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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ดีแลวไมยุง 
 ธรรมเปนของลึกลับมาก สัตวโลกจึงมืดบอดไมมองเห็นธรรม อยางอื่นเห็น
หมด แตเร่ืองธรรมมองไมเห็นหรือไมมองก็ไมทราบแหละ เราคิดวาไมมองละมากกวา 
ถาหากสนใจมองแลวเห็น พระพุทธเจามองดูธรรมเพื่อจะนํามาสอนโลก เจอธรรม 
พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาเรียกวาเจอธรรมเต็มพระทัย จากน้ันก็ประกาศธรรมสอนโลก 
เบญจวัคคียทั้งหานี่เปนผูรับพระโอวาทที่เลิศเลอของศาสดาเปนปฐมฤกษ นี่ละธรรมนี้
ยากที่ใครจะมองๆ คือมองแตดานวัตถุ ดานวัตถุมันหยาบมองเห็นไดงาย แลวกิเลส
ชอบใหมองอยางน้ันดวย 

กิเลสเปนขาศึกของธรรม กิเลสไมใหมองทางดานธรรมะ เหมือนวาปดหูปดตา
เอาไวไมใหมอง โลกจึงไปทางกิเลสจูงจมูกไป จงูจมูกไปตามกิเลส เรียกวากิเลสจูงจมูก
สัตวโลก ธรรมนี่จูงใจขึ้นๆ จากหลมลึกๆ ที่ถกูกเิลสไสลงไป โลกจึงไมมีใครจะสนใจใน
ธรรม เฉพาะเมืองไทยเรานี้พลเมืองมีมากขนาดไหน มีใครสนใจในธรรม สนใจตั้งแต
ฟนแตไฟคอืกิเลสทั้งนั้น เพราะฉะนั้นโลกนี้จะมีมากนอย ใครจะมีจะจนขนาดไหน ไม
พนที่จะเอาไฟเผาตัวเอง แลวก็เผากระจายออกไปทั่วดินแดน โลกจึงหาความสงบสงัด
ไมได หาความเย็นอกเย็นใจ พูดอยางยอมๆ วาไมคอยมี พดูวาไมมีมันกม็ีอยูบาง แตมี
ก็เปนเครื่องลอของกิเลสน่ันแหละ ธรรมไมมีใหเพลิน ถาธรรมมีนี้แนใจ เปนอยางน้ัน
ละสัตวโลกจึงลําบาก 

คิดดูพระพทุธเจาตรัสรูแลว ทรงปรารถนาเปนพระพุทธเจาก็ยังไมเจอของจริง 
พอเปนพระพุทธเจาเต็มภูมิ ตรัสรูเต็มภูมิจาขึ้นมา เจอของจริงที่นี่นะ ของจริงมตีั้งแต
แบบที่วาจะชวยไมไดจะแกไมได เปนอยางน้ันละ มีแตอาการหนักๆ ทั้งน้ัน ที่มีอาการ
เบาก็เล็กนอย เชนพวกคนไขวิ่งเขาไปหาหมอ ผูนี้ผานออกมาได ที่ตายสุดวิสัยก็มี แต
ผานออกมาไดเปนจํานวนมาก ถาธรรมมีสนใจในธรรมแลวผานออกได อันนี้มันไม
สนใจนั่นซิ แลวหมอก็ไมคอยมี หมายถึงหมอธรรมโอสถ หมอทางดานธรรมะไมใชดาน
วัตถุไมคอยมีเสียดวย 

ทีแรกก็มีพระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา กระจายออกมาเปนสาวก เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ ขึ้นมา ออกมากระจายเพียงเล็กนอยนะ เวลาเจอของจริงทรงทอพระทัยไมอยาก
ส่ังสอนสัตวโลก คือมองดูแลว โรคกับยานี่มันจะเขากันไมได โรคมันมีแตประเภทไอซียู 
ไปก็วิ่งเขาหองไอซียูที่หมออดิหนาระอาใจ ซึ่งจําตองรักษาดวยมารยาทจนถึงวันตาย ถา
เขาหองไอซยีูมันไมมองใครแหละ หมอมันก็ไมมอง ยามันก็ไมมองใชไหมวาซิ หรือวา
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หลวงตาเอาออยไปขายสวนมันผิดแลวเหรอ พิจารณาดวยธรรมไมผิด ไมเห็นก็จิตเห็น 
ธรรมเห็น มีแตประเภทไอซียูมากตอมากนะเวลานี้เมืองไทยเรา ถาตางคนตางสนใจใน
ธรรม นําธรรมไปปฏิบัตจิะเปนน้ําดับไฟๆ ไฟสงบลงแลวโลกสงบ ที่โลกไมสงบเพราะ
ใจเปนฟนเปนไฟ อยาเขาใจวาเปนกับอะไรนะโลกที่กําลังฆากนัสะบั้นห่ันแหลกอยูเวลา
นี้ เวลานี้ก็กําลังฆากันอยูทางไหนไมทราบแหละ กําลังเร่ิมฆากันแลวมันจะลุกลามใหญ
แหละ นี่ออกจากใจที่มนัลุกลาม 

