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เทศนอบรมฆราวาส ณ เขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน 
เมื่อค่ําวันที่ ๘ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

ไมมีอะไรหนักย่ิงกวากรรมดีกรรมชั่วของเรา 
 วันนี้มีโอกาสไดมาเยี่ยมบรรดาพี่นองทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งแถวเขื่อนอุบล
รัตน และที่อื่นๆ จนกระทั่งถงึกรุงเทพฯ กไ็ดมารวมกันฟงเสียงอรรถเสียงธรรม เสียง
ธรรมกับเสียงโลกผิดกัน เสียงโลกเปนเสียงสกปรกรกรุงรังเปนฟนเปนไฟเผาไหมซึ่งกนั
และกัน หาความสงบไมได แตเสียงอรรถเสียงธรรมเปนน้ําดับไฟ สาดไปที่ไหนสงบงบ
เงียบลงไป ไฟรอนๆ ก็ดบัมอดลงไป มีความชุมเย็นเปนสุขทั่วหนากัน  

วันนี้พี่นองทัง้หลายก็ไดสรางบุญสรางกุศลผลประโยชน ตามกําลังศรัทธาของ
ตนๆ ไดมีโอกาสฟงธรรมเทศนาของครูบาอาจารยในวันนี้ เพราะเสียงธรรมนี้จะไดยิน
ลําบากมากอยู ไมเหมือนเสียงโลกเสียงสงสารซึ่งหาความสงบไมได แตเสียงธรรมไม
คอยมีปรากฏในโลก เพราะฉะนั้นคําวาธรรมซึ่งเปนน้ําดับไฟจึงระงับดบักันไมทันไมลง 
มีแตฟนแตไฟ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา ไฟราคะตัณหา ไฟความโลภ ความ
ทะเยอทะยานอยากไมมจีบมีส้ิน ไฟโมหะไมรูเนื้อรูตัวตั้งแตเกิดมามีแตดีดแตดิ้นดวย
อํานาจแหงความหลงโมหะมันครอบงํา เปนอยูอยางน้ีตลอดมา ธรรมเปนน้ําดับไฟ
สําหรับระงับดับไฟกองรอนๆ คือ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินาใหสงบเย็นลงไป  
 วันนี้เปนโอกาสอันดีที่พี่นองทัง้หลายจะไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรม เพราะตั้งแต
เกิดมาไมไดเขาวัดเขาวาฟงธรรมจําศีลกับเขาเลยนั้น มีอยูจาํนวนมากในศาลาหลังน้ี แต
ตามเหวตามบอตามบึงตามอะไร ตามโรงระบํารําโปนั้นเต็มไปหมด มีแตพวกนี้ละไป 
สวนวัดวาอาวาสที่จะสนใจฟงอรรถฟงธรรมเพื่อกลอมใจ หรือชําระใจของตนใหสงบ
รมเย็นเปนความสุข เห็นใจเจาของที่มีราคาขึ้นมานั้นมีนอยมาก สวนมากมีแตคนไร
ราคา หาความสุขความเจริญทางจิตใจไมไดเลย สวนมากก็มีแตเอาวัตถุส่ิงของมาอวด
กัน คนนั้นมีนั้น คนนี้มีเงิน คนนั้นมีทอง คนนี้มตีึกมีรามบานชอง มีบริษัทบริวารมาก 
มีไปหมด ถาส่ิงจะทําใหลุมหลงงมงายนั้นมีไปหมด แตส่ิงที่จะทําใหเบิกทางกวาง
ออกไปเพือ่ความสุขความเจริญไดแกศีลธรรมนั้นไมคอยมกีนั  

