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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๑๙ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

อ�านต�วเองบ�าง

อยากได�คนด�ๆ แหละเข�าสภา เข�าเป0นแกนน1าๆ ในหน3วยราชการต3างๆ ถ�าได�
คนด�ไปเป0นแกนน1าๆ แล�วบ�านเม�องจะเจร�ญ ประชาชนจะสงบร3มเย7นไม3เด�อดร�อน แกน
น1าม�แต3ย�กษ�แต3ผ�น��นซ�ส1าค�ญ ใครเข�าไปแล�วอย3างท��เคยเทศน�น��นแหละ เช3นอย3างคนช��ว
เข�าไปเป0นพวกร�ฐบาลอะไรเหล3าน�< ฟ>งเด�?ยวน�<ร�ฐบาลเป0นข�าศ@กต3อประชาชนมากมายนะ
ม�หน1าซ<1าย�งโผล3ข@<นมาเร��อยจะมาท1าลายศาสนาด�วยว�ธ�การต3างๆ ต�วส1าค�ญม�นอยB3ในวง
ร�ฐบาล อ�นน�<ส1าค�ญมากนะ ใครเป0นผB�ใหญ3ๆ เข�าไปแล�วเป0นต�วแสบๆ ท1าลายชาต�ของ
ต�วเอง พวกประชาชนเขาถ@งเอ�อมระอา

ถ�าได�คนด�เข�าไปเป0นแกนน1าๆ แล�วด�ท�<งน�<นแหละ เช3นว�ดอย3างน�<ลองดBซ� ถ�าเอา
พระอ�นธพาลมาเป0นผB�น1าของว�ดน�<แตกหมดเลยว�ด ไม3ว3าว�ดไหนก7ตาม ว�ดน�<นได�ช��อใหม3
ข@<นมาท�นท� ว�ดไหนก7ตามถ�าม�ต�วแสบต�วอ�นธพาลเข�าไปเป0นสมภารเจ�าว�ดแล�ว ว�ดน�<น
ต�องกลายเป0นส�วม พระเณรท�<งหลายท��อยB3ใต�ปกครองของพระอ�นธพาลน�<นก7เป0นมBตร
เป0นคBถไปหมดเลย น��นเห7นไหมล3ะ ม�นข@<นอยB3ก�บห�วหน�าๆ นะว�ด ประชาชนก7ข@<นอยB3ก�บ
ห�วหน�าเหม�อนก�น ถ�าได�ห�วหน�าต�วเลวๆ ต�วแสบๆ เข�าไปแล�ว ไม3ม�ใครได�ร�บความสงบ
เย7นใจละ เด�อดร�อนว 3นวาย

อย3างเวลาน�<ทางร�ฐบาลเราน�<ถBกต1าหน�มากต3อมากนะ ประชาชนต1าหน�วงร�ฐบาล
เรา ร�ฐบาลน�<ต�<งมาก��ย คก��สม�ยแล�วก7ฟ>งก�นมาอย3างน�<นๆ ไม3เด3น มาร�ฐบาลช ดน�< หBเราหB
คน ปากก7ปากคนมาพBดให�ฟ>ง แล�วปากเหล3าน�<ไม3ใช3ปากท��จะมาประจบประแจงหาอ บาย
ว�ธ�การต3างๆ หลอกลวงเราให�เราพBด แล�วท1าลายหล�กอ�นด�งามท�<งหลาย เช3นร�ฐบาล
เป0นต�นน�<ไม3ม� เขามาพBดเร��องไหนเป0นความจร�งๆ ท�<งน�<นแหละ เขาต1าหน�ร�ฐบาลเราเวลา
น�<

ย��งหน�กเข�าไปก7เข�ามาทางศาสนา ประชาชนซ@�งน�บถ�อพ ทธศาสนาส�กก��เปอร�เซ7นต�
ในประเทศไทยเรา น�บถ�อพ ทธศาสนา ห�วใจอยB3ก�บพ ทธศาสนาก7ค�อธรรมน��นเอง ใหญ3
โตมาก น��เขาต1าหน�ต�เต�ยนว3า ร�ฐบาลเวลาน�<ก1าล�งจะท1าลายศาสนา หาอ บายว�ธ�ท1าลายแง3
ต3างๆ เขาว3าอย3างน�<นนะเวลาน�< ออกไปทางว�ทย น��ส1าค�ญ เขาออกก�นท��วไปหมดเลยว3า
ประชาชนเขาไม3พอใจ ว3าร�ฐบาลม�อ บายว�ธ�ก�ดก�นหร�อท1าลายต3างๆ เร��องอรรถเร��อง
ธรรมทางว�ทย เป0นต�น อ�นน�<เราก7หBคน เขาผB�มาบอกเขาก7ปากคน เราเป0นศBนย�กลางเป0น
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ธรรมเราก7ฟ>ง ไม3เอ�ยงหน�าเอ�ยงหล�ง
เวลาน�<ก1าล�งหนาหBข@ <นมาแล�ว เขาต1าหน�ร�ฐบาล ร�ฐบาลท1าไมจ@งต�องมาท1าลาย

