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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ขอใหตายใจในธรรมของพระพุทธเจา 
 (หลวงตามองภาพในหนังสือพิมพทีถ่ายกับสมเด็จพระสังฆราช) นี่เวลาทานจอ
กัน ดูอาการทานจอกัน ทานนิ่งเฉย ทางนี้ก็กําลังจอ สนใจกัน (ส่ือใจไมผานวาจา) ส่ือ
ใจอะไรจอตลอด จับมือจับแขนกัน เทากับเพื่อนเกา เปนเพื่อนกัน แตกอนเปนเพื่อน
กัน พรรษาทานแกกวาเราสามเดือน เราเกิดแกกวาทานดูเหมือนสองเดือนหรือสาม
เดือน นี่ละเพื่อนเกาคุยกัน สนิทกัน (ไมตองมีเสียงนะครับ) ไมมีเสียง เราจะใชเสียง
นอยมาก แตทานไมไดใช เสียงทานไมไดใช มีแตเราใชกราบเรียนทาน ที่เหลือเราก็มา
เยี่ยมทานอะไรๆ นิดหนอย แตดอูาการก็สนใจ จับมือจับแขนกันดูซินะ ใครจะไปจับมือ
จับแขนทานได มีแตหลวงตาละจับไดสบาย นี่ดูเอา  
 (หลวงตาทานหยิบหนังสือพิมพมาดภูาพ ทานกับสมเด็จพระสังฆราชตลอดที่
ทานเทศนเร่ืองสมเด็จพระสังฆราช) ทานไมไดใชวาจาเลยนะ ไมพูดเลย มีแตเราพูด
เล็กนอย พอใหทานทราบเทานั้น แลวก็ไมอยูนาน เวลาสําคัญๆ ทานคุยธรรมะเรื่อง
ภายในสําคัญๆ อยูมาก เฉพาะสองตอสอง เร่ืองสําคัญทานจะถาม คุยกันธรรมดา วา
ทานพูดนอยทานก็ไมไดพูดนอย เวลาคุยกันเฉพาะสองตอสองคุยกันธรรมดาเลยนะ 
เวลาออกสังคมทานพูดนอยมาก  
 เวลาคุยกันสองตอสองน้ีคุยกันธรรมดาเลย มีอะไรทานก็รับสั่งถามมา เราก็ตอบ
ไปๆ ทานถามขออรรถขอธรรมขอใด พูดกันธรรมดา แตเวลาสิ่งสําคัญๆ ทานมักจะ
ถามเฉพาะสองตอสอง อยูวัดบวรฯก็ดี อยูวัดปาบานตาดก็ดี แตทานรูสึกวาอาการของ
ทานเพียบกวาเรามากนะ ทั้งๆ ที่อายุเทากัน เราแกกวาทานดูเหมือนสามเดือน เวลา
บวชทานก็แกกวาเราสามเดือน ไลเล่ียกัน แตดูทานรูสึกจะเพียบกวาเรามากอาการทุก
อยาง 
 วันนี้ก็ไมพูดอะไรมากนักละ วันไหนพูดทกุวันๆ นี่ตอนกลางคืนเทศนทุกคืนนะ 
ออกวิทยกุระจายทั่วประเทศไทยทุกคืนๆ สวนไปเทศนที่ไหนตอที่ไหนไมทราบ แต
เทศนที่นี่ออกวิทยุเดี๋ยวนั้นเลย  
 เห็นไหมละพระทานคอยดูแลอุปถัมภอุปฏฐากทาน บกพรองที่ไหน ไหนจะไป
หาใครมาทํางานแทนสมเด็จสังฆรงฆราช มันเสือกหาอะไร วาอยางน้ีละเรา มันหยาบ
มากตองบอกวาเสือก ไมอยางน้ันน้ําหนักมันไมเทากัน การพูดนี้ไมไดพูดหยาบโลน เอา
น้ําหนักฟดกนั มันเสือกหาอะไร คือความดื้อดานของคนที่มานี่เสือกมาหาอะไร มันก็
รับกันไดละซิ มันโกโรโกโส เปนพระผูใหญเทาไรยิ่งหยาบโลนลงไป จะใหเขากราบไหว
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ลงคอเหรอ อยากเปนสังฆราช เปนสังฆราชมาแลวใครจะกราบ หมามันก็ไมกราบพระ
ประเภทนี้ 
