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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 กิโลคร่ึง รวมดอลลารที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งที่มอบ
แลวและยังไมไดมอบได ๗,๓๒๘,๑๙๗ ดอลล ก็ไดมาอยูเรื่อย ๆ อยางน้ีแหละ 

เม่ือวานน้ีทีแรกเราวาจะไปไกลนะ เลยชัยภูมิไปโนน เห็นแลวนาสงสาร มันจะตอ
เพชรบูรณโนนละมัง ไกล ๓๓๐ กวากิโล โรงพยาบาลเทพสถิต กับภักดีชุมพล น้ีไลเล่ีย
กัน อยูทางดาน อูย ไกล อยูติดเพชรบูรณละมัง เราเคยไปแลว ทีนี้เมื่อวานนี้ทีแรกคึกคัก
ตั้งทาวาจะไป ใหพระเตรียมของไป สงสารวาจะไป พอไปถึงครึ่งทางรูสึกเหนื่อยแลว เอ 
ยังไงกัน เราถามพระดูกิโล จากนี้ไปโนน จากโนนยอนหลังมาน้ีเทาไร มันพึ่งเริ่มครึ่ง เรา
รูสึกเหน่ือยแลว อูย ไมไหวแลว สุดทายเลยแวะเขาโรงพยาบาลคอนสวรรค ไมไปเลย 
จากนั้นไปอีก โถ ไกล เลยไมไปเม่ือวานน้ี พอไปพวกนั้นก็ขอตึกขออะไร ไมใหเราก็บอก 
เม่ือวานซืนน้ีเราก็ไปใหทางบุงคลาแลว นั่นก็คันหนึ่งเหมือนกัน ท่ีวาจะตีปากเขาน่ัน คร้ัน
กลับมาแลว ปากมันจะตีเขา แตใจมันไมตีละซี ก็มาคิดเปนหวงเปนใย เขาอยูที่อัตคัดขัด
สนเราก็ทราบอยูแลว แลวไดชวยมาโดยตลอด 

ทีนี้ไปเขาก็ขอ ทีแรกเราบอกไมให คร้ันมาแลวก็มาพิจารณา ถึงไดมาตัดสินใจ
เม่ือเชาวานน้ี โทรไปบอกทางนูนวาใหแลว อยางน้ันนะ หางไปอีกอาทิตยหรือวาไง ก็ได
ใหพรเจริญ น่ันก็คันหน่ึง แตท่ีน่ันให ๒ ชนิด อุลตราซาวดเคร่ืองหน่ึง กับรถยนตคัน
หน่ึง ท่ีบุงคลาใหรถยนตคันหน่ึงติด ๆ กัน เราจะไปเอามาจากไหนเงิน ฟงซิ อยางเขา
โอนมานี่ก ็ ๑ แสน แตเราฟาดรถยนตคันเดียว ๙๗๕,๐๐๐ นูนนะเห็นไหมละ ของเลน
เมื่อไร 

เราไมไดสบายใจนะท่ีรถนําเขาใหความสะดวกแกเรา จิตมันเปนอันหน่ึง เร่ืองรถ
นะสะดวก แตใจเรามันไมไดสะดวกนะ มันหากเปนอยูในน้ัน เหมือนเอารัดเอาเปรียบ
พวกสัตวโลกดวยกัน เปนอยูในจิตไมเคยจืดจางนะ ไปไหนเหมือนกัน เขาใหความ
สะดวก มีรถหวอไปนําหนาเรา เราตามหลัง มันขัดตลอด แตเราก็พิจารณาถึงเหตุผลกล
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ไกอะไรแลวเราก็บืนไปอยางน้ันแหละ ทั้ง ๆ ที่ไมสะดวกนะ มันหากเปนอยูในจิต เขาก็
ทราบเร่ืองราวของเรา ตามกฎหมายบานเมืองมันก็มีอยางนั้น กฎจราจรมี 

