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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๕๔๖

อยากใหโลกสนใจในธรรมพระพุทธเจา
เมื่อวานทองคําได ๒ บาท ดอลลารได ๑,๐๕๓ ดอลล ทองคําที่ไดหลังจากมอบ
แลว ๑๓๒ กิโล ๓๒ บาท ดอลลารได ๑๒๘,๑๙๗ ดอลล ทองคําที่ไดทั้งหมด ทั้งที่มอบ
แลวและยังไมไดมอบเวลานี้ได ๕,๖๙๑ กิโลครึง่ รวมดอลลารที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งที่มอบ
แลวและยังไมไดมอบได ๗,๓๒๘,๑๙๗ ดอลล ก็ไดมาอยูเรื่อย ๆ อยางนีแ้ หละ
เมือ่ วานนีท้ แี รกเราวาจะไปไกลนะ เลยชัยภูมไิ ปโนน เห็นแลวนาสงสาร มันจะตอ
เพชรบูรณโนนละมัง ไกล ๓๓๐ กวากิโล โรงพยาบาลเทพสถิต กับภักดีชุมพล นีไ้ ลเลีย่
กัน อยูทางดาน อูย ไกล อยูติดเพชรบูรณละมัง เราเคยไปแลว ทีนี้เมื่อวานนี้ทีแรกคึกคัก
ตั้งทาวาจะไป ใหพระเตรียมของไป สงสารวาจะไป พอไปถึงครึ่งทางรูสึกเหนื่อยแลว เอ
ยังไงกัน เราถามพระดูกิโล จากนี้ไปโนน จากโนนยอนหลังมานีเ้ ทาไร มันพึ่งเริ่มครึ่ง เรา
รูส กึ เหนือ่ ยแลว อูย ไมไหวแลว สุดทายเลยแวะเขาโรงพยาบาลคอนสวรรค ไมไปเลย
จากนั้นไปอีก โถ ไกล เลยไมไปเมือ่ วานนี้ พอไปพวกนั้นก็ขอตึกขออะไร ไมใหเราก็บอก
เมือ่ วานซืนนีเ้ ราก็ไปใหทางบุง คลาแลว นั่นก็คันหนึ่งเหมือนกัน ทีว่ า จะตีปากเขานัน่ ครัน้
กลับมาแลว ปากมันจะตีเขา แตใจมันไมตีละซี ก็มาคิดเปนหวงเปนใย เขาอยูที่อัตคัดขัด
สนเราก็ทราบอยูแ ลว แลวไดชวยมาโดยตลอด
ทีนี้ไปเขาก็ขอ ทีแรกเราบอกไมให ครัน้ มาแลวก็มาพิจารณา ถึงไดมาตัดสินใจ
เมือ่ เชาวานนี้ โทรไปบอกทางนูน วาใหแลว อยางนัน้ นะ หางไปอีกอาทิตยหรือวาไง ก็ได
ใหพรเจริญ นัน่ ก็คนั หนึง่ แตทน่ี น่ั ให ๒ ชนิด อุลตราซาวดเครือ่ งหนึง่ กับรถยนตคัน
หนึง่ ทีบ่ งุ คลาใหรถยนตคนั หนึง่ ติด ๆ กัน เราจะไปเอามาจากไหนเงิน ฟงซิ อยางเขา
โอนมานี่ก็ ๑ แสน แตเราฟาดรถยนตคนั เดียว ๙๗๕,๐๐๐ นูน นะเห็นไหมละ ของเลน
เมื่อไร
เราไมไดสบายใจนะทีร่ ถนําเขาใหความสะดวกแกเรา จิตมันเปนอันหนึง่ เรือ่ งรถ
นะสะดวก แตใจเรามันไมไดสะดวกนะ มันหากเปนอยูใ นนัน้ เหมือนเอารัดเอาเปรียบ
พวกสัตวโลกดวยกัน เปนอยูใ นจิตไมเคยจืดจางนะ ไปไหนเหมือนกัน เขาใหความ
สะดวก มีรถหวอไปนําหนาเรา เราตามหลัง มันขัดตลอด แตเราก็พจิ ารณาถึงเหตุผลกล
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ไกอะไรแลวเราก็บนื ไปอยางนัน้ แหละ ทั้ง ๆ ที่ไมสะดวกนะ มันหากเปนอยูใ นจิต เขาก็
