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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ไมเช่ือพระพุทธเจานี้จมตลอด 
กอนจังหัน 

พระใหเรงความเพียรนะ เราพยายามอยูตลอดมาเรื่องการงานความยุงเหยิงตอ
การภาวนาไมใหมี ถาจําเปนก็ใหทําเสียนิดๆ  แตงานเปนหลักเปนเกณฑของพระคือ
งานภาวนา เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา นี่คืองานของพระ สํารวมระวังตัวเองใหติดแนบ
กับศีลกับธรรมอยาใหดางพรอย นี่คืองานของพระชีวิตของพระ พระอยูดวยศีลดวย
ธรรม ไมมีศีลมีธรรมเรียกวาพระปลอม เราอยากเปนพระปลอมหรือพระจริง ถาอยาก
เปนพระจริงใหติดแนบกับธรรมวินัย อยาหางเหิน ดวยความสํารวมระวังตลอดเวลา นี้
คือองคศาสดาอยูกับธรรมวินัยนะ 

ถารักศาสดาใหรักธรรมวินัย ปฏิบัติหลักธรรมวินัยอยาใหมีการตองติได อันนี้
ละชีวิตของพระ เคลื่อนไหวไปมาที่ไหน ชีวิตของพระสติกับปญญาติดแนบกับตัวเอง 
ระมัดระวังส่ิงที่จะเปนขาศึกตอชีวิตของพระ เอาใหดีนะ การภาวนาเปนสําคัญมาก โลก
จะมีความรมเย็นไดจากเรื่องศาสนา พุทธศาสนานี้ใหความรมเย็นแกโลกไดทั้งสาม
โลกธาตุ กามโลก รูปโลก อรูปโลก มนุษยเราอยูในโลกไหนจึงจะรับคําสอน
พระพุทธเจาไวไมได ตองรับได เราเปนลูกชาวพุทธ ใหพากันสํารวมระวังตัวเองใหด ี

เวลานี้ทั้งชาติทั้งศาสนาทั้งพระมหากษัตริยหว่ันไหวไปตามๆ กัน เพราะโจร
เพราะมารมันแทรกมันซอน ซอนทกุแบบนะ เวลานี้กําลังมีวิชาซอน ซอนเพื่อทําลาย 
สังฆราชซอน แลวก็มาปรากฏวาคุณหญิงจารุวรรณก็ซอน ตอไปนี้หมาจะซอนเขามาเปน
พระเจาแผนดินครอบครองเมืองไทยเรานะ มันซอนเขามาอยางน้ีใหระวัง เวลานี้ก็หว่ัน
ละ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทอพระทัยกับเรื่องสกปรกโสมมของไพรฟา
ประชาชนทั้งหลาย 