แตนี้ธรรมไมไดขึ้นกับกฎใด ข้ึนอยูกับธรรมลวน ๆ  เขาไมสะดวกแตเราสะดวก 
เขาแทนท่ีจะไดไปแตเราตัดหนาเขาไปเสียเลยใหเขาหยุดชะงัก มันเปนอยางน้ัน มันเปน
อยูในจิตตลอด ไมจําเปนจึงไมอยากจะเอาไป แตนี้ก็เปนเรื่องจําเปนจึงตองอนุโลมตาม 
ทั้ง ๆ ที่ใจเราไมไดเปนไปตามนะ มันเปนอยูตลอดไมเคยชินนะ ไปทีไรก็ทีนั้นอยูอยาง
น้ัน แตก็พิจารณาเทียบเคียงเหตุผลมาประกอบกัน ก็ฝนไปตามวาน่ันแหละ ทั้ง ๆ ที่ไม
สะดวก อันหนึ่งสะดวก ทางดานกฎหมายสะดวก แตทางดานธรรมะไมสะดวก เรื่องของ
เราเปนเร่ืองธรรม พิจารณาทั่วถึงหมด เสมอภาคไปหมดเลย แตน้ีเวลาเราสะดวกเขาไม
สะดวก แนะ เปนอยางน้ันนะ ไฟเขียวอื๋อออกมาแทนที่เขาจะไปได รถหวอผานหนาเขา
ตองหยุดเสียกอน รถตองผานไปเรียบรอย ดีไมดีไฟเขียวกลายเปนไฟแดงขึ้นมา เสีย
เวลาไปอีกเขานะ คิดไปหมดนั่นแหละ 

รถเราไปเขาหลบอยางน้ีเราย่ิงคิดมากนะ เขาไมทราบ พอรถหวอผานไปปบ เขา
หลบปุบ หลบอยางกิริยารวดเร็วหรือตกใจอะไรอยางน้ี เราไมไดสบายใจนะ นี่อาการของ
เขาเปนอยางน้ีเพราะเรา แนะ ไปกระตุกเขาใหมีความตกอกตกใจบางอะไรบาง น่ีละเร่ือง
ธรรมกับโลกมันเปนคูเคียงกัน กฎหมายนี้ก็เอาออกจากธรรม เอาไปเปนกฎหมายเพื่อ
ความเปนธรรมเสมอภาค แตธรรมนี้ละเอียดกวากฎหมายเขาไปอีกทีหนึ่ง ตางกันอยาง
น้ัน เชนอยางไฟแดง กฎหมายเขาบังคับไวเปนสวนรวม เมื่อเห็นไฟแดงตองจอดรถทั้ง
น้ัน ๆ น่ีเรียกวากฎหมาย ฝาไฟแดงไปก็ปรับ เรียกวาเปนโทษ ถาธรรมะไมเปน ไฟแดงนี้
เขาเพ่ือสวนรวมไป วาไปกลาง ๆ แตสวนธรรมะนี้ทั้งกลางทั้งซอกแซกละเอียดตางกัน 
ไปนี้ไฟแดง ไมมีใครเลยเปดไวเฉย ๆ ไมเห็นมีอะไร รถก็ผานไปเลยไมผิด เราก็เคยพูด
เหมือนกัน 

เราผานไฟแดงไปน่ันละ ทั้ง ๆ ที่ทางกฎหมายผิด แตธรรมไมผิด ธรรมก็ไปได 
เขาใจไหม มันละเอียดตางกัน ถาหากวารถยังขวักไขวอยูนี้ถึงจะไฟเขียวก็ไปไมได ทาง
ธรรมะนะ ถึงไฟเขียวก็ไปไมไดถารถยังขวักไขว ไมปลอดภัย ไปก็ขัดธรรม ถึงจะถูก
กฎหมายก็ไมถูกธรรม แนะ ถาไฟแดงแตไมมีใครเลย เปดโก ๆ เอาไว โกอะไรไปเลย 
ตางกันอยางนี้นะ เราทําไดสบายเราไมมีอะไรสะทกสะทานเพราะเล็งเปนธรรมโลงไป
หมดแลว เอาธรรมเขากางนี้โลงไปหมด เรื่องธรรมแลวจะโลงไปตลอด ถาเรื่องโลกเรื่อง
กิเลสแลวจะขวาง มากนอยจะบอกในตัว ขวางในตัว ตางกันนะ 
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ธรรมน้ีเปนของสําคัญ ผูที่จะเอาธรรมมาประกาศสอนโลกดวยการรับรองของผู
แสดงเอง คือศาสดาองคเอกนี้ เปนศาสดาองคเอกมาแลว ธรรมช้ันเอกไดสมบูรณแลว 
สอนอะไรจึงไมผิดพลาด เปนอยางน้ันนะ ตางกัน เพราะฉะน้ันธรรมจึงเปนแบบฉบับได 
เราจึงอยากใหพ่ีนองชาวโลกเราไดหันหนาเขาสูธรรม อยายึดอยาถือพรรคพวก ภาคอะไร
ตออะไร ตลอดถึงประเทศนั้นประเทศนี้ ทวีปน้ันทวีปน้ีอะไรเลย น้ันเปนวรรคเปนตอน 
ใหถือเปนสวนรวมวา สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันหมดทั้งสิ้น ตางคนใหตางเล็งจิตใจของกันและกันใหสม่ําเสมอ น่ีเรียกวาธรรม 

