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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ธรรมของชาวพุทธ 
 
 วันนี้ตอนบายโมงพระเจาพระสงฆในสํานักปา สวนมากจะเปนภาคกลางกับภาค
ตะวันออก ภาคอีสานไมไดมา จะมารวมประชุมกันที่นี่ แลวก็มีการเทศนาวาการตอน
บายโมงวันนี้แหละ ทานผูใดอยากจะไดยินไดฟงก็ใหมา นั่นแหละพิธีอะไรเขียนบอกไว
แลวนั่น เขาติดประกาศไวแลวอานดูเอา วันนี้ตอนบายโมงพระทานจะมารวมทําวัตรทํา
วาขอขมาลาโทษ ความผิดความพลาดอาจมีไดทกุคน จะขอขมาลาโทษ และฟงโอวาท
คําส่ังสอนของครูบาอาจารยแลวนําไปปฏิบตัิ วันนี้ทานจะมาตอนบายโมง รวมกันทีบ่าย
โมง ทานผูใดที่จะมาก็ไดวันนี้ตอนบายโมง การเทศนาวาการก็แนนอนละมีละวันนี้ 
เพราะมีพระมา 
 วันที่ ๒๐ เราก็กลับแลว ก็อยูสองวันวันที่ ๑๘-๑๙ พระสงฆทานมาประชุม
เรียบรอยแลวตางทานก็กลับไปวัดวาอาวาสของตน เขาจําพรรษา ในครั้งพุทธกาลที่พระ
ทานจําพรรษานั้นทานสงวนความพากเพียรมากนะ วันเขาจําพรรษาแลวเหมือนกับเขา
ในกรอบของความเพียรขึ้นสนามรบฟดกับกิเลสตลอดเวลา นี่ละคร้ังพุทธกาลทาน
เปนมาอยางน้ัน พอเขาพรรษาทานถือเอาเปนจริงเปนจังมาก เพราะเวลานั้นพระจะ
ไมไดไปเที่ยวที่ไหนในพรรษา มีแตเวลาจะประกอบความพากความเพียรโดยถายเดียว
เทานั้น จึงถือการเขาพรรษาเปนสําคัญ 

พอออกพรรษาแลวทานอยากจะไปเที่ยววิเวกที่ไหนในปาในเขา ทานก็ไปตาม
อัธยาศัย แตในพรรษาไมไดไปที่ไหนใหเรงความพากเพียร ศาสดาของเราสอนอยางน้ัน 
สอนใหละความชั่วทําความดี ละชั่วทาํดี เพราะความชั่วไปที่ไหนเปนฟนเปนไฟ เปนภัย
มหาภัยเผาโลกไดทั่วๆ ไป ไฟไมเลือกหนา จี้เขาตรงไหนรอนที่นั่นๆ กิเลสก็เหมือนกัน
เขาที่ตรงไหนรอนที่ตรงนั้นๆ เพราะฉะนั้นจึงตองมธีรรมเปนน้ําดับไฟ ถาไมมธีรรม
แลวเปนเถาเปนถานไดนะมนุษยเรา ปลอยใหกิเลสเผาอยางเดียว น้ําดับไฟคือความดี
งามที่จะมาปดมาชะมาลางกันไมมีและไมทันกัน 
 ดวยเหตุนี้ศาสนาจึงมีไวสําหรับเปนน้ําดับไฟแกสัตวโลก ที่มีความรุมรอนอยูทุก
หยอมหญา ศาสนาเปนน้ําดับไฟทั่วๆ ไป เราไดถือพระพุทธศาสนาเทากับไดน้ําดับไฟ
มาไวประจําตน ใหพากันระมัดระวังรักษา ส่ิงชั่วพระพุทธเจาพูดคําใดแลวไมมีสอง อยา
ฝนนะ ฝนพระพุทธเจากเ็ทากับฝนเพื่อทําลายตัวเองนั้นแหละ ทานไมไดมา
แบงสันปนสวนอะไรจากพวกเรานะพระพุทธเจา แนะนําส่ังสอนโลกเปนเวลา ๔๕ 
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พรรษา นับแตวันตรัสรูแลวจนกระทั่งถงึวันนิพพานเปนเวลา ๔๕ พรรษา สอนดวย
