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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

คําสอนของผูสิ้นกิเลส 
 

กอนจังหัน 

(พระ ๓๑ เณร ๓ ครับ) สวนมากวัดกรรมฐานทานไมคอยรับเณร สวนมากมีแต
พระ อยางมากจะมีสักเณรหรือสองเณร วัดนี้ไมคอยมีแตไหนแตไรมา เราไมเอา ขี้เกียจยุง
กับเด็ก เอาผาเหลืองคลุมหัวลิง เขาใจไหม เพราะฉะนั้นวัดกรรมฐานทั้งหลายที่ทานตั้งใจ
ปฏิบัติเอาจริงเอาจังจึงไมคอยรับเณรนะ มันยุง กเ็ด็ก 

วันเสารวันอาทิตยหรือวันพระ เปนโอกาสอันดีงามที่จะขนคุณงามความดีเขาสูใจ
หรืออาหารของใจ ที่พึ่งที่ยึดที่เกาะของใจ นอกนั้นยุงไปเพื่อธาตุเพื่อขนัธ เพื่อใจเพียง
เล็กนอย วันเชนนี้ควรจะมีกับชาวพุทธของเรา มีตั้งแตวันยุงๆ วันที่จะเปนสารประโยชนแก
จิตใจดวงที่เปนนักทองเที่ยวนี้ ไมคอยหาเสบียงติดใจไปเลยนะ หาแตใหรางกายๆ ตาย
แลวไปเผาอยูตามนั้นเห็นไหม มนัไปไหนรางกาย มหาเศรษฐตีายแลวก็ตายกองกัน
เหมือนกันไมมีประโยชนอะไร เวลามีชีวิตอยูกอ็าศัยกันไปอยางน้ัน พอตายแลวสิ่งเหลานี้
หมดความหมาย เพราะรางกายหมดความหมาย แตใจไมหมด ใจจะตองทองเที่ยวๆ  

ใจเปนนักทองเที่ยว พาสัตวใหตายกองกันอยูในโลกนี้ไมใชเพราะอะไร เพราะใจ
ดวงนี้ไมเคยตาย แตมีดมีีชั่วแทรกอยูนั้น ถามีดีก็พาไปดี ถาชอบทําตั้งแตความชั่ว ตาย
แลวจมลงๆ อยูสถานที่ใดจมทั้งน้ันคนทําความชั่วคนบาป ขึ้นเครื่องบินไปมันก็จมอยูใน
หัวใจของมนัคนขี้บาป คนบุญนี้อยูที่ไหนก็สบายๆ จําเอานะ ลงมีความดีงามภายในใจ อยู
ไหนสบายหมดนะ ถาเร่ืองบาปเรื่องกรรมมีอยูในตัวแลว ไปไหนมีตั้งแตความทุกขความ
เดือดรอน ภพใดชาติใดๆ มีแตส่ิงไมพึงหวังๆ ใหจํานะ จําคําสอนพระพุทธเจา เปนคํา
สอนของผูส้ินกิเลส อยาไปเชื่อตัง้แตคลังกิเลส หลอกอันนั้น หลอกอันนี้ เอาศาสนามาอวด
กัน มันมีแตคลังกิเลสทั้งนั้น จําใหดี 

เนนหนักลงในจุดความจริงๆ ไมงั้นจะไมไดอะไรนะ ตายกองกัน มีแตของปลอมๆ 
ครั้นมาก็มาปนปายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ ตายแลวไมไดเร่ืองอะไร รางกายก็เนาเฟะๆ สวนที่จะไป
สมบุกสมบันอยูในภพหนาชาติหนาคือใจ ไมไดมองดูเลย พระพุทธเจาสอนใหมองดูใจๆ 
มันก็ไมมอง ธรรมะทานกระตุกวา โก นุ หาโส กิมานนฺโท? นิจฺจํ ปชชฺลิเต สติ อนฺธกา
เรน โอนทธฺา ปทปี น คเวสถ.ก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันรุมรอนไปดวยฟนดวยไฟ เพราะ
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กิเลสตัวมืดบอดครอบงําหัวใจสัตว แลวทานทั้งหลายยังมารื่นเริงบันเทิงหาอะไร ไมรูเนื้อ
รูตัวเลย ทําไมไมเสาะแสวงหาที่พึ่ง นี่ละธรรมะขอน้ีกระตุก 