ถาโลกไดหมุนเขาสูธรรม เชนธรรมของพระพุทธเจานี้เปนธรรมที่เลิศเลอสุดยอด
แลว เราจะพูดถึงเรื่องเทียบเคียงหรือเปนคูแขงไมม ี ในโลกเรานี้บอกไมม ี เพราะไมมี
ศาสดาองคใดท่ีเปนเจาของศาสนาเปนผูส้ินกิเลส รูแจงแทงทะลุโลงไปหมดเหมือนพระ
พุทธเจาท่ีเปนเจาของศาสนาแตละคร้ังละคราวมาตลอดปจจุบันน้ี และยังจะเปนไปอีก
อยางน้ีเปนแถวแนวเดียวกัน ตายตัวดวยความถูกตองแมนยํา ไมไดเสกสรรปนยออะไร
เลย แตศาสนาของคนมีกิเลสยอมมีเปนวรรคเปนตอน มีสูง ๆ ต่ํา ๆ ดีไมดียังมีที่แจงที่
ลับ สวนพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาตรัสรูธรรมชั้นเอกขึ้นมานี้ไมม ีที่แจงก็ไมม ีที่ลับก็ไมมี 
ทานจึงแสดงไววา นตฺถิ โลเก รโห นาม ขึ้นชื่อวา ที่ลับยอมไมมีในโลก  

น่ีธรรมทานแสดงไว ท่ีลับไมมีในโลก ผูทําก็เปนที่แจงที่เปดเผยอยูกับตัวเองผูทํา 
ไมไดไปเปดเผยอยูกับความมืดความสวาง มันเปดเผยอยูกับผูทํา ทําดีเปนดี ทําช่ัวเปน
ชั่ว อยูกับผูทําเอง ไมขึ้นอยูความมืดแจงสวาง เพราะพวกนี้ไมเปนผูผิดผูถูก มีมืดแจงมา
ตั้งกัปตั้งกัลป ผูผิดผูถูกเปนเรื่องของสัตวโลกตางหาก ถาสัตวโลกทําจะมาหลบหลีกวา 
ทําคนไมเห็นไมรูแลวเราจะไมผิดไมได ผิดแลวตั้งแตเริ่มลงมือทํา จะมีพระอาทิตยรอย
ดวง ถาทําผิดก็ผิด หรือทําถูกก็ถูก รอยดวงพระอาทิตยไมมีความหมาย มันผิดมันถูกอยู
กับการกระทําของบุคคล ทําที่มืด มืดขนาดไหนก็ตามถาทําผิด มีกี่หมื่นกี่แสนกี่ลานคน
ผิดหมด เพราะมันผิดอยูกับการกระทํา ถาไมกระทําไมผิด  

น่ีละธรรมพระพุทธเจาทานเปดเผยไวอยางน้ี คือมันอยูกับตัวเองทานบอก 
ทานจึงบอกดวยวา กรรม ๆ อยูกับสัตวผูทํา ถาไมทําก็ไมเปนกรรม คําวากรรมแปลวา
การกระทํา ทําดีทําชั่วเปนผลขึ้นมา ติดตามข้ึนมาเรียบรอยแลว เปนความคิดเห็นของเรา
เอง แตเราไมไดคิดถึงเรื่องวาจะเยอหยิ่งจองหอง หรือจะดูถูกเหยียดหยามผูหนึ่งผูใด 
เราคิดดวยความเปนธรรม เรียกใหเต็มยศเต็มกําลังก ็ เราจะตัวเทาหนูก็ตาม ธรรมท่ีเรา
ปรากฏอยูในหัวใจน้ีก็เต็มหัวใจแลว จึงไมมีสงสัยพระพุทธเจา แมพระองคเดียวเราไม
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เคยมี พอจาขึ้นนี้มันกระเทือนถึงกันหมดพระพุทธเจา จึงเคยเทียบไวแลววา เหมือนนํ้า
มหาสมุทรกวางขนาดไหนก็ตาม บรรดาแมนํ้าจะไหลมาจากสายใด ๆ ก็ตาม เมื่อเขามา
ถึงมหาสมุทรแลวเปนแมน้ํามหาสมุทรเหมือนกันหมดไมมีอะไรแปลกปลอม เปนแมนํ้า
มหาสมุทรเหมือนกันหมด  

