
 ๑

เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๐๘ 

โลกแหงธรรมะ 
 

 ทานนักปฏิบัติทุกๆ ทานโปรดทําความเขาใจกับตนเองวา บัดนี้เราไดกาวเขามาสูวง
ของพระศาสนาที่เรียกวาวงแหงธรรมะ หนาที่ของผูมีความเปนอยูกับวงศาสนาในความ
เปนนักบวชของตน โปรดไดทราบตนเสมอวา แมจะอยูในแผนดินเดียวกันที่เรียกวาโลกก็
ตาม แตความเปนอยู ความรูสึก ความประพฤตทิุกดานของนักบวชผูอยูในวงแหงพระ
ศาสนา ยอมมีความแปลกตางกันกบัโลกทั่วๆ ไป จะยากจะงายจะลําบาก ฝดเคืองสะดวก
อยางไร ตองเปนผูอุตสาหพยายามดําเนินไปตามหนาที่ที่เข็มทิศแหงธรรมไดชี้บอกไวแลว
อยางใด อยาปลอยใหความอิดหนาระอาใจเขาแทรกสิงภายในใจ จะอยูในโลกแหงธรรมะนี้
ไมได 

โลกที่อยูทั่วดินแดน เขาเปนอยูดวยความฝดเคืองความสะดวก ความสุขความทุกข 
ความยากความงาย เชนเดียวกันกับโลกแหงธรรมะของเรา เพราะใครอยูที่ไหนก็มีเครื่อง
บังคับที่จะใหดําเนินกิจการงานทั้งยากและงาย ส่ิงบังคับนั้นไดแกธาตุขันธ ธาตขุันธนี้ทุก
อาการที่มีอยูในตัวของเราและตัวของสัตวทั่วๆ ไป เปนสิ่งจําเปนจะตองอาศัยเครื่อง
บํารุงรักษาเสมอไป ถาขาดการบํารุงรักษาแลว ชีวิตจิตใจจะสืบตอในรางน้ีไปไมได ตอง
แตกสลายลงเพราะขาดปจจัยเครื่องอุดหนุน เมื่อส่ิงจําเปนซึ่งบีบบังคับใหเราจําตองทํางาน 
เร่ืองของงานยากบางงายบาง การไปการมาทุกอยางเพื่อความจําเปนอันนี้ ทุกๆ คนและ
ทุกๆ ตัวสัตวจึงฝาฝนไปไมได จะยากงายลําบากขนาดไหนก็ตองฝนไป 

เราอยาเขาใจวาบานนี้เมืองนี้ บานโนนเมืองโนน ประเทศนี้ประเทศโนน จะมีความ
สะดวกกายสบายใจ ไมมีส่ิงมารบกวนใหไดรับความทุกขความเดือดรอน โลกไหนก็คือโลก
แหงดินฟาอากาศ โลกแหงธาตุขันธซึ่งเปนความจําเปนเสมอตัวดวยกัน ไมมีใครจะฝาฝน
หรืออยูเหนืออํานาจของโลกบีบบังคับคือธาตุขันธนี้ไปได สัตวตัวเล็กๆ ก็มีความจําเปน
เทาตัวของตน สัตวตัวใหญก็มีความจําเปนเทาตัวของตัวเอง มนุษยและสัตวทุกๆ ชั้นทุกๆ 
ประเภท ยอมมีความจําเปนเทาเทียมกันในการที่จะวิ่งเตนขวนขวาย เพื่อจะลดหยอนผอน
ผันความบีบบังคับของธาตุขันธใหเปนไปพอประมาณ 

เมื่อเปนเชนนั้นโลกกับธรรมจึงมีการงานเปนเคร่ืองดําเนินเชนเดียวกัน จะผิดแปลก
กันอยูบางก็เพียงวาทําตามหนาที่หรือความจําเปนและเพศของแตละฝายเทานั้น สวนเรื่อง
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การงานที่แปลวาการกระทํานั้นเหมือนกัน ฉะนั้นผูอยูในโลกจึงตองฝนความลําบากดวย
การทํางานแสวงหารายได ไมฝนก็เปนไปไมได เพราะส่ิงที่บีบบังคับนั้นเปนไปอยู
ตลอดเวลา ไมไดมีเวล่ําเวลาวาเชาสายบายเย็น แมที่สุดเรารับประทานอิ่มหนําสําราญแลว 
โรคภายในกายยังตองมขีึน้ อาการใดที่เปนไปอยูในกายไมปรกติ อาการนั้นแสดงวาจะ
ตองการสิ่งเยียวยา เมื่อความจําเปนเกิดขึ้นเชนนั้น ผูเปนเจาของจะนิง่นอนใจไมได ตอง
วิ่งเตนขวนขวายทุกวิถีทาง เพื่อส่ิงทีบ่กพรองหรือจําเปนซึ่งบีบบังคับอยูนั้นใหลดนอยถอย
ลง 

