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เทศนอบรมฆราวาส 

ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กทม. 
เมื่อบายวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

สรางความเปนมงคลทั้งหลับทั้งตื่น 
 วันนี้เปนวันมหามงคลแกบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลาย ที่ไดพรอมกันมาสราง
บุญสรางกุศล มีการฟงพระธรรมเทศนา เปนตน โดยมีคุณสุชิน พึ่งวรอาจ ที่ปรึกษา
อาวุโสบริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด เปนประธานในงานนี้ ไดนิมนตหลวงตามา
แสดงธรรม เพื่อเปดหูเปดตาเปดใจเราเขาสูธรรม เพราะตาจะใสเหมือนตาแมวก็ตาม 
แตมันฝาฟาง การมองดธูรรมมองไมคอยเห็น หูไมคอยด ี ถาหูฟงอรรถฟงธรรม แตหู
ไปทางลูกทุงลูกกรุงมันรวดเร็วเปนอยางน้ัน ใจถาไปทางอยางนั้นแลวก็รวดเร็ว ไปทาง
ศีลทางธรรมไปชาอืดอาดเนือยนาย 

ไปทางศีลทางธรรมที่จะไดนําประโยชนเขามาสูจิตใจนี้ กิเลสคือความมัวหมอง
มืดตื้อภายในจิตใจ มันฉุดมันลากเอาไวไมใหออกสูธรรม คือความเวิ้งวางกวางขวาง 
สวางไสว อัศจรรย คือความสวางแหงธรรม กิเลสมันมืดตื้อ มันไมใหออกทางสวางไสว 
มันขังไวในความมืดตลอดเวลา หูก็มืด ตาก็มืด ทั้งๆ ที่ตาใสเหมือนตาแมว แตทาง
อรรถทางธรรมมันมืดไปหมดใจมนุษยเรา มันไมยอม..กิเลส ใหเขาสูอรรถสูธรรม ได
ยินไดฟงอรรถธรรมพอเปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจใหมีความสะอาด มีความสงบ
รมเย็นบาง 

วันนี้เปนโอกาสอันดีที่พี่นองลูกหลานทั้งหลายไดมีโอกาส โดยมีทานที่เปน
หัวหนาเชื้อเชิญมาบริจาคทานตามกําลังของตน แลวก็ฟงอรรถฟงธรรม นําไปประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อชาํระจิตใจของเราใหมีความสงางามบาง จะไมมีแตความยุงเหยิงวุนวาย
ภายในหัวใจเต็มไปหมดดวยฟนดวยไฟ วันนี้ไดเอาน้ําคืออรรถธรรมมาชะลางใหมี
ความสงบรมเย็น สมกับเราเปนเมืองพุทธศาสนาซึ่งเปนเมืองสะอาดสะอานทางอรรถ
ทางธรรม นําเขาสูใจของสัตวโลกซ่ึงเปนลูกชาวพุทธ ไดรับการอาบการสรงดวยการ
เทศนาวาการ พอไดรูเร่ืองบาปเรื่องบุญนรกสวรรคบาง 

ไดยินตั้งแตเร่ืองของโลกของสงสารของกิเลสตัณหาติดมันเสียงอมแงม ไมมีใคร
จะระลึกรูไดเลยวา เราถูกกักถูกขังจากกิเลสตัณหาพาใหหูหนวกตาบอด มองดูอรรถดู
ธรรมไมเห็นมาตั้งแตวันเกิดจนกระทัง่วันตาย มาวันนี้เปนวันที่เปดอรรถเปดธรรม พอ
ใหทานทั้งหลายไดยินไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมบาง เสียงอรรถเสียงธรรมทานจะชี้แจง
ไปตามเหตุผล เหตุผลเขาสูหลักธรรมชาติ คือหลักธรรมชาติไดแก ดีมีชั่วมี บาปมีบุญม ี
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นรกมี สวรรคมี คนดีมี คนชั่วมี ทุกอยางมดีีมีชั่วสับปนกันมาอยางนี้ตั้งกัปตั้งกลัป 
ไมใชมีมาเพยีงวันหนึ่งวันเดียว 