 พูดชัดๆ นี่ภาษาธรรม ไมเคยสะทกสะทานกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุ เวลาจะ
พูดผางออกเลยๆ พูดแลวหายเงียบไปเลย สฺุญโต โลก ํ โลกธาตุวางเปลาสูญเปลา
หมด จะวาอยางไร เห็นแตความหยาบโลนของพระเรา ตะกละตะกลาม พระทานอยูที่
นั่นประจํา ดูแลอุปฏฐากทานอยูนั่นสี่องคเปนประจํา เราถามชัดเจนนะ มาอยูนี้เปน
ประจําสักกี่องค ส่ีองค นั่น แลวผลัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆ ส่ีองคไมขาด นั่นผูดูแลทาน 
ทานบกพรองอะไร จําเปนอะไรจะตองหาผูอุปถัมภอุปฏฐากมาทํางานแทนสมเด็จ
สังฆราช พระทานแทนสนิทยิ่งกวาที่ประกาศโฆษณาตะกละตะกลามปางๆ มานั้น มนัได
เร่ืองอะไร มีแตคําพูดคาํจาโออวดไปอยางน้ัน อยากใหคนเขาเคารพนับถือ เขาไม
เคารพอยางน้ัน มีแตความอุจาดเทานั้นเอง 
 เราไปดูถามพระเณรละเอียดลออ เพราะเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้แหละ วันหนึ่งๆ มี
พระมาจําอยูเทาไร ประจําอยูเทานั้นๆ ตลอดเลย เปลี่ยนกันตลอด นั่นเห็นไหมทาน
ดูแลกัน จําเปนหาอะไรที่ไหนมาทําหนาที่แทนซึ่งอยูคนละวัดละวา อยูที่ไหนก็ไมทราบ 
นี้ทานอยูวัดบวรฯดวยกัน ก็คือพอแมกับลูกดูแลกัน ใครจะสนิทสนมยิ่งกวาพอแมกับ
ลูกดูแลกัน พระทั้งหลายเหลานั้นเปนลูกของทาน ดูแลทาน ใครจะสนิทสนมยิ่งกวาพอ
แมกับลูกดูแลกัน เสือกหาอะไรไปทาํหนาที่แทนสมเด็จสังฆราชอันนั้นสังฆราชอันนี้ มี
แตความอยาก ความตะกละตะกลาม เปนบายศบาลาภ อยากมีชื่อมีเสียง เสียงก็มแีต
ลมๆแลงๆ  
 ถาศีลธรรมไมมีอยูภายในใจแลวดูไมไดนะพระเรา พระเราตองดทูี่ใจดูที่
คุณสมบัติ ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ วิมุตติสมบัต ิน่ันสมบัติของพระ จะไป
หาอะไรชื่อนั้นชื่อนี้ เสียงโดงดังเหมอืนโลกเขา มันก็เปนบา พระเปนบารายกวาโลกเขา
เปนนะ พูดใหมันชัดๆ อยางน้ี แลวพูดตรงๆ ไมมีใครพูดอยางเรา เราไมพูดอยางใคร
ทั้งนั้น พูดตามธรรมไปเลย มันอุจาดบาดตาเขาทุกวัน เร่ืองศีลเร่ืองธรรมมันไมมีใน
หัวใจนะ มีแตเร่ืองโลกเรื่องสงสาร เหอบากันไปอยางน้ัน เหอหาอะไร ขอใหมีธรรมใน
ใจเถอะคนเรา อยูที่ไหนสบายหมดเย็นหมด แลวเย็นไปทั่วโลกธาตุเสียดวย ไมใชเย็น
ธรรมดา 
 ที่มาโฆษณาปางๆ อยากใหเขาเคารพนับถือ เคารพไมเคารพมันเปนอยูในหัวใจ
ของเขาเอง พอเคารพไมบอกเขาก็เคารพ ถาไมพอเคารพจางเขาก็ไมเคารพ วาอยางน้ัน
เลย ทําตัวใหดีก็แลวกัน นี่พูดตรงๆ ใครเคารพไมเคารพเราไมเคยสนใจกับใคร 
เกี่ยวของกับประชาชนทั่วประเทศเขตแดน เราไมเคยสนใจวาใครจะเคารพนับถือ ไม
