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เทศน�อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ

เม��อเช�าว�นท�� ๕ เมษายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๗
การข�ดแย	งไมสมควรแกชาต�ไทยเรา

แม�จะป&ดโครงการแล�วก+ตาม แต-การช-วยชาต.ของเราท��ม�ผ1�ศร�ทธามาอ�ดหน�นอย1-
ตลอดเราก+ต�องร�บไปตลอด ป&ดก+ป&ดส-วนใหญ-ท��ได�ออกประกาศไว�แล�ว ส-วนย-อยท��มา
ตามอ�ธยาศ�ยมาเร��อยๆ เราก+ร�บเร��อยๆ ตาม พอถ8งกาลเวลาพอสมควรแล�วเราก+จะ
ประกาศป&ดหมดเลย ค�อหย�ดหมด ถ�อเป9นปกต.ธรรมดาท�น�: ไม-บร.จาคละ หล�งจากน�:ไป
ไม-นานเราก+จะประกาศให�ทราบ แม�เช-นน�:นท��ม�มาเราก+ต�องปฏ.บ�ต.ตามเด.ม จะประกาศ
ให�ประชาชนท�:งหลายทราบท��วหน�าก�น ว-าเราม�ว�นก�าวเด.น ม�ว�นหย�ดนะ พอว-าหย�ดหมด
ก+เป9นอ�นว-าการก�าวเด.นหย�ดหมด ผ1�ท��มาบร.จาคเป9นส-วนย-อยตามอ�ธยาศ�ยก+จ<าต�องร�บ
ก�นอย1-โดยด� และปฏ.บ�ต.ตามเด.ม

พ�-มผ�าป=าค.ดก�นเร�ยบร�อยแล�วนะ พ�-มผ�าป=าของเราจะเร�ยบร�อยสวยงามย�งไงบ�าง
ได�ปร8กษาก�นให�ด�นะ เราก+เป9นแต-เพ�ยงเต�อนให�ทราบเท-าน�:นแหละ คราวน�:เป9นพ�-มผ�าป=า
ท��น-าด1บ�างเพราะจะเข�าในส�งคมใหญ-ของชาต.ไทยเรา ควรจะเป9นผ�าป=าเป9นพ�-มๆ งดเร��อง
ผ�าป=าเราท<าท��วๆ ไปเส�ย ต�นผ�าป=าประเภทต-างๆ เรางดท�:งหมด เราเปล��ยนจากน�:นเข�า
มาเป9นพ� -มผ�าป=า เข�าส1-จ �ดรวมใหญ-ค�อห�วใจของชาต.เรา ท� �สวนอ�มพรท��รวมนะ รวม
สมบ�ต.จะรวมท��น��น

กร�ณาพ��น�องท�:งหลายทราบท��วหน�าก�น ท��หลวงตาน<าธรรมมาเป9นผ1�น<าพ��น�องท�:ง
หลายท�:งด�านว�ตถ�และทางด�านจ.ตใจน�:น<ามาด�วยธรรมล�วนๆ ม�ความม�-งประสงค�อยากให�
ชาต.ไทยของเราม�ความแน-นหนาม� �นคงท� :งด �านว �ตถ �ท� :งด �านจ .ตใจ ท� �ม �ต -อก �นใน
ประเทศไทยของเราเป9นอย-างน�อย ควรจะม�ความประส�บประสานซ8�งก�นและก�น ชาต.
ไทยประหน8�งว-าเป9นอว�ยวะเด�ยวก�น ไม-ควรท��จะท<าลายอว�ยวะตน แขนซ�ายแขนขวาถ1ก
แขนไหนเจ+บอว�ยวะต�วเองท�:งน�:นแหละ ในอว�ยวะน�:ถ1กตรงไหนก+ถ1กอว�ยวะต�วเอง จะว-า
แขนซ�ายชนะแขนขวา แขนขวาแพ�ม�นก+เจ+บอย1-ในอว�ยวะของเรา เราเป9นผ1�ร�บเคราะห�
ความแพ� ความชนะ ความท�กข�ท�:งหลายระหว-างแขนซ�ายแขนขวาของอว�ยวะอ�นเด�ยวก�น
รบก�น

