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เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๔๖ (เย็น) 
ศาสนาวางลงที่มนุษย 

วันนี้เปนวันมหามงคลแกบรรดาพี่นองชาวจันทบุรีของเรา และจังหวัดใกลเคียง 
นับตั้งแตกรุงเทพมาถงึจังหวัดใกลเคียงตางๆ มีจํานวนมาก  โดยวันนี้มีคุณวิทยา  
ปณฑแพทย ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานในงานนี้  เพื่อจะหนุนชาติไทย
ของเราใหขึ้นจากหลมลึก ซึ่งเปนมาเปนเวลาหลายป  ที่ไมคาดฝนวาจะฟนฟูขึ้นมาได
ขนาดที่ทานทั้งหลายไดเห็นอยูเวลานี้  ก็ไดปรากฏฟนฟูขึ้นมาอยางประจกัษตา เปนที่
ชุมเย็นแกใจของพี่นองชาวไทยที่รักชาติทั้งหลาย ซึ่งตางทานตางมีความรักชาติ เสียสละ
ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน  หลวงตามีความรูสึกซาบซึ้งในความรักชาติ ความ
ศรัทธาเสียสละของพี่นองทั้งหลาย ทั้งฝายพระเจาพระสงฆและประชาชนรวมมือรวมใจ
กันชวยนี้เปนอยางมาก จึงขอจารึกไวในดวงใจนี้ตลอดไป สมเจตนาที่ไดอุตสาห
พยายามชวยพี่นองทัง้หลายดวยวัยชรา อายุเวลานี้ก็ถึง ๙๐ ปแลว 
 วันนี้ก็ไดมาพบพี่นองทัง้หลายเปนจํานวนมาก มีทานผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธานฝายประชาชน มีพระเจาพระสงฆมทีานเจาคณะจังหวัดทั้งสองฝาย ไดมา
รวมมือรวมใจกันดวยความรักชาติ สมเหตุสมผลกับชาติไทยเราเปนชาติแหงเมืองพุทธ
คือพุทธศาสนา ยอมรูจักความหนักเบามากนอยที่เกิดขึ้นในชาติของตน ซึ่งเวลานี้
พระสงฆทั้งหลายอยูทั่วประเทศไทยนี้ ลวนแลวตั้งแตเปนลูกของประชาชน มีอยูทกุแหง
ทุกหน พอแมของพระสงฆทั่วแดนไทยเรานี้มีอยูทุกจงัหวัด นี่เรียกวาพอแมของ
พระสงฆไทย 

พระสงฆไทยสละออกจากกิจการบานเรือน แลวมาบําเพ็ญศีลธรรมเพื่อเปน
ความสงบรมเย็นแกตนเองและประเทศชาติบานเมือง เมือ่ไดมาเห็นความเดือดรอน
ของพอแมพีน่องทั้งหลาย ซึ่งอยูในฐานะเปนพอเปนแมเปนนาเปนอาทั่วประเทศไทย
ไดรับความลําบากลําบนก็ทนอยูไมได ตางทานตางเสียสละออกมาดวยการแนะนํา
ตักเตือน หรือชักชวนพี่นองทัง้หลายใหชวยชาติของเราซึ่งเวลานี้กําลังคับขัน  ตางทานก็
ออกมาทั้งสองนิกาย ซึ่งเปนลูกของพีน่องชาวไทยทั้งชาติดวยกันทั้งน้ัน  

นับวาเปนมหามงคลแกพี่นองทัง้หลาย  การที่ไดศาสนามาเปนผูนํา เปนของหา
ยาก เพราะศาสนาของพระพุทธเจาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว จากความบริสุทธิ์
แหงพระทัยของพระพุทธเจาที่ตรัสรูขึ้นมา รูแจงแทงทะลุพระจิตบริสุทธิ์สุดสวน  ไดนํา
คําส่ังสอนมาแนะนําโปรดปราน พวกพี่นองเราทั้งหลายซึ่งเปนพุทธบริษัท เรียกวา ลูก
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ของพระพุทธเจาไดเปนคติเตือนใจ ปฏิบัติตนตามคําส่ังสอนของพระพทุธเจาตลอดมา  
พระสงฆเมื่อสละออกบวชไปแลว ทานก็อุตสาหพยายามขวนขวายหาศีลธรรม คุณงาม
ความดีมาประดับจิตใจของตน เมือ่จติใจไดรับอรรถธรรมซึ่งเปนความราบรื่นดีงามและ
เลิศเลอประจําใจแลว  การแสดงออกตอบรรดาประชาชนทั้งหลายยอมจะไดคตอิันดไีป
ใชทั่วถึงกัน 

เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนความจําเปน ไมวาจะแสดงออกในแงใด ยอมเปนคติ
เครื่องเตือนใจและสวยงามไปทั้งนั้น พระทานปฏิบัตดิีปฏบิัติชอบตามหลักธรรม นํา
ธรรมที่ทานปฏิบัติแลวไดผลเพียงไรมาแนะนําส่ังสอนประชาชน  จิตใจเราแมจะมีความ
เดือดรอนวุนวายก็ตาม แตไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมมักจะสงบลงในทันทีทันใด และ
สงบลงดวยดีเพราะอํานาจแหงธรรม ธรรมนี้เปนน้ําดับไฟ เขาสถานที่ใดไมมีคําวาครึวา
ลาสมัย คนชั่วชาลามกถึงขนาดมหาโจรก็ตาม ถาไดรับธรรมเขาซึมซาบถึงใจแลวยอม
ออนนิ่มลงไป พลิกเปลี่ยนกายวาจา ความประพฤติที่ไมดทีั้งหลายนั้น เขาสูความ
ราบร่ืนดีงามไปทุกอยาง ตนเองก็ชุมเย็น คนอื่นที่เคยไดรับความเดือดรอนจากความ
ประพฤตชิั่วของโจรมารทั้งหลาย ก็พลอยไดรับความดิบความดีชุมเย็นไปตามๆ กัน   

เร่ืองศาสนธรรม จึงไมมีขอยกเวนวาไมควรเขาสูสถานที่ใด เปนขอจําเปนอยู
ตลอดเวลา  ที่ศาสนธรรมคือธรรมของพระพุทธเจานี้จะตองแทรกเขาไปทกุแหงทุกหน 
นับตั้งแตเด็กที่เราเลี้ยงมาในบานของเรา ก็สอนเด็กใหมีความสวยงามดวยความ
ประพฤตอิัธยาศัยใจคอซึ่งเปนเรื่องธรรมที่ดีงามทัง้น้ัน เปนผูใหญก็สอนอรรถสอน
ธรรมใหรูจักหนาที่การงาน การประพฤตติัวผิดถกูชั่วดีประการใด นําธรรมเขาไปวัด 
คัดเลือกความไมดทีั้งหลายออกจากกายวาจาใจ พยายามสั่งสมความดีงามเขาสูตน 

ตางคนตางมคีวามมุงหวังอยางเดียวกันนี้แลว คนเราจะมีจํานวนมากนอย
เพียงไร อยาวาแตเมืองไทยนี้เลย ทั่วโลกถายอมรับธรรมวาเปนธรรมเสียอยางเดียว 
แลวตั้งหนาตั้งตาปฏิบัตติอธรรม ความยื้อแยงแขงดี ความเอารัดเอาเปรียบ ความคด
โกงรีดไถ ความมีอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ ทั้งหลายซ่ึงเปนขาศึกตอธรรมนั้นก็จะ
คอยเบาบางลงไปเปนลําดับลําดา แมที่สุดเราอยูในบานในเรือนของเรา พอแมมีลูกเล็ก
เด็กแดงจํานวนมากเต็มบานเต็มเรือน แลวตางคนตางแนะนําส่ังสอนเด็กใหเปนคนดี 

ครูอาจารยที่เปนครูสอนอยูตามโรงร่ําโรงเรียน ก็พยายามดดัแปลงแกไขตนใน
ส่ิงไมดีทัง้หลาย แลวนําความดีมาปฏิบัติตนเอง และแจกจายแกบรรดาลูกศิษยลูกหา
ที่มาศึกษาเลาเรียนตามสถานที่และโรงเรียนตางๆ เปนลําดับลําดาไป เด็กก็จะ
กลายเปนเด็กดีไปดวยศีลธรรม ไดความรูวิชาที่เรียนนั้นมาเปนเครื่องดําเนินงาน แลว
ศีลธรรมเปนเครื่องคอยบอกคอยแนะ อะไรควรอะไรไมควร พรอมกับความประพฤตดิี
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งามประจําตนอยูเสมอ  ทั้งครูทั้งอาจารยตางคนตางรักสงวนในความดีงามทั้งหลายซึ่ง
ออกจากศีลธรรมนําไปปฏิบัติ ก็คอยกลายเปนคนดิบคนดี 