เฉพาะอยางยิ่งคือผูที่จะนําชาติ มันจะนําชาติหรือจะทําชาติใหจมก็ไมรู มัน
แทรกมันซอนในสิ่งที่ไมเปนประโยชนและจะเปนโทษโดยถายเดียวเทานั้น เร่ืองแทรก
ซอนเหลานี้ไมเปนประโยชนเลย มีแตเปนมหาภัย ดังทีก่ลาวมาเหลานี้ เบ้ืองตนสังฆราช
ซอน นี้คุณหญิงจารุวรรณก็ซอน ตอไปนี้หมาจะซอนเขาไปนั่งบัลลังกนะ เพราะพวกนี้
พวกเรียนวิชาซอน ซอนเพื่อทําลาย ไมไดซอนเพื่อใหมีความเจริญรุงเรืองแนนหนา
มั่นคงนะ มันนาสลดสังเวช นี้เอาธรรมจับนะ เราไมไดยกโทษยกกรณแกผูใด เราเอา
ธรรมออกจบั ส่ิงไหนขัดสายตาของธรรม นั้นละคือภัยของประชาชนผูเปนลูกชาวพุทธ
ดวยกัน สําคัญมากตรงนี ้
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ทีนี้ยนเขามาหาตัวของเรา ใหมีวิชาธรรมติดอยูกับตัวเสมอ วิชาแทรกซอนเขามา
ที่จะทําลายตัวของเราคือวิชากิเลส ใหระมัดระวังทุกคน ซอนขางนอก ซอนขางใน ซอน
ในหัวใจของเรา ไมเชนนั้นฉิบหายไดนะพระเรา ตั้งใจปฏิบตัิใหดี ทุกส่ิงทุกอยางจะทํา
อะไรใหมองดูศาสดาคือธรรมและวินัย พระธรรมและพระวินัยนั้นแลคือองคศาสดา 
ใครติดแนบอยูกับนี้ดวยความสํารวมระวัง นั้นละคือเปนผูตามเสด็จพระพุทธเจา
ตลอดเวลาในการเคลื่อนไหวทุกแงทกุมุม ถาหางเหินจากนี้ความประพฤติปฏิบัติเหลว
แหลกแหวกแนว นั้นละเปนผูไมมีศาสนา ถาวาลูกก็ลูกกําพรา กัดกันเหมือนหมาลูก
กําพรา เขาใจไหม นี้เมืองไทยเราก็เหมือนกัน ลองไมมกีษตัริยดูซิกัดกันเหมือนหมานั่น
แหละ ตั้งแตมีอยูขณะน้ีมันยังแยงนั้นแยงน้ี แทรกนั้นซอนนี้ใหเห็นอยูอยางน้ีแหละ เรา
อดสลดสังเวชไมไดนะ 

เอาธรรมมาจับ เอาธรรมมาสอนโลก นี้เอาธรรมสอนโลกนะเรามาสอน เราสอน
เราเต็มกําลังความสามารถมาแลว หาที่ตองติไมได จนกระทั่งปจจุบันนี้ไดนําธรรมที่
เกิดจากการประพฤตปิฏบิัติอยางเอาจริงเอาจังของเรา เปนผลใหนํามาส่ังสอนโลก เรา
ชวยโลกมาได ๗ ปนี้แลว ชวยบรรดาพี่นองทั้งหลาย เราไมหวังอะไรเรายังอุตสาห
พยายามชวย บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ชวยบรรดาพี่นองทัง้หลาย ไมวาทองคํา ดอลลาร 
เงินสด ออกทั่วประเทศชาติไทยของเรานั่นแหละ เราอุตสาหพยายาม 

การแนะนําส่ังสอนเราจะสอนดวยความถูกตองแมนยํา ไมปนเกลียวกันกับธรรม 
ใครผิดบอกวาผิด ใครถูกบอกวาถูก ดังทีพู่ดตะกีน้ี้ ที่มันซอนๆ เขามานี่มันซอนเพื่อจะ
ทําลาย ไมใชซอนเพื่อการบํารุงสงเสริมนะ พี่นองทั้งหลายฟงใหดีนะเรื่องเหลานี้ วิชา
ซอนเหลานี้มีแตวิชาของยักษของมารที่จะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา 
ใหตางคนตางระมัดระวงัตางคนตางรักษา เห็นผิดหูผิดตาทีไ่หนทักกันได ใครจะมา
ทําลายสมบัติของชาติเรา ศาสนา พระมหากษตัริย เปนธรรมชาติที่เลิศเลอ เราอยูใน
กรอบอันนี้ใหพากันระมัดระวังสมบัติอันลนคาของตน อยาใหใครมาอาจเอื้อมหรือยื้อ
แยงแขงไปกนิเสียหมดไมมีเหลือ ตบัปอดไมมีเหลือ ใหพากันระมัดระวัง ชวยกันระวัง 

