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เทศน�อบรมพระสงฆ� และฆราวาส

ณ มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร� บางเขน กร�งเทพฯ
เม��อบ�ายว�นท�� ๘ เมษายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๗

ผ�ดหว�งเพราะห�างธรรม
ว�นน�$ก%เป'นว�นมหามงคลแก�พ��น*องชาวไทยเราเป'นอย�างมาก โดยม�ท ลกระหม�อม

เจ#าฟ%าหญ�งจ�ฬาภรณวล�ยล�กษณ� อ�ครราชก�มาร+ เสด,จมาเป.นประธาน เป.นร�มโพธ�0
ร�มไทรในการบ3าเพ,ญมหาก�ศลเพ45อช�วยชาต�ไทยของเรา ซ75งเป.นเร45องส3าค�ญมากท+5ส�ด
และในวาระต�อไปน�$ว�นท�� ๑๒ ก%จะได*มอบทองค2าและดอลลาร�ท��เตร�ยมไว*พร*อมแล*วเข*า
ส4�คล�งหลวงตามก2าหนดท��ได*ต�$งเอาไว*ว�า ทองค2าให*ได*น$2าหน�กอย�างน*อย ๑๐ ต�น และ
ดอลลาร�อย�างน*อยให*ได* ๑๐ ล*านข6$นไป ในว�นท�� ๑๒ น�$นก%จะได*มอบทองค2าน�$เข*าส4�คล�ง
หลวงซ6�งเป'นห�วใจของชาต8ไทยเรา ด*วยการตะเก�ยกตะกายของพ��น*องชาวไทยท�$งชาต8ได*
อ�ตส�าห�พยายามขวนขวายด*วยน$2าพ�กน$2าแรง ไม�ว�าชาต8ช�$นวรรณะใดได*อ�ตส�าห�พยายาม
ตะเก�ยกตะกายขวนขวายหามาด*วยความร�กชาต8 ร�กความเส�ยสละด*วยความพร*อม
เพร�ยงสาม�คค�ก�น

จ2านวนสมบ�ต8ท�$งหลายท��ไหลรวมมาน�$น เวลาน�$จ6งเข*าจ�ดท��ต*องการตามท��ผ4*น2าได*
แก�หลวงตาบ�วเป'นผ4*น2าและประกาศให*พ��น*องท�$งหลายได*ทราบท��วก�นว�า ทองค2าขอให*ได*
น$2าหน�ก ๑๐ ต�นเป'นอย�างน*อย และดอลลาร�ก%ขอให*ได* ๑๐ ล*านเป'นอย�างน*อยเช�นเด�ยว
ก�น ความม��งหมายของพ��น*องท�$งหลายก%เร�ยกว�าสน�บสน�นก�นเต%มก2าล�งความสามารถ
เร��อยมา จนปรากฏว�าเวลาน�$ทองค2าน�$นจะได* ๑๐ ต�นอย�างแน�นอน และดอลลาร�ก%จะได*
๑๐ ล*านอย�างแน�นอนเช�นเด�ยวก�น น� �ค�อก2าล�งแห�งความร�กชาต8 ความสาม�คค� ด*วย
ความเส�ยสละของพ��น*องท�$งหลาย ไม�ได*ค2าน6งค2านวณว�าเป'นคนท�กข�คนจนข*นแค*น แต�
ความร�กชาต8ของตนเองน�$นก%เท�าก�บล4กม�ความร�กต�อพ�อต�อแม� โดยไม�ค2าน6งว�าพ�อแม�
ของตนจะเป'นคนม�คนจนประการใด จ8ตใจของล4กๆ ม�ความสน8ทต8ดแนบอย4�ก�บพ�อก�บ
แม�ของตนแต�ละคนๆ ตลอดมาโดยหล�กธรรมชาต8อย�างน�$

น��ชาต8ไทยของเราก%เป'นพ�อเป'นแม�ของคนไทยท�กคน เราม�ความร�ก-ความสงวน
ในชาต8ไทยของเรา จ6งได*อ�ตส�าห�พยายามขวนขวาย เม��อเห%นชาต8ไทยเอนเอ�ยงลงไปผ8ด
ปรกต8ท��จะท2าความเส�ยหายแก�ชาต8ไทยได* พ��น*องท�$งหลายจ6งรวมห�วก�นลงด*วยความร�ก
ชาต8-ความสาม�คค� และก*าวเด8นตามศาสนธรรมซ6 �งหลวงตาเป'นผ4 *น2ามาตลอด จน
กระท��งบ�ดน�$ จ6งเป'นท��ชมเชยสรรเสร8ญพ��น*องท�$งหลายเป'นอย�างมาก น�บต�$งแต�ว�นได*น2าพ��
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น*องท�$งหลายตลอดมา ไม�ว�าจะไปแห�งหนต2าบลใดท��วประเทศไทยของเราท�กภาคๆ ต�าง
ได*ร�บความร�วมม�อเต%มเม%ดเต%มหน�วยเช�นเด�ยวก�นหมดตลอดมา

การฟBงเทศนาว�าการและการบร8จาคน�$ร4*ส6กว�าหนาแน�นไปท�กแห�งท�กหน ไม�เคย
ปรากฏว�าบกบางในสถานท��เช�นไรเลย แม*จะอย4�ในปCาในเขาตามสถานท��ต�างๆ ตามแต�
ท�านผ4*น�$นจะอย4�ในสถานท��ใด โดยความม�ศร�ทธาอาราธนาพระเจ*าพระสงฆ�มาแสดงอรรถ
ธรรม ม�หลวงตาเป'นต*น สถานท��เหล�าน�$นก%เต%มไปด*วยประชาชน ไม�ว�าคนท�กข�คนจน
หนาแน�นไปด*วยประชาชน และสมบ�ต8เง8นทองข*าวของเต%มก2าล�งของตนด*วยก�นท� �ว
ประเทศไทย อ�นน�$หลวงตาจ6งขอขอบค�ณและอน�โมทนาก�บบรรดาพ��น*องท�$งหลายท��ว
ประเทศไทยว�าม�ความร�กชาต8 ม�ความเส�ยสละด*วยความพร*อมเพร�ยงสาม�คค�ก�นเต%ม
เม%ดเต%มหน�วยตลอดมา จนถ6งจ�ดท��ต*องการค�อทองค2าและดอลลาร�ได*ตามจ�ดท��หมาย
ซ6�งจะมอบในว�นท�� ๑๒ น�$

น��ก%น�บว�าเป'นมงคลอ�นส4งส�ดของพ� �น*องชาวไทยเรา ท� �ประกาศความร�กชาต8
ความเส�ยสละออกมาเป'นผลค�อสมบ�ต8เง 8นทอง ม�ทองค2าเป'นต*น ได*ประกาศท� �ว
ประเทศไทยของเราให*ทราบในว�นท�� ๑๒ นอกจากน�$นย�งจะทราบท��งถ6งก�นในโลกภาย
นอก ท��เขาจะได*ย8นได*ฟBงผลแห�งความอ�ตส�าห�พยายามของพ��น*องท�$งหลาย ท��จะประกาศ
ก*องข6 $นในว�นท�� ๑๒ น�$ จ6งเป'นท��น�าภ4ม8ใจล�วงหน*าแล*วว�าย�งไงงานของเราคราวน�$ จะ
เร�ยกว�าเป'นงานประว�ต8ศาสตร�แห�งชาต8ไทยของเราก%ไม�ผ8ด โลกภายนอกท�$งหลายเขาจะ
ได*เห%นเต%มห4เต%มตาของเขาท��ความสามารถแห�งความร�กชาต8 ความเส�ยสละด*วยความ
พร*อมเพร�ยงสาม�คค�แห�งชาต8ไทยของเรา ได*แสดงข6$นอย�างเต%มเม%ดเต%มหน�วยในว�นท��
๑๒ น�$น

น��ค�อมหามงคลอย�างย8�งท�เด�ยวในการบ2าเพ%ญมหาก�ศลในการช�วยชาต8 โดยการ
เส�ยสละสมบ�ต8เง8นทองข*าวของเป'นล2าด�บล2าดามา และการได*ย8นได*ฟBงอรรถธรรมซ6�งเรา
ท�$งหลายเป'นชาวพ�ทธม�พระพ�ทธเจ*า พระธรรม พระสงฆ� เป'นหล�กห�วใจของเรา ก%ได*ย8น
ได*ฟBงอรรถธรรมโดยล2าด�บล2าดามา เพราะหลวงตาผ4*แสดงธรรมน�$ม�ความเน*นหน�กใน
ทางด*านจ8ตใจเป'นอย�างมากกว�าด*านว�ตถ� เพราะด*านว�ตถ�เป'นส8�งท��ตามมาจากจ8ตใจ ถ*า
จ8ตใจด�แล*ว ส8�งท�$งหลายจะด�ไปตามๆ ก�นหมด หากจ8ตใจเส�ยเส�ยแล*ว แม*ประเทศไทย
ท�$งชาต8ก%จมได*เหม�อนก�น ด*วยเหต�น�$ขอให*ท�กๆ ท�านจงเป'นผ4*ม�ความร�ก-ความสงวนใน
ชาต8ของตน