แตสัตวโลกทั้งหลายก็ไมรูสึกตัว พอที่จะอุตสาหพยายามเล็ดลอดออกจากสิ่งที่
เปนภัย เพราะไมเห็นวาส่ิงเหลานั้นเปนภัย เห็นวามันเปนสิ่งที่นาเพลิดเพลินไปเสีย
ทั้งนั้น จนกระทั่งวันเกิดถึงวันตายก็ไมมีวันเห็นโทษแหงความหลอกลวงคือความ
เพลิดเพลินภายในใจ ไดแกกิเลสหลอกลวงจิตใจของเรา เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเปน
โอกาสที่ทานทั้งหลายจะไดยินไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ซึ่งเราเกดิมาในแดนพุทธ
ศาสนา ชาติไทยของเรานาจะไมนอยกวา ๘๐% ที่เปนลูกชาวพุทธ 

คําวาชาวพุทธ พทุธะนั้นคือคนเชนไร พุทธะไมใชตาสีตาสา หากินอยูตามทองไร
ทองนา พทุธะคือทานผูเลิศเลอ การสรางบารมีเพื่อความเปนพระพุทธเจาที่ประเสริฐ
เลิศเลอ สอนทวยเทพเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมทั้งสามไตรโลกธาตุนี้ได ถาไมใชผูที่
สละเปนสละตายจริงๆ ก็สรางบารมีมาอยางน้ีเพื่อสอนโลกไมได แตนีพ่ระพุทธเจามา
เปนศาสดาอยางเต็มภูมิ เพราะอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารทรงสรางมาไดเต็มเม็ด
เต็มหนวย 

ธรรมะที่นํามาสอนโลกนั้นเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทุกส่ิงทุกอยาง ที่
จะนําสัตวทั้งหลายใหเขาสูความปลอดภัยไรทุกข ใหมีแตความสุขความเจริญ เชนสอน
ใหละบาปบําเพ็ญบุญ คําวาบาปไดแกส่ิงไมดีทั้งหลาย เราคิดในใจโกรธแคนใหเขาก็
เปนบาป นี่เรียกวาบาป เราพูดกระทบกระแทกแดกดันใหผูอื่นผูใด แมแตสัตวเขาก็
โกรธก็เคียดแคน เราก็เปนบาป อยางน้ีเรียกวาบาป บาปมีบุญมี ใหแสดงตั้งแตความดี
งามตอกันคนเรา สัตวโลกเกิดมาชอบแตส่ิงที่ดี ส่ิงที่ไมชอบใจในตัวของเรา โยนใหคน
อื่นเขาก็ไมชอบใจ เพราะเปนความสกปรก สกปรกในตัวของเรา จับยื่นออกไปหรือปา
ใหคนอื่นคนใดเขาก็สกปรกเหมือนกัน เขาก็เคียดแคนเหมือนกัน นั่นคือความไมดี 

ธรรมทานสอนเอาไวอยางน้ัน ใหพากันรูอรรถรูธรรม เขาใจเสียงอรรถเสียง
ธรรมเสียบาง เราเปนลูกชาวพุทธ ตื่นนอนขึ้นมา ตามธรรมดาพอแมของเด็กทุก
ครอบครัวมีนอยที่ไมสนใจกับธรรมเลย สวนมากพอแมของลูก เฉพาะเวลาจะหลับนอน
มักจะกราบจะไหวพาลูกสวดมนต อิตปิโส สฺวากฺขาโต สุปฏิปนฺโน พุทโธ ธัมโม สังโฆ 
กราบไหว ไหวพระเสร็จแลวก็ทําความสงบใจดวยจิตตภาวนา มีพุทโธ ธมัโม สังโฆ เปน
เครื่องกลอมใจเสียบาง นี่เรียกวาอบรมจิตใจในเวลาจะหลับนอน พอแมผูมีศีลมีธรรม
มักจะพาลูกหลานกราบไหวบูชาพระเจาพระสงฆกอนที่จะหลับนอน 

พระทานก็สอนเสียเอง วันนี้หลวงตากําลังสอน กลับไปบานไปเรือนเวลาจะหลับ
จะนอน ขอใหถืองานไหวพระเสียกอน กอนที่จะหลับนอน ถือเปนงานสําคัญมากอยา
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ปลอยอยาวาง จะหลับจะนอนก็กราบพุทโธคือองคประเสริฐของศาสดา ธัมโมคือธรรม
อันประเสริฐที่ทานไดมาครองพระทยั ส่ังสอนสัตวโลกตลอดมา สังโฆคือพระสงฆสาวก
ที่ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนไดบรรลุอรรถธรรมเขาถึงแดนอรหันต และมาเปน สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ทั้งสามพระรัตนตรัยแปลวาแกวอันวิเศษสามดวง ทาน
เรียกวาพระรัตนตรัยคือแกววิเศษสามดวง ไดแกพุทโธ ธัมโม สังโฆ ใหเราไดกราบได
ไหวใกลชิดตดิพันกับแกวสามดวงคือพุทโธ ธมัโม สังโฆ ประจําวัน 