แลวพวกเรามันพวกไหน พอจะตื่นบางไหม ธรรมะพระพทุธเจากระตุก หรือตื่นไป
ตั้งแตกับเพลงลูกทุงลูกกรุงงั้นเหรอ พวกลูกทุงลูกกรุงตายแลวจมกันไปหมดนะ พวก
ลูกทุงลูกกรุงน้ีมันจะพากนัตายกองกนั พระพุทธเจาสอน โก นุ หาโส กิมานนฺโท? มันจะ
ไมฟงนะ ทีจ่ะลากขึ้นๆ มันจะไมฟง ถาลากลงไมตองบอก ไหลเลยละ จําใหดี จะตายทิ้ง
เปลาๆ นะ เวลานี้ศาสนาแทบจะไมมีเหลือในหัวใจของสัตวโลก ศาสนธรรมของ
พระพุทธเจานะ จะมีแตศาสนกิเลส กิเลสกลอมสัตวโลกตลอดเวลา จม ตายกองกันๆ เหอ
ไปตามๆ กนั ตายกองกนั นี่ละกิเลสหลอกสัตวโลก เหอไปๆ ตายกองกันๆ อยากตายกอง
กันอยางน้ีอยูเหรอ 

มันกี่กัปกี่กัลปมาแลวที่ตายกองกันมานี้ จิตวิญญาณดวงนี้มันฉิบหายเมื่อไร ไปเขา
รางน้ันรางน้ี เขารางไหนเกิดที่ไหนตายที่นั่น ตายกองกันที่นั่น ทั้งเขาทั้งเรา ทั้งสัตวทั้ง
บุคคลทั่วโลกดินแดน ตายกองกันทั้งน้ันดวยความลุมหลง ถาไมมีคณุงามความดีจะตาย
กองกันอกีหาประมาณไมได อนมตคฺโค ไมมีเงือ่นตนเงื่อนปลาย คือสัตวตายกองกนั นี่ละ
อํานาจของกเิลสพาใหสัตวทั้งหลายตายกองกัน ใหรีบทํานะ พระพุทธเจาสอน โก นุ หาโส 
กิมานนฺโท? อยามัวแตเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงเปนบาตายกองกันอยูนี้นะ มรรคผล
นิพพานมีไวเพื่ออะไร เพือ่ใหไดรับความสุขความสําราญบานใจกระทั่งความพนทุกข ใหฟง
ซิ 

หูเรามันฟงตั้งแตส่ิงทีไ่มเปนทาเปนทาง ตาหาดูตั้งแตส่ิงไมเปนประโยชน เปนโทษ
แกตนของตน สวนคุณงามความดีมันไมมี ตา หู จมูก ล้ิน กาย นี้กิเลสเอาไปใชทั้งหมด 
อรรถธรรมไมไดใชเลย ตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแตกิเลสเอาไปใชวันยังค่ํา ถลุงคืนยังรุง 
ตายแลวจมๆ คุณงามความดีที่ควรจะเกิดขึ้นจากตา หู จมกู ล้ิน กาย ซึ่งเปนเครื่องมือนี้ไม
เกิดไมมี เพราะกิเลสเอาไปถลุงหมด จําใหดีนะ วันนี้เปนโอกาสอันดี วันเสาร อาทิตย หรือ
วันพระ นี่สําคัญมาก เปนวันทางดานจิตใจ บํารุงจิตใจ นอกนั้นปลอยใหเปนเรื่องของธาตุ
ของขันธ วิง่เตนขวนขวายทั้งเขาทั้งเรา ไมวิ่งไมไดธาตุขันธ ไมไดกินอยูไมได ก็ตองได
ตะเกียกตะกาย แตตะเกียกตะกายมนัเลยตะเกียกตะกาย มันไหลกันไปเลยนี่ซิมันเสีย 