ส�5งใดท+5จะเป.นความล�อแหลมต�อชาต�และต�อศาสนาของเรา อย�าพาก�นฝ:น
อย�าพาก�นท3า อย�าพาก�นล�วงเก�น จะเป.นต�วอย�างอ�นไม�ด+แก�ล กๆ หลานๆ ต�อไป ก%
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จะกลายเป'นชาต8ไทยท��หล�กลอย ม�แต�อ�นธพาลเต%มบ*านเต%มเม�อง ไม�สมช��อสมนามว�า
เป'นล4กชาวพ�ทธเลย ขอให*พาก�นระม�ดระว�ง พ�อแม�แต�ละคนๆ และผ4*ใหญ�แต�ละหน�วย
งานๆ ในวงราชการต�างๆ ขอให*บ2าเพ%ญตนเป'นผ4*ด8บผ4*ด� เป'นคต8ต�วอย�างแก�ผ4*น*อย อย�า
ด�$อด*านหาญท2าในส8�งท��ไม�ด�ท��โลกท�$งหลายไม�ยอมร�บ ให*อย4�ในกรอบแห�งศ�ลแห�งธรรม
แห�งกฎหมายบ*านเม�อง

อย�าพาก�นด�$อด*านหาญท2า ซ6�งเป'นการท2าลายชาต8ของตนและเส�ยช��อเส�ยงมากท��
ส�ด ด*วยการล�วงเก8นหล�กธรรมหล�กว8น�ย เช�นเด�ยวก�บพระท��ล�วงเก8นหล�กธรรมหล�กว8น�ย
แล*วเป'นท��ร�งเก�ยจของพระท�$งหลายท�$งว�ดเลย และย8�งล�วงเก8นมากกว�าน�$นถ4กข�บถ4กไล�
ออกจากว�ดจากวา ไม�ให*อย4�เพราะเป'นเน�$อร*าย จะท2าลายส�วนด�ท�$งหลายค�อพระในว�ดท��
ปฏ8บ�ต8ด�ปฏ8บ�ต8ชอบท�$งว�ดจะเป'นความแปดเปEFอนเส�ยหายสกปรกไปตามๆ ก�น จ6งต*อง
ก2าจ�ดเน�$อร*าย ค�อพระผ4 *ท� �ล�วงเก8นส8กขาบทว8น�ยก%เท�าก�บล�วงเก8นพระพ�ทธเจ*า หร�อ
เหย�ยบห�วพระพ�ทธเจ*าลงไปต�อหน*าต�อตาชาวพ�ทธท�$งหลายน�$น ชาวพ�ทธด4ไม�ได* พระ
สงฆ�ท�$งหลายด4ไม�ได* จ6งต*องข�บก�นหน�ออกจากว�ดจากวา เพ��อร�กษาส�วนใหญ�ซ6�งเป'นของ
ด�เอาไว*ให*คงเส*นคงวาหนาแน�น

ศาสนาเม��อม�การปฏ8บ�ต8ด�ปฏ8บ�ต8ชอบตามหล�กธรรมหล�กว8น�ยอย4� จะเป'นความ
สงบร�มเย%น ม�ความสง�าราศ�ท�$งองค�ของพระแต�ละองค�ๆ ผ4*ปฏ8บ�ต8ด�ปฏ8บ�ต8ชอบ อบอ��น
ด*วยศ�ลด*วยธรรม ด*วยสมาธ8 ด*วยปBญญา ด*วยว8ชชาว8ม�ตต8จากการปฏ8บ�ต8บ2าเพ%ญตาม
ศาสนธรรมของพระพ�ทธเจ*า ศาสนาก%เจร8ญร��งเร�องในผ4*ปฏ8บ�ต8 จากน�$นในว�ดในวาม�แต�
พระแต�เณรท��ปฏ8บ�ต8ด�ปฏ8บ�ต8ชอบ เป'นเคร��องประด�บว�ดวาอาวาสให*สง�างาม พระสงฆ�ผ #
ม+ศ+ลม+ธรรมไม�จ3าเป.นจะต#องม+เง�นหม45น เง�นแสน เง�นล#าน ม+ธรรมภายในใจ ค4อศ+ลก,
สมบ รณ�บร�บ รณ�ก,สง�างามอบอ��นในต�วเอง

ธรรมไม�ว�าธรรมข�$นใด ต�$งแต�สมถธรรมค�อความสงบร�มเย%นภายในใจ จากการ
อบรมตนด*วยจ8ตตภาวนา และสมาธ8ค�อความแน�นหนาม��นคงของใจ ปBญญาค�อความ
สว�างไสวกระจายไปท��วแดนโลกธาต�จากการปฏ8บ�ต8ด�ปฏ8บ�ต8ชอบของตน จนกระท��งถ6ง
ว8ม�ตต8พระน8พพาน ท�านเหล�าน�$เป'นผ4*ทรงธรรมอ�นล*นค�า ทรงสมบ�ต8อ�นล*นค�าเหน�อโลก
ท�$งหลาย ย8�งกว�าโลกท�$งหลายท��เขาด2าเน8นมาตามธรรมดา ว�าม�สมบ�ต8เง8นทองข*าวของเท�า
น�$นเท�าน�$ จ2านวนมากน*อยเท�าน�$นเท�าน�$ อ�นน�$เป'นประเพณ�ของโลกท��เขาน8ยมก�น ม�ค�ณค�า
ตามฐานะ หร�อตามความสมม�ต8น8ยมก�น

แต�ธรรมน8ยมน�$เป'นหล�กความจร8ง ท�านผ4*ใดม�ศ�ลบร8ส�ทธ8H เฉพาะอย�างย8�งค�อน�ก
บวชเป'นผ4*สงบร�มเย%นในต�วเอง จะอย4�ใต*ร�มไม*ชายเขาท��ไหนก%ตาม ท�านผ4*น�$นจะทรง
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ความสงบร�มเย%นอย4�ตลอดเวลา ความอดความอ8�มจากปBจจ�ยส��ค�อการก8นอย4�ป4วาย ท��
หล�บท��นอน เคร��องใช*ไม*สอย จะไม�เป'นของส2าค�ญอะไรเลย ย8�งกว�าธรรมท��หน�นอย4�ภาย
ในจ8ตใจด*วยความพากเพ�ยรของตน น��เร�ยกว�าทร�พย�สมบ�ต8จากธรรมของพระพ�ทธเจ*า
มาปรากฏหน�นจ8ตใจให*ได*ร�บความสงบร�มเย%นเป'นส�ขเป'นล2าด�บล2าดาไปอย�างแท*จร8ง ไม�
เหม�อนสมบ�ต8ภายนอกซ6�งม�มาก ถ*าเจ*าของไม�ด�ประพฤต8ต�วเป'นคนเหลวแหลกแหวก
แนวไปแล*ว สมบ�ต8ท�$งหลายก%กลายมาเป'นฟEนเป'นไฟเผาไหม*ท�$งต�วเอง และเผาไหม*ท�$งผ4*
อ��นให*เป'นฟEนเป'นไฟด*วยอ2านาจแห�งสมบ�ต8ท��น2ามาใช*ผ8ดทางน�$นแล

แต�สมบ�ต8ภายในน�$ค�อธรรม ศ�ลเป'นศ�ลสมบ�ต8 เป'นศ�ลอ�นเล8ศเลออย4�ก�บพระผ4*ต�$ง
ใจปฏ8บ�ต8 ม�ความอบอ��นเย%นใจตลอดเวลา ไปท��ไหนอย4�ท��ใดไม�ว�าอดว�าอ8�ม ขาดแคลน
อะไรเลย ส8�งเหล�าน�$นเป'นส8�งภายนอกไม�เป'นของจ2าเป'นย8�งกว�าธรรม ซ6�งต8ดแนบอย4�ภาย
ในใจด*วยความสงบร�มเย%น สว�างกระจ�างแจ*งตลอดเวา น��เร�ยกว�าธรรมสมบ�ต8 แยกออก
มาเป'นศ�ลสมบ�ต8 ผ4*ม�ศ�ลด*วยการส2ารวมระว�งก%สงบร�มเย%น จากน�$นก%สมาธ8สมบ�ต8 การ
บ2าเพ%ญจ8ตใจของตน ซ6 �งเป'นความสกปรกด*วยอ2านาจแห�งก8เลสต�ณหา ม�ความโลภ
ความโกรธ ราคะต�ณหาเป'นฟEนเป'นไฟ และสกปรกมอมแมมภายในจ8ตใจ ช2าระส8�งเหล�า
น�$ออกด*วยจ8ตตภาวนา จ8ตใจย�อมม�ความสงบร�มเย%นๆ เป'นล2าด�บล2าดา ประหน6�งว�าม�
ธรรมสมบ�ต8น�$กระจายอย4�ตลอดเวลา ท�$งหล�บและต��นส2าหร�บผ4*ม�ธรรมประเภทน�$ ไม�พล�ด
พรากจากไปท��ไหนเลย

