เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖

โลกตองมีศาสนา
ผูใ หญวงราชการไปไหนชุม เย็น อบอุน ของงายเมื่อไรธรรม อยูกับผูใหญ ผูใ หญ
เทาไรยิง่ ชุม ยิง่ เย็นยิง่ นาเกรงขาม เคารพ มันเปนอยางนัน้ นะเปนอยูใ นจิต คิดดูซิอยาง
หลวงปูมั่น พระเณรนีก้ ลัวจนตัวสัน่ แตไลหนีไมยอมหนี สําคัญตรงนีน้ ะ เรื่องไลหนีอยา
มาพูดวาอยางนัน้ เลย กลัวก็กลัว หลบนัน้ หลบนีอ้ ยูน น้ั แหละ นัน่ ละธรรมเปนอยางนัน้
กลัวธรรมกลัวดวยความยิม้ แยมแจมใส กลัวดวยความเบิกบาน กลัวแบบธรรม ถากลัว
แบบโลก ไมได หาหลบหาซอน หลบไมทนั คอขาด นัน่ กิเลสกับธรรมตางกันนะ ธรรมยิง่
กลัวเทาไรมันซึง้ นะ ทั้งกลัวทั้งเคารพอยูดวยกัน นีท่ า นเรียกวาธรรม สวนมากดูจะไมคอย
ไดยินกัน
ไมใชวาเราพูดโอพูดอวดนะ เราจะเริม่ ไดยนิ เกีย่ วกับเรือ่ งธรรมเรือ่ งกิเลสชัดเจน
ขึ้น ๆ ในระยะทีเ่ รานําพีน่ อ งทัง้ หลายชวยชาติบา นเมือง เพราะเรือ่ งโลกเรือ่ งธรรมนีไ้ ป
ดวยกัน จึงไดคอยเปดธรรมออกเรื่อย ๆ เปดออกเรื่อย ๆ ธรรมดาคําวาธรรมใครก็ไม
คอยเขาใจ วากิเลสใครก็ไมเขาใจกันนะ สวนมากตอมากไมเขาใจ แมแตเราเรียนธรรม
แท ๆ ถาพูดตามหลักความจริงแลว ไมเขาใจกันนัก เขาใจพอลูบ ๆ คลํา ๆ เปนอยาง
นัน้ นะ โนน ใหเปนภาคปฏิบตั ิ นั่นละที่มันชัดเจน พระพุทธเจาตรัสรูป ง ขึน้ มานีภ้ าค
ปฏิบัติ เปนศาสดาขึน้ มาจากภาคปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา ทรงเจริญอานาปานสติ นีเ่ รียกวา
ภาคปฏิบตั ลิ ว น ๆ รอยเปอรเซ็นต
ตรัสรูข น้ึ มาในคืนวันนัน้ ดวยภาคปฏิบตั ใิ นเบือ้ งตน อานาปานสติเปนอารมณ นี่
ภาคปฏิบตั ิ ทีนว้ี า รูเ รือ่ งโลกเรือ่ งธรรมเรือ่ งกิเลส จะรูข น้ึ มาในจุดเดียวกันคือใจ ใจเปนที่
เกิดเปนที่อยูของกิเลสและธรรม ไมมีที่อื่นใดเปนที่เกิดเปนที่อยูของกิเลสและธรรม และ
ไมมีที่อื่นใดที่จะเกิดความสุขความทุกขเพราะกิเลสและธรรมนี้ จะนอกไปจากจิตใจอยาง
เดียว อยางอื่นไมมี ทีนี้เรามองกิเลสก็มองกวาง ๆ ไปนูน มองธรรมก็มองกวาง ๆ คือ
กิเลสมันฉายสิง่ หลอกลวง หรือฉายหนังตะลุงหลอกลวงเรา ใหเปนบากับมันไป คืบคลาน
ไป มันออกจากนี้ เหมือนเราดูหนัง เรามองเห็นแตภาพ มันออกจากอันนี้ฉายไปติดโนน
เขาเรียกวาอะไรนี่ (ฟลมครับ) เออ นี่ละใหกําหนดอยางนี้ก็แลวกัน

๒

เรื่องกิเลสฉายออกไปหลอกโลกหลอกสงสารใหดีดใหดิ้นกระวนกระวาย ดวย
