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 สังคมมนุษยนิยมกันเปนวันเสารวันอาทิตยทั่วไป วันเชนนี้เขาถือเปนวันวาง 
ศาสนาตางๆ เขาก็ถือวาเปนวันวางที่เขาจะบําเพ็ญตามหลักศาสนาของเขา ทาง
เมืองไทยเราซึ่งถือพุทธศาสนา ก็ถือวันวางเชนนี้เปนวันบําเพ็ญเพื่อกุศลผลบุญเขาสูตน 
เชนวันนี้พี่นองทัง้หลายมาจากที่ตางๆ ตางจังหวัดมีมากที่มารวมที่นี่ กรุงเทพฯเปนที่
หนึ่ง จังหวัดตางๆ ใกลเคียงมานี้หมดมาบําเพ็ญกุศล จิตใจพรอมดวยการเสียสละ วัตถุ
ส่ิงของเงินทองมากนอยวันนี้ตั้งใจมาเสียสละ ตามเจตนาและกําลังวังชาศรัทธา วัตถุ
ไทยทานของตน แลวผลที่จะแสดงออกจากการใหทานนี้ก็คือคนทุกขคนจน มีอยูทกุ
แหงทุกหนทัว่โลกดินแดน เร่ืองความทุกขความจน คนทุกขคนจนมีทั่วไป  
 นี่เราพูดเฉพาะมนุษยเรา สําหรับสัตวที่เขามีความทุกขความจนมากนอยเพียงไร 
ยิ่งกวามนุษยเราน้ีมีมากมาย แตไมไดถามไมไดคิดถึงเขา สําหรับธรรมแลวกระจายไป
ทั่วถึงกันหมด เต็มตามอํานาจแหงกรรมของตน สัตวอยูในน้ําก็ทุกขอยูในน้ํา บนบกก็
ทุกขอยูบนบก อยูบนฟาอากาศก็ทกุขอยูบนฟาอากาศ แมที่สุดขึ้นจรวดดาวเทียมไปก็
ไปทุกขอยูบนจรวดดาวเทียม ตายอยูบนนูนก็มี อยูใตดินเหนือดินไมพนความตายไป
ได ใหพากันจํา ความตายนี้เปนเคร่ืองกระตุกใจเราไมใหลืมเนื้อลืมตัว 
 คนเราที่ลืมเนื้อลืมตัวจนเตลิดเปดเปงทําใหเสียผูเสียคน และเสียเพื่อนฝูง
ตลอดสังคมทั่วๆ ไป กระทั่งถงึประเทศชาติบานเมืองก็เพราะความลืมเนื้อลืมตัว ความ
ลืมเนื้อลืมตัวทําตัวเองใหเสียและทําสวนใหญใหเสียเปนลําดับลําดาไป การรูเน้ือรูตัว
เสมอทานบอกวาสติ สติธรรม ปญญาธรรม ประจําพุทธศาสนาของเรา ไมควรที่จะให
หางไกลจากธรรมทั้งสองประเภทนี้ ผูปฏิบัติหนาที่การงานเปนสวนตัว หรือสวนรวมก็
ตาม เปนผูนอยผูใหญก็ตามเรื่องสติธรรมปญญาธรรมควรพินิจพิจารณาใหทั่วถึงกัน 
ธรรมนี้จะกระจายออกไปใหสม่ําเสมอ ถาไมมีอันนี้แลวมันจะมีแตความเห็นแกตัว เห็น
แกไดเห็นแกเอา เห็นแกยศแกลาภ เห็นแกความสรรเสริญเยินยอ จนกระทั่งลืมความ
ตาย  
 ความตายอยูกับตัวไมมองเห็น เห็นแตความสรรเสริญเยินยอเหมือนจะเหาะ
เหินเดินฟา ไมตายกับโลกเขาเลย ทั้งๆ ที่ตัวเองนั้นละกเ็บอรหนึ่งเหมือนกันกับโลกเขา 
เปนเบอรหนึ่งดวยกันในเรื่องการตาย ไมมีใครพนไปได ไมมีใครเปนเบอรสองเบอร
สามละ ตายดวยกัน เบอรหนึ่งเหมือนกันหมด นี่เสมอหนากัน เราควรที่จะนําเร่ือง