ไม�เหม�อนสมบ�ต8ภายนอก ถ*าอย4�ภายในบ*านเราม�สมบ�ต8ในบ*าน ออกจากนอก
บ*านไปแล*วก%หมดความสง�าราศ� เพราะสมบ�ต8อย4�ในบ*าน แต�เรามาอย4�แต�เราคนเด�ยว ม�
แต�ร4ปแต�ร�างกลางต�วเหม�อนโลกท��วๆ ไป ก%ไม�ม�ศ�กด8 Hศร�ด�งาม ต*องเข*าไปส4�สถานท��ท��
สมบ�ต8 ซ6�งถ�อว�าตนม�น�$นแล จ6งจะม�สง�าราศ� เข*าไปอย4�ในบ*าน บ*านม�ความสดสวยงดงาม
เราก%ม�สง�าราศ�เวลาอย4�ในบ*าน ออกไปแล*วความสง�าราศ�ก%ค�อยจางไปๆ ย8�งห�างส8�งเหล�าน�$
ไปเท�าไรก%ย8�งจางไป ประหน6�งว�าหมดท��พ6�ง น��ค�อท��พ6�งภายนอก ไม�เหม�อนท��พ6�งภายใน

ท��พ6�งภายในน�$นอย4�ต8ดก�บต�วท�กอ8ร8ยาบถ สต8ธรรม-ปBญญาธรรมอย4�ก�บความพาก
เพ�ยรประจ2าตลอดเวลา ศ�ลธรรมม�ความสมบ4รณ�ท2าเจ*าของให*ม�ความอบอ� �น ใจได*
บ2าเพ%ญภาวนาช2าระซ�กฟอกก8เลสท�$งหลายด�งท��กล�าวมาแล*วน�$ออกเป'นล2าด�บล2าดา จ8ตใจ
จะม�ความสง�าราศ� คนม�ความโลภมากเป'นมห�นตท�กข� เร�ยกว�าคล�งแห�งกองท�กข�อย4�ก�บ
คนท��ม�ความโลภมาก แต�โลกม�ความชอบก�น ได*เท�าไรย8�งด�ๆ ความอยากบ�บบ�$ส�ไฟเจ*า
ของให*ความอ8�มพอไม�ได*ไม�ค2าน6ง ขอให*ได*มาตามความชอบใจๆ ส�ดท*ายความชอบใจ
หร�อตามใจหว�งม�นไม�เคยสมหว�ง



5

โลกเก8ดมาด*วยความผ8ดหว�ง อย �ถ#าไม�ม+ธรรมภายในใจจะผ�ดหว�งไปตลอด
ตายไปแล#วก,ม+ความผ�ดหว�งๆ ตลอด เพราะห�างเห�นจากอรรถจากธรรม ปล�อยให*
ก8เลสความอยากความทะเยอทะยานมาบ�บบ�$ส�ไฟ ก%ม�แต�ความท�กข�ความเด�อดร*อน
ความสมหว�งไม�ม� น��ละท�านเร�ยกว�าก8เลส อ�นน�$เป'นภ�ยต�อส�ตว�โลกมาแต�กาลไหนๆ หาก
ไม�ม�ศาสนธรรม ซ6�งเท�ยบก�บน$2าด�บไฟแล*ว โลกน�$จะเผาส�ตว�ท�$งหลายด*วยอ2านาจของ
ก8เลสต�วเป'นฟEนเป'นไฟให*หาความส�ขความเจร8ญไม�ได*เลย อย4�ท��ไหนก8เลสต*องอย4�บน
ศ�รษะของเรา ค�อบนห�วใจของเรา

เพราะฉะน�$นท�านจ6งให*ซ�กฟอกออก อย4�ท��ไหนก8เลส จะอย4�บนห�วใจ ธรรมอย4�บน
ก8เลสอ�กท�หน6�งซ�กฟอกก�น ให*ค�อยจางไปๆ จะม�ความส�ขความเจร8ญร��งเร�องภายในใจ
เฉพาะผ4*ปฏ8บ�ต8 เช�นพระเป'นน�กปฏ8บ�ต8ด*วยแล*ว น�$นแลค�อท�านผ4*ทรงความส�ขความเจร8ญ
คล�งแห�งความส�ขความเจร�ญ และความสมหว�งต�>งแต�ต#นจนกระท�5งความสมหว�งอ�น
ส�ดยอดอย �ก�บท�คตะเข,ญใจ ค4ออย �ด#วยผ#าข+>ร� >วห�อทอง ได#แก�ท�านผ #ปฏ�บ�ต�ด+ปฏ�บ�ต�
ชอบตามศาสนธรรมของพระพ�ทธเจ#า แล*วน2าผลอ�นเป'นท��พ6งพอใจมาประด�บใจ อย4�ท��
ไหนก%สบายๆ น�$นค�อเศรษฐ�ธรรม

เศรษฐธรรมน�$ต�างก�นก�บเศรษฐ�ทางโลก เศรษฐ�ทางโลกหาความแน�นอนไม�ได*
แต�เศรษฐ�ธรรมอย4�ไหนอบอ��นเย%นใจตลอดไป ท�านเร�ยกว�าเศรษฐ�ธรรม พระพ�ทธเจ*า
เป'นเศรษฐ�ธรรม สาวกท�$งหลายท�านเป'นเศรษฐ�ธรรม ถ6งแล*วซ6�งความเพ�ยงพอ เล8ศเลอ
ไปด*วยความเพ�ยงพอ เร�ยกว�าบร8ส�ทธ8Hพ�ทโธเต%มดวงแล*ว ท�านอย4�ท��ไหนเร�ยกว�าเป'นผ4*พอ
แล*วด*วยความส�ขอ�นเล8ศเลอภายในพระท�ยและภายในใจ น��เร�ยกว�าธรรมสมบ�ต8ท��ม�อย4�
ก�บพ�ทธศาสนาของเรา

เราท�$งหลายเป'นล4กชาวพ�ทธถ�อพ�ทธศาสนา จ6งควรท��จะค2าน6งถ6งอรรถถ6งธรรม
ว�นหน6�งค�นหน6�งไม�ควรห�างเห8นจากอรรถจากธรรม โดยเห%นว�าก8เลสเป'นของเล8ศของเลอ
ความโกรธ ความโลภ ราคะต�ณหา เป'นของเล8ศของเลอ ว8�งตามเขาไม�ม�ว�นอ8�มพอ ส�ด
ท*ายม�แต�ฟEนแต�ไฟ น��งอย4�นอนอย4�ม�แต�ความผ8ดหว�งๆ นอกจากน�$นย�งเอาไฟมาเผาก�น
สมม�ต8อย�างสาม�ภรรยาม�ความไม�ซ��อส�ตย�ต�อก�นเส�ยเท�าน�$น น��กองไฟอ�นใหญ�หลวง เอา
มาเผาห�วอกก�น เพราะราคะต�ณหาซ6�งเป'นก8เลสต�วเป'นภ�ยมห�นต�อ�นหน6�ง

จ6งขอให*ท�านท�$งหลายระม�ดระว�งร�กษาเสมอก�น จะเป'นการร�กษาน$2าใจซ6�งก�นและ
ก�นไว*ด*วยด� นอกจากความอบอ��นเช��อต�วเองได*แล*ว ย�งร�กษาน$2าใจซ6�งก�นและก�นไว*ได*
เช�นค4�ครองสาม�ภรรยา ต�างคนม�ศ�ลม�ธรรม ต�างคนม�ศาสนาประจ2าตน เฉพาะอย�างย8�ง
ท�านเร�ยกว�าธรรมส�วนหยาบ แต�ท�านให*ช��อว�าศ�ล ศ�ลน�$ค�อธรรมประเภทหยาบ อย4�ก�บ
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ครอบคร�วของเราต*องม�ธรรมประเภทน�$ประจ2า ร�กษาไว*เสมอ ห�างจากธรรมประเภทน�$
ค�อกาเมส� ม8จฉาจาร ห�างไปเท�าไรก%ย8�งม�แต�ฟEนแต�ไฟ ท�านจ6งให*ม�ธรรมประเภทน�$อย4�ท�ก
ห�วใจของหญ8งของชาย ครอบคร�วผ�วเม�ย

