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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรงเทพฯ
เมอเชาวนท ๕ เมษายน พทธศกราช ๒๕๔๗

การขดแยงไมสมควรแกชาตไทยเรา

แมจะป&ดโครงการแลวก+ตาม แต-การช-วยชาต.ของเราทมผ1ศรทธามาอดหนนอย1ตลอดเราก+ตองรบไปตลอด ป&ดก+ป&ดส-วนใหญ-ทไดออกประกาศไวแลว ส-วนย-อยทมา
ตามอธยาศยมาเรอยๆ เราก+ร บเรอยๆ ตาม พอถ8งกาลเวลาพอสมควรแลวเราก+จะ
ประกาศป&ดหมดเลย คอหยดหมด ถอเป9นปกต.ธรรมดาทน: ไม-บร.จาคละ หลงจากน:ไป
ไม-นานเราก+จะประกาศใหทราบ แมเช-นน:นทมมาเราก+ตองปฏ.บต.ตามเด.ม จะประกาศ
ใหประชาชนท:งหลายทราบทวหนากน ว-าเรามวนกาวเด.น มวนหยดนะ พอว-าหยดหมด
ก+เป9นอนว-าการกาวเด.นหยดหมด ผ1ทมาบร.จาคเป9นส-วนย-อยตามอธยาศยก+จ<าตองรบ
กนอย1-โดยด และปฏ.บต.ตามเด.ม
พ-มผาป=าค.ดกนเรยบรอยแลวนะ พ-มผาป=าของเราจะเรยบรอยสวยงามยงไงบาง
ไดปร8กษากนใหดนะ เราก+เป9นแต-เพยงเตอนใหทราบเท-าน:นแหละ คราวน:เป9นพ-มผาป=า
ทน-าด1บางเพราะจะเขาในสงคมใหญ-ของชาต.ไทยเรา ควรจะเป9นผาป=าเป9นพ-มๆ งดเรอง
ผาป=าเราท<าทวๆ ไปเสย ตนผาป=าประเภทต-างๆ เรางดท:งหมด เราเปลยนจากน:นเขา
มาเป9นพ-มผาป=า เขาส1-จ ดรวมใหญ-ค อหวใจของชาต.เรา ทสวนอมพรทรวมนะ รวม
สมบต.จะรวมทนน
กรณาพนองท:งหลายทราบทวหนากน ทหลวงตาน<าธรรมมาเป9นผ1น<าพนองท:ง
หลายท:งดานวตถและทางดานจ.ตใจน:นา< มาดวยธรรมลวนๆ มความม-งประสงคอยากให
ชาต. ไ ทยของเราม ความแน- น หนาม นคงท: งด านว ตถท: งด านจ. ต ใจ ทมต- อก นใน
ประเทศไทยของเราเป9นอย-างนอย ควรจะมความประสบประสานซ8 งกนและกน ชาต.
ไทยประหน8งว-าเป9นอวยวะเดยวกน ไม-ควรทจะท<าลายอวยวะตน แขนซายแขนขวาถ1ก
แขนไหนเจ+บอวยวะตวเองท:งน:นแหละ ในอวยวะน:ถ1กตรงไหนก+ถ1กอวยวะตวเอง จะว-า
แขนซายชนะแขนขวา แขนขวาแพมนก+เจ+บอย1-ในอวยวะของเรา เราเป9นผ1รบเคราะห
ความแพ ความชนะ ความทกขท:งหลายระหว-างแขนซายแขนขวาของอวยวะอนเดยวกน
รบกน
ในอวยวะของเราท:งหมดเราควรรกสงวน ดงทเขาเป9นมาแลวโดยหลกธรรมชาต.