ความหิวโหยโรยแรงไมมวี นั อิม่ พอ จากกิเลสมันผลักดันออกไป ออกจากฟลม อันหนึง่
อยูขางหลังฟลมคือตัวกิเลส ดันออกมานี้เปนภาพพจนออกไป ๆ คือเจาของนัน่ ละวาด
ภาพโนนวาดภาพนีไ้ ป คือกิเลสนั่นละผลักดันใหวาดออกไป นีเ่ รียกวาอารมณของกิเลส
กิเลสนี้เกิดที่ใจ หนาที่ของมันงานการของมัน มันผลักดันออกไปใหเปนความหลอกลวง
โลกตลอดไปเลย
กิเลสจะไมมีความจริงออกมาประกาศเหมือนธรรม ธรรมก็เหมือนกันอีก ไมมี
ความจอมปลอมที่จะประกาศโลกหลอกลวงโลกเหมือนกิเลส ตองเปนธรรมลวน ๆ ตรง
ไปตรงมาตลอด เพราะฉะนัน้ ทั้งสองฝงนี้จึงเปนขาศึกกัน ฝงนี้สกปรกคือฝงกิเลส ฝงนี้
คือฝงสะอาด น้ําที่สะอาดชะลางกันเรื่อย ไมชะลางไมได โลกจึงตองมีศาสนา ใหทา นทัง้
หลายจําเอาไวนะ นีเ่ ปดออกมาจากหัวใจใหเห็นใหรนู น่ี ะ เราไมไดไปหาจากไหนเรา
ปฏิบตั แิ ทบเปนแทบตายดังทีว่ า ถึงขั้นจะสลบไสลก็มี บางครั้งฟดกันกับกิเลส มันไมได
เปนอารมณนะ อยาวาแตสลบไสล เอา ตายก็ตายนูน นะ พุงขนาดนั้น นี่ละปฏิบัติ นีค่ อื
ตนเหตุ...ปฏิบัติ ผลไดขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งเปนที่พอใจ
ทีนไ้ี มวา กิเลสไมวา ธรรม ดูอันนี้ทีนี้จาไปหมดเลย นี่ละพระพุทธเจาดู เราตัวเทา
หนูก็ดูเรื่องของเรา มันก็แสดงฤทธิ์เต็มตัวหนูเหมือนกันเขาใจไหม องคศาสดาซึ่งเปน
พญาราชสีหของโลกดวยแลวเปนยังไง ฟงซิ ภูมิของศาสดากวางลึกซึ้งขนาดไหน นัน่
ทานกวางขนาดนัน้ เราตัวเทาหนูมนั ก็เปนพยานกันได เล็กนอยก็ตามมันก็จริงดวยกัน
ใบ ๕ ก็จริง ใบ ๑๐๐ ก็จริง ใบ ๑,๐๐๐ ก็จริงเหมือนกันตามขนาดของตน ๆ จํานวนเทา
ไร ๆ นี้ธรรมะที่ออกมาจากภูมิของสาวกกับภูมิของพระพุทธเจานี้ตางกันมาก แตก็
เหมือนใบ ๑๐๐ ใบ ๑๐ ใบ ๕ เขาใจไหม มันจริงดวยกันนัน่ แหละ จับอันไหนออกมาจริง
หมด เปนอยางนัน้ แหละ
ที่สอนพี่นองทั้งหลายนี่ เราไมไดสอนดวยความไปลูบ ๆ คลํา ๆ ยังบอกแลว แลว
ยิ่งจวนจะตายแลวยิ่งประกาศออกมา ใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดทราบความอัศจรรยเลิศเลอคือ
อะไร คือศาสนธรรมของพระพุทธเจา และพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสรูธ รรมขึน้ มาจา
สอนโลก ทีนี้ก็วาดออกไปซิ เปนแบบแปลนแผนผังออกไปสอนวิธีนั้นวิธีนี้ นีแ่ บบแปลน
แผนผัง ใหปฏิบัติอยางนี้ ๆ ก็รเู ห็นอยางนัน้ ๆ ไปตาม เหมือนเขาปลูกบานปลูกเรือน
