
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ควรคํานึงถึงธรรมเสมอวันหนึ่งๆ 
 

 ที่จะไปเวียงจันทนเราก็ไปเฉพาะเรื่องของเรา สวนใครที่จะไปอะไรๆ เปนตัวใคร
ตัวเรานะ เพราะเรื่องวีซงวีซาหรือการเดินทางเราไมเขาใจกับใคร เราก็ไปหนาที่ของเรา
เกี่ยวกับโรงพยาบาล ใครมีปญญายังไง จะออกแบบไหนชองไหนก็แลวแตเถอะ ใคร
อยากไปก็ไปได ไมอยากไปก็แลวแต เรากะวาประมาณ ๙ โมงจะเริ่มออก กะวาตรงไป
เขาไปเลย ไปดูในโรงพยาบาลเลย คงจะไดชวยมากอยูนะ ไปดูความจําเปนมากนอยเรา
จะดูเอง ชัดเจนถาเราดูเอง เพราะเปนเมืองหลวงดวย แลวโรงพยาบาลก็โรงพยาบาล
ของเมอืงหลวงก็ถกู ตองไปดูละเอียดถี่ถวน 

ดูประมาณสัก ๓๐ ปมั้งเราเคยไปเสมอไปเวียงจนัทน มันมีวัดปาอยู นาซกมีวัด
ปาอยูหลายแหง วัดปานั้นก็เปนลูกศิษยหลวงปูขาวเรานี่ไปอยูทางโนน มีสองแหงสาม
แหง เราก็เคยไป เขานิมนตใหไป จากน้ันมาแลวเรื่องลัทธิยักษผีเขามายุงเราเลยไมไป
อีกเลย จนกระทั่งปานนี้ไมไป (เคยไปภูเขาควายหรือเปลาคะ) ไมเคยไป ไปแตหลวงปู
มั่น เราไมไดไปเที่ยวจริงๆ นา ไปเวียงจันทนก็ไปในงานเขาดวยแลวไปพักอยูในปา ก็
เที่ยวธรรมดาอยูใกลๆ ไมไดตัง้หนาไปเที่ยวเหมือนหลวงปูมั่น หลวงปูมั่นทานไปเที่ยว
จริงๆ ภูเขาควาย ภูไหนๆ ทานไปหมด เราไมไดไป 

พอพดูอยางนี้ก็ระลึกถึงสัตวอีเกง พระทานอยูในปา หมาไนมันไลอีเกงมา พอ
ไลเขามาอีเกงไมมทีางไปมันวิ่งเขาหาพระ หมาไนก็เปด แลวอีเกงตัวนั้นมันก็เลยรอด
ตัวไป มันไมยอมหนีจากพระ หมาไนก็มาเยี่ยมเรื่อย มาเยี่ยมก็กลัวคนไมเขามาใกลได 
แปลกอยูนะ หมาไนไลอีเกง อีเกงมันวิ่งเขามาหาพระ เลยรอดตัวไปอีเกงตัวนั้นกด็ี 
หมาไนนี่รายกาจมากนะ ไมวาอยูที่ไหนหมาไนเปนตัวภัยตอสัตวทั้งหลาย 

