
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ที่เหลืออยูในชีวิตนี้คืออํานาจความเมตตา 
คราวนี้ละคราวทองคําไดเขาคลังหลวงเราเยอะ ที่ชวยชาติคราวนี้ตั้งแต ๒๕๔๐ 

ที่บานเมืองจะลมจม กระเทือนจิตใจมาก คราวนั้นจึงไดประกาศออกมาวาจะนําบรรดา
พี่นองทัง้หลาย ตั้งแตบัดนั้นมา ๒๕๔๐ จนกระทั่งบัดนี้กพ็ยายามพาพี่นองทัง้หลาย
ขวนขวายหาสิ่งที่เคยบกพรองขาดเขนิจําเปนมากนั้น เขาสูคลังหลวงของเรา อันดับแรก
ก็คือทองคํา เวลานี้เขาสูคลังหลวงเยอะแลว ดูวาเปน ๑๑,๖๓๗ กิโลคร่ึง ทองคําทีพ่ี่
นองทั้งหลายไดชวยกันขวนขวายเขาสูคลังหลวงที่บกพรองมากทีเดียว ก็เห็นประจักษ
ตา จึงไดรบกวนพี่นองทัง้หลายเสมอ นี้ก็ยังบอกวาตั้งอีกสักพัก วาอยางนั้นนะ ตั้งเพื่อ
ชาติไทยของเราเองไมเปนไร เอา พากันตั้งอกีสักพักเพื่อใหไดทองคําหนุนขึ้นอีก ชาติ
ไทยของเราจะไดสงางาม  

ทองคําเปนสําคัญมากทีเดียว เพราะทองคําเปนหัวใจของชาติ ชาติไหนก็ตามที่
มีทองคํามากชาตินั้นสงางาม เปนที่เกรงขามของโลกทั่วๆ ไป ถาชาติไหนมีทองคํานอย
และไมมีทองคําชาตินั้นเหลวไหล ไมมีศักดิ์ศรีดงีามอะไรเลย ศักดิ์ศรีทั้งหลายไปขึ้นอยู
กับสมบัติเคร่ืองประดับชาตินะ เหลานี้เปนเคร่ืองประดับชาตเิรา อยูแตตัวเฉยๆ ก็ไม
ผิดอะไรกับสัตว มนุษยเรามีคุณคาเพราะเครื่องประดบัประจําชาติมนุษย และศีลธรรม
เปนของสําคัญมากทีเดียว 

นี่ละที่เราเห็นทองคําเขามาสูคลังหลวงของเราไหลเขามาเรื่อยๆ จนกระทั่ง
เหลืองอรามใหเห็นอยูนี้ ขึ้นจากความรักชาติของเรา ความรักชาติและความสามัคคี ฟง
เสียงหัวหนา หัวหนาคิดเปนธรรมพากาวเดินอยางไรใหเดินตามนั้น เราเปนลูกชาวพุทธ
หัวหนาของเราคือพระพุทธเจา พระสงฆสาวก นําธรรมที่ประกาศสอนโลกอยางถกูตอง
แมนยํามาสั่งสอนพวกเรา ใหพยายามเดินตามธรรม เดินตามอยางอื่นแลวไมคอย
แคลวคลาดปลอดภัย สวนเดินตามธรรมนี้สงบรมเย็นเปนลําดับ ไมวาคนทุกขคนจนคน
มี มีธรรมในใจแลวสม่ําเสมอกันดวยความสงบรมเย็น ไมถอืเนื้อถือตัว ไมเยอหยิ่ง
จองหอง คนมีธรรมในใจยอมเปนคนวางตัวเสมอ เขากนัไดสนิทๆ ตลอดถึงสัตว
ทั้งหลายเขากันไดหมด 