ทราบเรือ่ งราวของเรา ตามกฎหมายบานเมืองมันก็มีอยางนั้น กฎจราจรมี
แตนี้ธรรมไมไดขึ้นกับกฎใด ขึน้ อยูก บั ธรรมลวน ๆ เขาไมสะดวกแตเราสะดวก
เขาแทนทีจ่ ะไดไปแตเราตัดหนาเขาไปเสียเลยใหเขาหยุดชะงัก มันเปนอยางนัน้ มันเปน
อยูในจิตตลอด ไมจําเปนจึงไมอยากจะเอาไป แตนี้ก็เปนเรื่องจําเปนจึงตองอนุโลมตาม
ทั้ง ๆ ที่ใจเราไมไดเปนไปตามนะ มันเปนอยูตลอดไมเคยชินนะ ไปทีไรก็ทีนั้นอยูอยาง
นัน้ แตกพ็ จิ ารณาเทียบเคียงเหตุผลมาประกอบกัน ก็ฝน ไปตามวานัน่ แหละ ทั้ง ๆ ที่ไม
สะดวก อันหนึ่งสะดวก ทางดานกฎหมายสะดวก แตทางดานธรรมะไมสะดวก เรื่องของ
เราเปนเรือ่ งธรรม พิจารณาทั่วถึงหมด เสมอภาคไปหมดเลย แตนเ้ี วลาเราสะดวกเขาไม
สะดวก แนะ เปนอยางนัน้ นะ ไฟเขียวอื๋อออกมาแทนที่เขาจะไปได รถหวอผานหนาเขา
ตองหยุดเสียกอน รถตองผานไปเรียบรอย ดีไมดีไฟเขียวกลายเปนไฟแดงขึ้นมา เสีย
เวลาไปอีกเขานะ คิดไปหมดนั่นแหละ
รถเราไปเขาหลบอยางนีเ้ รายิง่ คิดมากนะ เขาไมทราบ พอรถหวอผานไปปบ เขา
หลบปุบ หลบอยางกิรยิ ารวดเร็วหรือตกใจอะไรอยางนี้ เราไมไดสบายใจนะ นี่อาการของ
เขาเปนอยางนีเ้ พราะเรา แนะ ไปกระตุกเขาใหมีความตกอกตกใจบางอะไรบาง นีล่ ะเรือ่ ง
ธรรมกับโลกมันเปนคูเคียงกัน กฎหมายนี้ก็เอาออกจากธรรม เอาไปเปนกฎหมายเพื่อ
ความเปนธรรมเสมอภาค แตธรรมนี้ละเอียดกวากฎหมายเขาไปอีกทีหนึ่ง ตางกันอยาง
นัน้ เชนอยางไฟแดง กฎหมายเขาบังคับไวเปนสวนรวม เมื่อเห็นไฟแดงตองจอดรถทั้ง
นัน้ ๆ นีเ่ รียกวากฎหมาย ฝาไฟแดงไปก็ปรับ เรียกวาเปนโทษ ถาธรรมะไมเปน ไฟแดงนี้
เขาเพือ่ สวนรวมไป วาไปกลาง ๆ แตสวนธรรมะนี้ทั้งกลางทั้งซอกแซกละเอียดตางกัน
ไปนี้ไฟแดง ไมมใี ครเลยเปดไวเฉย ๆ ไมเห็นมีอะไร รถก็ผานไปเลยไมผิด เราก็เคยพูด
เหมือนกัน
เราผานไฟแดงไปนัน่ ละ ทั้ง ๆ ที่ทางกฎหมายผิด แตธรรมไมผิด ธรรมก็ไปได
เขาใจไหม มันละเอียดตางกัน ถาหากวารถยังขวักไขวอยูนี้ถึงจะไฟเขียวก็ไปไมได ทาง
ธรรมะนะ ถึงไฟเขียวก็ไปไมไดถารถยังขวักไขว ไมปลอดภัย ไปก็ขัดธรรม ถึงจะถูก
กฎหมายก็ไมถูกธรรม แนะ ถาไฟแดงแตไมมีใครเลย เปดโก ๆ เอาไว โกอะไรไปเลย
ตางกันอยางนี้นะ เราทําไดสบายเราไมมอี ะไรสะทกสะทานเพราะเล็งเปนธรรมโลงไป
หมดแลว เอาธรรมเขากางนี้โลงไปหมด เรื่องธรรมแลวจะโลงไปตลอด ถาเรื่องโลกเรื่อง
กิเลสแลวจะขวาง มากนอยจะบอกในตัว ขวางในตัว ตางกันนะ
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ธรรมนีเ้ ปนของสําคัญ ผูที่จะเอาธรรมมาประกาศสอนโลกดวยการรับรองของผู