ศาสนาซ@�งเป0นห�วใจของคนไทยท�<งชาต�ได�ลงคอ เขาว3าอย3างน�<นนะ เวลาน�<เป0นอย3างน�<น
แล�วเป0นย�งไงร�ฐบาลเราน�<ได�ท1าอย3างเขาว3าหร�อไม3 ให�อ3านต�วเองพ�จารณาต�วเองนะวง
ร�ฐบาลท��เป0นผB�น1าของชาต�บ�านเม�อง อย3าหล�บหBหล�บตาหน�าด�<อหน�าด�านใช�อ1านาจป�าๆ
เถ��อนๆ มาบ�บบ�งค�บประชาชนคนท�<งประเทศ

เฉพาะอย3างย��งผB�น�บถ�อพ ทธศาสนาน�<เจ7บแสบมากนะ ท1าลายพ3อท1าลายแม3ของ
เขาก�บท1าลายพ ทธศาสนาม�นพอๆ ก�น แล�วต�วร�ฐบาลก7ม�พ3อม�แม3ท กคน ถ�าร�กพ3อร�กแม3
ต�วเองก7ต�องเห7นใจประชาชนท��เขาม�พ3อม�แม3 เขาร�กพ3อร�กแม3ของเขา ศาสนาน�<เป0นพ3อ
อ�นย��งใหญ3 พ3อแม3ของเขาย�งกราบไหว�ศาสนาอ�ก ย�งสBงกว3าพ3อแม3ของเขา แล�วท1าไมจ@ง
ไปหาเบ�ยดเบ�ยนท1าลายในส��งท��ส1าค�ญๆ ท��ประชาชนเคารพน�บถ�ออย3างมากมาย เท3าก�บ
ท1าลายจ�ตใจของคนท�<งประเทศไม3สมควร เวลาน�<เราได�ย�นอย3างน�<น ได�ย�นหนาหBเข�ามา
ออกมาจากวงร�ฐบาลนะเวลาน�< มาก�ดก�นท3าน�<นท3าน�<

น��ทราบว3าทางว�ทย นะ จะต�ดทางน�<นลงต�ดทางน�<ลง ว�ทย ไปท1าความเส�ยหายแก3ผB�
ใด ว�ทย น��ก7ค�อเส�ยงของอรรถของธรรมส��งสอนประชาชนให�เป0นคนด� แล�วเป0นความเส�ย
หายอะไร กระทบกระเท�อนอะไรก7แก�ไขด�ดแปลงในนามเราเป0นร�ฐบาล ซ@�งเป0นลBกแห3ง
ชาวพ ทธด�วยก�น ก7ให�ด�ดแปลงก�นซ� หาว�ธ�การต�ดทอนอย3างน�<นต�ดทอนอย3างน�< ล กลาม
ไปในท��ต3างๆ โดยอาศ�ยอ1านาจของตน ไปบ�บบ�งค�บในราชการหน3วยต3างๆ หน3วยไหนท��
ม�อ1านาจมากแล�วจะไปบ�บบ�งค�บหน3วยน�<น ให�ท1าตามความค�ดความเห7นการกระท1าของ
ตนเอง เวลาน�<ก1าล�งเป0น

ร�ฐบาลน�<ก1าล�งสอดแทรก เป0นร�ฐบาลท��สอดแทรก หาท1าลายจ�ตใจของประชาชน
หาท1าลายท กส��งท กอย3างท��ประชาชนร�กสงวนมากข@<นๆ ท กว�น หBเราม�นหBกลางๆ ได�ย�น
หมด เฉพาะอย3างย��งว�ทย เวลาน�< หาอ บายว�ธ�ก�ดก�นท3าน�<นท3าน�< ว�ทย น�<ก7เป0นเส�ยงธรรม
ธรรมน�<ส��งสอนโลกมาต�<งก�ปต�<งก�ลปDแล�ว เป0นภ�ยแก3ผB�ใดก7ไม3เคยม� ผB�ท��มาก�ดก�นท1าลาย
ธรรมท��สอนโลกด�วยความถBกต�องน�<ต3างหากเป0นผB�ผ�ด น��เราก7ก1าล�งได�ย�น พวกร�ฐบาลเรา
ให�ค�ดนะข�อน�< เราเป0นธรรมเราน1าธรรมมาสอน เพราะฉะน�<นจ@งสอนได�ท กแง3ท กม ม

ร�ฐบาลก7อยB3ใต�อ1านาจของธรรม อ1านาจของธรรมค�อความด�งามครอบไว�หมด
แล�ว ขอให�เอาไปพ�จารณานะ อย3าย��งใหญ3กว3าธรรม มาเหย�ยบย�1าท1าลายธรรมเหย�ยบห�ว
ธรรมไม3ถBกต�อง เวลาน�<ก1าล�งออกส��งน�<นส��งน�<กดข��บ�งค�บประชาชนทางวงราชการต3างๆ
ถ�อว3าอ1านาจต�วน�<ใหญ3โตมาก อ1านาจใหญ3ม�นอ1านาจย�กษ�หร�ออ1านาจผ�อะไรก7เอาไป
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พ�จารณาเอา ถ�าหากไม3น3าต1าหน�เขาไม3ต1าหน� ประชาชนเขาเป0นคนเหม�อนก�นก�บเราท��ว3า
ต�วย��งๆ ใหญ3ๆ น�<นแหละ ให�รB�ต�วนะ อ3านต�วเองบ�างร�ฐบาล เวลาน�<ต�วแสบๆ อยB3ในวง
ร�ฐบาลม�นส��งการออกมาแง3น�<นแง3น�< ประชาชนเขาช�<เลยนะแต3เราย�งไม3ระบ ช��อ เขาช�<ออก
มาๆ ต�วแสบๆ ค�อใคร ต�วไหนบ�างๆ เขาบอกมาหมดนะท� �ท1าลาย เฉพาะอย3างย� �ง
ท1าลายศาสนาเวลาน�< ต�วไหนแสบๆ อยB3ในวงร�ฐบาลเวลาน�<