นี่ละมนุษยเราที่มีธรรม ถาไมมีธรรมมีแตกิเลสมักจะเยอหยิ่งจองหองพองตัววา
มีความรูมาก มีสมบัติเงินทองมาก นี่เปนเคร่ืองเหยียบย่ําทําลายจิตใจผูอื่นใหบอบช้ํา 
แลวสุดทายก็มาบอบช้ําที่ตัวเอง เขากับใครไมคอยติด คนหยิ่งกวาโลกเขาเปนอยางน้ัน 
ถามีธรรมในใจแลวไปที่ไหนเขาไดหมด นี่แหละไดพาพี่นองทัง้หลายนําชาติเวลานี้ ซึ่ง
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เปนความจําเปนมากที่ควรจะไดนํา ไมนําไมไดจะจมจริงๆ ๒๕๔๐ มองดูอะไรๆ ไมวา
หัวคนหัวสัตวจอลงในทะเลแหงความลมจม ไมมตีัวไหนมองหนาขึ้นฟาดวยความ
เจริญรุงเรืองเลย 

ทีนี้ทําอยางไร ถาพิจารณาหาถึงความลมจมใครมาทําใหเมืองไทยเราลมจม 
มองไปที่ไหนชาติใหญชาติโตที่ไหน เขาก็ไมเคยมาเบียดเบียนทําลายชาติไทยของเราให
ลมจม สุดทายก็คือคนไทยของเราเอง ทกุคนๆ มีแตผูสรางความลมจมใหเจาของโดย
ความไมรูจักประมาณ ความฟุงเฟอเหอเหิม การอยูการกินการใชการสอยไมรูจัก
ประมาณ ถอืความฟุงเฟอเหอเหิมเปนแนวหนาก็กลายเปนยักษมากินบานกินเมืองของ
เรา สุดทายเมอืงไทยก็จะจม นี่เกิดขึ้นเพราะคนไทยของเราทุกคนลืมตัว ใหพากันจํา
เอาไว  

ธรรมขอนี้สําคัญมาก อยาพากันลืมตัว มีมากมีนอยการเก็บรักษาใหรูจักวิธีเก็บ
วิธีรักษา การจับจายใหมีเหตุมีผลพาจับจาย อยาจายแบบนิสัย..นิสัยนี้เปนความฟุงเฟอ
ติดตัวมาแลวแตดั้งเดิม ธรรมะเปนความรูจักประมาณในการจับจายใชสอย การอยูการ
กินใหรูจักประมาณ อยาพากันลืมเนื้อลืมตัว จะประคองตัวเอง ครอบครัวตัวเอง ตลอด
สวนรวมทั้งประเทศก็ได เพราะความรูจักประมาณ นี่ละความรูจักประมาณคือธรรม ถา
รูจักประมาณแลวก็เปนธรรม 

ตางคนตางนับแตหนึ่งถึงสองทั่วคนไทยทั้งประเทศ ๖๒-๖๓ ลานคน เปนคน
เรียนวิชารูจักประมาณ ปฏิบัติตามหลักวิชา ความรูจักประมาณดวยความพอเหมาะ
พอดทีุกส่ิงทกุอยาง แลวทุกส่ิงทกุอยางก็จะคอยดขีึ้นไปๆ ก็เปนอันวาเมืองไทยของเรา
ฟนฟูเมืองตวัเอง เพราะเราเปนคนจะทําใหบานเมืองของเราลมจมเพราะความฟุงเฟอ
เหอเหิม ทีนี้ใหรูจักประมาณ เสร็จแลวมาแกไขดดัแปลงตัวเองกก็ลายเปนคนดีขึ้นมา 
บานเมืองก็มคีวามสงบรมเย็นเจริญรุงเรือง ไมเดือดรอนมาก แลวหันเขาสูธรรมะ 
ธรรมะก็เปนเครื่องคุมครองจิตใจใหมคีวามสงบภายในใจอีก เปนหลายขั้นหลายภูมิ ให
พากันนําไปปฏิบัต ิ