อยางนอยขอใหไดเวลาหลับนอน เวลาจะหลับจะนอนใหกราบไหวพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆ เสียกอนแลวคอยนอน หรือจะภาวนาเสียกอน ภาวนาพุทโธๆ ให
ใจสงบดวยบทธรรมอันนี้แลวเราจะสงบเย็นใจ นี่เรียกวาสรางความดีงามตอจิตใจของ
เรา จิตใจจะมีความสงบรมเย็นในเวลาเราเจริญธรรมแลวหลับนอน จึงขอใหพากันตั้ง
อกตัง้ใจปฏบิัติความดีงามเขาสูใจบาง ใจนี้เรียกรองขอความชวยเหลือจากเจาของอยู
ตลอดเวลา เพราะเกิดความเดือดรอน 

หาอะไรเขามาวาจะเปนเครื่องเยียวยารักษาจิตใจ กลายเปนยาพิษเขามาเผา
จิตใจใหกําเริบรุนแรงขึ้น บางรายนอนไมหลับก็มี เพราะความคิดมากปรุงมาก เสียอก
เสียใจมาก ผิดหวังมาก นอนไมหลับก็มีเยอะ เพราะน้ีเปนยาพิษ ถาเขามาสูจิตใจแทนที่
จะนอนใหหลับ นอนไมหลับเลย เพราะฉะนั้นจึงเอาธรรมะเขาแทน เอาพุทโธ ธัมโม 
สังโฆ บทใดก็ไดเขาแทนจิตใจของเรา นึกพุทโธๆ ใหหลับกับพุทโธ ถาหลับกับพุทโธ
หรือธัมโมหรือสังโฆแลวจะหลับสนิทดี ทั้งไดบุญไดกุศลตั้งแตขณะเจริญพุทโธๆ 
จนกระทั่งหลับ นี่สรางบุญสรางกุศลดวยพุทโธในขณะที่จะหลับนอน ตื่นขึ้นมามีหนาที่
การงาน เราก็ประกอบไปตามความจําเปนของเรา แตพุทโธ ธมัโม สังโฆ ไมควรให
หางไกลจากใจของเรา 

เราทําการทํางานอะไรๆ เราก็ทําได พทุโธ ธมัโม สังโฆ เมื่อเรามีความพอใจใคร
ตออรรถตอธรรมแลว เราระลึกไดทั้งน้ันแหละ อยางส่ิงอื่นๆ อารมณอื่นๆ ที่เขาชอบใจ 
เขาทํางานอะไรเขาก็ระลึกถึงอารมณอนันั้นเสมอ เชน ผูชายรักผูหญิง หรือผูหญิงรัก
ผูชาย รักมากจนกระทั่งถอืความรักหญิงน้ันชายนั้นเขามาเปนคําบริกรรมภายในจิตใจ
ทั้งวัน ทํางานเขาก็ระลึกถึงอีหนขูองเขา เวลาทํางานทําการผูหญิงก็ระลึกถึงไอหนูของ
ตัวเอง ทํางานอะไรมันไมปลอยไมวางนะ มันระลึกถึงชูของมัน ระลึกถึงหนุมถึงสาวของ
ตัวเอง นี่คือความรักใครใกลชิด 