ขอให�อ3านต�วเองบ�าง อย3าอวดด�อวดเด3นว3าต�วเฉล�ยวฉลาดกว3าคนท�<งโลก กว3า
คนท� <งประเทศไม3ถ Bก ผ�ดท� <งเพท�เด�ยว คร� <งพ ทธกาลก7เทวท�ตท1าลายพระพ ทธเจ�า
เทวท�ตย�งเห7นโทษ น�<ความค�ดท��อยB3ในห�วใจของเราก7เป0นโทษของเรา ควรจะดBโทษของ
เราในห�วใจเราบ�างซ� เราฟ>งไม3ได�นะ เราอ ตส3าห�พยายามช3วยโลกมาน�<ไม3เอาอะไรนะเรา
อย3างท� �ว 3าว �ทย  น� <ก 7 เส �ยงธรรม เส �ยงใครก7เส �ยงเราน� �นแหละท� � เทศน�อยB 3 เวลาน� <ท� �ว
ประเทศไทย ย�งออกนอกประเทศอ�กด�วย เราสอนด�วยความเมตตาสงสารด�งพระพ ทธ
เจ�าท3านสอนโลก สาวกท�<งหลายท3านสอนโลกมาไม3ผ�ดก�นเลย

เราพBดจร�งๆ เราไม3ได�ว�ดรอย ค�อเราไม3ได�หว�งอะไรๆ จากการแนะน1าส��งสอน ม�
แต3ความเมตตาล�วนๆ ส��งสอนโลก ส��งสอนเต7มเม7ดเต7มหน3วย ด�ดด�<นอยB3ท กว�นน�<ด�ดด�<น
หาอะไรพ�จารณาซ� เราด�ดด�<นท กว�นน�<เพ��อพ��น�องชาวไทยเรา เฉพาะอย3างย��งพ��น�องชาว
ไทยเรา และนอกจากน�<นย�งจะกระจายไปท��วโลก เราก7ด�ดด� <นไปเพ��อท��วโลกให�ได�ร�บ
ความส ขความเจร�ญด�วยก�น เราไม3ได�เอาอะไรมาเป0นท��ให�เก�ดความม�วหมองแก3จ�ตใจ
ของเรา เราไม3เอาอะไรนะ อย3างธรรมน�<ถ�าคนช��วไม3ม�ธรรมก7ไม3ม� ความสกปรกม�ต�องหา
ส��งสะอาดค�อน<1ามาชะล�างก�น ถ�าปล3อยให�แต3โลกสกปรกเป0นส�วมเป0นถานอยB3ตลอดเวลา
ม�นจะเหม7นคล �งไปหมด โลกน�<ก7เป0นโลกส�วมโลกถาน ผB�คนท�<งหลายท��อยB3ในโลกน�<ก7จะ
เป0นมBตรเป0นคBถไปตามๆ ก�นแล�วม�นน3าชมไหม ต�องม�ส��งช1าระล�างก�นม�นถ@งได�นะ พอ
อยB3ได�

อย3างต�วของเราสกปรกด�วยความประพฤต�ในหน�าท��การงาน ประพฤต�ต�วอย3าง
ไรบ�าง ก7ให�แก�ไขด�ดแปลงต�วเองด�วยน<1าค�ออรรถค�อธรรมชะล�างลงไป ก7เป0นคนด�ข@<น
มาๆ เราอย3าเข�าใจว3าเก�ดข@<นมาแล�วด�เลย เก�ดข@<นมาก�บก�เลส ก�เลสเป0นต�วสกปรก ต�ว
สกปรกเก�ดข@<นมาพร�อมก�นก�บต�วของเรา เพราะฉะน�<นต�วของเราจ@งเป0นต�วสกปรกก3อน
อ��นเม��อธรรมย�งไม3ได�ชะล�างก�น ท�น�<เวลาได�ย�นได�ฟ>งเส�ยงอรรถเส�ยงธรรม ได�ดBได�อ3าน
เร��องธรรมเร��องธรรมท กแง3ท กม มแล�วก7เป0นน<1าด�บไฟๆ หน@�ง แล�วก7เป0นน<1าท��สะอาดชะ
ล�างส��งสกปรกโสมมให�กลายเป0นบ คคลท��สะอาดข@<นมา เป0นคนด�งามข@<นมาจากอรรถจาก
ธรรม ควรจะค�ดเร��องเหล3าน�<นะ
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ให�ดBห�วใจประชาชนคนท�<งประเทศ เร��องศาสนาเป0นเร��องส1าค�ญมากท�เด�ยว ค�อ
ห�วใจของคนท�<งประเทศ เฉพาะชาต�ไทยของเราน�<เป0นเม�องพ ทธ น�บถ�อพ ทธศาสนาไม3
น�อยกว3า ๘๐% ให�ดBห�วใจ ๘๐% น�<อย3างน�อย ถ�าไม3ดBกว�างกว3าน�<ให�ดBห�วใจ ๘๐% น�<เป0น
ย�งไง ห�วใจแต3ละดวงๆ เขาม�ค ณค3าขนาดไหน ห�วใจเราเส�ยอ�กเป0นย�กษ�เป0นมารท1าลาย
ศาสนา เป0นห�วใจท��เลวทรามท��ส ด ให�ดBห�วใจต�วเองบ�างนะ อย3าท1าส 3มส��ส 3มห�าถ�อว3าตนม�
อ1านาจ อ1านาจอะไรก7ตามไม3เหน�อกรรม อ1านาจป�าๆ เถ��อนๆ ก7กรรมป�าๆ เถ��อนๆ จะ
บ�บห�วต�วเองน��นแหละ