ฉะนั้นการงานของโลกกบัการงานของธรรม จึงมีหนาที่ดําเนินไปตามเพศของตน 
หรือตามความจําเปนของตนแตละฝายๆ ไมมีโลกไหนจะอยูเฉยๆ โดยไมตองทํากจิการ
งานใดๆ ไมกระทบความยากความลําบาก ความทุกขความฝดเคือง เพราะโลกนี้เปนโลกที่
อยูของผูฝดเคือง เปนโลกที่อยูของบุคคลผูยุงยากและสัตวผูจําเปนที่จะตองแสวงหาทุกๆ 
ส่ิงซึ่งเปนความจําเปนแกตนเองมาเยียวยาเสมอ ถาตัวเองมีความเกียจครานและความโง
เขลาเบาปญญา ไมสามารถจะปกครองตนได ก็ยิง่มีความทกุขทวีคูณขึ้นเปนลําดับในบุคคล
และครอบครัวนั้นๆ หรือในสัตวตัวนั้นๆ  

เพราะฉะนั้นกิริยาของสัตวและบุคคลที่เคลื่อนไหวไปมาขวักไขว ใหเราไดเห็นอยูนี้ 
ทั้งบนแผนดิน บนอากาศ ตามบานตามถนนหนทาง เต็มไปดวยสัตวดวยบุคคลที่วิ่ง
ขวักไขวกันอยูเพื่อส่ิงจําเปนซึ่งมีอยูภายในรางกายของตนทั้งนั้น ผูอยูในน้ําก็ตองแสวงหา 
ผูอยูบนบกก็ตองแสวงหา อยูที่ไหนกต็องว่ิงวอนกนัอยูเชนนั้น ไมมีใครจะอยูเฉยๆ ได นี่
โลกจําเปนอยางน้ี เร่ืองโลกจําเปนก็เกี่ยวกับเรื่องของเรานั่นเองจําเปน คําวาโลกนี่หมายถึง
สวนรวมทั้งหมดที่อยูดวยกัน ทานเรียกวาโลก บุคคลและสัตวรวมกันเขามากๆ ตลอดวัตถุ
ส่ิงของทั้งหมดที่มอียูในแผนดินนี้ รวมกันเขาทานเรียกวาโลก จะโลกไหนก็ตองเปนโลก
วิ่งเตนขวนขวายดวยความทุกขความลําบากเหมือนกัน 

นี่เรากาวเขามาสูวงแหงพระพุทธศาสนา แมจะใหชื่ออนัหนึ่งก็ไมผดิวาโลกแหง
ธรรมะ คือเปนวงอันหนึ่งซึ่งอาศัยอยูกับโลกทั่วๆ ไป เราจําเปนจะตองว่ิงเตนขวนขวายเพื่อ
เยียวยาสิ่งที่บกพรอง หรือขัดขวางภายในจิตใจของเราใหคอยหมดไปเปนลําดับ ถาเรากาว
เขามาสูวงแหงศาสนาวาเปนของลําบาก ไมสามารถจะประพฤติตนใหเปนไปตามแนวทาง
แหงธรรมที่พระพุทธเจาทรงประทานไวแลว เราไปอยูโลกไหนเราจึงจะสามารถปกครองตัว
ของเราได เพราะเราอยูในธรรมเราก็ไมสามารถ เราอยูในโลกเราจะไปหาความสามารถมา
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จากไหน เพราะความสามารถนั้นเกิดขึ้นจากเรา และความไมสามารถก็เกิดขึ้นจากเราคน
เดียว 

ขอใหคํานึงถงึเร่ืองของตวัเสมอ ที่จะปรับปรุงตัวเองอยางใด จึงจะเปนไปเพื่อความ
อาจหาญราเริงตอหนาที่การงานของตนซึ่งอยูในวงแหงพระศาสนา ประการหนึ่งเราที่อาศัย
วงของพระศาสนานี้ ไดขบไดฉันไดอยูไดหลับไดนอน ไดใชไดสอยดวยความสะดวกสบาย
นี้เปนมาเพราะเหตุใด ทุกส่ิงที่เราอาศัยอยูนี้ เปนมาจากเรื่องของพระพุทธเจาพระองค
เดียว ที่ทรงใหความรมเย็นเปนสุขแกโลก พระพุทธเจาที่จะไดอุบัติขึ้นมาในโลกนั้นทรงทํา
อยางไร ไมไดปรากฏวาความออนแอ ความขี้เกยีจขี้คราน ความทอแท ไดเขาเคลือบแฝง
ในปฏิปทาของพระพุทธเจา และเคลือบแฝงในธรรมะที่ทรงประทานไวทุกบททุกบาท รวม
แลว ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ไมปรากฏวาธรรมะบทใดที่เจือไปดวยความทอแทออนแอ 
ความเกียจคราน ความมักงาย ความประพฤตตินตามอําเภอใจชอบ เพราะอํานาจแหง
กิเลสเปนเคร่ืองผลักดันออกมา หรือเปนเครื่องกดขี่บังคับ 