ทํางานอะไรอยูก็ตาม จิตนี้มีความรักใครกับสิ่งใดตองถือมาเปนอารมณ 
ประหนึ่งวาเปนคําบริกรรมภาวนาแทนเลยก็ได ทานทั้งหลายจะทราบดวยกันทุกคน 
เพราะเปนคนมีกิเลสยอมมีความรักความชังเปนธรรมดา เมื่อคิดเมื่อรักผูใดมากๆ แลว 
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คนนั้นหญิงนั้นชายนั้นจะเขามาอยูภายในจิตใจ ถึงจะไมเปนคําบริกรรมวาหญิงคนนั้น
ชายคนนี้ก็ตาม แตมันเปนรูปเปนภาพเปนอารมณของหญงิน้ันชายนั้นที่ตนรัก เขามา
ฝงอยูภายในจิตใจ ประหนึ่งวาเปนคําบริกรรมโดยหลักธรรมชาติ ติดหัวใจของเราไป
ตลอดเวลา ตื่นนอนขึ้นมาระลึกถึงแลว ระลึกถึงอหีนูแลว ตื่นนอนขึ้นมาระลึกถึงไอหนู
แลว นี่เปนหลักธรรมชาติ เราพูดถงึเร่ืองความรักความใครใฝใจของจิตมันตดิได
ดวยกันทั้งนัน้แหละ 

ทีนี้เวลาเราจะเสาะแสวงหาอรรถหาธรรม ก็ตองอาศัยความรักใครใครอรรถใคร
ธรรม มีความรักชอบตอธรรม ไปที่ไหนเราก็ระลึกถึงธรรมถึงบุญถึงกุศลไดเชนเดียวกัน
กับที่ชายหนุมหญิงสาวระลึกถึงกัน ใหทานทั้งหลายจําเอาไว นี้ใครปฏิเสธไมได ไมวา
หญิงวาชาย ตองมีความรักชอบเปนธรรมดา รักชอบผูใดผูชายคนนั้นหรือผูหญิงคนนั้น
จะเขามาใกลชิดติดพันกบัใจ กลายเปนคําบริกรรมติดกับหัวใจตลอดไป ตั้งแตตื่นนอน
จนกระทั่งหลับ 

ไดเห็นหนาหญิงที่รักของตน แหมวันนั้นเหมือนจะขึ้นสวรรคทั้งเปนเลย สวรรค
ยังสูไมได สูหญิงคนนั้นไมได สูชายคนนั้นไมได เพราะความรักมาก มันดูดดื่มมาก
ทีเดียว อยูที่ไหนก็มีแตหญิงคนนั้นชายคนนั้น แฟนของตัวเองนั่นแหละติดอยูในหัวใจ 
ไปทําการทํางานอะไร แฟนก็ติด แฟนหญิงแฟนชายจะติดอยูภายในใจ นี่คือความรัก
ชอบของใจ ถาลงไดรักชอบแลวติดแนบๆ เลย 

ทีนี้เราอุตสาหพยายามบําเพ็ญทางดานอรรถดานธรรม ทางบุญทางกุศล ถึงจะ
ไมรักขนาดนั้นในเบื้องตนก็ตามที แตเวลาเราทําไปๆ ความรักความชอบ ความเคารพ
เล่ือมใสมันหากสัมพันธเขาไปสูใจๆ สุดทายอยูที่ไหนก็ไมลืมอรรถลืมธรรม พุทโธ ธัม
โม สังโฆ ภายในจิตใจจะติดแนบกันไป เหมือนอารมณของชายหนุมหญิงสาวที่เขาระลึก
ถึงกัน นํามาบริกรรมโดยหลักธรรมชาติแหงความรักกันนั่นแล นี่ก็ใหพากันพยายามทํา
อยางน้ัน 