อย�าล�กอย�าลอบ อย�าด�$อด*านหาญท2า อย�าฝCาฝEนธรรมของพระพ�ทธเจ*าซ6�งให*
ประโยชน�แก�โลกมานานแสนนาน เราอย�าเอาความเลอะเทอะในราคะต�ณหามาแข�งพระ
พ�ทธเจ*า ส�ดท*ายผลของม�นก%ค�อความเด�อดร*อน เอาเส�$ยนเอาหนาม เอาฟEนเอาไฟไป
เผาห�วอกอ�กฝCายหน6�ง เช�นสาม�ไม�ด�ก%เท�าก�บเอาไฟเผาห�วอกภรรยา ภรรยาไม�ด�ก%เท�าก�บ
เอาไฟไปเผาห�วอกสาม� นอกจากน�$นเผาไปหมดท�$งล4กท�$งหลาน เลยหาหล�กหาเกณฑ�ไม�
ได* น� �เพราะความโลเลตามก8เลสต�ณหาไม�ใช�ของด� จ6งขอให*พาก�นอย4�ในหล�กเกณฑ�ท��
พระพ�ทธเจ*าทรงส��งสอนไว* เช�น ศ�ล ๕ ซ6�งร�บไปแล*วเป'นของเล�นเม��อไร โลกท��เด�อดร*อน
เพราะขาดศ�ลขาดธรรมเหล�าน�$เอง ถ*าม�ศ�ลธรรมน�$ประจ2าอย4�แล*วไม�ว�าคนม�คนจน ความ
ผาส�กร�มเย%นจะเต%มห�วใจด*วยก�นน�$นแล

ปาณาฯ ส�ตว�ต�วเล%กๆ เขาก%ร�กช�ว8ตของเขา ไม�ต*องไปศ6กษาเล�าเร�ยนท��ไหนๆ
ความร�กช�ว8ตของส�ตว�ม�ด*วยก�นท�กต�วส�ตว� ตลอดมน�ษย�ของเรา เร��องความกล�วเป'นกล�ว
ตายน�$ส�ตว�ท�กคนร4*ก�นท�$งน�$น ไม�ต*องไปหาโรงร�2าโรงเร�ยน ต�$งว8ทยาล�ยน�$นว8ทยาล�ยน�$ข6$นมา
อ�นน�$ร4*ด*วยก�น เม��อต�างคนต�างม�ศ�ล ใจของเราช�ว8ตของเราเราก%ร�กฉ�นใด ช�ว8ตของเขาเขา
ก%ร�กฉ�นน�$นเหม�อนก�น เม��อเป'นเช�นน�$นคนเราย�อมเห%นใจก�น ในบรรดาส�ตว�ท�$งหลายท��
กล�วตายกล�วเป'นก%ต*องระง�บด�บส8�งท��จะเป'นภ�ยต�อก�น เช�นการฆ�าก�น การฆ�าก�นเป'นการ
ต�ดช�ว8ตแห�งความร�กความสงวนของเขาให*ขาดสะบ�$นลงไป

ถ*าเขามาต�ดช�ว8ตของเรา เราจะเป'นย�งไง เราก%เป'นแบบเด�ยวก�น เอ*าต8ดแนบอย4�
ก�บต�วของเรา เขามาฆ�าเราต�อหน*าต�อตาล4กเม�ย ล4กเม�ยเป'นย�งไง และล4กเม�ยน�$ถ4กเขามา
ฆ�าต�อหน*าต�อตา เม�ยก%ถ4กเขาฆ�า ล4กก%ถ4กเขาฆ�า อะไรก%ถ4กเขาฆ�า เราจะน��งด4อย4�อย�างสงบ
ร�มเย%นได*ไหม เราอย4�ไม�ได* ด�ไม�ด�ก%ฟBดก�นเลยละ เร�ยกว�าฟBดก�นเลย ค�อไม�ได*รออะไร
เลย เม�ยท�$งคนผ�วท�$งคนถ4กเขามาฆ�าต�อหน*าต�อตา แล*วความร�กช�ว8ตน�$เป'นย�งไงไม�ต*อง
บอก ย�งไงก%โดนก�นปNOงปBOงๆ เลย

แม*แต�ก�บป4 เขาอย4�ตามถนนหนทาง เราเด8นไปเรายกเท*าข6$นหยอกเล�นเขา ยก
เท*าข6$นไปเหม�อนว�าจะเหย�ยบกระดองเขานะ พอเราท2าท�าใส�เขาเขายกก*ามข6$นมาร�บ น��น
ค�อเขาร�กสงวนช�ว8ตของเขา อย�ามาแตะความหมายว�าง�$น ถ*าไม�อยากให*น8$วเท*าขาดอย�า
มาแตะ เพ�ยงเราม�ก*ามเท�าน�$ก%พอแล*วไม�ต*องไปหาปEนผาหน*าไม* น��ค�อความร�กชาต8ของ
เขา เม��อพ8จารณาถ6งส�ตว�ถ6งเราถ6งเขาแล*วท2าก�นไม�ลง เม��อท2าก�นไม�ลงแล*วโลกน�$ผาส�กร�ม
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เย%น ศ�ล ๕ เป'นเร��องเล%กน*อยเม��อไร เราไม�เห%นศ�ล ๕ เป'นของส2าค�ญ คนท�$งโลก เฉพาะ
อย�างย8�งชาวพ�ทธของเราจ6งไม�ม�ใครม�ความส2าค�ญในต�วเอง ม�แต�ความเด�อดร*อนว��นวาย
ฆ�าฟBนร�นแทงท�กอย�าง

อ�นด�บท��สอง อท8นนาเป'นย�งไง เป'นของเล%กน*อยเม��อไร สมบ�ต8เง8นทองข*าวของม�
บาทม�สตางค�หน6�งร�กสงวนด*วยก�นท�$งน�$น ถ*าเราให*ด*วยน$2าใจของเรา ให*เป'นหม��นเป'น
แสนเป'นล*านพอใจท�$งผ4*ให* พอใจท�$งผ4*ร�บ แต�เราไม�ให*เขามาฝCาฝEนล�วงเก8น หร�อฉกล�ก
ปล*นจ�$ต�อหน*าต�อเป'นย�งไง ฆ�าก�นได* เพ�ยงเง8นบาทเด�ยวเท�าน�$นฆ�าก�นได* น��เพราะความ
ร�กความสงวนของห�วใจน�$นแล ใจเป'นของส2าค�ญ การตายก%อย4�ก�บใจ สมบ�ต8เง8นทองท�$ง
หลายก%อย4�ก�บใจ ถ*าพอใจแล*วตายได*เลยเรา ไม�ว�าอะไรละ ตายบ4ชาพระพ�ทธเจ*า พระ
ธรรม พระสงฆ� ตายได*เลย แต�ตายแบบอ��นไม�ยอมตาย

ท�น�$การให*ทาน เราให*ทานมามากขนาดไหน ชาวพ�ทธของเราต�$งแต�เก8ดมา พ�อ
แม� ป4C ย�า ตา ยาย พาให*ทานมามากน*อยเพ�ยงไรไม�ก2าหนดกฎเกณฑ� น�$เป'นความพอใจ
ปล�$มปPต8ย8นด� อบอ��นภายในใจของเราตลอดมาด*วยการให*ทาน น��ค�อให*ด*วยน$2าใจ แต�ย�ง
ไม�ให*ย�งม�ความร�กความสงวน เขามาฉกมาล�ก หร�อมาปล*นมาจ�$ต�อหน*าต�อตาเป'นย�งไง
น��ละฆ�าก�นได* เร��องใจเป'นของส2าค�ญกว�าว�ตถ� ว�ตถ�ไม�ได*ส2าค�ญย8�งกว�าใจ ใจน�$เร�ยกว�า
กระทบกระเท�อนเอาอย�างมาก ท�านก%สอนไว*อย�างน�$ น��ศ�ลข*อท��สอง สมบ�ต8เง8นทองเรา
ต*องการให*ใครมาฉกมาล�กปล*นจ�$ด*วยว8ธ�การต�างๆ ไม�ต*องการท�$งน�$น

