เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมือ่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา]

เรื่องของอุปนิสัย
(ขณะนีก้ าํ ลังถายทอดสดไปอเมริกาครับ) ตั้งแตเราเทศนสอนเมืองไทยเรา เราก็
จะตายอยูแ ลว ไปหาทีไ่ หนอีก นีถ่ า ยทอดสดดวยนะ พอเทศนนี้ก็ลงสหรัฐเลย สหรัฐก็
ไดยินพรอมกันกับเรา (เทกซัสครับ) รัฐเทกซัส เขามาขอนานแลว ตอนเทศนตอนเชาที่
ศาลาอุดร เขาติดตอขอจากทางนี้ ใหทางนี้เอาโทรศัพทมือถือไปวางไว พอเทศนปบก็
ออกเลย เราไมรูเรื่องรูราวอะไรละ อยูท ว่ี ดั ปาบานตาดพอเทศนอยางนีเ้ ขาก็ฟง เหมือน
กัน มาถึงนี่เขาก็ติดตามมาขออีกที่สหรัฐ
อยูบ า นใดเมืองใดก็ตาม ขอพีน่ อ งทัง้ หลายกรุณาทราบไวโดยทัว่ หนากันวา ไมมี
อะไรจะเลิศเลอยิง่ กวาอรรถกวาธรรม ใจเทานัน้ เปนคูค วรกันกับธรรม ที่จะไดรับไดยิน
ไดฟงจากอรรถจากธรรมไปปฏิบัติตัวๆ เพือ่ ใหเปนสิรมิ งคลแกตวั เราเองและสวนรวม
ทั่ว ๆ ไป ในโลกอันนีท้ า นทัง้ หลายอยาไปมองขามตามกิเลส ซึ่งมันปดหูปดตาเรามา
นานแลวนะ โลกทัง้ หลายหาแตความสุขกัน ๆ แตวธิ กี ารหาความสุขนัน้ เปนทางเดิน
ของกิเลส กิเลสเปดทางใหเราแลว เราไมรู
อยากทําสิง่ นัน้ อยากทําสิง่ นี้ อยากไดอยางงัน้ อยางงี้ ความทีว่ า อยากนัน้ อยากนี้
คือกิเลสเปดทางไวแลว เราไมรู ครั้นเวลาเดินไปตามมันก็จม ๆ มีตั้งแตความทุกขมาก
นอย ตามสายทางที่กิเลสมันเปดทางใหเรา กิเลสจะไมเปดทางความดี ความชอบ ความ
สุข ความเจริญใหแกสัตวทั้งหลาย จะเปดเฉพาะสิ่งลอลวงนี่เบื้องตน เหยือ่ ลอ จะทําให
อยากนัน้ อยากนี้ เปนสิ่งที่แปลกหูแปลกตา มันหากสรางความรูส กึ ภายในใจเรานัน้
แหละ สิ่งตาง ๆ เขาก็มีธรรมดาของเขา มันแปลกอะไรวัตถุตา ง ๆ ในโลกนี้ไมอดไม
อยาก มันแปลกที่ใจ ที่กิเลสเขากระซิบ พอไปเจอเขานี่ อันนัน้ ดี อันนี้ดีเขาไป ไดยนิ ปบ
ก็เครื่องมือของกิเลสมันรอบตัว มันออกใชทางตาก็อยากเห็น อยากดู หูอยากฟง จิตใจ
อยากคิดอะไร ๆ นี้มีแตทางเดินของกิเลส มันเสี้ยมสอน ๆ นี้เราไมรู แลวก็เดินตามมัน
ไป
เพราะฉะนั้นความสุขของมนุษยเราเราอยากจะวาไมคอยมี พอบอกบางนะไม
คอยมี ถาพูดใหเต็มยศเทียบกับธรรมแลว ไมมีวางั้นเลย มันฟงไมได ดูไมได นี่ละเรื่อง