เพราะฉะนั้นจึงเกิดมาดวยความมืดบอด และอยูไปอกีก็อยูดวยความมืดบอด 
ตายไปก็ตายไปดวยความมืดบอด หาความสวางกระจางแจงดวยอรรถดวยธรรมดวย
คุณงามความดีไมมีเลยในบุคคลคนหนึ่งๆ นั้น เรายังพอใจอยูเหรอ อยางทานแสดงไว
วา  โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชชฺลิเต สติ อนฺธกาเรน โอนทฺธา ปทปี น คเวสถ. 
ก็เมื่อโลกสันนิวาสน้ีมันเปนฟนเปนไฟเผาไหมกนั ดวยความโลภความโกรธราคะตัณหา
อยูตลอดมาทุกหัวใจสัตว ไมมีวันสงบงบเงียบลงบางเลย แลวทานทั้งหลายยังหัวเราะ
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ร่ืนเริงบันเทิงกันอยูเหรอ ทําไมไมเสาะแสวงหาที่พึ่ง คอืศีลคอืธรรมเขาสูใจบาง นี่ทาน
แสดง พระพุทธเจาทานกระตุกเอาบาง เห็นวามืดบอดจนเกินไป ทานก็กระตุกเอาบาง 
โก นุ หาโส ยังมีความรื่นเริงบันเทิงกับฟนกับไฟอยูตลอดไปเหรอ จะไมรูเนื้อรูตัวบาง
เหรอ นั่นทานสอนพวกเราทานสอนอยางน้ี 

จึงขอใหพี่นองทัง้หลายหันหนาเขาสูอรรถสูธรรม เวลาจะหลับจะนอนก็ใหไหว
พระเสียกอน อิติปโส สฺวากฺขาโต  สุปฏิปนฺโน แลวไหวพระตามกําลังของตนที่เรียนมา
ไดมากไดนอย แลวนั่งทําความสงบแกจิตใจของเรา ซึ่งมันฟุงเฟอตัง้แตตื่นนอน ถาวา
รถก็ดับเครื่องไมลง ดับเครื่องไมเปน ติดเครื่องแลวเอาความหลับเปนการดับเครื่องรถ
คือความคิดความปรุงทั้งหลาย เปนอยางน้ีทุกหัวใจ หาที่เกาะที่ยึดไมไดเลย อยูดวย
ความเควงควางไมมีหลักมีเกณฑนี้ แลวยังพอใจรื่นเริงบันเทิงอยูกันไปอยางน้ีเร่ือยๆ 
แหละเหรอ ใหตั้งปญหาถามตนบาง ถาถามตนบางแลวก็จะไดรูความเกิดมาของตน  

การเกิดมานี้ผูไมมีวาสนาพอจะเปนมนุษยเกิดเปนมนุษยไมไดนะ สัตวทัง้หลาย
เต็มแผนดิน ทั้งใตดินเหนือดินในน้ําบนบกเต็มไปหมดมีจาํนวนมากขนาดไหน กับ
มนุษยเราเทากํามือเทานั้น มีมากเพียงกํามือหนึง่มนษุย แตสัตวทั้งหลายที่พลัดตกไป
จากความดีงามไปเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมารเปนสัตวนรกอเวจี มีจํานวนมาก
ขนาดไหน ควรเอามาเทียบในตัวของเรา เดี๋ยวเราจะหลวมเขาไปเปนอยางน้ันเขามาอีก
แลวก็จะจมไปอีกแหละ ใหรูสึกเนื้อรูสึกตัว  

จิตใจเกิดมาไมมีอารมณธรรมติดเนื้อติดตัวติดใจบางเลย มีแตอารมณของโลก
ที่จะพาใหเดือดรอนวุนวายหาจุดที่หมายไมได อยางน้ีไมสมควรแกเราเปนมนุษยซึ่ง
เปนลูกชาวพุทธเลย เพราะเมืองไทยเปนเมืองพทุธ อยางนอย ๘๐% ถือศาสนาพุทธซึ่ง
เปนศาสนาเอกของศาสดาองคเอก ไมมีศาสดาใดที่จะมาเสมอเหมือนพระพุทธเจาของ
เราซึ่งเปนศาสดาของพวกเรา เพราะทานองคนี้ทานเปนผูตรัสรูรูแจงแทงตลอด เรียกวา
โลกวิทูรูแจงโลกนอกโลกใน โลกผีโลกคน โลกเปรตโลกสัตวนรก จนกระทั่งถงึโลกเทว
บุตรเทวดา-อินทร-พรหมถึงนิพพาน พระพุทธเจาทรงรูแจงแทงทะลุหมด ไมมีใครที่
จะเสมอเหมือนพระพุทธเจา 

