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ความดีไมทําจะหวังประโยชนอะไร
กอนจังหัน
วันปใหมนี่ปหนึ่งมีหนหนึ่งๆ วาปใหมๆ ปหนึ่งมีหนเดียวผานไปๆ เราเปนแต
คนเกา คนเกาเปนยังไง เคยทําอะไรก็ทํา สวนมากไมคอ ยดี ทําเลอะๆ เทอะๆ นั่นละ
เปนภัยตอตัวเองแลวก็มาเปนภัยตอสังคม วันนี้ก็ยังเปนวันปใหม และวันนี้เปนวันที่จะ
กลับบานกลับเรือนตัวเองไปประกอบหนาที่การงาน
ปใหมใหมีอะไรเปนคติเครื่อง
เตือนใจเปนประโยชนแกตนในวาระตอไปบาง วาปใหมมีแตรื่นเริงบันเทิงตลอดเวลาใช
ไมได สวนมากปใหมเปนปที่รื่นเริงบันเทิงไปทางโลกทางสงสารซึ่งเปนฝายต่ํา มีอยู
เยอะ สวนที่จะไปทางฝายสูงคือศีลคือธรรมนั้นมีนอยมาก พากันพินจิ พิจารณาหนอย
นะ ปใหมปเกาตั้งขึ้นมาแลวก็มาทําลายเจาของ ไมไดสงเสริมเจาของนะ ถาคนโงเปน
อยางนั้น
กลับไปถึงบานถึงเรือนประกอบหนาที่การงาน การงานแตละอยางๆ ใหพินิจ
พิจารณาคัดเลือกดวยดี อยาสักแตวาทําไปๆ ไมคดิ อานไตรตรองถึงผลไดผลเสีย แลวก็
มากระทบกระเทือนตัวเองนั่นแหละ ทีนี้จะใหพร
หลังจังหัน
เราพยายามที่สุดที่จะใหมีหลักมีเกณฑเขาสูจุดรวม คือคลังหลวงแหงประเทศ
ไทยของเรา เราพยายามทุกดานทุกทางสําหรับลูกๆ หลานๆ ตอไป เราไมเอาอะไรเรา
บอกตรงๆ ไมเอา พอทุกอยางแลวเราไมเอา เชนอยางคําสรรเสริญนินทา ไมไดเลิศเลอ
ยิ่งกวาธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน เลิศสุดยอด เอาอะไรมาใหเขากันไมได ตกหมด คํา
สรรเสริญก็ตก คํานินทาก็ตก เพราะไมเลิศเลอยิ่งกวาหลักธรรมชาตินั้น นั่นละ
พระพุทธเจาทานวาโลกธรรม ๘ ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง นั่นละเลิศกวาเขา ไมมีอะไรเขา
ติด ตกปบๆ ไปเลย เหมือนน้ําตกลงบนใบบัว กลิ้งตกไป ทานวาอยางนั้น
นี่เราก็พยายาม อะไรที่อยูในวิสัยของเราที่จะชวยชาติบานเมืองของเราได เราก็
พยายามทุกวิถีทาง ตั้งแตวันประกาศจะเปนผูนําที่เมืองไทยเราจะลมจมป ๒๕๔๐ เรา
ไมไดลืมนะ ดูหัวเปดหัวไก อยาวาแตหัวคน จอลงในความลมจมกันทั้งนั้น เหมือนวา
บานรางแตคนยั้วเยี้ยๆ ทําไมเปนอยางนั้นละ หาสิ่งที่จะใชสอยอยูกินกันจะไมมีๆ จม
ไปๆ จึงไดพยายามเต็มกําลังความสามารถเรื่อยมา
ที่พาพี่นองทัง้ หลายชวยชาติบานเมืองก็เห็นประจักษอยูไมใชเหรอ ทองคําตั้ง
๑๑ ตัน ๔๐๐ กิโลนูน ของงายเหรอ ดอลลารก็ ๑๐ ลานเขาสูคลังหลวง นอกจากนั้น
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ดอลลารนี้หมุนมาชวยเงินไทยออกชวยชาติตลอด เราไมเอาเราแบตลอด เราพูดตรงๆ