กิเลสหลอกลวงโลก ในสายตาของธรรมเทานั้นที่จะมองเห็นไดชัดนะ เรือ่ งสายตาของ
กิเลสมีแตหลอกสัตวโลกใหจมไป ๆ เทานั้นแหละ สิง่ ทัง้ หลายมันมีอยูท ว่ั โลกนัน่ แหละ
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ถากิเลสไมกระซิบกระซาบมันก็ไมหลง พอกิเลสกระซิบเทานัน้ สิ่งที่เคยมีเคยเปนอยูทั้ง
หลายนัน้ แหละ มันเปนของดิบของดี สิ่งที่พึงหวังที่ตองการไปดวยกันทั้งนั้น ทีนก้ี ห็ มุน
ไปตามมัน หมุนไปตามๆ
พอพูดอยางนีเ้ ราก็ยกตัวอยาง สามีภรรยา สามีเปนนักพนันตัวยง ไปที่ไหนไม
ไดเลนการพนันอยูไมได มันจะตายแหละ ไอหา นัน่ เขาใจไหม พูดอยางงั้นมันถึงสมมัน
ซิ ไปที่ไหนมันตองตัวยงกับการพนัน พอดีเมียไมเคยเอาเงินใสมือมันนะ เปนหมดเลย
ถาเอาเงินใส เมียตองเปนผูเก็บรักษาเงินทั้งหมด แตเขาก็ดนี ะ เขาไมมายุงเมียเขา ให
เมียเขามีอาํ นาจรักษาเงินทัง้ หมด ผัวก็คอยเอาเศษเอาเดนจากเมีย ถาไดแลวเปนอันวา
เสร็จ วางัน้ เถอะ เลนการพนันหมดไมมีเหลือ
ทีนี้พอดีวันนั้นเมียมีธุระจําเปน ลูกนัน้ นะสําคัญ ยุง กับลูก ไปไมไดก็เลยเอาเงิน
ใหผัวไปซื้อของ ไปตลาดวางัน้ เถอะ ใหไปตลาดสักหนอยวันนี้ เดีย๋ วไปฟาดการพนัน
หมดจะไมไดกินทั้งบานนะ ขูผัว ผัวก็ยม้ิ นิดหนึง่ ไดเงินแลวก็ไป พอไปมันไมไดเขา
ตลาดสิง่ ของ มันเขาตลาดการพนัน ฟาดทีเดียวหมดการพนัน เงินเมียเอาใหไปเลนการ
พนันหมดเลย เขาบานไมได เมียคอยกินขาว กินอาหารก็แลว อะไรก็แลว ใหคนติด
ตามไปดู ที่ไหนไดมันเผนแลว มันกลัวเมียขนาบมัน มันเปดหนีแลว มันไปเสียการ
พนัน
นีล่ ะเห็นไหม อันนีก้ ก็ เิ ลสตัวหนึง่ มันติดเสียจนติดสันดาน ไมไดเลนการพนัน
อยูไมได นี่เปนยาเสพติดที่รายแรงมากประการหนึ่ง นี่ก็เปนกิเลสประเภทหนึ่งที่ฝงอยู
ในนัน้ การพนัน ใหเสียผูเสียคนเพราะการพนัน การไดเงินมาจากการพนันนี้ไมไดเปน
หลักเปนเกณฑนะ ไดมาเพื่อสรางความเพลิดเพลิน ความติดอกติดใจ สรางความคึก
คะนองในเลนการพนันใหหนักยิง่ กวานัน้ เขาไปอีก ไดมาแลวเงินก็เปนเครือ่ งสนุกสนาน
ไปเสีย ไมไดเปนหลักเปนเกณฑ ถาเสียแลวเสียเปนเงินเปนทองจริงๆ เสียจนกระทั่ง
นิสัยของคน ไมดีเลย ใครเปนนักการพนัน อยาเขาใจวาจะเปนของดิบของดี ไดมาก็