แสดงเอง คือศาสดาองคเอกนี้ เปนศาสดาองคเอกมาแลว ธรรมชัน้ เอกไดสมบูรณแลว
สอนอะไรจึงไมผิดพลาด เปนอยางนัน้ นะ ตางกัน เพราะฉะนัน้ ธรรมจึงเปนแบบฉบับได
เราจึงอยากใหพน่ี อ งชาวโลกเราไดหนั หนาเขาสูธ รรม อยายึดอยาถือพรรคพวก ภาคอะไร
ตออะไร ตลอดถึงประเทศนั้นประเทศนี้ ทวีปนัน้ ทวีปนีอ้ ะไรเลย นัน้ เปนวรรคเปนตอน
ใหถอื เปนสวนรวมวา สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันหมดทั้งสิ้น ตางคนใหตางเล็งจิตใจของกันและกันใหสม่ําเสมอ นีเ่ รียกวาธรรม
ถาโลกไดหมุนเขาสูธ รรม เชนธรรมของพระพุทธเจานี้เปนธรรมที่เลิศเลอสุดยอด
แลว เราจะพูดถึงเรื่องเทียบเคียงหรือเปนคูแขงไมมี ในโลกเรานี้บอกไมมี เพราะไมมี
ศาสดาองคใดทีเ่ ปนเจาของศาสนาเปนผูส น้ิ กิเลส รูแจงแทงทะลุโลงไปหมดเหมือนพระ
พุทธเจาทีเ่ ปนเจาของศาสนาแตละครัง้ ละคราวมาตลอดปจจุบนั นี้ และยังจะเปนไปอีก
อยางนีเ้ ปนแถวแนวเดียวกัน ตายตัวดวยความถูกตองแมนยํา ไมไดเสกสรรปนยออะไร
เลย แตศาสนาของคนมีกิเลสยอมมีเปนวรรคเปนตอน มีสูง ๆ ต่ํา ๆ ดีไมดียังมีที่แจงที่
ลับ สวนพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาตรัสรูธรรมชั้นเอกขึ้นมานี้ไมมี ที่แจงก็ไมมี ที่ลับก็ไมมี
ทานจึงแสดงไววา นตฺถิ โลเก รโห นาม ขึ้นชื่อวา ที่ลับยอมไมมีในโลก
นีธ่ รรมทานแสดงไว ทีล่ บั ไมมใี นโลก ผูทําก็เปนที่แจงที่เปดเผยอยูกับตัวเองผูทํา
ไมไดไปเปดเผยอยูกับความมืดความสวาง มันเปดเผยอยูกับผูทํา ทําดีเปนดี ทําชัว่ เปน
ชั่ว อยูกับผูทําเอง ไมขึ้นอยูความมืดแจงสวาง เพราะพวกนี้ไมเปนผูผิดผูถูก มีมืดแจงมา
ตั้งกัปตั้งกัลป ผูผิดผูถูกเปนเรื่องของสัตวโลกตางหาก ถาสัตวโลกทําจะมาหลบหลีกวา
ทําคนไมเห็นไมรูแลวเราจะไมผิดไมได ผิดแลวตั้งแตเริ่มลงมือทํา จะมีพระอาทิตยรอย
ดวง ถาทําผิดก็ผิด หรือทําถูกก็ถูก รอยดวงพระอาทิตยไมมีความหมาย มันผิดมันถูกอยู
กับการกระทําของบุคคล ทําที่มืด มืดขนาดไหนก็ตามถาทําผิด มีกี่หมื่นกี่แสนกี่ลานคน
ผิดหมด เพราะมันผิดอยูกับการกระทํา ถาไมกระทําไมผิด
นีล่ ะธรรมพระพุทธเจาทานเปดเผยไวอยางนี้ คือมันอยูก บั ตัวเองทานบอก
ทานจึงบอกดวยวา กรรม ๆ อยูกับสัตวผูทํา ถาไมทําก็ไมเปนกรรม คําวากรรมแปลวา
การกระทํา ทําดีทําชั่วเปนผลขึ้นมา ติดตามขึน้ มาเรียบรอยแลว เปนความคิดเห็นของเรา
เอง แตเราไมไดคิดถึงเรื่องวาจะเยอหยิ่งจองหอง หรือจะดูถูกเหยียดหยามผูหนึ่งผูใด