เร��องศาสนาควรจะได�ม�การยกย3องเช�ดชBเท�ดทBนถ@งจะถBก ย��งกว3าการมาท1าลาย
ป�าๆ เถ��อนๆ อย3างน�< ส�ตว�เขาก7ไม3มาท1าลายศาสนา คนแท�ๆ ยกให�เป0นผB�ใหญ3ข@<นมา
กล�บมาท1าลายศาสนา เป0นเพชฌฆาตของศาสนาใช�ไม3ได�เลย เป0นราชการเป0นผB�ใดก7ตาม
หน3วยใดก7ตาม ถ�าเป0นอย3างน� <แล�วเป0นหน3วยท� �เป0นภ�ยต3อชาต�ต3อศาสนา พระมหา
กษ�ตร�ย�ท�<งน�<น ไม3เป0นของด�เลย

ท��เราสอนโลกอยB3เวลาน�<เราพ�จารณาเต7มเม7ดเต7มหน3วย เราไม3ได�หาเร��องหาราว
ใส3ผB�ใด เราเองพ�จารณาในห�วใจของเราก7พ�จารณาเต7มส�ดเต7มส3วน นอกจากน�<นบรรดา
ประชาชนท�<งหลายท��เขาม�ความเคารพในพ ทธศาสนา อะไรท��เข�ามากระทบกระเท�อน
พ ทธศาสนามากน�อย มาจากใคร หน3วยใด ราชการไหน เขาก7ต�องมาเล3าให�ฟ>ง เม��อเล3า
ให�ฟ>งแล�วควรท� �จะน1าออกแจงให�รB �เน� <อรB �ต�วก�น เราก7น1าออกแจงในฐานะท� �เราเป0น
อาจารย�สอนคน ธรรมของพระพ ทธเจ�าสอนโลก ธรรมน�<ก7สอนโลกเหม�อนก�น เราไม3ได�
ม�ส�ดม�ส3วนว3าฝ�ายน�<นฝ�ายน�<ก�บผB�ใด เราสอนโลกให�ต�<งอยB3ในความเป0นธรรมเท3าน�<น จ@ง
ควรพ�จารณาท กคน

เร��องพ ทธศาสนาเป0นเร��องเล7กน�อยเม��อไร ให�ได�ธรรมเข�าส�มผ�สใจดBซ�น3ะ ท��จะมา
พBดปIางๆ เวลาน�<ก7ออกมาจากการปฏ�บ�ต�ธรรม แต3ก3อนความรB�ความเห7นภายในจ�ตใจก7
เหม�อนเราๆ ท3านๆ น��บอกว3าไม3เหม�อนว3าง�<นเลย พBดตรงๆ ไม3เหม�อน ท1าไมจ@งว3าไม3
เหม�อน ธรรมเข�าสB3ใจแล�วจะแปลกต3าง เปล��ยนแปลงจ�ตใจท��เต7มไปด�วยความโสมมค�อ
ก�เลสท�<งหลาย ช1าระก�นๆ ออกไปเร��อยๆ ธรรมน�<จะกระจ3างออกไปๆ จ�ตใจน�<จะม�ความ
แปลกประหลาดอ�ศจรรย�ข@ <นในใจของผB�ปฏ�บ�ต�ธรรม ธรรมเป0นของประเสร�ฐเล�ศเลอ
ขนาดไหนฟ>งซ� พระพ ทธเจ�าเล�ศเลอด�วยธรรม แต3ก3อนท��เป0นส�ทธ�ตถราชก มารท3านก7ย�ง
ไม3ว�เศษ เอาตรงน�<เลย พอท3านมาบ1าเพ7ญธรรม ตร�สรB�ธรรมข@<นมาน�< ศาสดาองค�เอกอยB3
ในน�<นหมด ธรรมเอกอยB3ในน�<น กลายเป0นศาสดาองค�เอก สอนโลกมาส�กเท3าไร