ในที่สงวนสัตวเขาใหญเขาไหนก็เถอะ ภูหลงภูหลวงที่สงวนสัตว หมาไนไปแพร
พันธุอยูนั้นดวย กินสัตว อันนี้มันก็เหมือนสัตวทั้งหลายที่ไดรับการเลี้ยงดูอยูนั้น 
อารักขาอยูนั้น จะไปทําอะไรมัน มนัเกิดมาธรรมชาติของมนัก็ถือเนื้อสัตวอะไรๆ เปน
อาหาร แนะ มันก็เลยอยูดวยกัน หมาไนก็กินอยูนั้น หมาไนเกงกวาเสือ หมาไนมัน
หลายตัว เสือมันเปนตัวๆ หางๆ แตหมาไนมีเปนฝูงๆ เราอยูในปาเจอกันบอยกบั
หมาไน เราเที่ยวกรรมฐานอยูในปาเจอกันบอยกับหมาไน แตมันกลัวมากนะ หมาไหน
กลัวมากกลวัคน เพศพระมันก็ยังกลัวว่ิงปาราบไปเลย เจอที่ไหนวิ่งปาราบไปเลย ไมมี
ทาทางจะสังเกตดูหรือจะตอสู ไมมี วิ่งปาราบไปเลย 
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เราเที่ยวเจอบอยหมาไน หาลาสัตวพวกหมูพวกเกงอะไรเหลานั้น รวดเร็วมาก
สัตวประเภทนี้ มันมีอยูสองชนิด อันหนึ่งหมาไนโทน ถาหมาไนโทนสีมันแดง แดงเขม 
ไปตัวเดียว หมาไนหมูอยูเปนหมูเปนฝูง ๔ ตัว ๕ ตัว เหมือนสีไอปุกกี้นี่ละ สีพวก
หมาไนฝูง แตหมาไนโทนสีเขมแดงเขม แตกลัวคนมากทั้งน้ัน กับคนไมมีทาเลย ปบวิ่ง
ปาราบไปเลย กลัว 

ปรกติพวกสัตวปา ถาพระกรรมฐานไปอยูทีไ่หนเขาจะมา เปนเองนะ เราไปอยู
ในปา เพราะแตกอนปาทีไ่หนพวกเนื้อพวกสัตวตางๆ เต็มอยูในปาเปนปรกติ เราก็ยังดี
นะตอนที่เราเที่ยวทันเหตุการณหมด มาสรางวัดนี้ตั้ง ๑๐ กวาป เห็นคนผานไปผานมา
เขาออกดงนั้นแหละ เขาผานไปผานมาเขาไปดูทาํเลปลูกบานสรางเรือน สุดทายเลย
กลายเปนอําเภอหนองแสงไปไดเห็นไหม ปาหมด เราสรางวัดได ๑๐ ปกวาแลว 
เหมือนวาพาหมูเพื่อนอยูเปนหลัก แตกอนเราเที่ยวอยูในปาในเขาจึงไดเห็นซอกแซก 
พวกเนื้อพวกสัตวเต็มไปหมด 

คือแตกอนการคาการขายไมมีเลย ถนนหนทางไมมี ทางก็เดินไปตามดานตาม
ปาไปอยางน้ันละ ไปที่ไหนจึงเจอแตสัตว เพราะสัตวนี้ตอนมีถนนหนทางแลวก็มีการ
คาขาย นั่นละที่นี่สัตวฉิบหายจากการคาขาย เอามากินนิดหนอย เอาไปขายมากตอมาก 
สุดทายเลยหมดสัตวในปา แตก็ยังดเีราผานมาตั้งหลายปปาจึงหมด ยังทนัอยูนะ แต
กอนตอนที่เราเที่ยวอยูปามีสมบูรณ ไปที่ไหนเหมือนกันหมดเขาปา แยกออกไปไหนก็
เปนที่พักไดเลย เพราะไมมีใครสงวน ปาเปนปาของแผนดนิเลย แวะเขาไหนก็ได เขา
ทําไรทํานาพออยูพอกินเทานั้น ไมมีการซื้อการขายกัน ทีนี้สัตวทั้งหลายก็เต็มอยูในปา 
เขาหากินรอบๆ บานเขาก็พอกินแลว ไมมีการซื้อการขายกัน ทีนี้ตอมามรีถมีรามีถนน
หนทางเขาไป การคาการขายก็เอาละที่นี่ ฉิบหายไปหมด ทัง้สัตวทั้งปาไมหมดไปเลย
เดี๋ยวนี้ 