อาจารยก็เปนแบบพิมพของเดก็ที่ด ี แลวเด็กก็ไดรับการศึกษาจากครูจาก
อาจารยแลวมาปฏิบัติตัวเพื่อความเปนคนดีมีธรรมแทรกอยูเสมอๆ เดก็ก็จะไมลืมตัว 
ครูอาจารยก็เปนแบบเปนฉบับที่ดี  โรงรํ่าโรงเรียนสถานที่ไปศึกษาตางๆ เมื่อมีธรรม
เขาแทรกอยูแลว จะมีคณุคามีราคาสูงสงมากกวาความรู ที่เราเรียนมาโดยธรรมชาติ
ธรรมดาของโลกของสงสารโดยไมมีธรรมเขาแทรก  ตางกันเชนนี้  

เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเรา จึงเปนศาสนาแบบฉบับของโลกทัง้สามไดเปนอยาง
ดี  นับแตมนุษยขึ้นไปถึงเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ตองไดรับการอบรมสั่งสอนจาก
พระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายทัง้น้ันทีเดียว เพราะวาทานเหลานี้เปนผูมีกิเลสยอม
มีขัดมีแยงตามภูมิธรรมของตน เพราะความวามีกิเลสน้ันมีมากมีนอยจะมีขัดมีแยง มี
ขวางกันเปนธรรมดา  จึงตองไดรับการแนะนําส่ังสอนใหรูจักดีจักชั่ว คัดเลือกส่ิงไมดี
ทั้งหลายออกเปนลําดับจากธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน เชน พุทธกจิของ
พระพุทธเจาทรงแสดงแกสัตวโลกไวมี ๕ ประการ หาประการนั้นคืออยางไร 

ประการแรก นี่จะยกเปนภาษาไทยขึ้นมาเลยจะไมยกบาลี เพราะยกมาแลวก็
จะตองแปลใหพี่นองทัง้หลายฟง จึงขอแปลเปนภาษาของเรา จะฟงไดชัดเจนไปเลย
ทีเดียว บาย ๓ โมง ๔ โมง พระพุทธเจาประทานพระโอวาทแกพอคาประชาชน  นับแต
พระมหากษตัริยลงมาถึงประชาชนทั่วๆ ไป  นี่ตอนบาย ๔ โมง 

พอตกค่ําเขามาก็ประทานพระโอวาทแกบรรดาพระสงฆ ผูตั้งหนาตั้งตา
ประพฤตปิฏบิัติตัวเพื่อมรรคเพื่อผล เพื่อนิพพานใหไดรับพระโอวาทแลวนําไปปฏิบัติ
ตนตลอดไป 

เที่ยงคืนก็ทรงประทานพระโอวาทแกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมทั้งหลาย ซึ่ง
รวมแลวเรียกวา ทวยเทพ รวมทั้งทาวมหาพรหมมาถึงเทวดาทั้งหลายดวยเรียกวาทวย
เทพ  ทานเหลาน้ีจะไดยินไดฟงอรรถธรรมที่พระพุทธเจาทรงประกาศสั่งสอนในเวลา
เชนนั้นเปนประจํา นี่เปนขอที่สาม 

ขอที่ส่ีทรงเลง็ญาณดูสัตวโลกดวยพระญาณที่เลิศเลอของพระพุทธเจา  เมื่อเห็น
ทานผูใดที่มีอุปนิสัยปจจัยที่ควรจะสงเคราะหสงหาได แตจะถึงอันตรายแกชีวิตอยาง
รวดเร็ว พระองคก็เสด็จออกไปโปรด  นี่เรียกวาทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผูใดมอีุปนสัิย
ปจจัยอยางไรบางหรือไมมี 

เพราะสัตวโลกมีหลายประเภท ทานแสดงไวถงึบุคคล ๔ ประเภท อุคฆฏิตัญู 
สัตวโลกผูมีอุปนิสัยปจจัยที่ตรัสรูตามพระพุทธเจาอยางรวดเร็ว ถาเปนวัวก็อยูปากคอก
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คอยที่จะโดดออกมาอยูแลว เมื่อมีผูมาเปดปากคอกให วิปจิตัญู รองลําดับกันลงมา
ตามหลังกันออกไปเพือ่พนจากกองทุกข นี้ไดแกผูที่มีอปุนิสัยเยี่ยมแลว คอยฟงแต
อรรถแตธรรมที่จะนําตนใหหลุดพนจากทุกข  พอไดรับพระโอวาทจากพระพุทธเจาแลว
ก็บรรลุธรรมไปโดยลําดับลําดานับตั้งแตอุคฆฏิตญัูลงไปจนวิปจิตัญู สองประเภทนี้
เรียกวาเปนผูมีอุปนิสัยสามารถที่จะรับอรรถรับธรรม เพื่อนําธรรมนั้นเขามาปฏิบัติแก
ตนเอง และหลุดพนจากทุกขไปอยางรวดเร็ว 

รองลําดับกันลงมา อันดับที่สามพวกเนยยะ คําวาเนยยะ นี่เปนผูพอแนะนําส่ัง
สอนได  ความขี้เกียจไมอยากทําบุญทําทานก็ม ี แตความอยากหลุดพนจากทุกขก็ม ี ก็
ทําใหเกิดความขยันหมั่นเพียรในการทําบุญใหทาน สรางคุณงามความดีเขาแกตน โดย
ฝาฝนความขี้เกียจขี้ครานความไมเอาไหนนั่นออกเปนลําดับลําดา แลวมีอุปนิสัยคอย
ปรากฏเดนขึ้นมาๆ นี่เปนประเภทที่สาม ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนสัตวโลกที่มีหลาย
ประเภท 

ประเภทที่สามก็คือพวกเราๆ ทานๆ นี้แหละ ใหมีความอุตสาหพยายาม
ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติดัดแปลงตนเองใหเปนคนดี ไปที่ไหนอยาลืมธรรมของ
พระพุทธเจา วาดีกับชั่วเปนตัวของเราผูจะทําเอง จึงตองไดคัดไดเลือกไปตลอดเวลาที่
จะแสดงออกจากใจของเรา ใจคิดไมดีก็ใหระงบัมันเสีย ไมเกิดประโยชนแกตนแลวยัง
เปนโทษแกตนอีกดวย  จากน้ันก็กระจายไปกระทบกระเทือนถึงผูเกี่ยวของกไ็ดรับความ
เสียหายไปตามๆ กัน ความคิดเชนนี้ใหระงับดับมัน  วาจาใดที่เปนไปเพื่อความนิ่มนวล
ออนหวานโดยเหตุโดยผลแลว ใหนําคําพูดเชนนั้นออกไปแสดงตอกัน  แตอยาไปแบบ
นิ่มนวลออนหวานไพเราะเพราะพริ้งเพื่อตมตุนเขาอยางมหาโจรก็แลวกัน 

มหาโจรนี้เปนผูที่มีความนิ่มนวลไพเราะเพราะพริ้งที่สุด การแสดงออกแหง
กิริยามารยาทจะไมมีใครนิ่มนวลยิ่งกวามหาโจร มหาโจรมีทั้งคนธรรมดา มีทั้งคนมี
อํานาจบาตรหลวงปกครองบานเมือง กิริยามารยาทนี้ทําใหประชาชนมีความตายอกตาย
ใจเพราะความนิ่มนวลออนหวาน กลวย ๕ สวนสูไมได  นี่เปนความนิ่มนวลที่จะ
ดําเนินงานเพื่อกินตับกนิปอดประชาชนใหไมมีเหลือตับปอดนั้นเลย เพราะความนิ่ม
นวลออนหวาน หวานลอมแลวสัตวตายใจสนุกกินตับกินปอดของประชาชนจนหมดเนื้อ
หมดตัวไดอยางน้ี ทานเรียกมหาโจรทางราชการ 

มหาโจรคนธรรมดาก็มีการหลอกลวงตมตุน การสรางอะไรก็ตามการคาการขาย
รวมหัวกันทํานั้นทํานี้ หลอกลวงตมตุนจนกระทั่งเพื่อนฝงูทั้งหลายทนอยูไมได  บริษทั
บริวารแตกกระจัดกระจาย สถานที่ทําการคาการขาย เชน บริษัทนี้ก็ลมเหลวไปได 
เพราะมีคนที่แหลมคมอยูดวยความปากหวานไพเราะเพราะพริ้ง ทําใหคนอื่นเขาตายใจ
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แลวสนุกกลืนกินตับกินปอดเขาอยางนี้ก็มี นี่เปนคนประเภทที่วาโจรมารทั่วๆ ไป
ธรรมดา มีหลายประเภท  

นี่ละเรื่องเหลานี้มีอยูกับทุกคน ขอใหพินิจพิจารณาดวยกัน มีธรรมเปนเครื่อง
กําจัดมันระมัดระวังเสมอ  จะเรียกวาเปนผูมีธรรมภายในใจ  เพื่อนฝูงที่คบคาสมาคม
ซึ่งกันและกนันั้น ไมมีใครที่จะตองการความถูกหลอกลวงตมตุนจนหมดเนื้อหมดตัว 
ใหดูทั้งใจเขาดูทั้งใจเรา ถาใจเราเปนอยางน้ัน หลอกลวงเขา เขาจะเปนยังไง ถาเขามา
หลอกลวงเราอยางน้ีเราจะเปนยังไง เมื่อเทียบเคียงแลวเราก็ทําไมลงในสิ่งที่ไมดี
ทั้งหลาย  ซึ่งเทากับทําตัวของเรานั่นเอง  เพราะการทําความชั่วใหคนอื่นก็เทากับทํา
ความชั่วใหตัวเอง  นี่อธิบายมาเปนคนประเภทที่สาม ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนสัตว
โลก เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมเรื่อยมา 