น้ีบรรดาพระพุทธเจาท้ังหลายพอตรัสรูปงข้ึนมาเทาน้ัน ถึงขั้นบริสุทธิ์ ไมวาจะ
เพียงพระพุทธเจา แมพระอรหันตไมวาเพศหญิงเพศชาย เพราะจิตไมมีเพศ ถึงขั้น
บริสุทธิ์แลวถึงนิพพานดวยกัน ถึงมหาสมุทรทะเลหลวงดวยกัน ไมมีสูงมีต่ํา ตามที่ทาน
แสดงไววา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาทานผูบริสุทธ์ิ นับแตพระพุทธเจาทั้งหลายลงมา
ถึงสาวกองคสุดทาย เปนความเสมอภาคกันหมด ไมมียิ่งหยอนกวากัน จึงเทียบเปน
เหมือนกับน้ําจะไหลมาจากคลองใดก็ตาม เม่ือเขาถึงมหาสมุทรแลวเปนนํ้ามหาสมุทรอัน
เดียวกันหมด เราจอมือลงตรงไหนจะถูกน้ําคลองใด ๆ ถูกแมน้ํามหาสมุทรอยางเดียวกัน
เทาน้ัน ไมถูกคลองนั้นคลองนี้ที่เคยไหลเขามา พอถึงนํ้ามหาสมุทรแลวเปนนํ้ามหาสมุทร  

น้ีจิตท่ีบริสุทธ์ิแลวก็จาข้ึนก็เปนแบบเดียวกันหมดเลย มองดูนี้กับพระพุทธเจาก็
เปนอันเดียวกันแลว เหมือนเราจอมือลงไปน้ีเปนมหาสมุทรอันเดียวกันแลว ไมมีจะสงสัย
วาเกาะใดดอนใดเปนแมน้ําที่ไหลมาจากคลองนั้นคลองนี้ไมมี เปนมหาสมุทรอยางเดียว
กันหมด นี้พอบริสุทธิ์ผึงเทานั้น ไมตองไปหาพระพุทธเจาที่พระองคใดที่ไหนเลย จาน้ี
บอกในตัวเสร็จ น่ัน ทานแสดงไววา ผูใดเห็นธรรมผูน้ันเห็นเราตถาคต เห็นอยางน้ีเอง 
น่ีเรียกวาเห็นสุดยอด แตการเห็นธรรมเห็นเปนข้ัน ๆ ตอน ๆ เขาไปเร่ือย ๆ จนกระทั่ง
ถึงเห็นพระพุทธเจาโดยสมบูรณดวยความบริสุทธ์ิใจของเราไมมีกิเลสแฝงเลย น่ัน
เรียกวาเห็นพระพุทธเจาโดยสมบูรณ ผูใดเห็นธรรมผูน้ันเห็นเราตถาคต คือเห็นพระ
พุทธเจา  

เมื่อเปนอยางนั้นแลวเราจึงอดไมไดที่จะพูดออกมา ใครจะวาเราโออวดหรือทา
ทาย หรือกลาหาญหรือเยอหยิ่งจองหอง ใครจะวาก็วาไดแตเราไมวา เราจะวาตามความ
จริงท่ีรูท่ีเห็นของเราอยางน้ีวา เราอยากใหโลกท้ังหลายนอมเขามาสูธรรมของพระ
พุทธเจา ท่ีเปนศาสนาท่ีเลิศเลอสุดยอดแลว ไมมีท่ีตําหนิแลวน้ี ตางคนตางเคารพนับ
ถือรักความจริงท่ีทรงแสดงไวแลวเรียบรอยแลวน้ี แยกจากความเปนพรรคเปนพวก เปน
ทวีปน้ันทวีปน้ี โลกนั้นโลกนี้ออกเสียหมด ใหเหลือต้ังแตยอมรับความจริง ทีน้ีเอาศาสนา
ของพระพุทธเจาผางเขาไปในจุดกลางนี้คือความจริง เอา วินิจฉัยเอา ผิดถูกประการใด
ใหพิจารณาตามน้ี ปฏิบัติตามนี้ โลกน้ีจะไดรับความรมเย็นลงมากทีเดียวนะ แมจะไมสิ้น
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สุดวิมุตติหลุดพนก็ตาม ก็เปนผลท่ีใหไดรับความสงบสุขท่ัวหนากัน ลดความเดือดรอน
วุนวายจากกิเลสรบกวนหรือบีบบ้ีสีไฟลงเปนอันมากทีเดียว 