สําหรับเราเองเพียงดูเราก็ไมรอบตวั บางคนไมดูเลย มีแตความเพลิดความ
เพลินตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตาย เกิดมาก็ดวยความจม ตายไปดวยความจม หา
ความฟนฟูดวยศีลดวยธรรมไมมีเลย นี่ควรจะคิดกันบางมนุษยเรา แตนี้ตอไปใหฟต
จิตใจเราเขาสูธรรม พุทโธ ธัมโม สังโฆ นี้คือธรรมดวงเลิศ ไมมีส่ิงใดเสมอเหมือนแลว
ในโลกทั้งสาม มีพุทโธ ธมัโม สังโฆ เปนธรรมที่เลิศเลอที่สุดแลว ขอใหนอมนึกเขามาสู
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ใจของตน อยางนอยเวลาจะหลับจะนอนขอใหไหวพระสวด อิติปโส สฺวากฺขาโต 
สุปฏิปนฺโน กอน แลวนั่งทําความสงบใจดวยบทธรรมบทใดบทหนึ่งทานเรียกวาภาวนา  

นึกพุทโธก็ได ธัมโมกไ็ด สังโฆก็ได เขามาบริกรรมกํากับใจของเรา มีสติควบคุม
อยูกับคําบริกรรมของตนในเวลานั่งภาวนา อยางนอยใหได ๕ นาที เราตกนรกตั้งแตตื่น
นอนจนกระทั่งหลับ นานเทาไร วันคืนหนึ่งเปน ๒๔ ชั่วโมงตกตลอด แตเราจะลากเรา
ขึ้นสวรรคเพียง ๕ นาทีดวยการภาวนา คือพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ โดยความมีสติ
กํากับรักษาเทานี้ไมไดเหรอ ใหตั้งหนาตั้งตาถามตัวเองบางนะ เกิดมาไมถามตัวเอง
แหละไปถามแตคนอื่น คนใดก็มแีตคนโลเลโลกเลกตาฝาตาฟาง ตอบกันสุมสี่สุมหา 
หาหลักหาเกณฑไมได  

ถาถามธรรมในตัวเอง เราเกิดมานี้เราจะตายเหมือนโลกทั่วๆ ไป แลวเรามี
ความดีงามอะไรบางติดเนื้อติดตัวเรา พุทโธเคยมใีนหัวใจไหม ธัมโมเคยมใีนหัวใจไหม 
สังโฆเคยมีในหัวใจไหม การใหทานเราเคยไดใหทานมากนอยเพียงไร การรักษาศีล
รักษาธรรมอยางนอยศีล ๕ เราเคยไดรักษากับโลกแหงชาวพุทธเขาบางไหม ให
พิจารณา การภาวนาพุทโธ ธัมโม สังโฆ ซึ่งพระพทุธเจาเลิศดวยการภาวนา เราเคยได
ภาวนาบางสัก ๑ นาทีไหม เหลานี้เปลาทั้งน้ันพวกเรา เรียกวาเปลาหมดไมมีในตัว 
แสดงวาขาดทุนมากมายกายกอง 