เหลานี้เขามากระตุกหัวใจของเราใหยับยั้งชั่งตัวในสิ่งที่ไมดีทัง้หลาย และพยายามฉวย
โอกาสบําเพ็ญความดีเขาสูตนๆ เวลาเราบําเพ็ญอยางน้ันแลวจิตใจเราจะมีความสงบ
รมเย็นๆ 
 ความยุงความวุนทั้งหลายวุนอยูที่ใจ ความสงบสุขก็มาอยูทีใ่จ ถาดําเนินถูกทาง
ก็เปนความสงบสุขเย็นใจ ถาดําเนินผิดทางไปตามเรื่องของสิ่งชั่วชาลามก ทานใหชื่อวา
กิเลสตัวมหาภัยอยูภายในจิตใจของเรา ถาเดินตามนี้ใหทางนี้ฉุดลากไปแลวหาความสุข
ไมไดจนกระทั่งวันตาย ภพนี้ก็เปนทุกขขนาดนี้ เพราะกิเลสลากถูไป ภพหนาอีกก็เปน
ทุกขในภพนัน้ๆ เพราะอํานาจของกิเลสเปนเหตุใหทํากรรมชั่ว แลวลากถูไปใหตกลงใน
ส่ิงที่ชั่วชาลามกที่ไมพงึปรารถนา 
 เวลานี้เราอยูในจุดศูนยกลาง จะไปเกิดไดมนุษยเราคนนี้แหละ ใหไปเกิดเปนผี 
เปนสัตวนรกอเวจีก็ได จะกลับมาเกิดเปนมนุษยผูมีบุญญาศักดานุภาพมากกไ็ด ผู
อาภัพวาสนาก็มี ไปเกิดเปนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมมี ไดทั้งน้ันจากมนุษยของเรา 
เปนทางสี่แพรงละ ไปทางไหนก็ใหคัดเลือกตัวเอง มันมีอยูในจิตของเรา ทางเสนไหนที่
มันเปนเสนใหญที่สุด คือทางที่จะลากเข็นสัตวโลกใหลงนรก ความอยากความ
ทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้น ลืมเนื้อลืมตัว ไมสนใจในอรรถในธรรมพอไดยับยั้ง
ตัวเอง นี่เรียกวาทางชั่ว ทางสายนี้จะพาเราใหจม มันอยูในหัวใจของเรานั่นแหละ  

มันคิดทางไหนมาก จิตใจจะตองไปตามนั้น ความเคลื่อนไหวแหงการกระทํา
ของเราจะเปนไปในความดําริคิดอานหรือความอยากอันนั้นแหละ เปนตัวชักจูงใหไป
แลวก็ไป สวนมากจะไปทางต่ํานะ ไปทางสูงนี้ไมคอยไปในเบื้องตน เราไมไดหมายถึงวา
ทางธรรมนี้ไปยากโดยถายเดียว ทางธรรมในเบื้องตนกอ็ืดอาด เวลาพยายามฝกฝน
อบรมตน เหมือนนักมวยเขาฝกฝนอบรม ฝกฝนอบรมมีความชํานิชํานาญแลวก็ขึ้นเวที
ได เปนแชมเปยนได เราฝกฝนในทางความดีงามก็เหมือนกัน แตความชั่วนั้นมันชํานิ
ชํานาญอยูภายในจิตใจของเรา ไมวาจะคิดจะรูจะเห็นจะสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด กิเลสจะ
ออกหนาๆ เพื่อความชั่วชาลามกไปโดยลําดับ ทางที่จะใหเปนอรรถเปนธรรมนอมเขา
มาสูจิตใจเพื่อเปนผลเปนประโยชนจากการไดเห็นไดยินไดฟงน้ีมีนอยมาก ใหพากัน
พิจารณา 

นี่ละธรรมเวลาเราฝกหัดอบรมทีแรกฝด ทุกอยางฝดทั้งน้ัน จะทําบุญใหทานแต
ละบาทแตละสตางคจับแลวจับเลาอยูนั้นละ พลิกไปพลิกมา ทางหนึ่งจะลากเอาไปหาสิ่ง
ต่ําทราม ถาไปทางชั่วแลวมันไหลไปเลย เงินมีเทาไรทุมไปหมดๆ  ถาไปทางที่ดีแลวมัน
อืดอาดเนือยนาย ดีไมดีไปไมได เงินสมัยทุกวันนี้เปนเงินกระดาษ จับไปพลิกไปพลกิ
มาจนเหงื่อแตก ครั้นเหงื่อแตกก็มาติดอยูกับกระดาษที่เรากํานั้น กระดาษเงินนั่นนะ 