เวลาน้ีโลกท่ีเดือดรอนวุนวาย เราจะวาอะไรกอความเดือดรอน ธรรมทานไมม ี ก็
เห็นแตกิเลสรอยเปอรเซ็นต ๆ ที่พัดผันหัวใจสัตวโลกตั้งแตผูนอยถึงผูใหญ ถึงผูใหญสูง
สุดในวงสมมุติที่ยอมรับกัน มีแตกิเลสเปนตัวบงการ หมุนไปหมุนมาอยูนั้น ถากิเลสเปน
ตัวบงการอยูกับหัวใจผูย่ิงใหญดวยแลว นั้นแหละจะแสดงฤทธิ์เดชเอามาก เชน อยาง
ประเทศนี้มีกําลังมาก แลวก็เสริมกันดวยกิเลส ทิฐิมานะก็สูง เรามีอํานาจวาสนามาก 
ความเฉลียวฉลาดเรามากกวาใคร น่ีจะทําลายคนอ่ืนได เยอหยิ่งจองหอง บีบบ้ีสีไฟคน
อื่นก็ได น่ันเปนอยางน้ี ถาเปนธรรมแลวมีธรรมมากเทาไรยิ่งออนนิ่มไปหมด น่ีมันตาง
กันนะ เขาไดหมด แมสัตวจะเล็กขนาดไหนถารูแลวทําไมลง บรรดาพระพุทธเจาพระ
อรหันต จะต้ังเจตนาทําลายสัตวน้ีเรียกวาไมลง แมพระองคเดียวไมเคยม ี พระอรหันต
เหมือนกันองคเดียวก็ไมมี หากเปนหลักธรรมชาติที่จะทํา ไมลงอยูในหัวใจน้ี เปนอยาง
น้ันนะ ตางกันอยางนั้นนะ เพราะฉะนั้นจึงไมคํานึงถึงวาที่ลับที่แจง  

นี่อยากใหโลกทั้งหลายไดสนใจในธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวนี้ แตแลวมันก็
ข้ึนอยูกับกรรมเหมือนกันน้ันแหละ แยกมาหากรรมแลวมันก็กลืนไมไดคายไมออก
เหมือนกัน แตความอยาก ๆ อยากใหโลกท้ังหลายไดสนใจในธรรม แลวเราจะไดมีความ
สงบรมเย็น แมท่ีสุดยนเขามาหาเมืองไทยเรา ถาตางคนตางนับถือพุทธศาสนาตามเพศ
วัยของตนพอสมควรแลว โลกน้ีจะมีความสุขความเย็นใจมากกวาน้ีอีกนะ มากกวาที่เปน
อยูในเมืองไทยเวลาน้ี ความสงบรมเย็นจะเพ่ิมมากกวาน้ี แลวโลกกวางแสนกวางที่คอย
แตจะยํ่ายีตีแหลก เผากันใหเปนเถาเปนถานน้ีก็จะสงบลง เพราะอํานาจแหงธรรมเปน
นํ้าดับไฟ ๆ เห็นใจเขาใจเรา ผูใหญเห็นใจเด็ก ตามธรรมดาผูใหญยอมเห็นใจเด็ก ไมถือ
สีถือสาเด็ก เหมือนประหนึ่งวาพอแมกับลูกไมถือสีถือสากัน  