คนประเภทที่ส่ี เปนคนหมดหวังแลวตั้งแตตกคลอดออกมา เปนมนุษยก็เปน
เศษมนุษย เดนมนุษย ไมมีคุณคาไมมรีาคา แตการหลอกลวงตมตุนทําลายผูอื่นให
ไดรับความบอบช้ําหรือเสียหายนั้น ไมมีใครเกินพวกปทปรมะ คือ คนไมเอาไหนใน
การทําความดีงาม แตเปนผูเอาจริงเอาจังในการกอความฉิบหายแกสวนรวม ประเภทนี้
มีแตลมหายใจฝอดๆ ตายลงไปแลวยมบาลก็ไมอยากจะรับเปนผูตองหา ดีไมดีจะแตก
กระจัดกระจายออกจากนรกอเวจีไป เพราะพวกสัตวนรกถึงเขาจะมบีาปมีกรรมอัน
หนาแนนก็ตาม แตกรรมเขาไมพิสดารเหมือนกรรมของนักโทษประเภทนี้ที่จะเขาไป
ทําลายนักโทษ  คือสัตวนรกในเรือนจําอยางน้ันก็มีมากทีเดียว ประเภทนี้เรียกวาไมเอา
ไหนทั้งนั้นแหละ เกิดมาอยูในโลกก็เปนคนรกโลกเปลาๆ ไมทําประโยชนใหแกผูใด 

ทั้ง ๓-๔ ประเภทนี้ มันอยูในตัวของเราดวยกันนั้นแหละ ถาเราพยายามทําตัว
ของเราใหเปนผูลุลวงไปดวยดีเพื่อมรรคเพื่อผล เพราะความอุตสาหพยายามของเรา 
เราก็เปนไปได ทีแรกก็ลมลุกคลุกคลานเปนธรรมดา ทําหลายครั้งหลายหนทําไมหยุด
ไมถอย ความชํานิชํานาญความคลองแคลววองไวก็คอยเกิดขึน้มีขึ้น  การงานก็สะดวก
ราบร่ืนดีงาม ผลก็ไดอยางใจหวังเปนลําดับ  สุดทายก็เปนผูที่ไดรับผลอยางรวดเร็ว
เหมือนอุคฆฏิตัญูได เพราะอาศัยการฝกฝนอบรมหนุนหลังอยูตลอดเวลา  ความ
คลองแคลวก็คอยมขีึ้นมาๆ อยางน้ี 

เราอยาใหเปนคนประเภทที่ ๔ ถาหากวาจะเปนประเภทใดก็ตามอยางมากอยา
ใหเลยประเภทที่ ๓ คอื มีการแนะนําส่ังสอนได ถามีความขี้เกียจขี้คราน ความคิดรัก
ใครใฝใจในความชั่วชาลามก ก็ใหปดออกจากจติใจ  แลวเอาความดีงามเขามาสวมใส
ในกายวาจาใจของเราคนเดียว หนาที่การงานทุกอยางก็จะเปนมงคลแกตน นี่เรียกวาแก
ความชั่วในตัวของเราได เรียกวาคนประเภทนี้เปนคนที่พอแนะนําส่ังสอนได นี่หมายถึง
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พระพุทธเจาทานทรงแนะนําส่ังสอนสัตวโลก ทานสั่งสอนมาดวยธรรมอันราบรื่นดีงาม
เรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมพีระภาคเจาตรัสไวชอบแลว 
ตรัสไวดีแลว ไมมีคําวาผิดหวัง  ทานผูใดปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจาแลวจะดีงาม
ไปตามฐานะของตนเปนลําดับลําดา ควรที่จะนํามาประดับประดาตัวของเรา 

เด็กเวลาไปเรียนหนังแสหนังสือก็ใหมีธรรมเปนเครื่องกํากับตน  มีความอดทน
บางเปนธรรมดา  อยาเห็นแกไดแกเอาเห็นแกความประพฤติตัวเตร็ดเตรเรรอน  ไมมี
กฎมีเกณฑไมมีฝงมีฝา ทําเด็กใหเสียได  เรียนวิชามามากนอยวิชานั้นเลยกลายเปนฟน
เปนไฟมาทําลายตัวเอง และสวนรวมไปกไ็ดถาไมมีธรรมแฝงอยู แทรกอยูภายในจิตใจ 
เพราะฉะนั้นจึงควรมีธรรมแทรกอยูเสมอ ความรูวิชาที่เราเรียนมาจากที่ไหนๆ ก็ตาม
ตั้งแตต่ําจนกระทั่งสูงสุดในวิชาที่โลกยอมรับกัน  เมื่อมีธรรมเขาแทรกแลววิชานั้นๆ จะ
ทําประโยชนใหแกผูที่ศึกษาเลาเรียนมา เปนประโยชนแกโลกหรือสวนรวมเรื่อยๆ ไป
ไมมีความเสียหายเขาแทรกสิงเลย เพราะมีธรรมเปนเบรกหามลออยูเสมอ  

จึงขอใหลูกหลานทั้งหลายที่มาศึกษาเลาเรียนและทุกทานที่มาฟงธรรมอยูเวลานี้ 
กรุณานําไปคิดอานไตรตรองทบทวนตัวเองวาขัดกับธรรมขอใดบาง ที่จะเปนภัยแก
ตัวเองและสวนรวมแลว ขอใหพยายามพากันแกไขดัดแปลงไปเรื่อยๆ อยางน้ีบานเมือง
ของเราก็จะมีความเจริญรุงเรือง เพราะเด็กก็เปนเดก็มีธรรมพูดกันรูเร่ือง ผูใหญก็มี
อรรถมีธรรมพูดกันรูเร่ืองฟงเสียงกัน แลวใหญความรูสูงขนาดไหน ก็พูดกันรูเร่ือง
เพราะธรรมนี้ยอมระงับดับความไมดี ความไมดีจะใหญขนาดไหนก็สูอรรถสูธรรมไมได  
นําธรรมมาชะลางความชั่วทั้งหลายก็กลายเปนความดีขึ้นมา เหมือนสิ่งสกปรกทีไ่ดรับ
การชะลางเรียบรอยแลว ยอมเปนวัตถุที่สะอาดสวยงามนาใชนาสอยขึ้นมา 

นี่ก็เหมือนกนั คนๆ หนึ่ง ถาทําตัวใหหมดหวังแลวก็หมดไปเลย ไมมคีุณคามี
ราคา ไมเกิดประโยชน ถาทําตัวใหมีคุณคามีราคาก็มีขึ้นมาได  เพราะฉะนั้นธรรมจึงเขา
ไดในทุกซอกทุกมุม แมแตสัตวถามีธรรมก็นารักเหมือนกัน คือสัตวกม็นีิสัยประจําตัว
ของสัตวเหมอืนกัน มีสัตวดีสัตวเลว คนก็มีคนดคีนเลว ดีๆ เยี่ยมก็ม ี  นี่ก็เพราะธรรม
ทั้งน้ันที่นําไปปฏิบัติ  กข็อใหทุกๆ ทานไดนําธรรมนี้ไปปฏิบัติ    

ดังหลวงตาทีน่ําพี่นองทั้งหลายเวลาน้ี ก็นําดวยความเปนธรรมลวนๆ นี่ละธรรม
ไปที่ไหนเจาของเองกม็ีความภูมิอกภูมิใจ ดังทีน่ําไทยทานที่พี่นองทั้งหลายบริจาคนับ
จํานวนมากขนาดไหน ตั้งแตทองคํา ดอลลาร เงินสดลงมา  พี่นองทัง้หลายบริจาคผาน
หลวงตาบัวแตผูเดียว ธรรมดาสิ่งของมีจาํนวนมากอยางน้ี อยางไรตองร่ัวไหลแตกซึม
ไมมากก็นอยเปนไดไมสงสัย  แตสําหรับหลวงตาบัวนี้ขอชี้นิ้วเลยวา สมบัติทั้งหลายที่พี่
นองไดมาบริจาคทั่วประเทศไทยผานหลวงตาบัวนั้น หลวงตาบัวเปนผูรับดวยความ
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เมตตาสงสารดวยความอิ่มพอทุกอยาง ไมมีความหิวโหยโรยแรงที่จะแบงสันปนสวน
เอาของทานทั้งหลายมาดวยความลี้ๆ ลับๆ สกปรกโสมมภายในจิตใจ เปนเจตนาที่ไม
บริสุทธิ์หรือเรียกวาเจตนาทุจริตอยางน้ีหลวงตาไมเคยมี บริสุทธิ์ทุกแงทุกมุมมาเลย 
เพราะเหตุไร ก็เพราะนําธรรมมานําพี่นองทั้งหลาย 

