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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ธรรมที่สอนไวไมจากไป 
  
 หลวงตาก็จะไดลาพี่นองทั้งหลายกลับอุดร กลับไปอุดรก็เหมือนอยูที่นี่ ไปอยูที่
ไหนก็ทําประโยชนใหโลกเต็มสัดเต็มสวน เต็มกําลังความสามารถตลอดมา พูดถึงเร่ือง
วางเราไมไดวางละ อุมชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยอยูตลอดเวลา เราอุมอยูตลอดนะ 
สําหรับเราเองเราไมมีอะไรก็เคยเรียนใหทราบแลว เราไมมีอะไร ก็มีแตชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยเทานั้นละที่เราอุมอยูเวลานี้ น่ีก็จะกลับไป พีน่องทั้งหลายที่มานี้ไดยิน
ไดฟงเสียงธรรม มาที่นี่เทศนทุกคืนๆ เลย ที่กุฏินั้นละเทศนทุกคืนเลย ตั้งใจเทศนเปน
ตุเปนตะที่อยูกุฏิ อยูนี้สะเปะสะปะ มีถอืไมดวยอะไรดวย เทศนไปตีไปเรื่อยๆ 
สะเปะสะปะ แตอยูที่กุฏนิี้เทศนเปนตุเปนตะนะ  
 นี่มาก็ได ๒๐ วันนี้แลว เทศนทุกคืนตลอดเลย ตอนเชาไมนับละ แลวแตจะพูด
ตอนเชา แตตอนกลางคืนเทศนจริงๆ ใหบรรดาพี่นองทัง้หลายไดเปนขอคิด ใหนํา
ธรรมนี้เปนขอคิดนะ เปนเครื่องปฏิบัติตัวเองในครอบครัวเหยาเรือน-หนาที่การงาน 
อยาปลอยธรรมนะ ถาปลอยธรรมเหลวแหลกแหวกแนว กิเลสรุมเขาๆ ใหพากันสนใจ
ธรรมะมาก ตั้งแตพื้นเพครอบครัวเหยาเรือนของเราขึ้นไปถงึวงราชการงานเมือง 
จนกระทั่งสูงสุดคือวงรัฐบาล ถาปราศจากธรรมแลวไมเปนทาทั้งน้ันแหละ ธรรมเปน
เครื่องเชิดชู ธรรมเปนเครื่องอุดหนุนโดยถายเดียว ไมมคีําวาทําลาย แตกิเลสมีแต
ทําลายโดยถายเดียวของมัน  
 ใหนําธรรมนี้ไปปฏิบัติ หนาที่การงานอะไรถาคํานึงถึงธรรมอยูเสมอจะไมคอย
ผิดพลาด ถงึความโลภก็ไมมาก ถูกธรรมะเหยียบเบรกหามลอเอาไว ถาไมมีเบรกหาม
ลอแลวพุงเลยๆ ฉิบหายไดชาติทั้งชาติ เพราะความโลภ ยิ่งความโลภของคนผูมีอํานาจ
มากเทาไรนั้นละตัวยักษใหญที่กินบานกินเมืองอยูกับผูมีอํานาจมาก ปกครองบานเมือง
ก็กลายเปนยักษใหญกินบานกินเมืองไปไดถาไมมศีีลธรรม ถามีศีลธรรมทานเหลานี้
แหละที่จะใหความรมเย็นแกชาติบานเมือง ชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริย ทานเหลานี้
เองจะเปนผูคุมครองรักษาไดเปนอยางดี ไมมีใครจะมีอํานาจบาตรหลวงมากยิ่งกวา
ทานผูปกครองบานเมือง ซึ่งเปนสวนใหญสูงสุด ปกครองบานเมืองใหความรมเย็น 
 จึงขอใหมีธรรมนําไปปฏิบัติ ถาเปนความรูสึกของเราจริงๆ แลว ไมวาวงการ
ใหญเทาไรยิ่งมีธรรมมากๆ นั้นละเหมาะที่สุดเลย นี้มันไมเปนอยางน้ันซิ วงการใหญ
เทาไรๆ ยิ่งมีแตกิเลสมากๆ ธรรมะนี่เปนตุกตาเปนเครื่องเลนของเด็กไป ไมเกิด
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ประโยชนอะไรเลย นี่ละมันเสีย คนเลยกลายเปนไมมีคุณคาไป เพราะไมมีธรรมเปน
เครื่องประดับตน ทานทั้งหลายอยูบานอยูเรือน อยูที่ไหนก็ใหเปนผูตั้งใจในศีลในธรรม