เร��องธรรมเข�าไปห�วใจใดก7เถอะ ห�วใจน�<นจะม�ฤทธ�Kม�เดชข@<นโดยหล�กธรรมชาต�
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เป0นความส ขความเจร�ญแก3โลก กระจายออกไปท��วโลก น��เราปฏ�บ�ต�ธรรมมาแทบเป0น
แทบตาย แต3ก3อนเราก7ไม3เคยสนใจจะส��งสอนผB�ใดแหละ ความรB�ว�ชามากน�อยท 3มเข�ามา
หาห�วใจแก�ก�เลสๆ เวลาแก�ก�เลสต�วม�วหมองม�ดต�<อลงไป จ�ตม�นค3อยสว3างข@<นๆ แปลก
ประหลาดข@<นอ�ศจรรย�ข@<น ด�ไม3ด�อ�ศจรรย�ต�วเอง เราเคยพBดให�ท3านท�<งหลายฟ>งแล�ว ไป
อยB3ท��ว�ดดอยธรรมเจด�ย� เด�อนก มภา เผาศพหลวงปB�ม��นเสร7จเร�ยบร�อยก7ข@<นไป เพราะ
ตอนน�<นจ�ตก1าล�งหม นเป0นธรรมจ�กร หม นจะออกจากท กข� พBดง3ายๆ พBดให�ม�นช�ดๆ
อย3างน�< ไม3ม�ว�นม�ค�น หม นต�<วๆ ม�แต3จะพ 3งๆ ให�หล ดพ�นจากท กข�โดยถ3ายเด�ยว

ท�น�<เวลาบ1าเพ7ญไปผลก7ตามเข�ามาๆ จ�ตใจตอนน�<นเป0นความสว3างจ�าไปหมด
โลกน�<ว3างไปแล�ว ต�นไม�ภBเขาความว3างน� <ท�บหมดเลย ต�นไม�ภBเขาด�นฟIาอากาศท��เรา
เหย�ยบแผ3นด�นท�<งแผ3นน�< อ1านาจของจ�ตท��ม�นว3างในจ�ตน�<ม�นท�บหมดเลย ไม3ม�ต�นไม�ภBเขา
ด�นฟIาอากาศท�<งหลาย ไม3ม�ในห�วใจ เป0นห�วใจท��ว3าง เป0นแต3เพ�ยงว3าย�งไม3ว3างในต�วเอง
ส3วนความว3างกระจายออกไปภายนอกว3างไปแล�ว ต�วเองย�งไม3ว3าง ค�อย�งม�ต�วม�ตนอยB3ใน
จ�ตน�<น ม�นย�งไม3ว3าง ท�น�<ก7เก�ดความอ�ศจรรย� ฟ>งเส�ยนะท3านท�<งหลายออกจากภาคปฏ�บ�ต�
นะน��

เวลาเด�นจงกรมอยB3ตอนเช�าม�ดน��นน3ะ ก1าหนดไปท��ไหนจ�ตม�นว3างหมดเลย ว�ตถ 
อะไรน�<ม�นผ3านหมดแล�ว กรรมฐานเก��ยวก�บเร��องอส ภะอส ภ�ง ทก�ข� อน�จ�จ� อนต�ตา ผ3าน
หมดเหย�ยบไปหมดแล�ว ผ3านไปแล�ว ย�งเหล�อแต3ความว3างท��น�� ท�น�<ความว3างเหม�อนหน@�ง
ว3าไม3ม�อะไร แต3ต�วเองย�งม� ม�นก7อ ทานข@<นมา โอ�โห จ�ตของเราน�<ท1าไมถ@งได�อ�ศจรรย�เอา
น�กหนา ว3างก7ว3างเอาจนไม3ม�ประมาณ แล�วความแปลกประหลาดอ�ศจรรย�ก7อ�ศจรรย�ไม3
ม�ประมาณ จ�ตใจของเราท1าไมถ@งอ�ศจรรย�เอาน�กหนา น��ข@<นอ ทานในใจ ย�นร1าพ@งอยB3น��

พBดอ�นน�<ก7พBดตามความจร�งท��ตนรB�ตนเห7นท�<งหลาย ส��งท��ม�นปลอมม�นเหน�อจาก
น�<นย�งไม3รB�นะ ธรรมท3านก7เต�อนข@<นมาว3า ถ�าม�จ ดม�ต3อมแห3งผB�รB�อยB3ท��ไหน น�<นแลค�อต�วภพ
น��เร�ยกว3าว3างจร�งว3างภายนอก แต3ห�วใจย�งไม3ว3างจากอ ปาทาน ความย@ดม��นถ�อม��นในจ�ต
ต�วเอง น��น ม�นไม3ว3างตรงน�< ธรรมท3านจ@งจ�<เข�าไปตรงน�< ถ�าม�จ ดม�ต3อมแห3งผB�รB�อยB3ท��ไหน
น�<นแลค�อต�วภพ ผB�รB�ท��ว3าว3างๆ ส��งท�<งหลายว3างแต3ผB�รB�ย�งไม3ว3างต�วเอง ย�งไม3วางต�วเอง ย�ง
ไม3ปล3อยต�วเอง ธรรมท3านจ@งเต�อนข@<นมาน�< เราก7งงอ�กแทนท��จะแก�ได�ให�ตกไม3ได� แบก
ป>ญหาน�<ไป ว3าม�จ ดม�ต3อมแห3งผB�รB�อยB3ไหน น�<นแลค�อต�วภพ จ ดท��ไหนต3อมท��ไหนนะ มอง
ข�ามจ ดท��สว3างกระจ3างแจ�งน��นไป ธรรมท3านจ@งเต�อนข@<นมา