พระพุทธเจาไดอุบัติขึ้นมา ไมไดอุบัตขิึ้นมาเพราะธรรมลามกเหลานี้ แตอุบัติขึ้นมา
เพราะความขยันหมั่นเพียร แกลวกลาสามารถที่จะปลดเปลื้องพระองคดวยความเพียร
ทั้งนั้น จนปรากฏเปนองคพุทธะขึ้นมา และสอนอรรถสอนธรรมใหเราทั้งหลายไดรูรองรอย 
เมื่อโลกทั้งหลายไดเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแลวก็เกิดความเชื่อเล่ือมใส ผูที่
บวชเขามาในพระศาสนาก็บวชเขามาเพราะความเชื่อเล่ือมใสในธรรมของพระองคทาน ผูที่
ใหอุปถัมภอปุฏฐากดูแลรักษา ใหชีวิตจิตใจของนักบวชเปนประจําก็คือศรัทธาญาติโยม 
ทานเหลานี้ก็เปนผูมีศรัทธาแกลวกลาสามารถที่จะเสียสละของมีคาของตน จะเปนจํานวน
มากนอยไมคํานึง หวังผลประโยชนแกตนและสวนรวมใหพระเจาพระสงฆไดรับความ
สะดวกสบายในการประพฤตปิฏิบัต ิ

ที่อยูหลับนอนก็บํารุงรักษา มีศรัทธาสละทรัพยออกมาไมคํานึงถึงคุณคาราคาวามี
เทาไร ที่เราไดรับความสะดวกนี้ไดรับความสะดวกเนื่องมาจากคําวาพุทธะ คือองคของ
ศาสดา ซึ่งทรงดําเนินเปนตัวอยาง และวางรองรอยแหงธรรมะไวพรอมทั้งพระเมตตา ถา
หากเราจะเปนคนออนแอ มองขามตวัเองไปเสียวาทางโนนจะดีที่นี่จะดี ทีน่ั่นจะดี แลวจะ
ไมมีวันเปนตัวของตัวได เอียงไปทางไหนก็เปนเหตุใหไดรับความทุกขความลําบากสําหรับ
เราที่ไปอาศัย จะไปอาศัยครูอาศัยอาจารยอาศัยหมูเพื่อน ถาเราเปนตัวของตัวไมไดตาม
กําลังของเรา ก็ทําหมูเพื่อนใหเดือดรอนลําบาก หนักอกหนักใจ ถาเปนไมก็เปนไมทีค่ดงอ
เหลือเกิน ขวางไมทั้งหลาย 
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เฉพาะอยางยิ่งทุกๆ ทานโปรดไดทราบวา วัดปาบานตาดนี้ไมใชเปนวัดแดนสวรรค
พอทีทุ่กอยางจะเกิดขึ้นมาเอง แตเกิดขึ้นมาดวยความอุตสาหพยายามวิ่งเตนขวนขวาย แม
ที่สุดขอวัตรปฏิบัติที่ประจําองคของพระแตละรูปๆ ก็เปนเรื่องทีต่ัวเองจะพยายามบํารุงให
เกิดมีขึ้นดวยความเขมแข็ง ไมใชเกดิขึ้นเอง ผูกาวเขามาสูที่นี่ก็ดี จะไปสูที่ไหนก็ดี อยาลืม
คําที่พระพุทธเจาทรงสอนไววา ขันติ คือความอดทน วิริยะ คือความพากเพียร พากเพียร
อะไรจึงจะเรียกวาวิริยะ ขันติความอดทน อดทนตออะไรจึงจะเรียกวาขันติที่ชอบธรรม และ
เปนธรรมประดับใจของผูนั้น 

วิริยะ ก็คือเพียรในกิจการงานที่ชอบ ซึ่งจะสามารถผลิตผลใหตนไดรับความสุข
ความเจริญกาวหนาขึ้นไปเปนลําดับ ขันติ กค็ือความอดทนตอส่ิงทีม่ากระทบกระเทือน 
หรือความลําบากยากเย็นเข็ญใจของตวัเอง จะมีมากมีนอย จะลําบากขนาดไหน ไมยอม
ปลอยวางหนาที่ของตน มีความอดทนบึกบึนตอสูเสมอ สมชื่อวาเปนลูกศิษยพระตถาคตผู
มีความอดทนจนเปนศาสดาของโลกไดดวยอํานาจแหงความอดทน 

การอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นแกตนเอง เราตองดนูิสัยของเรา ถาหากวา
นิสัยของเราเปนผูที่มีกิเลสเบาบางอยูแลว จะบําเพ็ญเพียงนิดหนอยก็สามารถจะรูขึ้นมาได
ตามตองการ แตถาเราบําเพ็ญอยางน้ันผลไมปรากฏแลว ก็แสดงวาเราจะตองรีบเรงหรือ
หนักมือเขาไปเพื่อใหเห็นผลขึ้นมา ถาทําขนาดนั้นยังไมเขาใจอีก เราตองหนักเขาไปอีก
ในทางความเพียร นั่นจึงชื่อวาเปนศิษยของพระตถาคต ไมใชจะไปลูบๆ คลําๆ แลวตั้ง
คะแนนขึ้นมาใหธรรมะอยูเหนืออํานาจของตัวเอง โดยทีว่าเราบําเพ็ญเพียรมาขนาดนี้ 
ขนาดนี้นั้นตามหลักธรรมชาติของผูมีความรูสึกเชนนั้น จะเพียงลูบๆ คลําๆ เทานั้น แต
เขาใจวาตนนี้มีความเพียรกลายิ่งกวาครูคือศาสดา แลวก็ตั้งคะแนนใหธรรมะวาเราบําเพ็ญ
ขนาดนี้ไมเห็นมีผลประโยชนอะไร เราไมควรจะบําเพ็ญตอไป ออกไปเปนฆราวาสเหยา
เรือนยังดีกวานี้ 

ถาคนๆ นั้นออกไปเปนฆราวาสเหยาเรือนดีแลว ธรรมพระพุทธเจาก็ลมละลายฉิบ
หาย คนที่แสนเกียจคราน แสนทอแทออนแอ แลวจะไปดําเนินอะไรใหเปนไป โลกก็ตอง
อาศัยธรรมเปนเครื่องดําเนินเพื่อความเจริญ ไมใชจะเปนไปเพื่อความเจริญไดดวยความ
เกียจครานความออนแอ ผูที่ตัง้คะแนนใหธรรมเปนเครื่องกดขี่บังคับธรรมะคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจาโดยวิธีที่กลาวนี้ ก็จะไปตั้งคะแนนใหโลกอีกเหมือนกัน ตกลงก็ไมมีโลกอยู 
เพราะไปที่ไหนก็คือโลกของเรา โลกเกียจครานโลกออนแอนี้เอง ไปทําความเดือดรอนรัง
ควานแกตัวเองใหไดรับความทุกขความทรมาน อยูที่ไหนก็ไมสะดวกกายไมสบายใจเพราะ
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ความทุกขยากความลําบาก หากินไมพอปากพอทอง เพราะความขยันหมั่นเพียรไมมี จะ
บําเพ็ญในทางธรรมะก็เปนไปไมได โรคเกียจครานลงไดฝงเขาในหัวใจผูใดแลว ตองทําผู
นั้นใหเปนคนลมละลายตั้งหลักฐานไมได นี่หลักสําคัญ 

เราไมตองไปตั้งคะแนนใหธรรมะ ไมตองไปบังคับใหธรรมะมาใหผลอยางน้ันอยาง
นี้ จะเปนผลชั้นไหนก็ตาม ขอใหตั้งคะแนนในตัวเองในเร่ืองความเพียรเปนหลักสําคัญ 
วันนี้ทําความเพียรขนาดนี้ไมเห็นผล เราทราบวาเทาที่เราทํานี้ไมเห็นผล ก็เพราะ
ความสามารถหรือการกระทําของเราไมเพียงพอ เราตองเพิ่มปริมาณเขาอีก เพิ่มปริมาณ
ความเพียร เพิ่มความสํารวมระวังเขาทุกระยะการ หากยังไมปรากฏ เอา เพิ่มเขาอีก 
พยายามระมัดระวังรักษาตัว สติกับความเพียรใหมีการจดจอเกี่ยวพันกนัอยูตลอดเวลา 
แลวผลนั้นเราไมตองไปบงัคับ เพราะผลก็จะเกิดขึน้จากเหตุที่เราทําอยูนั้นเอง ไมใชผูหนึ่ง
ผูใดจะมาตั้งคะแนนให 

แมพระพุทธเจาพระองคก็ไมทรงตรัสไวเลยวา เปนผูตั้งคะแนนใหผูปฏิบัติทั้งหลาย
บรรดาที่เปนพุทธบริษัทของพระพุทธเจา ทานมอบใหเปนเรื่องของเหตุซึ่งผูนั้นบําเพ็ญได
แคไหน แลวผลจะเปนของผูนั้นขึ้นมา ตามลําดับแหงเหตุที่มีมากนอยสมบูรณหรือไม นี่
หลักธรรมเปนอยางน้ี ลูกของพระพุทธเจาไมใชคนขี้เกียจออนแอ ไมใชคนตําหนิโนน
ตําหนินี้ โดยไมมองดตูวัวาดีชั่วแคไหน ไปที่นั้นอากาศไมดี ไปที่นี้ที่อยูไมสะดวก ไปที่โนน
อาหารการกินไมดี ไปที่โนนหมูเพื่อนไมดี นี่แสดงวามองขามตวัเอง 