อาหารของธาตุขันธนี้มีอยูทั่วไป แตโลกทั้งหลายไมเห็นมีความสุข ใครไปนอนอยู
บนกองเงินกองทองก็ไมมีความสุข ส่ิงเหลานั้นไมใชส่ิงใหความสุข เปนเพียงสิ่งอาศยัไป
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วันๆ เทานั้น หัวใจตางหาก ถามีอรรถมีธรรมอยูไหนสบายหมดๆ เลยนะ จําใหดี ธรรมอยู
กับใจ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 ที่คนบางตานี้ไมใชอะไรนะ วันอาทิตยนี้ตามธรรมดามันหนาแนน นี้บางตาเพราะ
อะไร เพราะไปทอดกฐนิที่ตางๆ เพื่อนฝงูมาก คนนั้นลากไปนั้น คนนี้ลากไปนี้ เลยหมด 
วันนี้เปนวันอาทิตยที่นี่บางตา ก็คือออกทอดกฐินวัดนั้นวัดนี้ ที่วัดใหมทานณรงคเราก็ถามดู
วามีคนทอดกฐินแลวยัง วายังไมมี มีคนจองแลวยัง ไมมี กแ็สดงวายังไมมีโดยสิ้นเชิง วัด
ใหมกเ็รานี่ไปสราง คือเขามาเสนอขายที่ แลวเปนที่เหมาะสม ในยานนี้หาง ทางโนนเขามา
วัดนี้ลําบาก ทางกกสะทอน ทางโนนเดื่อ เขามาที่นี่เปนประจําๆ บางรายมาทุกวันเลย สวน
วันพระวันอะไรไมตองพดูแหละมาเต็มอยูนี้ เราเลยเห็นความลําบากของเขา เมื่อมีผูเสนอ
ขายที่ทางโนนเราก็สืบถามใหชัดเจนกอนวาเปนที่เชนไรๆ อยูยานไหนๆ  พอเขาบอกทราบ
ชัดเจนแลวก็ตกลงซือ้เลย เร่ืองราวเปนอยางน้ันนะ 

ทีแรกมันรอยกวาไร ตอมาขยายออกไปดูเหมือนเปน ๓๐๐ ไร รอยกวาไรเปนที่ที่
เราซื้อใหทั้งหมด จากน้ันก็สรางกําแพงให เราเองทําใหนะ ปลูกศาลาใหทั้งหลัง ใหหมด
เลยวัดใหม แลวใหทานณรงคไปเปนสมภารดูแลวัดเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ เมื่อสามวันนี้
เราถามวามีผูทอดกฐินแลวยัง วายัง แลวมีผูจองหรือยัง วายัง ก็แสดงวายังไมมีโดยสิน้เชิง 
เออ ไมมีกไ็มมีละจะเปนอะไร เราก็วาเทานั้น สมัยนี้เขานิยมทอดกฐินกนั เปนประเพณี
อันหนึ่งของชาวพุทธ(กราบเรียนคะ เมื่อสองวันนี้คุณแมจันดีไดรวบรวมพวกเราขางในครัว 
วาจะตั้งกองกฐินไปทอดที่วัดใหมวันที่ ๒๔ เจาคะ) ๒๔ เหรอ พอดีวนัที่ ๒๕ เราก็จะไป
เชียงใหม เออ จะทอดก็ทอดเสีย ใครมีศรัทธาจะรวบรวมกันก็ใหไปติดตอกับแมจันดีนะ 
อันนั้นเปนหัวหนาศรัทธา ใครบริจาคมากนอยตามกําลังศรัทธาของตนก็ใหไปรวมที่แมจัน
ดี นองสาวเรา 

เรามีโอกาสเดินฉากไป แตเราไมเคยถามไมวาพี่วานองวาใครนะ เราเหมือนกัน
หมดทั่วโลก ไมใกลคนนั้นไมไกลคนนี้อะไร เสมอกันหมดเลย อยางบานนองๆ เราเคยไป
เหยียบที่ไหน ลูกๆ หลานๆ ไมรูเขาเลยนะ อยางน้ีละเหมือนกันหมด ไปที่ไหนก็แบบ
เดียวกัน เราเดินเขาไปตอนนั้นโยมแมปวย เราเดินไปถามโยมแม พวกนี้เขาอยูขางในกุฏิ
โยมแม  เราไมเคยเขาไปนั่งแหละกุฏิโยมแม ไปกไ็ปยืนหนากุฏิ เปนยังไงละไข ถาธรรมดา
เราไปก็ไปศาลา โยมแมก็มาฟงเทศนที่นี่ พอดีโยมแมปวย เราก็เดินไปถามที่หนากุฏิเทา
นั้นเอง 
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ไปพบกับจันดีนี้ละเขามาดูแลแม แลวมันไปสัมผัสยังไงไมรูนะ แนะบทเวลาจะได
ถาม มันไปสัมผัสเขาไป มึงเชื่อหรือวาเปนนองกูนะ ถามึงเชื่อวาเปนนองกู กูบวชเมื่อไรมึง
รูไหม วาไมรู แลววามึงเปนนองกูไดยังไง กพ็อกบัแมพูดอยูตลอด เราเลยไมลืมนะ ถามวา 
มึงเปนนองกู มึงรูไดยังไง จากน้ันเวลากูบวชมึงรูไหม ไมรู ดูอายุเขาจะ ๔ ขวบมั้งยังเปน
เด็ก เขาวาไมทราบก็ถูกตอง 