ตามแปลนนัน้ แหละ ขนาดไหน ๆ มันก็มีอยูในนั้นหมดแปลน อันนี้เรื่องแปลนของพระ
พุทธศาสนามีหมด อยูใ นนัน้ หมด
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เวลาปฏิบตั ลิ งไปมีความสามารถมากนอย จะควาเอาแปลนไหนไดตดิ มือมาเลย
นอกจากไมปฏิบัติ ก็เหมือนกับแปลนบานแปลนเรือนเต็มหอง ก็ไมเกิดเปนตึกรามบาน
ชองอะไรขึ้นมา แมเทากําปนก็ไมเกิด มีแตแปลนในหองในหับ อันนี้ธรรมในพระไตร
ปฎกก็มีแตชื่อของธรรม ธรรมแทยังไมมี นั้นเปนชื่อของธรรม ไมวาบาป บุญ นรก
สวรรค นรก อเวจีอะไรอยูในนั้นหมด ทานบอกไวอยางถูกตอง ถอดออกจากพระทัยของ
พระพุทธเจาไปเปนนั้น ทีนี้ผูปฏิบัติตองนําแปลนนั้นออกมาปฏิบัติ เหมือนเขาเอาแปลน
ออกมาปลูกบานปลูกเรือน เราปฏิบตั ยิ งั ไงเต็มความสามารถของเรา เปนขั้นภูมิก็ปรากฏ
ขึ้นมา ๆ เรือ่ ย ๆ ๆ เรื่อยไปตามแปลนไมมีผิด ทานจึงเรียกวา สวากขาตธรรม คือตรัส
ไวชอบแลวทุกอยาง เหมือนแปลนทีเ่ ขาทํา แปลนของคนมีกิเลส แตเขาก็แมนยําตาม
ฐานะของเขาที่มีกิเลส เชนเดียวกับพระพุทธเจาทรงแมนยํากับแปลนแหงศาสนธรรมของ
พระองคเอง นี่ละแมนยํามาอยางนี้ตลอด
เพราะฉะนัน้ ใครปฏิบตั ติ ามธรรมจึงไมผดิ หวังวางัน้ เลย เราอยาใหกเิ ลสมันหลอก
ตลอดเวลา เรามองไปสลดสังเวชพูดจริง ๆ ตัวเทาหนูมันอดไมไดนะ ถาจะวามันผลักมัน
ดัน มันไมผลัก ดูก็ดูไปอยางนั้นละ คือธรรมดูไมไดเหมือนกิเลสดู กิเลสดูเปนทัง้ ความ
เพลิดเพลิน ความเศราโศกเสียใจเพราะสิง่ มาสัมผัส ๆ ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย สัมผัส
เขามาจะมีความเสียใจดีใจไปดวยกันนัน่ ละ แตธรรมนีว้ างไวตามเปนจริงทุกอยาง ดีรูชั่วก็
รู อะไรก็รูทานไมหนัก ธรรมดูโลกทานไมหนักนะ โลกดูโลก โลกดูธรรมหนักนะเปนอยาง
นัน้ นะ แมแตดูธรรมเปนของเบา โลกก็หนักเพราะกิเลสพาใหหนัก ถาธรรมดูโลกแลวไม
มีหนัก ถึงโลกจะหนักขนาดไหนธรรมก็ไมหนัก พระพุทธเจา พระอรหันตทานไมไดหนัก
กับอะไร ทานไมแบกไมหามหากรู ใครจะรูย ง่ิ กวาทาน ทานรูอ ยางแบบผูส น้ิ ไมหยิบไม
ยืน่ ไมแบกไมหามภาระทัง้ หลาย ที่ไดเห็นไดยินไดฟง
นีเ่ ราเกิดมาพบพุทธศาสนาแลวอยาปลอยนะ ศาสนาเอกในสามแดนโลกธาตุนค้ี อื
พุทธศาสนาของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค เหมือนกันหมดเลย สอนแบบเดียวกัน รู
แบบเดียวกัน เรียกวาน้ําที่สะอาดสุดยอด ชะลางสิ่งสกปรกคือกิเลสเหมือนกันหมด ดวย