จิตใจของเรานี้กําลังเสาะแสวงหาที่พึ่งที่เกาะที่ยึดที่เปนที่พึงพอใจ อะไรก็ไม
พอใจ ส่ิงเหลานี้ก็ลมละลายกลายเปนขาศึกกันได เชน ชายหนุมหญิงสาวที่รักกันมากๆ 
กลายเปนขาศึกกันก็ยงัได แตอรรถธรรมนี้ไมเปน ขอใหนํามาระลึกเถอะ พุทโธ ธัมโม 
สังโฆ ไมเคยเปนขาศึกตอผูใด นําพุทโธ ธมัโม สังโฆ ซึ่งเปนธรรมอันเลิศนี้เขามาสู
จติใจ เวลาจะหลับจะนอนก็ใหระลึกถึงพทุโธ ธัมโม สังโฆ เสียกอน ถึงเราจะยังไมรักไม
ชอบ แตศาสดาองคเอกผูรูแจงแทงทะลุ ผูเลิศเลอในโลกทานประเสริฐสุด ทานเปนองค
ที่มีคามหัศจรรยนําธรรมเหลานี้มาสอนเรา ทําไมเราจึงจะไมรัก ส่ิงอื่นทานไมเห็นมา
สอนเราแบบศาสดาสอนโลกนี้มาสอนเรา เรายังรักได เขาใจไหม 
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ใหพยายามนําธรรมมาเขาสูจิตใจ จะเปนการซักฟอกจติใจใหขาวสะอาดภายใน
ใจ ใจสะอาดดียิ่งกวาส่ิงใด มีคาดียิ่งกวาส่ิงอื่นสิ่งใดที่สะอาดสะอาน ที่ถือกันวาเปนของ
สวยของงามมีราค่ําราคามาก สูจิตใจที่เกี่ยวพันกับธรรมมีความสงางามมากนี้ไมได จึง
พากันเอาธรรมเขาไปอบรมจิตใจนะบรรดาลูกหลาน อยามั่วสุมในสิ่งสกปรกโสมม มัน
ไมเกิดประโยชนอะไร สรางตั้งแตกองทกุขใหเราตลอดเวลา เวลาจะแบงสันปนสวน
แยกใจเขาสูอรรถสูธรรมก็ขอใหแยกออกไป เวลามันจะเปนไปตามนิสัยของโลกที่มี
กําลังรุนแรงก็ปลอยไป ถงึไมปลอยมนัก็ฉุดลากอยูแลว 

เวลามีโอกาสพอที่จะเลด็ลอดเขาสูศีลสูธรรมก็นําใจนี้เขาสูอรรถสูธรรม ระลึกถึง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เวลาจะนอนก็บังคับจิตไมใหมันไปสูอารมณที่เคย
เปนมาซึ่งไมเกิดประโยชนอะไร ใหเขาสูพุทโธ ธมัโม สังโฆ ภาวนาใหจิตใจมีความสงบ
รมเย็นบาง จิตใจจะมีความสงบเย็น ใจเปนของไมตาย ใจนี้ไมเคยตายมาแตกาลไหนๆ 
ไมวาใจดวงใดของบุคคลและสัตวตัวใด ไมเคยตายใจดวงนี้ แมไดรับความทุกขความ
ลําบากทรมานแสนสาหัสเพราะกรรมชั่วของตนทีท่ําแลวกลับมาเปนภัยตอตน ฉุดลาก
ลงไปถงึแดนนรก ตกนรกเสวยทุกขอยูในแดนนรกตั้งกี่กปักี่กัลป ทุกขขนาดไหนก็
ยอมรับวาทุกข ปฏิเสธไมได แตจะทาํใหจิตฉิบหายนี้ไมม ี

จิตนี้ไมเคยฉิบหาย ตกนรกหมกไหมอยูกี่กปักีก่ัลปก็ยอมรับวาทุกข แตไมยอม
ฉิบหายคือใจดวงนี้ เวลาตกนรกอยูตามกฎอนจิจังที่มีความเปลี่ยนแปลงชาเร็วกวากัน 
สัตวโลกยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอนิจจัง ไปชั่วไปดีเปนธรรมดา เมื่อหมดกรรมอัน
นั้นแลวก็เปลี่ยนเขามาสูกรรมดีซึ่งตนก็เคยสรางเอาไว เมื่อใจเขามาสูกรรมดี แลวก็ไปสู
สถานที่ดี คอืมาเกิดเปนมนุษยขึ้นไปสวรรคเปน เทวบุตรเทวดา อินทรพรหมเหลานี้ ใจ
ดวงนี้ไมเคยตายก็ไปเสวยสมบัติอันดีงามของตนเปนลําดับลําดา จนกระทั่งสรางคุณ
งามความดีใหถึงที่สุดเรียกวาบารมีแกกลาสามารถเต็มที่แลวก็ถึงแดนนิพพานได 