เราไดพยายามเต็มที่แลวที่ชวยชาติบานเมืองในระยะที่วาหัวเลี้ยวหัวตอ ๒๕๔๐ 
นี้เปนเวลาจะไปจะอยู ทัง้จะนิมนตพระมากุสลา ทั้งผูที่ตายกย็ังหายใจแขมวๆ แลวพระ
ก็มารอจะกุสลาคือป ๒๕๔๐ นั่นละปมันจะลมจม จึงไดพากันฟนขึ้นเต็มเนื้อเต็มตัวทกุ
คนๆ ทุกส่ิงทุกอยางก็คอยดีขึ้นๆ ตัง้แตการชวยชาติบานเมืองมานี้ทองคําเราก็ไดเขาสู
คลังหลวงแลวตั้ง ๑๑,๖๓๗ กิโลคร่ึง ทองคาํเราเคยไดเมื่อไรตั้งแตกอน นี่ตั้งแตเรา
พรอมหนาพรอมตากันขวนขวายหาสมบัติเขาสูคลังหลวงของเรา ก็ไดทองคําตั้ง 
๑๑,๖๓๗ กโิล  
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นี่ละทองคําเหลานี้ไดมาจากบรรดาพี่นองทั้งหลายรูเนื้อรูตัว ตางคนตาง
ขวนขวายเขามา หาเขามาเยียวยาสิ่งที่บกพรองซึ่งกําลังขาดเขินมากเวลานี้ ก็ไดทองคํา
เขามาตั้งหมื่นกิโลกวาแลว สวนดอลลารไมไดมากนัก ดูเหมือน ๑๐ ลานกวา นี่เขาคลัง
หลวงแลวนะ สําหรับทองคําเขาทุกบาททุกสตางค ไมใหร่ัวไหลไปที่ไหนมาที่ไหนเลย 
เราเปนคนสั่งขาดแตผูเดยีว ทองคําที่ไดมามากนอยรอยทั้งรอยใหเขาคลังหลวงทั้งหมด 
เพราะน้ันคือหัวใจของชาติ ตองรักษาหัวใจไว อยาใหหัวใจขาด ถาหัวใจขาดอะไรไมมี
ความหมาย นี่ทองคําคือหัวใจของชาติใหเขาได  

จากน้ันเงินอยางอื่นดอลลารก็ไดเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา ไดเขาสูคลังหลวง
ของเรา นอกจากนั้นยังกระจายชวยอยูตลอดเวลามา เงินไทยเราที่มีจํานวนเทาไรๆ 
ออกชวยชาติบานเมืองทั้งนั้นแหละ ดอลลารมิหนําซ้ํายังถูกเงินไทยฉดุลากมาชวยที่จะ
ชวยชาติตอไปอีก ไมเชนนั้นก็ไมพอ สําหรับทองคํารอยทั้งรอยไมใหไหลไปไหนเลย เรา
เปนคนสั่งการเอง เพราะการที่จะดําเนินอะไรๆ เราเปนหัวหนาเราตองเปนผูคิดอาน
ไตรตรองทกุอยาง เห็นวาเหมาะสมแลวก็ส่ังไปตามนั้นๆ แลวดําเนินไปตามนั้นก็เปน
ความราบรื่นดีงามเรื่อยๆ มาดังนี้ละ  

เวลานี้ทองคาํเราก็ไดตั้งหมื่นกวากิโลแลว ดอลลารก็ ๑๐ ลานกวา จากนั้นเงิน
ไทยกก็ระจายออกไป มานี้ไมนานไมกี่วันเห็นไหมละ ทางนราธิวาส โรงพยาบาลนูนก็มา
ขอ เมื่อวานนี้ใหไป ๕ ลาน ๔ แสน นี่โรงพยาบาล วันนี้ทางเพชรบุรี ๗ ลาน ๒ แสน 
โรงพยาบาลอีกเหมือนกนัเกี่ยวกับเรื่องตา เราละขวนขวายมาให ที่เราขวนขวายมาก็คือ
สมบัติเงินทองของพี่นองทั้งหลายนั้นแหละไดมา ตางคนตางไดมา ตางคนตางชวยกัน
อุดหนุนกันไปอยางน้ีละ จึงพอเปนไป ที่ไหนขาดเขินก็ชวยหนุนกันไปๆ อยางน้ีแหละ 

