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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

ใครอยากเลวไมมีในโลกนี้ 
 

 เราวาทองคําประเภทซึมซาบ มันซึมหนักเขาเร่ือยๆ เมื่อวานนี้ก็ไดเยอะอยู เฉพาะ
เชาวันนี้ก็ไดถึง ๒๖ บาทของเลนเมื่อไร นี่เราพอใจ พี่นองทัง้หลายกรุณาทราบนะ หลวงตา
พอใจที่เห็นทองคําคอยไหลซึมเขาคลังหลวงซึ่งเปนหัวใจของชาติเรา เราหนักแนนอยูใน
นั้น จิตจดจออยูนั้น เพราะเราไดไปเห็นเองไปดเูอง วันไปมอบทองคํากับดอลลารทีแรก
เลย หัวหนาคลังหลวงนี่มานิมนตเราเขาไปดูทองคําอยูในคลังหลวง หัวหนาก็คงทราบแลว
วาเรามามอบทองคํา คงจะมีหวัง เพราะฉะนั้นจึงนิมนตเราเขาไปดูทองคําในคลังหลวง 

หัวหนาบอกวาที่ไดมาเห็นนี้มีอยูสองทาน สมเด็จพระเทพฯ หนึ่งกับหลวงตานี้หนึ่ง
เขามาดูนี้ นี่เห็นไหมละทองคําใครไปเห็นเมื่อไร ใครจะใหญขนาดไหนก็ใหญไมไดไปเห็น
ทองคํานะ เหตุใดจึงมานิมนตเราไป นั่นละตนเหตุที่ทองคําจะคอยไหลเขาสูคลังหลวงของ
เรา ก็คือหัวหนามานิมนตเราไปดู ดูละเอียดลออ มาแลวก็รูสึกวาใจหายเลย เพราะฉะนั้น
เสียงมันถึงแผดซิ แผดเรื่อยตั้งแตบัดนั้นมา จนกระทั่งไดสมมักสมหมายที่กําหนดเอาไว 
ไมบกพรองขาดเขินอะไรเลย ทองคําไดถึง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง ไมใชเลน 

ตั้งแตบัดนั้นมาก็คอยพยายามใหเปนประเภทน้ําไหลซึม คือเรายังไมจุใจ ยงับกบาง
อยูมาก นีเ่ห็นทองคําที่เปนน้ําไหลซึมมานี้เราพอใจๆ เพื่อจะคอยหนุนชาติไทยของเรา 
หัวใจพี่นองชาวไทยเราอยูในทองคํา เราคิดหมดทุกอยาง การแนะนําส่ังสอนบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายก็ด ีอุบายวิธีการที่พาดําเนินทุกอยางๆ หลวงตาไดพิจารณาทุกอยางเรียบรอยแลว
คอยกาวเดินๆ ไมวาทางดานวัตถุ ไมวาการแนะนําส่ังสอนทุกดาน ผลปรากฏเปนที่พอใจ
โดยลําดับ ตัวเองก็ไมเคยปรากฏไดตําหนิตัวเองวาบกพรอง หรือมีเจตนารายที่ตรงไหน ไม
มีเลย มีแตความบริสุทธิ์ภายในใจดวยความเมตตา แลวผลก็คอยไหลเขามาๆ จนกระทั่ง
ทองคําเราไดถึง ๑๑ ตนั ๓๗ กิโลคร่ึง นี่หมายถึงมอบเรียบรอยแลว และดอลลารก็ได ๑๐ 
ลาน ๒ แสนกวา นี่ก็รูสึกหนาแนน 

ทีนี้พวกตึกพวกสิ่งกอสรางตางๆ ทัว่ประเทศไทย มีหมดทกุภาคนะพวกตึก เฉพาะ
อยางยิ่งโรงพยาบาล โรงเรียน โรงเรียนก็มีทุกภาคเหมือนกัน โรงพยาบาลก็ทุกภาค แต
โรงพยาบาลรูสึกวามากกวาเพื่อน ไปที่ไหนเกล่ือนไปดวยโรงพยาบาล สรางตึกสรางอะไรๆ 
ตึกนี่มากอยูนะ โอย จะเปนรอยละมั้งตึก แลวก็เครื่องมือแพทย รถยนต รถยนตนาจะเปน
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รอยกวาคันที่ซื้อใหๆ  เราพยายามชวยเต็มกําลังความสามารถมาทุกอยาง เราพิจารณาการ
ดําเนินของเราวาบกพรองที่ตรงไหน เราพาพี่นองผิดพลาดที่ตรงไหนไมเห็น เพราะเรา
พิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยอรรถโดยธรรมทุกอยางแลวคอยกาวเดินๆ ทางดานวัตถุ
เหมือนกัน ทางดานธรรมะก็เหมือนกัน เราจึงรูสึกวาภูมิใจอยูไมนอยภายในใจของเรา วา
เต็มไปดวยเจตนา การดําเนินเปนไปตามเจตนาและเปนไปดวยความราบรื่นดีงามทุกอยาง 