ในอว�ยวะของเราท�:งหมดเราควรร�กสงวน ด�งท��เขาเป9นมาแล�วโดยหล�กธรรมชาต.
ของเราท�กคนๆ ร-างกายท�กคนม�ความร�กสงวนเป9นหล�กธรรมชาต. กระจายออกไปก+เป9น
ความร�กชาต. ความร�กชาต�ต	องม�ความพร	อมเพร�ยงสาม�คค�ก�น อยาเห�นแกท�ฐ�มานะ
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มาโดนก�น ทะเลาะเบาะแว	ง หว�งเอาแพ	เอาชนะจากก�น ซ8�งเท�ยบก�บแขนซ�ายแขนขวา
ม�นไม-เก.ดประโยชน�อะไรนะ ท<าให�ชาต.อ��นๆ เขามองมาแล�วเขาด1ถ1กเหย�ยดหยามซ:<าเต.ม
เข�าไปอ�ก ว-าเม�องไทยน�:ไม-ม�ราค�<าราคาอะไร เม�องก+ไม-เป9นเม�องใหญ-เม�องโตอะไร เพ�ยง
เท-าน�:ก.จการงานอะไรเก.ดข8:นมาแทนท��จะช-วยก�นสน�บสน�นตามเหต�ท��ด�ท��งาม กล�บเป9น
การข�ดการแย�ง การท<าลายซ8�งก�นและก�นอย-างน�:ไม-สมควรแก-ชาต.ไทยของเราซ8�งเป9น
เม�องพ�ทธเลย

เม�องพ�ทธท-านประส�บประสานก�นนะ ผ.ด ถ1ก ช��ว ด� ม�ได�ด�วยก�นท�กคน ไม-ใช-ไม-
ม� ใครจะม�ความร1�ส1งต�<าขนาดไหนม�ได�ด�วยก�น เม��อม�ได� เราม�ได�เขาก+ม�ได� เม��อต-างฝ=าย
ต-างม�ได� ต-างฝ=ายต-างระม�ดระว�งให�ยอมร�บความผ.ด ถ1ก ช��ว ด� ของตนแล�วแก�ไขด�ด
แปลงไป ส.�งน�:นก+จะด�สม�ครสมานแน-นหนาม��นคงข8:นมาเร��อยๆ แต-ถ�าไม-ยอมร�บความ
ผ.ดของต�วเองน�:ก+เป9นการส-งเสร.มฟBนไฟท��จะเผาท�:งตนและชาต. ซ8�งเป9นอว�ยวะเด�ยวก�น
ให�ฉ.บหายวายปวง ไม-ม�ประโยชน�อะไรเลย

ขอให�พ��น�องชาวพ�ทธได�พาก�นน<าธรรมน�:ไปประพฤต.ปฏ.บ�ต. ก<าจ�ดส.�งท��ข�ดขวาง
ต-อส-วนรวมของเราให�กระจายหายไป ให�ม�แต-ความสม�ครสมาน ความพร�อมเพร�ยง
สาม�คค� ผ1�ใหญ-ผ1�น�อยอย-าไปถ�อก�นในเร��องท.ฐ.มานะซ8�งเป9นฟBนเป9นไฟท�:งน�:นแหละ ให�ถ�อ
อรรถถ�อธรรมแทนท.ฐ.มานะ ใหญ-ก+จะม�ความร-มเย+นเป9นส�ข เป9นท��เคารพน�บถ�อของผ1�
น�อย เราอย1-เม�องไทยด�วยก�นเราไม-ประสงค�อย-างย.�ง ท��ได�น<าพ��น�องท�:งหลายน�:ให�แตกร�าว
สาม�คค�ก�น เราน<าเพ��อความเป9นกล�-มเป9นก�อน เป9นเน�:อเป9นหน�ง เป9นความแน-นหนาม��น
คงต-อชาต.ไทยของเรา ท�:งด�านว�ตถ�และจ.ตใจท��ประสานก�น ควรท��จะเห+นอกเห+นใจซ8�งก�น
และก�น

อ�นเร��องท.ฐ.มานะท��น<ามาใช�ไปท��ไหนม�นเส�ยหาย ท.ฐ.มานะก�บต�วเราเองไม-เก��ยว
ข�องก�บผ1�ใด ท.ฐ.มานะหร�อก.เลสต�วน�:ม�นก+ท<าลายเราอย1-โดยล<าพ�งเรา กระจายออกไปภาย
นอกม�นก+ไปท<าลายภายนอก ไม-ม�ด�เลย จ8งควรละ ท�กผ1�ท�กคนให�พยายามละ ท��เราท<า
ผ.ดจะให�คนอ��นมายอมร�บว-าเราท<าถ1ก ใครก+ยอมร�บไม-ได�ๆ ร1�ด�วยก�นท�กคน นอกจากจะ
แก�ไขด�ดแปลงให�ถ1กไปเท-าน�:นจ8งจะเป9นท��ยอมร�บก�น ตายใจซ8�งก�นและก�นได� ถ�าต-างคน
ต-างม�ท.ฐ.มานะ เขาก+เก-งเราก+เก-ง ไม-ม�ใครเก-งนะน��น เตร�ยมพร�อมท��จะก�ดก�น ไม-เป9น
ประโยชน�อะไรเลย เอาหล�กธรรมไปจ�บไปพ.น.จพ.จารณา ท�#ไหนผ�ดแล	วก�ให	แก	ไขเพ&#อ
ความถ(กต	อง น�)นถ(กต	องแล	วน��น