พระองคเอง 
 จากน้ันก็ประทานพระโอวาท คือทางเดินอนัราบรื่นดีงามใหพวกเราไวถึง 
๕,๐๐๐ ป นี่ก็พาดทางเดินเอาไว ใหเดินไปตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทานสอนไว จะไป
ถึงความราบรื่นดีงามสุคติโลกสวรรคจนกระทั่งนิพพาน เหมือนพระพุทธเจายังทรงพระ
ชนมอยู ขอแตผูปฏิบัติดําเนินตามทางเดินที่วางไวโดยถูกตองก็แลวกนั ใหพากันมีขื่อมี
แป มีหลักมเีกณฑมนุษยเรา อยาปลอยเนื้อปลอยตัวจนเกินไป เสีย เลอะๆ เทอะๆ ไม
มีความหมาย เกิดมาๆ คนๆ หนึ่งคิดถึงความหมายหลักเกณฑที่จะยึดจะเกาะในตัวเอง
ไมมีแลวก็หมดคุณคา มีแตลมหายใจฝอดๆ ขาดเมื่อไรก็จมไปเลย ใชไมไดนะ 
 ในบานหนึ่งๆ ทุกวันนี้เขามีหมอมียาประจําบาน แตกอนไมมี ใครเปนก็รอด
ตายแลวเหลือชีวิต ไมเหลือก็ตายไปๆ เวลานี้มีหยูกมียามีหมอคอยระวังรักษาใหตลอด
มา อันนี้เราก็โรคกิเลสน้ีตองมีหมอมยีา กิเลสเปนโรคอันรายแรงมาก เปนโรคเรื้อรัง
ประจําสัตวมาเปนเวลากี่กัปกีก่ัปลนับไมถวน โรคเรื้อรังคือโรคกิเลสตัณหา พาวกพา
เวียนเกิดแกเจ็บตายสูงต่ําไมมีประมาณ พาใหสัตวไดรับความทุกขความลําบากตลอด
มา ทีนี้คําวาหมอและยาก็นานๆ พระพุทธเจาจะไดมาตรัสรูเสียครั้งหนึ่ง  
 นั่นละหมอเอกอุบัตขิึ้นแลวในโลก คือพระพทุธเจาอุบัติขึ้นมา ยาคือธรรมก็มา
พรอมกันเรียกวาธรรมโอสถ มาประกาศธรรมสั่งสอนสัตวโลก ผูใดมีนิสัยเบาบาง
พอที่จะผานไปไดในระยะใดก็ผานไดๆ  เปนลําดับลําดามา ผูใดที่นอนใจอยูผูนั้นก็ผาน
ไมได จมอยูนั้นตอไป พวกปทปรมะไมยอมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ฟงแตเสียงลิเก
ละครลูกทุงลูกกรุงไปอยางน้ัน ฟงไดทั้งวันทั้งคืน มีอยูทุกแหงทกุหน แมที่สุดใน
หองนอนก็ม ี เครื่องขบักลอมบํารุงบําเรอเพื่อฟนเพื่อไฟเผาไหมหัวอกตนเอง คน
ประเภทนี้คนไมมีความหมาย ตายแลวก็ไปเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร อยูกับโลกก็
อาศัยความเพลิดเพลินภายนอกนิดๆ หนอยๆ นี้เปนอารมณลอใจใหพออยูไดวัน
หนึ่งๆ ถาไมมีอารมณเหลานี้มาลอใจกลอมใจแลวก็ยิ่งเดือดรอนมาก เพราะไมมีธรรม
เปนเครื่องยึดเครื่องเกาะ 
 ทานผูมีธรรมเปนเครื่องยึดเครื่องเกาะแลวทานจะหมุนตัวเขาสูธรรม หาที่สงบ
งบเงียบระมัดระวังรักษาจากกายวาจาใจของตนไมใหภัยเกิดขึ้น คือความชั่ว ไมให
เกิดขึ้นจากกายวาจาใจของตน ปดเปาอยูตลอดเวลา นี่เรียกวาผูรักษาตัว ผูนี้มีหลักยึด 
เวลาอยูโดยลําพังก็อยูกบัอรรถกับธรรม ระลึกถึงพุทโธ ธมัโม สังโฆ ประจําใจ จิตใจก็มี