เพราะฉะนั้นใหพากันตั้งเน้ือตั้งตัวระลึกถึงศีลถึงธรรม อันจะเปนที่พึ่งเปนพึ่ง
ตายไดก็คือศีลคือธรรม นอกนั้นเราอยากทําดวยความทะเยอทะยานของเรา ทําไป
เทาไรมันก็มีแตบาปแตกรรม ทําความชั่วชาลามกทกุแบบทุกฉบับ ฆาสัตวตัดชีวิต 
เบียดเบียนรีดไถคดโกงคนอื่น เหลานี้มีตั้งแตการสรางบาปสรางกรรม เอารัดเอา
เปรียบเขา ไมไดสนใจทีว่าหัวใจเขากับหัวใจเรามันเหมือนกันนี้ไมคิด เอาแตใจตัวเอง
เปนใหญกวาใจของโลกทั้งหมด มีใจของเราดวงเดียวใหญกวาโลก จึงเอารัดเอาเปรียบ
โลกไดตลอดมา แลวก็สรางตั้งแตกรรมคือความชั่วชาลามกตั้งแตวันเกดิจนกระทั่งวัน
ตาย แลวเวลาไปแลวเราจะเอาอะไรทีน่ี่ 

บาปกรรมมันเต็มตัวแลวจะเอาอะไรมาหาบมาหามมาใสไดละ รถไฟกี่ขบวนจะ
มาบรรทุกบาปกรรมของเราแตละคนๆ นี้ รถไฟกี่ขบวนถึงจะบรรทุกไปหมดที่เราสราง
เอาไวนั่นนะ นั้นละบาปกรรมเหลานี้ไมมีอะไรมนี้ําหนักหนักมากยิ่งกวากรรมนะ ส่ิง
ทั้งหลายที่วาบรรจุไดมากๆ ไมมากเทากรรม กรรมนี้บรรจุไวมากเต็มหัวใจสัตว ตนไม
ภูเขาดินฟาอากาศแผนดินทั้งแผน ไมมีอํานาจมากดถวงจิตใจเราใหจมลงในนรกได แต
การสรางบาปสรางกรรมฉุดลากเราไดไมสงสัยอนันี้ ไมมีส่ิงใดจะหนักยิง่กวากรรมชั่วที่
เราทําลงแลว ดึงลงไดจนถึงจมในนรกอเวจีไดไมสงสัย สวนกรรมดีก็เหมือนกันดึงเรา
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ขึ้นตั้งแตภูมมินุษยนี้ไปจนกระทั่งถงึสวรรค ๖ ชั้น พรหมโลก ๑๖ ชั้น เขาถึงแดน
นิพพาน นี่คือบุญคือกุศลมีน้ําหนักมาก เรียกวากรรมดี ดึงขึ้นถึงนิพพานเลย  

บุญกับบาปนี้มีน้ําหนักมากที่สุด บาปก็ดงึลงใหจมลงในนรกไดไมสงสัย ส่ิงอื่น
ส่ิงใดไมมีน้ําหนัก ไมมีกําลังมาก ที่จะฉุดลากสัตวโลกผูสรางบาปสรางกรรมนั้นใหจมลง
ไดเหมือนกรรมชั่วนี้เลย และในขณะเดียวกันไมมกีรรมใดที่จะดึงบุคคลผูสรางบุญสราง
กุศลสมภารใสหัวใจแลวขึ้นสวรรค ขึ้นพรหมโลกจนถึงพระนิพพานไดเลย นอกจาก
กรรมของตัวเองที่สรางไวนี้เทานั้น ใหพึงพากันทราบวาอะไรมันหนักในโลกนี้ ไมไดมี
อะไรหนักยิ่งกวากรรมดี-กรรมชั่วของเรา ที่เราสรางแลวกดเราลงใหเต็มเหนี่ยวถึงนรก
อเวจีไดไมสงสัย ส่ิงเหลานั้นมากดไมได แตกรรมชั่วนี้กดลงไดใหจมลงในนรกอเวจี กี่
กัปกีก่ัลปใหจมอยูนั่นไดทั้งน้ันแหละ 