ทีนี้ธรรมก็เหมือนพอเหมือนแม ไอเรื่องสัตวทั้งหลายที่มีกิเลสก็เหมือนลูกเล็ก
เด็กแดง ไมถือสีถือสาเขาและพยายามปรับปรุงแกไข สั่งสอนเขาใหดีขึ้นไป เขาก็จะดีขึ้น
ไปเรื่อย ๆ จากอํานาจแหงความดีของผูใหญที่มีความเมตตาสงสาร แนะนําส่ังสอน  

โลกนี้ก็เหมือนกัน ถาไดนําธรรมของพระพุทธเจาไปปฏิบัติแลว ไมวาบานใดเมือง
ใดจะชุมเย็นเปนสุขไปดวยกันหมด เฉพาะเมืองไทยเรานี้เปนเมืองพุทธมานานแสนนอน 
ควรที่จะนําธรรมะของพระพุทธเจาไปพิสูจนกับกิเลสดูเปนยังไง ตื่นนอนขึ้นมากิเลส
ทํางานแลว ธรรมไมเคยไดทํางาน นอนยังไมตื่น ทีนี้ปลุกธรรมขึ้นมาใหตื่นนอน ใหดูเหตุ
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ดูผล ดูความเคลื่อนไหวของใจที่กิเลสฉุดลากไปนั้นบางวา มันฉุดลากไปทางใดบาง สวน
มากตอมากมีแตฉุดลากไปทางผิดทางต่ําทั้งนั้น เรื่องของกิเลสเปนอยางนี้โดยถายเดียว 
ที่จะฉุดลากสัตวโลกใหไปในทางดีไมมี น่ีใหดูกิริยาอันน้ีของกิเลสดวยธรรมของเรา แลว
เราจะยับยั้งชั่งตัวของเราได ควรหนักก็จะเปนเบาลงมา ๆ ละได ๆ เปนลําดับ ๆ  

ถามีธรรมเปนเบรกหามลอก็จะดีขึ้นไปอยางนี้ ถาไมมีธรรมแลวทะลุไปหมดเลย 
เปนเถาเปนถานไปไดหมด ไมมีอะไรยับยั้งกันไดเลยแหละ เพราะไมมีธรรมยับย้ัง ให
กิเลสยับยั้งกันไมมี มีแตพุงหนา ๆ เร่ือยไป ทีน้ียนเขามาหาตัวของเราแตละคน ๆ เขามา
อีก เราเวลาไมไดปฏิบัติศีลธรรม ไมเคยสนใจกับศีลกับธรรมจิตใจเปนยังไง ก็เปนไฟทั้ง
กองนั้นแหละ ใครจะเอาสมบัติเงินทองขาวของ ยศถาบรรดาศักดิ์มาโอมาอวดวาจะไมมี
ความทุกข เพราะเรามีสมบัติมากอยางน้ีเปนไปไมไดเลย ทุกขตองเปนทุกขตลอดเวลา 
คนมีกับคนจนจึงมีความทุกขเชนเดียวกันในทางจิตใจ ในทางรางกายหากมีเบาบางกวา
กันบางก็ตาม แตทางจิตใจผูใหญเทาไรยิ่งมีความทุกขมาก อันนี้เขาก็จะตองอางวาเพราะ
ความรับผิดชอบมาก เพราะอารมณมันมาก ความปรารถนาลามก หรือความปรารถนา
ใหญโตเกินโลกเกินสงสารมันมีมากมันก็ตองคิดมาก  

นี่เขาไมคอยคิดละอยางนี้นะ ถาคิดเปนธรรมแลว คนมียศถาบรรดาศักดิ์สูงเทาไร 
ถาไมมีธรรมในใจจะเปนผูไดรับความทุกข มีความทุกข สั่งสมความทุกขมากยิ่งกวาคน
ท้ังหลาย เชน ตาสีตาสาอยูตามทองนาเขาไมไดคิดมากนะพวกนี้ เปนทุกขก็ทุกขตาม
ประสีประสาของเขา แตเรามันเปนทุกขเปนทุกขจริง ๆ ดีไมดีกวานเอาคนทั้งประเทศมา
เปนทุกขดวยกันก็ได  เพราะเปนหัวหนาเขา พาเขาผิดก็ผิดกันทั้งประเทศ พาถูกยกกัน
ไดทั้งประเทศ  