เราเอาธรรมมาสอนโลก ผิดเราบอกวาผิด ถูกเราบอกวาถูก เราสอนเราก็อยาง
นั้นเรื่อยมาตั้งแตวันบวชจนกระทั่งปจจุบันนี้ เราสอนเราตามอรรถตามธรรมของศาสดา 
เทากับตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ หาที่ตองตไิมไดแลว ผลที่
ไดรับบรรจุอยูในหัวใจ นี้นําผลอันนี้ออกมาสอนพี่นองทัง้หลายจะผิดไปไหนละ ใหพา
กันฟงนะ อยางที่เรานําพี่นองทั้งหลาย มีความบกพรองที่ตรงไหน ทําลายพี่นอง
ทั้งหลายที่ตรงไหนจากการนําของเรา 
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ถาพูดถงึวัตถุก็ขนเขาคลังหลวงทั้งหมด เฉล่ียเผื่อแผทั่วประเทศไทยเราให
สม่ําเสมอกัน นี่ทางดานวัตถุ ถาวาดานธรรมะก็เร่ิมสอนตั้งแตออกเปนผูนาํพี่นอง
ทั้งหลาย แนะนําส่ังสอนที่นั่นที่นี่ เขานิมนตไปรับผาปาเพื่อชาติไทยของเราทางดานวัตถุ 
ธรรมะก็แทรกไปดวยๆ ตลอดมาจนกระทั่งทกุวันนี้วิทยุออกทั่วประเทศไทย ก็คือธรรม
ของเรา ธรรมที่ออกไปเหลานี้เราไมมีสงสัย แมนยําๆ ออกจากหัวใจที่แมนยํา
ภาคภูมิใจเต็มที่แลว เราไมหาอะไรอีกแลว หาบุญหาบาปที่ไหนเราไมหา พอ อันนี้
เหนือบุญเหนือบาปทุกอยาง เต็มอยูในหัวใจจากการปฏิบัติดวยความตั้งอกตั้งใจของ
เรา ใหพี่นองทั้งหลายนําไปปฏิบัตินะ 

นี่ละใจของเราเมื่อปฏิบัติใหเต็มที่แลวหาที่ตองติไมได ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ราคะตัณหาพังแหลก เหลานี้ละตัวเสนียดจัญไร ตัวเปนฟนเปนไฟเผาไหม
หัวใจโลก หาความสุขความเจริญไมได คือสองสามตัวนี้ละ พังอันนี้ลงไปแลวเรียบวุธ 
นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมม ี ก็สงบสงัดจากอันนี้ละ ตัวนี้ตัวเปนฟน
เปนไฟ ลบลายหัวใจอยูตลอดเวลา ฟาดนี้ขาดสะบั้นลงไปแลวไมมีอะไรกวนใจ แสน
สบาย นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ หาที่ไหน หาที่ดวงใจ เอากิเลสที่เปนฟนเปนไฟออกหมดไมมี
เหลือแลว ก็นั่นละ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ เกิดขึ้นมานี ้

เพราะฉะนั้นการสอนโลกเราจึงสอน ถาวาแบบภาษาของโลกเรียกวาอาจหาญ
ชาญชัย แตเราไมเคยมีคําวาอาจหาญชาญชัยหรือขี้ขลาดหวาดกลัว เราไมมีในหัวใจ 
เหนือหมดแลว สอนโลกดวยความสัตยความจริงทุกอยาง ผดิบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก 
ธรรมสอนโลกเปนอยางน้ัน เราไมไดไปเกี่ยวกับวาเร่ืองการบานการเมืองเหลานั้น 
ความสกปรกพวกสวมพวกถานไปเกีย่วกับมันหาอะไร ธรรมที่สะอาดมอียูภายในใจ เอา
ออกชะลางกนัซิ นี่ละที่เราสอนทุกวันนี้ สอนสิ่งสกปรกทัง้หลาย ชะลางส่ิงสกปรก
ทั้งหลาย แลวบรรดาพี่นองทั้งหลายใหเอาไปปฏิบัตินะ อยาอยูเฉยๆ กินเฉยๆ นอน
เฉยๆ ตายเฉยๆ ไมเกิดประโยชน 