เราไมเอาอะไรในโลกอันนี้ ไปที่ไหนชวยทั้งนั้น เราไมเอาเราพอทุกอยางแลว ไมมีอะไร
ที่จะมาแขงกับคําวาพออันเลิศเลออยูในหัวใจนี้วางั้นเลย นี่ผลแหงการปฏิบัติความดี
งามทานทั้งหลายใหจําเอานะ
มีแตควานั้นควานี้ อะไรก็ควาๆ ก็หลุดมือไปทั้งนั้นแหละ ถาควาความดีแลวติด
ใจๆ ไมหลุด ไปอยูที่ไหนก็อยูนั้น สบายตลอดเวลา ใหพากันมองดูศีลธรรมนะ มีแต
มูตรแตคูถเต็มบานเต็มเมืองเต็มผูเต็มคน มองหาคนไมเห็น เห็นแตมูตรคูถเต็มตัว
สรางตั้งแตความชั่วชาลามก ความดีไมทําจะหวังประโยชนอะไร พิจารณาซิ เราเต็มไป
ดวยความหวังทุกหัวใจ แลวสิ่งที่มาสนองความหวังมันมีแตสิ่งผิดหวังๆ นั่นละมันไมได
เกิดประโยชนอะไร ขอใหพากันคิด
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว ใหนําไปปฏิบัติเถอะ อยาเหยียบ
ย่ําทําลายหัวพระพุทธเจาไป เหยียบย่ําทําลายศาสนาไปดวยมูตรดวยคูถนั่นละเขาไป
ทําลาย อะไรๆ ถาเปนเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องสวมเรื่องถานแลวดีหมดๆ ถาเปนเรื่อง
ศีลเรื่องธรรมไมคอยสนใจกัน มันถึงเลวลงๆ เมืองไทยนี่เปนเมืองเลวลงนะ ถือพุทธ
ศาสนามันมีแตคําพูดเฉยๆ แมที่สุดอยูในวัดมันก็หันหนาออกนอกวัด ผูที่เขาประสงค
ศีลธรรมเขามุงเขามาในวัด ไอพระทีอ่ ยูในวัดหันหนาออกวัดมันดูไดไหมละ พิจารณาซิ
นั่นเราติดประกาศไวขางนอก ที่นี่เปนวัดเปนสถานที่บําเพ็ญภาวนาเพื่อความ
สงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน บอกไวแลวนั่น นั่นละธรรมบอก ธรรม
เหนือโลกบอกไวนั่นผิดไหม ไปดูซนิ ะ ไมไดบอกความผิด บอกใหเปนความถูกตองดี
งามทั้งนั้นละ เพนพานๆ มันดูไมได ผูรักษารักษาอยูแทบเปนแทบตาย ผูเขามาทําลาย
เจตนาไมเจตนา ไฟจี้เขาไปดูซินะมันรอนไหม คนหนึ่งไมรูตัว คนหนึ่งเอาไฟจี้เขาไป
รอนไหม วาไมรูตัวไมรอนหรือ มันรอนเหมือนกัน อันนี้เจตนาไมเจตนาผิดเปนผิด ถูก
เปนถูกตลอดมา ใหพากันระมัดระวัง
มาในวัดนี้ดูจนจะดูไมได เพราะนิสัยมันเคยตัวมา เขามาในวัดแทๆ ซึ่งเปน
สถานที่สํารวมระวังมันก็ไมสํารวมระวัง เลอะๆ เทอะๆ เขามาเพราะนิสัยมันหนาแนน
มาก เกินกวาที่จะพินิจพิจารณาวาผิดถูกชั่วดีประการใด มันไมพินิจพิจารณานะ เลอะ
เทอะไปหมด วัดนี้เรากีดกันเอาไว หามไมใหใครเขาไปเพนพานสถานที่บําเพ็ญธรรม
ของพระ เราเปดใหเฉพาะที่ศาลาออกไปนูน ขางในไมใหเขาไป ทานปฏิบัติธรรมทาน
ปฏิบัติจริงๆ ทานไมไดทาํ เลนๆ เลอะๆ เทอะๆ เหมือนเรานะ
ศาสนาพุทธไมมีเหลือในพุทธนะ มีแตความเลอะเทอะเต็มบานเต็มเมือง ถาวาป