ของเราทกคนๆ ร-างกายทกคนมความรกสงวนเป9นหลกธรรมชาต. กระจายออกไปก+เป9น
ความรกชาต. ความรกชาตตองมความพรอมเพรยงสามคคกน อยาเหนแกทฐมานะ
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มาโดนกน ทะเลาะเบาะแวง หวงเอาแพเอาชนะจากกน ซ8งเทยบกบแขนซายแขนขวา
มนไม-เก.ดประโยชนอะไรนะ ท<าใหชาต.อนๆ เขามองมาแลวเขาด1ถก1 เหยยดหยามซ:<าเต.ม
เขาไปอก ว-าเมองไทยน:ไม-มราค<าราคาอะไร เมองก+ไม-เป9นเมองใหญ-เมองโตอะไร เพยง
เท-าน:ก.จการงานอะไรเก.ดข8:นมาแทนทจะช-วยกนสนบสนนตามเหตทดทงาม กลบเป9น
การขดการแยง การท<าลายซ8 งกนและกนอย-างน:ไม-สมควรแก-ชาต.ไทยของเราซ8 งเป9น
เมองพทธเลย
เมองพทธท-านประสบประสานกนนะ ผ.ด ถ1ก ชว ด มไดดวยกนทกคน ไม-ใช-ไมม ใครจะมความร1ส1งต<าขนาดไหนมไดดวยกน เมอมได เรามไดเขาก+มได เมอต-างฝ=าย
ต-างมได ต-างฝ=ายต-างระมดระวงใหยอมรบความผ.ด ถ1ก ชว ด ของตนแลวแกไขดด
แปลงไป ส.งน:นก+จะดสมครสมานแน-นหนามนคงข8:นมาเรอยๆ แต-ถาไม-ยอมรบความ
ผ.ดของตวเองน:ก+เป9นการส-งเสร.มฟBนไฟทจะเผาท:งตนและชาต. ซ8งเป9นอวยวะเดยวกน
ใหฉ.บหายวายปวง ไม-มประโยชนอะไรเลย
ขอใหพนองชาวพทธไดพากนน<าธรรมน:ไปประพฤต.ปฏ.บต. ก<าจดส.งทขดขวาง
ต-อส-วนรวมของเราใหกระจายหายไป ใหมแต-ความสมครสมาน ความพรอมเพรยง
สามคค ผ1ใหญ-ผ1นอยอย-าไปถอกนในเรองท.ฐ.มานะซ8งเป9นฟBนเป9นไฟท:งน:นแหละ ใหถอ
อรรถถอธรรมแทนท.ฐ.มานะ ใหญ-ก+จะมความร-มเย+นเป9นสข เป9นทเคารพนบถอของผ1
นอย เราอย1-เมองไทยดวยกนเราไม-ประสงคอย-างย.ง ทไดน<าพนองท:งหลายน:ใหแตกราว
สามคคกน เราน<าเพอความเป9นกล-มเป9นกอน เป9นเน:อเป9นหนง เป9นความแน-นหนามน
คงต-อชาต.ไทยของเรา ท:งดานวตถและจ.ตใจทประสานกน ควรทจะเห+นอกเห+นใจซ8งกน
และกน
อนเรองท.ฐ.มานะทน<ามาใชไปทไหนมนเสยหาย ท.ฐ.มานะกบตวเราเองไม-เกยว
ของกบผ1ใด ท.ฐม. านะหรอก.เลสตวน:มนก+ท<าลายเราอย1-โดยล<าพงเรา กระจายออกไปภาย
นอกมนก+ไปท<าลายภายนอก ไม-มดเลย จ8งควรละ ทกผ1ทกคนใหพยายามละ ทเราท<า
ผ.ดจะใหคนอนมายอมรบว-าเราท<าถ1ก ใครก+ยอมรบไม-ไดๆ ร1ดวยกนทกคน นอกจากจะ
แกไขดดแปลงใหถ1กไปเท-าน:นจ8งจะเป9นทยอมรบกน ตายใจซ8งกนและกนได ถาต-างคน
ต-างมท.ฐ.มานะ เขาก+เก-งเราก+เก-ง ไม-มใครเก-งนะนน เตรยมพรอมทจะกดกน ไม-เป9น
ประโยชนอะไรเลย เอาหลกธรรมไปจบไปพ.น.จพ.จารณา ท#ไหนผดแลวกใหแกไขเพ&#อ
ความถ(กตอง น)นถ(กตองแลวนน
นเราก+อตส-าหพยายามน<าพนองท:งหลาย เราไม-ไดหวงอะไรเลยแมน.ดหน8ง มแตหวงทจะใหชาต.บานเมองมความเป9นปFกแผ-นมนคง และจ.ตใจใหมศลมธรรมกลมกลน
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ภายในใจตวเองและเกยวของกนก+ใหมประสบประสานกนดวยอรรถดวยธรรม ดวย
ความเห+นอกเห+นใจกน อย-าถอท.ฐ.มานะซ8งไม-เก.ดประโยชนอะไรแหละ มนก+มแต-ความ
ส<าคญของตนเอง แต-ตวเองก+ไม-ด มแต-ความส<าคญเฉยๆ มนก+ไม-เก.ดประโยชนอะไร
ย.งจะเก.ดโทษต-อตวเองถาไม-ละท.ฐ.มานะทส<าคญว-าตนดออกเสย แกไขกนดวยความด
มาชะลาง ส. งเหล-าน:นก+จะสงบลงไป คนเราก+เขากนไดนะ เรองทะเลาะเบาะแวงไม-ใชของด ถอฝ=ายน:นฝ=ายน:ดวยท.ฐ.มานะทจะกดฉกกนน: ก+เป9นเรองของฟBนของไฟท:งน:น