นะ ธรรมไมเคยพาใครใหเสียหายลมจม แตกิเลสน้ีตลอดเลย ไมวาอยูที่ไหน ทําความ
เสียหายไดทั้งนั้น ใหพากันตั้งใจประพฤตปิฏิบัติธรรม 
 นี่เราก็มาตั้งแตวันที่ ๓๐ จนกระทั่งวันนี้เปนวันที่ ๒๐ เราจะไดกลับไป
เขาพรรษา ไปก็ไมมีเวลาวางละเรา ยุงตลอดเลย พอเขาพรรษานี่ก็เร่ิมยุงตั้งแตวันที่ ๒๑ 
ไปจนกระทั่งวันที่ ๒๔ วันราชการเขาวางอยูบาง สุดทายก็งานทานอาจารยเหรียญ ที่วัด
อรัญบรรพต ครบ ๕๐ วัน เขานิมนตเราไปเทศนที่นั่น วันที่ ๒๔ ตอนบายสองโมง วัน
นั้นก็จะไปเทศนที่นั่น ไมคอยมีเวลานะ จึงขอใหพีน่องทั้งหลายตั้งใจในศีลในธรรม อยา
หางเหินศีลธรรม ครูบาอาจารยจากไปธรรมะที่สอนไวไมจากไป ตดิกับเราผูตั้งใจ
ปฏิบัติ ไปทีไ่หนจะมีครูมีอาจารยติดกับตัวเสมอ แลวสวยงาม ชุมเย็นนะ 
 การชวยพี่นองทัง้หลายก็ชวยเต็มกําลัง เวลานี้กําลังเทศนาวาการ ทีแรกก็ชวย
ชาติเสียกอน ชวยชาติคือดานวัตถุ ดานวัตถุแลวก็ดานนามธรรม ไดแกการแนะนําส่ัง
สอน ตอมาเวลานี้ดานวัตถุกับดานนามธรรม นามธรรมรูสึกจะไปกวางขวางมากกวา
ดานวัตถุ เชนอยางวิทยุนี้ออกทั่วประเทศ ยังออกทั่วโลก (ทางอินเตอรเน็ต) อีกดวย 
เรียกวาวิทยุ เสียงกระจายไปหมดออกทั่วไป นี่เรามีวิทยุยังดีนะ พอเทศนทางนี้ก็
กระจายทั่วๆ กันไปหมด 
 พระพุทธเจาเทศนทานไมมีวิทยุนะ ไมเหมือนพวกเรา พระพุทธเจาไมมีวิทยุ  
แตเทศนเทวบุตรเทวดา อินทร พรหมทั้งหลายกระจายทั่วไปหมด พระพุทธเจาไมมี
วิทยุ พวกเทพไดผลมากทีเดียว ประชาชนพลเมืองก็ไดผลมาก นี่เรามีทั้งวิทยุ มีอะไร
ทุกอยาง แตไมทราบไดผลหรือไมไดผลเราก็ไมทราบนะ หรือตั้งวิทยุไวก็ฟงไปเจาของ
หลับไปเรื่อยๆ ก็ไมทราบนะ วิทยุเลยกลายเปนเครื่องกลอมไปเลยใหหลับๆ วันนี้นอน
ไมคอยหลับเอาวิทยุมาฟงหนอย พอเอาวิทยุมาฟงแลวหลับครอกๆ นี่เปนอยางน้ันนะ 
วิทยุธรรมเลยกลายเปนเครื่องกลอมเราใหหลับไปเสีย 
 ใหพากันตั้งใจนะ ธรรมเปนธรรมแท อยาชินนะ ธรรม-ธรรมแท กิเลสความชั่ว
เปนความชั่วแท ทางชั่วใหระวังใหดี ทางดีใหสงเสริมใหดีเหมือนกัน ปลอยไมไดนะ 
เร่ืองกิเลสนี้จะคอยฉวยโอกาสอยูตลอดเวลา แตไมทราบวามันมีโอกาสอะไร มันมี
โอกาสตลอดเวลา ฉวยตลอดๆๆ พวกเราที่จะมาฉวยโอกาสจากกิเลสมาเปนอรรถเปน
ธรรมตอจิตใจของเรานี้รูสึกวามีนอยมาก นอกจากทานผูปฏิบัติธรรมจริงๆ แลวนั่นละมี
ตลอด ทานมีธรรม  
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 เชนอยางพระทานอยูในปาในเขา นี่ละเดนมาก การเสาะแสวงหาความดี
ทั้งหลาย ธรรมตั้งแตพื้นจนกระทั่งมรรคผลนิพพานคือทานผูที่เสาะแสวงหาอยูในปาใน
เขา เชนพระกรรมฐาน ทานเหลานี้เวล่ําเวลาจะทุมลงความเพียรเพื่ออรรถเพื่อธรรม 
ทั้งนั้น ทานไมยอมเสียไปในทางโลกทางสงสาร เหมือนอยางเรามีแตเปนโลกลวนๆ 
ธรรมไมมีเลย ผิดกันนะ นั่นละทานผูตักตวงเอามรรคผลนิพพาน ทานอยูเงียบๆ พูดถงึ