ใหมก็มีแตความเพลิดความเพลิน ศีลธรรมมันมีที่ไหนละ มีแตความเลอะเทอะ
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สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงเปนบากันทั้งบานทั้งเมือง ทั้งๆ ทีบ่ านเมืองเราเปนชาวพุทธ
มันมีพุทธที่ไหนติดตัวละ มันมีแตความเพลิดเพลินเต็มเนื้อเต็มตัว ดูไมไดนะ
วาปใหมก็ปใหมเพื่อความเพลิดเพลิน
ไมไดปใหมเพื่อความดีงามทั้งหลาย
สําหรับผูดีเราก็ยกให แตมีนอยมากทีเดียว สําหรับความเพลิดเพลินของคนทั่วประเทศ
ไทยเรานี้มาก เหยียบหัวคนดีไปหมดเลย จะไมมีคนดีเหลือติดบานติดเมืองนะเวลานี้ มี
แตคนเลอะเทอะไปหมด เขาก็เลอะเทอะ เราก็เลอะเทอะ ไมทราบจะตําหนิใครมันพอๆ
กัน ใหมีดีบาง พอฟดพอเหวี่ยง พอแขงขันกันบางวาอันไหนดีอันไหนไมดี คัดเลือกได
อันนี้เลอะเทอะไปหมด จับอะไรขึ้นมาก็มีแตมูตรแตคูถ จับลงไปก็เต็มมืออีก เอามาดม
เต็มจมูกอีก นั่นของเหม็นเปนอยางนั้นละ
เมื่อวานเราไปภูวัว ไมไดไปนานแลว หลายเดือน ดูเหมือนจะครึ่งปละมั้ง ไปดูภู
วัวเฉยๆ เอาของไปสงใหบางพอสมควรแลวก็มา รถก็ไมเอาไปมาก เอาใสของไปบาง
เล็กนอยไมมาก เพราะวาของที่เราสงไปนั้นเราสงเปนประจําอยูแลว จวนสิ้นเดือนๆ ขน
ไปเทลงกองเทาภูเขาเลย ของงายเหรอ รถสี่คันเต็มเอี๊ยดๆ บองขึ้นดวย เต็มหมดเลย
ไปทีไรเปนอยางนั้น จวนสิ้นเดือนไปทุกปลายเดือน ได ๒๐ กวาปมาแลว เราเลี้ยงดู
หมดวัดภูวัว เลี้ยงดูตลอดมาอยางนั้น
เราสงเสริมคนดี ผูตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราประกาศเลยวาใหเขามา ใคร
ตั้งใจปฏิบัตดิ ีใหมาเราจะรับเลี้ยงเราบอก เรารับเลี้ยงจริงๆ ดวย ของทีส่ งไปนั้นก็เพื่อ
วัดตางๆ ทีอ่ ยูตามแถวนั้นละ แหงละสององคบางสามองคบาง ทานก็ไดมาอาศัยกันไป
เราไปเทลงจุดกลาง เพราะทางซอกแซกรถเขาลําบาก ทางนั้นบางทีก็ตาปะขาวบางญาติ
โยมบางมารับไปๆ ประกาศไวเลยใหทานมาเอา ถาหมดเราก็เอามาเรื่อยๆ อยางนี้ จึง
เอาไปเผื่อเสมอ
นี่ละความเสียสละทานทั้งหลายดูเอา ฟงใหดีนะ เราไมไดไปดวยความกอบโกย
ความกํา เราไมไป เราไปดวยความแบ ไปที่ไหนเสียสละไปหมดทั่วบานทั่วเมือง เราไม
เอา เราพอทุกอยางแลว ธรรมนี่พอ กิเลสไมพอ ไดเทาไรไมพอ เอาจนตายก็ไมพอ
กิเลส ถาเรื่องธรรมแลวพอโดยลําดับลําดา จนกระทั่งถึงขั้นพอแลว นี่บอกวาเราพอแลว
เราไมเอาอะไรในโลกอันนี้ ตายแลวเอาไฟเผาเขาไปเลย
เงินทองขาวของที่เขามาบริจาคเราใหตั้งกรรมการรวบรวม เราเขียนพินัยกรรม