เหตุน้ศี าสนากับกิเลสจึงตองเปนคูเ คียงกัน ถามีแตกเิ ลสลวน ๆ โลกนีไ้ มมคี วาม
หมายเลย ตองมีธรรมเปนเครื่องชะลางกัน จึงจะมีความหมายเปนสัตวเปนบุคคล มีดี
มีชั่วและสูงต่ํา แลวผานพนไปไดเพราะอํานาจของธรรม ถาไมใชธรรมแลวอยาหวังนะ
ความหวังเฉย ๆ ไมทําไมเกิดประโยชนอะไร ตองทําดวย นี่ก็ไดพูดใหพี่นองทั้งหลาย
ฟง ก็ยง่ิ จวนวันจวนเวลาเขามา ๆ เรือ่ งตายเราก็พดู มันตายดวยกันทุกคนละ ผูตายกอน
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ตายหลัง มันแนแลวคือคนแกนน้ั ละ มันแนอยูแ ลว ไมเปนโรคเปนภัยอะไรก็เหีย่ วแหงไป
เอง ถึงกาลมันแลวนะตาย
เหมือนลิงตัวหนึ่งมาอยูนี้ได ๒๐ กวาป พระเลีย้ งไวในนีแ้ หละ แตไมใหมาทะลึ่ง
เอาอาหารใหตามรานอาหารของกระจอนกระแต พวกกลวยพวกอาหารประเภทตาง ๆ
เขาก็มากินตามนั้น สุดทายก็ตาบอด หูหนวกตกหลุม มันดลบันดาลพระไปเจอก็เลยจับ
มาใสกรงเลีย้ งไว พึ่งตายเมื่อวันที่ ๒๑ เดือนมกรานี้ พระปอนอาหารตลอดนะ เลยเปน
สัตวเลีย้ งไปเลย ทั้ง ๆ ที่แตกอนเขากลัวพระมาก เมื่อหูหนวกตาบอดใชไมได พระก็เอา
อาหารปอนให ๆ ทีนก้ี บั พระก็เลยเปนอันเดียวกันเลย นีต่ ายแลว นีเ่ ห็นไหมเขาตาย ถึง
เวลาแลวเขาก็ตายอยางนัน้ แหละ อาหารปรนปรือเต็มอยูใ นราน อยูในกรงเขาก็ไมสนใจ
เวลาตายไปเลย
นีเ่ ราก็เหมือนกันอยาไปสนใจกับสิง่ ใดนะ ไมบอกวาอยาก็ตาม มันไมสนใจอยู
แลว มันมีแตตายทาเดียวทิ้งเกลื่อนไวอยางนี้ คนนี้ก็มาสืบทอดกันไปก็วาเปนของเรา ๆ
หึงหวงเปนบากันไปทัว่ โลกดินแดนเปนสายยาวเหยียด
นี่สายหึงหวงของสัตวโลกตอ
สมบัตติ า ง ๆ มันเปนอยางนี้ตลอดไป เมือ่ ไมมธี รรมแลวตายแลวก็จม ๆ ๆ ถาผูไมมี
โทษหนักนักก็มาเปนเปรตเปนผีเปนสัตวประเภทตาง ๆ เฝาสมบัติก็มี มีในตํารา
นีล่ ะใครเอาไปไมไดสง่ิ เหลานี้ ใหรบี เอาไปเสีย สิ่งที่เบาที่สุดคือธรรม คือบุญคือ
กุศล ถาอยูใ นใจนีแ้ ลวเราคนเดียวนัน้ ละ สมบัติเงินทองขาวของมีมากมีนอย เวลาไมมี
ธรรมในใจจิตจะเกาะติดอยูตลอด อยูก บั นีอ้ นั นัน้ เปนสรณะ เปนที่พึ่งที่อาศัยรอบตัว ใคร
มีมากเทาไร ๆ ก็ยิ่งเปนความภูมิใจ คือจิตนี้มันไปอยูกับอันนั้น ไมไดอยูกับตัวเองคือไม
มีธรรมเปนเครื่องอยู จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันอยูดวยกัน ทีนเ้ี วลาเรามาสัง่ สมคุณงาม