ใครก็วาใครเกงๆ มันกเ็หมือนหมากัดกัน ทั้งตัวแพตัวชนะเจ็บไปดวยกันนั้น
แหละ ถาลงไดรบกันแลวไมวาแพวาชนะ มันเจ็บมันตายไปดวยกันทั้งน้ัน แลวถือเอาวา
ประเทศนั้นแพประเทศนี้ชนะ วาเอาเฉยๆ ความฉิบหายเปนไปดวยกันทั้งสองฝายมนั
ไมยกมาพดู ถาเปนธรรมยกออกมาพูดทัง้สอง จะตายมากตายนอย ใครแพใครชนะ 
พวกนี้พวกสรางความฉิบหายเอาไฟเผากันทั้งน้ัน นั่น ถาเปนธรรมเลิกอยายุงกนั 
เหตุผลกลไกมีขัดของตรงไหนแกไขดดัแปลงกันเพื่อใหเขากันไดสนิท 

เหมือนอยางรางกายของเราเปนโรคเปนภัยที่ตรงไหน รักษาจุดนั้นเพื่อใหมัน
หายไปๆ สงบไป อยางนอยสงบ มากกวานั้นก็หายไปๆ อันนี้ถาเอาธรรมเขาไปเยียวยา
รักษาก็สงบโลกนี้ ถาเอากิเลสรักษานี้มีเทาไรกอไฟมากเทานั้นๆ นี่ละโลกไมไดมอง
ธรรม มองไปตามกิเลสจึงมีแตฟนแตไฟเต็มโลกเต็มสงสาร แลวจะวาใครฉลาด ไมไดมี
ใครฉลาดละ อยูในกองฟนกองไฟดวยกันหาใครฉลาดไมมี ถามองดูธรรมแลวมองดู
เหตุดูผล เขาก็คนๆ หนึ่งสัตวตัวหนึ่ง มีหัวใจเหมือนกัน รักสงวนตัวเหมือนกันหมด 
อยาวาแตคนสัตวเขาก็รักสงวน 

เร่ืองความตายไมตองไปศึกษาเลาเรียนจากไหนสัตวก็รู กลัวตายดวยกัน เมื่อ
เปนเชนนั้นก็พิจารณาแกไขดดัแปลงเรื่องความตาย อยาใหตายดวยการฆาฟนรันแทง
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ตายใหตายโดยหลักธรรมชาตสุิดวิสัย ถาตายดวยทิฐิมานะ
ดวยอํานาจของกิเลสน้ีเรียกวาตายอยางเสียหายมากทีเดียว ตายอยางเลวรายของผู
ทําลาย ไมใชของดี นี่ละถาธรรมเขาไปตรงไหนสงบ นี้ไมมีธรรม จิตใจเรามีตั้งแตความ
ฟุงซานรําคาญยุงทั้งวันทัง้คืนหาความสุขไดทีไ่หนไมมี ความสุขไมมี เอาขึ้นไปอยูบนหอ
ปราสาทก็ไปรองอยูนูนละ ครวญครางอยูบนหอปราสาท เหมือนคนไข เอาไปตึกไหนๆ 
มันก็ไปครวญครางอยูโนนละ ตามโรคที่เปนหนักเบา ถาหากวาหายจากโรคอยูไหนมัน
ก็อยูไดสบายคนเรา 

ขอใหมีธรรมในใจสบายเปนลําดับลําดาไปนะ อยูไหนสบายๆ ไมไดเอามาอวด
ละอันเรื่องฐานะสูงต่ํา ความโงความฉลาดนี้มันเปนเหยื่อลอของกิเลสหลอกใหหมากดั
กัน มนุษยเรามันเหมือนหมาคอยกัดกันๆ ถาเปนธรรมแลวเล็งดูหัวใจกัน ดูหัวใจกัน
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เขาเปนยังไง คนมีคนจนมีหัวใจดวยกัน รักสุขเกลียดทุกขเหมือนกันหมด กลัวตาย
เหมือนกันหมด อันนี้เปนหลักใหญพิจารณาเพื่อหลีกเล่ียงเรื่องเหลานี้ไมใหมี แกไข
ดัดแปลงกันไป ยอมรับเหตุผลของกันและกันโลกก็ไมเปนฟนเปนไฟ นี่ละเปนธรรม
รักษาโลกนะ 