ตอนนั้นเรากําลังเที่ยวกรรมฐานอยูนะ มาทําบุญอุทิศใหโยมพอ แลวนางจันดีนี้แต
กอนตัวมันเทากําปนเราไมรู เวลาไปสวนทางกันซี เรามาจากอุดร แตกอนรถไมมีนะใชเดิน 
เขาผานทางไป เห็นปุบปบ เขานั่งไหวนั่งกราบ เอ เด็กที่ไหนดูลักษณะเขาที แสดงวาจะ
เขาใจในศีลในธรรมพอประมาณ เราก็เลยถามวามาจากไหน มาจากบานตาด แลวจะไป
ไหน วาจะไปอุดรหรือไง สวนทางกันกับเรา อยูบานไหน เราถามซ้ําอีกท ีอยูบานตาด เขา
เคอะๆ เขินๆ นะพอถูกถามวาอยูบานไหน ถามไปถามมาเราก็เลยถามวา เขาเปนใคร เขา
เลยหัวเราะ เราไมรูวาเขาเปนนองเรา ก็เราเปนมหาและไปเที่ยวกรรมฐานแลวมาทําบุญหา
พอ เราถามอยางน้ันเขายิ้มๆ แลวก็หัวเราะ หือ มึงหัวเราะหาอะไร บอกมาซิ อูย ไมทราบ
จะบอกวายังไง ก็ถามจดุไตตําตอ พี่กับนองถามกันไมรูกัน เราไมรูเขา ตัวเขาเทากําปน
เวลาเราบวช เวลามาเจอเขาเขาเปนสาวแลว อายุได ๑๖-๑๗ ละมั้ง 

ถามไปถามมา แลวเปนใครละ เขาก็ยิ่งหัวเราะเขาไมกลาตอบ เหอ เราก็เลยเดาเอา
นะ อีจันดีหรือ วาใชแลว โอย อีผีบากูไมรูมึง เราก็ไปเลย อยางน้ันละพี่กับนองไมรูกัน ก็
บวชแลวไมเคยเขาไปเกี่ยวของกับบาน พอบวชแลวไปเลย พี่ๆ นองๆ อะไรไมเคยสนใจนะ 
เหมือนทั่วไปในโลกนี้ ไมมีใกลมีไกล บานนองๆ แนงๆ ไมเคยเขาไปเหยียบเลยนะ ไมไป 
อยางน้ีเหมือนกันหมด ไปที่ไหนเหมือนกันหมด สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลาย ครอบ
ไปหมดเลย เออ ถาจะทอดกฐินก็ทอดเสียวันที่ ๒๔ พอดีวันที่ ๒๕ เราจะไปเชียงใหม วา
วันที่ ๒๙ จะกลับมา ทีนี้ก็มาถูกนิมนตจังหวัดแพร ทานกัณหานิมนตมาแวะนั้นอีก คางคืน
หนึ่ง ก็เปนวันที่ ๓๐ ถึงจะกลับมา ไปวันที่ ๒๕ วันที่ ๓๐ กลับมาพอดีเลย 

จะทอดก็ทอดเสียเทานั้นละจะใหวาอะไร กฐินมนัอยูขางวัดหลวงตาบัว ไมมกีฐินก็
ใหรูเสียทีเถอะวะ วางั้นเลย กฐินหลวงตาบัวมันเหลือเฟอ อยูขางๆ ไมมกี็ใหไดยินเสียที ที
นี้เลยไมไดยินก็มันจะมีแลว นั่น 

เราไมมีวันวาง เชนอยางกองทพัภาค ๒ จะมาวันที่เทาไร (วันจันทรที่ ๒๒ ครับ) 
นั่นละเราก็ใหเปนคํากลางๆ เอาไว จะรับกันทีเดียวก็รับไมไดเพราะงานเรามากตอมาก ถา
มาพบกันกพ็บ ไมพบกไ็มพบเทานั้นแหละนะ ในฐานะลูกศิษยกับอาจารย แมทัพภาค ๒ นี้
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แตกอนเปนรองแมทัพอยู แมทัพภาค ๒ ก็สนิทสนมเคารพเลื่อมใสมากสําหรับวัดนี้นะ 
และผูนี้ก็เปนคูอยูดวยกนั นี้จะมาเยี่ยม เราก็ไมแนใจในโอกาสของเราที่จะไดรับหรือไมรับ 
จึงพูดเปนกลางๆ ไวอยางน้ันแหละ คือเอาแนที่ไหนไมไดนะทุกวันนี้ เพราะงานมากตอ
มากจริงๆ  งานเรามากที่สุดเลย 