ถาเปนกิเลสแลวไหลเขาพุงตัวเองหมด ไมมีอะไรเหลือเลย ที่ออก
ประจบประแจงก็วาไปทาํอันนั้นเทานั้น ไปทําอันนี้เทานี้ ความจริงที่เอามากลืนเขาในพุง
นี้มีจํานวนมากตอมากนีม้ีเยอะ  แตสําหรับหลวงตานี้ขอยืนยันกับพี่นองทัง้หลายดวย
ความบริสุทธิ์ใจเลยวา ไมมี แมแตบาทหนึ่งหลวงตาไมมี  ทรัพยสินเงินทองที่พี่นอง
บริจาคทานมานั้น ทั้งๆ ที่หลวงตาไมเคยเกี่ยวของกับการเงนิการทองตั้งแตบวชมา ใช
เปนความจําเปนเล็กๆ นอยๆ เทานั้น พอออกภาคปฏิบัติกรรมฐานแลวปดเลย ไมยุง
กับเงินทองเหลานี้เลย 

แตเมื่อเขามาถึงตาจน คือ ชาติไทยของเราก็จะลมจมตอหนาตอตา ดังที่เห็น
ชัดเจนทั่วประเทศไทยของเราอยูนี้แลว ก็ไดอตุสาหพยายามดัดแปลงแกไขตัว ไมเคย
เกี่ยวของกับเงิน  ก็รับเงินเขาฝากธนาคารโดยมีชื่อของหลวงตาแตผูเดียว ไมมีใครมา
รับแทนจายแทน ทําหนาที่แทนหลวงตาเลย  หลวงตาจะเปนผูส่ังเก็บสั่งจายแตผูเดียว 
ในบรรดาจํานวนสมบัติพี่นองทัง้หลายที่มาบริจาคมากมายนั้น 

เพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหลายที่ออกในแงใดมุมใด จึงออกดวยเหตุดวยผลทุก
อยาง ไมมมีุมสกปรกโสมมเจือปนอยูในกิริยาแหงการจับจายของหลวงตาบัวเลย  พี่
นองกรุณาทราบตามนี้ เพราะหลวงตาไดทําดวยความเมตตาจริงๆ ตอพี่นองชาวไทย
เราในคราวนี้ ซึ่งไมคาดไมฝนวาจะไดทํา ก็ไดทําใหเห็นแลว การนําพี่นองทั้งหลายก็
รูสึกวาซาบซึ้งในใจเปนอยางมากตลอดมา  ไปเทศนาวาการในสถานที่ใด มีประชาชน
มาจํานวนมากๆ ตลอดทเีดียว ไมเคยมีที่ไหนบกบางเลย  การเทศนาวาการที่ไหนมีแต
ประชาชนคนจํานวนมาก  เมือ่เขามาบริจาคมากนอยก็เก็บหอมรอมริบเขาสูคลังหลวง
ของเรา 

สมบัติเหลานี้หลวงตาไดแยกหลายประเภท สําหรับทองคาํกับดอลลารนั้นได
นําเขาสูคลังหลวงลวนๆ ไมมีชิ้นใดแยกจากคลังหลวงนี้ไปไดเลย  สวนเงินบาทนั้นได
แยกเขาซื้อทองคําดอลลารบางเล็กนอย เขาสูคลังหลวงเปนเงินบาท ๙๔๑ ลาน อันนี้ซื้อ
ทองคําเขาสูคลังหลวงของเรา เหลือจากนั้นก็แยกแยะออกไป เพราะคลังหลวงนี้เปน
เหมือนตนลําของตนไม แลวกิ่งกานสาขาดอกใบทีก่ระจายออกจากตนไมนั้น  ไดแกคน
ทั้งประเทศทีม่ีความจําเปนตางๆ กันทั่วแดนไทยของเรา ทางนั้นมาขอความชวยเหลือ
อยางน้ัน ทางนี้มาขอความชวยเหลืออยางน้ี สุดทายแทบจะไมมีวันวางแตละวันๆ จากผู
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ที่มาขอ เพือ่ความชวยเหลือของเรา โดยบางรายก็เปนคนทุกขคนจน ชวยเต็มเม็ดเต็ม
หนวย คนทุกขคนจนแลวก็ชวยทางผูเจ็บไขไดปวยมารักษาโรงพยาบาล ขอรองใหเรา
เปนเจาของคนไข เพราะเขาไมมีเงิน เราก็รับใหๆ ไมเคยปดออกเลยแมแตรายเดียว  
รายไหนมาขอเรา เราชวยรอยเปอรเซ็นตๆ อยางน้ีตลอดมา จากเงินจํานวนเหลานี้
แหละ 

จากน้ันก็สรางสถานสงเคราะห ไมนับมีมากมีนอย โรงรํ่าโรงเรียนกี่สิบหลังไม
นับเหมือนกัน ทั่วประเทศไทยเหมือนกันหมด จากนั้นก็โรงพยาบาล โรงพยาบาลนี้จะ 
๒๐๐ กวาโรง  โรงพยาบาลรูสึกพิสดารมากทีเดียว ทั้งเครื่องไมเครื่องมือ รถรา ตึกราม
ตางๆ นี้ไดชวยเหลือเต็มเม็ดเต็มหนวย ๒๐๐ กวาโรงที่ไดชวยจากเงินประเภทนี้ แลวก็
ชวยทางราชการ สถานที่ราชการตางๆ ไดชวยเต็มกําลัง ชวยแตละแหงๆ หมดมาก
ทีเดียว เวลานี้ก็กําลังชวยเรือนจําลาดยาวอยู ตกลงเรียบรอย เขากําลังสรางปกเข็มเวลา
นี้ เปนตึก ๒ หลัง หลังใหญ ๓ ชั้น หลังหนึ่งสําหรับนักโทษหญิงไดพกันอนกัน หลังที่ 
๒ เปนหลังพยาบาลรักษาดวยหยูกดวยยา นี่กําลังเร่ิมสรางอยู เราคาดคิดเอาไววาคงไม
ต่ํากวา ๓๐ ลาน แตเทาไรก็ตามถาลงวาไดใหแลวจะพยายามหาใหจนหมด นี่ก็คือ
สมบัติของพีน่องทั้งหลายที่บริจาคมา กรุณาทราบตามนี้ 

หลวงตาพอทุกอยางแลว ที่จะนําสมบัติเงินทองของพีน่องทั้งหลายไปใช
ประโยชนสวนตัวนี้ไมมี แมแตเงินของหลวงตาเองทีพ่ี่นองทัง้หลายบริจาคมาโดยตลอด
ก็ไมเคยเก็บสั่งสมไวเลย  ออกชวยโลกทั่วประเทศไทย เชนเดียวกันกับเงินโครงการชวย
ชาตินี้เหมือนกัน กรุณาทราบตามนี้ นี่ละคําวาธรรมไปที่ไหนทําความรมเย็นเปนสุข ทํา
ความตายใจแกผูบริจาคไปโดยลําดับ ดังที่หลวงตาพาพี่นองทัง้หลายดําเนินการชวย
ชาตินี้ เงินทุกบาททุกสตางคหลวงตาไมเคยแตะ ไมมีคําวาร่ัวไหลแตกซึม สมบูรณ
พูนผลตลอดไป นี่คือธรรมเปนผูกํากับในหนาที่การงาน จับจายใชสอยมากนอยเพียงไร 
มีธรรมคือเหตุผลลงกันแลว จะจายมากนอยก็เปนไปตามเหตุผล จายตามนั้นๆ เร่ืองที่
จะงุบงิบๆ อยางน้ีไมมี นี่เปนเรื่องของธรรม 

เพราะฉะนั้นขอใหพี่นองทั้งหลายไดนําธรรมนี้ไปกํากับตน  เชนเรามีเงินมีทอง
มากนอยเพยีงไร ก็ใหเก็บรักษาพิจารณาแยกแยะไว เงินจํานวนนี้เพื่ออะไรบาง เชน 
เพื่อการเจ็บไขไดปวย นี่เราก็แยกไวเสียประเภทหนึ่ง  เพื่อการทําบุญใหทานมากนอย
ตามความจําเปน ก็แยกไวเสียประเภทหนึ่ง แลวเพื่อความจําเปนอยางอื่นใดอีกที่เปน
ประโยชนแกตัวของเราผูหามา ก็ใหพยายามเจียดเอาไวๆ อยาใชแบบสุรุยสุรายให
กิเลสพาใชนี้จะไมมอีะไรเหลือติดเนื้อติดตัว  เงินทองขาวของมีมากเทาไรกิเลสไมพอ 
กิเลสมีความหิวโหยโรยแรง ดิ้นรนตลอด มีแตอยากไดๆ  อยากไดกับอยากจายมันก็ไป
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พรอมกัน  มเีทาไรหมดๆ มีแตกิเลสเอาไปถลุง ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการจับจาย
ไมมี นอกจากนั้นยังเสียเนื้อเสียตัวเขาไป เพราะการจับจายตามกิเลสหลอกลวงก็ได แต
ผูมีธรรมในใจนั้นมีมากมีนอยจะเปนประโยชนไปตามจํานวนที่มี  ที่หามาไดนั้นแลไม
คอยเสียหาย 