มันสําคัญอยูท่ีกิเลสกับธรรม ถาปลอยใหกิเลสออกหนาแลวจมได ใหญเทาไรย่ิง
พากันจมไดอยางงายดาย ถาธรรมเปนผูนําแลวก็ชุมเย็นไปเร่ือย ๆ สงบเย็นไปหมด จึง
ขอใหยนเขามาอยางน้ี ตั้งแตโลกทั้งโลกพอจะมีศาสนาบางจะเปนความรมเย็น ยนเขามา
สูเมืองไทยของเราซึ่งเปนชาวพุทธ ใหตางคนตางมีศีลมีธรรมยับยั้งชั่งตัวในเหตุที่ไมดีทั้ง
หลาย แลวหมุนตัวไปทางที่ถูกที่ดีเปนผลเปนประโยชนทั่วหนากันแลว โลกเราน้ีจะมี
ความสุขความเจริญย่ิงกวาท่ีเปนอยูน้ี เอา ยนเขามาผูไมเคยปฏิบัติศีลธรรมเลย แลวทีน้ี
มาปฏิบัติศีลธรรมจะเร่ิมมีเบรกหามลอ รูตัวเอง รูการยับย้ังตัวเอง ทางไหนถูกทางไหน
ผิดเพราะไดยินความผิดความถูกมาแลวจากอรรถจากธรรมทาน เราก็ไปปฏิบัต ิ
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ย่ิงเขามาปฏิบัติตัวเขาเอง เชน เปนนักพรต นักปฏิบัต ินักภาวนา นักบวช ตั้งหนา
ตั้งตาปฏิบัติแลวยิ่งจอดูตั้งแตเรื่องกิเลสกับธรรมจะแสดงกันยังไงบาง สวนมากตอมากก็
คือกิเลสมันแสดงกอนอยูแลว แลวธรรมเปนผูคอยจับคอยจอง คอยปด คอยลบคอยลาง 
ตอไปอันนั้นก็คอยออนลง ๆ ทางนี้ดีขึ้น ทีนี้เมื่อธรรมคอยเจริญขึ้น ๆ ความทุกขภายใน
ใจท่ีกิเลสสงเสริมข้ึนมาน้ันก็ดับลงไป เบาลงไป ๆ ธรรมะก็เจริญข้ึนเร่ือย สุดทายกิเลส
พังไปหมดธรรมะจาขึ้นภายในใจ หาทุกขไมมีตั้งแตบัดนั้น จึงเรียกวา นิพพานเท่ียงไป
เลย 

นั่นละอํานาจของธรรมถึงขั้นพนทุกขไดโดยสิ้นเชิง ไมไดเหมือนกิเลสที่ลอลวง
สัตวโลกใหจมกันอยูนี้ มีแตวาอันนั้นก็จะดีแลวไมเคยขึ้น อยากดีอยากเดนอยางนี้ แตมัน
ไมเคยดีไมเคยเดน หากอยาก ไดอยากก็เอา หิว ๆ ไมอิ่มก็คือพวกอยากไดดิบไดดี 
อยากมั่งอยากมี อยากมียศถาบรรดาศักดิ์ อยากมีสมบัติเงินทองขาวของมาก ๆ มัน
อยากดวยกันทุกคน แตมันผิดหวังดวยกัน น่ีคืออยาก หิวแตไมเคยอิ่มไดแกพวกนี ้พวก
หิวไมมีวันอิ่มพอ คือพวกอยากหาเหตุหาผลไมได อยากหาเหตุหาผลไดคืออยากทาง
ดานธรรมะ เอา ถาอยากไดมั่งมีศรีสุขขนาดไหนก็ใหขวนขวายทํา น่ัน ถาอยากอยาง
ความเพียร อยากไดบุญไดกุศล อยากใหจิตใจมีความสวางกระจางแจงขึ้นมามาก ก็ชําระ
กิเลสใหหนักมือ ๆ น่ีธรรมะทานเปนอยางน้ัน ไมมีวาอยากเฉย ๆ แลวไมทํา แลวอยาก
ไปสวรรคก็ไมมีใครเกินเรา เราเปนผูหน่ึง อยากไปนิพพานก็เราเปนผูหน่ึง แตความขี้
เกียจข้ีครานเราก็เปนเบอรหน่ึง นี้มันใชไมไดเขาใจไหมละ อยากไปสวรรคอยากไป
นิพพาน แตความข้ีเกียจข้ีครานจะพาเราไปสวรรคนิพพานมีท่ีไหน มันก็เปนเบอรหน่ึง  