แล�วก7แบกป>ญหาน�<ไป นB3นพBดให�ม�นช�ดเจน เข�าในป�าในเขาทางอ1าเภอบ�านผ�อ
ศร�เช�ยงใหม3 ถ<1าผาด�กแผแด7กอะไรไปเท��ยว ม�แต3ไปคนเด�ยว แก�ป>ญหาน�<ย�งไม3ตก กล�บ
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มาว�ดดอยธรรมเจด�ย� เด�อนหกน��นแหละท��น�� ไปต�<งแต3ตอนเด�อนก มภา ไปได�สามเด�อน
กล�บมาว�ดดอยธรรมเจด�ย� ข@<นมาภBเขาลBกน�<แหละ ท�น�<มาพ�จารณาอ�นน�<ละท��น�� ไอ�ความ
ว3างท��ว3าม�จ ดม�ต3อมม�นก7ต�ดป>ญหาอยB3ท��น�� แล�วกล�บมาม�นก7มาปลงก�นท��น�� ปล3อยก�นท��น��
พอถ@งว�นด�งท� �กล3าวแล�วน� <น ว �นท� � ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เป0นเวลา ๕ ท 3มพอด�
ประมวลแห3งความรB�ท�<งหลายท��ว3าเป0นจ ดเป0นต3อมน�<นน3ะ จะมาลงปลงก�นในเวลาน�<น

เวลาพ�จารณาเข�าไปๆ ไปถ@งท��ว3าจ ดต3อมอ�นน�<น ม�นก7พ�งจ ดต3อมแห3งผB�รB�น�<นเส�ย
ขาดสะบ�<นลงไปจ�ตน�<จ�าข@<นมา ประหน@�งว3าฟIาด�นถล3มเลยเช�ยว โอ�โห เป0นอย3างน�<เหรอ ท�
น�<ค1าว3าความสว3างไสวท��ว3าเป0นของอ�ศจรรย�น�<นน3ะ มาเท�ยบก�นก�บความสว3างท��เก�ดข@<น
เป0นหล�กธรรมชาต�ซ@�งถBกปMดบ�งเอาไว�น�< จ�าข@<นมาน�<เท3าน�<นละ อ�นความสว3างของเราท��ว3า
อ�ศจรรย�แต3ก3อน เป0นเหม�อนกองข�<ควาย เท�ยบดBซ�น3ะ ท��เราอ�ศจรรย�ในเบ�<องต�น จน
กระท��งธรรมท3านเต�อนว3า ถ�าม�จ ดม�ต3อมแห3งผB�รB�อยB3ท��ไหน น�<นแลค�อต�วภพ น��นธรรมท3าน
เต�อนนะม�นต�ดแล�วจ ดน�<น จ ดต3อมน�<นม�นต�ด เวลาจ ดต3อมน�<พ�งลงไปแล�ว ตามท��ธรรม
ท3านเต�อนน�<น ในค�นว�นน�<นม�นถ@งรB�ได�ช�ด จ�าข@<นมาเลย

น��ละเร��องจ�ตเร��องใจธรรมอ�ศจรรย�ขนาดไหน อ�ศจรรย�อยB3ในห�วใจน��นะ เรากล�า
พBดท กอย3างไม3เคยสะทกสะท�านในสามแดนโลกธาต น�< ว3าใครจะว3าอะไรก�บเราเราไม3ว3า
เป0นธรรมท�<งแท3งในจ�ตดวงน�< เป0นจ�ตท��เป0นธรรมล�วนๆ แล�ว จ@งไม3ม�ค1าว3าถ�ออะไรๆ ท�<ง
น�<น ด�วยความปล3อยวางโดยประการท�<งปวง ก�ร�ยาท3าทางอาการอะไรจะแสดงแผดเผา
ขนาดไหน เป0นพล�งของธรรมท�<งหมด เพราะฉะน�<นเราถ@งกล�าพBดได�ว3า ก�ร�ยาการแสดง
ออกของธาต ของข�นธ�อ�นน�< ซ@�งออกมาจากห�วใจท��บร�ส ทธ�Kน�<เป0นค ณท�<งน�<น ไม3เป0นพ�ษเป0น
ภ�ยต3อผB�ใด เพราะฉะน�<นการเทศนาว3าการจ@งไม3ม�เอ�ยง ควรต1าหน�ๆ ควรชมๆ ไม3ม�ข�าง
น�<นข�างน�< ฝ�ายน�<นฝ�ายน�< ใจอ�นน�<เป0นธรรมล�วนๆแล�ว เราจ@งกล�าสอนโลกเต7มเม7ดเต7ม
หน3วย เต7มตามก1าล�งความสามารถของเราท��สอนได�ตลอดมา