ที่ดีหรือที่ไมดีเหลานั้นเปนของมอียูประจําโลก โลกน้ีเต็มไปดวยของดีและของไมด ี
แตผูมีปญญาเลือกเฟนเอาไปใชเปนประโยชนสําหรับผูนั้น ผูที่โงเขลาก็จะไดตัง้แตการ
เที่ยวตําหนิโลกตําหนิสงสาร โดยไมมีอะไรจะเกดิขึ้นในทางจิตใจแมแตนิดหนึ่งชื่อวาความ
ดีแลว แลวก็จะมองเตลดิเปดเปงไปหมด ทีนี้ก็เลยอยูกับโลกไมไดอกี ไปหาครูหาอาจารย
องคไหนก็คอยไปจองมองทาน ทานองคนั้นเปนยังไง ทานองคนี้เปนยังไง ทานดีขนาดไหน
ไมดีขนาดไหน คอยจองมอง 

ถาไปถกูองคที่ทานดี ไอเราก็ไมไดมองดูเราวาเราเปนยังไง ถาไปถกูองคทานที่เรา
เห็นวาไมถูกกับจริตของเรา ก็ไปเหยียบย่ําตําหนิทานวาเปนอยางน้ันๆ โดยไมไดมองดู
ตัวเองวาเทากิ้งกาหรือจิ้งเหลนหรือไมตัวของเรานั้น ทําไมจึงจะใหญโตยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก 
เหยียบย่ําทับถมครูบาอาจารยไปหมด อยาเอาแตภูเขาทั้งลูกมันคือทิฐิ คอืเขาใจวาตัวนี้ดียิ่ง 
ตัวนี้ฉลาดพอ ตัวดียิ่งตัวฉลาดพอมันเลยทับ เลยไปมองเห็นตั้งแตขางนอก ลืมดูตัวของตัว 
เลยจับหลักจับเกณฑไมได ไปที่ไหนโลกก็รอน เพราะมันรอนอยูที่หัวใจ สงออกไปนอก
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ขอบเขตจักรวาลก็ไดใจนี่ แตมันจะเอาของดีหรือของชั่วมาใหตัวเองนั้นแลวแตผูที่จะปรุง
จะคิดหาเอาเอง 

การปฏิบัติธรรมไมวาใครปฏิบัติก็ชื่อวาทํางาน ตองมีความลําบากเหมือนๆ กัน ถา
หากเราจะเอานิสัยที่เราเคยสะดวกสบายมาตั้งแตทางโลกมาใชในทางธรรมะ นั่นก็จะทําให
เราเหลว คือตามธรรมดาที่เราอยูในโลกนั้นมันตางกัน สําหรับตระกูลและทรัพยสินสมบัติ
เงินทองของแตละครอบครัว ถาพอแมเปนคนมั่งมี ลูกก็ไดรับความสะดวกสบาย คิดอะไร
ตองการอะไรก็ไดสมมกัสมหมาย เมื่อเคยอยูสะดวกสบาย เวลามาออกปฏิบัติธรรมะก็จะ
ใหเปนความสะดวกสบายอยางน้ันมันเปนไปไมได เราตองมาพึ่งตัวเอง นีห่ลักสําคัญ 

จริตนิสัยนั้นเคยฝงอยูในใจ เวลาออกมาแลวทําตัวใหออนแอ เลยหาหลักเกณฑ
ไมได ไปที่นั่นตําหนินั้น ไปที่นี่ตําหนินี้ ตัวเองที่เปนคนขวางโลกเลยไมตําหนิ ขวางทั้งโลก
ขวางทั้งธรรมเลยไมตําหนิ นี่ก็หาที่แกไมได ตกลงก็เปนโมฆบรุุษ เปนคนเปลาในวงแหงผา
กาสาวพัสตรคือนักบวช ซึ่งเปนผูควรจะดีใหเปนที่รมเย็นของตัวเองและโลกสงสารใหได
กราบไหว หรือไดรับความรมเย็นไปดวย พลอยใหเปนสิ่งที่ลมละลายไปหมดภายในตัว 

เร่ืองของนักบวชแลวตองเปนนักไตรตรองดูเหตดุูผล ดูความประพฤตขิองตัวเอง 
บกพรองจุดไหนรีบแกไขเปนลําดับไปเทานั้น ไมตองเอาเรื่องคําวางายหรือวายากเขามา
เกี่ยวของในวงงานของตน จะงายหรือยากก็จะทาํใหถูกตองหรือใหสมบูรณขึ้นตามที่ตนตั้ง
จุดมุงหวังไวแลว นั่นเปนหลักสําคัญ ถาเราไมไปตั้งคะแนนใหธรรมะ แตมาตั้งคะแนนให
ตัวเองแลวนั้นละเราจะดี สังเกตตัวเองบกพรองตรงไหน พยายามปรับปรุงใหดีขึ้น ไมใชจะ
บกพรองอยูตลอดเวลา เมื่อไดถูกการสังเกตหรือซอมแซมดวยตัวเองในทางความประพฤต ิ
จะตองมีวันดีขึ้น 