เราคิดดวยความเปนธรรม เรียกใหเต็มยศเต็มกําลังก็ เราจะตัวเทาหนูกต็ าม ธรรมทีเ่ รา
ปรากฏอยูใ นหัวใจนีก้ เ็ ต็มหัวใจแลว จึงไมมีสงสัยพระพุทธเจา แมพระองคเดียวเราไม
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เคยมี พอจาขึ้นนี้มันกระเทือนถึงกันหมดพระพุทธเจา จึงเคยเทียบไวแลววา เหมือนน้าํ
มหาสมุทรกวางขนาดไหนก็ตาม บรรดาแมนาํ้ จะไหลมาจากสายใด ๆ ก็ตาม เมื่อเขามา
ถึงมหาสมุทรแลวเปนแมน้ํามหาสมุทรเหมือนกันหมดไมมีอะไรแปลกปลอม เปนแมนาํ้
มหาสมุทรเหมือนกันหมด
นีบ้ รรดาพระพุทธเจาทัง้ หลายพอตรัสรูป ง ขึน้ มาเทานัน้ ถึงขั้นบริสุทธิ์ ไมวา จะ
เพียงพระพุทธเจา แมพระอรหันตไมวาเพศหญิงเพศชาย เพราะจิตไมมีเพศ ถึงขั้น
บริสุทธิ์แลวถึงนิพพานดวยกัน ถึงมหาสมุทรทะเลหลวงดวยกัน ไมมีสูงมีต่ํา ตามที่ทาน
แสดงไววา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาทานผูบ ริสทุ ธิ์ นับแตพระพุทธเจาทั้งหลายลงมา
ถึงสาวกองคสุดทาย เปนความเสมอภาคกันหมด ไมมียิ่งหยอนกวากัน จึงเทียบเปน
เหมือนกับน้ําจะไหลมาจากคลองใดก็ตาม เมือ่ เขาถึงมหาสมุทรแลวเปนน้าํ มหาสมุทรอัน
เดียวกันหมด เราจอมือลงตรงไหนจะถูกน้ําคลองใด ๆ ถูกแมน้ํามหาสมุทรอยางเดียวกัน
เทานัน้ ไมถูกคลองนั้นคลองนี้ที่เคยไหลเขามา พอถึงน้าํ มหาสมุทรแลวเปนน้าํ มหาสมุทร
นีจ้ ติ ทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ลวก็จา ขึน้ ก็เปนแบบเดียวกันหมดเลย มองดูนี้กับพระพุทธเจาก็
เปนอันเดียวกันแลว เหมือนเราจอมือลงไปนีเ้ ปนมหาสมุทรอันเดียวกันแลว ไมมีจะสงสัย
วาเกาะใดดอนใดเปนแมน้ําที่ไหลมาจากคลองนั้นคลองนี้ไมมี เปนมหาสมุทรอยางเดียว
กันหมด นี้พอบริสุทธิ์ผึงเทานั้น ไมตองไปหาพระพุทธเจาที่พระองคใดที่ไหนเลย จานี้
บอกในตัวเสร็จ นัน่ ทานแสดงไววา ผูใ ดเห็นธรรมผูน น้ั เห็นเราตถาคต เห็นอยางนีเ้ อง
นีเ่ รียกวาเห็นสุดยอด แตการเห็นธรรมเห็นเปนขัน้ ๆ ตอน ๆ เขาไปเรือ่ ย ๆ จนกระทั่ง
ถึงเห็นพระพุทธเจาโดยสมบูรณดว ยความบริสทุ ธิใ์ จของเราไมมกี เิ ลสแฝงเลย นัน่
เรียกวาเห็นพระพุทธเจาโดยสมบูรณ ผูใ ดเห็นธรรมผูน น้ั เห็นเราตถาคต คือเห็นพระ
พุทธเจา
เมื่อเปนอยางนั้นแลวเราจึงอดไมไดที่จะพูดออกมา ใครจะวาเราโออวดหรือทา
ทาย หรือกลาหาญหรือเยอหยิ่งจองหอง ใครจะวาก็วา ไดแตเราไมวา เราจะวาตามความ
จริงทีร่ ทู เ่ี ห็นของเราอยางนีว้ า
เราอยากใหโลกทัง้ หลายนอมเขามาสูธ รรมของพระ
พุทธเจา ทีเ่ ปนศาสนาทีเ่ ลิศเลอสุดยอดแลว ไมมที ต่ี าํ หนิแลวนี้ ตางคนตางเคารพนับ