สําหรับเราพี่นองทั้งหลายก็ทราบแลววา เราไมเอาอะไรเลย สามโลกธาตุเรา
ปลอยวางโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเหลือภายในจิตใจ ที่เหลืออยูในชีวิตนี้ก็คืออํานาจแหง
ความเมตตา มีอํานาจมากที่สุด มีเทาไรเปนหมดๆ ไมมอีะไรเหลืออยูฝามือเรา แบ
เลยๆ เพื่อชาติบานเมืองของเรานั้นแหละ เราพยายามที่สุดเต็มกําลัง สมบัติเงินทอง
ขาวของไดมาเพราะความพยายามของพี่นองชาวไทยรวมหัวกันดวยความสามัคคี ก็เห็น
ประจักษอยางน้ีแหละ ใหพยายามฟงเสียงหัวหนา ถาหัวหนามีธรรมแลวใหยอมรับๆ 
แลวปฏิบัติตนตาม 

ที่เราเปนหัวหนาพี่นองทั้งหลายนี้เราก็หาที่ตองตติัวเองไมไดวา ไดส่ังการสั่งงาน
ที่ไหนผิดพลาดไปบาง ตัวเองสรางความเศราหมองอะไรภายในตัวเองจะทาํให
กระทบกระเทือนแกสวนรวมเราก็ไมมี เราหมดโดยประการทั้งปวง มีแตความเมตตา
ชวยชาติบานเมือง ใหพากันอุตสาหพยายามเดินตาม นี่ก็เดินอกีพักหนึ่ง ทองคําของเรา
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ใหไดเพิ่มขึ้นไปอกี เวลานี้ทองคําในคลังหลวงของเรามีนอยมาก เราไปดูเอง วันไปมอบ
ทองคํา-ดอลลารเปนครั้งแรกเลยแหละ พอมอบเสร็จหัวหนาคลังหลวงเขาก็มานิมนต
เราไปดูโดยเฉพาะ 

เขาบอกวาในคลังหลวงนี้มีผูมาไดพบไดเห็นนี้เพียงสองทานเทานั้น แลวใคร
บางละ สมเด็จพระเทพ หนึ่ง แลวก็หลวงตานี้แหละ เขาใหเราเขาไป ตองมีความหมาย
เต็มตัวเขาจึงใหเราไปดู เราก็ไปดูซอกแซกซิกแซก็ตลอดทั่วถงึหมด แลวก็ไปซกัถามได
เร่ืองราวไดความแลว ก็ออกมาประกาศใหพี่นองชาวไทยทั้งหลายทราบเรื่อยมา
จนกระทั่งบัดนี้ วาทองคํายังมีนอยอยูมากเดียว จึงตองอตุสาหพยายามขวนขวายใหได
ทองคําเพิ่มเขาไปอกี จะพออบอุนใจบางพอประมาณ  

เราพยายามที่สุดเลย เราไมเคยที่วาจะไปแตะตองสวนใดกต็ามในของสวนรวม 
เราไมเคยแตะ มีแตขวนขวายเขามาๆ หาทุกดานทุกทางทีจ่ะใหเขาสูสวนรวมไดมีความ
แนนหนามั่นคง จึงขอใหพี่นองทัง้หลายไดเห็นใจและอุตสาหพยายามดําเนินตามกันไป 
ความแนนหนามั่นคงจะเปนสมบัติของชาติไทยเราครองทั้งประเทศนั่นแหละ ไมมีใคร
มาครอง ความสมบูรณพูนผลก็คือชาติไทยเราเปนผูครองจากการขวนขวายของตัวเอง 
ใหพากันจําเอา ใหไปปฏบิัติ  

เราไดพยายามที่สุดแลวในการชวยชาติบานเมือง หลังๆ มานี้มีแตการชวย
ตลอด แตกอนเราก็อยูแนะนําส่ังสอนธรรมดาๆ ไมคอยมาก ตอจากนั้นมาบานเมืองจะ
ลมจมก็หมุนตัวออกมาชวยชาติบานเมือง เหมือนวาจริงจังมากทีเดียว เอาจริงเอาจัง
มากจนกระทั่งปจจุบันนี้ นี่ก็ยังขอรองจากบรรดาพี่นองทัง้หลายอีก เอา ใหตั้งตัวอีกสัก
พักหนึ่ง เร่ืองทองคําของเราในคลังหลวงยังขาดอยูมากทีเดียว เราไปเห็นเอง นี่ก็
ติดตอกันมาโดยลําดับ ไดมาโดยลําดับๆ ก็ยังไมพอใจ  