ทีนี้กรรมดีกเ็หมือนกัน เมื่อเราสรางไปมากๆ กรรมดีมีกําลังมากฉุดเราขึ้น ฉุด
เราขึ้น ฉุดขึ้นจนกระทั่งถึงแดนนิพพาน หายสงสัยเรื่องความทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ไม
มีในพระนิพพาน เปนความเที่ยงตรงคือพระนิพพาน นี่ละอํานาจแหงกรรมดีมีน้ําหนัก
ขนาดนี้ ทานทั้งหลายอยาไปคิดวาส่ิงใดที่วามีน้ําหนักมากๆ ไมมีน้ําหนักมากยิ่งกวา
กรรมดี-กรรมชั่วของตนที่สรางเอาไว จะกดถวงตนลงใหเต็มเหนี่ยวก็ได จะยกตนขึ้น
ใหถึงพระนพิพานก็ได ดวยอํานาจแหงกรรมดีของตน 

เพราะฉะนั้นจึงพากันเชื่อกรรมนะ พระพุทธเจายอมรับแลวเรื่องกรรม กรรมดี 
กรรมชั่วพระพุทธเจาทรงมองทะลุหมดแลว วาใหคุณใหโทษแกสัตวไดอยางแทจริง 
อยางอื่นไมสามารถมาเปนได แตเร่ืองกรรมด-ีกรรมชั่วนี้สามารถที่จะบังคบัและที่จะยก
ผูที่ทําความชั่ว-ความดีนั้นใหกดลงและใหขึ้นไปไดเหมือนกรรมดี-กรรมชั่วนี้เลย พา
กันจดจําเอา 

เราอยูเฉยๆ เวลาอยูในมนุษยนี้ก็เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา ทุกขก็ไมมากนัก 
แตไปเมืองผเีมืองเปรตนั่นซีทุกขลําบากมากที่สุด ตั้งรอยวันก็ไมไดหนึ่งวันในนรกอเวจี 
นั่นเขาเรียกวาปทิพย ตั้งรอยปทิพย เพียงชั้นต่ําๆ เทานั้นก็รอยปทิพยถงึจะไดเปนวัน
หนึ่งคืนหนึ่งในแดนสวรรค สูงขึ้นไปเทาไรตั้งหมืน่ๆ ปเทากับไดวันหนึ่งคืนหนึ่งในแดน
สวรรค ในแดนพรหมโลก ถึงพระนิพพานแลวไมมีปมีเดือน คือนิพพานนั้นเที่ยงไม
เคลื่อนไหวไปไหน ทางดานกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปลี่ยนแปลงไมมีเลยในพระ
นิพพาน เที่ยงตรง นี่ละกรรมของผูสรางไดถึงสุดขีดแลว เรียกวาถึงพระนิพพานเปน
เมืองเที่ยงตรง ตรงแนว นี่การสรางความดี 

ทนีี้การสรางความชั่วก็แบบเดียวกันอีก ใครสรางความชั่วไดมากนอยเพียงไรก็
จะเปนผูขนเอากรรมของตนนั้นละมาเปนขาศึกตอตนเอง ทรมานตนเองไปทุกภพทุก
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ชาติตลอดไปเลย ถายังมีกรรมชั่วอยูภายในจิตใจมากนอยเพียงไรกจ็ะทําคนนั้นให
ไดรับความทุกขความลําบาก กรรมเปนสิ่งที่ใหญโตมากที่สุด อยามองขามไปนะ กรรม
ดี-กรรมชั่วมีน้ําหนักมาก มีกําลังมาก ไมมอีะไรที่จะเหนือกรรมไปไดเลย นตฺถิ 
กมฺมสมํ พลํ ไมมอีานุภาพใดที่จะมีกําลังมากยิง่กวาอานุภาพแหงกรรมดีและกรรมชั่ว
ไปไดเลย ทานสอนไวอยางน้ี 