อยางฉันแลวแทนที่จะไป เห็นไหม ไดไปไหมละ ก็อยางน้ีตองพดูนี้ นี้ก็ออกทาง
วิทยุ ออกอินเตอรเน็ตทั่วโลกนะนี่ไมใชธรรมดา ออกจากนีก้็ไปละที่นี ่ ไปตามเรื่องของ
เจาของ เราจวนจะตายแลวเราดวยความเมตตา ยิ่งเปนหวงเปนใยโลกมากเขาทุกวันๆ นะ 
ขอใหพี่นองชาวไทยเราตื่นเนื้อตื่นตัว ที่มีความขดัแยงกันอะไรๆ ในวงอวัยวะเดียวกัน ขอ
อยาใหมีในเมืองไทยของเราซึ่งเปนเมืองพทุธเลย ขัดมากทีเดยีว เมืองพุทธมาทะเลาะเบาะ
แวงขัดแยงซึง่กันและกันในวงเดียวกัน เหมือนอวัยวะเดียวกัน ชาติไทยคาํเดียวทั่วประเทศ
ไทยเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน อวัยวะของเราสวนไหนเรารักสงวนเสมอกันหมด ในอวัยวะ
ของเรานี้รักสงวนเหมือนกันหมด ชาติไทยของเราก็ใหเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน อยาขัด
อยาแยงกัน ไมด ี

ความขัดแยงเหมือนอวัยวะวิกลวิการ เจ็บไขไดปวย หรือเปนบาดเปนแผลใน
รางกายสวนใดสวนหนึ่ง รางกายจะกระทบกระเทือนกันไปทั่วทั้งรางน้ันแหละ เจ็บเพียงนิด
เดียวกระเทือนไปทั่วทั้งราง นี่การขัดแยงกันในระหวางคนไทยดวยกันนี้ ก็เทากับโรคภัย
เกิดขึ้นภายในรางกายของเรานั้นแล จะกระทบกระเทือนไปหมดทั่วรางกาย ทีนี้เร่ืองราว
เกิดขึ้นมีความขัดแยง ชงิชั่วชิงเดนกันอยางน้ี เราไมอยากวาละชิงดี มันไมมใีครดีละชิงกัน
แบบนั้น ชิงกันที่ไหนไมเห็นชิงดี ดีไมไดชงิ ไมเคยไดยินทําดีชิงกัน ไมเห็นมี มีแตทาํชั่วชิง
กันเต็มบานเต็มเมือง 

ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่ขัดแยง เปนสิ่งที่ขัดขวาง เปนอันตรายตอชาติไทยของเรา
โดยตรง ขอใหพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทยจงกลมกลืนสามัคคีกัน ใครผิดใครถูกควรจะ
ยอมรับกัน ไมควรจะขัดแยง อวดดบิอวดดีอวดเดนอวดดัง ทั้งๆ ที่ไมดไีมเดนไมดงัอะไร
เลย ก็จะยกขึ้นใหดัง ก็เหมือนกองมตูรกองคถู ยกขึ้นไปไหนก็คือกองมูตรกองคูถนั้นแหละ 
ไมไดเปนทองคําทั้งแทง ความกลมกลืนสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี้ คือความแนนหนา
มั่นคงของชาติไทยเรา ควรที่พี่นองทัง้หลายจะรักสงวนสวนใหญยิ่งกวาเร่ืองของบุคคล 
พรรคพวกเหลานี้ไมเกิดประโยชนอะไร ที่จะมาขัดแยงสวนใหญใหเสียหายไป ไมเปน
ประโยชนเลย ขอใหพิจารณากัน 