อยางดงศรีชมภู ไดยินแตชื่อนะ ดงศรีชมภูนี้เปนดงใหญที่สุด หมดไมมเีหลือ
เลย ก็อยางน้ันแหละ คือเหลานี้เราเที่ยวหมดแลว ที่เรามาพูดนี้เราเที่ยวหมด ไปแทบ
ทั้งวันก็ไมเจอบานคน ดงใหญขนาดนั้น มีแตสัตวแตเนื้อไมคอยกลัวคน ก็มีแตชือ่
แหละเดี๋ยวนี้ หมดเลย ไปอยูในปาในเขานั่นละมันไดใชสติปญญา อยูเงยีบๆ เหมือน
สัตว ทีนี้คนเขาไปหาธรรมไมเหมือนสัตวนะ เสาะแสวงอรรถธรรม ที่กระจายแหง
ความรูทั้งหลายอยูที่นี่ เราอยาเขาใจวาไปอยูในตํารงตํารานะ อยูในหัวใจ ถาเขาปฏิบัติ
ธรรมแลวมันจะกระจายออก 

นี่ละธรรมพระพุทธเจาสอนโลกสามโลกธาตุ ออกจากพระทัยพระพทุธเจาที่
บริสุทธิ์เรียบรอยแลวกระจางไปหมด รูไปหมดเลย นี่ละความรูของธรรมเกิดขึ้นภายใน
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ใจ ความรูที่เราไปเรียนมาชั้นนั้นชั้นนี้อะไรมันเปนขี้ปะติ๋ว วิชาของโลกเขาก็ฉลาดไปทาง
โลก เปนอยางน้ันแหละ สุดทายก็ไมพนการเบียดเบียนทําลายกัน อํานาจบาตรหลวง
ปาๆ เถื่อนๆ มากับวิชาทางโลก วิชาทางธรรมไมมี การเบียดเบียนทําลายกันไมม ีเวลา
ไปอยูอยางน้ันจิตใจมีแตพินิจพิจารณา นี้มันเบิกกวางออกๆ ส่ิงที่เราไมเคยคาดเคยคิด
วาจะรูจะเห็นมันเห็นนี่จะวาไง มันรูนี่ 

นี่ละเวลากิเลสคอยจางไปๆ ธรรมสองแสงออกละที่นี่ มันคอยรูไปเห็นไป ไม
เคยคาดเคยคิดก็รูก็เห็น ยอมรับทันทีดวยไมใชธรรมดา เพราะฉะนั้นภาษาทาง
ภาคปฏิบัติ ธรรมออกจากใจลวนๆ จึงเปนภาษาที่ตรงไปตรงมาไมออมคอม ทางดาน
ปริยัติก็เปนภาษากิเลส อยางพระไตรปฎกเราอาน ใครเปนคนแตงพระไตรปฎก จด
จารึกพระไตรปฎกมา อานสํานวนรูทันที คือถาคนมีกิเลสไปถึงส่ิงที่หลบหลบ ส่ิงที่หลีก
หลีก กิเลสอยูตรงไหนหลีกตรงนั้นหลบตรงนั้น ไมกลาทําลาย คือใหเกียรติกิเลส 
เรียกวากลัวกิเลส เคารพกิเลสตลอดเวลา มันตางกัน ถาทานผูบริสุทธิ์วาตรงไหนตรง
เปงๆ ไปเลย เปนความจริงลวนๆ ไปเลย ตางกันนะ 

ธรรมจึงเปนธรรมชาติที่เลิศถาไดเขาสัมผัสกับใจแลว ไมมีความรูใดจะเสมอ
ความรูของจิตกับธรรมที่เขาสัมผัสกันรูแจงแทงทะลุ อยางพระพุทธเจาวา โลกวิทู ทาน
ไปเรียนมาจากที่ไหน อยูในพระทัยหมด พอเบิกกวางไปแลวรูไปหมดสิ่งที่ไมเคยรู เชน
อยางนรกอเวจี เปรต ผีเหลานี้ พวกเราเห็นที่ไหน ก็มีแตผีโลภ ผีโกรธ ผีราคะตัณหา
เต็มหัวใจ ผีเหลานั้นไมเห็น แตธรรมพระพทุธเจาเห็นทั้งผีภายใน เห็นทั้งผีภายนอก 
ทั่วถึงไปหมด แกไดหมด 