อะไรจะใหญขนาดไหน หนักขนาดไหน สูกรรมด-ีกรรมชั่วที่สัตวแตละรายๆ 
ทําลงไปไมได ถาทําลงไปแลวกดจริงๆ ถาเปนความชั่ว ถาเปนความดีก็ยกขึ้นจริงๆ 
สูงสงจนถึงพระนิพพานได ถาทํากรรมชั่วก็กดลงไปจนถึงนรกอเวจี จมอยูนั้นกี่กัปกี่
กัลปก็ขึ้นมาไมได นี่ละกรรมจึงเปนของมีน้ําหนักมาก จึงพากันใหพจิารณาถึงเร่ือง
ความดีความงาม อยาทําตามความอยากโดยถายเดียว ความอยากมันจะพาไปทางต่ํา
เสมอ ถาส่ิงใดธรรมไมชอบแลวกิเลสมันชอบ มันพาทําส่ิงน้ันละ ถาทําส่ิงน้ันไปแลวมัน
ก็เปนภัยแกตัวเอง เปนภัยแกตัวเองแลวก็บีบบี้สีไฟตัวเองอยางน้ันละ 

ไมมีสัตวตัวใดจะเหนือกรรมไปไดนะ ไมมีในโลกอนันี้บรรดาสัตวจะเหนือกรรม
ดี-กรรมชั่วไปได กรรมดีเปนผูตกแตงในทางดโีดยถายเดียว กรรมชั่วเปนผูตกแตง
ในทางชั่วและกดสัตวโลกลงไปโดยถายเดียว ไมมีอันใดที่จะใหญยิ่งกวากรรมดี-กรรม
ชั่ว ใหพากันระมดัระวังทุกคน ลูกหลานที่มาฟงเทศนวันนี้ หลวงตาไดอุตสาหพยายาม
ทั้งๆ ที่รางกายชํารุดทรุดโทรมมาก เทศนก็ลําบากลําบน ธาตุขันธไมอํานวย ก็ไดเทศนา
วาการใหพี่นองทัง้หลายฟง พอเปนคติเครื่องเตือนใจนําไปปฏิบัติตนใหเปนคนดี  

อยาทําตามความอยากความทะเยอทะยาน จะพาเราใหลมจมได ใหทาํส่ิงที่ดี
งาม จอมปราชญนักปราชญทั้งหลายทานวาเปนสิ่งที่ดี เอา..ยากก็ใหทํา ฝน ฝนกิเลส 
กิเลสมันไมอยากใหทําความดี ใหฝนมันทําลงไปโดยลําดับจนกระทั่งมนัชิน เวลาคนทํา
ความดีมากเขาๆ ไมไดทาํอยูไมไดนะวันหนึ่ง เหมือนกันกับคนทําความชั่ว ไมไดทําอยู
ไมไดวันหนึ่ง พวกลักพวกขโมยนี่เหมือนกัน ไมไดอะไรควาเอาเขาเรียกสากมอง สาก
มองครกกระเดื่องเขาตําขาว ไดขโมยนั้นก็เอา ไมใหเสียลวดลายนักเลงโต ชอบฉกลัก
ปลนขโมย วันหนึ่งๆ กินอยูปูวายกับความขโมย ไมไดขโมยอยูไมได มนัปวดหัว ไป
ไหนตองสะพายยาทันใจไปดวย ถาวันไหนไมไดขโมยมันปวดหัว ตองเอายาทันใจมากิน
แกปวดหัว ถาวันไหนไดขโมยเขามาแลวยาทันใจก็นอนหลับสนิท ไมถกูรบกวนมากนัก 

นี่ละเรื่องคนเคยทางไหนทําทางนั้น ทําความดีก็เหมือนกัน ทีแรกไมอยากทํา 
ครั้นทําไปๆ มันมีความดูดดื่ม มีรสมีชาติตางกนักับรสของความชั่วทั้งหลาย ดูดดื่มไป
ทางที่ดี ไมไดทําความดีอยูไมได สุดทายทําความชั่วไมได ทําไดแตความดีโดยถายเดียว
เทานั้น เปนอยางน้ันนะ ใหพี่นองทั้งหลายฝกนะจิตนี่ เอาอะไรไปสอนมันติดทั้งน้ัน
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แหละ ความชั่วยิ่งติดงาย ความดีสอนนี้ติดยากแตติด ถาเราพยายามสอน พยายามฝน
ความชั่ว ทําตามความดีไปมากๆ แลวเราก็จะคอยเปนคนดี ไปอยูภพใดชาติใดขึ้นชื่อวา
คนดีแลวไมมีตกระกําลําบากแหละ มีแตความสุขความเจริญ เสวยผลคือสมบัติทิพย
ของตนที่ไดสรางไวแลวตั้งแตอดีต จะเปนภพใดชาติใดก็ตาม นี้เปนเครื่องหนุนเราใหมี
ความสุขความเจริญตลอดไป 