เพราะฉะน�$นจ6งต*องร�กษาน$2าใจก�น ไม�ฆ�าก�น ไม�ฉกไม�ล�ก ไม�ปล*นไม�จ� $ อ�นเป'น
การท2าลายสมบ�ต8และจ8ตใจของก�นและก�น น��ก%เป'นข*อสอง เป'นย�งไงส2าค�ญไหมศ�ลห*าข*อ
น��น�ะ เพ�ยงสองข*อเท�าน�$เป'นย�งไง กาเมส� ม�จฉาจารน+>จ7งเป.นส�5งส3าค�ญมากท+5ส�ด โลก
ร�กโลกสงวนไม�ม+อะไรย�5งกว�าเร45องกาเมส� ม�จฉาจาร ระหว�างสาม+ภรรยาเป.นความ
ร�กความสงวน จ7งต#องระม�ดระว�งร�กษาน>3าใจก�น ม+ความซ45อส�ตย�ส�จร�ตต�อก�น ไม�เอน
ไม�เอ�ยงจ8ตใจ ม�ความซ��อส�ตย�ส�จร8ตต�อก�น ฝากเป'นฝากตายต�อก�น โดยน2าธรรมน�$เข*ามา
หล�อเล�$ยงอย4�เสมอ จ8ตใจของเราก%ช��นบานหรรษา สาม�ภรรยามองเห%นก�นแล*วจะม�ความ
อบอ��นต�อก�นจนกระท��งว�นตาย น��เป'นอย�างน�$

การร�กษาศ�ลข*อน�$ท2าให*ครอบคร�วของเราอบอ��น ต�วของเราอบอ��น เฉพาะอย�าง
ย8�งสาม�ภรรยาไม�ต*องเอาเง8นหม��น เง8นแสน เง8นล*าน มาอวด เพ�ยงเท�าน�$พอแล*วความส�ข
คนท�กข�คนจนก%ตาม ถ*าม�ความซ��อส�ตย�ส�จร8ตต�อก�นแล*วเย%น มหาเศรษฐ�ก%ตามถ*าหา
ความซ��อส�ตย�ส�จร8ตต�อก�นไม�ได*แล*วน�$นละค�อกองไฟ กองเง8นกองทองน�$นมาเป'นกองไฟ
เผาห�วอกก�นด*วยความล�มต�วของตน ได*มามากน*อยแล*วไปหาจ*างหาวาน หาหญ8งน�$นหา
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ชายน�$ จ*างวานเขาไปๆ น��ละเง8นทองมากม�นล�มต�ว อยากหาเม�ยก%หลายๆ คน อยากหา
ผ�วก%หลายๆ คน โทรศ�พท�แจ*งโทรศ�พท�ล�บม�นม�ได*ท�$งน�$นก8เลสต�วน�$ ม�ได*ท�กแบบท�ก
ฉบ�บ ถ*าธรรมบ�บบ�งค�บม�นเส�ยอย�างเด�ยวไม�ว�าท��ไหนไม�เอา

อปAปBจAฉตา ค�อความม�กน*อย ผ�วเด�ยวน�$พอแล*ว เม�ยคนเด�ยวน�$พอแล*ว ไม�ได*
ขาดตกบกพร�องอะไร โลกท�$งหลายเขาม�อย4 �ด*วยก�นด*วยความสมบ4รณ� ม�ผ�วเด�ยวเม�ย
เด�ยวเท�าน�$น ผ�วเราเม�ยเราก%ม�ครบสมบ4รณ� ไม�ม�ใครย8�งหย�อนกว�าใคร เพ�ยงคนเด�ยวเท�า
น�$พอแล*ว ศ�ลธรรมข*อน�$เข*าไปบ�งค�บอย4�แล*ว น��ละเศรษฐ�แห�งความส�ขอย4�ตรงน�$ ไม�ใช�
เศรษฐ�เพราะม�เง8นมากโดยปราศจากศ�ลธรรมเข*าค�*มครองร�กษา ถ*าเป'นผ4*ม�ศ�ลม�ธรรม
ด*วยแล*ว สมบ�ต8เง8นทองข*าวของม�มากม�น*อยก%เป'นบ�ญเป'นค�ณ เป'นประโยชน�ต�อไป
เร��อยๆ น��เป'นศ�ลข*อท��สามขอให*พาก�นร�กษาให*ด�

ส�วนมากวงราชการน�$ม�กล�มต�ว ผ4*ชายเก�งมากนะ ผ4*หญ8งเผลอต�วไม�ได* เร�ยนว8ชา
ล8ง เร%วย8�งกว�าอะไร แพล%บมองเห%นหญ8งท� �ไหน แหมๆ เข*าไปเลยนะ เหม�อนเทวดา
เทวดาส4*ไม�ได* เม�ยอย4�ข*างหล�งม�นไม�ได*มองนะ ม�นมองต�$งแต�อ�สาวๆ น�$นละ ท��จะเอาไฟ
มาเผาห�วอกม�นให*พ8นาศฉ8บหายม�นไม�ด4 ให*พาก�นระม�ดระว�งนะ เราอย�าว�าเราเป'นผ4*
ชาย ม�ศ�กด8Hศร�อะไร ผ4*ชายแบบล8งอย�างน�$ใช*ไม�ได* ส4*ผ4*ชายเขาอย4�ตามบ*านนอกบ*านนาเขา
ม�ความซ��อส�ตย�ส�จร8ตต�อผ�วต�อเม�ยซ6�งก�นและก�นไม�ได*นะ ถ*าผ4*ชายแบบล�มเน�$อล�มต�ว

ย8�งเป'นวงราชการใหญ�ๆ ท� �เขาเคารพน�บถ�อว�าเป'นผ4*ใหญ�ๆ เร�ยนร4 *กฎหมาย
อะไรๆ ส�ดท*ายม�นเอากฎหมอยมาเผาก�น เข*าใจไหม กฎหมายต*องร�กษาซ8 กาเมส�
ม8จฉาจาร ต*องร�กษาทางศ�ลธรรมเข*าไป อย�าน2ากฎหมอยเข*ามา ถ*าน2ากฎหมอยเข*ามา
แล*วเห%นด�หมด เอาไฟมาเผาห�วอกก�น น��เป'นศ�ลข*อท��สาม เราจะอธ8บายให*เพ�ยงศ�ลข*อท��
สามน�$เป'นความจ2าเป'นอะไรบ*าง ให*พ8จารณา เราไม�เห%นศ�ลเป'นความจ2าเป'น โลกมน�ษย�
เราและต�วของเราจ6งหาค�ณค�าไม�ได* ให*พาก�นจ2าเอานะ ถ*าเราม�ศ�ลม�ธรรมม�ค�ณค�าอย4�ใน
ต�ว ใครจะต2าหน8ต8เต�ยนอะไรก%ตาม ศ�ลธรรมเป'นเคร��องค�*มครองร�กษาให*สงบร�มเย%น น��
ละคนม�ศ�ลคนม�ธรรมเป'นอย�างน�$

ไอ*เร��องม�สาจะไปพ4ดอะไร ไอ*เร��องม�สาม�นก%มาโกหกอ�นเด�ยวก�น ผ�วไปล�กลอบท��
ไหนๆ มา แล*วเวลากล�บมาบ*าน เม�ยก%ถามซ8 เม�ยเห%นม�เร��องแปลกๆ ต�างๆ ภายในจ8ต
ใจ ม�นสะด�ดใจก%ถาม ไปไหนมาเม��อค�นน�$ เม�ยก%ต*องถามเพราะความร�กความสงวนผ�ว
ของตนน�$นเอง คร�$นเวลาถามไปไหนมาเม��อค�นน�$ ทางน�$ก%ออกท�า ม�สาเห%นไหมล�ะ ไปฟBง
เทศน� ฟBงเทศน�ข�$หมาม�นอะไรก%ไม�ร4 *นะ ม�นไปหาอ�หน4เข*าใจเหรอ แล*วพระองค�ไหน
เทศน�ล�ะ เม�ยก%ถามย$2าเข*าไปซ8ว�าไปฟBงเทศน�ว�ดไหน องค�ไหนเทศน� โอQยบอกไม�ได*เด�Rยว
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ผ4*หญ8งเขาจะให*เราเฝSาบ*าน เขาจะไปฟBงเทศน�ก�นท�$งหมด ด4ซ8ม�นแก*ต�ว น��ม�สาต�วน�$หลอก
ตลอดเวลา ไม�ใช�ของด� หลอกต*มต�Qนก�นให*ล�มให*จมก%เพราะม�สาน��เอง เป'นของด�เม��อไร
เราย�งถ�อว�าเป'นของด�อย4�เหรอ