เพื่อเสีย เสียไปก็เพื่อเสียอีก มีตง้ั แตเรือ่ งเสียคือการพนัน
เราพูดถึงเรื่องกิเลสหลอกคน หลอกไปทุกแงทกุ มุม จึงขอใหเอาธรรมจับเถอะ
ถาธรรมไมจับไมมีทางรูนะ ถาธรรมจับตรงไหน ถึงจะอยากเทาไรก็รูวามันเปนพิษ ถอน
ตัวได ๆ นี่ละธรรมจึงเปนของสําคัญมาก ทีจ่ ะหักหามความชัว่ ชาลามกไมใหสตั วทง้ั
หลายทํา หามไมไดธรรมดา กิเลสเปดทางโลงไวแลวมีแตไหลลง ๆ ตองเอาธรรมเขา
สกัด ถาธรรมเขาสกัดแลวไมทาํ อยากขนาดไหนก็รวู า มันผิด ๆ ทําไมจะไปสละตัวไป
ตายมีอยางเหรอ ก็มนั ผิดถึงขัน้ เสียหาย ขั้นลมขั้นตายก็ได นีห้ กั หามทันที นีเ่ รียกวา ผูมี
ธรรมเปนเครื่องรักษาตัว
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ถาไมมีธรรมไมไดนะ เราจะปลอยตามความคิดความเห็นของใจ ความคิดเหลา
นี้เปนเรื่องของกิเลสบงการทั้งนั้น ไมมีชิ้นดีเลย ใหพากันระมัดระวัง การปฏิบตั ิตวั ตัว
ของเรานั้นนะเปนสําคัญ เรารับผิดชอบเราทั้งคนๆ ใหตางคนตางรับผิดชอบตัว ดวย
การปฏิบตั คิ วามดี ปดสิง่ ทีช่ ว่ั ชาลามกทัง้ หลายออก อันไหนที่ธรรมทานตําหนิติเตียนวา
ไมใหทํา แลวอยาฝน ฝนไปก็เปนจริงๆ เพราะธรรมทานแสดงไวอยางถูกตอง เราจะเขา
ใจวาเราถูกตองยิ่งกวาธรรม นั้นแหละเราจะจม อยางไมมีใครชวยไดละนะ
ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ฟงเสียงครูเสียงอาจารย ถาปลอยเนื้อปลอยตัวไป
เรื่อย ๆ มันจมไดทั้งนั้นคนเรา อยูบ นฟาก็จมได เราอยาวาอยูด นิ ธรรมดานะ มันจมอยู
ที่ใจ ไมไดจมอยูที่ไหน ใจไดรับการเสี้ยมสอนสิ่งไมดีเขาไปก็เปนภัยตอตัวเอง อยูไ หน
เปนภัยหมดคนๆ นัน้ ถามีธรรมเปนเครื่องรักษาแลวอยูที่ไหนก็เปนคุณ คือมีการรักษา
ตัวอยูต ลอด จึงขอใหพากันเอาธรรมไปรักษา อยาปลอยเนือ้ ปลอยตัวจนเกินไป
นีด้ โู ลกมานานนะ บวชมาแลว พี่นองทั้งหลายก็อาจจะไมทราบก็มี หลวงตาบวช
มาแลว ถานับเปนพรรษาก็ ๖๙ หรือ ๗๐ บวชวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ จนกระทั่ง
ถึงมาบัดนี้เปนเวลาเทาไร เจาของก็เลยนับพรรษาเจาของไมไดแหละ เพราะไมไดบวช
มาเพื่อนับพรรษา บวชมาเพื่อศีลเพื่อธรรม ถานับก็นบั ศีลนับธรรม นับความไดความ
เสียของตัวเอง พิจารณาตัวเองตางหาก เพราะฉะนั้นจึงไมทราบ นีก่ บ็ วชมาได ๖๙ หรือ