ความดี เรื่องภายนอกที่มันเคยเกาะยึดติดแนนนั้น มันจะจางเขามา เกาะทางนีแ้ นนเขาๆ
เกาะอันนีแ้ นนเขา ไดอันนี้มากเทาไรปลอย ๆ ๆ นัน่ เห็นชัด ๆ ในหัวใจนีน้ ะ
ทีนี้ไดเต็มเหนี่ยวแลวปลอยหมดโลกธาตุ นัน่ เปนยังไง นี่ละสมบัติของโลกปลอย
โดยสิน้ เชิง สมบัติของธรรมกับหัวใจอยูดวยกันอบอุนตลอด ไมไดคิดวาจะจนจะมีที่ไหน
เลย อบอุนตลอด นีท่ า นเรียกวาสมบัตภิ ายในคือคุณงามความดี ใหเชือ่ พระพุทธเจา
ถาอยากเปนอยางนีน้ ะ อยากอบอุนภายใน ขางนอกจะขาดตกบกพรองบาง มันโลก
อนิจจัง มันเห็นอยูตลอดตั้งแตเกิดมาโนนแหละ จะวายังไง ใครจะปฏิเสธกันไดยังไงโลก
อนิจจฺ ํ ตัวเราเองก็ อนิจจฺ ํ เปลีย่ นสภาพมาเรือ่ ยแตเด็กจนกระทัง่ ใหญโต ถึงขั้นตาย มัน
เปลีย่ นมาตลอด สิง่ ภายนอกกับเราก็แบบเดียวกัน ไวใจไมได
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เพราะฉะนัน้ จึงสัง่ สมคุณงามความดีเขาสูใ จ เพราะใจเปนของไมตาย สําคัญตรงนี้
นะ ใจไมตายคุณงามความดีเปนเครือ่ งเสริมเขา ๆ หนักเขา ๆ ธรรมกับใจ ความดีทั้ง
หลายนีเ้ ขาสูใ จเปนอันเดียวกันแลว ทีนี้ปลอยหมดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือเลย ไดแก
เมืองพอ พระพุทธเจาพระอรหันตทานพอจุดนี้นะ สรางบารมีมาแทบเปนแทบตาย รวม
เขามา ๆ เวลามาเต็มแลวก็เต็มทีห่ วั ใจนะ เพราะใจไมตาย นีล่ ะทานวานิพพานเทีย่ ง
คือใจดวงนีไ้ มตาย เที่ยง ๆ ตลอด เวลามีกเิ ลสอยูม นั ก็ไมตาย ตกนรกหมกไหมกี่กัปกี่
กัลปยอมรับวาทุกข ทุกขขนาดไหนยอมรับแตไมยอมฉิบหายคือใจดวงนี้ เวลาพนออกมา
ๆ เพราะโลกสมมุติเปนโลกอนิจจัง ถึงจะตกนรกตั้งกัปตั้งกัลปก็มีเปลี่ยนแปลงและพน
มาได
ทีนี้เวลาเขาถึงนิพพานซึ่งเปนโลกวิมุตติ คือพนจากสมมุติทั้งหมดแลวเรียกวา
เทีย่ ง ใจดวงนีแ้ หละเปลีย่ นเขามาในทางทีด่ ี ๆ เขาถึงจุดสุดยอดไดแกธรรมกับใจเปน
อันเดียวกันแลว นิพพานเทีย่ งคืออันนีเ้ อง ใจดวงนีเ้ องไมมคี าํ วาตาย ไมมคี าํ วาสูญ นี่
ละนิพพานเทีย่ งใหพากันจําเอานะ พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เรายิง่ จะตายเทาไรแทน
ที่จะมาเปนหวงตัวเอง เราบอกตรง ๆ เราบอกเราไมมี จวนจะตายเทาไรยิ่งมองดูโลกมอง
ไป ยังไงกัน ยังเรอ ๆ รา ๆ อยู ลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลา มีแตกิเลสลากใหลืมตลอดนะ