 ๖

ตางคนตางเรียนดอกเตอรดอกเตเตม็บานเต็มเมืองเต็มประเทศไทย คนเรียน
ความรูวิชาฐานะสูงต่ําขนาดไหน มีแตพวกมีความรูทั้งน้ัน อยาเอาความรูนี้มาเปนทิฐิมานะ 
มาเปนฟนเปนไฟ เปนดาบฟนคอกนัๆ แทงขางหนาแทงขางหลังกันไมดีเลย ผิดอยางยิ่ง
ทีเดียว ขอใหพี่นองทัง้หลายจําคําสอนของพระพทุธเจาไว ความสามัคคีในธาตุในขันธของ
เรามีเราก็อยูสบาย ความสามัคคีในครอบครัวเหยาเรือนมีก็อยูสบาย ความสามัคคีในสังคม
ของเราแตละสังคมๆ มกี็เปนความอยูสบาย ความสามัคคีของคนทัง้ประเทศยิ่งเปนความ
อยูสบาย ผาสุกเย็นใจแนนหนามั่นคงยิ่งใหญยิ่งกวาส่ิงใดๆ นะ ขอใหพี่นองทัง้หลายสงวน
ส่ิงนี้มากกวาการขัดการแยงกัน เตะกนัถีบกันยันกัน แทงขางหนาขางหลังกัน นี้เปนภัยตอ
ชาติของตน ตอตัวของเราเอง ไมมีอะไรเปนประโยชนเลยจากสิ่งขัดแยงเหลานี้ 

ใครดีใครควรที่จะนําชาติบานเมืองไปไดมากนอยเพียงไร ใหเปดทางใหกนั เราเปน
คนไทยดวยกัน เพื่ออุมชาติไทยของเราดวยกัน ใครมีความสามารถมากนอยเพียงไร เอา 
เปดทางใหกนัๆ เราเปนผูสนับสนุนตามกันไป อยางน้ีถูกตองกับผูรักษาชาติบานเมือง วง
ราชการคือวงรักษาชาติบานเมือง อยาเปนวงขัดวงแยงวงถีบวงเตะ วงทําลายซึ่งกันและกัน 
บรรดาประชาชนทั้งหลายทั่วประเทศไทยเขาเศราใจนะหัวหนามาขัดมาแยงกัน แทนที่จะ
พาประชาชนกาวเดินดวยความราบรื่นดีงาม เปนเนื้อเปนหนัง ทุกส่ิงทกุอยางเปนไปดวย
ความราบรื่นดีงาม เขาอยากฟงอยางน้ัน อยาเอาสิ่งเหลานี้เขามาขัดมาแยงประชาชนเลย 
เขาไมสบายใจนะ เขาปลอยใหเราเปนหัวหนาเปนผูนํา อยาไปขัดไปแยงซึ่งกันและกนั กีด
ขวางทางเดินของชาติบานเมืองเรา ประชาชนก็เศราหมองไปดวย อยาใหมีนะ 

ความพรอมเพรียงสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี้เปนธรรมอันเลิศเลอ แมที่สุด
การภาวนาก็เหมือนกัน ถาจิตรวมลงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเปนความสงบเย็นใจแลว ผูนั้น
จะสบายทั้งวันเลย นั่นเห็นไหมความสงบเย็นใจ ความสามัคคีของใจกบัธรรมกลมกลืนกัน
แลว มีความสงบเย็นทั้งวันๆ ยิ่งมีความแนนหนามั่นคงสงาผาเผยขึ้นภายในใจมากนอย
เพียงใดจากจิตตภาวนา ผูนั้นเปนผูสงางามตลอด อยูที่ไหนสงางามไปหมด อันนี้ชาติไทย
ของเราถาตางคนตางอุตสาหทะนุบํารุงชวยกันรักษา อยาชวยกันทําลาย มีแตการ
บํารุงรักษาดวยกัน ขัดแยงตรงไหนเอามาพิจารณาดวยเหตุดวยผล อยาเอาทิฐิมานะเรื่อง
ของกิเลสอันเปนฟนเปนไฟมาเผากัน หาตั้งแตน้ําแตทาเขามาชะมาลาง ตรงไหนไมสะอาด
ใหชะใหลาง ตรงไหนเปนฟนเปนไฟ น้ําสาดลงไปใหระงับดับลง บานเมืองเราก็เย็น ความ
ระแคะระคาย ความชิงดีชิงเดน ไมมดีีอะไรแหละ วาชิงดีวาเฉยๆ มันชิงชัว่ชิงเดน เดนทาง
ชั่วนั่นละ อยาเอามาใชในเมืองไทยของเราซึ่งเปนเมืองพุทธ 
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ทางพระก็ใหดูศีลดูธรรม แลวจะสงบรมเย็น จะไมมอีะไรเปนเรื่องราวรานให
ประชาชนเขาขยะแขยงเขาสลดสังเวช จากพระของเราซึ่งเปนผูรักษาศีลรักษาธรรม และ
เปนผูนําของประชาชน เกิดมาขัดมาแยงไมมองดศูีลดูธรรม เอาแตกิเลสตัณหามาตีตลาด 
วัดก็เลยกลายเปนสนามรบไป ประชาชนก็อยูไมสะดวก ผูปกครองบานเมืองก็เปนสนามรบ
กันทั้งนั้น แลวเมืองไทยเราเปนสนามรบไปเลย ใชไมไดนะ ขอใหเปนเมืองที่สงบรมเย็น 
ทางดานศีลธรรมกก็ลมกลืนดวยความพรอมเพรยีงสามัคคี เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน นี้
เรียกวาเปนธรรม 