นี่ละมันถึงจมอยูตามเสื่อตามหมอน พวกเราไมไดเรื่องไดราวอะไร ควรจะปฏิบัติ
ตัว ธรรมะก็ประกาศปาง ๆ อยูน้ีแลวท่ีจะใหไดรับความสุข เม่ือเราปฏิบัติตามทานไดนะ 
กิเลสเขาก็ประกาศปาง ๆ ตามหลักธรรมชาติของเขา เอา  ใครเชื่อก็ตามเขาไปจมดวย
กันทั้งนั้น ไมเปนอยางอื่น ใครเชื่อธรรมไปตามธรรมก็ดีไปเรื่อย ๆ ไมเปนอยางอื่น
เหมือนกัน  

เราควรจะตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติอยางนี้ โลกก็จะมีความหมายนะ อันน้ีโลก
ไมมีความหมาย เพราะกิเลสตัวหาความหมายไมไดน้ันแหละ แลวปลอยใหมันสรางโลก 
โลกจึงไมมีความหมายเวลาน้ี ไปที่ไหนมีแตความเดือดรอนวุนวาย คนมีความหมายมัน
เดือดรอนหาอะไร คนเปนฟนเปนไฟเผาไหมตัวเองตลอดเวลามีความหมายอะไร ถาเรา
สรางความหมายข้ึนในตัวของเรา อยูไหนก็มีความหมาย ไมไดตองไปออกประกาศตนวา
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ขามีความหมายอยางน้ันอยางน้ี อยูที่ไหนก็มีความหมาย ขอใหใจกับธรรมเขาเปนอัน
เดียว อยูในภูเขาก็มีความหมายเต็มตัว เทวบุตรเทวดามากราบไหวบูชาเต็มทองฟา เห็น
ไหมละ  

นี่ละพระทานผูที่มีฤทธาศักดานุภาพ นิสัยวาสนาตางกัน ผูที่มีอยางนั้นก็ม ี ไปที่
ไหนคนไมเคารพนับถือเขาไมรูเร่ืองรูราว แตเทวดารู เทวดากราบไหวบูชาตลอดเวลา น่ี
ละความเลิศเลออยูกับใจ ไมไดอยูกับการประกาศนะ พากันจําเอา วันน้ีก็เทศนเพียงเทา
น้ีละ เอานิดหนอย เด๋ียวเคร่ืองอันน้ี(เคร่ืองสงอินเตอรเน็ต) ก็จะเสียแหละ ถาเทศนมาก
กวาน้ีเด๋ียวก็จะไปทําลายเคร่ืองน้ีใหพัง เราเทศนเพียงเทาน้ีละเพ่ือสงวนเคร่ืองอันน้ีเอาไว 
แลวตอนค่ําวันนี้ใหมาเปดไฟอีกนะ มาซอมอีก 

โยม อันนี้เปนจดหมายจากพอของพระนะครับ กราบเรียนนมัสการหลวงตาท่ี
เคารพบูชาอยางย่ิง ลูกชายชื่อพระรัชตะ มีอาการทางจิตคือ เหมือนมีภาพเทวดามาอยู
ในหวงกระแสจิต ออก ๆ เขา ๆ บางครั้งก็ไปบางครั้งก็มา เปนมา ๖ ปแลว แลวไดรักษา
ตัวมาตลอด อาการดังกลาวน้ี ก็มารบกวนเสมอ ๆ ไมหายขาดไป พระอยากมากราบ
หลวงตานานแลว จึงหาโอกาสใหโยมพอพามาถึงไดมาครั้งนี้ จึงกราบนมัสการหลวงตา 
เพื่อแผเมตตาและหวังจะแกไขใหหายจากอาการจิตดังกลาวดวยครับ กราบนมัสการมา
ครับผม 

หลวงตา เออ พระองคน้ีทานมีวาสนา ทานอยู ๆ ทานก็มีเทวดามาเขา ๆ ออก ๆ 
พวกเราไมมีเทวดาเลย พระองคนี้ทานดีของทาน ใหนึก พุทโธ ติดแนบไวเลยนะ เอาละ
จะไดเสริมเทวดามากข้ึนกวาน้ี เอาละพอ เอาเทาน้ัน นึกพุทโธไวในใจซิ 

 

อานและฟงธรรมะหลวงตา วันตอวัน ไดที่ 
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 