มองดูคนทั้งคนแทบไมเห็นคน เห็นแตเรือ่ งกิเลสเต็มเนือ้ เต็มตัว ธรรมแย็บ ๆ ยับ ๆ ก็
จะไมคอยมี บางแหงไมมเี ลย มืดตื๋อไปเลย บางแหงก็มียิบ ๆ แย็บ ๆ เปนแสงเดือนแสง
ดาว บางแหงก็สวางไสว
นี่ละที่พระพุทธเจาทรงทอพระทัย สัตวโลกทั้งหลายตายกองกันอยูในวัฏจักรอันนี้
มองดูตรงไหนมืดตื๋อ ๆ ไปหมดเลย ทอพระทัยจะสอนยังไง มันมีแตแบบหมดคาหมด
ราคาไมเปนประโยชนอะไรเลย แลวมันหมดจริง ๆ เหรอ สองเขาไปพิจารณาเขาไปจริง
ๆ มันมีแรธาตุตา ง ๆ อยูใ นนัน้ นัน่ เรายกตัวอยาง เชน ในพื้นดินในภูเขาลูกนี้มีอะไร มี
เพชรมีพลอยอยูในนั้น ไมมากก็มี นี่ละที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนสัตวโลกดวยความ
อุตสาหพยายาม เพราะมันมีสิ่งที่จะใหลากใหขนขึ้นมา ใหขุดใหคนออกมาเปนประโยชน
ผูที่มีอุปนิสัยปจจัยมันมีอยูในกองมูตรกองคูถ กองถังสวมถานนั้นละ สวมถานคือ
โลกธาตุ เมือ่ เทียบกับธรรมแลวเปนอยางนัน้ ไมไดประมาท ธรรมไมไดประมาทโลก เมือ่
เทียบกันแลวเหมือนสวมเหมือนถาน เหมือนถังขยะ นัน่ ละทานวาธรรมเลิศ เลิศอยางนัน้
นีล่ ะทีโ่ ลกทัง้ หลายกราบไหวเพราะไมมอี ะไรเหมือนนัน้ เลย
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ทีนเ้ี วลาพระองคพจิ ารณาดูนก้ี เ็ ห็น นี่โอ อุปนิสัยของสัตวยังมีอยู ผูมีมีอยูสับปน
กันอยูในกองมูตรกองคูถ ในถังขยะนี้ยังมี นัน่ เห็นไหมละ ทานพิจารณาแลวทีว่ า ภพฺ
พาภพฺเพ วิโลกานํ ตอนปจฉิมยาม ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกใครจะมีนิสัยปจจัยยังไง ควร
จะแนะนําสัง่ สอนประเภทใดประเภทไหน พระองคทรงเล็งญาณดู นีล่ ะเรียกวา ภพฺพาภพฺ
เพ วิโลกานํ ทรงเล็งญาณดูสตั วโลก ผูใดของในตาขายคือพระญาณของพระองคก็ทรง
เทศนาวาการไปโปรดคนนัน้ ๆ นี่ละคือแรธาตุมันฝงอยูในนั้น ฝงอยูในโลกสกปรกนี้ละ
ผูที่มีอุปนิสัยปจจัยนั้นละ เรียกวาแรธาตุ เชน เพชรนิลจินดา ทองคําอะไรอยูในนั้น ไมมี
มากก็มี เมื่อเปนอยางนั้นก็ตองเอา ขุดคนออกมามีนอยก็ยังดี ดีกวาภูเขาทั้งลูกเสียอีก
เพชรพลอยเพียงเทานี้แตมีคุณคามากกวาภูเขาทั้งลูก นี้สัตวโลกทั้งหลายที่กองกันอยูนี่
พวกไมมีคุณคา ผูม คี ณ
ุ คานีเ้ ลิศกวาเขา นัน่ เขาใจไหม จึงตองไปหยิบยกเอาอันนี้ออกมา
ใหพากันเขาใจนะ
วันนี้ก็พูดไปพูดมาเหนื่อยแลวนะ ไมพูดมากละ เอาละพอ
อานและฟงธรรมะหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