เพราะฉะนั้นจึงขอใหพากนัพรอมเพรียงสามัคคี ดวยความรักชาติของเราเอง 
ขวนขวายไดทองคํามามากนอยเอามารวมกันใหเขาสูคลังหลวงอีกสักพักหนึง่ เราจะพอ
มีลมหายใจบาง นี่เราไปดูเอง สวนดอลลารอะไรเงินทองอยางอื่นเราไมพูดละ เราพูด
เฉพาะหัวใจของชาตไิทยเราคือทองคํา นี่ก็ไดอุตสาหพยายาม เราไมเอาอะไรแลว เรา
ไปที่ไหนหมนุติ้วๆ มีแตการทําประโยชนใหโลก เราไมเอาอะไร มีแตชวยโลกทั้งน้ันๆ 
อายุก็ถึงขนาดนี้แลวจะอยูไปกี่วัน  

อยูไปกี่วันเราก็ไมวิตกวิจารณสําหรับเราเอง แตบรรดาพี่นองทัง้หลายที่อาศัย
เราเปนตัวตั้งตัวตีนําหนา จะวิตกวิจารณในชีวิตของเรามากกวาการวิตกวิจารณกับ
ตัวเอง ตัวเองไมคอยวิตกวิจารณกับตัวเองในชีวิตมากนักยิ่งกวาจะวิตกวิจารณกับชีวิต
ของเรา ก็เวลานี้หลวงตาอายุตั้ง ๙๐ กวาแลวจะทนทานไปอยูไดนานเทาไร ใครก็วิตก
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วิจารณมาก เพราะฉะนั้นจึงพยายามขวนขวายกันใหไดในเวลาเรามีชีวิตอยูนี้เราก็ชวย
เต็มกําลังความสามารถ เมื่อเราตายไปแลวสมบัติเหลานี้ก็เอาไวสําหรับลูกหลานใหมี
ความแนนหนามั่นคงสงบรมเย็นตอไป นั่นละเรื่องราวเปนอยางน้ัน 

เรายังประกาศไวแลวตั้งแตนูน เขียนพินัยกรรมดวยนะ เวลาเราตายสมบัติเงิน
ทองขาวของที่พี่นองทั้งหลายนํามาเผาศพเรา คนตายเนาเฟะอยูในหีบศพ เราไมคํานึง
เลย คํานึงตั้งแตสมบตัิเงินทองทีพ่ี่นองทัง้หลายจะนํามาบริจาคเผาศพเรา เราตั้ง
คณะกรรมการไวครบถวน เก็บรักษาสมบัติเงินทองที่มีมากนอยนั้น รวมกันแลวนําเงิน
จํานวนนี้เขาไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงทั้งหมด เราจะเผาดวยไฟ อยางอืน่เราไมสนใจ 
สมบัติเงินทองที่เปนประโยชนแกทานผูมีชีวิตอยู ก็คือลูกเตาหลานไทยเรานี่แหละมี
ชีวิตอยู จะไดรับสืบทอดกันตอไป เราจึงเขียนพินัยกรรมมอบไวหมดแลวตั้งแตบัดนี ้

เวลาเราตายเอาพินัยกรรมมาอานปางๆ ก็คือตัวของเราประกาศเอง เปนอยาง
นั้น เปนอยางอื่นไปไมได เราสั่งเรียบรอยแลว เขียนพินัยกรรมเรียบรอยแลวดวย เอา
นักกฎหมายมาตรวจทานสํารวจที่เราเขียนพินัยกรรม เปนอันวาสมบูรณแบบแลว เก็บ
ไวแลวเวลานี้ ตายแลวก็เอาอันนี้มาประกาศ สมบัติเหลานี้ทั้งหมดจะซื้อทองคําเขาสู
คลังหลวงใหหมด ใหสมเจตนาของเราที่ชวยชาติบานเมืองเต็มหัวใจจนกระทั่งชีวติ
ขาด สวนใดที่จะไดในระยะนั้น เชนตายไปแลวยังจะมีผูมาบริจาค เอาสิ่งที่บริจาคนี้เขา
สูคลังหลวงอีกทีหนึ่ง วาระสุดทายเราก็ไป 