จนกระทั่งมาบัดนี้ ยังมีบกพรองอยูภายในจุดใดไมหาย จึงไดระบายใหบรรดาพี่
นองทั้งหลายไดทราบทั่วหนากันวา ทองคําเรายังมีบกพรองอยูมากในคลังหลวง 
เพราะฉะนั้นจึงตองรบกวนบรรดาพี่นองทัง้หลายอยูเร่ือยมาอยางน้ีแหละ ทั้งรบกวนแบบ
ตางๆ ออดออนบาง อะไรบาง ทุกแบบ ขอใหทองคํามาเปนพอใจ ตั้งแตมาจากอุดรวันที่ 
๑๑ ถึงวันนี้ทองคํานาจะได ๑๐ กวากิโล (ได ๑๑ กิโลครับ) นั่นไมใชของเลนนะ นี่ละมัน
ซึมเขามาๆ อยางน้ีเราก็พอใจเปนลําดับ 

เมื่อทองคําเราหนาแนนในคลังหลวงมากเทาไร เมืองไทยเรายิ่งหนาแนนขึ้นๆ  การ
ไปมาหาสูซื้อขายติดตอเร่ืองอะไรก็ตาม มีเกียรติอยูในตัวเสร็จ มีเครื่องประกันตัวเสร็จ มัน
สะดวกสบาย แลวเงินไทยเราธรรมดาก็ดูวามันก็แข็งของมนัใชไหมละ เมื่อมีทองคําในคลัง
หลวงเงินไทยเราก็แข็ง นั่นมันแข็งขึ้นทุกอยางๆ เพราะฉะนั้นเราจึงตองไดพาพี่นอง
ทั้งหลายตะเกียกตะกายอยางน้ีละ เราพอใจ ชวยกันอยางน้ีละ 

นี่ละอํานาจแหงความพรอมเพรียงสามัคคีกัน มีคุณคาประจักษเราเห็นดวยกันทุก
คน ตั้งแตเราเริ่มชวยชาติมารูสึกหนาแนนขึ้นเปนลําดับลําดาเมืองไทยเรา ทองคําก็
หนาแนนขึ้นๆ เงินในคลังหลวงของเราก็เพิ่มขึ้น อยางดอลลารก็ตั้ง ๑๐ ลานกวา ส่ิงเหลานี้
ไดมาแลวมันก็ออกดอกออกผลแลวหนุนกันไปเรื่อยๆ อยางน้ันละ และเปนเครื่องประกัน
ชาติของเราไดดีแนนหนามั่นคง ไมมีใครดูถกูเหยียดหยามไดอยางงายดาย เปน
เครื่องประดับเกียรติเราดวย เราจึงอุตสาหพยายาม ที่ดําเนินเหลานี้เพื่อพี่นองลูกหลาน
ทั้งหลายนั่นแหละ หลวงตาไมเอาอะไร มุงคิดไวเพื่อพี่นองทั้งหลายลูกหลานเดินตามหลัง
ไป ใหไดมคีวามสงบรมเย็นเหมือนปูยาตายายเรา พาลูกๆ หลานๆ กาวเดินมาจนกระทั่ง
ปจจุบันนี้ 