เร่ืองความสุขเอาคนทั้งประเทศนี่ไปแขงกับพระผูปฏิบัตใินปาในเขาดูซิ หงายทั้งหมด
ละคนทั้งประเทศ มีแตฟนแตไฟเอาไปเผาทาน ทานไมเลนดวยละซิ ทานมีแตความ
สงบเย็น  สงาผาเผยภายในจิตใจ สวางจาครอบโลกธาตุจากใจของทานทีป่ฏิบัติธรรม 
 นี่ละธรรมมีอยู  ใครเสาะใครแสวงหาอยูที่ไหนๆ ไดทั้งน้ัน มีทั้งน้ัน เปนแต
ธรรมนี้ไมเหมือนโลก โลกน้ีกระโตกกระตาก อยากโมอยากคยุ อยากอวด แตสําหรับ
ธรรมทานไมนะ มีมากมีนอยไมรูกนั ดังที่เคยพูดใหฟงเชนพระกรรมฐาน ในวง
กรรมฐานในปาในเขาเปนสนามแหงธรรม สนามแหงมรรคผลนิพพานอยูที่นั่น เวลาคุย
กันนี้คุยตั้งแตเร่ืองมรรคเรื่องผล มีสงาราศี เวลาคุยกันนะ นี่พระทานมาหากัน ทานไม
มีเร่ืองโลกเรื่องสงสารเรื่องฟนเรื่องไฟไปเผากันนะ  
 ทีนี้เวลาพูดออก องคไหนพูดออกแงใดมุมใดนาปติยินดี ปลื้มอกปลื้มใจ เพิ่ม
กําลังใจใหแกกันและกันทั้งสองฝายทีม่าสนทนากัน นั่นละธรรม ทานตักตวงเอาอยาง
เงียบๆ นะ พระกรรมฐานทานตักตวงเงียบๆ มรรคผลนิพพาน ไอพวกเราไมปฏิบัติก็
เลยลบลางมรรคผลนิพพานวาไมมี บุญไมมี บาปไมมี มรรคผลนิพพานก็ไมม ี
พระพุทธเจานิพพานไปนานแลวถึง ๒,๕๐๐ ปนี้ มรรคผลนิพพานหมดๆ นี่มันใหกิเลส
ไปลบหมด ก็มันไมไดปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน ปฏิบัติตามกิเลสตัณหามันก็เอาไฟ
เผาเอาๆ ส่ิงที่มีในหัวใจมนุษยเราก็มีแตฟนแตไฟ มรรคผลนิพพานไมมี เพราะไม
ปฏิบัติตามมรรคผลนิพพาน ถาตั้งใจปฏิบัติตามมรรคผลนิพพานแลว พระพุทธเจา
แสดงไว อกาลิโก วาไง ตลอดเวลา ใครทําดีไดด ีทําชั่วไดชั่วตลอดไป ไมเอนไมเอียงนะ 
ใหพากันตั้งอกตัง้ใจ 
 นี่ก็จะไดลาพี่นองกลับละ ถึงเวลาแลว ใหพากันอยูเปนผาสุกรมเย็น เทานั้นละ
นะ ตอจากนีจ้ะใหศีลใหพร แลวออกเดินทาง  
 วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ทองคําที่ไดเมือ่เชานี้ ๑๗ บาท ๙๙ สตางค ทองคําที่ได
หลังมอบเขาคลังหลวงแลวที่ยังไมไดหลอม ๒๑ กิโล ๑๒ บาท ๗๕ สตางค ที่หลอม
แลว ๑๒๕ กิโล ๑๐ แทง วางั้นเถอะ รวมทองคําทั้งหมดเปนทองคําประเภทน้ําไหลซึม
เขาคลังหลวง เวลานี้ได ๑๔๖ กิโล ๑๒ บาท ๗๕ สตางค นี่หมายถึงทองคําที่ไดทีหลัง 
ทองคําสวนใหญเรามอบแลว ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึง นั้นมอบเรียบรอยแลวนะ 
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ทองคําที่ไดตั้งแตวันที่ ๓๐ ที่เรามาถึงสวนแสงธรรมนี้ จนกระทั่งถงึวันที่ ๒๐ นี้ได
ทองคํา ๑๔ กิโล ๒๕ บาท ๖๘ สตางค โธ หลวงตาเองคาดวาตั้งแตวันมาถึงถงึวันกลับ
ไดทองคําสัก ๑๐ กิโลก็จะดี นี้ฟาดเขาไป ๑๔ กิโลนูนของเลนเมื่อไร ตบหนาหลวงตา
บัวแหลกเลยเชียว  
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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