พระก็เหมือนกันใหตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ อยูที่ไหนไปที่ไหนใหมีสติติดตัวเอง 
ถาสติติดกับตัวแลวกิเลสจะไมเกิด กิเลสรากฐานของมนัอันดับที่สองก็คือเกิดขึน้จาก
สังขาร สังขารคิดปรุงนี้มันอยากคิดอยากปรุง สัญญาอารมณติดตามกนัไปจากอวิชชา
ดันออกมา ถาสติมีแลวสิ่งเหลานี้จะไมเกิด กิเลสก็ไมเกิด ความวุนวายก็ไมมี ตั้งใหดนีะ 
เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

(เครือขายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน จังหวัดนราธิวาส ไดเร่ิม
ออกอากาศตั้งแตวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ แลวครับ) เร่ืองศาสนาเปนเรื่องเล็กนอย
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เมื่อไร โลกที่ไมมีศาสนาละมันจึงมีแตฟนแตไฟ ฟนไฟเปนเรื่องของกิเลส ความชุมเย็น
นี้คือเร่ืองของอรรถของธรรม ใหนําไปปฏิบัติกัน เราสอนธรรมทุกขั้นทกุภูมิเราไมได
สงสัย ถอดออกมาจากนี้เลย ควรที่จะนําไปพนิิจพิจารณา ไมตองแยกตองแยะวาทาน
เทศนผิดอยางน้ันถูกอยางน้ีละ ถูกตองไปโดยลําดับแลว กล่ันกรองมาจากจิตดวงนี้เอง 
จึงสอนไดถกูตองแมนยําไมสงสัยในธรรม ไมวาธรรมขั้นใดสอนลงไปแลวเรียกวา
แมนยําๆ ไปเลยทีเดียว เพราะสมบูรณแบบทุกอยางแลวอยูในหัวใจ ที่สมบูรณดวย
ธรรมทั้งหลายแลว เพราะฉะนั้นพี่นองทั้งหลายควรจะสนใจในธรรม  

เวลานี้สนใจแตเร่ืองกิเลสบานเมืองถงึเดือดรอน เดือดรอนตลอดเวลาจะ
เดือดรอนเพราะอะไร ก็เพราะกิเลส เร่ืองธรรมไมไดเดือดรอนนะ ธรรมเปนน้ําดับไฟ 
เร่ืองกิเลสนี้เปนไฟเผาโลก ถาไมมีธรรมแลวก็หมดละ ชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ในเมืองไทยของเราไมมีเหลือ กิเลสมันโหมตัวเขามากินไมรูจักอิ่มจกัพอ กินแบบหนา
ดื้อหนาดานอยูกับกิเลสทั้งหมด ธรรมะทานมีหิริโอตตัปปะ อะไรควรไมควรทานจะ
พิจารณาเสียกอนเรื่องธรรม ทําลงไปแลวถูกตองๆ สวนกิเลสนี้ฟาดมันไปเลย ถาเปน
ไกกก็ินหมดทั้งตัว สัตวตวัใดกินหมดทั้งตัว ทั้งขี้ทัง้ตดกินหมดเลย กิเลสกินไมถอย 

เร่ืองธรรมคัดเลือก แมแตอยูในถวยในจาน อะไรเปนกระดูกอะไรเปนกางคัด
ออกๆ เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน ถากิเลสฟาดหมดเลย มันผิดกันนะกิเลสกินไมเลือก 
เพราะฉะนั้นมันจึงนาเกลียดสําหรับทานผูมีธรรมทั้งหลาย ดูโลกที่สกปรกโสมม
ตะกละตะกลาม มูมมามๆ มีแตความโลภซึ่งเปนของนาเกลียดนั่นละ ถาไมไดอยางใจ
โกรธเคียดแคนฆากันตีกนั มีแตเร่ืองสกปรกทั้งน้ันที่แสดงออกมาของกิเลส เร่ืองธรรม
ก็คอยชะลางไปๆ เพราะฉะนั้นจึงใหเอาธรรมนี้ไปชะลางเรา เมื่ออารมณอยางที่วาน้ีมัน
เกิดขึ้นใหมันพอดี ไมใชคนตายมันอยากเหมือนกัน อยากขาว อยากน้ํา อยากไดนั้นได
นี้ แตใหรูจักประมาณ 