แตนี้มันไมไดฟง มันเอาแตกิเลสออกหนาออกตา ใครก็วาใครดีใครเดนแลวก็
ฆากัน มันตายทั้งสองนัน่ดีแลวหรอืตาย ใครดีใครเดนตายดวยกันทั้งสอง ใครแพใคร
ชนะมันเอามาพูดเฉยๆ ความฉิบหายความตายมันตายดวยกันทั้งสองฝายทําไมไม
มองดูตรงนั้น ไปมองดอูะไรความแพความชนะ ใครตั้งเอาก็ไดมันยากอะไร นั่นละถา
มองโดยธรรมทานมองอยางน้ัน ถามองทางโลกก็มองอยางทีโ่ลกเห็นกันนี่ละ ฆากัน
เทาไร ฉิบหายวายปวงไปเทาไร ก็มีแตวาชนะๆ เร่ือยไป ตายฉิบหายไปจนไมมีมนษุย
เหลือเลย นี่ละเรื่องของกิเลสหาความสงบไมได 

กิเลสปกครองโลกปกครองดวยฟนดวยไฟ ปกครองดวยความยุงเหยิงวุนวายหา
ความสงบไมได ถาธรรมปกครองโลกสงบเย็นใจนะ ใหพากันเอาธรรมไปสงบเย็นใจ 
เชนอยางมาภาวนา ถาวันไหนจิตวุนวายมากเปนเพราะอะไร ตามสาเหตุเขาไป มันยุง
เพราะอะไร ถาวาอันนั้นเปนของดีนี้มนัไปยุงวาเปนของดีแลวยุงทําไม ถาดีแลวไมยุง ถา
ดีสงบสุข อนันี้มันไมดีมนัจึงกอฟนกอไฟเผาหัวอกเจาของจนนั่งภาวนาก็ไมได อารมณ
อันนี้อารมณเปนไฟ ใหดอูารมณอันนี้ ระงับดับที่ตนตอมันไดแกจิต มันเกิดขึ้นจากจิต 
มันไปควาเอาอารมณอะไรขึ้นมาเปนฟนเปนไฟเผาตัวเอง ยังเพลินตอความเผาของไฟ
อยูตายทิ้งเปลาๆ นะ หาความสงบไมได ใหพากันพินิจพิจารณา 

ธรรมมีในโลกมากนอยจะเย็นๆ ถาไมมีธรรมใครอยาหวัง หวังอะไรก็ผดิหวัง
ทั้งนั้นๆ ถามีธรรมหวังไมหวังก็สงบเย็นใจอยูภายในใจ เห็นไหมทานภาวนาอยูในปาใน
เขา ทานทุกขอะไรทีไ่หน ชําระส่ิงที่พาใหเปนทุกขคือกิเลสออกจากใจๆ จางไปๆ ความ
สงบแนนหนามั่นคงเขาไปเรื่อยๆ สุดทายก็จาขึ้นมาในใจ อยูไหนไดหมดทานไมยุงกับ
อะไร พากันจําเอานะ นี่เร่ิมลมออกหแูลว พอพูดนี่ดังขึ้นที่หูแลว พูดเราไมไดยินละมนั
ออกหูแลว พูดเพียงเทานั้นละ เอาละพอ อยางนี้ละเครื่องมือเทศนสอนโลก มันชํารุด
มากแลวเวลานี้ เออ เอาละหมอฟงเทศนแลวกลับไปไดนะ ไดอะไรเปนคติบางใหนําไป
พิจารณานะ เอาละพอ 

วันพรุงน้ีทานเจาคุณวัดโพธิฯ จะพาบรรดาลูกศิษยลูกหามาคารวะมาอะไร ทาน
เคยมาประจําทุกปๆ โอย ๒๐ กวาป หรือ ๓๐ ปแลวก็ไมทราบ ทานพาลูกศิษยลูกหามา 
ประชาชนพระเณร วันพรุงนี้จะเต็มไปหมดศาลาเรา ศาลาใหญหลังนอกเต็มไปหมด ก็
ไมพนเราจะเปนผูใหโอวาทแนะนําส่ังสอนอยางน้ันเรื่อยมา ทานจะพาลูกศิษยลูกหาทั้ง
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ประชาชนตลอดพระเณรมาเต็มไปหมดละวันพรุงนี้ ผูใหการอบรมก็คือเราอีกแหละ 
อยางน้ีเปนประจํามาทุกปๆ ยังไมใหพรนะ ใหพรแลวก็เลิกกัน 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