เราไมไดมีการหวงเรานะ หวงพี่นองทั้งหลายละ เร่ืองหวงเราเราบอกตรงๆ เรา
ไมหวง เราหมดทุกส่ิงทกุอยางแลว ไมมีอะไรขัดของภายในจิตใจ โลงไปหมด พอหมด
ทุกอยาง มตีั้งแตความเมตตาที่อยูกบัโลกนี้เทานั้น หวงใยลูกเตาหลานเหลนทั้งหลาย 
กลัวจะอดอยากขาดแคลนในกาลตอไป เราจึงขวนขวายเวลาที่มีชีวิตอยู ซึ่งพอเปนไปได
เราก็พยายามอยางน้ีแหละ ใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ การปฏิบัติตัวเพื่อความเปนคนดีนี่
เปนของหายาก มันมักจะหาตั้งแตความชั่วมาทําลายตัวเองนะ ความดีงามที่จะเปน
เครื่องสงเสริมจิตใจใหสงางาม และเบิกกวางในภพชาติตอไปที่จะเปนสุคติโลกสวรรค 
กาวเดินไปดวยอํานาจแหงบุญแหงกุศลไปเสวยทิพยสมบัติ ในเมืองสวรรคชั้นพรหมนั้น
มีนอยมาก มันจะไปเสวยตั้งแตบาปแตกรรมที่สรางไวดวยความคึกความคะนองอยูใน
นรกอเวจีนั้นละเสียมาก ใหพากันแกไข 

สวรรค-นิพพานใครเปนคนบัญญัติ หรือประกาศสอนโลกเวลานี้ หูหนวกตา
บอดจากไหนมาประกาศ ก็ศาสดาองคเอกเปนผูประกาศ ใครจะไปรูแจงแทงทะลุยิง่
กวาศาสดาองคเอกมาสอนพวกเราไวแลวซึ่งเปนการถูกตองทั้งหมด อยาพากันขามนะ
ขามหัวพระพุทธเจา ขามหัวตัวเอง ทําลายพระพุทธเจาก็ทําลายตัวเองนั้นละ ให
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ระมัดระวัง ส่ิงใดที่ทานสอนไวใหนากลัวก็ใหกลัว ส่ิงที่นากลาคือความดีงามทัง้หลาย
ขอใหพากันสรางความดีงามเขาใสตัวเอง ใจนี้มันไมตาย มันเปนนักทองเที่ยว ใจนี้คือ
นักทองเที่ยว  

ไมเคยฉิบหาย ไมเคยตาย ไมเคยสูญ คือใจดวงนี้ของสัตวแตละตัวๆ ละดวงๆ 
ไมเคยตาย แตเสวยเปนนักทองเที่ยว ออกจากภพนี้เขาภพน้ัน ภพนั้นเขาภพน้ี สูงๆ
ต่ําๆ มานี้กี่กัปกีก่ัลป มแีตจิตดวงเดยีวเปนนักทองเที่ยว เราสรางความดีใหมัน มีความ
ดีงามแลวจะเขาสูสุคติโลกสวรรค จากนั้นถึงความพอดีพนจากทุกขไดโดยสิ้นเชิง ใหเรา
สรางตามคําสอนของพระพุทธเจา อยาสรางตามความอยากของตัวเอง ถาสรางตาม
ความอยากของตัวเองนี้จะไมเกิดประโยชนอะไรเลย ใครก็มีแตสรางตามความอยาก
ของตัวเอง ผลของมันคอืฟนคือไฟเผาไหมอยูทัว่ดินแดน มีแตทําตามความอยากของ
ตัวเองมันไมเกิดผล มันผิดหวังๆ ทั้งน้ันแหละ ถาสรางตามหลักธรรมพระพุทธเจาจะ
สมหวังไปโดยลําดับ 