เร��องส�ราค�อน$2าบ*า คนด�ๆ  อย�างน�$ไม�เป'นไร เราน��งอย4�ด*วยก�นน�$ไม�เป'นไร ลองเอา
มากรอกส�กแก*วสองแก*วน�บแต�หลวงตาบ�วลงไปน�$ โอQยข�$ทะล�กเลยนะ ม�นเป'นย�งไง
อย�างง�$น ม�นเมาไม�ได*ร4*เน�$อร4*ต�วละซ8 ก8นเข*าไปมากๆ เย��ยวราดออกแล*วข�$ราดออกไป
ด*วยไม�ร4*ต�ว น��เร��องอ2านาจของส�รา คนด�ๆ  ไม�เป'นไร พอฟาดยาบ*าน�$เข*ามาเท�าน�$นเป'นบ*า
ก�นท�$งหมด อย4�ในห*องน�$ก%เอามาลองด4ซ8 ใครจะเก�งขนาดไหน เก�งกว�าธรรมของพระ
พ�ทธเจ*า ว�าก8นแล*วไม�เมา ไปเอามาเป'นไหใหญ�ๆ มาน��แล*วปTดประต4ไว* พวกเราก8นด*วย
ก�นท�$งหมดนะ เอ*าฟาดลงไป ใครผ4*ใหญ�ก8นมากๆ ก8นมากๆ แล*วเวลาข�$ทะล�กออกน�$เปTด
ประต4ไม�ท�นอย�าว�าไม�บอก เป'นของด�แล*วเหรอพ8จารณาซ8 พระพ�ทธเจ*าโดยแท*เป'นผ4*
ต2าหน8ต8เต�ยน ทรงทราบท�กส8�งท�กอย�างแล*ว ท2าไมพวกเราจ6งมากล*ามาหาญชาญช�ยในส8�ง
ท��ไม�ด�ท�$งหลายซ6�งเป'นการท2าลายต�ว ไม�ด�เลย

น��ละศ�ลห*า เพ�ยงห*าข*อน�$ถ*าเราร�กษาด*วยด�แล*วจะม�ค�ณค�าท�$งหญ8งท�$งชาย ตลอด
สมาคมไหนๆ ก%ตาม ศ�ลธรรมเข*าท��ไหนไม�คร6ไม�ล*าสม�ยนะ จะเป'นความด�งามด*วยก�น
ท�$งน�$น จ6งขอให*ท�านท�$งหลายซ6�งเป'นล4กชาวพ�ทธได*น2าไปปฏ8บ�ต8 ไม�ได*มากได*น*อยขอให*
ได*เถอะน�ะ อย�าปล�อยเน�$อปล�อยต�ว ด�ไม�ด�ถ�อความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ�อก8เลส
ต�ณหามาย8�งใหญ�ย8�งกว�าธรรม เหย�ยบห�วธรรมไป เห%นเขาไปว�ดไปวาไปร�กษาศ�ลร�กษา
ธรรมไปพ4ดเยาะพ4ดเย*ยเขา น��เขาจะไปสวรรค�แล*วนะ เขาไปว�ดไปวาก�นไม�ม�ใครมาแย�ง
ไหเหล*าเราแล*วนะ เราจะสน�กสะแตกเหล*าก�น ม�นก%ไปอย�างง�$นเข*าใจไหมล�ะ ม�นเหย�ยบ
ย�2าศาสนา เหย�ยบย�2าธรรมของพระพ�ทธเจ*า เห%นเหล*าเห%นยาว�าเป'นของด8บของด�ไปเส�ย
อย�างน�$ น��ละก8เลสม�นก2าล�งหนาแน�นท�กว�น โลกจ6งหาความละอายไม�ได* ห8ร8โอตต�ปปะไม�
ม� เพราะก8เลสม�นหนาแน�น หายางอายไม�ม� ขอให*ท�านท�$งหลายได*น2าไปประพฤต8ปฏ8บ�ต8

หลวงตามาแสดงอรรถธรรมตามหล�กธรรมของพระพ�ทธเจ*าด*วยด� ไม�ม�ค2าท��ว�า
แยกแยะผ8ดเพ�$ยนไปจากค2าสอนของพระพ�ทธเจ*า ถ*าใครปฏ8บ�ต8อย�างน�$ด�ด*วยก�นท�ก
คนๆ ด�งพระท�านปฏ8บ�ต8เอาจร8งเอาจ�ง เช�นพระกรรมฐาน น��ละบ�อแห�งความส�ข อย4�ใน
ปCาในเขา เราจะว�าพระกรรมฐานท��อย4�ในปCาในเขาเป'นพระว8กลจร8ตเหรอ พระพ�ทธเจ*า
บ2าเพ%ญในปCา ตร�สร4*ในปCา และสาวกท�$งหลายก%บ2าเพ%ญในปCา ตร�สร4*ในปCา พ�ทAธ3 ธมAม3
สงAฆ3 สรณ3 คจAฉาม�ของพวกเราส2าเร%จข6$นมาจากปCาท�$งน�$นๆ จนกระท��งพระมาปBจจ�บ�นน�$
มาจากปCาท�$งน�$นๆ
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ท�านบ2าเพ%ญอย4 �ในปCาท�านไม�ได*บ2าเพ%ญด*วยความเป'นคนว8กลว8การนะ ท�าน
บ2าเพ%ญในอรรถในธรรม พระพ�ทธเจ*าไม�ใช�คนว8กลว8การ สาวกท� $งหลายไม�ใช�คน
ว8กลว8การ ธรรมเล8ศเลอมาจากพระพ�ทธเจ*า มาจากสาวกท�$งหลาย มาแนะน2าส��งสอน
พวกเรา ท�านว8กลว8การมาจากไหน ท�น�$พระท�านอย4�ในปCา น�$นละเราจะเห%นก�นได*อย�างช�ด
เจน น�$นค�อผ4*ทรงอรรถทรงธรรม แล*วเป'นผ4*ทรงซ6�งความส�ขความสงบเย%นใจจะเต%มอย4�
ในห�วใจท�าน เรามองข*ามไป มองข*ามว�าคนน�$นม�ต6กม�รามหลายช�$นๆ ม�ห*องม�ห�บหลาย
ช�$น ประด�บประดาตกแต�ง ไม�ร4*ก��จ8ปาถะ เง8นเท�าไรๆ ต8ดหน�$เขาก%ม�เอามาสร*างบ*านสร*าง
เร�อนอวดโลกก�น แล*วผลส�ดท*ายม�นม�แต�ฟEนแต�ไฟเผาไหม*อย4�ในต6กหล�งน�$นๆ หาความ
ส�ขไม�ได* ภายในจ8ตใจเป'นไฟ ม�นต�างก�นอย�างน�$นะ

อย4�ในหอปราสาทราชมณเฑ�ยรท��ไหนก%อย4�เถอะ ถ*าลงห�วใจก�บก8เลสเผาก�นอย4�
แล*วภายในใจ ข6$นจรวดดาวเท�ยมม�นก%ไปร*อนอย4�บนจรวดดาวเท�ยมน��นละ เพราะก8เลส
อย4�ห�วใจคน เม��อช2าระก8เลสน�$ออกไปแล*วอย4�ท��ไหนสบายหมด ด�งพระท�านอย4�ในปCาใน
เขาด*วยความต�$งอกต�$งใจบ2าเพ%ญสมณธรรม ท�านอย4�ท��ไหนท�านสงบร�มเย%น ค2าว�าศ�ลท�าน
สมบ4รณ�แบบแล*วเป'นความส�ขประเภทหน6�ง แล*วสมถธรรม ปBญญาธรรม สมาธ8ธรรม
ท�านเต%มอย4�ในห�วใจโดยล2าด�บล2าดา ไม�ได*ย��งก�บส8�งอะไร น��ละค�อความส�ข อย4�ในคล�ง
คล�งแห�งธรรมค�อใจ บ2าเพ%ญเข*าไปคล�งแห�งธรรม คล�งแห�งความส�ขก%อย4�ท��ใจ

พระพ�ทธเจ*าส2าเร%จมาจากใจ สาวกส2าเร%จมาจากใจ เศรษฐ�ธรรมค�อพระพ�ทธเจ*า
และพระสาวกท� $งหลาย ตลอดคร4บาอาจารย�ท� �ท�านปฏ8บ�ต8ด�ท�านก%เป'นเศรษฐ�ธรรม
เหม�อนก�น แต�ท�านไม�ได*ประกาศโอ*อวดอะไรๆ ท�านพออย4�ในท�าน น��ละการปฏ8บ�ต8
ธรรมคร6ล*าสม�ยไปไหน ขอให*ปฏ8บ�ต8ก�นเถอะน�ะ แต�น�$ม�นไม�ม�ใครสนใจ เอาก8เลสเป'น
ห�วหน*าห�วตา เป'นเทวบ�ตรเทวดากราบไหว*บ4ชา กราบไหว*ความโกรธ กราบไหว*ความ
โลภ กราบไหว*ราคะต�ณหาไปเส�ย ม�นก%ไม�ม�อะไรต8ดเน�$อต8ดต�ว ม�แต�ฟEนแต�ไฟมาเผาก�น