จิตไมวาจิตใคร จิตที่เกิดมาในโลกนี้เปนจิตที่มีกิเลสดวยกัน อยาเขาใจวาจิตของ
ใครจะเกงกลาสามารถไปโดยที่ไมไดอบรม จะฉลาดแสนฉลาดแคไหนก็ฉลาดอยูในวงแหง
กิเลส เหมือนนักโทษในเรือนจําจะเปนนักโทษเพยีงสามเดือนสี่เดือนหรือสามป หาป สิบป 
หรือตลอดชวีิต เขาจะเรียกนักโทษดวยกันทั้งน้ัน เพราะอยูในวงแหงผูคุมขัง เปนคนหมด
ความหมายที่โลกเขาไมตองการ เร่ืองของจิตทีม่กีิเลสจะฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดไป หากอยู
ในวงนั้น ถาไมอาศัยการอบรมแกไขตนเองแลว จะผานพนความโงภายในตัวเองไปไมได 
ถึงฉลาดก็ฉลาดเพื่อโง นําความทุกขเดือดรอนมาเพื่อตัวเองอยูนั้นแล หากไมมีธรรมะเปน
เครื่องบํารุงหรือแนบนําอยูดวย ปลอยใหแตความรูความฉลาดเปนไปในทางโลกลวนๆ 
แลวตองเปนอยางน้ัน 



 ๗

คําวาธรรมะนี้ไมใชวาจะตองเขียนเบอรติดไวในบุคคลคนนั้นๆ แตเปนธรรมะใน
หลักธรรมชาติซึ่งใครจะใหชื่อใหนาม ไมใหชื่อใหนามก็ตาม เมื่อทําถูก ธรรมะก็คือ
ความถูกนั่นเอง เราบวชเขามาในศาสนา ตั้งหนามาฝกหัดนิสัยดัดแปลงตัวเอง เร่ือง
ประเพณีของโลกที่เคยผานมาแลวเปนยังไง ไมตองเอามาเกี่ยวของในวงของพระ ในวง
ปฏิบัติของเรา นอกจากจะพยายามแกไขออกไป ส่ิงใดที่เห็นวาจะเปนเครื่องกงัวลหรือเปน
อุปสรรคแกตนเอง ฝนคิดไปมากเทาไรก็ตองเปนทุกขถาส่ิงใดที่เปนความผิดแลว ตอง
พยายามปลอยวางเปนลําดับไป ไมควรนํามาเกี่ยวของภายในใจ นี่เราจะเปนไปเพื่อความ
สะดวกสบาย 

เอา ทุกขก็ใหทุกข คนอยูดวยกันไมใชทุกขแตเรา เชนอยูในวัดนี้มีกี่รูป..พระ ตอง
ทุกขดวยกัน เพราะเปนนักบวชดวยกัน อาศัยชวีิตความเปนอยูจากชาวบานดวยกัน อยูใน
วงลอมแหงดินฟาอากาศเหมือนกัน อยูในวงลอมแหงธาตุขันธซึ่งเปนเครื่องบีบบังคับอยู
ตลอดเวลาเหมือนกัน อยูในวงลอมของกิเลสซ่ึงเปนเครื่องบีบบังคับภายในใจโดยเฉพาะ
เหมือนกนั ใครจะมีความสุขแคไหน นอกจากจะพยายามฝกฝนอบรมดดัแปลงตนเองให
ถูกตามหลักของธรรมะแลว ก็จะมโีอกาสปลดเปลื้องไปไดวนัละเล็กวันละนอย และจะ
กลายเปนคนสะดวกขึ้นมาภายในใจ 

ใจถามีธรรมแลวสะดวกทั้งนั้น อยูที่ไหนก็สะดวก นั่งอยูโคนตนไมก็สะดวก อยู
อัพโภกาสกส็ะดวก อยูในถ้ําในเขาในเหวที่ไหนก็สะดวก อดบางอิ่มบางก็สะดวก อาหาร
หวานคาวประเภทไหนไดมารับประทานพอยังอัตภาพใหเปนไปในวันหนึ่งๆ เทานั้นสะดวก
ไปหมด ไมไดคํานึงถึงเร่ืองใดๆ ทัง้น้ัน เข็มทศิมุงแตอรรถธรรม เพือ่ถอดถอนสิ่งที่เปน
ขาศึกตอตนเอง ผูนั้นแลสะดวกสบาย อยูไหนไมเปนภัยแกตนเอง อยูไดอยางสบาย 
ประพฤตธิรรมไดดวยความสม่ําเสมอ ไมเปนอุปสรรคตอตนเอง 