น��เราก+อ�ตส-าห�พยายามน<าพ��น�องท�:งหลาย เราไม-ได�หว�งอะไรเลยแม�น.ดหน8�ง ม�แต-
หว�งท��จะให�ชาต.บ�านเม�องม�ความเป9นปFกแผ-นม��นคง และจ.ตใจให�ม�ศ�ลม�ธรรมกลมกล�น
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ภายในใจต�วเองและเก��ยวข�องก�นก+ให�ม�ประส�บประสานก�นด�วยอรรถด�วยธรรม ด�วย
ความเห+นอกเห+นใจก�น อย-าถ�อท.ฐ.มานะซ8�งไม-เก.ดประโยชน�อะไรแหละ ม�นก+ม�แต-ความ
ส<าค�ญของตนเอง แต-ต�วเองก+ไม-ด� ม�แต-ความส<าค�ญเฉยๆ ม�นก+ไม-เก.ดประโยชน�อะไร
ย.�งจะเก.ดโทษต-อต�วเองถ�าไม-ละท.ฐ.มานะท��ส<าค�ญว-าตนด�ออกเส�ย แก�ไขก�นด�วยความด�
มาชะล�าง ส.�งเหล-าน�:นก+จะสงบลงไป คนเราก+เข�าก�นได�นะ เร��องทะเลาะเบาะแว�งไม-ใช-
ของด� ถ�อฝ=ายน�:นฝ=ายน�:ด�วยท.ฐ.มานะท��จะก�ดฉ�กก�นน�: ก+เป9นเร��องของฟBนของไฟท�:งน�:น
ควรท��จะต-างคนต-างร1�เน�:อร1�ต�วแก�ไขด�ดแปลงตนไป

ส<าหร�บเราน�:จะพ1ดธรรมดาก+ตาม ค�อน.�มนวลไปธรรมดาก+ตาม จะพ1ดเด+ดเผ+ด
ร�อนอะไร เราพ1ดไปตามเร��องของธรรมท��ม�แง-หน�กเบามากน�อยเท-าน�:น เราไม-ได�พ1ดด�วย
ท.ฐ.มานะ ด�วยก.เลสต�ณหาใดๆ ก�บพ��น�องท�:งหลายเราไม-ม� อย-างน�:นเราไม-ม� ม�ต�:งแต-
ความอยากให�ชาต.ไทยของเราม�ความแน-นหนาม��นคง และม�ความพร�อมเพร�ยงสาม�คค�
ก�นเท-าน�:น อ�นใดท��ไม-ถ1กอย-าได�ฝBน ฝBนไปก+ผ.ดไปว�นย�งค�<า ให�แก�ไขด�ดแปลงก+จะถ1ก ด�
ไปก+ด�ว�นย�งค�<าเหม�อนก�น ถ�าไม-แก�ไขก+น�บว�นจะเลวร�ายลงไปๆ เลวร�ายก+ชาต.ไทยของ
เราเลวร�าย ให�ชาต.อ��นเขาห�วเราะ แล�วไม-เก.ดประโยชน�อะไรนะ ควรท��จะส-งเสร.มความด�
ต-อก�น เข�าหาก�นได�นะ อย-าถ�อด�ถ�อเด-นในความช��ว ความช��วเอามาถ�อด�ถ�อเด-นเท-าไร
ม�นก+ช��วของม�นอย1-น�:นแหละ ให�เอาความด�มาถ�อแล�วจะด�ไปเร��อยๆ แก�ไขด�ดแปลงตน
เองไปเร��อยๆ