ถือรักความจริงทีท่ รงแสดงไวแลวเรียบรอยแลวนี้ แยกจากความเปนพรรคเปนพวก เปน
ทวีปนัน้ ทวีปนี้ โลกนั้นโลกนี้ออกเสียหมด ใหเหลือตัง้ แตยอมรับความจริง ทีนเ้ี อาศาสนา
ของพระพุทธเจาผางเขาไปในจุดกลางนี้คือความจริง เอา วินจิ ฉัยเอา ผิดถูกประการใด
ใหพจิ ารณาตามนี้ ปฏิบัติตามนี้ โลกนีจ้ ะไดรบั ความรมเย็นลงมากทีเดียวนะ แมจะไมสิ้น
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สุดวิมุตติหลุดพนก็ตาม ก็เปนผลทีใ่ หไดรบั ความสงบสุขทัว่ หนากัน ลดความเดือดรอน
วุน วายจากกิเลสรบกวนหรือบีบบีส้ ไี ฟลงเปนอันมากทีเดียว
เวลานีโ้ ลกทีเ่ ดือดรอนวุน วาย เราจะวาอะไรกอความเดือดรอน ธรรมทานไมมี ก็
เห็นแตกเิ ลสรอยเปอรเซ็นต ๆ ที่พัดผันหัวใจสัตวโลกตั้งแตผูนอยถึงผูใหญ ถึงผูใหญสูง
สุดในวงสมมุติที่ยอมรับกัน มีแตกเิ ลสเปนตัวบงการ หมุนไปหมุนมาอยูนั้น ถากิเลสเปน
ตัวบงการอยูก บั หัวใจผูย ง่ิ ใหญดว ยแลว นั้นแหละจะแสดงฤทธิ์เดชเอามาก เชน อยาง
ประเทศนี้มีกําลังมาก แลวก็เสริมกันดวยกิเลส ทิฐิมานะก็สูง เรามีอาํ นาจวาสนามาก
ความเฉลียวฉลาดเรามากกวาใคร นีจ่ ะทําลายคนอืน่ ได เยอหยิ่งจองหอง บีบบีส้ ไี ฟคน
อื่นก็ได นัน่ เปนอยางนี้ ถาเปนธรรมแลวมีธรรมมากเทาไรยิ่งออนนิ่มไปหมด นีม่ นั ตาง
กันนะ เขาไดหมด แมสตั วจะเล็กขนาดไหนถารูแ ลวทําไมลง บรรดาพระพุทธเจาพระ
อรหันต จะตัง้ เจตนาทําลายสัตวนเ้ี รียกวาไมลง แมพระองคเดียวไมเคยมี พระอรหันต
เหมือนกันองคเดียวก็ไมมี หากเปนหลักธรรมชาติที่จะทํา ไมลงอยูใ นหัวใจนี้ เปนอยาง
นัน้ นะ ตางกันอยางนั้นนะ เพราะฉะนั้นจึงไมคํานึงถึงวาที่ลับที่แจง
นี่อยากใหโลกทั้งหลายไดสนใจในธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวนี้ แตแลวมันก็
ขึน้ อยูก บั กรรมเหมือนกันนัน้ แหละ
แยกมาหากรรมแลวมันก็กลืนไมไดคายไมออก
เหมือนกัน แตความอยาก ๆ อยากใหโลกทัง้ หลายไดสนใจในธรรม แลวเราจะไดมคี วาม
สงบรมเย็น แมทส่ี ดุ ยนเขามาหาเมืองไทยเรา ถาตางคนตางนับถือพุทธศาสนาตามเพศ
วัยของตนพอสมควรแลว โลกนีจ้ ะมีความสุขความเย็นใจมากกวานีอ้ กี นะ มากกวาที่เปน
อยูใ นเมืองไทยเวลานี้ ความสงบรมเย็นจะเพิม่ มากกวานี้ แลวโลกกวางแสนกวางที่คอย
แตจะย่าํ ยีตแี หลก เผากันใหเปนเถาเปนถานนีก้ จ็ ะสงบลง เพราะอํานาจแหงธรรมเปน
น้าํ ดับไฟ ๆ เห็นใจเขาใจเรา ผูใ หญเห็นใจเด็ก ตามธรรมดาผูใ หญยอ มเห็นใจเด็ก ไมถือ
สีถือสาเด็ก เหมือนประหนึ่งวาพอแมกับลูกไมถือสีถือสากัน
