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เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

พนทุกขไดเพราะความเพียร
เมื่อสองสามวันนี้จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลจังหวัดขออะไรมา ๕ ลานกวานะ
โรงพยาบาลจังหวัดสกลนครขอเครื่องมือแพทยเกี่ยวกับตา ดูเหมือน ๕ ลาน ๕ แสน
โรงพยาบาลใหญๆ เมื่อไมมีอะไรๆ สงเคราะหกัน ทางโนนก็ใหญพอแมผูอํานวยการ
เปนหลักเกณฑ ทางนี้ก็เหมือนกัน เมื่อขาดแคลนมันจะวิ่งไปหาผูใหญ ผูใหญก็
เดือดรอน เพราะฉะนั้นเวลาขอมาหาเรานี่ ๕ ลาน ๕ ใหเลย เราใหเลยที่สกลนคร คราว
ที่แลวก็ให ใหปุบๆ เลย พอแมในบานจนตรอก ในบานโรงพยาบาลก็ผูอํานวยการเปน
พอแมของโรงพยาบาล ที่ไหนๆ ก็ตาม ผูใหญในวงงานเรามักจะชวยทันทีๆ เพราะเขา
โยนๆ ใหผูใหญนี่ ผูใหญไมมีกําลังก็วิ่งหากัน หาผูใหญดวยกันก็ใสกันตูมเลย ชวยๆ
เรานําพี่นองทั้งหลายเรานําดวยความตั้งอกตั้งใจ นําดวยความเมตตาลวนๆ นะ
เพราะฉะนั้นขอใหฟงเสียงซึ่งกันและกัน ฟงผูนํา ผูนํานี่เพื่อเขาสูจุดรวมๆๆ นะ เรา
พิจารณาเรียบรอยแลวกอนจะประกาศใหทานทั้งหลายทราบวาตองการสิ่งนั้นๆ ในนาม
เปนผูนํา ขออยาจืดจางนะใจ ถาคนนี้จืดจางๆ เมืองไทยเปนเมืองจืดจางใชไมไดนะ ทํา
อะไรใหมีจริงมีจัง อยาฝกหัดเหลาะแหละโลเล ใชไมไดนะ อะไรๆ ก็มแี ตความโลเล
โลกเลกอืดอาดเนือยนายๆ ใชไมได ใหมีความจริงความจังทุกสิ่งทุกอยาง
พระพุทธเจาตรัสรูเห็นไหม ทรงบําเพ็ญภาวนาสลบ ๓ หน พระพุทธเจาของเรา
เปนพระเอกเปนพระตัวอยาง สลบถึงสามหนจึงไดมาเปนศาสดาเอกของโลก นั่นแหละ
ใหดูเอา อยาเอาผูออนแอทอแทเหลวไหลมาเปนตัวอยางนะ จะเปนผูคนเลวไปตามๆ
กัน กลิ้งไปตามทาง ขามีไมใช กลิ้งไปเพราะความขี้เกียจขี้คราน ออนแอ อืดอาด ขามี
ไมใช อยางนี้อยาใหมีในเมืองไทยของเรา ใหมีความขยันหมั่นเพียร
การประกอบหนาที่การงาน
ความเปนอยูทุกดานทุกทางของเราใหดูผูเปน
หัวหนาเปนสําคัญ หัวหนาใดเปนผูดีพอเปนคติตัวอยางไดใหยึดมาเปนหลักๆ อยาง
เดียว เชนอยางทานกลาววา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ฟงซินั่นหัวหนา เลิศเลอขนาดไหน
พระพุทธเจา เขาถึงพระพุทธเจาเพราะอะไร สลบ ๓ หนพระพุทธเจา กวาจะได ธมฺมํ
สรณํ คจฺฉามิ ขึ้นมาครองหัวใจ แลว สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ลวนแลวแตทานผูรอดเปน
รอดตายมานะกวาจะไดมาเปนสรณะของพวกเรา เราใหเปนสรณะของตัวเองก็ตองฟาด
อยางเดียวกัน อยาไปถอย ใหมันจริงมันจังทุกอยาง การกระทําอะไรเหลาะๆ แหละๆ
ไมดี แตการทําความชั่วนี้ไหลไปเลย ไหลเลย พวกนี้พวกจมในนรก นรกจะไมมีเวลา
วาง แนน เต็มไปดวยคนขี้เกียจ คนชั่ว โลเลใชไมได ทําดี มีความขยันหมั่นเพียรซิ
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มีผูนําผูจูงอยูตลอดเวลา พุทธศาสนาประกาศกังวานอยูดวยพระพุทธเจา นั้นละ
ผูนําแหงไตรภพ ไมใชธรรมดา นําเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม ทั้งหมด ไมมีใครเกิน
พระพุทธเจานะ แลวยังมานํามนุษยสัตวทั้งหลายตอไปอีก นั่น ทําตัวจนกระทั่งไดเปน
ผูนําของโลก เปนผูนําของตัวไดแลวจึงจะมาเปนผูนําของสวนรวมได อันนี้เราก็
เหมือนกัน ใหดึงเจาของ ดึงใจ อยาขี้เกียจออนแอ ไมดีเรื่องความออนแอ ทานสอนวา