ออกไปทางบานเมืองก็ใหเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน นําศาสนาไปใช พระก็นําศีล
นําธรรมออกมาใช ประกาศตนในความเปนพระโดยความเปนผูมีศีลมีธรรมสมบูรณแบบ
แลวเย็นไปหมด ประชาชนก็นําโอวาทคําสอนของครูบาอาจารยที่เปนศีลเปนธรรมแลวไป
ปฏิบัติ ชาตบิานเมืองก็จะมีความสงบรมเย็นๆ ไป อยาเอามาใชนะที่เปนอยูเวลานี้ ชาติไทย
ของเราเปนชาติชาวพุทธ เลยกลายเปนชาติสนามรบกัน รบทุกแงทุกมุมทีจ่ะทําลายชาติของ
ตนเอง ไมเปนประโยชนอะไรเลย เรียนมามากนอย ความรูสูงต่ํามากนอยเพียงไรไมเปน
ประโยชนทั้งนั้น เปนฟนเปนไฟเผาไหมชาติของตน เทากับขุยไมไผ ไมไผนี้ตนไหนที่
เปนขุยแลวตายหมดทั้งตนทั้งลํา กอมันนั้นตายหมดๆ  อันนี้ความรูขุยไมไผที่เราเรียนมา
มากนอยเอามาเผากันๆ ตายหมดทั้งชาติไทยเรา เปนของดีเมือ่ไร 

นี่ละความรูขุยไมไผ เกดิมาแลวมาทําลายชาติของตนเอง ทําลายศาสนาของตน ไม
เกิดประโยชนอะไรเลย ขอใหตัดออกความรูขุยไมไผ ใหเปนความรูที่ประดับประดาใหสงา
งามในชาติบานเมืองของเราตลอดตัวของเราตลอดไป ใหมีแตความสงบรมเย็น เห็นหนา
กัน อยาเอาความเพงโทษเพงกรณมาทักทายกนั มาเพงเล็งกัน ใหเอาศีลเอาธรรม เอา
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน แมแตสัตวเขาก็รักตัวของเขา สัตวทุกตัวรกัตัวทุกสัตว 
คนทุกคนรักตัวทุกคน เมื่อเปนเชนนั้นอยูในชาติบานเมืองกนั ตางคนตางมีความรักตน
สงวนตน แลวมาผสมกันเขาตางคนตางรักตน แลวก็ตองเห็นใจกัน มองดูใจเขาใจเราแลว
ปฏิบัติหนาที่การงานใหพอเหมาะพอสมกับความเห็นอกเห็นใจกัน บานเมืองของเราจะมี
ความสงบรมเย็น 

อยาขัดอยาแยง เอะอะก็มีแตคอยจะถีบจะยันกนัไมเกิดประโยชน อวัยวะตัวเอง
ทะนุถนอมบาํรุงใหดิบใหดีเปนความถูกตองดีงาม ในหลักธรรมชาติเปนอยางน้ัน แมแต
สัตวเขาก็รักสงวนรางกายของเขา จิตใจของเขา มนุษยเราก็รักรางกายของเรา จิตใจของเรา 
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ชาติไทยของเราก็ตองรักชาติของตนเอง สงวนชาติของตนเอง อยาใหมีเร่ืองระแคะระคาย 
เร่ืองโรค เร่ืองภัย เร่ืองเสนียดจัญไรเขามากอกวนในรางกายของเราก็แตกกระจายไปไดนะ 

ทีนี้กอกวนในชาติไทยของเรา ชาติไทยนี้แตกกระจายลมจมไปได ไมเกิดประโยชน
อะไรกับสิ่งเหลานี้ที่เราคิดกันทํากัน แทงขางหนาขางหลัง ขัดแยงกันตลอดเวลา ไมเปน
ประโยชน ใหเอาความคิดความเห็นที่ถูกตองดงีาม ซึ่งตางคนตางไดเรียนมาสูงต่ําเอามา
คละเคลากันผสมผเสกัน นําออกมาเปนประโยชนใชในชาติไทยของตน นี้สมชื่อสมนามวา
เปนผูเรียนมาก เปนผูปกครองชาตบิานเมืองจริงๆ ชาติไทยของเรา ประชาชนทั้งหลายเขา
จะนอนหลับหูหลับตามองเห็นเจาเห็นนาย เขาก็อยากกราบอยากไหวเคารพบูชา อยาให
เขาขยะแขยง ใหพากันตัง้อกตั้งใจ 