อยาอยากแบบทะเยอทะยาน ทะเยอทะยานนี้จมทั้งน้ันละ คนไมไดสําเร็จ
ความสุขความเจริญมรรคผลนิพพานดวยความทะเยอทะยานตามกิเลสนะ ถาดิน้ไป
ตามธรรมนี้ขาดสะบั้นไปเลยกิเลส จึงวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ นั่นฟงซ ิเวลาอานหนังสือ
ก็อานไปๆ สวนใหญเชื่อนิพพานม ี แตสวนยอยกิเลสมันแอบแฝงกิน ขอกินอยูในนั้น 
นิพพานมีหรือไมมีนา มีหรือไมมีนา มันแทรกเขาไป นั่นละสวนใหญเปนแนนอน 
สวนยอยแบงกินๆ นี่ละกิเลสถามีอยูที่ไหนมันแบงไปเรื่อยๆ 

ทีนี้เวลาปฏิบัติธรรมเขา ธรรมกับหัวใจกลมกลืนเปนอันเดียวกันเปนลําดับลําดา
แลว ทีนี้มีแตบึกแตบึนไปทาเดียว เลยกลายเปนวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ แตกอนวา
นิพพานมีหรือไมมีนา ครั้นเวลาปฏิบัติเขาไปนิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ เขาไปแลว ควาผิด
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ควาถูกอยูนั้น ตอไปก็ใสผางเขาไปเลย นิพพานอยูที่ไหนมหีรือไมมีไมถามเลย 
พระพุทธเจาพระอรหันตทานไมถามถึงนิพพาน นั่นละนิพพานเปนอยางน้ัน อยูในหัวใจ
นี่นะไมอยูทีไ่หน กิเลสอยูในหัวใจ นิพพานมีหรือไมมีนา พอตกีิเลสขาดสะบั้นลงไป
แลว นิพพานมีหรือไมมีไมถามเลย กิเลสพังแลว กิเลสน่ันละตัวขวางทางไมใหเชื่อ
มรรคผลนิพพาน ไมใหกาวเดินในทางที่ถกูที่ดี ใหพากันจําเอา 

วันไหนก็เราก็เทศนทุกวันๆ เหนื่อยนะ เทศนนี้ออกทั่วประเทศไทยนะ ออกทั่ว
ประเทศไทยเรา เทศนเพื่อใหเปนคติแกบรรดาพี่นองทั้งหลายในฐานะวาเราเปนลูก
ศิษยพระพุทธเจา ทํางานแทนพระองคทาน นําธรรมนี้เขามาสอน ธรรมก็เต็มภูมิของ
เราอีกเหมือนกัน ไมใชจะไปหาหยิบยืมมาจากที่ไหนถอดออกจากหัวใจนี้เลย ที่เปนผล
แหงการปฏิบัติของเราไดมากนอยตามนิสัยวาสนาของตน ก็นํามาแสดงแกพี่นอง
ทั้งหลาย จะปฏิบัติก็ใหปฏิบัตินะ เราไมไดแบงสันปนสวนเอาคุณงามความดีจากพี่
ทั้งหลาย เราพอทุกอยางแลว สอนดวยความเมตตาลวนๆ ใครจะเอาก็เอา ไมเอาก็เปน
กรรมของสตัว จมอยูในนั้นตลอดไป ถาไมเชื่อพระพุทธเจานี้จมตลอด ถาเชื่อแลวฟน
ขึ้นมาๆ ผานไปได 