การประพฤติตัวก็เหมือนกัน หนาที่การงานของเรามีหลายประเภทที่ตางคนตาง
จะทําเพื่อประโยชนตนเองและสวนรวม ก็ขอใหคิดถึงสวนรวมเปนเรื่องใหญโตที่สุด  
อยาคิดเห็นแตเร่ืองของเราวาเปนเรื่องใหญโต จะเปนมหาโจรทําลายชาติบานเมือง ใน
วงราชการตางๆ งานของขาราชการแตละงานๆ นั้นเปนงานเพื่อแผนดิน จึงขอใหคิดถึง
เร่ืองแผนดินมากกวาเร่ืองของตัวเอง แลวการงานทั้งหลายก็จะคอยสะอาด เก็บหอม
รอมริบไดมากไดนอยก็เพื่อประชาชน สมเจตนาที่เขายกยองใหเปนเจาเปนนายเหนือ
หัวเขา นี่คือธรรมแนบนําไปนั้นเราจะไมลืมเนื้อลืมตัว มียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ําขนาด
ไหน ความมีธรรมในใจยอมไมลืมเนื้อลืมตัว ไปที่ไหนประชาชนกราบไหวบูชานับถือ
เปนขวัญตาขวัญใจ คนที่มีธรรมในใจผิดกันกับคนไมมีธรรมในใจ แลวเปนฟนเปนไฟ
ประจําตัว ไปที่ไหนไมมใีครอยากคบคาสมาคม ผิดกันอยางนี้แหละ 

นี่ละธรรมอยูที่ไหนไปทีใ่ดถาคนมีธรรมจะตายใจ เชนอยางพระทานปฏิบัติตัว
ดวยความดีมีศีลธรรม ไปที่ไหนมีศาสดาติดตามกิริยา กายวาจาใจของตนตลอดไป คือ
สํารวมในศีลในธรรม พระธรรมก็ดี พระวินัยก็ดี นี่คือองคศาสดา เปนศาสดาของเรา
ทั้งหลายแทนพระพุทธเจาที่ปรินิพพานไปแลว ดังทานประทานไวแลววา ธรรมและวินัย
นั้นแลจะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแลว 

เมื่อผูบวชมาตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติมีหิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาปตอกรรม 
สํารวมตัวอยูในธรรมในวินัย ตัวเองก็มีความชุมเย็นเปนสุขภายในจิตใจ ไปที่ไหนคนอืน่
ไดเห็นไดยิน ก็มีความยิ้มแยมแจมใสเปนมงคลแกเขาตลอดไป ผูมีธรรมเปนอยางน้ัน 
แนะนําส่ังสอนใครเขาก็เชื่อถอื เพราะเรามีความเชื่อถอือยูในตัวของเราแลว ถามีแต
กิเลสมาแฝงอยูภายในใจ ไปที่ไหนเราก็เดือดรอนภายในใจของเรา เพราะศีลธรรมไมดี 
รักษาตัวไมบริสุทธิ์ ไปที่ไหนตัวเองก็ระแวงแคลงใจ  คนอื่นเขาก็ไมไวใจ นี่ทําใหเสียถา
ธรรมขาดภายในใจ 

เพราะฉะนั้นจึงขอใหมีธรรมภายในใจทุกคน  จะเทากับเปนผูมีศาสดาหรือเดิน
ตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝกาว ที่มีสติสํารวมระวังตนอยูในศลีในธรรม  จะเปนผูมี
ความอบอุนชุมเย็น  การบําเพ็ญสมาธิเมื่อศีลมคีวามบริสุทธิ์อยูแลวอบอุน การบําเพ็ญ
สมาธิ คือความเยือกเย็นภายในจิตใจก็จะเย็น  ทางฆราวาสก็เหมือนกันไมมีตัง้แตพระ
อยางเดียว เพราะฆราวาสนั้นแหละตัวยุงเหยิงมากที่สุด ไมมีใครเกินฆราวาส หนาที่การ
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งานนั้นๆ หนาที่การงานยุงเหยิงวุนวายนั้นแหละมันมากวนเรา จนกระทั่งไมมีเวล่ําเวลา
ที่จะบําเพ็ญคุณงามความดี ทําความสงบใจไดกเ็พราะกิเลสตัวฟุงซานรําคาญ ตัวหิวตัว
โหย ตัวดีดตวัดิ้น มันพาดีดพาดิ้นไปทางโนนทางนี้ตก ๕ ทวปีๆ  กลับมาถึงบานก็มีแต
ลมหายใจฝอดๆ ความดิบความดีไมมีติดตัว  สมบัติเงินทองหามามากนอยกิเลสเอาไป
ถลุงหมด  ถาเปนคนที่มีกิเลสหนาๆ ทางกามราคะดวยแลว ไปที่ไหนไปหาบาํรุงเขา
ทั้งน้ันแหละ 

ผูชายนี่ตัวสําคัญมากมันจะไปบํารุงผูหญิง อีหนูๆ นั้นแหละตัวสําคัญ เมียอยูกับ
บานกับเรือนอกจะแตก เพราะเหตุไร เพราะอีกฝายหนึ่งกอเหตุราย เอาไฟมาเผาหัวอก
อีกฝายหนึ่ง ทานจึงวามีบาปกรรมอันหนักหนามากทีเดียว เพราะฉะนั้นจงพากันมีธรรม
ในใจ มีเมียแลวเรียกวาเรามีธรรมเปนที่พึ่ง เมียกพ็ึ่งผัว  ผัวพึ่งเมีย  ตางคนตางพึ่งเปน
พึ่งตายมีความสมัครรักชอบ มีความซื่อสัตยสุจริตตอกัน อยามีลับลมคมในอะไรอยางนี้
ภายในจิตใจ จะนําฟนนําไฟมาเผากัน 

มีครอบครัวแลวเรียกวามีที่ยึดทีถ่ือ มีที่ตายใจแลวทั้งฝายสามีและภรรยา ใหมี
ความสุจริตตอกัน มีความจงรักภักดีตอกัน มีอะไรถึงไหนถงึกัน ผัวกับเมียเทากับหัวใจ
อันเดียวกัน ตางคนตางไววางใจกันแลว ไปทํางานที่ไหนเรียกวาเปนผูมีธรรม ไมยินดี
ในหญิงอื่นชายอื่น ทานเรียกวาอัปปจฉตา คือความมักนอย จะมีหญิงเต็มโลก มีชาย
เต็มโลกก็ตาม นั้นไมใชของเรา ไมใชผัวเราเมียเรา ผัวเราเมียเรามีหญิงคนเดียว ชาย
คนเดียวนี้เทานั้น ทานเรียกวาอัปปจฉตา มีความปรารถนานอย มีผัวเดียวเมียเดียว
เทานั้น อันนี้งามมาก เย็นมาก 

พระพุทธเจาสอนฆราวาส ใหอยูในความพอดิบพอดีเพื่อประสานน้ําใจกัน ใหมี
ความอบอุนเปนสุขสมกับวาไดคูพึ่งเปนพึ่งตายมาหายใจรวมกัน จะมตีั้งแตความสุข
ความเย็นใจ จะทุกขบางสุขบาง มั่งมบีางจะจนบางไมเปนไร นั้นเปนสิ่งภายนอก ขอให
หัวใจฝากเปนฝากตายกนัได นี่เรียกวาธรรม ถาผัวมีธรรม เมียก็มีธรรม ครอบครัวเหยา
เรือนก็เย็น ผัวก็เย็น เมียก็เย็น ไมมอีะไรเกนิธรรมนี้เลย 

ถาเอากิเลสเขาไปแทรกดซูิ  ผัวไวใจเมียไมได เมยีไวใจผัวไมได นั่นกอนรกทั้ง
เปนขึ้นในหัวอกอกีฝายหนึ่งแลว  เมียก็นอนไมหลับจะเปนจะตาย เดือดรอนวุนวาย ผัว
ก็นอนไมหลับ ตางคนตางมีหัวใจดวยกัน รักสงวนกัน ไมมีอะไรจะรักสงวนมากยิ่งกวา
ระหวางผัวเมียรักสงวนกัน  จึงขอใหเห็นใจกันในการรักสงวนกัน  อยาไปหารักคนนั้น
คนนี้ซึ่งนอกจากขอบเขตที่ตองการของกันและกัน นี่ก็เปนธรรม ถาตางคนตางเปน
ธรรมแลว อยูที่ไหนก็สบาย ใหพากันทราบวาธรรมคือเชนไร นี่ละธรรม ธรรมไมเคยครึ
เคยลาสมัย คนดีไมเคยครึลาสมัย สวนคนชั่วมันครึมาตั้งแตเร่ิมแรก แตมันก็เสกสรร
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ปนยอวามันเปนคนดี เวลานี้คนชั่วกําลังดาษดืน่ ก็เพราะมันเสกสรรปนยอความชั่ว 
ความเหลวไหลโลเลนั้นขึ้นใสตัวใหเปนของมีคุณคามีราคา สุดทายคนดีก็อยูลําบาก
เหมือนกัน 