ผีภายในใครไมเห็นพระพุทธเจาเห็น สอนวิธีแกผีภายใน ความโลภ ความโกรธ 
ราคะตัณหา นี่ผีภายใน พระพุทธเจานํามาแก ใครไมรูพระพุทธเจารู แก ถอนออกๆ 
จนบริสุทธิ์ เปนกับพระพทุธเจาแลว สาวกก็เปนไปตามๆ นั่นละความรูทางดานธรรมะ 
เราอยาเขาใจวาความรูทางโลกมันเดน เดนเปนเรื่องของโลกของสกปรก ความรูทาง
ธรรมนี้รูไปเทาไรยิ่งสะอาดสะอานไป เรียกวาทํากันไมลงเลย แมแตสัตวตัวเล็กๆ ก็ทาํ
ไมลง นั่นความรูทางธรรม ไมเบียดเบียนใคร มีแตคุณลวนๆ ความรูของธรรม ความรู
ของโลกสวนมากมีแตพษิแตภัย รูมากเทาไรก็เปนพิษเปนภัยมากเทานั้นๆ เราไมไดพูด
ดูถูกโลก เขาไปเรียนในนี้เสียกอนถาอยากจะรู ถาเขาไปนี้แลวจะรู ส่ิงเหลานั้นเราเคย
ผานมาแลวพอแลว ทีนี้ส่ิงนี้เราไมเคยผาน มันมารูเอาภาคปฏิบัตินี้ออกไปมันก็เขาใจ 
เทียบกันไดทันที นั่น ตางกันมากนะ 

เวลานี้เปนเวลาที่กิเลสเปนมหาอํานาจครอบโลก เพราะฉะนั้นทุกขจึงเปน
มหาอํานาจครอบหัวใจสัตว กิเลสไปไหนกองทกุขไปดวยกนัๆ มีมากมนีอย วาเรียนสูง
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เรียนต่ําก็ยกยอกิเลสทั้งนัน้ ไมใชเปนเรื่องยกยอธรรม ถาเราฟนฟูธรรมดังที่เราฟนฟู
เร่ืองกิเลส ไปเสาะแสวงหาเรียนเมืองนั้นเมืองนี้เมืองนอกเมืองนาเมอืงไหน เสาะ
แสวงหาธรรมตามหลักของพระพุทธเจาที่สอนนี้ มันจะจาขึ้นมา เพราะธรรมกับโลกมี
อยูดวยกัน เปนแตเพียงวาเราคนควาหรือไมคนควา เหมือนแรธาตุตางๆ มันมีจมดิน
อยูนี้ เหยียบไปย่ํามาอยูนั้น แตผูมีความฉลาดไปขดุคนหาก็ไดแรธาตุที่เปน
สาระสําคัญๆ ออกมาใช ดังที่เขาเอามาใชเต็มโลก 

อยางเหล็กเห็นไหมละ จนเราอดคิดไมไดวา เหล็กมันอยูเมืองไหนมันถึงได
มากมายเอานักหนา อยูที่ไหนมีแตเหล็กแตหลาเต็ม สุดทายปลูกบานปลูกเรือนเดี๋ยวนี้
มีแตเหล็ก มีแตเหล็กทั้งนั้น มันเอามาจากไหน เขาก็ขุดคนออกมาอยางน้ันแหละ มันก็
เปนหินเปนเหล็กอยูในปา เวลาขุดคนออกมาก็เปนประโยชนอยางน้ี ธรรมะมีอยูทัว่ไป 
ถาเปนผูเฉลียวฉลาดดังพระพุทธเจา ขดุคนออกมาทําประโยชนแกโลกไดมากมาย 