ถาไมเชื่อพระพุทธเจานี้จมตลอด กิเลสน่ีละพวกประเภทจมตลอด แต
หลอกลวงคนใหจมไปตลอดนี้ไมมถีอยนะ หลอกตลอดเวลา วันนี้ไมพูดอะไร ตอนเชา
กอนจังหันกไ็ดพูดหนหนึ่งแลว ก็มากพอสมควร นี่ก็เทศนซ้ําเขาอีก เปนวรรคเปนตอน 
นี่ออกทางวิทยุทั้งน้ันแหละที่เราเทศนนี่ เราเทศนเราพูดจริงๆ เราสงสารโลกนะ ตัวเทา
อึ่งน้ีมันเปนยังไงมันสงสารโลก หัวใจมันไมเปนอึง่ละซิ ทีม่ันสงสารนะมันครอบโลกธาตุ
นี่ สวางจาอยูงั้นจะใหวาไง หรือวาคุยหรือนี่นะ พระพุทธเจาทานเอาธรรมอะไรมาสอน
โลก เกิดในพระทัยพระองคทีท่รงบําเพ็ญไดผลเต็มที่แลวสอนโลก ไมตองไปถามใคร 
เต็มภูมิแลวในธรรมทั้งหลาย 

พระสาวกทั้งหลายก็เต็มภูมิตามนิสัยวาสนาของทาน ทานไมไปหาหยิบยืมจาก
พระพุทธเจาหรือจากผูใดมาสอนโลก ทานสอนเต็มภูมิของทานที่มีอยู ธรรมมีอยู
ภายในใจของทาน นี่เราก็สอนเต็มกาํลังความสามารถของเราดวยความเมตตา ใครจะ
ปฏิบัติใหปฏิบัติ ใหตื่นเนื้อตื่นตัว กเิลสมันกลอมโลกเวลานี้จนจะไมมีโลกเหลืออยูแลว 
ความสงบรมเย็นพอจะซุกหัวนอนไดจะไมมี มแีตไฟ นอนก็ไฟเผาอยูทีน่อน นั่งเผาอยู
ที่นั่ง ยืนเดินไฟเผาอยูตลอดเวลาในหัวอกนี่นะ ถาระงับดับลงไปแลวอิริยาบถทั้งส่ีจะ
สงบรมเย็น สะดวกสบายๆ กิเลสขาดสะบั้นไปหมดจาไปหมด ไมมอีะไรเปนภัย ชี้นิ้วได
เลยวากิเลสเทานั้นเปนภัยตอโลก เปนภัยตอหัวใจสัตว พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวไม
มีอะไรเปนภัย 
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เพราะฉะนั้นพระอรหันตทานจึงไมมทีุกขทางใจ ทางใจไมมีทกุขสําหรับพระ
อรหันต หมดโดยสิ้นเชิง แตเร่ืองธาตุเร่ืองขันธทีเ่จ็บปวดแสบรอนในสกลกาย เจ็บทอง
ปวดศีรษะมไีดดวยกันเหมือนโลกทั่วๆ ไป เพราะเปนสมมุติดวยกัน อันนี้ทานไม
ปฏิเสธ แตที่ตางกันก็คอืวาไมสามารถซึมซาบเขาไปถึงจิตใจที่ทานบริสุทธิ์แลว จิตใจที่
บริสุทธิ์นั้นเปนวิมุตติ เหลานี้เปนสมมุติ ทกุขขนาดไหนเปนสมมุติทั้งน้ันในธาตุในขันธ 
ธรรมชาตินั้นเปนวิมุตติแลวเขากันไมได เปนคนละฝงละฝาแลว ทานก็ครองธาตุครอง
ขันธไปอยางน้ันแหละ 

นั่นละจิตที่บริสุทธิ์แลวเปนอยางน้ัน ไมมีทุกขในใจเลย หมดโดยสิ้นเชิง ใครจะ
เปนฟนเปนไฟขนาดทั่วโลกดินแดน หัวใจดวงนั้นจะไมมีกบัใครเลย จาอยูตลอดเวลา 
จะวา สุญฺโต โลก ํ ก็ไมผิด โลกน้ีวางไปหมดเลย ความทุกขสมมตุิอะไรไมมีในใจ 
เรียกวาวางไปหมด ทานวา สฺุญโต โลกํ ทําจิตใหวางดูซิ ถาจิตวางอะไรจะยุงไมยุงนะ
จิต สบายตลอด พากันจําเอานะ เอาละเทานั้น วันนี้เทศนเทานั้น 