โลกน�$กว*างแสนกว*างท�านท�$งหลายไปหาความส�ขด4ซ8ม�ท� �ไหน ไม�ม�นะ ไปท��ไหน
ร*อนไปหมด ว�าเจร8ญร� �งเร�องท��ไหนประเทศไหนม�นก%ม�แต�อ8ฐแต�ป4นแต�ห8นแต�ทราย
เหล%กหลาเท�าน�$น เอามาอวดก�นหาอะไร เราน��งอย4�เวลาน�$ก%พวกไม* พวกอ8ฐ ป4น ห8น
ทรายน��นแหละ ม�นเล8ศม�นว8เศษท��ไหน ถ*าไม�ท2าต�วให*ด�ให*เล8ศ ไปอย4�หอปราสาทไหนม�น
ก%เป'นไฟอย4�น��น ถ*าก8เลสลงได*เผาอย4�ในห�วใจแล*ว จ6งขอให*พาก�นปฏ8บ�ต8แก*ไขด�ดแปลง
จ8ตใจของตนให*เข*าส4�ธรรมบ*าง อย�าม�แต�ว�าชาวพ�ทธๆ ม�ใครถามถ�อศาสนาอะไร ถ�อ
ศาสนาพ�ทธๆ ล4กอย4�ในท*องม�ก��คนแย�งแม�ออกมาพ4ด ถ�อศาสนาพ�ทธ แล*วการปฏ8บ�ต8ไม�
ม� ม�นก%ไม�เก8ดประโยชน�อะไร ศาสนาก%ม�แต�ช��อ
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เหม�อนอย�างแปลนบ*านเอาไว*ในห*องในห�บเต%มบ*าน ม�นก%ม�แต�แปลนบ*าน ม�น
ไม�ม�บ*านเพราะไม�น2ามาปล4กมาสร*าง ความอย4�อาศ�ยบ*านหล�งน�$นก%ไม�ม� เพราะไม�ม�บ*าน
ให*อย4� อ�นน�$เร��องธรรมก%เหม�อนก�น ถ�อแต�ศาสนาๆ ก%เป'นแบบแปลนแผนผ�งเฉยๆ พ�ทธ
ศาสนาเช�นอย�างพระไตรปTฎก พระส�ตต�นตปTฎก พระว8น�ยปTฎก พระอภ8ธรรมปTฎก ม�
ต�$งแต�แปลนศาสนา แปลนมรรค ผล น8พพานท�$งน�$น ถ*าไม�ม�ใครน2ามาปฏ8บ�ต8แล*วม�นก%
เป'นแปลนอย�างน�$นแหละ พระไตรปTฎกก%อย4�ในต4*ในห�บ ผ4*ไปท2าความช��วช*าลามกต8ดค�ก
ต8ดตะราง ตกนรกอเวจ�ก%ค�อคน ค�มภ�ร�ท�านไม�ไปตก ไม�ไปสวรรค�ไปน8พพาน

ผ4*ปฏ8บ�ต8ตามธรรม น2าค�มภ�ร�หร�อน2าศาสนธรรมท� �เป'นแปลนแห�งมรรค ผล
น8พพาน และแปลนแห�งความด�ท�$งหลายน�$นออกมากาง ท�านต2าหน8ต8เต�ยนว�าย�งไงๆ ให*
แก*ไขด�ดแปลงตนเองตามแปลนค�อธรรมท��ท�านช�$บอกไว* ผ4*น�$นจะปรากฏเป'นความด�ข6$น
มา เอาแปลนสร*างศ�ลข6$นมาได* สร*างสมาธ8ข6$นมาก%ได* สร*างปBญญาข6$นมาก%ได* สร*างว8ชชา
ว8ม�ตต8หล�ดพ*นข6$นมาจากแปลนค�อพระไตรปTฎกน�$นแล ท�านสอนไว*โดยถ4กต*อง ขอให*น2า
มาปฏ8บ�ต8 เราจะได*ร�บผลเป'นท��พอใจตามก2าล�งความสามารถของเรา เช�นเด�ยวก�บเราม�
แปลนบ*าน น2าแปลนบ*านออกมากาง แล*วปล4กสร*างตามแปลนน�$น ก%ส2าเร%จผลประโยชน�
ตามก2าล�งแห�งท�นทร�พย�ของตน น��ศาสนาก%เป'นอย�างน�$น

ม�นม�แต�ช��อเฉยๆ ศาสนา คนปฏ8บ�ต8ตามศาสนาไม�ม� จ6งม�แต�ฟEนแต�ไฟ ส8�งท��เป'น
ฟEนเป'นไฟค�อก8เลสอย4�ในห�วใจ ไม�ต*องม�ใครมาปฏ8ญาณตนน�บถ�อก8เลส สรณ3 คจAฉาม�
แทนพระพ�ทธเจ*า แต�ม�นถ�อก8เลสถ6งก8เลสอย4�ตลอดเวลา เป'นฟEนเป'นไฟเผาไหม*ก�นท��ว
ด8นแดนอย4�ตลอดเวลา เพราะฉะน�$นหาความส�ขท�านท�$งหลายอย�าหาแต�ภายนอกโดย
ถ�ายเด�ยว ให*หาภายในด*วยศ�ลด*วยธรรมบ*าง ท�านท�$งหลายจะเจอความส�ขความเจร8ญ
ภายในจ8ตใจ อย4�ในบ*านในเร�อน เข*าบ*านเข*าเร�อนพ�อแม�ล4กเต*าก%จะม�ความสงบร�มเย%น
ได*มาเท�าไรก%ไม�ฟ�SงเฟSอเห�อเห8ม ไม�ล�มเน�$อล�มต�ว การจ�บจ�ายใช*สอยอะไรต�างๆ นานา
ไม�ล�มเน�$อล�มต�ว จนเก8ดความฟ�SงเฟSอเห�อเห8ม และโกยต�$งแต�ทร�พย�สมบ�ต8ไปเผาแหลก
หมดๆ ม�เท�าไรก%ไม�เก8ดประโยชน� ม�แต�ความท�กข�เผาต�วเอง

ถ*าม�ธรรมเข*าไปความประหย�ดม�ธย�สถ�ม� ไม�ล�มเน�$อล�มต�วข6$นท�นท� จะยศใหญ�
ขนาดไหนก%ตามเถอะ ช��อต�$งให*เฉยๆ ต�$งข6$นช��อฟากจรวดดาวเท�ยมก%ต�$งได*ช��อยศน��น�ะ
ต�วของเราด�หร�อไม�ด� ต*องด4ต�วของเราซ8 ถ*าด4ต�วของเราให*ด�แล*วท�กอย�างจะสมบ4รณ�
ความส�ขความเจร8ญจะอย4�ท��น��ๆ น��น ผ4*ปฏ8บ�ต8ตามธรรมจะม�เกาะม�ดอน ท��หลบท��ซ�อน ท��
อย4�อาศ�ย ถ*าไม�ม�อรรถธรรมแล*วจะไปอย4�ท��ไหนเป'นฟEนเป'นไฟท�$งน�$น จ6งขอให*ท�านท�$ง
หลายได*น2าไปประพฤต8ปฏ8บ�ต8
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ว�นน�$ได*พ4ดถ6งเร��องอรรถเร��องธรรมเพราะนานๆ จะได*ย8นได*ฟBงธรรมท�หน6�ง การ
เทศนาว�าการหลวงตาก%ได*เทศน�มามากต�อมากแล*ว เฉพาะอย�างย8�งการน2าพ��น*องท� $ง
หลายในเวลาช�วยชาต8น�$เป'นเวลา ๖ ปPเต%ม การเทศน�ไม�ทราบว�าเทศน�ท��ไหนต�อท��ไหน
น�บประมาณไม�ได* ไม�ทราบก��ก�ณฑ�ๆ ก��ส8บ ก��ร*อย ก��พ�น ก��หม��น ก��แสนก�ณฑ�เราไม�ค2าน6ง
เทศน�ตลอดเวลาเพ45ออยากให#คนด+น��นเอง ไม�ใช�เพ��ออยากให*คนช��ว สมบ�ต8เง8นทองเป'น
อ�นด�บสองท��จะหน�นเข*าส4�ชาต8ไทยของเรา เพ��อเป'นความแน�นหนาม��นคง ม�หน*าม�ตา ม�
ศ�กด8Hศร�ด�งามเหม�อนประเทศอ��นๆ เขา