แมถึงแดนนพิพานจิตก็ไมสูญ ตัง้แตตกนรกหมกไหมกีก่ปักี่กัลปจติกไ็มสูญ 
ทุกขยอมรับวาทุกขแตไมสูญ ทีนี้พลิกจากชั่วมาทางที่ดี จนกระทั่งถงึแดนสวรรคพรหม
โลก นิพพานเปนธรรมสูงสุด ไปถึงนิพพานแลวก็ถึงธรรมที่สมบูรณ อัศจรรยเต็มที่แลว
ก็ไมสูญ กลายเปนธรรมธาตุขึ้นมาในจิตดวงนั้นแหละ จิตธรรมธาตุนั้นไมสูญ นั่นละ
ทานวาจิตดวงนี้ไมสูญ ไมเคยสูญ ไดรับความบอบช้ําเพราะการกระทบกระเทือน 
เนื่องจากการปฏิบัติตัวของเราผิดถูกชั่วดี กระทบกระเทือนกันไปทัง้ดีทัง้ชั่ว ทั้งสุขทั้ง
ทุกขสับปนกนัไปตลอดมาอยางน้ี แตเวลาเราชําระสะสางใหดีขึ้นเปนลําดับลําดาแลว ใจ
ก็ดีขึ้นไปจนกระทั่งถงึพระนิพพาน 
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ธรรมเหลานี้ไมใชธรรมของคนโงเขลาเบาปญญา หูหนวกตาบอดมาสอนโลกนะ 
เปนธรรมของศาสดาองคเอก โลกวิทูรูแจงโลกนอกโลกในตลอดทั่วถงึแลว จึงนําธรรม
มาสอนโลก จึงไมมีคําวาผิดวาพลาด ใหเราทั้งหลายนํามาปฏิบัติแลวจะเปนคุณเปน
ประโยชนแกจิตใจของเราเอง ทานมาเปนครูสอนเราทานก็บํารุงรักษาทานจนกระทั่งถงึ
ที่สุดจุดหมายปลายทางแลว จึงนําธรรมอันเลิศเลอนั้นมาสอนโลกทั้งหลาย เราเปนลูก
ของธรรมลูกชาวพุทธก็ควรจะนํามาระลึกใสใจของตน 

อยาใหมีแตอารมณขุนมัวหรือเปนฟนเปนไฟเผาไหมใจตลอดเวลาไมดีเลย ตอง
หาอรรถหาธรรม ระลึกพุทโธกลบความคิดความโกรธความเคียดแคนนั้นเสีย เชน 
เคียดใหผูใด โกรธใหผูใด เอาพุทโธเขาไปสกัดลดักั้นไมใหมนัคิดความโกรธความโลภ
แกผูหนึ่งผูใด ใหมันคิดแตพุทโธๆ ใจมีหนาที่คิดอยางเดียวเทานั้น เมื่อพาคิดทางดกี็ดี
ไปเลย มันจะโกรธจะแคนขนาดไหนบังคับไมใหมันคิดไปทางโกรธทางแคน บังคับให
คิดถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ ซึ่งเปนองคเมตตา องคใหอภัยตอสัตวโลกทั่วถึงกนั จิตใจของ
เราก็จะสงบเย็นลงได ใหพากันคิดอยางน้ีนะลูกหลาน นานๆ จะไดฟงอรรถฟงธรรมที
หนึ่งๆ 

ไอเร่ืองโลกนี่มันอยูตลอดเวลาภายในหัวใจของทุกคน ไมมีเวลาวาง เต็มไปดวย
โลกความสกปรกโสมม ความวุนวี่วุนวายสายแสเต็มอยูในหัวใจของสัตวโลกน่ันแล 
โดยเฉพาะคือของมนุษย มนุษยนี้ยุงมากกวาสัตวทั้งหลาย ถาไมมียาเปนเครื่อง
บําบัดรักษาแลวมันจะยุงจนกระทั่งวันตาย แลวพากันจมลงในนรกดวยความวุนมันติด
ลงไป เพราะฉะนั้นใหเอาอรรถเอาธรรมนี้เขามาเยียวยารักษา 

ธรรมเปนของเลิศของเลอ กิเลสเปนของชั่วชาลามก เปนฟนเปนไฟเผาไหม
ภายในจิตใจ ธรรมเปนความสงางาม เปนเหมือนกับน้ําดับไฟ เปนโอสถอนัเลิศเลอ ให
นําเขามาปฏิบัติ เวลาจะหลับจะนอนก็ใหพากันไหวพระ ระลึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ 
เสียกอนแลวคอยนอน นอนก็ใหหลับกับคําวาพุทโธๆ นี่จะเปนมงคลแกเราที่นอนหลับ
ลงไปดวยความมีธรรมในใจ ใหพากันจดจําเอานะลูกๆ หลานๆ 