(ทองคําวันนี้ได ๒ บาท ๗๔ สตางคครับผม) เออนั่นเห็นไหมไดทกุวันๆ เมื่อ
วานนี้ก็ไดวันนี้ก็ได ตอไปทุกวัน มนัจะคอยหนุนขึ้นๆ ทองคําในคลังหลวงของเราซึ่ง
เวลานี้บกพรองมากอยูนะ เราจึงตองพยายามขวนขวายรบกวนบรรดาพี่นองทัง้หลายมา
เขาสูคลังหลวงของเรา ซึ่งเปนชีวิตจิตใจของชาติไทยเรา จึงพยายามตลอด เวลาอยูใน
ฐานะที่จะพอเปนไปกพ็าพี่นองทั้งหลายบึกบึนๆ เวลาตายแลวไมไดนะ การเปนผูนําก็
ไมใชเร่ืองเล็กนอย หนึ่งไมสามารถที่จะออก ไมกลาที่จะออก เรากลาหรือไมกลาก็ไมรู 
ดูเอาก็แลวกัน เวลาเปนผูนําเขาเดินตามหรือไมเดินตาม ดีไมดีเขาแซงหนาเขาใจไหม 
อยางน้ันก็ได แนะมันลําบากนะความเปนผูนํา 

ถาไมยอมรบักันเสียเทานั้นไมเปนประโยชนอะไรเลย ความยอมรับนี้เปน
ประโยชนทั้งนั้นๆ นั่นละสําคัญ พอพดูอยางน้ีแลว ก็อยางพระพุทธเจาเปนตัวอยาง เรา
เคยพูดหลายหนแลว พระพุทธเจาเสด็จไป พระกัสสปะเปนสาวกของพระองคเดินตาม
เสดจ็มา พอดีแมคาเขามาขายของ เขาหามสินคาทั้งหลายเต็มเอี๊ยดๆ มา พระพุทธเจา
เสด็จไปนี้เขาเฉยเขาไมสนใจนะ เขาผานไปนั้น พอผานเขาไปนิดหนึ่งก็แวะเขาไป พักน่ี
ละอานนท คอยฉันอาหารกับพระกัสสปะ พวกหลั่งไหลไปนี้ลูกศิษยพระกัสสปะนะ นัน่
เห็นไหม 

ทานเล็งญาณดูแลว ลูกศิษยพระกสัสปะ ไปนี้มีเทาไรเขาจะเทลงนั้นหมดละ 
แลวพระกัสสปะจะพาเขามาเทที่นี่ เราคอยกินที่นี่ละภาษาของเรา สักเดี๋ยวพระกัสสปะก็
พามาจริงๆ แมคาเหลานั้นทุมลงนั้นหมดเลย พระพุทธเจากไ็ดอาศัยพระกัสสปะ ทาน
วาเราอาศัยพระกัสสปะ นั่นนะเปนตามนิสัยวาสนา ถาไมเกี่ยวของกันแลวเดินผานหนา
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กันไปกไ็มสนใจกัน ถาเกี่ยวของกันแลวพันกันเลยๆ อันนี้เร่ืองเกี่ยวก็เหมือนกัน บุพเพ
นิวาสชาติปางกอนเราจะเคยเปนพี่ เปนนอง เปนญาติ เปนมิตร เปนเจา เปนนาย เปน
ครู เปนอาจารยของกันและกันเกี่ยวพันกันมา พอพูดอะไรกนัมันก็รูเร่ืองๆ ถาไมเกี่ยว
กันยังไงก็ไมรูเร่ือง เขาใจแลวเหรอ 

ไปละทีนี้จะสั่งเสีย ฟงทกุคนเราจะสั่งเสีย เปนคําดิบคําดี นี่ไดเวลาแลวเรามีธุระ
มาก เราจะไปละ ใครไมไปจะนอนตายอยูนี้ก็แลวแต ก็ใหความสะดวกแลวนอนตายอยู
นี้ก็ไดเราไมวาเขาใจไหม แตเราไมมากุสลาเทานั้นเอง ไปละ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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