ทีนี้ธรรมก็เหมือนพอเหมือนแม ไอเรื่องสัตวทั้งหลายที่มีกิเลสก็เหมือนลูกเล็ก
เด็กแดง ไมถือสีถือสาเขาและพยายามปรับปรุงแกไข สั่งสอนเขาใหดีขึ้นไป เขาก็จะดีขึ้น
ไปเรื่อย ๆ จากอํานาจแหงความดีของผูใหญที่มีความเมตตาสงสาร แนะนําสัง่ สอน
โลกนี้ก็เหมือนกัน ถาไดนําธรรมของพระพุทธเจาไปปฏิบัติแลว ไมวา บานใดเมือง
ใดจะชุมเย็นเปนสุขไปดวยกันหมด เฉพาะเมืองไทยเรานี้เปนเมืองพุทธมานานแสนนอน
ควรที่จะนําธรรมะของพระพุทธเจาไปพิสูจนกับกิเลสดูเปนยังไง
ตื่นนอนขึ้นมากิเลส
ทํางานแลว ธรรมไมเคยไดทํางาน นอนยังไมตื่น ทีนี้ปลุกธรรมขึ้นมาใหตื่นนอน ใหดเู หตุ
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ดูผล ดูความเคลื่อนไหวของใจที่กิเลสฉุดลากไปนั้นบางวา มันฉุดลากไปทางใดบาง สวน
มากตอมากมีแตฉุดลากไปทางผิดทางต่ําทั้งนั้น เรื่องของกิเลสเปนอยางนี้โดยถายเดียว
ที่จะฉุดลากสัตวโลกใหไปในทางดีไมมี นีใ่ หดกู ริ ยิ าอันนีข้ องกิเลสดวยธรรมของเรา แลว
เราจะยับยั้งชั่งตัวของเราได ควรหนักก็จะเปนเบาลงมา ๆ ละได ๆ เปนลําดับ ๆ
ถามีธรรมเปนเบรกหามลอก็จะดีขึ้นไปอยางนี้ ถาไมมีธรรมแลวทะลุไปหมดเลย
เปนเถาเปนถานไปไดหมด ไมมีอะไรยับยั้งกันไดเลยแหละ เพราะไมมธี รรมยับยัง้ ให
กิเลสยับยั้งกันไมมี มีแตพุงหนา ๆ เรือ่ ยไป ทีนย้ี น เขามาหาตัวของเราแตละคน ๆ เขามา
อีก เราเวลาไมไดปฏิบตั ศิ ลี ธรรม ไมเคยสนใจกับศีลกับธรรมจิตใจเปนยังไง ก็เปนไฟทั้ง
กองนั้นแหละ ใครจะเอาสมบัติเงินทองขาวของ ยศถาบรรดาศักดิ์มาโอมาอวดวาจะไมมี
ความทุกข เพราะเรามีสมบัตมิ ากอยางนีเ้ ปนไปไมไดเลย ทุกขตองเปนทุกขตลอดเวลา
คนมีกับคนจนจึงมีความทุกขเชนเดียวกันในทางจิตใจ ในทางรางกายหากมีเบาบางกวา
กันบางก็ตาม แตทางจิตใจผูใหญเทาไรยิ่งมีความทุกขมาก อันนี้เขาก็จะตองอางวาเพราะ
ความรับผิดชอบมาก เพราะอารมณมนั มาก ความปรารถนาลามก หรือความปรารถนา
ใหญโตเกินโลกเกินสงสารมันมีมากมันก็ตองคิดมาก
นี่เขาไมคอยคิดละอยางนี้นะ ถาคิดเปนธรรมแลว คนมียศถาบรรดาศักดิ์สูงเทาไร
ถาไมมีธรรมในใจจะเปนผูไดรับความทุกข มีความทุกข สั่งสมความทุกขมากยิ่งกวาคน
ทัง้ หลาย เชน ตาสีตาสาอยูตามทองนาเขาไมไดคิดมากนะพวกนี้ เปนทุกขก็ทุกขตาม
ประสีประสาของเขา แตเรามันเปนทุกขเปนทุกขจริง ๆ ดีไมดีกวานเอาคนทั้งประเทศมา
เปนทุกขดวยกันก็ได เพราะเปนหัวหนาเขา พาเขาผิดก็ผิดกันทั้งประเทศ พาถูกยกกัน
ไดทั้งประเทศ
มันสําคัญอยูท ก่ี เิ ลสกับธรรม ถาปลอยใหกิเลสออกหนาแลวจมได ใหญเทาไรยิง่