เชนอยางสมัยปจจุบันนี้ พุทธศาสนาของเรานี้เคยกราบไหวบูชาสําหรับชาวพุทธ
มาแตนมนานขนาดไหน ไปวัดไปวาทาํบุญใหทานไปไดอยางเปดเผย ไมไดคิดอานอะไร
เลยวาจะมีเหตุผลกลไกอะไรมาขัดมาแยง มากระทบกระเทือน แตครั้นเวลาคนชั่วมี
มากๆ แลว เห็นคนดีนี้ดูถูกเหยียดหยาม แมที่สุดเขาจะไปวัดไปวาก็ตองไปแบบหลบๆ 
ซอนๆ จะไปอยางเปดเผยไมได กิเลสหัวเราะเยาะเยยถากถางทุกอยาง เปนทุกประเภท 
นี่เปนไปได ลงกิเลสไดมอีํานาจแลว บานเมืองนี้วาเจริญๆ มันก็เจริญดวยฟนดวยไฟหา
ความสงบรมเย็นไมได เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนที่เกาะที่ยดึของคน ทั้งเปนคนดีดวย 
ทั้งเจาของกม็ีความสงบรมเย็นดวย ขอใหทานทั้งหลายนําไปปฏิบัติ   

การปฏิบัติศีลธรรมไมมีคําวาครึวาลาสมัย ทั้งโลกน้ีและโลกหนา เปนโลกที่
กวางขวางตอคนที่เปนคนดี อยูในโลกนี้ก็ชุมเย็นเปนสุข ไปโลกหนานั้นความดีของเรานี้
ก็เปนเครื่องสนับสนุนใหเราไปสูสุคโต โลกสวรรคที่สมหวังของเรานั้นละ ไมเหมือนโลก
นรกอเวจีที่สรางอยูในมนุษยนี้วาสรางเปนหอวิมาน ทั้งๆ ที่สรางนรกอเวจีเอาไฟเผากัน 
แลวก็หวังวาเปนวิมานๆ ตายแลวก็ลงไปจมในเมืองผี เปนเมืองผีตั้งแตมนุษยนี้แลว 

เชนอยางผัวเมียทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืน นี่นรกเมืองคนมันเผากันอยางน้ี เพราะ
การทําลายศีลธรรม หาความไววางใจกันไมได แลวไปเมืองผกีก็รรมอันนี้มีเปนขั้นบอก
ไววาหนักมากทีเดียว สามีภรรยาลวงล้ําเขตแดนของกันและกันเหยียบย่ําทําลายหัวใจ
กันนี้ ทานบอกวามีกรรมที่หนักมากทีเดียว ไปตกนรกหมกไหมนี้เปนความเดือดรอน
พิเศษมากกวาความเดือดรอนใดๆ เพราะทําลายจิตใจของกันและกัน ทานจึงวามีกรรม
หนัก 

ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามศีลตามธรรม อยาปลอยวาง  เราจะถือวาโลก
นี้เจริญๆ โลกน้ีมันเจริญดวยความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาตางหาก แลวสรางฟน
สรางไฟมาหาคนที่ไมรูจักประมาณนี้ใหลมจมไปดวย ทั้งๆ ที่โลภอยากไดมากๆ แต
ความเสียหายติดตามมาไมรูตัวเลย ถาไมมีธรรมเปนอยางน้ัน ถาคนมีธรรมแลว มีมาก
มีนอยก็ทราบวามีมากมีนอย เพราะโลกนี้เปนโลกอนิจจัง มไีดมีเสียเปนธรรมดา ไมถือ
สีถือสา แตความดีไมปลอยวาง  ใหพยายามรักษาตัวใหดีทุกคนๆ สมวาเราเปนลูกชาว
พุทธ  เราอยามีแตชาวพุทธในลมปากของเราเฉยๆ แตตัวของเราเปรตผีสูไมได อยางน้ี
ใชไมได ตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ  
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วันนี้ไดพูดถงึเร่ืองศีลเร่ืองธรรม ใหพี่นองลูกหลานทั้งหลายไดทราบทั่วหนากัน  
วาธรรมนี้ประกาศกองมาเปนเวลานานแลว เปนธรรมที่เลิศเลอ สามารถที่จะนําสัตว
ทั้งหลายใหหลุดพนไปไดจากการปฏิบัติบําเพ็ญของตัว ถาไมปฏิบัตแิลวธรรมก็ชวย
ไมได จึงใหพากันสนใจปฏิบัติ อยาพากันหลงโลกหลงสงสารจนเกินเหตุเกินผล  เราจะ
จมทั้งๆ ที่เราวาเราเจริญๆ นั้นแหละ เพราะกิเลสมันหลอกคน เหมือนดังที่พูดแลวนั้น 
มีแตโลกเจริญๆ กิเลสหลอกไปๆ เราไมรู แลวจมก็คือเราที่หวังความเจริญ เพราะหวัง
ผิดทาง ถาหวังถูกทางคอื ปฏิบัติมีธรรมเปนขอแนะนํามีเบรกหามลอ มันก็ดีคนเรา 

เร่ืองการปฏิบัติตัวใหเปนคนดีนี้ เมืองไทยเราทั้งประเทศ เอาลองดูซินะ ถาหาก
วาเราตั้งใจปฏิบัติตามศีลตามธรรม เปนเมืองครึเมืองลาสมัย เปนเมืองหาความสุข
ไมไดแลว หลวงตาจะพาไปกราบทูลพระพุทธเจา วาที่พระพุทธเจาทรงแสดงไววาธรรม
ทั้งหลายเปนธรรมที่ร้ือถอนขนสัตวใหหลุดพนจากทุกข แลวทําไมสัตวทั้งหลายปฏิบัติ
ตามธรรมของพระองคแลว จึงมีตั้งแตความทุกขความทรมาน ตกนรกทัง้เปนก็มี ตก
นรกเมืองผีกม็ี พวกทีต่กนรกอยูแลวเปลี่ยนตัวขึ้นไปหมด ใหคนทําความดีงามทั้งหลาย
ไปตกนรกแทน เอา พวกอยูในนรกขึ้นไปสวรรคใหหมด  มีตั้งแตพวกตกนรกนี่ขึน้
สวรรคทั้งหมด  แลวก็มีตั้งแตคนทีท่ําความดีงามทั้งหลายนี้ไปตกนรกแทน  สวรรคให
พวกเปรตพวกผีที่ตกนรกนั้นขึ้นแทนนี้ดังน้ี 

ธรรมของพระพุทธเจาวาเปนของจริงทําไมเปนอยางน้ัน หลวงตาจะพาไปฟอง
พระพุทธเจา แตนี้ยังไมเคยเห็น นรกหลุมไหนก็ตาม แมที่สุดในเรือนจําของเรานี้ เมือง
ไหนก็ตามไปดูที่ในเรือนจํานั้นนะ มันมีคนดีไหมไปตดิคุกตดิตะรางอยูนัน่ มันมีตั้งแต
คนทําชั่วชาลามกไปตดิคกุติดตะราง ครั้นเวลาถามแลวไมยอมรับความจริง ทําไมจึง
ตองมาติดคกุติดตะราง ชื่อบางคนนายบุญก็มี นางสวรรคก็มี นายพรหมก็มี แลวมาติด
คุกติดตะรางหาอะไร  เขาหาวา นั่นฟงซิ มันยอมเมื่อไร เปนอยางน้ันละ   

ใหทานทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจา ซึ่งเปนขอยืนยันรับรองไว
เรียบรอยแลววาไมมีผิด  ถาลงไดปฏบิัติตามธรรม จะเห็นผลประจักษกับใจของเราโดย
ลําดับลําดา นอกจากเราเอากิเลสเขาเหยียบย่ําทําลายธรรม กิเลสเปนเหมือนสวม
เหมือนถาน ธรรมเปนเหมือนทองคําทั้งแทง เวลานี้ความรูความเห็นความประพฤติเนือ้
ประพฤตติัวของเรามันเหลวแหลกแหวกแนว กิเลสเปนกองมูตรกองคูถไปเหยียบธรรม
คือความดีงาม โดยไมสนใจกับความดีงามคือธรรมนั้นเลย  เพราะฉะนั้นความทุกขมัน
ถึงไดเต็มอยูทุกหยอมหญา 

ไปที่ไหนลองไปซิ บานใดเมืองใดวาเขาเจริญๆ เจริญอะไร เอา เอาธรรมเขาไป
จับ มันเจริญที่ตรงไหน ไปเมืองน้ันเจริญ เมืองนี้เจริญ มันก็มีแตอฐิแตปูนแตหินแต
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ทราย  ตั้งขึน้กี่หองกี่หับกี่ชั้น มันกม็แีตอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาเทานั้นละ  คนไปอยูถา
เปนคนเดือดรอนมันก็ไปรองครวญครางอยูขางบน มีกี่ชั้นก็รองครางเชนเดียวกับคนไข
ไปอยูโรงพยาบาล เอาขึ้นชั้นไหนก็ตาม คนไขหนักมันจะไปรองครวญครางอยูบนหอง
โรงพยาบาลสูงๆ ชั้นสูงๆ นั้นแหละ เมื่อหายจากโรคแลวอยูที่ไหนไมตองไปอยูหองน้ัน
ชั้นนั้นชั้นนี้ มันกส็บายหมดถาเราไมมีโรคมีภัย เราเปนคนดีอยูไหนก็สบายๆ แลววา
เจริญๆ มันเจริญที่ตรงไหน ขอใหพี่นองทั้งหลายพิจารณา  