๗๐ ปนแ้ี ลว พอบวชมาก็มาดูตวั เอง ระมัดระวังรักษาตัวเอง เรื่องศีลเรื่องธรรมภายใน
ตัวเอง ตั้งหนาตั้งตารักษามาตั้งแตบัดนั้น เราไมไดเกีย่ วของกับภายนอกนะ
จนกระทั่งออกปฏิบัติเรียบรอยแลว ฟดกับกิเลส นัน่ ละตอนนีต้ อนหนักมาก
เอาไมใหมนั มีเหลือภายในใจเลย พอหลังจากนัน้ แลวทีนด้ี โู ลก ไมบอกก็ดู มันหากเปน
หลักธรรมชาติของจิต ทีม่ นั จะสอดสองดูโดยหลักธรรมชาติ เรียกวาอัตโนมัติ มันจะดู
ความไดความเสีย ความดีความชัว่ ของโลก ความหนาความบางของจิตใจคนทีเ่ กีย่ วกับ
อรรถกับธรรม ที่จะนําไปสูความชั่วหรือความดี มันอยูที่ใจ มันเขาไปตรงนั้นละนะ ถา
จิตใจมีความเหนียวแนนมั่นคงทางศีลทางธรรม แลวจิตใจก็มคี วามสงางามภายในหัวใจ
รางกายนีไ้ มตอ งดูกนั แหละ เพราะรางกายนี้เปนธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ จากสวน
ผสม คือดิน น้าํ ลม ไฟ ผสมกันแลวก็มีจิตวิญญาณเขาไปเปนเจาของยึดอํานาจ เรียก
วา เกิด ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณเขาไปเกิด พอเกิดก็เรียกวาคนเกิด สัตวเกิด ครองรางกายไป
ถึงอายุขยั ก็เรียกวาคนตาย สัตวตาย ทีนี้ใจนี้มันมีเศรามีหมอง มีมืดตื้อ มีผองใส มีสงา
ราศีอยูภ ายในรางอันนัน้ ละนะ รางกายนีไ้ มมคี วามหมาย ดิน น้าํ ลม ไฟ ธรรมดา ๆ
แตจติ ทีอ่ ยูใ นทามกลางแหงรางกายนัน้ ละสําคัญมาก มันก็อดไมไดนะ ใหดู เพราะโลก
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อันนี้ไมมีอะไรที่ชัดเจนยิ่งกวาจิต ซึง่ เปนตัวแสดงลวดลายทัง้ ดีทง้ั ชัว่ อยูภ ายในตลอด
เวลา
ทีนธ้ี รรมซึง่ เกีย่ วของกันแลวกับสิง่ เหลานี้ คือกิเลสและธรรมอยูภ ายในใจ มันก็
ออกประสานกันละซิ เมื่อออกประสานมันก็รู รูสิ่งดีสิ่งชั่วที่มีอยูในหัวใจของสัตว ของ
ใครก็ตาม ดูมนั ก็เห็นอันนัน้ กอน ดิน น้าํ ลม ไฟ บรรดาพระพุทธเจาทั้งหลายหรือพระ
สาวกองคทท่ี า นมีความเชีย่ วชาญ ทานไมไดสนใจนะ ดิน น้าํ ลม ไฟ ทานไมดู ภพฺ
พาภพฺเพ วิโลกานํ!ทรงเล็งญาณดูสตั วโลก คือตอนปจฉิมยาม ทานเล็งญาณดูสตั วโลก
ใครจะมีอุปนิสัยปจจัยตอมรรคผลนิพพาน เปนตน วาอยางงีเ้ ลยนะ ทานเล็งญาณไป ก็
ไปเห็นใจดวงนี้ ทานไมไดดูดิน น้าํ ลม ไฟ ทานไมไดดูรางคน