ที่ยึดที่เกาะตลอดไป มีชวีิตอยูก็มีที่ยดึที่เกาะ ตายไปแลวที่ยึดที่เกาะที่อยูกับใจก็ติดกนั
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ไปเลย ผูนี้มีความหวังและมีความหมาย ไดสมมักสมหมายเปนลําดับลําดาไป ผิดกับ
คนไมไดสรางหลักเกณฑอันดีงามไวสําหรับตนมากทีเดียว  
 คนที่สรางแตความชั่วชาลามกก็เทากบัเอาฟนเอาไฟมาจี้มาเผาตัวเองตลอดเวลา 
หาความสุขไมได ผูที่พยายามรักษาตัวเปนผูมีหลักมีเกณฑ ขอใหทานทั้งหลายยึดไว
เปนหลัก เวลานี้ธรรมะก็กระจายออกกวางขวางมากมาย แตกอนก็มีแตหลวงตาเทศน
คนเดียวชวยโลกเปนเวลา ๖-๗ ปมานี้เทศนทั่วประเทศไทย เวลานี้ก็มีวิทยุออกทุกภาค
แลว วิทยุที่หลวงตาเทศนแลวและทานนําเอาออกจากเทปไปเปดในที่ตางๆ ซึ่งเปนคาํ
เทศนของหลวงตาเอง เปดในที่ทั่วๆ ไป รูสึกวาประเทศไทยเรานี้กวางขวางมาก ดูวามี
ทุกภาควิทยุ 
 ใหทานทั้งหลายฟงเสียงวิทยุซึ่งเปนเสียงธรรม แลวจะกลอมจิตกลอมใจใหรูจัก
บาปจักบุญ รูจักวิธีรักษาตัว รูจักวิธีปองกันตัว ชําระสะสางตัวตลอดไป ถามีธรรมเปน
เครื่องสะกิดๆ เตือนอยูเสมอแลวเราจะไมคอยพลาดทาเสียทีนะ ถามีตัง้แตเร่ืองกิเลส 
คอยแตจะจมตลอดเวลา ใหระวังอันนี้นะ วิทยุก็มากแลวเวลานี้ สวนแสงธรรมนี้
กระจายไปหมด วัดปาบานตาดเปนแหลงใหญของวิทย ุ ดูวาไปรวมอยูที่นั่นหมด 
เหมือนหนึ่งวาหลวงตาเปนผูรับผิดชอบ ความจริงหลวงตาไมไดไปเกี่ยวของ มีแต
เจาหนาที่เขารักษาเพื่อใหเปนประโยชนแกชมุชนทัว่ๆ ไป เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 
สําหรับเราเองเทศนแลวจบหายเงียบๆ ไปเลย ตลอดมาและจะตลอดไปอยางน้ี เหลานี้
ก็เปนธรรมทั้งนั้น ควรที่จะไดยินไดฟงวันหนึ่งคืนหนึ่ง 

ฟงธรรมในเทปกก็ลอมใจๆ ดีนะ ดังที่พวกเมืองนอกเขาไดฟง เขาบอกมาวาเขา
ไปอยูเมืองนอก มันไมเหมือนเมืองไทยเรา เมืองนอกไมคอยมีหมูมีเพื่อน ชวนคุยกัน
เร่ืองนั้นเรื่องน้ี กับเมืองไทยที่เขาหากันไดจอแลวน้ําลายฟุงๆ ๆ จนหมดน้ําลายแลวไป
หาเอาน้ําในบึงในบอมาอมเขาอีก พูดฟูๆ ใสกัน เมืองไทยมีเพื่อนฝูงมากมันก็ไมเหงา 
เพราะมีน้ําลายพนใสหนากันอยู น้ําลายพนใสหนากันมันก็เพลิน แตเมืองนอกเขาไมมี 
ตัวใครตัวเรา ทีนี้คนไทยเราที่ไปอยูเมืองนอกไมมีเพื่อนมีฝงู พอไดยินเสียงเทปเทานั้น
จิตใจมีความอบอุน ทีนี้เลยเอาเทปมาเปนเพื่อนฟง กลอมใจตลอดเวลา เขาบอกมาวา
อยางน้ัน  
 รูสึกวาอบอุนมากตั้งแตไดเทปมา เรียกวาปราศจากเทปไมไดเลย เขาวาอยาง