น��ก7เป0นเวลา ๕๕ ปNแล�วท��สอนโลก ท��มากมาโดยล1าด�บ มากท��ส ดก7ค�อเวลาช3วย
โลกเป0นเวลา ๗ ปNน�<ละ ธรรมะถ@งได�กระจายออก แต3ก3อนไม3ออก อยB3บนศาลาน�� ธรรมะ
ม�แต3ยอดธรรมๆ เทศน�สอนพระ เอาเทปอ�ดเอาไว�อยB3บนศาลา อ�นน�<ม�แต3ยอดธรรมๆ
สอนพระต�องเด7ดๆ พ 3งๆ เลย เทปเหล3าน�<ละได�ออกไปกระจายท��วประเทศไทยเหม�อน
ก�น ไปตามว�ดป�าต3างๆ ว�ดป�าต3างๆ อยB3ท กภาคท3านมาขอเทป ทางน�<ส3งให�ๆ ตลอด จน
กระท��งท กว�นน�< เทปเหล3าน�<ก�บเทปท�<งหลายท��เทศน�สอนโลกก7ไปด�วยก�นเลย จ@งออกทาง
ว�ทย กระจายเส�ยงท��วประเทศไทย ท กว�นน�<ออกท��วประเทศ ออกไปจากธรรม ออกไป
จากใจดวงน�<ท��ได�ปฏ�บ�ต�
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ธรรมะท��เราเทศน�ท�<งหมดน�< ไม3ว3าธรรมะข�<นใดเร�ยกว3าร�อยเปอร�เซ7นต�ๆ ไม3ม�
ความสงส�ยถBกต�องแม3นย1าท�<งน�<นๆ ออกจากห�วใจท��ถBกต�องแม3นย1าแล�ว จ@งกล�าสอนโลก
ค1าว3ากล�าม�นก7ไม3ม�อ�กละ กล�วก7ไม3ม� ม�นเลยน�<นไปเส�ยจ�ตดวงน�< เราสอนโลกด�วยความ
เมตตาสงสาร จ@งขอให�พาก�นพ�น�จพ�จารณาท กคน อย3ามาถ�อว3าหลวงตาน�<เป0นภ�ยต3อผB�ใด
ไม3เป0น ใครผ�ดบอกว3าผ�ด ใครถBกบอกว3าถBก อย3างต1าหน�และชมอยB3ท กว�นน�< ก7ต1าหน�ตาม
ความจร�งน�<นละ ชมตามความจร�ง ขอให�พาก�นพ�น�จพ�จารณา

เราเก�ดในชาต�เป0นผB�น1าของชาต� อย3าท1าลายชาต� อย3าท1าลายศาสนา พระมหา
กษ�ตร�ย� ท�<งสามพระองค�น�<เป0นธรรมชาต�ท��เล�ศเลอ ท��เราได�อาศ�ยเป0นความร3มเย7นอยB3
อย3าพาก�นท1าลายชาต� จะเท3าก�บต�ดแข�งต�ดขาต�ดคอของต�วเองน�<นแหละ จะเอาความ
เจร�ญจากการท1าลาย ชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย� ไม3ม�ทาง เท3าก�บบ คคลส�<นท3าแล�ว
มาต�ดแข�งต�ดขาต�ดคอต�ดอว�ยวะต�วเองให�ฉ�บหายเท3าน�<นเอง คนประเภทน�< ประเภท
ท1าลาย ชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย� ค�อคนประเภทท1าลายตนส�งหารตนให�ขาดสะบ�<น
ลงไป ไม3ใช3ผB�อ��นผB�ใด ค�อเราเป0นต�วภ�ยต3อเราเอง เท�ยบก�นอย3างน�<นะ พาก�นจ1าท กคน

เราน�<จวนจะตายแล�ว ย��งจวนจะตายเท3าไรก7ย��งเป0นห3วงบรรดาพ��น�องท�<งหลาย
แทนท��จะเป0นห3วงต�วเอง กล�วตาย ธรรมดาโลกเป0นอย3างน�<น แก3ชราเข�าไปเท3าไรย��งเป0น
ห3วง ค�ดเร��องอด�ตอนาคตเข�ามาหม นอยB3ต�วเองเป0นไฟเผาต�วเองตลอด แต3น�<ไม3ม� บอก
ว3าไม3ม� อด�ตจะเป0นมาอะไรผ3านมาหมดขาดสะบ� <น อนาคตต�ดขาดแล�วขาดสะบ� <น
ป>จจ บ�นก7เป0นสมม ต�ปล3อยวางหมดโดยประการท�<งปวง เหล�อก7เหล�อแต3ธรรมชาต�ท��ว3า
เป0นธรรมท�<งแท3ง ธรรมธาต น�<เท3าน�<นเอง สอนโลกเราจ@งสอนได�เต7มเม7ดเต7มหน3วย ไม3ม�
ข�องม�แวะก�บผB�ใด ท�<งด�ท�<งช��วไม3ข�องไม3แวะท�<งน�<น เอาธรรมออกสอน ขอให�น1าไปพ�น�จ
พ�จารณา

เฉพาะวงราชการน�<เขาต1าหน�มากเวลาน�< ท��เขาต1าหน�มากก7ค�อมาเส�ยดส�มากระทบ
กระท��ง มาบ�บบ�<ส�ไฟด�วยว�ธ�การต3างๆ ต3อพระพ ทธศาสนา ซ@�งเป0นห�วใจของประชาชน
เขาจะไม3เส�ยใจไม3กระทบระเท�อนเขาย�งไง อ�นน�<ละอ�นหน@�งร�ฐบาลเรา ม�หร�อไม3ม�เขา
ต1าหน�เข�าไปวงร�ฐบาล วงร�ฐบาลน�<นใครเป0นต�วแสบท1าลายศาสนาอยB3เวลาน�< บงการออก
มาด�วยว�ธ�ป�าๆ เถ��อนๆ เป0นใครอยB3ในวงร�ฐบาล น�<เขาบอกแล�วนะ หน3วยราชการต3างๆ
ผB�เป0นคนด�นะบอกไม3ใช3ผB�ใด ท3านเหล3าน�<เป0นผB�ท��เข�าใจได�ด�ในวงราชการ และข�าราชการ
ต3างๆ ใครท1าด�ท1าช��วผ�ดถBกประการใด พวกท��อยB3ในวงราชการต3างๆ จะน1าเร��องเหล3าน�<
มาได�อย3างถBกต�องแม3นย1า