ความรูของโลกกับธรรมตางกันนะ แตโลกมนัเปนโลกกิเลสดวยกันมันก็ยกยอ
ไปตามๆ กนัหมด ไมมีใครที่จะมาคุยเขี่ยขุดคนหาธรรม พอที่จะไดธรรมเปนเคร่ือง
เทียบเคียงกันแลว เอาเทียบกันที่นี่ มันไมมีอยางน้ีซิ ธรรมจึงเปนเหมือนไมมี เปน
เหมือนตุกตาธรรม กิเลสนี้เปนทองคําทั้งแทง ใครก็เทิดทูนกิเลสๆ เทิดทูนกิเลสกค็ือ
เทิดทูนกองมูตรกองคูถนั่นแหละจะเปนอะไรไป มันเอาความสุขมาใหคนที่ไหน มี
ความสุขยิบแย็บเทานั้น ความทุกขเทาภูเขาๆ นั่นละมันหลอกไป พอหลงไปตามมัน
แลวความทุกขครอบเขามาๆ 

ทางธรรมนี้ไมมี ถงึทุกขก็ทุกขมีความหวัง หวังเปนความสุขเรื่อยๆ ไป อยาง
ทานทําความเพียรทุกขถึงขนาดที่วาไมไดหลับไดนอนก็ม ี มันเพลิน เพลินในความ
พากเพียรแกกิเลส แกตัวภัยๆ ปดตัวภัยออก คุณก็คือธรรมเปนเครื่องฉุดลากๆ คุณ
กับโทษ โทษคือกิเลส คุณคือธรรม มันมีน้ําหนักเทากันในหัวใจ เมื่อเปนเชนนั้นการฟด
เหว่ียงกันจึงไมมีเวลา สุดทายจนจะไมไดหลับไดนอน เห็นภัยมากๆ แลวอยูไมได
คนเรา ถามันไมรู ไปนอนอยูทามกลางจงอาง สามเหลี่ยม งูเหา เหลานี้มันก็นอนได
สบาย ไปนอนอยูทามกลางมหาภัยมันก็นอนได พอรูแลวมันจะอยูไมไดนะ โดดผึงเลย 

นี่พวกเราที่นอนอยูกับพวกสามเหลี่ยม จงอาง มหายักษมหาภัยนี้ เรานอนได
อยางสบาย สบายแบบคอยเขาจะเอาขึ้นเขียงเมื่อไรนั่นแหละ นอนแบบสบายเหมือน
หมูขึ้นเขียง ทีนี้ทานผูรูเมื่อรูภัยไปเทาไร รูคุณที่จะแยกตวัออกจากภยันี้ก็มีน้ําหนักๆ 
เทากัน สุดทายไมอยู พุงๆ เลย คําพูดเหลานี้ใครพูด ไมคอยมีใครมาพูดนะ มีแตหลวง
ตาบัวปากเปราะคนเดียวพูด กม็ันคนนี่ พิจารณาปฏิบัติฟดจนกระทั่งสภามวยหรือเวที
กิเลสกับธรรมฟดกัน จนเวทีขาดสะบั้นลงมาแลวจึงไดนําธรรมะนี่มาพูด เวลาไมรูมันก็
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จะเอาอะไรมาพูดได มันไมรูนี่ เวลามันรูปดไดยงัไง หัวใจเปนนักรู รูตรงไหนมันก็พูด
ไดๆ ละซิ เร่ืองธรรมนี่เรียกวาตรงไปตรงมา แนวเลย ไมเอนไมเอียง เสมอ จึงเปนที่
ตายใจของโลกได แตกเิลสไมไดนะ รอยสันพันคม รอยเลหรอยเหลี่ยม แลวก็มแีต
ทําลายกันนั่นแหละ สวนธรรมมีแตความสงเสริมกันดวยความเมตตาๆ เปนอยางน้ันนะ 

วันนี้ฉันจังหันแลวก็จะไปดูโรงพยาบาลเวียงจันทนเขา จะมากนอยเพียงไรความ
จําเปน ที่จะไดพิจารณาตามความจําเปน อาจจะไดชวยมากอยูนะใหไปดูเสียกอน ดู
ความจําเปน เขาบอกวาขาดแคลนมาก เขาพูด แตเวลาเขามาขอเราขอเพียงสองอยาง 
เครื่องผาตัดตาและเครื่องวัดความดันเทานั้น เราจึงไดเปดทางไว เขาจะมาหาเราก็มาได 
เรามีโอกาสเราก็จะไป เราเปดทางไว นี่เขาก็มาติดตอแลว ตกลงกันวาวันนี้ละ พอฉัน
เสร็จเรียบรอยแลวไดโอกาสพอสมควรก็จะออกเดินทางไป เขาไปดูทุกซอกทกุมมุใน
โรงพยาบาล 