ผิดกันกับคนสรางความชั่ว ไปเกิดในภพใดๆ มตีั้งแตความชั่วชาลามก ไปไดผัว
ไดเมีย ก็ไปเรียนวิชาหมากัดกัน ผัวกับเมียเลยเปนคูตอสูกัดกันเลย ก็เพราะกรรมของ
คนทั้งสองนัน่ละมันสรางมาใหสมประกอบ ทีแรกก็รักกันสองสามวัน ตอมาก็เรียนวิชา
หมามาทะเลาะกันกัดกันไปเรื่อยๆ เปนอยางน้ีนะ พากันจําเอา ใหเอาวิชาธรรมเขาไป
ไมทะเลาะ ไมวาผัวพูดถูก เมียพดูถูก ใหยอมรับกัน จะถืออาํนาจวาเราเปนเมีย ถือ
อํานาจวาเราเปนผัว ไมยอมลงกันนีแ้ตกกระจัดกระจายกันไปไดเลยแหละ ถาตางคน
ตางยอมรับความผิดถูกชั่วดีจากกันและกันแลวอยูกันไดจนกระทั่งวันตาย ยังเสียดาย 
ยังคิดถงึอาลัยอาวรณตอกัน นี่ละคือความดี ยอมรับเหตุตอกันแลวก็เปนความดีตอกัน 
ใหพากันจดจําเอาไว 

วันนี้จะเทศนเพียงเทานี้ เทศนมากกวานี้ก็เหน่ือยแลว ธาตุขันธไมอํานวย
เหมอืนแตกอน  แตกอนเทศนไปเปนชั่วโมงๆ กวาๆ เดี๋ยวนี้ไปไมไดแลว กําลังวังชา
หมดไปๆ จงึขอฝากธรรมะทั้งหลายที่มาแสดงในวันนี้ ใหบรรดาพี่นองทั้งหลายไดนําไป
คิดไปอานไปบําเพ็ญในตัวเอง การทําบุญใหทานอยาตระหนี่ถี่เหนียว เรามีพอไดพอ
เปนพอไปมากนอยเพียงไรใหแบงกินแบงทาน อยาหวงไวใสพุงอันเดียวอันนี้ ตายแลว
พุงเละไมไปไหน แตจิตไมไดมีบุญมกีุศลเปนเครื่องเสบียงหนุนตัวเองแลวจิตนี้จะจมนะ 
ตองสรางความดีงามไวสําหรับอาหารของจิต สรางวัตถุทัง้หลายนี้ไวเปนอาหารของกาย 
กายตายไปแลวก็อาศัยอาหารของจิตคือสรางความดีงาม จิตก็ไปเปนสุขๆ สุคโตๆ ถา
ผูสรางไดมากๆ ถึงนิพพาน  

นี่ละอํานาจแหงการสรางความดี อยาพากันปลอยกันวางนะ ศาสนาจะไมมีในใจ
ของมนุษยเราจะไปอยูกับหัวใจใดละ หัวใจมนุษยเปนหัวใจที่ควรแกอรรถแกธรรมแก
ศาสนา ถาลงมนุษยเรารับอรรถรับธรรมไมไดแลวทีนี้จะไปอาศัยอะไรละ ใหพากันจํา
ตรงนี้ใหดีนะ เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานี้ เห็นวาสมควรแกธาตุแกขันธกาลเวลา ขอ
ความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ 

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

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 