นั้น เปนยาประจําบาน นี่ละเขาอยูนูนเขาเปนชาวพุทธ เขานับถือพุทธศาสนา เขาก็ได
อุตสาหพยายามตะเกียกตะกายเสาะแสวงหาธรรมมา เราอยูเมืองไทยก็เปนเมืองพทุธที่
เปนหลักใหญ รากใหญอยูที่นี่ ก็ควรจะสนใจปฏิบัติอรรถธรรมในวันวางเชนวันเสาร วัน
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อาทิตย วันพระวันโกน สามส่ีวันนี้เปนวันที่เราจะขวนขวายคุณงามความดีเขาสูใจ วัน
นอกนั้นเราขวนขวายหามาเพื่อธาตุเพื่อขันธ ความเปนอยูปูวาย  
 ในวันเชนนี้เราขวนขวายหาความดีงาม เชนมาทําบุญใหทาน รักษาศีล ฟงอรรถ
ฟงธรรม เปนกุศลมหากุศลเขาสูใจ นี่เรียกวาเราเสาะแสวงหาทรัพยภายในเขาสูใจของ
เรา ใจของเราก็มีความอบอุน อบอุนแตรางกาย เขาไมมีความหมายนะรางกาย ใจ
ตางหากไปสาํคัญมั่นหมายวาเรามีส่ิงนั้นสิ่งน้ี อาศัยสิ่งเหลานั้นมาเปนอารมณของใจ ทํา
ความอบอุนใหแกตน สวนธรรมในใจไมมีแลวแหงผากๆ อันนี้เสียมาก เรามองดูสมบตัิ
เงินทองเราก็มี มามองดภูายในการทําบุญใหทานของเราก็เต็มตัวของเราๆ แลวเย็น คน
นั้นเย็นสบายๆ ไปและอยูเทากัน เปนคนเย็นอยูตลอดเวลา ใหพากันยึดหลักนี้ไว 

การทําบุญใหทานอยาพากันตระหนี่ถี่เหนียว มีมากมีนอยใหตามกําลังศรัทธา
ของเรา นี้ถูกตองกับเราเปนลูกชาวพุทธ ไมเห็นแกตัวตระหนี่ถี่เหนียว คนเปนชาวพุทธ
ยอมเห็นแกใจซึ่งกันและกัน ใจเขาใจเราความสุขความทุกขกระจายทั่วถึงกันอยู จําเปน
จะตองไดอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันตอไปตลอดทเีดียว เพราะฉะนั้นจึงใหเปนผูน้ําใจอัน
กวางขวาง มองเห็นกันอยาเอาชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ํามาอวดกัน มันเปนการเหยียบ
ย่ําทําลายกัน มองเห็นกันใหเห็นถึง สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข
เกิดแกเจ็บตายหมดทั้งส้ิน 
 เขาก็หวังผูอื่น เราก็หวังพึ่งผูอื่น มนษุยเราเปนสัตวหมูสัตวพวกตองอาศัยซึ่งกัน
และกัน มองเห็นกันแลวใหเชื่อมโยงดวยความสนิทติดพันกันดวยความเมตตาสงสาร  
ความเห็นอกเห็นใจกันนี้สนิทกันหมดคนเรา ถามองดวยอํานาจของกิเลส เอา
ยศถาบรรดาศักดิ์ ฐานะสูงต่ํา เขามาอวดกันนี้ เหยียบย่ําทําลายผูนอย ผูใหญกโ็ออาฟู
ฟา....เสีย หาความสุขไมไดคนเชนนั้น ใหมีความเมตตาสงสาร เห็นใจซึ่งกันและกนั 
ชวยเหลือกัน อันนี้เปนธรรมของมนุษยเราที่เปนชาวพุทธ ใหพากันจําเอาไว  
 วันนี้สายแลว พอบายโมงก็จะเริ่มประชุมพระอกี วันนี้เทศนเพียงเทานี้ ตอไปนี้
จะใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