ควรจะชวยไดแคไหนเราก็ชวยเต็มกําลังของเรานั่นละ ทางโนนก็คนทางนี้ก็คน 
อยูที่ไหนมันก็คนเหมือนกัน หวังพึง่กันและกันเหมือนกันหมดมนุษยเรา เมื่อจิตสาย
ออกไปทางดานธรรมะ มันก็เห็นความจําเปนของกันและกันดวยกัน ที่จะดูถูกเหยียด
หยามกันไมมี ผูทุกขผูจนก็สงสารผูทุกขผูจนเสีย เราจะยกความมั่งมีศรีสุขเราไปเหยียบ
เขาไมไดนะ ธรรมไมเหยียบ มีแตความเมตตาสงสารพยุงกันขึ้น นั่นธรรม ถาเปนโลก
แลวไมไดนะ เยอหยิ่งจองหองพองตวัโออาไปอยางน้ันนะกิเลส แลวทําลายคนอื่นไปใน
ตัวใหเกิดความชอกซ้ํา 

เขาอยูดีๆ เขาก็ไมไดมาบีบมาบังคับมาทําลายเรา มาเบียดเบียนเรามารบกวน
เราอะไร เขาอยูตามประสีประสา ไอความเยอหยิ่งจองหองนี้ก็ไปดถููกเขาจนไดนั่น
แหละ โอย ไอนี่คนจน ไอนี่คนโง วาไป.นั่นละกิเลสมันอยูเฉยๆ ไดเมื่อไร ถาธรรมแลว
เห็นแลวมีแตความเมตตาสงสาร มีแตฉุดแตลากขึ้นๆ ตางกันอยางน้ีนะ พูดถงึน้ีแลวก็
คิดถึงพระพทุธเจา นั่นละศาสดาทั้งองค พระปวย ปวยจนกระทั่งรางกายนี้เนาเฟะไป
หมดเลย ยังเหลือแตลมหายใจ รางกายนี้เนาไปหมดไมทราบเปนยังไง จนกระทั่งพระที่
ไปอุปถัมภอปุฏฐากรักษา รักษาไมได พระแตกหนีหมด ทนไมไหวจมูกจะหัก สุดทาย
พระพุทธเจาเสด็จมาเปนอุปฏฐากเสียเอง นั่นดูซินะ 

พระพุทธเจาทรงเขาทําอุปฏฐากเสียเองทกุส่ิงทกุอยาง พระถึงคอยรุมมาชวย 
พระองคนั้นก็เลยสําเร็จเปนพระอรหันตอยูนั่นนะ ไมใชเลนนะ ปูติคตัตะ พระชื่อปตูิคตั
ตะ ปตูิคัตตะคือวารางกายเนาเฟะ แปลออกแลวนะ นี่พระพุทธเจาถือพระองคทีไ่หน 
จนกระทั่งพระแตกหนีหมดดูไมได พระองคเองมารับภาระเลย นั่นเห็นไหมความ
เมตตา ถือพระองคเมือ่ไร ไมถือ นี่เปนคติตัวอยางแกสัตวโลก เปนธรรมเทศนากัณฑ
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ใหญโตที่สุด ความไมถือเนื้อถอืตวั ความเมตตาซึ่งกันและกัน ผูนั้นก็หวังความ
ชวยเหลือจากผูอื่น แลวผูอื่นก็แตกหนีหมดจะใหใครมาชวยเหลือละ พระพุทธเจาเขา
ไปเสียเอง นั่น เปนคติตัวอยางไดอยางดีอยางหนึ่ง 