ธรรมของพระพุทธเจาเปนอยางน้ีพูดอยางตรงไปตรงมา  เปนภาษาธรรม ภาษา
กิเลสน้ีออมแอมๆ หลอกลวงตมตุน ดีบอกวาชั่ว ชั่วบอกวาดี นี่คือภาษาของกิเลส 
ภาษาของธรรมพูดอยางตรงไปตรงมา ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ที่วาเจริญนี้มัน
เจริญที่ตรงไหน  กิเลสพาคนใหเจริญพาคนใหมีความสุขความสบายหายหวงทุกอยางมี
ที่ไหน ไมเคยมี  มีแตธรรมเทานั้นละ ดําเนินมากเทาไร บําเพ็ญมากเทาไรๆ ยิ่งมีความ
สงบเย็นใจหายหวงๆ เปนสุข บรมสุขไดเพราะการปฏิบัติธรรม  แตการปฏิบัติตาม
กิเลสน้ี มีตั้งแตลงนรกอเวจีทั้งเปนทั้งตายนั่นละ เมืองผีเมอืงคนเต็มอยูดวยฟนดวยไฟ
เหมือนกันหมด  นี่มันเจริญที่ตรงไหนถาไมมีธรรม 

หากตางคนตางมีอรรถมธีรรมในใจดวยกันแลว จะมีความผาสุกเย็นใจ อยาง
นอยในครอบครัวของเรา บานเมืองของเรา  เมืองไทยของเราตางคนหันหนาเขาสูอรรถ
สูธรรมดวยกัน  ยอมรับความจริงจากธรรม แลวฝนกิเลสตัวที่เคยเปนขาศึกตัวเปนสวม
เปนถานมาเหยียบย่ําทําลายธรรมนั้นออก ปดออกตีออกชะลางออก  ใหมีแตความดี
งามอยูภายในจิตใจแลว  บานเมืองเราความสุขเราไมตองไปหาที่ไหนละ  ดินฟาอากาศ
ไมใชความสุขความทุกข ตนไมภูเขาไมใชความสุขความทุกข ทั่วโลกแดนจักรวาลนี้
ไมใชความสุขความทุกข ความสุขความทุกขแทอยูที่หัวใจของเรา ทําตัวไมดีก็เปนความ
ทุกขขึ้นมา ทําตัวดีก็เปนความสุขขึ้นมา 

ใจของเราเปนผูรับสัมผัสในความสุขและทุกขทั่วแดนโลกธาตุ มารวมอยูที่ใจนี้
ทั้งหมด รางกายก็พลอยไดรับเพียงเทานั้น แตใจเปนผูไดรับอยางหนักมากทีเดียว  
เพราะการประพฤติตัวผดิจากแนวทางของธรรมที่ทานสอนไว  ไปอยูทีไ่หนก็มีแตกอง
ทุกขไฟเผาหัวอกอยูตลอดเวลา  เมืองมนุษยก็หาที่ปลงที่วางไมได ไปเมืองผีก็ไปจมอยู
ในนรกเปนมหันตทุกขอยูในโนนอีก เปนของดีเมื่อไร การปฏิบัติตามกิเลสที่เคย
หลอกลวงสัตวโลกมานาน ธรรมไมเคยหลอกลวงผูใดตั้งแตไหนแตไรมา จนกระทั่ง
บัดนี้  เปนความซื่อตรงแนวแนไปตลอดเวลา ใหพากันพินิจพิจารณา 

การที่เราว่ิงตามกิเลสเราวิ่งมานานสักเทาไร  เราไดผลอะไรบางเปนเครื่องตอบ
แทน พอที่จะนําออกไปอวดโลกอวดเพื่อนฝูงทัง้หลายวา เราวิ่งตามกิเลสเรามีความสุข
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ความเจริญอยางน้ี ไมเคยมี มีตัง้แตความทุกขความเดือดรอนทั้งน้ัน  ผูปฏิบัติธรรม
ตางหาก ทานมีความสุขอยูภายในจิตใจของทาน  ถงึทานไมประกาศทานก็มีความสุข 
เชนอยางพระกรรมฐานเรา ทานไปปฏิบัติอยูในปาในเขา ทานอบรมศีลธรรม  ศีล 
สมาธิ ปญญา จะเกิดขึ้นจากผูบําเพ็ญภาวนา  ศีลรักษาดีแลวเดือดรอนที่ไหน นั่น สมาธิ
จิตใจที่เคยวุนวี่วุนวายสายแสในสิ่งนั้นสิ่งน้ี เอาจิตตภาวนาบังคับเขาไป ใหจิตมีความ
สงบรมเย็นดวยคําบริกรรมของตน โดยความมีสติ จิตยอมจะมีความสงบเย็นลงไปโดย
ลําดับ 

เมื่อทําลงไปโดยลําดับ จิตจากสงบเย็นแลวก็มีความแนนหนามั่นคงขึ้นภายใน
ตัวของเรา อิ่มอารมณ ที่หิวโหยไปตามสิ่งน้ันสิ่งน้ี อยากรูอยากเห็นอยากเปนอยากทํา
อยากทดลองสิ่งนั้นสิ่งนี้ นี่เปนความอยากลวนๆ หายไปหมด  เพียงขั้นสมาธิเทานั้นจิต
ก็อิ่มอารมณแลว สบาย แลวอยูสบายกัน  ธรรมทานแสดงใหเห็นอยางน้ี เปดเผยอยูใน
หัวใจเรา ถาเราตั้งหนาตั้งตาเปดเผยธรรมขึ้นมา กราบไหวบูชาอยูในหัวใจ ร่ืนเริง
บันเทิงอยูในหัวใจ  จากน้ันก็พิจารณาเอาซิ ทางดานปญญา ปญญาเปนเครื่องบุกเบิก
เพิกถอนสิ่งที่ชั่วชาลามก ที่เปนฟนเปนไฟทั้งหลาย 

คือ กิเลสอยูในหัวใจเรา เอาตปธรรมแผดเผามันเขาไป ดวยสติธรรม ปญญา
ธรรม วิริยธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรมฟาดลงไปๆ กิเลสทั้งหลายพังลงๆ   เมือ่ทํา
ไมหยุดไมถอย ดวยการสรางความดี ความดีไมถอย กิเลสพังหมดเลย นั่นเห็นไหม  
พระพุทธเจาทานหาความสุขมาจากที่ไหน ตรัสรูธรรมปง บรมสุขเกิดขึ้นที่พระทยัคือ 
ใจของทานทเีดียว บรรดาพระสงฆสาวกตรัสรูธรรมปงน้ี เปนพระอรหันตขึ้นมา บรมสุข
เกิดขึ้นที่ใจแหงเดียวไมตองไปหาที่ไหนๆ วามีบรมสุข  เกาะไหนแดนใดไมเคยมี ดนิ
ฟาอากาศไมมีบรมสุขไมมีมหันตทุกข  มันมีอยูทีหั่วใจของคนนี้ทั้งน้ัน   

จึงพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัติตัวของเราใหเปนคนดิบคนดี  ธรรมพระพุทธเจา
ไมใชเปนธรรมโมฆะ สอนโลกแบบโมฆะไมเกิดประโยชนตามที่ปฏิบัติตามนั้นเลย เปน
ประโยชนทั้งนั้นแหละ แตเรามันเถลไถลไปหากิเลส แลวเสกกิเลสเปนของปลอมๆ มา
เปนของจริง มันจะเปนของจริงไดยงัไง  เชนธนบัตรเปนของปลอม เสกขึ้นมากี่หมืน่กี่
แสนกี่ลานมันก็ปลอมหมดนั่นแหละ ถาเปนของจริงธนบัตรใบเดียวก็จริง ชนะไดหมด 
นี่ธรรมเปนของจริง ดีไดคนเรา ขอใหทานทั้งหลายไดนําไปประพฤติปฏิบตัิทุกคน 

วันนี้สอนอรรถสอนธรรมใหรูจักความดีงาม นําความดีงามไปประพฤติตน เปน
เด็กเปนเล็กก็ใหเปนเด็กดี  ใหมีเบรกหามลอความประพฤตขิองตนอยาเถลไถล เฉพาะ
ยาเสพยติดนี้เปนสิ่งที่รายแรงมาก เด็กอยาแตะเปนอันขาด ถาไมอยากตายทั้งเปน 
หมดราค่ําราคาหาความหมายไมไดเลยก็คือยาเสพยติดนี่ การพนันขันตอก็เหมือนกนั 
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เหลานี้เปนเพชฌฆาตสังหารวัยเด็กไดเปนอยางด ี หมดความหมายไปทันทีทันใด  คน
เลนการพนันนี้เปนคนไมมีหลักมีเกณฑเชื่อถือไมได เพือ่นฝูงก็เชื่อถือไมได คนดี
ทั้งหลายไมเขาติดเขาพันไดเลย นี่คือการพนันทําตัวใหเหลวแหลกแหวกแนวเสีย
หายไปหมดเลย ไมมีใครอยากคบคาสมาคม ยิ่งยาเสพยติดนี้ดวยแลวขาดสะบั้น คอ
ขาดตั้งแตยังไมตาย พากันระมัดระวังลูกหลานทุกคน ไมวาผูใหญ มันเสียไดทั้งน้ัน
แหละถาลงไปทําความเสียแลวตองเสียได   