ควรทจะต-างคนต-างร1เน:อร1ตวแกไขดดแปลงตนไป
ส<าหรบเราน:จะพ1ดธรรมดาก+ตาม คอน. มนวลไปธรรมดาก+ตาม จะพ1ดเด+ดเผ+ด
รอนอะไร เราพ1ดไปตามเรองของธรรมทมแง-หนกเบามากนอยเท-าน:น เราไม-ไดพ1ดดวย
ท.ฐ.มานะ ดวยก.เลสตณหาใดๆ กบพนองท:งหลายเราไม-ม อย-างน:นเราไม-ม มต:งแตความอยากใหชาต.ไทยของเรามความแน-นหนามนคง และมความพรอมเพรยงสามคค
กนเท-าน:น อนใดทไม-ถ1กอย-าไดฝBน ฝBนไปก+ผ.ดไปวนยงค<า ใหแกไขดดแปลงก+จะถ1ก ด
ไปก+ดวนยงค<าเหมอนกน ถาไม-แกไขก+นบวนจะเลวรายลงไปๆ เลวรายก+ชาต.ไทยของ
เราเลวราย ใหชาต.อนเขาหวเราะ แลวไม-เก.ดประโยชนอะไรนะ ควรทจะส-งเสร.มความด
ต-อกน เขาหากนไดนะ อย-าถอดถอเด-นในความชว ความชวเอามาถอดถอเด-นเท-าไร
มนก+ชวของมนอย1-น:นแหละ ใหเอาความดมาถอแลวจะดไปเรอยๆ แกไขดดแปลงตน
เองไปเรอยๆ
เราวตกวจารณ+กบบรรดาพ#นองท)งหลายซ-#งมแตเร&#องขดเร&#องแยงกน จะท.า
ประโยชน+อะไรมกจะขดจะแยงกนเสมอ แมไมไดแยงกบภายนอกกมาแยงกบพวก
กนเอง ขดกบพวกกนเอง น)เป1นความเสยหาย อยาพากนคดกนท.า อนใดท#ควรจะ
อน2โลมผอนผนใหอน2โลมผอนผนไปเม&#อไมเสยหาย อนใดท#เป1นความผดกใหเต&อน
กน แลวผ(รบเต&อนกควรจะถ&อไปเป1นคต อยาเอาทฐมานะมาดนกน มนจะเหม&อน
ไฟไดเช&อ) เผากนแหลก ไม-มประโยชนอะไรเลย
เจตนาของเรามต-อพนองท:งหลาย มอย-างบร.สทธ.Gส ดส-วน ไม-ม อะไรทเป9นพ.ษ
เป9นภยเขามาเจอปนในจ.ตใจและก.ร.ยาในการแสดงออกบางเลย เราไม-ม ถ8งจะหนกเบา
มากนอยเพยงไรก+เป9นก.ร.ยาของธรรม กาวเด.นไปเพอผลประโยชนตามเหตผลหนกเบา
มากนอยน:นๆ เท-าน:นไม-เป9นอย-างอน
นก+จวนเขามาแลว วนน:วนท ๕ วนท ๑๒ น:ก+จะไดมอบทองค<าและดอลลาร ให
โลกภายนอกเขาไดเห+นจากภายในของเราซ8งมความพรอมเพรยงกน เป9นมงคลนะ ถา
ผ.ดจากน:แลวไม-เป9นเลย หลวงตาเป9นผ1น<าพนองท:งหลายจ8งว.ตกว.จารณซ8งมหลายหวใจ
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ควรจะน<าธรรมมาปรบปรงตวเอง ใหแกไขในส.งไม-ด ถาจะเอาแต-ท.ฐ.มานะน:วนยงค<า
เป9นไฟไปหมด สดทายก+เป9นไฟเผาชาต.ตวเองและศาสนาของตวเองไม-มทอย1- บานก+ไมม ศาสนาก+ไม-ม จม ใหพากนระมดระวงเรองเหล-าน:
วนน:ไม-พ1ดอะไรมากแหละ พ1ดเล+กๆ นอยๆ เพอใหท-านท:งหลายเห+นคณค-า
แห-งความสามคคกน น:เป9นธรรมของพระพทธเจา ททรงแสดงไวส<าหรบเราท:งหลายฟIง
สามค4ค สมค4คาน. ตโป ส2โข ความพรอมเพรยงสามคคน:นเป9นเครองแผดเผา
ความแตกแยกท:งหลายออก และกลมกลนกนดวยความสามคค เป9นความดงาม เพราะ
ฉะน:นความสามคคท-านจ8ง แสดงไวแทบทกแง-ท กมม ก+เพราะเห+นคณค-าแห- งความ
สามคค และเห+นโทษแห-งความแตกแยก ท-านจ8งสอนอกเหมอนกน อย-าพากนแตกแยก
ร-างกายของเราดๆ อย-าเอามดมาฟIนมน เดJยวเลอดจะเย.:มออกมา ความทกขก+เก.ดมา
พรอมกน ไม-เก.ดประโยชนอะไรเลย ใหพยายามระมดระวงรกษา ไดกระทบกระเทอน
กบส. งใดใหรบน<าส. งน:นออก แลวหาหย1กหายามารกษา อย-างน:จ8งถ1กตองกบผ1รบผ.ด
ชอบในร-างกายของตน ผ1รบผ.ดชอบในชาต.บานเมองก+เป9นอย-างน:นเหมอนกน ใหต-าง
คนต-างระมดระวงรกษา อย-าพากนท<าลาย เอาละวนน:เทศนเท-าน:พอ แลวก+จะใหพร
ย-อๆ
ชมถ-ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก<าหนดการ ไดท
www.Luangta.or.th หรอ www.Luangta.or.th