รางคนนั้นเปนแตเพียงวา ขอบเขตของจิตวิญญาณอยูในนั้น พอมองเห็นรางนั้น
มันก็ทะลุเขาไปหาใจ แลวก็ดทู ใ่ี จ ใจมีความเศราหมองผองใสขนาดไหน มันประกาศ
ตัวของมันเอง วาความเศราหมองนี้ตีตราไวเลยก็ได จะตองไปทางชั่วและไดรับความ
ทุกขความทรมาน หนักเบามากนอยตามกรรมของตนทีส่ รางเอาไวนโ้ี ดยถายเดียว ถา
เปนทางดี สองปบ ไปนีก้ เ็ ห็นแลว นี่ละจิตดวงนี้ไมเคยตาย มันอยูใ นทามกลางรางกาย
ของเรา พอญาณทานสองปบ เขาไปนีเ้ ห็นแลว ผูน น้ั มีอปุ นิสยั ปจจัย
คําวา อุปนิสยั ปจจัย หมายถึงความดีทเ่ี ราไดสรางมามากนอย เขาเปนเจาของ
อยูใ นใจนัน้ นีเ่ รียกวาคนนีม้ อี ปุ นิสยั ถาสามารถที่จะบรรลุธรรมเปนพระอรหัตบุคคลได
ในชาตินก้ี บ็ อกวา นี้นิสัยสุดขีดแลว นิสยั สามารถทีจ่ ะพนจากทุกขแลว ถาควรไปโปรด
ในเวลานั้นไดพระองคก็ไป ถาไมไปเวลานัน้ ก็หาเวลาอืน่ ไปจนไดนน่ั แหละ หรือผูมี
อุปนิสัยปจจัยที่จะไดบรรลุธรรม แตจะมีอันตรายเกิดแกชีวิตอยางรวดเร็ว เชนควรที่จะ
แกไขรีบดวน เชน พระอังคุลมิ าล นี่มีอุปนิสัยเต็มภูมิของพระอรหันตแลว แตหลงกล
ของบรรดา นี่แหละอยางที่เราเห็น เมืองไทยเราก็เห็น มันมีอยูดวยกันตั้งแตไหนแตไร
มา
อังคุลิมาลนั้นเปนคนดี ปฏิบตั ดิ ตี อ ครูตอ อาจารย ไปเปนลูกศิษยในสํานัก
อาจารย แลวอาจารยกม็ ลี กู ศิษยหลายคน ลูกศิษยสว นมากมันก็…คนเรามันชอบแตชั่ว
นัน่ แหละ แตลกู ศิษยคนนีด้ ี อาจารยกไ็ ววางใจและรัก ทีนี้ลูกศิษยที่โกโรโกโสทั้งหลาย
มันก็รวมหัวกันละซิ หาเรื่องไปฟองอาจารยวา ลูกศิษยคนนี้โกโรโกโส อาละวาดเพือ่ น
ฝูง ชวนทะเลาะเบาะแวงอยูตลอดเวลา เปนความกอกวนตลอด เพื่อนฝูงหาความสุขไม
ได เพราะเด็กคนนี้คนเดียว นัน่ ไหมละ ทั้งๆ ทีอ่ าจารยกร็ อู ยูว า เด็กคนนีด้ ี แลวทําไมจึง
เชือ่ บรรดาคนทัง้ หลาย ปากทัง้ หลายได นีล่ ะ หลายปากมารวมกันเปนภัยได
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ลูกศิษยทง้ั หลายทีเ่ ปนฝายชัว่ มาฟองอาจารย วาเด็กคนนีไ้ มดี อาละวาดหมู
เพื่อน ผูเปนอาจารยก็เลยยอมรับ เออ เราจะจัดการกับมันเอง นั่นเห็นไหมละ ทีแรก
บอกวาไมดีเทาไรก็ไมยอมเชื่อ พวกนีเ้ ลยรวมหัวกันใหญ ตกลงอาจารยเลยเชื่อ แลวจัด