ถือไปถอืมา กําไปกํามา กระดาษนั้นเลยเปอย สุดทายเลยไมไดไปทําบุญใหทาน นี่เห็น
ไหมกิเลสมันดึงไปดงึมา สุดทายเงินของเราที่เปนเงินกระดาษเปยกทิ้งเปลาๆ นี่สมใจ
กิเลสที่มันไมอยากใหทาน ทิ้งไปเถอะ ถาไดกระดาษดีๆ เงินดีๆ มาจะเปนของกิเลส
ทั้งนั้นแหละ ของธรรมไมมีหวัง มันคิดไวแลวอยางน้ันนะกิเลส 

นี่ละเวลาเราบําเพ็ญความดีงามทีแรกเปนอยางน้ีดวยกันทุกคนนั่นแหละ ไมวา
จะการทําบุญใหทานสวนหยาบ วิ่งเตนขวนขวายในทางดานวัตถุเอามาทําบุญใหทาน 
มันฝดมันเคอืงมันขดัมันแยงกันอยูตลอดเวลาถาจะไปทางด ี ถาจะไปทางชั่วไหลเลยๆ 
มีหาอยากใหสิบ ติดหนี้เขา ไปก็ติด กลับมาคอยใชหนี้เขา ครั้นเวลาติดหนี้เขาแลวไม
สนใจที่จะใชหนี้ กูยืมดะไปเลยนี่ซิพาใหลืมเนื้อลืมตัว ลืมบุญลืมคุณเขา สุดทายผูเปน
เจาหนี้กับผูเปนลูกหนี้ก็เลยทะเลาะกัน เกิดทะเลาะเบาะแวงผูกอาฆาตมาดรายตอกันมี
จํานวนไมนอย เพราะกูยืมเขาแลวไมสงคืนเขา แลวกูไปขางหนา ยืมไปขางหนาดะไป
เลยๆ จนกอกรรมกอเวรใสกันระหวางลูกหนี้กับนายหนี้ เลยเปนขาศึกตอกันได ใหพี่
นองทั้งหลายจําเอา เร่ืองกิเลสมันใชดะนะ ไมพอ เจาของไมมีมันก็ยืมเอามาได แทนที่
จะไปทําบุญใหทาน เราไมมีไปกูยืมเขามานี้มีนอยมาก ไมคอยมี ไมกลาไปกูไปยมืเขา 
เรามีเทานี้ก็ใชเทานี้แหละ 

สําหรับการทําบุญใหทาน เอา เบ้ืองตนยากเสียกอน คอยฝกฝนอบรมไปมันจะ
คอยราบรื่นไปๆ ทีนี้กาวเขาสูนักภาวนา การทําบุญใหทานทั่วๆ ไปประการหนึ่ง การ
ภาวนานี้เปนสวนสําคัญมาก เปนประการหนึ่งที่หนักมากทีเดยีว นี่ก็ยาก ที่ยากที่สุดคอื
การภาวนา การทําบุญใหทาน ไปวัดไปวาฟงธรรมจําศีลธรรมดานี้ไปไดสบายๆ ทีนี้
พอจะจับเขาทางจงกรมนัง่สมาธิภาวนา บังคับจิตใจดวยสติและดวยปญญา บริกรรม 
จิตใจใหอยูกบัคําวาพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ มนัไมอยากอยู ดีดใสนูนดิ้นใสนี้ เห็น
ไหมละจิตมนัดิ้นเวลาเราฝกหัดอบรมเบื้องตน มนัดิ้นมันดีดหารูปหาเสียงหากลิ่นหารส 
อันเปนฟนเปนไฟที่จะมาเผาไหมหัวใจตอไปนั้นแล นี่มันฝน 