เมืองไทยเราเปนเมืองพทุธ อยาลืมพระพุทธเจา ใหคอยฟงคําสอนของทาน
เสมอ อยาฟงตัง้แตคําสอนของกิเลสมันอยูในหัวใจนี้ ใจดวงหนึ่งไมทราบวามีศาสดา
ของกิเลสกี่ตวัก็ไมรูละอยูในนั้น สอนลากลง ที่จะสอนใหขึ้นไมมี คําวากิเลสสอนคนให
พนทุกขไมเคยมีตั้งแตกาลไหนๆ มา มแีตธรรมเทานั้นสอนโลกใหพนทุกขไดโดย
ส้ินเชิงตลอดมาเชนเดียวกัน ใหพากันพยายาม เราหูหนวกตาบอดกใ็หฟงเสียงทานผู
เฉลียวฉลาดแหลมคม คือจอมปราชญ ไดแกศาสดาองคเอกสอนโลกไวแลว ใหพากัน
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ไมเชนนั้นจะพากันเสียทาเสียทีไปเรื่อยๆ อยางน้ีแหละ 

ถาไมฟงเสียงครูแลวเสียทาไปเรื่อยๆ ถาฟงเสียงครูแลวจะสมหวังๆ ครูคือ
ศาสดาคือธรรม กิเลสเปนครูอยางลึกลับภายในใจ กระซิบกระซาบลากลงๆ แลวจม
ไปๆ ตามมันมีจํานวนมากนะ สวนที่จะขึ้นไปตามพระพุทธเจาสอนมีนอยมากทเีดียว 
ใหพากันฟงคําสอนของพระพุทธเจาจะไดสงบรมเย็น อยูดวยกันทุกคนๆ ใหรูวาทุกคน
มีหัวใจ ใหดูหัวใจเขาหัวใจเรา มีมากมีนอยใหดูหัวใจกัน อยาเอาแตหัวใจของเราดวง
เดียวนี้ไปเหยียบย่ําทําลายหัวใจคนและสัตวทั่วโลกไมไดนะ ตองดูหัวใจตัวเอง เฉล่ีย
พาดพิงไปถงึหัวใจอื่น เขามีความรูสึกอยางไร ตองพิจารณาเฉลี่ยเผื่อแผใหพอดิบพอด ี

เก็บความรูสึกไวดวยดี อยาเปดปาก ปากเปราะปากบอน ใชไมไดนะ ใหปาก
เก็บความรูสึกไว จะพดูออกมาสิ่งใดใหพิจารณาเสียกอน เราพูดคํานี้ลงไปเราพอใจเรา 
แลวคนอื่นเขาจะพอใจหรือไม เราพูดเวลานี้พูดดวยความเคียดแคน มีความกดดันผลัก
ออกมาๆ แลวแสดงแตฟนแตไฟไปเผาไหมผูอื่นหรือไม หรือพูดเปนอรรถเปนธรรม มี
เจตนาหวังดีตอกัน พิจารณาใครครวญคําพูดคําจาแลวคอยพูดออกไป 
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คนเรามีหัวใจ แมแตหมาไปดุมันมนัก็ไมพอใจ ตีมันยังรองเลยหมา ก็มันไม
พอใจมาก ถึงขนาดตีมนัก็เจ็บมากมันก็รอง จะวาอยางไร นี้คนอยูดวยกันก็ตองมีหัวใจ
เหมือนกัน ใหมองดูใจซึง่กันและกัน อยาดูแตใจเรา อะไรก็เอาแตใจเราเปนใหญ ใจเรา
มันวิเศษวิโสมาจากโลกไหนนะ พอที่จะเอาคนทั้งโลกใหมาอยูในอํานาจแหงหัวใจของ
เราดวงเดียว มันเปนไปไดเหรอ เรียกวาเปนไปไมไดๆ เราจะคัดเลือกอยางไรที่จะให
เปนไปไดดวยความสงบรมเย็นดวยกัน เราตองพินิจพิจารณาเรื่องความคิดความอาน
ทั้งหลาย อยาสักแตวาพูดแลวพูดเลา เปนนิสัยปากบอนปากเปราะไมดีเลย 