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เคารพนับถือ เราพออยูในหัวใจของเรานี้พอตลอด ไมมอีะไรที่จะเขามาเกี่ยวของไดเลย 
เปนสวนเกินทั้งนั้น  
 เขาเคารพนับถือ เขาสรรเสริญเยินยอก็เปนสวนเกิน เขาตําหนิติเตียนแบบไหน
ก็ตามนี้ก็เปนสวนเกิน เขาไมติด นีค้ือสมมุตทิั้งมวล ธรรมชาตินั้นวิมุตติ หัวใจนี้เปน
วิมุตติ พูดใหชัดๆ อยางน้ี เราสอนโลกดวยความบริสุทธิ์ใจทุกอยาง เพราะฉะนั้นเราถึง
กลาพูดได สมบัติเงินทองขาวของทีพ่ี่นองนํามาบริจาคเรานี้ชัดเจนที่สุดในหัวใจของเรา 
ที่บริสุทธิ์แลว เวลาออกจากนี้จะออกดวยความบริสุทธิ์ดีงามทั้งน้ัน อะไรจะมาขัดของ
จิตดวงนี้ไมไดเลย พอคิดเรื่องผิดแปบปดทันทีๆ  
 เพราะฉะนั้น กิริยาที่แสดงออกในการสงเคราะหโลกแบบไหน ตองออกจาก
หัวใจที่บริสุทธิ์เปนความดีงามไปทั้งหมดเลย เราไมเคยไดตําหนิเราวาไดชวยโลกมี
ความมัวหมองตรงไหน ที่ปฏบิัติตอโลกหรือประชาชนมัวหมองตรงนั้นตรงนี้ไมมี เรา
ถนัดชัดเจนในหัวใจเราจากใจที่บริสุทธิ์นี้ คิดออกแงไหนๆ ตองเปนธรรมทั้งน้ัน เปน
ธรรมจากหัวใจ กิริยาออกไปตองเปนธรรมทั้งหมด อะไรที่จะมาขัดมาแยงไมได นั่นคอื
กิเลสเปนสิ่งมัวหมองมดืตื้อ หรือเปนฟนเปนไฟปดทันทีๆ 
 เวลาจะชวยโลกแบบไหนก็เหมือนกัน เราชวยดวยความบริสุทธิ์ใจของเราทุก
อยาง อยูไหนก็อยูสบาย ใครจะเคารพนับถือไมเคารพนับถือ พูดจริงๆ เราไมเคยสนใจ 
แตความเมตตานี่ครอบอยูตลอดเวลา กิริยาอาการทุกอยางทีท่ําตอโลกเราทําดวยความ
เปนคุณทั้งหมด ไมมกีิริยาใดที่จะเปนภัยตอโลกสงสาร แมรายเดียวไมมี นอกจากเขา
จะคิดไปในแงตางๆ ที่เปนฟนเปนไฟ กก็ลับไปเผาเขาเอง ไมไดเผาเรา เราไมมีส่ิงนั้น
จะมาเผาเราไดอยางไร มีแตความดีงาม เราทําอยางน้ีทําประโยชนใหโลก เราไมสงสัย
ในการกระทําของเรา  สมบัติเงินทองขาวของมมีากนอยบริสุทธิ์ทั้งหมดเลย จะไปหาที่
ไหน เอาเขียนเปนประวัติศาสตรก็ได เราชี้นิ้วเลย บอกวาเราหนึ่งไมมีสอง วาอยางน้ัน
เร่ืองความบริสุทธิ์มีความเมตตาครอบไวตลอดเลย 
 ที่จะมาเปนมลทินตอเราเอามาดวยความทุจริตซุบๆ ซิบๆ อยางน้ีเราไมมี มี
ไมได แมแตคนที่เขามาเกี่ยวของกับเราก็ตองเปนใจอันเดียวกับเรา ซื่อสัตยสุจริตที่สุด
เลย ใครมายิบแย็บใหเราเหน็ปดทันทีเลย ตั้งแตนั้นคนนั้นจะเขากับเราไมไดเลย ถงึ
ขนาดนั้นนะ  ไมมีใครที่จะมากลาทําความสกปรกใหเราไดรูไดเห็นบรรดาคนที่มารับใช
เราตองเปนเหมือนกับเรา ที่เราใชทุกวันนี้บริษัทบริวารลูกศิษยลูกหาที่เขามาเกี่ยวของ
กับเราตองเปนอยางเรา เปนอยางอื่นไปไมได ตดัทันทีเลย แลวไมคบจนกระทั่งวันตาย 
เหมือนวาสาปแชงกันไปเลย ถึงขนาดนั้นละ มันเปนภัยตอธรรม เร่ืองเหลานี้เปนภัยตอ