พากันจมไดอยางงายดาย ถาธรรมเปนผูน าํ แลวก็ชมุ เย็นไปเรือ่ ย ๆ สงบเย็นไปหมด จึง
ขอใหยน เขามาอยางนี้ ตั้งแตโลกทั้งโลกพอจะมีศาสนาบางจะเปนความรมเย็น ยนเขามา
สูเมืองไทยของเราซึ่งเปนชาวพุทธ ใหตางคนตางมีศีลมีธรรมยับยั้งชั่งตัวในเหตุที่ไมดีทั้ง
หลาย แลวหมุนตัวไปทางที่ถูกที่ดีเปนผลเปนประโยชนทั่วหนากันแลว โลกเรานีจ้ ะมี
ความสุขความเจริญยิง่ กวาทีเ่ ปนอยูน ้ี เอา ยนเขามาผูไ มเคยปฏิบตั ศิ ลี ธรรมเลย แลวทีน้ี
มาปฏิบตั ศิ ลี ธรรมจะเริม่ มีเบรกหามลอ รูต วั เอง รูก ารยับยัง้ ตัวเอง ทางไหนถูกทางไหน
ผิดเพราะไดยนิ ความผิดความถูกมาแลวจากอรรถจากธรรมทาน เราก็ไปปฏิบัติ
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ยิง่ เขามาปฏิบตั ติ วั เขาเอง เชน เปนนักพรต นักปฏิบัติ นักภาวนา นักบวช ตั้งหนา
ตั้งตาปฏิบัติแลวยิ่งจอดูตั้งแตเรื่องกิเลสกับธรรมจะแสดงกันยังไงบาง สวนมากตอมากก็
คือกิเลสมันแสดงกอนอยูแลว แลวธรรมเปนผูคอยจับคอยจอง คอยปด คอยลบคอยลาง
ตอไปอันนั้นก็คอยออนลง ๆ ทางนี้ดีขึ้น ทีนี้เมื่อธรรมคอยเจริญขึ้น ๆ ความทุกขภายใน
ใจทีก่ เิ ลสสงเสริมขึน้ มานัน้ ก็ดบั ลงไป เบาลงไป ๆ ธรรมะก็เจริญขึน้ เรือ่ ย สุดทายกิเลส
พังไปหมดธรรมะจาขึ้นภายในใจ หาทุกขไมมีตั้งแตบัดนั้น จึงเรียกวา นิพพานเทีย่ งไป
เลย
นั่นละอํานาจของธรรมถึงขั้นพนทุกขไดโดยสิ้นเชิง ไมไดเหมือนกิเลสที่ลอลวง
สัตวโลกใหจมกันอยูนี้ มีแตวาอันนั้นก็จะดีแลวไมเคยขึ้น อยากดีอยากเดนอยางนี้ แตมัน
ไมเคยดีไมเคยเดน หากอยาก ไดอยากก็เอา หิว ๆ ไมอิ่มก็คือพวกอยากไดดิบไดดี
อยากมั่งอยากมี อยากมียศถาบรรดาศักดิ์ อยากมีสมบัติเงินทองขาวของมาก ๆ มัน
อยากดวยกันทุกคน แตมันผิดหวังดวยกัน นีค่ อื อยาก หิวแตไมเคยอิ่มไดแกพวกนี้ พวก
หิวไมมีวันอิ่มพอ คือพวกอยากหาเหตุหาผลไมได อยากหาเหตุหาผลไดคืออยากทาง
ดานธรรมะ เอา ถาอยากไดมั่งมีศรีสุขขนาดไหนก็ใหขวนขวายทํา นัน่ ถาอยากอยาง
ความเพียร อยากไดบุญไดกุศล อยากใหจิตใจมีความสวางกระจางแจงขึ้นมามาก ก็ชาํ ระ
กิเลสใหหนักมือ ๆ นีธ่ รรมะทานเปนอยางนัน้ ไมมีวาอยากเฉย ๆ แลวไมทํา แลวอยาก
ไปสวรรคกไ็ มมใี ครเกินเรา เราเปนผูห นึง่ อยากไปนิพพานก็เราเปนผูห นึง่ แตความขี้
เกียจขีค้ รานเราก็เปนเบอรหนึง่ นี้มันใชไมไดเขาใจไหมละ อยากไปสวรรคอยากไป
นิพพาน แตความขีเ้ กียจขีค้ รานจะพาเราไปสวรรคนพิ พานมีทไ่ี หน มันก็เปนเบอรหนึง่