ที่มันจะจมเอาในป ๒๕๔๐ จนกระทั่งหลวงตารองโกก ก็เพราะไมเคยมี บรรดาปูยา
ตายายพาลูกพาหลานถอมาพายมาสงบรมเย็นเรื่อยมา แลวเวลาลูกหลานมีจํานวนถึง ๖๒ 
ลานคนเมืองไทยกลับจะจมลงทะเลในป ๒๕๔๐ ขนาดเรารองโกก คิดถึงปูยาตายายทาน
อุตสาหพามา แลวทําไมลูกหลานไมมีสติปญญาอะไรเหรอถึงจะพากนัมาจมทั้งประเทศ
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จํานวนคนตั้ง ๖๒ ลานคน จึงไดพากันฟนขึ้นมา ลูกหลานทั้งหลายนั่นละตัวแสบ ทําลาย
ชาติของตนใหลมจม ทีนี้ลูกหลานทั้งหลายนั้นแหละฟนตัวขึ้นมา สมบัติเงินทองของเราจึง
คอยหนาแนนขึ้นมาเรื่อยๆ อยางน้ีนะ 

ตอไปก็ขอใหพิจารณา เมื่อเจ็บเมื่อปวดแลวใหเข็ดนะ ไอเร่ืองความสุรุยสุราย การ
อยูการกินใชสอยไมรูจักประมาณ นี้เปนเพชฌฆาตสังหารกระเปาเราตัวเราเองใหเสียคน 
แลวตอจากนั้นก็เปนนิสัยไปถึงลูกถงึหลานใหเสียไปดวย เพราะไมรูจักประมาณ มีแตความ
ฟุงเฟอเหอเหิม ใหพากันประหยัดมัธยัสถนะ มมีากมีนอยใหทราบวามี ความรูจักประมาณ
ใหพอเหมาะพอดอียูกบัตวัของเราผูรักษาสมบัติ อันนี้สําคัญมาก ตัวเราผูรักษาสมบัติถามี
หลักมีเกณฑมีเหตุมีผลแลว สมบัติมีมากนอยก็เปนประโยชนทั้งนั้น ถาเราไมมีหลักมีเกณฑ 
สมบัติมีมากนอยนี้ถูกทําลายหมด ใหพากันประหยัดมัธยัสถ 

ยิ่งเปนลูกศิษยตถาคตแลวตองเปนผูมีเหตุมีผล มีอรรถมีธรรมประจําใจ ไมลืมเนื้อ
ลืมตัวอยางงายดาย คนมีธรรมไมลืมตัว นอกจากคนไมมีธรรม มีแตกิเลสน้ันพองตวั ดื้อ
ดานทุกอยาง กีดขวางทกุอยาง กดถวงทุกอยาง ทิ่มแทงชาติไดทกุอยาง ประเภทคนชั่วมี
ตั้งแตเร่ืองชัว่ แสดงออกมาแงไหนไมมีความดีออกแสดง มแีตความชั่วขวางโลกไปตลอด 
สําหรับคนมีธรรมแลวไมลืมตัว มีมากมีนอยไมลืมตัว นํามาทําใหเปนประโยชนไดหมดคน
มีธรรม สวนคนไมมีธรรมมีแตสมบัติ ทําลายตัวเองไดดวยสมบัติเพราะความลืมตัว 

ขอใหพี่นองทั้งหลายไดมีธรรมในใจ ใหมีความประหยัดมัธยัสถทุกอยาง มีมากมี
นอยก็ยอมรบัวามีมากมีนอย ใหรูเอาไว แตความฟุงเฟอเหอเหิม ความลืมเนื้อลืมตัว อยา
ไปอาศัยเงินมีมากสมบัตมิีมากแลวลืมตัว เสียคนนะ ใหระวังตัวใหดี อะไรก็ตามไมมคีาเทา
เจาของ เจาของคอืคน คนคือเรา ใหรักษาเจาของใหดี ถาเจาของรักษาตวัดีมีอรรถมีธรรม
ภายในใจ สมบัติเหลานั้นมาเปนคุณคาทั้งน้ัน เปนเครื่องประดับเราทั้งน้ัน ถาเราเสียเสีย
อยางเดียว สมบัติเหลานั้นเปนไฟๆ เผาเราซ้ําเขาไปอกี ใหพากันพินิจพิจารณา 