แล�วเร��องเหล3าน�<ละมาหาหBเรา มาเข�าหBเรา เราจ@งกระจายออกไปเต�อนให�รB�เร��องรB�
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ราว เด�?ยวน�<เขาต1าหน�ว3าวงราชการ เฉพาะอย3างย��งวงร�ฐบาลน�<เร��มเป0นเพชฌฆาต ข@<นใหญ3
ก7ค�อต3อศาสนา ต3อชาต� ต3อพระมหากษ�ตร�ย� แล�วร�ฐบาลน�<สมควรหร�อ ต�<งมาร�ฐบาลไหน
เป0นร�ฐบาลท��จะมาท1าลาย ชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย� ม�หร�อ แต3ร�ฐบาลไทยเราเวลาน�<
ก1าล�งจะเป0นอย3างน�<น เร��มเป0นมาอยB3แล�วเขาว3าง�<น เอาไปพ�จารณานะวงร�ฐบาลเรา ใคร
ต�วแสบๆ อยB3ข�างในน�<น เขาระบ ช��อมามากต3อมากแล�วนะ แต3เราย�งไม3ได�ออก ระบ ช��อต�ว
แสบๆ ม�นอยB3ล@กๆ นะ ม�นเอาผB�ใหญ3ผB�โตผB�ใดละเป0นเคร��องม�อ ท1าลายๆ เอะอะๆ ก7
นายกฯ เอะอะๆ ก7นายกฯ ต�วแสบๆ เหย�ยบคอนายกฯอยB3น�<นค�อใครเวลาน�< เขาบอกมา
หมดแล�วนะ ต�วแสบๆ ม�นอยB3ในน�<นน3ะเวลาน�<

แล�วต�วแสบๆ น�<มาเหย�ยบย�1าท1าลายศาสนาข�<รดห�วพระพ ทธเจ�า พระธรรม พระ
สงฆ� ข�<รดห�วประชาชนค�อต�วแสบๆ น�<เขาก7บอกเหม�อนก�น เราพBดตามความจร�งตามน�<
ละ เพราะฉะน�<นธรรมจ@งไม3ม�เอนม�เอ�ยงพBดตามหล�กความจร�ง เอา ใครจะเอาคอเราไป
ต�ดต�ดเลย เราไม3เคยเส�ยดายคอย��งกว3าธรรม ธรรมน�<เรากราบส ดยอด ห�วใจขาดขาดไป
ก�บธรรม ไม3ได�ขาดไปก�บเร��องสกปรกมอมแมมเหล3าน� <นะ ขอให�พาก�นพ�จารณาวง
ราชการเรา โฮ� เลอะเทอะเข�าไป ย��งล กลามเข�ามาท1าลายพ ทธศาสนา ซ@�งเป0นห�วใจของ
คนท�<งชาต�ไทยเราน�<ด�วยแล�ว ใครจะอยB3เป0นส ขได� ต�องเป0นเด�อดเป0นแค�นส ดข�ดละคน
เรา เอาละว�นน�<พBดเพ�ยงเท3าน�<ละ เอาละพอ

ว�นน�<ว�นโกนแล�วนะ ข@<น ๑๔ ค�1าว�นโกน ๑๕ ค�1าก7ว�นเพ7ญ ว�นพร 3งน�<ก7ว�นเพ7ญว�น
พระใหญ3 ว�นเปMดโอกาส ศาสนาท3านเปMดโอกาสให�พ��น�องชาวพ ทธเราได�บ1าเพ7ญ ศ�ล
ธรรมเข�าสB3ใจในว�นเช3นน�<มากกว3าว�นท�<งหลาย เพราะงานการของเรามากต3อมากย 3ง สอง
ว�นน�<ท3านให�เป0นโอกาสบ1าเพ7ญธรรมเข�าสB3ใจ อาหารเข�าสB3ท�อง รายได�เข�าสB3ความโลภน�<น
ม�นด�<นก�นท�<งโลก แต3ธรรมเข�าสB3ใจไม3ค3อยม� จ1านะ ให�หาธรรมเข�าสB3ใจ น��ด�ดด�<นมาน�<เห7น
ไหม ไม3มองดBผ�วดBลBกเลยมาน�<ก7เพราะหาธรรมเข�าสB3ใจ เอ�า ด�<นก7ด�<น ค�ดถ@งก7ค�ดถ@ง ห3วง
ก7ห3วง ทางน�<ธรรมะก7ห3วง เลยมาทางน�<ก3อน แล�วพวกน�<นก7ตามมาท�หล�ง ลBกๆ ผ�วๆ เขา
จะตามมาท�หล�ง เราโดดก3อน เอะอะโดดก3อนแล�ว

ร�บฟ>งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ>งจากสถาน�ว�ทย สวนแสงธรรม กร งเทพฯ และสถาน�ว�ทย อ ดร
FM 103.25 MHz