นี่ละมันถึงจมอยูตามเสื่อตามหมอน พวกเราไมไดเรื่องไดราวอะไร ควรจะปฏิบตั ิ
ตัว ธรรมะก็ประกาศปาง ๆ อยูน แ้ี ลวทีจ่ ะใหไดรบั ความสุข เมือ่ เราปฏิบตั ติ ามทานไดนะ
กิเลสเขาก็ประกาศปาง ๆ ตามหลักธรรมชาติของเขา เอา ใครเชื่อก็ตามเขาไปจมดวย
กันทั้งนั้น ไมเปนอยางอื่น ใครเชื่อธรรมไปตามธรรมก็ดีไปเรื่อย ๆ ไมเปนอยางอื่น
เหมือนกัน
เราควรจะตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติอยางนี้ โลกก็จะมีความหมายนะ อันนีโ้ ลก
ไมมีความหมาย เพราะกิเลสตัวหาความหมายไมไดนน้ั แหละ แลวปลอยใหมนั สรางโลก
โลกจึงไมมคี วามหมายเวลานี้ ไปที่ไหนมีแตความเดือดรอนวุนวาย คนมีความหมายมัน
เดือดรอนหาอะไร คนเปนฟนเปนไฟเผาไหมตัวเองตลอดเวลามีความหมายอะไร ถาเรา
สรางความหมายขึน้ ในตัวของเรา อยูไ หนก็มคี วามหมาย ไมไดตองไปออกประกาศตนวา

๘

ขามีความหมายอยางนัน้ อยางนี้ อยูที่ไหนก็มีความหมาย ขอใหใจกับธรรมเขาเปนอัน
เดียว อยูในภูเขาก็มีความหมายเต็มตัว เทวบุตรเทวดามากราบไหวบูชาเต็มทองฟา เห็น
ไหมละ
นี่ละพระทานผูที่มีฤทธาศักดานุภาพ นิสยั วาสนาตางกัน ผูที่มีอยางนั้นก็มี ไปที่
ไหนคนไมเคารพนับถือเขาไมรเู รือ่ งรูร าว แตเทวดารู เทวดากราบไหวบชู าตลอดเวลา นี่
ละความเลิศเลออยูก บั ใจ ไมไดอยูกับการประกาศนะ พากันจําเอา วันนีก้ เ็ ทศนเพียงเทา
นีล้ ะ เอานิดหนอย เดีย๋ วเครือ่ งอันนี(้ เครือ่ งสงอินเตอรเน็ต) ก็จะเสียแหละ ถาเทศนมาก
กวานีเ้ ดีย๋ วก็จะไปทําลายเครือ่ งนีใ้ หพงั เราเทศนเพียงเทานีล้ ะเพือ่ สงวนเครือ่ งอันนีเ้ อาไว
แลวตอนค่ําวันนี้ใหมาเปดไฟอีกนะ มาซอมอีก
โยม อันนี้เปนจดหมายจากพอของพระนะครับ กราบเรียนนมัสการหลวงตาที่
เคารพบูชาอยางยิง่ ลูกชายชื่อพระรัชตะ มีอาการทางจิตคือ เหมือนมีภาพเทวดามาอยู
ในหวงกระแสจิต ออก ๆ เขา ๆ บางครั้งก็ไปบางครั้งก็มา เปนมา ๖ ปแลว แลวไดรักษา
ตัวมาตลอด อาการดังกลาวนี้ ก็มารบกวนเสมอ ๆ ไมหายขาดไป พระอยากมากราบ
หลวงตานานแลว จึงหาโอกาสใหโยมพอพามาถึงไดมาครั้งนี้ จึงกราบนมัสการหลวงตา
เพื่อแผเมตตาและหวังจะแกไขใหหายจากอาการจิตดังกลาวดวยครับ กราบนมัสการมา
ครับผม
หลวงตา เออ พระองคนท้ี า นมีวาสนา ทานอยู ๆ ทานก็มเี ทวดามาเขา ๆ ออก ๆ
พวกเราไมมเี ทวดาเลย พระองคนี้ทานดีของทาน ใหนกึ พุทโธ ติดแนบไวเลยนะ เอาละ
จะไดเสริมเทวดามากขึน้ กวานี้ เอาละพอ เอาเทานัน้ นึกพุทโธไวในใจซิ
อานและฟงธรรมะหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