บานเมืองของเราก็คอยเจริญขึ้นๆ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีของพี่นอง
ทั้งหลายนั่นแหละ ตอไปก็ใหพากันอบรมจิตใจดังที่เคยเทศนเสมอ การอบรมจิตใจ
ทางดานจิตตภาวนานี้สําคัญมาก มากจริงๆ โลกมองไมเห็นเลย มีพระพุทธเจาพระองค
เดียวตรัสรูขึ้นมา มองดใูจ มองดูมหาเหตุ คือมีทั้งฟนทั้งไฟเต็มอยูในหัวใจ มีทั้งอรรถทั้ง
ธรรมเต็มอยูในหัวใจ พอเปดจอกเปดแหนคือกิเลสตัวปดบังหุมหอจิตใจออกไดมากนอย 
พระพุทธเจาเปดออกหมด ไดตรัสรูธรรมขึ้นมา 



 ๔

นี้ละธรรมเมื่อไดเปดขึ้นในพระพุทธเจาแลว กระจายออกไปทั่วโลกดินแดน สาม
โลกธาตุพระองคสอนไดหมดเลย นี่ละธรรมมีอยูที่ไหนเย็นไปหมด ใจจึงเปนของสําคัญ ใจ
อยูเฉยๆ มันก็ไมมอีะไร ไมเห็นมีอะไรแปลกประหลาด ยิ่งใหกิเลสย่ํายีอีกดวยแลวก็ยิ่งเสีย
คนๆ คนๆ หนึ่งหมดคาหมดราคา ทั้งๆ ที่มีลมหายใจอยูเหมือนกับมนษุยทั้งหลายทั่วๆ 
ไป เพราะคุณคาไมมี มีแตพิษแตภัยเต็มตัว คนๆ นี้จม จมทั้งๆ ที่ยังไมตายนะ ตายลงไป
แลวจะไปไหน ก็คนๆ เกาทําความชั่วอันเกา บาปกรรมอันเกา ฟนไฟอันเกา เผาคนๆ นั้น
แหละ ใหพากันระวัง ตั้งใจใหด ี

เวลาจะหลับจะนอนดังที่เคยสอนแลว ทานทั้งหลายใหภาวนานะ หากจะมีวันหนึ่ง
เวลาหนึ่งรายหนึ่งๆ ทีแ่สดงความประหลาดอัศจรรยขึ้นมาใหเจาของไดเห็นชัดเจนภายใน
ใจของเราจากการภาวนา นี่ไดทํามาแลวจึงไดกลามาประกาศสอนพี่นองทั้งหลายอยางไม
สะทกสะทาน เราไดนําธรรมมาสอนพี่นองทัง้หลาย ไดมาจากการภาวนานะ การเรียนเราก็
เรียนพอเปนปากเปนทางมา บทเวลาเอาจริงเอาจังเขาขั้นปฏิบัติจิตตภาวนาฆากิเลส สังหาร
กิเลส ตั้งแตวันกาวขึ้นสูเวที จนกระทั่งถงึวาระเปดธรรมขึ้นในใจแลว เอาละที่นี่ กิเลสตัว
ไหนแมเม็ดหินเม็ดทรายไมใหเขามายุง เราทําประโยชนใหแกโลกโดยถายเดียวจนกระทั่ง
ปานนี้ เราไมมีกิเลสตัวภัยใดเขามาแฝงในหัวใจเรา เราสอนโลกดวยความบริสุทธิ์ใจ 

โลกจะรอนขนาดไหนก็ตาม เปนฟนเปนไฟกต็าม ใจเราไมเปนไฟ ใจเราเปนธรรม
เปนน้ําดับไฟๆ ตลอดมา นี่ละอํานาจแหงการปฏิบัติทางดานจิตตภาวนาเห็นประจักษ
ทีเดียว ใจดวงนี้นะ เวลามันหมดคุณคาหมดจริงๆ หมดราค่ําราคา ไมมีอะไรยิบแย็บพอ
เปนราค่ําราคาเลย อยางนี้ก็มี ใจดวงนี้ละนะ แตเวลาไดฟนขึ้นมาดวยอํานาจแหงธรรมเปน
เครื่องชุบเลี้ยง เปนเครื่องซักฟอกแลว ก็กลายเปนของดีขึ้นมาๆ ใจของเราทุกคนพรอมที่
จะรับความดีเสมอ หิวโหยตอความดีงาม หิวโหยตอความสุขทั้งหลาย เพราะมีตั้งแตความ
ทุกขทับหัวใจๆ เพราะฉะนั้นจงเอาธรรมเขาไปเบิก ปดออกในความทุกข คอืฟนไฟของ
กิเลสที่เผาหัวใจนั้นนะ ปดมันออกๆ แลวจะคอยเห็นความสวาง ความสงบรมเย็น อยูที่
ไหนจะเย็นๆ  