ธรรม เราไมนําเขามาใกลชิดติดพันเลยละ จะมีแตความดีงามชวยโลกชวยสงสาร  
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 สมบัติเงินทองขาวของมมีากนอยเพยีงไร เราไมเคยสนใจจะนํามาเปนของตัว 
แมบาทเดียวเราก็ไมเคยปรากฏ ไดมาเทาไรไหลออกๆ ควรจะไหลไปทางไหนเปน
ประโยชน เอาๆ เร่ือยเลย อยางน้ัน ที่เราทําประโยชนใหโลกเราทําอยางนี้ การแนะนํา
ส่ังสอนโลกไมวาหนักวาเบา เปนไปตามแถวทางเหตุผลกลไกที่จะควรหนักเบามากนอย 
นี้เทศนไปตามนั้น แตไมมกีารที่จะทําความเสียหายแกผูใด เพราะออกจากธรรมที่
บริสุทธิ์แลวลวนๆ เราทําอยางน้ีกับบรรดาพี่นองทัง้หลายเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกอยาง 
ทุกขยากลําบากเราก็ทนเอา 
 ทุกวันนี้ถาโดยลําพังเราแลวเราอยูคนเดียวเทานั้นสบายอิริยาบถทั้งส่ี ยืน เดิน 
นั่ง นอน สบายทั้งหมด แตนี้ทําไมจึงตองมาดีดมาดิ้น ก็ดวยความเมตตานั่นละ ชวยนั้น
ชวยนี้ไปเรื่อยๆ สําหรับเราเองเราไมเอาอะไรมาชวย ไมมีอะไรที่จะมาชวยหัวใจดวงนี้  
พอแลวทุกอยาง จึงนําเอาคําวาพอออกจากหัวใจมาสอนพี่นองทั้งหลาย ใหตื่นกันนะ 
อยาหลับจนจมนะ ธรรมพระพุทธเจากระเทือนโลกมานานแสนนาน ไมมีผูใดที่จะนาํ
ธรรมมากระเทือนโลกไดเหมือนพระพุทธเจา แลวเปนอยางไรหัวใจเรา หูเรา มันพอยิบ
แย็บๆ กับธรรมทั้งหลายที่ทานแสดงกระเทือนโลกน้ันบางไหม ใหถามเราทุกคนๆ นะ 
 อยาใหกิเลสมันกลอมเอาเสียทั้งวันทั้งคืน จมไปตลอด จมไปตลอด เกดิมาเพื่อ
จมมีอยางหรือคนเรา เกิดมาเพื่อความสุขความเจริญ หวังทั้งน้ันละหวังเพื่อความสุข
ความเจรญิ แตมันไมสมหวังๆ เพราะกิเลสแบงไปกินๆ เลยกลายเปนความไมสมหวัง
ไปเสีย ใหพากันตื่นเนื้อตื่นตัวนะพีน่องทั้งหลาย นี่พูดเตม็เม็ดเต็มหนวย สอนเต็ม
อรรถเต็มธรรม ไมสงสัยในการสอนทุกแงทกุมุม ไมวาธรรมะขั้นใด เราสอนเต็มภูมิของ
เราที่มีอยูในหัวใจนี้ ไมอัดไมอั้นพูดตรงๆ เลย ธรรมนี่ทองฟามหาสมุทรยังแคบไป 
ธรรมกวางกวานั้นอีกเปนไหนๆ  
 ควรจะสงเคราะหหนกัเบามากนอยหากรูเองเปนเองภายในจิต ไมตองไปศึกษา
ปรารภกับใคร การจะแสดงออกอรรถธรรมมากนอยนี้จะออกภายในจิตพอดีๆ เลย 
ดวยความไมสงสัยวาผิดไปอยางน้ีไมมี ขอใหทานทั้งหลายตายใจในธรรมของ
พระพุทธเจา มีธรรมพระพุทธเจาเทานั้นที่จะยังเราทั้งหลายใหพยุงตัวข้ึนไดๆ 
จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพนจากธรรมพระพุทธเจานี้ทั้งน้ันแหละ ไมจากอื่นจากใด 
นอกนั้นมีแตฟนแตไฟเผาไหมตลอดเวลา นั้นคือเร่ืองของกิเลสที่เปนภัยตอธรรม อยา
ใหเขามาติดกับใจเราจะเปนภัยตอใจเรา 
