูงสุดแลวแกจิตใจ 
หูตาของทานทั้งหลาย วันนี้มาเห็นกัน ก็มาในนามของกุศล ตาก็เปนมงคล หูก็ไดยิน
เสียงอรรถเสียงธรรม เปนมงคลทุกอยาง ใจก็เปนมงคล มหินําซ้ําเวลาน้ี ก็ยังไดฟง
อรรถฟงธรรม เปนมงคลลนหัวใจของเรา ใหนําธรรมที่เปนมงคลนี้ เขาสูจิตใจของตน 
ไปบานไปเรือนอยูที่ไหน อยาลืมพุทโธ ธัมโม สังโฆ ใหนึกอยูเสมอภายในใจ 

เวลาจะหลับจะนอน ดังที่เคยพูดแลวใหกราบพุทโธ ธัมโม หรือสังโฆเสียกอน 
เรียบรอยแลวใหนั่งภาวนาอยางนอยได ๕ นาที นึกพุทโธ คาํเดียวนั่นแหละ มีสติติด
แนบอยูกับพุทโธ หรือธมัโม หรือสังโฆ ก็ไดทกุวัน วันละ ๕ นาที ตอไปจิตของเราจะมี
ความสงบ ดีไมดี จะเกิดความตื่นเตนอัศจรรยขึ้นมาในขณะที่นั่งภาวนา โดยที่เราไม
คาดไมคิดกไ็ด ใหพากันจําเอานะ ส่ิงเหลานี้ทานเปนมาแลว ทานจึงมาสอนพวกเรา ให
นําไปประพฤติปฏิบัติ จิตใจจะไดมคีวามสงางาม อยูโลกน้ีก็สงางาม ดวยอรรถดวย
ธรรม ไปโลกหนาก็สงางามดวยบุญดวยกุศล อยาไปอับเฉา เมาแตกองทกุขอยูในนรก
อเวจี ใชไมไดเลย 

การแสดงธรรมนี้ก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขันธ แกกาลเวลา จึงขอความสวัสดี 
จงมีแกบรรดาทานทั้งหลาย มีทานผูเปนประธานเปนตน โดยทั่วกันเทอญ  (สาธุ) 
 

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

และสถานีวิทยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 
และเครือขายทั่วประเทศ 

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