ใหใชความคิดความอานเสียกอนคนเราอยูดวยกันได ผัวผิดยอมรับวาผิด-เมีย
ผิดยอมรับวาผิดอยูกันไดจนกระทั่งวันตาย ถาผิดไมยอมรับผิด เอาความผิดมาเปน
ความถูกก็เอาไฟเผาตัวเองและคนอื่นไปดวยก็ยิ่งแตกกันไดอยางงายดาย ใหพากันจํา
เอา มันไมใชเลนนะสอนมนุษยนี่ อะไรจะหยาบยิ่งกวามนุษย ทิฐมิานะอะไรจะสูงเกิน
มนุษย มันไมไดลงกันงายๆ นะ วิชาหมากัดกันกค็ือมนุษยนัน่แหละ เจอกันเขาเฉพาะ
อยางยิ่งผัวกบัเมีย ผัวก็ถือสิทธิ์วาตัวเปนผัว เมียก็ถือสิทธิ์วาตัวเปนเมีย สวนมากเมีย
นั่นละถือสิทธิ์มากกวาผูชาย ผูชายนานๆ ทนไมไหวก็วากสักทีหนึ่ง แตผูหญิง
มันแวกๆๆ ทั้งหยิกทัง้ขวน  

หลังผูชายเห็นไหมละใสเส้ือมานี้ ขางหลังมันถูกหยกิถูกขวนแหลกหมดเลย 
กลัวคนอื่นเขาเห็นแลวอายเขาก็ใสเส้ือมาผูชาย เพราะอะไรเปนอยางน้ัน ก็ผูหญิงตัวมัน
เล็บแมวสูไมได สูเล็บผูหญิงไมได เอาเล็บหยิกหลังผัวนั่นละมันสําคัญ มันอยูเล็บอันนี้ 
เล็บนี้มันไมแหลมเหมือนเล็บแมวแตมันนารําคาญยิ่งกวาเล็บแมว พากันจําเอา ใหอด
ใหทน อยูดวยกันตองเก็บความรูสึกไวเสมอ ไมเชนนั้นทะเลาะกันวันยังค่ํา ความ
ทะเลาะกันเปนความสุขแลวเหรอ 

เรารักกันก็วาเปนความสุข ไดกันตามความสมหวังแหงความรักก็เปนความสุข 
เมื่อตางคนตางฟงเสียงซึง่กันและกันแลวเปนความสุขดวยกัน ถาไมยอมฟงเสียงใคร
เอาแตใจแลวนั้นละสรางฟนสรางไฟเผาหัวอก ทนไมไหวก็แตก สุดทายก็หยาก็รางกัน
ไป เปนประโยชนไหมหยารางกัน แมแตหมอทีม่ันราวเราตองเยียวยารักษา อันนี้ทบัไป
เลยใชไมไดนะ 

เอาละวันนี้พูดมากตอมากมันเหนื่อยแลวละ ไมไดพูดอะไรนักละมันเหนื่อยทั้ง
วันๆ ขอใหทานทั้งหลายไดนําธรรมที่สอนนี้ไปประพฤตปิฏบิัติ ใหตางคนตางอดตาง
ทนเก็บความรูสึกไวดวยดี อยาปากเปราะๆ ดวยกัน สวนมากเราก็ไมไดตําหนิผูหญิง
ทั่วๆ ไป สวนมากผูหญิงมันปากเปราะมากกวาผูชาย ผูชายเก็บความรูสึกไดมากกวา
ผูหญิง ไมคอยมีอะไรละ นานๆ ถึงวากสักทีหนึ่ง สวนผูหญิงมันแวๆ ๆ เพราะฉะนั้น



 ๘

หลวงตาบัวจึงไมมีเมีย มนัมีฝามืออันเดียวมันตีปากเมียไมไหว จึงไมเอาเมีย จะไมไดตี
ปากเมียเขาใจไหม เอาละพอ 

  
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