การกันใหญกค็ อื วา หาอุบายใหองั คุลมิ าลไปฆาคนใหไดพนั คน แลวเอาเล็บมือของคน
ทีฆ่ า ตายแลวแตละคนๆ หนึ่งเล็บ ๆ มาใหไดจํานวนหนึ่งพันเล็บ แลวอาจารยจะ
ประสิทธิ์ประสาทวิชาที่เลิศเลอให ใหไปฆาคนเสียกอนคอยเรียนวิชาอันนัน้ ใหไปฆาคน
ไดพันคนแลวเราจะประสิทธิ์ประสาทให ความหมายของอาจารยกค็ อื วา เมื่อไปฆาคน
แลว จะไมกี่คนแหละเขาจะฆามันเสีย ไมไดหมายถึงวาจะประสิทธิป์ ระสาทความรูใ หนะ
หลอกมันไปใหเขาฆานัน่ เอง
ถาไปนี้อุปนิสัยปจจัยมีอยู ไปฆาคนก็ไมไดฆาดวยเจตนาโหดรายทารุณ ฆาตาม
หลักวิชาตางหาก แลวก็ไปฆา พอไปก็ฆาได ๙๙๙ คน ยังเหลืออยูอ กี คนหนึง่ เรียกวา
เล็บมือหนึง่ ก็พอดีมาโดนกับแมเขาละซี ทรงเล็งญาณดู ภาษาของเราก็วา โอย กูตาย นี่
วันพรุง นีแ้ มจะเปนคนทีห่ นึง่ พันทีถ่ กู ฆา แลวเล็บก็จะเปนหนึ่งพันเล็บวันพรุงนี้ ถามานี้
อังคุลิมาลจะไมคิดสนใจวาเปนแมเปนพอ จะเอาแตเล็บอยางเดียว แลวจะไปเรียนวิชา
จากครู
พอทรงทราบแลวเสด็จตามไปเลย เสด็จไปทรมานอังคุลิมาล นีล่ ะมีอปุ นิสยั
สามารถ คือทางอรหันตหนึ่ง ความเสียหายอยางรายแรงคือฆามารดา จะจมลงนรก
หนึง่ ถาฆามารดาแลวจะจมลงนรกไมสงสัย ถารูเ นือ้ รูต วั แลว ไดรับอรรถรับธรรม
แลวจะไดสําเร็จเปนพระอรหันตขึ้นมา พระองคจึงรีบเสด็จไป นีล่ ะการเล็งญาณทานเล็ง
อยางนี้ อยางพระอังคุลมิ าลนีเ้ รียกวาหัวเลีย้ วหัวตอ พระองคจึงทรงปฏิบัติเปนกรณี
พิเศษ ไปก็ถกู อังคุลมิ าลไลฆา เอา สรุปเลย จนทานทรมานรูแลวไดบรรลุธรรมจากพระ
พุทธเจาที่ทรงแสดงธรรม
พอลงในพระพุทธเจาแลว แมกม็ า ถากอนหนานัน้ แมตายเลย นี่หลังจากไดฟง
อรรถฟงธรรม ใจเปนทีล่ งแนนอนแลวแมจงึ ไดมา ก็หมดปญหากันไป นีเ่ รือ่ งของ
อุปนิสยั ปจจัย ทานเล็งญาณ คือจิตพระพุทธเจาไมไดเหมือนจิตของเราทั้งหลาย
เหมือนกับตา คนตาบอดมี คนตาดีมี ตาเหมือนกันคําวาตา คนหนึง่ ตาบอด คนหนึ่งตา
ดี คนตาบอดจะไมมองเห็นอะไรเลย แตคนตาดีมองเห็นหมด นี่พระญาณหยั่งทราบ
ของพระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน ทรงหยั่งทราบบรรดาสัตวทั้งหลาย คือหัวใจทีม่ นั มีอยู
ในทามกลางหัวอกเรานีแ้ หละ
ใจดวงนีท้ ส่ี รางความชัว่ ชาลามกก็อยูใ นใจอันนี้ สรางความดีงามทั้งหลายจน