ไวเรียบรอยแลว ตั้งกรรมการขึ้นรวบรวมเก็บรักษาใหหมด พอไดแลวก็เอาไปซื้อ
ทองคําเขาสูคลังหลวง เราจะเผาดวยไฟ เราสั่งไวหมดแลวนะ เราสั่งโดยความเปนธรรม
ไมไดวาหนักไป เบาไป ไมมี คําวาธรรมหนักก็เปนธรรม เบาก็เปนธรรม นี่เราเพื่อ
ประโยชนแกกุลบุตรสุดทายภายหลังของเรา
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เงินทองที่เขามาเผาศพเราตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาไวเรียบรอย พอเสร็จแลว
ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง เปนวาระสุดทายของเราที่ชวยโลกนะ เราชวยจริงๆ ชวยโลก
ยิ่งทุกวันนี้แลวเปดหมดไมมีอะไรเลย แตกอ นก็เปนอยูแลวอยางนี้ แตทุกวันนี้รูสึกวา
เดนมาก เพราะสิ่งของมีมากเทาไรออกมากเทานัน้ ชวยโลกชวยสงสาร ดวยความเมตตา
นี่ละเปนสําคัญ ความเมตตานี้แตกอนก็ไมมี
นี่ละอํานาจของธรรมปฏิบัติไดมากนอยเพียงไรก็พอแจกพอจายกันไป เมื่อไมมี
มันจะเอาอะไรไปแจกจาย เมื่อมีกพ็ อแจกจาย อันนี้จิตใจกับธรรมเปนอันเดียวกันพูด
ใหชัดเจน จึงออกแตเรื่องธรรมทั้งนัน้ เรื่องโลกกิเลสตัณหามายุงไมได ปดทีเดียวขาด
สะบั้น ตกลงฟากลําแมน้ําโขง เอาแตความดีไวสําหรับโลกเทานั้น วันนี้ก็เปนวันปใหม
ผูมีนิสัยทางศีลทางธรรมก็เขาวัดเขาวาทําความสงบใจ ไอผูที่นิสัยพวกสวมพวกถานก็
โดดลงสวมลงถานไมมีวันขึ้น มีแตความเพลิดความเพลิน เปนบากันทั้งบานทั้งเมือง
จิตใจคนต่ํามากนะทุกวันนี้ ไมเหมือนแตกอน แตกอนยังมีคนไมมากศีลธรรมก็
นับวาดีอยู มีผูรักษาเขมงวดกวดขันอยู เวลานี้ศีลธรรมใครรักษาวะ มีแตเลอะเทอะไป
หมด ใหกิเลสเหยียบแหลกไปหมดเวลานี้ หาความสงบเย็นใจไมมีเลย โอ นาทุเรศนะ
วันนี้ก็เปนวันสุดทายละหลั่งไหลกลับบานกลับเรือนของตน วันปใหมมาเต็มไปหมด รถ
ราจนจะหาที่ไปที่มาไมได มากตามถนนหนทาง อยางเรามาเมื่อวานนี้คอยยังชั่ว มีรถนํา
มาไดเร็วหนอยเมื่อวาน ไปสงภูวัวขากลับมาเอารถนํามาก็เร็ว
เมื่อวานนี้เปนวันที่คนมากจริงๆ ถนนแนนๆ เลย พูดอยางนี้หูอื้อแลวนะ ถาหู
อื้อพูดไปไมได พูดอยางนี้ปบออกๆ มันไมไดออกปาก วันนี้วันที่ ๒ แลว วนเวียนไปวัฏ
วน วันที่ ๑ ที่ ๒ ปใหมปเกาสับปน มีเทานั้นละ วันนี้ไมพูดอะไรมาก ใหพี่นองทัง้ หลาย
จําอรรถจําธรรมไปปฏิบัติตน เพื่อความดีงามสําหรับหัวใจ ใจนี้มีแตยาพิษเต็มตัว ไมมี
ศีลธรรมเขาสูใจพอมีความสงบรมเย็นบางเลย ถามีแตกิเลสก็มีแตไฟเผาหัวใจแตละ
ดวงๆ เปนไฟไปหมด เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