เราเป'นประเทศน*อยเราก%ม�สมบ4รณ�แบบตามประเทศน*อย เขาก%ไม�ด4ถ4กเรา เขา
เป'นประเทศใหญ�เขาก%สมบ4รณ�ตามเขา เราเป'นประเทศน*อยเราก%สมบ4รณ�ตามเรา คน
เราก%ไม�ด4ถ4กเหย�ยดหยามก�น การไปมาหาส4� การซ�$อการขายก%ไม�เอาร�ดเอาเปร�ยบก�น
ความศ�กด8Hศร�ด�งามม�เสมอก�นก�บท�$งเขาท�$งเรา คนเราอย4�ก�นเป'นผาส�กเพราะโลกน�$ไม�ม�
แต�เรา เม�องเราและเม�องเขาย�งม� บ*านเราและบ*านเขาย�งม� คนเราและย�งคนเขาย�งม� ม�น
หลายห�วใจม�หลายต�อหลาย มากต�อมาก อ�นน�$บ*านเขาบ*านเรา เม�องนอกเม�องในม�น
ประส�บประสานก�นอย4� เพราะฉะน�$นจ6งปฏ8บ�ต8ตนให*พอเหมาะพอด�เพ��อจะได*เข*าหน*าเข*า
ตา ประสานซ6�งก�นและก�นด*วยความม�ศ�กด8Hศร�ด�งาม

การซ� $อการขายก%ไม�เอาร�ดเอาเปร�ยบก�น ถ*าเราด*อยกว�าเขา เขาย�อมจะเอา
เปร�ยบเราเสมอ เม��อเราก%ไม�ด*อย ม�ศ�กด8Hศร�ด�งามเขาก%เกรงใจเรา เราก%เกรงใจเขา การ
คบค*าสมาคม การซ�$อการขายก%พอด8บพอด� ไม�เอาร�ดเอาเปร�ยบก�น น��ละการช�วยชาต8
คราวน�$ก%เพ��อจะยกฐานะแห�งชาต8ไทยและช��อเส�ยงก8ตต8ศ�พท�ก8ตต8ค�ณ หร�อศ�กด8Hศร�ด�งาม
ของชาต8ไทยเราข6$นให*เสมอก�บชาต8อ��นเขา น��ละความม��งหมาย แต�ท��จะค8ดว�าบ*านเม�อง
ของเราจะล�มจมเพราะไม�ม�อะไรจะก8น ไม�ต*องค8ด ป4C ย�า ตา ยาย ของเราพาถ�อพาพาย
มาด*วยความสมบ4รณ�พ4นผล เพราะเม�องไทยเราเป'นเม�องอ4�ข*าวอ4�น$2า อดอยากอะไร แต�
ช��อเส�ยงน� �ซ8 ก8ตต8ศ�พท�ก8ตต8ค�ณ ศ�กด8 Hศร�ด�งามน� �เป'นของส2าค�ญท� �เราจะต*องอ�ตส�าห�
พยายามน2ามาประด�บประดาให*พอเหมาะพอด� เขาก�บเราก%สม�2าเสมอด�งามด*วยก�น เรา
ก%ม�ความส�ขความเจร8ญไปด*วยก�น น��แหละท��ได*อ�ตส�าห�พยายามตะเก�ยกตะกาย

อ�นส2าค�ญมากก%ค�อสอนให*ร4*จ�กศ�ลจ�กธรรม ถ*าคนเราม�ศ�ลม�ธรรมแล*วสมบ�ต8เง8น
ทองม�มาเองนะ ม�มากม�น*อยเป'นค�ณเป'นประโยชน�ท�$งน�$น ถ*าไม�ม�ธรรมเส�ยอย�างเด�ยว
กองเท�าภ4เขาก%ตามเถอะสมบ�ต8 พ�งหมด เพราะก8เลสอย4�ท��ห�วใจ ม�นเป'นไฟท��ห�วใจน2ามา
เผาก�นแหลก สมบ�ต8อย4�ในเม�องไทยเรา คนเป'นอ�นธพาล ข*าราชการเป'นผ4*ใหญ�ผ4*โตเท�า
ไรย8�งเป'นอ�นธพาลใหญ� เป'นย�กษ�ใหญ�ก8นบ*านก8นเม�อง ก8นต�บก8นปอดประชาชนให*
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แหลกเหลวไปหมด จมเม�องไทยเรา
ถ*าเป'นผ4*ร�กษาบ*านเม�องจร8ง ร�ฐบาลๆ แปลว�าอะไร ร�ฐบาลแปลว�าผ4*ร�กษาขอบ

เขตของประเทศต�วเอง ร�ฐแปลว�าแว�นแคว*น ปาลก%ได*แก�การร�กษา ร�ฐบาลเป'นผ4*ร�กษา
ชาต8บ*านเม�อง ไม�ใช�เป'นย�กษเป'นผ�จะมาก8นบ*านก8นเม�องให*เหลวแหลกแหวกแนวไป
ถ*าเป'นผ4*ต�$งใจปฏ8บ�ต8ด�งามตามกฎข*อบ�งค�บเพ��อให*ชาต8ไทยของเราม�ความเจร8ญแล*ว เรา
ก%ต*องปฏ8บ�ต8ให*ถ4กตามกฎหมายบ*านเม�อง อย�าเหย�ยบย�2าท2าลายกฎหมายบ*านเม�อง คน
ท�$งชาต8เขาเคารพกฎหมายบ*านเม�อง เราต�วเท�าอ6�งเราจะไปเหย�ยบกฎหมายบ*านเม�อง
ท2าลายกฎหมายบ*านเม�อง คนน�$นเป'นคนเน�$อร*าย เหย�ยบแหลกเหลว

คนท�$งชาต8อย4 �ใต*กฎหมาย เราคนเด�ยวอย4�เหน�อกฎหมายท2าชาต8บ*านเม�องให*
แหลกเหลวไปได*ด*วยคนท� �เลวร*ายท� �ส �ด เร�ยกว�าเน� $อร*าย เราอย�าให*ม�อย�าให*เป'น
กฎหมายบ*านเม�องม�ไว*ส2าหร�บความสงบร�มเย%นต�อคนท� �วหน*าไป อย�างศ�ลธรรมก%
เหม�อนก�น ศ�ลธรรมม�ไว*ส2าหร�บผ4*ปฏ8บ�ต8ศ�ลธรรมให*อย4�ด*วยก�นเป'นความสงบส�ข ท�าน
เร�ยกว�า สมานส�งวาส อย4�ด*วยก�นสม�2าเสมอก�น ม�ความผาส�ก พระแต�ละองค�ๆ ม�ศ�ลม�
ธรรมอย4�ด*วยก�นเป'นผาส�ก แต�องค�ใดองค�หน6�งถ*าเป'น อล�ชช8ตา หาความละอายบาปไม�
ได* เหย�ยบย�2าท2าลายศาสนธรรมพระพ�ทธเจ*า ซ6�งเท�าก�บเหย�ยบย�2าท2าลายห�วพระพ�ทธเจ*า
ให*แหลกเหลวไปหมด ผ4*น�$เป'นเน�$อร*ายต�อศาสนาต�อว�ดต�อวา ต*องข�บออก เร��องราวม�น
ก%เป'นอย�างง�$น

จ6งต*องได*ปฏ8บ�ต8ก�น ม�ขอบม�เขตด*วยก�น ประชาชนก%ให*ม�ขอบม�เขต ม�กฎหมาย
บ*านเม�องเป'นเคร��องร�กษา ทางด*านจ8ตใจก%ม�ศ�ลม�ธรรมเป'นเคร��องบ2าร�งร�กษา เข*ามา
เก��ยวข*องก�นก%ม�ความสงบร�มเย%น หน*าท� �การงาน วงงานต�างๆ จะม�แต�ความสะอาด
สะอ*าน ไม�เป'นฟEนเป'นไฟ ไม�เป'นส*วมเป'นถานด*วยความสกปรกของผ4*ไปท2างาน กอบ
โกยก8นต�บก8นปอดก�น เข*าใจว�นน�$นะ

การเทศนาว�าการก%เห%นว�าสมควรแก�ธาต�แก�ข�นธ� แก�เวล�2าเวลา ขอความสว�สด�จง
ม�แก�บรรดาท�านท�$งหลายโดยท��วก�นเทอญ

ชมถ�ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก2าหนดการ ได*ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th