กระทั่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพนก็สรางที่หัวใจดวงนี้ หัวใจนี้เปนคลังอันใหญหลวงที่เก็บไว
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ซึ่งความดีและชั่ว เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหสรางความดี เพื่อเก็บความดีไวสงเสริม
หนุนตนใหพน จากทุกขเปนลําดับลําดา จนกระทั่งพนจากทุกขโดยสิ้นเชิงดวยความดีทั้ง
หลาย ทานไมใหสรางความชั่ว ความชั่วมีมากมีนอยเขาไปก็ไปเปนภัยตอจิตใจๆ ผลสุด
ทายก็พาใจจมลงนรกได เพราะความชัว่ ของตัวทีท่ าํ ดวยความคึกความคะนอง เพราะ
อํานาจของกิเลสมันฉุดมันลากไปใหทาํ พอใจทํา ทําอะไรก็พอใจทํา ไปฆาเขาก็ถอื วา
เปนของดิบของดี ทั้ง ๆ ที่ผูถูกฆาไมพึงปรารถนาและเปนโทษอยางรายแรง แตผูที่จะ
ไปฆาเขานี้ ถือวาเปนความดีความชอบ มีความพออกพอใจ ฆาดวยความพอใจ แตครั้น
แลวกรรมอันนีก้ ล็ งอยางถึงใจเหมือนกัน
นี่ใหพากันระมัดระวัง พี่นองทั้งหลาย ใจดวงนีอ้ ยูก บั ทุกคน ๆ นีค้ อื พระญาณ
หยั่งทราบของพระพุทธเจาทุกพระองค สอนสัตวทง้ั หลายโดยไมมคี วามคลาดเคลือ่ น
เลือ่ นลอย สอนอยางถูกตองแมนยํา ไอเรากําลังงมงายดวย หูหนวกตาบอดดวย ก็ขอ
ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม คืบคลานไปตามพระพุทธเจาซึ่งเปนคนตาดีแลวปลอดภัย
ทีจ่ ะวิง่ ตามกิเลสตัณหา พาใหเราตาบอดนั้นจมกันทั้งนั้นแหละนะ ใหพากันตัง้ อกตัง้ ใจ
ปฏิบัติ
วันนี้ก็ไดพูดถึงเรื่องอุปนิสัย เปนอยางนี้ มีอยูด ว ยกันในหัวใจ ดีชั่วจะอยูในหัว
ใจ ไมไดอยูที่ธาตุที่ขันธ ธาตุขนั ธตายแลว นรกก็ไมตก สวรรคก็ไมไป เปนดิน น้าํ ลม
ไฟ กระจายออกไปแลวเปนดิน น้าํ ลม ไฟ ใจดวงนี้แหละจะไป ใหระมัดระวังรักษาใจ
เราใหดี ความอยากมันจะทวมทนนะในหัวใจ สวนมากจะอยากทําไปทางฝายต่าํ ๆ ตอง
มีธรรมหักหามเอาไวๆ ตอไปหลายครัง้ หลายหนก็คอ ยเบาลง ๆ การหักหามตัวเองก็
งาย คือหักหามจากการทําชัว่ ไมใหทํา ตอไปก็คอยรื่นเริง ๆ สุดทายไมอยากทํา อยาก
ทําตั้งแตความดี ๆ เรื่อยๆ ไป ทีนี้ก็ไหลไปทางดีเลย คนดีไดเพราะเหตุนี้ ไมใชอยูๆ
 ก็
ดี ๆ ไดเลย ไมไดนะ ตองดีไดดวยการอบรมสั่งสอน
นีเ่ ราก็มพี ทุ ธศาสนาซึง่ เปนศาสนาชัน้ เอกแลว นอกจากนัน้ ยังมีครูมอี าจารยแนะ