เราว�ตกว�จารณ+ก�บบรรดาพ�#น	องท�)งหลายซ-#งม�แตเร&#องข�ดเร&#องแย	งก�น จะท.า
ประโยชน+อะไรม�กจะข�ดจะแย	งก�นเสมอ แม	ไมได	แย	งก�บภายนอกก�มาแย	งก�บพวก
ก�นเอง ข�ดก�บพวกก�นเอง น�)เป1นความเส�ยหาย อยาพาก�นค�ดก�นท.า อ�นใดท�#ควรจะ
อน2โลมผอนผ�นให	อน2โลมผอนผ�นไปเม&#อไมเส�ยหาย อ�นใดท�#เป1นความผ�ดก�ให	เต&อน
ก�น แล	วผ(	ร�บเต&อนก�ควรจะถ&อไปเป1นคต� อยาเอาท�ฐ�มานะมาด�นก�น ม�นจะเหม&อน
ไฟได	เช&)อเผาก�นแหลก ไม-ม�ประโยชน�อะไรเลย 

เจตนาของเราม�ต-อพ��น�องท�:งหลาย ม�อย-างบร.ส�ทธ.Gส�ดส-วน ไม-ม�อะไรท��เป9นพ.ษ
เป9นภ�ยเข�ามาเจ�อปนในจ.ตใจและก.ร.ยาในการแสดงออกบ�างเลย เราไม-ม� ถ8งจะหน�กเบา
มากน�อยเพ�ยงไรก+เป9นก.ร.ยาของธรรม ก�าวเด.นไปเพ��อผลประโยชน�ตามเหต�ผลหน�กเบา
มากน�อยน�:นๆ เท-าน�:นไม-เป9นอย-างอ��น 

น��ก+จวนเข�ามาแล�ว ว�นน�:ว�นท�� ๕ ว�นท�� ๑๒ น�:ก+จะได�มอบทองค<าและดอลลาร� ให�
โลกภายนอกเขาได�เห+นจากภายในของเราซ8�งม�ความพร�อมเพร�ยงก�น เป9นมงคลนะ ถ�า
ผ.ดจากน�:แล�วไม-เป9นเลย หลวงตาเป9นผ1�น<าพ��น�องท�:งหลายจ8งว.ตกว.จารณ�ซ8�งม�หลายห�วใจ
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ควรจะน<าธรรมมาปร�บปร�งต�วเอง ให�แก�ไขในส.�งไม-ด� ถ�าจะเอาแต-ท.ฐ.มานะน�:ว�นย�งค�<า
เป9นไฟไปหมด ส�ดท�ายก+เป9นไฟเผาชาต.ต�วเองและศาสนาของต�วเองไม-ม�ท��อย1- บ�านก+ไม-
ม� ศาสนาก+ไม-ม� จม ให�พาก�นระม�ดระว�งเร��องเหล-าน�:

ว�นน�:ไม-พ1ดอะไรมากแหละ พ1ดเล+กๆ น�อยๆ เพ��อให�ท-านท�:งหลายเห+นค�ณค-า
แห-งความสาม�คค�ก�น น�:เป9นธรรมของพระพ�ทธเจ�า ท��ทรงแสดงไว�ส<าหร�บเราท�:งหลายฟIง

สามค4ค� สมค4คาน. ตโป ส2โข ความพร�อมเพร�ยงสาม�คค�น�:นเป9นเคร��องแผดเผา
ความแตกแยกท�:งหลายออก และกลมกล�นก�นด�วยความสาม�คค� เป9นความด�งาม เพราะ
ฉะน� :นความสาม�คค�ท-านจ8งแสดงไว�แทบท�กแง-ท�กม�ม ก+เพราะเห+นค�ณค-าแห-งความ
สาม�คค� และเห+นโทษแห-งความแตกแยก ท-านจ8งสอนอ�กเหม�อนก�น อย-าพาก�นแตกแยก
ร-างกายของเราด�ๆ อย-าเอาม�ดมาฟIนม�น เด�Jยวเล�อดจะเย.:มออกมา ความท�กข�ก+เก.ดมา
พร�อมก�น ไม-เก.ดประโยชน�อะไรเลย ให�พยายามระม�ดระว�งร�กษา ได�กระทบกระเท�อน
ก�บส.�งใดให�ร�บน<าส.�งน�:นออก แล�วหาหย1กหายามาร�กษา อย-างน�:จ8งถ1กต�องก�บผ1�ร�บผ.ด
ชอบในร-างกายของตน ผ1�ร�บผ.ดชอบในชาต.บ�านเม�องก+เป9นอย-างน�:นเหม�อนก�น ให�ต-าง
คนต-างระม�ดระว�งร�กษา อย-าพาก�นท<าลาย เอาละว�นน�:เทศน�เท-าน�:พอ แล�วก+จะให�พร
ย-อๆ

ชมถ-ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก<าหนดการ ได�ท��
www.Luangta.or.th หร�อ www.Luangta.or.th