 พากันตั้งใจประพฤตปิฏบิัติ ใหตื่นเนื้อตื่นตัว เราเปนลูกชาวพุทธใหถือ
พระพุทธเจาเปนหลักหัวใจเถอะ ถอืกิเลสเปนหลักหัวใจมีแตไฟเต็มตัว โลกไหนๆ ที่วา
เจริญมันไมมีโลกเจริญ มีแตโลกเปนฟนเปนไฟ พูดไดเต็มปาก โลกเจริญมีแตโลกที่มี
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ธรรมภายในใจ ถามีธรรมภายในใจมากนอยนั้นเจริญได ชุมเย็น ถึงจะทกุขจะจนแต
หัวใจไมจนในธรรมทั้งหลาย ชุมเย็นอยูที่หัวใจ 
 พี่นองลูกหลานพากันจําเอา ใหพากนัตื่นเนื้อตื่นตัว เราสอนดวยความเต็มอก
เต็มใจ ดวยความเมตตาลวนๆ ไมไดสอนสักแตวาสอน สักแตวาสอนเฉยๆ เราสอน
ดวยความมุงหวังใหเปนประโยชนแกผูฟงรอยเปอรเซ็นตเลย ขอใหทานผูฟงทัง้หลาย
นําไปพินิจพจิารณาแกไขดัดแปลงตนเสียใหม อันไหนที่ไมดใีหรีบแก ถาพระพุทธเจา
หรือธรรมทานตําหนิตรงไหนนั้นละผิดจริงๆ ชมวาถูก ถูกจริงๆ พระพุทธเจาไมเคย
มีสอง คําไหนผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก แตกิเลสรอยสันพันคม ปลิ้นปลอน
หลอกลวงไมมีอะไรเกินกิเลส โลกว่ิงตามกิเลสมันถึงหาความแนนอนไมไดนะ เอาละ
วันนี้พูดเพียงเทานี้ พอออกจากนี้แลวก็จะไปปากชอง 
 เมื่อวานนี้วัดบวรฯนี้ก็ส่ีองคนะ เราถามละเอียดลออ เพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับ
พวกตะกละตะกลาม เราจึงถามละเอียดลออ เวลาถามละเอียดกพ็ูดไดชัดเจน อยาง
หนึ่งบอกวามันตะกละตะกลามหาอะไร มันเสือกมาอะไร พอดีกนัเลยกับพวก
ตะกละตะกลาม เลวมากนะพระเรา ดูไมไดจริงๆ เราดูไมได พระดกูันไมได คนหนึ่ง
รักษาเขมงวดกวดขัน เอาเปนเอาตายตอหลักธรรมหลักวินัย คนหนึ่งมาทําลายตอหนา
ตอตามันก็ซดักันอยางหนักละซิ เสือกมาทําไม นัน่เห็นไหม ใสกันตรงนั้น มันเสือกมา
อะไร ตะกละตะกลาม แหมเลวมาก ศีลธรรมมันไมมองดูเลย มันเปนบากับโลก ยิ่งกวา
โลกไปอกี นี่ที่นาวา วาเอา แลวไมมีใครวาไดพูดได เราพูดไดหมดตลอด สามโลกธาตุ
ไมหว่ันกับอะไร พูดไดตลอด เต็มเมด็เต็มหนวย สะทกสะทานกับสิ่งน้ันสิ่งน้ีไมม ี
 ทองคําไดเทาไรพวกนี้ไมเห็นมาบอก คนหนึ่งหาแทบตาย ไดมาแลวไมเห็นมา
บอกไดกี่บาทกี่สตางค (๑๐ บาท ๙ สตางค) ผูหาหาแทบตาย หาอะไรไมรู นั่งเฉยๆ 
เขาเอามาให แลวอวดตัววาหาแทบตาย แลวไปขูเขาไดเทาไร นี่ละฟงซิ พีน่องทั้งหลาย
ฟงภาษานี้นะ ที่หลวงตากับพี่นองทัง้หลายพูดกนันี้ เปดใหชัดเจนเสียวา ที่พูดอยางนี้
มันฐานะพอแมกับลูกคุยกัน จึงไมมอีะไรผิด มอีะไรถกู เปนอยางน้ันละภาษาบงเบงๆ 
เหมือนพอแมกับลูกคุยกนัในครอบครัว พูดดวยความสนิทตายใจตอกันเปนอยางน้ัน 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