นําสัง่ สอนเราอีก เราควรจะปฏิบตั ติ นตามนิสยั วาสนาของเราทีว่ า มีมากอยูแ ลว ถึงไดมา
พบพระพุทธศาสนา ไดเกิดความเชือ่ ความเลือ่ มใสจากอรรถจากธรรมทีท่ า นแสดงให
ฟง ใหนําไปปฏิบัติเพื่อเปนสิริมงคลแกตน อยางอื่นไมเปน ถาหากวาสิง่ ชัว่ ชาลามกทัง้
หลายเลิศกวาพระพุทธเจาแลว พระพุทธเจาก็ไมจําเปนตองมาตรัสรู เพราะสิ่งเหลานั้น
ดีอยูแ ลว ดีไมดีเลิศกวาพระพุทธเจา จําเปนอะไรจะตองมีพระพุทธเจามาสอน ปลอย
ใหสง่ิ เหลานัน้ คือกิเลสมันสอนเอง ขนคนไปนิพพานเสียใหหมดๆ โลกใหมันวางเปลา
เสียเลยจนไมมีอะไรเหลือ เพราะกิเลสมันเลิศเลอกวาพระพุทธเจา สอนคนแปบเดียว
เทานี้พนทุกขไปหมด จากนัน้ รือ้ เอาพวกสัตวสาราสิง สัตวนาํ้ สัตวบกอยูท ไ่ี หน กวาดขึน้
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ไปนิพพานใหหมดเสีย แขงพระพุทธเจาตอหนาตอตา ทั้งๆ ที่พระพุทธเจาทรงลําบาก
ลําบนในการสรางบารมี กวาจะไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมา และติดตามสัง่ สอนสัตวโลก
ลําบากแสนสาหัสไมมใี ครเกินพระพุทธเจา แตเวลามาสัง่ สอนสัตวโลกนีส้ กู เิ ลสไมได
กิเลสมาสัง่ สอนแปบเดียว ๆ เปาพุด ๆ ๆ เทานี้ ขนขึ้นสวรรคนิพพาน กิเลสมันขนขึน้
ไดงาย ขนไปสวรรคนิพพาน งายกวาพระพุทธเจาเปนไหน ๆ อยางนี้เคยมีไหม
พิจารณาซิ ถาหากวาเปนของมีแลว ธรรมะก็ไมมี ศาสนาก็ไมมี กิเลสเลิศโลกครอบ
โลกธาตุแลว นี้มันครอบตั้งแตฟนแตไฟนั่นแหละ กิเลสพาครอบโลกธาตุ สัตวโลกอยูท ่ี
ไหนกิเลสอยูที่ใดเปนฟนเปนไฟไปที่นั่น เผาแหลกไปหมด ใหพากันระมัดระวังนะพี่
นองทัง้ หลาย
วันนี้ไดพูดธรรมะเพื่อทานทั้งหลายไดยินไดฟง สวนการชวยชาติบา นเมืองก็เคย
พูดมาทุกวี่ทุกวัน ขอใหทา นทัง้ หลายทราบทัว่ ถึงกัน วาเวลานีเ้ รากําลังแบกภาระในชาติ
ไทยของเรา ไมเชนนั้นจะจม ชาติไทยนี้จะไมมีใครมีความสามารถมาแบกมาหนุนใหมี
ความเจริญรุงเรืองขึ้นได ถาไมใชคนไทยเราเทานั้น เพราะฉะนั้นเราตองถือวาเปนภาระ
อันหนักหนวงดวยกันทุกคนทีจ่ ะแบกภาระ คือความจะลมจมของชาติไทยเราใหขึ้นฟน
ฟูหนาแนนเปนลําดับลําดา มีพวกเราเทานัน้ แหละ ใหพากันตัง้ อกตัง้ ใจ วันนี้พูดเพียง
เทานี้แหละพอ
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