นั่นละธรรม ไปที่ไหนไมมีการชอกช้ํา มีแตพยุงๆ ถาโลกไดสนใจในธรรม
พอประมาณแลวโลกจะมีความสงบรมเย็น ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็จะ
ปรากฏเดนขึ้นๆ ความสงบรมเย็นก็จะมากขึ้นๆ อันนี้ใครเขาอยูที่ไหนก็ไมพนที่ความ
เยอหยิ่งจองหองของตัวในกิเลสซึ่งอยูในจิตนั่นแหละมันออกพองตัว แลว
กระทบกระเทือนกันๆ ใครจะอยากใหกระทบกระเทือน คิดดูซิปูมันเดนิไปนี่ ปูตาม
ทองนามันเดินออกมาหนทาง เราไปทดลองมัน เราเอามือไปจี้ มันยกกามขึ้นจะตอสู 
นั่นมันรักษาตัวของมันปองกันตัวของมัน 

สัตวโลกทั้งหลายใครก็รักตัวของตัวเองดวยกัน ไมอยากใหใครมาดูถูกเหยียด
หยาม แตอยูๆ แลวไมเห็นมีเร่ืองอะไรกับเรา เราก็ไปดูถกูเขาได เขาไมไดมากวนเรา 
ไมมาเบียดเบียนทําลายเราพอจะไปดถููกเขา เห็นเขาต่ําตอยนอยหนาก็ไปดูถูกเขา ไม
เกิดประโยชนอะไรเลย นี่ความเยอหยิ่งจองหองของกิเลสมันของเลนเมื่อไร คิดดูเขารัก
ตัวของเขา คนไหนๆ ทุกขจนขนแคนเขาก็รักษาตัวของเขาตลอด เล้ียงดูตัวของเขา
ตลอดรับผิดชอบตัวเขา เราไมมีอะไรกับเขาก็ไปคอยดูถกูเขา ไดประโยชนอะไร นั่นมนั
ก็ยังทําไดกิเลสคิดดูซิ 

ดังที่เราพูดอยูนี่ เขารักสงวนตัวของเขาเหมือนปูไตงุมงามๆ ไป ไปนี่ไปเอามือ
ไปแตะๆ ยกกามขึ้นเลยตอสู ทั้งว่ิงนะ เราเอามือไปจี้ใสเขา เขาก็ยกกามขึน้สู ทั้งไปทัง้สู
นั่น เราเอามาคิดหมด นี่ละความรักตนเปนอยางน้ัน ปูมันก็รักเต็มตัวมัน สัตวตัวไหน
รักตัวเองเต็มตัวๆ ดวยกัน จึงไมควรที่จะไปดูถกูเหยียดหยามทําลายกัน นั่นละธรรม
ทานใหความเสมอภาคอยางน้ัน ธรรมเปนของเล็กนอยเมื่อไร อยางที่เรียนกันทั่วโลก
ดินแดน มีแตเร่ืองของกิเลสทั้งนั้นนะ เร่ืองธรรมไมมี เพราะฉะนั้นโลกจึงหาความสงบ
สุขไมได 

ใครจะเรียนสูงต่ําขนาดไหนไมมีทางที่จะระงับทุกขลงไปได นอกจากเสริมทุกข
ใหมากขึ้นเทานั้น แตเร่ืองธรรมไมเปนอยางน้ัน มีมากมีนอยเสริมความสุขขึ้นเรื่อยๆ 
ตางกัน ดวยเหตุนี้เองธรรมจึงสมควรอยางยิ่งที่จะมีแทรกอยูในสัตวทั้งหลาย เฉพาะ
อยางยิ่งชาวพุทธเรา ควรที่จะคํานึงถึงธรรมเสมอวันหนึ่งๆ อยาเปนบากับกิเลสโดย
ถายเดียว โดยไมระลึกถงึอรรถถึงธรรม ซึ่งเปนเครื่องยับยั้งตัวเองบางเลยไมเหมาะสม
นะ ใหคิดบางซิ วันนี้ก็ไมพูดอะไรมากละ ตอไปนีก้็จะใหศีลใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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