ถาใจเย็นแลวอยูที่ไหนสบายมนุษยเรา มันอยูที่ใจนะ ไมไดอยูที่ทองฟามหาสมุทร 
ไมไดอยูที่หอปราสาทเทานั้นชั้นเทานี้ชั้น มันอยูทีใ่จ ถาใจไมดีเอาขึ้นไปชัน้ไหน เหมือนเอา
คนไขไปรักษาโรคในโรงพยาบาลชั้นสูงๆ ก็ไปครางอือๆ อยูโนน นั่นมันทุกขอยูกับคนไข 
ไมไดทุกขอยูกับตึกโรงพยาบาลชั้นสูงๆ มันทุกขอยูกับคน เมื่อหายโรคแลวลงมาอยูไหนก็
สบายหมด นี่ละใจเปนของสําคัญ เวลานี้ใจเรากําลังเปนใจของคนไขทกุคน ตองพยายาม



 ๕

รักษาดวยหยูกดวยยา ดวยหมอ หมอคือครูคืออาจารยแนะนําส่ังสอน ยาคืออรรถธรรม ให
ปฏิบัติตามทานแลวเราจะคอยหายวันหายคืนไปโดย แลวใหระวังของแสลง อะไรที่เปนของ
แสลงตออรรถตอธรรม นั้นคือขาศึกของเราเอง ใหระวังอันนี้ และใหระมัดระวังตอไปๆ 
บานเมืองเราจะมีแตความสงบรมเย็น 

ขอใหมีธรรมในใจเถอะมนุษยเราเขากันไดสนิทหมด ถามีตั้งแตกิเลสตัวเยอหยิ่ง
จองหองพองตัว ไปทีไ่หนโลกแคบทั้งน้ันแหละ เปนไฟเผาไปเลย ถากิเลสไปไหนทั้ง
เยอหยิ่งจองหองพองตัว ลืมตัวเอง แลวก็เปนบายศ บาลาภ บาทุกส่ิงทุกอยางขึ้นอยูกับ
กิเลสทั้งหมด เร่ืองดอียูกับธรรมทั้งนั้น ธรรมไมลืมตัว แลวคนมีธรรมเขากันไดหมด ไมวา
เด็กวาผูใหญ ไมวาสัตวดิรัจฉานกับคน ไมมีคําวาดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกัน นี่ละธรรม 
มีแตความเมตตาสงสารสงเคราะหกัน ตามกําลังที่จะสงเคราะหไดมากนอยเพียงใด ที่จะไป
ดูถูกเหยียดหยามในชาติชั้นวรรณะของเขาไมดถูกู เพราะตางคนตางมีกรรมมาดวยกัน 

ใครก็อยากเปนใหญเปนโต อยากดิบอยากดี ใครอยากเลวไมมีในโลกนี้ แมแตเด็ก
ก็อยากดี ใครก็ตองอยากดีเหมือนกัน เมื่อเปนเชนนั้นแลวทําไมมันถงึไมดี เอา ถามกันเขา
อีกทีหนึ่ง กเ็พราะกรรมของตัวเองแตละคนๆ  เมื่อตางคนตางมาดวยกรรมดีกรรมชั่วของ
ตนและตบแตงไมไดแลว มันเปนผลขึ้นมาแลว มีอยางไรก็ตองเสวยอยางน้ัน ทีนี้ผูที่มี
ความดีมีธรรมในใจก็ตองไดสงเคราะหสงหาเมตตาสงสารซึ่งกันและกัน ดวยความไม
เยอหยิ่งจองหอง เขาใจไหมละ นี่ละธรรมอยูที่ไหนสงบรมเย็นไปหมด เขาถึงสัตวดิรัจฉาน
ก็เย็น ถึงเดก็ถึงผูใหญถงึไหนๆ เขาไดหมดลงวาธรรม ไมมกีารถือเนื้อถอืตัว มีแตความ
ประสานสามัคคี เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความเมตตา มีความเสียสละ นี่เรียกวา
ธรรม พากันจําเอานะ ถากิเลสแลวขวางทันทีๆ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ ตอไปนี้ใหพร 
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