ทีนี้เราฝกเอาๆ ฝกไปฝกมาหลายครั้งหลายหน ความดื้อดานของจิตทีม่ันเคย
คิดเคยคึกเคยคะนองจนราบรื่นไปนั้น มันจะคอยออนตัวลงๆ ดวยการฝกฝนอบรมของ
เราไมหยุดไมถอย ทีนีจ้ิตก็ไดรับความสงบเย็น พอจิตมีความสงบเย็นเปนผลจากการ
ภาวนาแลวคนเรายอมมีแกใจ เกิดความอุตสาหพยายาม ความเชื่อก็หยั่งลงลึกจากจิตที่
มีความสงบเย็นใจ ที่มีความแปลกประหลาดอัศจรรยนี้เปนเชื้ออันสําคัญ ที่จะดึงดูด
จิตใจเราใหเชื่อฝงลึกลงไป ทานเรียกวาอจลศรัทธา ความเชื่อมั่นไมหวั่นไหว คือเราเห็น
ผลจากการภาวนา เชื่อธรรมดาอยางอื่นนี้มีหว่ันมีไหว แตเชื่อทางดานจิตตภาวนา
ปรากฏภายในจิตใจตัวเองแลวไมคอยหวั่นและไมหว่ัน เบ้ืองตนไมคอยหวั่น ตอไปก็ไม



หว่ัน ไมหว่ันเรื่อยไป ทีนี้จิตใจก็ราบรื่นในทางความดีงาม เขาจะชวนไปทางอื่นทาง
กิเลสตัณหาไมไปเลย หมุนไปทางอรรถทางธรรมโดยถายเดียวๆ  

ทีนี้จิตที่เคยคิดวุนวายไปทางโลกทางสงสาร หมุนตัวกลับมาคิดดานอรรถดาน
ธรรม สุดทายคิดไปดานอรรถดานธรรมจนหมด นั่น นี่ละการฝกฝนอบรม แตกอนคิด
ไปทางกิเลสจนหมดเนื้อหมดตัว ลากเจาของไปเสียดวยจากความคิดอยางน้ัน ความคิด
ที่ทําความเสียหายแกเรา ทีนี้หมุนเขามาทางจิตใจ คิดอะไรก็มีแตเร่ืองอรรถเรื่องธรรม 
ที่นี่คอยราบรื่นละนะผูบําเพ็ญธรรม จากน้ันมาตา หู จมูก ล้ิน กาย แตกอนเปน
เครื่องมือของกิเลสพาไปใชมายําเจาของนั่นแหละ ตาเห็นสิ่งใดก็มายําเจาของ หูไดยนิ 
จมูกสัมผัสสัมพันธกับส่ิงใดก็เปนพิษเปนภัยมายําเจาของๆ 

นั่นเวลากิเลสมีอํานาจ มันพาทํางานมาสับมายําเจาของใหเปนกองทกุขขึ้นมา
จากการเห็นการไดยินไดฟง ทีนี้เวลาเราฝกฝนอบรมภาวนาเขามากๆ ภาวนาสําคัญมาก
เราจะเห็นประจักษภายในจิตใจของเรา จิตใจมีความสงบเย็นหยั่งลึกลงไปเทาไรๆ ทีนี้
ความราบรื่นแหงอรรถแหงธรรมในจิตตภาวนายิ่งราบรื่นลงไป จิตใจดูดดืม่ๆ เร่ือยไป 
ทีนี้ธรรมมีกาํลังแลวนะ เมื่อธรรมมีกําลังแลวกิเลสคอยหมอบไปๆ เหยียบหัวกิเลสไป 
แตกอนกิเลสเหยยีบหัวเรา อยูที่ไหนมันก็เหยียบ เรานอนอยูบนหมอนเราก็วาสูง หนุน
หมอน กิเลสเหยียบหัวเราบนหมอนอีก มันเหยียบเปนชั้นๆ ไปนะ 

ทีนี้เราเหยียบกิเลสละที่นี่ พอจิตใจมีหลักเกณฑภายในใจดวยจิตตภาวนาแลว 
อยูที่ไหนเปนธรรมหมด นั่งอยูก็เปนธรรม นอนอยูก็เปนธรรม ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
สัมผัสสัมพนัธอะไรๆ ธรรมหากตีความหมายมาเพื่อตัวเองทั้งน้ัน เปนธรรมไปหมดๆ 
นั่งอยูนอนอยูพิจารณาเรื่องอะไรเปนธรรมไปหมดเพื่อแกกิเลสทั้งน้ันๆ สุดทายกิเลสก็
คอยมุดมอดลงไปๆ ธรรมมีกําลังกลาสามารถชะลางกิเลสใหขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจ 
หมดทุกข ไมมีอะไรเหลือเลย นี่ละอํานาจแหงการสรางความดีใหแกจิตใจ เวลานี้จิตใจ
กําลังเรียกรองหาความชวยเหลือจากเราผูเปนเจาของอยูตลอดเวลาทั่วหนากัน ใหพา
กันดูจิตใจตวัเองที่เรียกรองหาความชวยเหลือ เพื่อความสุขความสบายภายในจิตใจอัน
เปนการถูกทาง ความสุขเพราะการดื่มสุรามันสุขเพื่อเปนบา ความสุขเพราะบําเพ็ญ
ศีลธรรม เปนสุขเพื่อความเปนคนดีหนาแนนมั่นคงขึ้นไป 