วันนี้ไดเทศนาวาการเร่ืองศีลธรรมเขาสูจิตใจของชาวพุทธเรา ขอใหมีบางนะพี่
นองทั้งหลาย ธรรมไมครึไมลาสมัย คงเสนคงวาหนาแนนทานเรียกวาอกาลิโกๆ  ไมมี
กาลสถานที่เวล่ําเวลามาตัดทอนความดีที่เราทําแลวไดเลย เปนความดีตลอดเปนธรรม
ตลอดไป  แลวธรรมก็เปนอกาลิโกเหมือนกัน ถาใครทําความชั่วชาลามกตามกิเลส ผล
ก็เปนความเดือดรอนขึ้นมาทันทีทันใดเชนเดียวกัน  ทั้งธรรมทั้งกิเลสมีอยูในใจของเรา
ดวยกันทุกคน  ใครเอื้อมไปทางไหน เอื้อมไปทางกิเลสๆ ก็ตมไปเรื่อยเลยแหลกเหลว
ไปเรื่อย เสียคนทั้งคน ใครเอื้อมไปทางธรรมปฏิบัติตามธรรมเปนคนมีคุณคาขึ้นมา  มี
ความสุขความเจริญมีความเย็นใจขึ้นมา ความหวังมี ความหวังมีตลอดสําหรับคนสราง
ความดี แตคนสรางความชั่วนี้ไมมีหวัง หวังเทาไรก็ไมได 

วันนี้ไดพูดถงึธรรมที่พระพุทธเจานํามาสั่งสอนสัตวโลกเปนธรรมลวนๆ สอน
ไดมาตั้งแตเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ทําไมสอนมนุษยเราจะสอนไมได  ศาสนาวาง
ลงที่มนุษยนีแ้ทๆ ทําไมจะสอนมนษุยเราไมได กลายเปนเศษเปนเดนมนุษยไปหมด
เลย ธรรมก็เลยเปนเศษเดนของธรรม เปนทองทั้งแทงตั้งแตกิเลสตัณหา กิเลสตัณหา
มันเปนสวมเปนถาน เวลานี้มันกําลังทับถมธรรมไมใหมีภายในจิตใจของสตัวของบุคคล
เลย แลวจะมีตั้งแตความทุกขความเดือดรอน นรกเมืองคนกค็ือมนุษยของคนที่วิ่งตาม
กิเลสน่ันละ สมบัติในเมืองคนที่ดงีามก็คือคนมศีีลมีธรรม ใหพากันจดจํา  

วันนี้พูดถึงเร่ืองความดิบความดี ที่จะเขาแทรกใหเราใหเปนแกนนําในการ
ประพฤตติัว เพื่อความเปนคนดี เพื่อมีหลักฐานมั่นคงแกตัวของเราและสวนรวมตองมี
ธรรมเขาแทรกเสมอ  ถาไมมีธรรมแลว อยางไรก็ไมมีความหมายอะไร วาเจริญๆ ก็มี
แตลมปากเทานั้น ความเดือดรอนไมเกินมนุษยนี้ละ ที่ชอบเสกสรรปนยอ ใหพากันจํา 
วันนี้ก็ไดพูดถึงเร่ืองธรรมทั้งหลายเพื่อแทรกจิตใจของพี่นองทั้งหลาย  

เร่ืองการชวยชาติของเรา เรายกใหเลยวาพี่นองชาวจันทบุรี  เปนทานผูที่มีความ
จริงจังอยูมากทีเดียว หลวงตาเคยพูดเคยชมอยูเสมอ มีความจริงจัง มหีลักมีเกณฑ 
แนนหนามั่นคงมากอยู มาทีไรๆ เชนอยางมาเรื่องเกี่ยวกับรวมบริจาคการชวยชาตินี้ 
ทองคํากไ็ดดังที่ทานทั้งหลายไดจาระไนไปเรียบรอยแลวนั้น  นั่นเปนความจริงหลวงตา
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ชมเชยวาเปนผูมีความพรอมเพรียงสามัคคีซึ่งกันและกันไดเปนอยางดี มนี้ําใจ จริงจัง
ตออรรถตอธรรม ผลก็ปรากฏขึ้นมาจํานวนสักกี่ลาน หลวงตาจึงขอชมเชยและ
อนุโมทนากบับรรดาพี่นองทัง้หลายชาวจันทบุรี จากนั้นก็กระจายไปทั่วประเทศไทยเรา 

เฉพาะกรุงเทพนั้นเรียกวาเปนเมืองเอกแลว สมบัติทั้งหลายก็ออกจากนั้นเปน
สวนใหญ แตนั้นเปนเมืองเอก เราเปนเมืองนอย เมื่อดขีนาดไหนก็ควรจะไดรับการ
ชมเชยจากเมืองใหญจากผูใหญซิ  เชน เด็กทําดีมาจะไมชมเชยเด็กเปนความดีไดหรือ 
นี่เราถึงจะไมใชเมืองใหญก็ตามแตเราเปนคนดี เมืองเราเปนเมืองดกี็ตองบอกวาดี ตอง
ชมเชยกันไปตามความดิบความดี  ตําหนิกันไปตามโทษของคนที่ทําความชั่ว จึงขอ
อนุโมทนาและขอบคุณกบับรรดาพี่นองทัง้หลาย ที่ชวยชาติบานเมืองของเราดวยความ
เอาจริงเอาจัง 

ไมวาไปที่ไหน มาจังหวัดจันทบุรีนี้หลายครั้งหลายหน โอย สมบัติทั้งหลายนี้ได
อยางภาคภูมิใจๆ ตลอดมา มาคราวนี้ก็ไดตั้งเยอะ ตัง้ ๔๐ กวากิโลแลวนี่  ยังจะได
ตอไปอีก ถามีผูมาถวายอีกหลวงตาจะเอาอีก จะประกาศใหทานทั้งหลายทราบอีก 
เพราะมาหาทองคําหาดอลลารนี่นะ ใครอยากใหประกาศก็เอามา หลวงตาจะประกาศ
ใหเลยพรอมกับชี้ใสทองคํานั้นเลย 

เราขอขอบคุณกับบรรดาพี่นองทัง้หลาย  แลวก็มีพระเปนหัวหนา เปนประธาน
สําคัญเชนทานฟก เปนผูมีความสําคัญมากในการประสานเรื่องราวประชาสัมพนัธนี้ 
ทานฟกเปนอยู เพราะความเห็นแกชาตินั่นเอง จึงอุตสาหพยายามสละ ทั้งๆ ที่ขาม ี๒ 
ขาก็ใชไดขาเดียว  ขาเดียวก็เอา ใจมีนี้ทานก็อุตสาหพยายามไปที่นั่นที่นี ่ติดตอส่ือสาร
ไปทุกแหงทกุหน  ผลไดมาก็คือพี่นองทั้งหลายไดรวมเปนมหากุศลขึ้นมาชวยชาติ ดังที่
เห็นอยูนี้แล วันนี้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาทานทั้งหลายเปนอยางมาก ถาพูด
มากกวานี้ก็รูสึกวาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา เพราะตอนบายนี้ก็ไปเทศนที่ไทรนองทางนูน
มาแลว  หมดลมแลวก็มาหายใจใหม  มานี้ก็มาเร่ิมเทศนอีก นี้กําลังจะหมดลมหายใจ
แลว แลววันพรุงนี้จะไมมีลมหายใจกลับไปทางเมืองชล  จงึสงวนลมหายใจไว  

วันนี้จึงขอเทศนาวาการสงเคราะหพี่นองทัง้หลายไดเพียงแคนี้  และการเทศนา
วาการนี้ เทศนดวยความเปนอรรถเปนธรรมดวยกัน และมีแตภาษาธรรมลวนๆ ไมมี
ภาษากิเลสปลิ้นปลอนหลอกลวงตมตุนดวยความนิ่มนวลออนหวานประการใดเลย  มี
แตความสัตยความจริง ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูกเร่ือยไป อยางน้ีเรียกวาภาษาธรรม 
ตายใจได ใครปฏิบัติตามธรรมแลว พนภัยๆ ถาปฏิบัติตามกเิลสแลวถูกตมๆ  ใหพา
กันจําเอา 
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การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขันธ แกกาลเวลา  ขอความสวัสดีจงมี
แกบรรดาพี่นองทั้งหลายมีทานผูวาราชการจังหวัดเปนตน ฝายพระก็มทีานฟก เปน
ประธานในงานที่สมานทุกแหงทุกหน ไกลใกลทานไปไดหมด อันนี้ก็ขอชมเชยเปนกรณี
พิเศษเพราะไมเห็นใครทําอยางทาน ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาทานทั้งหลายทั่วหนา
กันเทอญ. (สาธุ) 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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