เร่ืองทําการกีดขวางตนเองโดยเจาตัวไมรูนี่เปนเรื่องสําคัญ หาแตเร่ืองกอแตเร่ือง
อยูทั้งวันทั้งคืน มานั่งภาวนาก็ดี เดินจงกรมก็ด ี สักแตวาเทากาวไปกาวมา สักแตวากายที่
นั่งอยูเหมือนหัวตอ แตความรูสึกที่สัมพันธเกีย่วเนื่องกับธรรมะหรือไมนั้นไมไดคํานึง ใน
ขณะเดียวกันมีแตโลกลวนๆ สัญญาอดีตเกี่ยวกบัเรื่องอะไรตออะไร สัญญาอนาคตหมาย
ไปวาจะเปนอะไรตอไป เร่ืองความเปนมาเปนยังไง เร่ืองความจะเปนไปขางหนาเปนยังไง 
เกี่ยวกับทางโลกทางสงสาร รูปนั้นเปนยังไง เสียงนี้เปนยังไง ยุงไปหมดตั้งแตเร่ืองเครื่อง
พัวพันภายในจิตใจทั้งนั้น แลวจะหาความสงบสบายมาจากที่ไหนในวงแหงธรรมะคําส่ัง
สอนของพระพุทธเจา 
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เมื่อธรรมะแทรกเขาภายในจิตใจไมได แตปลอยใหโลกลวนๆ ซึ่งเต็มไปดวยกิเลส
ตัณหาลอมรอบและผูกมดัรัดรึงทั่วทั้งจิตตลอดเวลาดวยแลว เราจะหาความสุขความสบาย
จากองคธรรมะคําส่ังสอนของพระพทุธเจามาจากที่ไหน เพราะธรรมะแทรกซึมไมได เพียง
ขณะเดียวก็ไมมี นอกจากมีแตโลกลวนๆ หนาแนนอยูภายในจิตใจ โลกกิเลสโลกมืดแปด
ดาน เราจะหาความสุขจากที่ไหน ทีบ่ําเพ็ญจิตใจมันเปนไปไมได เพราะเปนเพียงกิริยาที่
เดินที่นั่งที่วาทําความเพียรเทานั้น ไมมีสาระสําคัญอะไรในหลักการเดินการนั่งภาวนานั้น
เลย แลวจะหาความสุขความสบายภายในใจมาไดยังไง 

ผูจะทําความสุขความสบายใหแกจิตใจไดตองเปนผูฝน ฝนอารมณที่เปนขาศึก แก
อารมณที่เปนขาศึก สงเสริมอารมณที่เปนธรรมะใหเขาแทรกสิงภายในใจ จนมีธรรมะ
ลอมรอบภายในใจ กลายเปนความสงบขึ้นมา ใจก็เยือกเย็นสบาย มองเห็นหมูเห็นเพื่อนก็
เปนมิตรเปนสหาย มองเห็นครูเห็นอาจารยก็เปนที่เคารพกราบไหว มองเห็นผูเห็นคนก็
เปนที่สงสาร เพราะมองเห็นตัวเปนธรรม ถาตรงกันขามแลวมองเห็นอะไรมีตั้งแตเปนพิษ
เปนภัยเปนขาศึกศัตรูทัง้นั้น แตส่ิงใดที่จะเปนขาศึกศัตรูนั้นถือวาเปนมิตรอีกแลว รูป เสียง 
กล่ิน รส เครื่องสัมผัส ซึ่งจะเปนขาศึกตอตนเอง ถอืวาเปนมิตรอันสนิทสนม แลวจิตใจก็
กลมกลืนกับเรื่องนั้นตลอดเวลา จึงหาความสุขความสบายภายในใจไมได 

แมจะนั่งสมาธิตลอดรุงกต็าม เดินจงกรมตลอดคืนก็ตาม จะไมมีผลอะไรเกิดขึ้น
จากกิริยาที่ทําเชนนั้นเลย สําหรับบุคคลผูไมมีความเพียรอันสัมปยุตดวยสติ กําจัดสิ่งที่เปน
ขาศึกตอตนเอง จะไมมีทางผานพนไปได เราอยาถือวากิริยาเหลานี้เปนธรรมะของ
พระพุทธเจา ส่ิงที่เปนธรรมะจริงๆ ก็คือความเพียรที่เปนไปดวยสติ ดวยความจงใจ ไม
เผอเรอตอตนเอง นั่นแลเปนหลักความเพียร จะไมบอกวาเปนความเพียรก็คือความเพียร
นั่นเอง ขอใหทําความสํานึกในตัวของเราเสมอ อยาเอาความยุงความยากความลําบากเขา
มาเปนเครื่องบริกรรม โดยไมไดพิจารณาเห็นทุกขนั้นเพื่อการถอดถอน แตเปนเครื่องที่จะ
สงเสริมทุกขใหมีมากขึ้นเมื่อนําส่ิงเหลานั้นมาเกี่ยวของกับใจ 

ลูกศิษยของพระพุทธเจาออกบวชในศาสนา ปรากฏชื่อลือนามสะเทือนสะทานทั่ว
ทั้งไตรโลกธาตุวาเปนผูมีความขยันหมั่นเพียร สามารถควาเอาชัยชนะมาไดเปนชั้นๆ จนถึง
ชั้นยอดเยี่ยมแหงธรรมะ เราบวชในศาสนาทําไมจะใหเขาไดเลาลือวาเปนคนขี้เกียจขี้คราน 
คนทอแทออนแอ แลวจะนําเอาความแพกลับไปบานมีอยางเหรอ เรามาหาธรรมทําไมจะ
ไดโลกลวนๆ กลับบาน โลกน้ันอยูที่ไหนมันก็มใีนหัวใจของบุคคล จิตตองอาศัยการรบเรา 
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การอบรมสั่งสอนไตรตรองซ้ําๆ ซากๆ จากตนเองเสมอ ไมเชนนั้นจะไมมีทางเดินเพื่อ
อรรถเพื่อธรรมได พากันพิจารณาใหดี 