หลวงตาก็แกมากแลวเวลานี้ อายุกําลัง ๙๕ ยางเขามาได ๔ เดือน ๕ เดือน ได
อุตสาหพยายามปฏิบัติตนตั้งแตวันบวชมา บวชมาตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ 
จนกระทั่งถงึบัดนี้เปนเวลา ๗๓-๗๔ ปนี้แลว สรางแตความดีงามมาตั้งแตวันบวช ชีวิต
จิตใจเปนเรื่องของพระทัง้มวล เร่ืองกิริยาอาการความเคลื่อนไหวของโลกสงสารที่เคย
เปนมาแตกอนที่ยังไมไดบวชปดออกหมดโดยสิ้นเชิง เหลือแตกิริยาอาการภายนอก
ภายในซึ่งเปนอรรถเปนธรรมประจํานักบวชเทานั้น ปฏิบัติ กนิอยูพูวาย ฝากเปนฝาก
ตายกับอรรถกับธรรมกบัความเปนพระเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ จนกระทั่งถงึบัดนี้แลวก็



 ๗

เปนเวลาได ๗๓-๗๔ ปนี้แลว ไดธรรมมาเปนที่พอใจ มาสั่งสอนบรรดาลูกหลาน
ทั้งหลาย ขอใหนําไปปฏิบัต ิ

การปฏิบัติธรรม ไมปรากฏไดรับความเดือดรอนในแงใดแงหนึ่งแมเม็ดหินเม็ด
ทราย มีแตความเปนมงคลๆ แกตัวของเราเอง ปฏิบัติไดมากนอยเพยีงไร ความสุข
ความเจริญความเย็นอกเย็นใจนี้ จะประกาศขึ้นมาภายในจิตใจของผูบําเพ็ญความดนีั้น
แล ใหพากันตั้งอกตั้งใจ เมื่อความดีเต็มที่แลว ความหลุดพนจากทุกขโดยสิ้นเชิงก็จะ
ปรากฏขึ้นภายในใจอยางแจมแจงชัดเจนเชนเดียวกัน นี่คือการประกอบความดี ความดี
ถึงที่แลวถึงนิพพาน นิพพานคือความดับทุกขโดยสิ้นเชิง เปนธรรมธาตุ จิตเปนธรรม
ธาตุจากการบําเพ็ญความดีงาม ตัง้แตเล็กแตนอยจนถึงมาก กระทั่งถึงแดนนิพพาน 
เพราะอํานาจแหงการสรางความดีไมหยุดไมถอยยอมสมบูรณพูนผลขึ้นเอง 

ใหพากันสรางความดีบาง อยาสรางตั้งแตความชั่วชาลามก สรางขึ้นมาพอได
อะไรจะดีความชั่วปดออกมาแลว ปดออกหนีแลว เลยไมมีความดีติดตัว ความสุขก็ไมมี 
มีตั้งแตความชั่วชาแลวก็ฟนกับไฟเผาไหมในหัวใจ ไมสมควรเลย จึงขอใหพากันปฏิบัติ
จิตใจของเราใหดี เวลาจะหลับจะนอนใหระลึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ ภายในใจแลวหลับไป
กับคําวาพุทโธๆ ใจของทานทั้งหลายจะเปนใจที่เปนมงคล หลับดวยความเปนมงคล 
ตื่นขึ้นมาหนาที่การงานอะไรมีก็ใหทําไป แตเร่ืองอรรถเรื่องธรรมอยาปลอยอยาวาง
ภายในจิตใจ นี่ก็คือสรางความเปนมงคลทั้งหลับทั้งตื่น เราก็เปนคนเจริญเปนคนดีงาม
เขาภายในจิตใจโดยลําดับลําดา ตอไปก็เลิศเลอได 

พระพุทธเจาเลิศเลอไดดวยการสรางความดีงามไมหยุดไมถอยนี้ละ ใหพากันจํา
เอานะลูกหลาน หลวงตาก็แกแลว พูดมากไปก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ธาตุขันธก็
ออนเพลีย การเทศนาวาการก็ไมสะดวก ไดแคนี้ ก็ขอใหพากันนําไปประพฤติปฏิบัติ
เพื่อเปนสิริมงคลแกตน ความสุขความเจริญก็จะมีแกทานทั้งหลายโดยทั่วกัน การแสดง
ธรรมเห็นวาสมควรแกธาตุแกขันธแกเวล่ําเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกทานทั้งหลายโดย
ทั่วกันเทอญ 
 

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