ใหพากันพิจารณาบังคับบัญชาตนเองบางนะ ปลอยไวเฉยๆ นี้เหมือนสัตวไมมี
เจาของ เปนอันตรายก็งาย ตายก็งาย คนที่ไมมีเจาของสติปญญาเครื่องกํากับรักษาแลว
เสียหายงาย เสียคนก็งาย ดีไมดีหมดคาหมดราคาทั้งๆ ที่มลีมหายใจอยูนี้แหละ ไดชื่อ
วาเปนคนเฉยๆ มันไมมคีุณคาในตัวของคน คนนั้นเรียกวาปทปรมะ เปนเศษคน เปน



คนบัดซบ หมดความหมายทุกส่ิงทกุอยางแลวในคนๆ นี้ เรียกวาคนบัดซบ ปทปรมะ 
หมดคุณคาหมดราคา อยาใหเปนอยางน้ันสําหรับเราทุกคน ใหมีคุณคา 

เกิดมาโลกเขาก็สมมุติใหแลววาเปนมนุษย นี่ใหคุณคาแลวนะเปนมนุษย เปน
หญิงเปนชาย เปนผูมีคุณคาดวยกัน แลวพยายามอบรมฝกฝนตนเองตามแบบตาม
ฉบับของครูของอาจารยของพอของแมที่เปนคนดีแนะนําส่ังสอน ก็กลายเปนเด็กด ี
หญิงดีชายด ี เด็กหญิงเด็กชายดีไปดวยกัน เปนผูใหญก็เปนผูใหญที่ดี ปกครอง
บานเมืองก็ใหความสงบรมเย็นเปนสุขทั่วหนากันไป สม่ําเสมอ นี่เรียกวาธรรม 

วันนี้พูดเพียงเทานี้ ใหทานทั้งหลายจําเอาไว วันนี้เปนวันวาง เปนวันที่เสาะ
แสวงหาความดีเขาสูใจ สําหรับธาตุขันธอาหารการบริโภคตองบํารุงมันตลอดเวลา
ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งค่ํา หลับแลวถึงจะหยุดการอยูการกินใชสอยตางๆ เพื่อรางกาย 
แตสวนจิตใจความดีงามที่จะเขาสูใจนั้นมีนอยมากๆ วันหนึ่งๆ ไมคอยมกี็มีเยอะ บาง
รายไมมีเลยก็มี มีตัง้แตฟนแตไฟของกิเลสเผาไหมตลอดเวลา ชื่อนาม ฐานะอะไร
เหลานี้ โอย สูงจรวดสูไมได แตจิตใจอยูใตกนนรกอเวจีนูน เพราะใจมันรอน 

สูงตั้งแตความใหชื่อใหนามยกยอสรรเสริญกันเฉยๆ ไมเกิดประโยชน ใหมัน
เปนอยูในหัวใจ เขาจะใหชื่อวาไอหมูก็ตาม ไอหมาก็ตาม อันนั้นเปนลมปาก เปนชื่อ
เปนนาม หัวใจเราทรงความสุขอัศจรรยอยูภายในจิตใจ อยูไหนอยูไดหมด จะเปนหมู
เปนหมาเปนมาเปนลาเปนอะไรเปนไปเถอะ เปนความสุขอยูในใจนี้แลวพอ เราสราง
ความดีใหเรา พากันจําทุกคน วันนี้พูดเพียงเทานี้นะ 

วันนี้ทูลกระหมอมฟาหญิงทานเสด็จมาบําเพ็ญพระราชกุศล สําหรับทานสําหรับ
เราดวยกัน ก็เปนมงคลมหามงคลแกเราสําหรับวันนี้ มีทานผูใหญผูสูงไดมาพาบําเพ็ญ
กองการกุศล ตอไปนี้กจ็ะหยุดธรรมเทศนาเพียงเทานี้ วันนี้ก็รูสึกวาเหน่ือยแลว ขอ
ความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ ทนีี้จะใหพรยอๆ นะ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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