สอนหมูเพื่อนมาก็เปนเวลาหลายป สอนสุดสติกาํลังความสามารถ ไมวาธรรมะขั้น
ไหนๆ นําออกมาหมดจนไมมีอะไรเหลือภายในตัวเอง นอกจากนั้นยังอัดเทป ยังถอดออก
พิมพอีกไมรูกี่เลม อันนี้เปนสวนยอยๆ ที่เทศนใหหมูเพื่อนฟงมาเปนเวลาตั้งสิบกวาปแลว
นี้จะเปนจํานวนมากแคไหน สําหรับทานผูมาอาศัยก็สอนเต็มเม็ดเต็มหนวยไมมีปดบังล้ีลับ
ไว ใครจะดําเนินก็ดําเนิน ใครจะเชื่อก็เชื่อ ใครไมเชื่อก็ไมเชือ่เทานั้น ผูเทศนก็ไมไดดีไดชั่ว
อะไรจากความเชื่อหรือความไมเชื่อนั้น นอกจากหมดการเทศนแลวก็เปนเรื่องของตัวเอง
อยูเฉพาะ จะมาตําหนิใหเสียก็ไมมีอะไรจะเสีย จะมาชมใหดีก็ไมมีอะไรจะดี นอกจากจะดี
จะชั่วอยูกับผูติผูชมเทานั้น เพราะออกจากหัวใจคนนั้น เหตุออกจากทีไ่หนผลก็จะมีที่นั่น 
เร่ืองติก็ดีเร่ืองชมก็ดี ผลดีผลชั่วมันกจ็ะเกิดขึ้นทีน่ั่น เปนเรื่องของผูนั้นรับเอง 

ส่ิงที่มุงประสงคอยางยิ่งกค็ือวา ถาเราเปนผูมุงธรรมอยางจริงจังแลว หลักธรรมที่
ทานสอนยังไงนําไปดัดแปลงตนเอง นั่นแหละหลักเหตุอยูที่นั่น ผลจะไมตองไปหาที่ไหน 
ทานเทศนไปไหนก็จะไปถูกเร่ืองของตัวเอง ถาตนรูก็จะไปเขาใจในนั้นหมด ทานเทศนเร่ือง
ของเราเราก็รูอยางน้ี นั่น มันเปนอันเดียวกัน ขันธเปนอันเดียวกัน จิตเปนอันเดียวกัน มี
ความรูสึกเชนเดียวกัน เร่ืองอริยสัจธรรมทั้งส่ี ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ของทานของเรา
เหมือนกัน เหมือนกับวาเปนอันเดียวกัน คือเปนอันเดียวกันในหลักธรรมชาติ มันมีดวยกัน
ทุกคน แมจะตางก็เพียงแตวาชื่อนาย ก. นาย ข. พระ ก. พระ ข. แตเร่ืองของสัจธรรมแลว
เหมือนกัน 

ถาเราไดพิจารณาตามที่ทานสอน เร่ืองของเราก็จะเปนเหมือนกับเรื่องของ
พระพุทธเจาเปนลําดับลงมา ตลอดมรรคผลนิพพานจะไมมีอะไรผิดแปลกกัน ไมมกีาลมี
สมัยมากดขีบ่ังคับไวดวย นอกจากเรื่องของเหตุเทานั้นเปนเรื่องสําคัญ จะเปนผูสามารถ
ผลิตผลออกมาไดเปนขั้นๆ ตามแตอํานาจของเหตุมีมากนอย ถาถึงขั้นสมบูรณเต็มที่ ผล
จะรอตัวอยูไมได ตองแสดงออกมาอยางแนนอน 

อยากฟงเหลือเกินผลที่เกดิขึ้นจากการปฏิบัติของหมูเพื่อน และเกิดขึ้นจากการ
แนะนําพรํ่าสอนหมูเพื่อนดวยความเสียสละทุกอยาง และหวังเปนอยางยิ่งวาหมูเพื่อนจะ
เปนผูนําพระศาสนาตอไป ใหเปนที่รมเย็นแกตนเองและประชาชน ทั้งวงของพระและ
ฆราวาส ดังน้ันจงพยายามปรับปรุงตัวเองซึ่งเปนหลักสําคัญยิ่งกวาสวนอื่นใดใหดี เร่ืองผล
พลอยไดนั้นก็จะกั้นกางไมไดเหมือนกัน นอกจากผลสําคัญที่เกิดขึ้นจากตวัเองแลว ยังจะมี



 ๑๐

ผลพลอยไดไปอกี ทําใหบานเมืองไดรับความรมเย็นเปนสุข ก็ชื่อวาเปนผลพลอยไดจากเรา
ผูทําตัวใหดีแลว จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทานี ้

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

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