ความขยันหมั่นเพียร วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนที่จะขามพนจากความขาดแคลนกันดาร
พนความทุกขทั้งหลายไดเพราะความพากเพียร เอาไปปฏิบัติ นี้เปนพุทธพจนของ
พระพุทธเจาเรา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ พระพุทธเจาพนจากทุกขไดเปนศาสดาของโลก
เพราะธรรมขอนี้ละ ใหเอามาใชพวกเรา
เรายิ่งจวนจะตายเทาไรยิ่งเปนหวงพี่นองทัง้ หลายนะ การประกอบความเพียรให
ถือพระพุทธเจาเปนคติตัวอยาง สลบ ๓ หน ลดลงมาจากนั้นบรรดาสาวกมีแตผูรอด
เปนรอดตายกวาจะไดมาเปนผูนําของพี่นองทัง้ หลาย ขอใหยึดไวเปนหลักแลวกาวเดิน
ตามทาน เวนจากความขี้เกียจขี้คราน ไปที่ไหนผลของความขี้เกียจขี้ครานมีแตความ
ทุกขความทรมาน ขาดแคลนเต็มบานเต็มเมืองดูไมไดนะ นี่ผลของความขี้เกียจขี้คราน
ไมเอาไหน ตองเอาใหจริงใหจัง
สายแลวเราก็จะไปหนาที่ของเรา นี่ไปทําประโยชนแกโลกนะ เราไมทําแกเรา เรา
พูดจริงๆ เกิดมาในชาตินี้เปนชาติที่มาลางปาชา ความเกิดแกเจ็บตายมาตั้งกัปตั้งกัลปนี้
เปนสัตวเปนเปรตเปนผีเปนเทวบุตรเทวดาเปนมาพอแลว ทีนี้มาถึงจุดนี้แลวเปนจุด
ลางปาชา ปาชาของภพใดแดนใด นรกอเวจี เปรตผี กระทัง่ เทวบุตรเทวดาลบหมดแลว
ชาตินี้เปนชาติที่ลบปาชาของตัวเอง
พูดใหมันจริงมันจัง มันจาอยูในนี้จะวาอยางไร ธรรมพระพุทธเจาหลอกโลก
หรือ เราทําเราก็ไมไดทําเพื่อหลอกเรา เราทําเพื่อเห็นจริง มันก็เห็นจริงๆ เราเอามาพูด
ใหพี่นองทั้งหลายฟง ไมไดเอาความโกหกมาพูดนะ ใหจริงใหจัง ใหฟงเสียงครูเสียง
อาจารย องคใดที่จะเปนคติตัวอยางไดใหยึดมาเปนหลักใจ ถาเกิดความขี้เกียจขี้คราน
ใหนึกถึงพระพุทธเจาสลบ ๓ หน คนขี้เกียจอยางไรสลบ ๓ หน เรามันสลบลงหมอนๆ
ใชไมได พากันจดจําเอานะ
อายุกําลังกาวเขา ๙๖ อายุถึง ๙๖ ปแลว จวนเขามาสนามปาชา กําลังวนอยูใน
๙๖ อยางนั้นละมันตายดวยกันทุกคน เกิดมากี่ปก็ตามตายหมด เกิดแลวตองตาย
พระพุทธเจาทานทรงแสดงแกเบญจวัคคียทั้งหา แสดงธรรมอยางอาจหาญใหแกเบญจ
วัคคียทั้งหาซึ่งเปนปฐมสาวก ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ความรูความเห็นอัน
เลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวแกเราตถาคต อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ความหลุดพนของเราไมมีการ
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กําเริบแลว ไดหลุดพนไปเรียบรอยแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา
ตถาคต นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตอไปเราจะไมตั้งชาติตั้งภพ ลบลางปาชาใหหมด
ไปเปนตัวอยางเพราะความขยันหมั่นเพียร นี้มีศาสดาจูงอยู อันนั้นทานบึกบึน
ไปตามประสาของทานเองกวาจะไดมาเปนศาสดาของโลก ตะเกียกตะกายมาอยางไร
เหยียบขวากเหยียบหนาม ลมตกเหวตกบอไป เพราะไมมีผนู าํ นี่ไดศาสดามาเปนผูนํา
ยังจะเถลไถลใชไมไดนะ ใหมีความจริงความจัง ทําอะไรอยาเหลาะๆ แหละๆ ใหจริงจัง
ภายในใจ ถาอะไรเปนความดีแลวขี้เกียจก็บืนใสมัน ความขี้เกียจขี้ครานอยาทํา ทําแลว
มาเปนภัย มาเปนขาศึกแกตัวเองนั่นละ อันใดดิบดีไมมีใครเกินศาสดาเรื่องความ
เมตตา นํามาสอนโลกทั้งหมด เราเปนลูกศิษยมีครูควรจะยึดถือเปนคติตัวอยางนะ พูด
เทานั้นละวันนี้สายแลว เอาละที่นี่จะใหพร
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