ศีลธรรมเทานั้นที่จะทําโลกใหรมเย็นได ถาใครไมนําศีลธรรมมา เอาแตฟนแตไฟ
มาเผากัน แหลกหมดทั้งประเทศ ชาติก็แหลก ศาสนาก็แหลก พระมหากษัตริยก็แหลก จะ
ไมมีอะไรดีเลย อุบายวิธีการเหลานี้มีแตเร่ืองของกิเลส แสดงฤทธิ์แสดงเดชออกมาทุกแหง
ทุกหนตําบลหมูบาน สุดทายเมืองไทยของเราไมมีเกาะดอนใดที่จะซุกหัวนอนไดเลย มีแต
ฟนแตไฟเผาไหมกันหมด ใชไมได 

จึงขอฝากธรรมะนี้ไวกับบรรดาพี่นองทั้งหลาย ทั้งฝายพระฝายศาสนา ทั้งฝาย
ประชาชนซึ่งเปนคนของชาติดวยกัน ใหตางคนตางทะนุถนอม บํารุงรักษาใหเปนไปในทาง
ที่ถูกที่ดี ตามหนาที่หรือเพศของตน พระก็ใหเปนไปตามเพศของพระ อยาแหวกออกนอก
ลูนอกทาง จะเปนการผิดอรรถผิดธรรม แลวก็ผิดโลกผิดสงสารไปดวย ผิดทั้งตัวเราแลว
ฉิบหายไปตามๆ กัน ทางโลกทางสงสารก็ใหตางคนตางประคับประคองกันไป ใครผดิใคร
ถูกประการใดพูดกันไดคนเรา ผูใดมีความสามารถมากนอยเพียงไร ก็เปดทางใหผูนั้น
ดําเนินทาง อยาไปขัดไปขวาง ไปถีบไปยันกัน บานเมืองจะหาความเจริญไมได ผูใดดีให
สงเสริม ใหสนับสนุน เดินตามหลังกันไปแลวบานเมืองจะมคีวามผาสุกรมเย็น ดวยความ
พรอมเพรียงสามัคคี เอาพากันจําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ เอาละพอ 

(ทองคํา ๒ สลึงครับ) เออ ทองคํามาเรื่อย ได ๒ สลึงเหรอ เออ มาทองคําเปนน้ํา
ไหลซึม เราเคยพูดทกุวัน ทองคําเปนน้ําไหลซึมใหมาเรื่อยๆ เปนน้ําไหลซึม ใหพร 

ของในโกดังนี่ ใครที่จะเอาไปทําบุญที่วัดใหมเอาไปไดนะของในโกดัง จะเอาอะไร
ตออะไรใหมาเอาไปพระเรานะ ของในโกดังน้ี จะนําไปทําบุญวัดใหมนี้ เอาอะไรๆ เอาได
เลย นี่เปนโรงทานใหญ โรงทานใหญของเราเปนประจํา ขาดไมไดเลย หามาไวเต็มเอี๊ยดๆ 
พอจวนจะหมดเขาขนเขามาๆ ขนเขามาไว โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง วันละ ๓ โรง ๔ โรง 



 ๙

๕ โรงทุกวันๆ เปนประจํามา รูสึกจะ ๒๐ กวาปแลว เราทํามาอยางน้ีตลอด ที่ตั้งโรงโกดังนี้
มัน ๒๐ กวาป โกดังสําหรับของแจกทาน เวลาจะไปก็เตมิน้ํามันใหเต็มทุกคันรถๆ ไมวา
ใกลวาไกล เติมใหเต็มถงัๆ ตลอดเลย เราทําอยางนั้น 

(ยอดผูหญิง ๑๑๘ คน ผูชาย ๕ คน มาปฏิบัติธรรมครับ รวม ๑๒๓ คน) เออ 
ปฏิบัติธรรมก็ใหปฏิบัติจริงๆ นะ อยามาเหลาะๆ แหละๆ ทางดานพระนี้ทานปฏิบัติดีของ
ทานอยูแลว ไมคอยไดวาไดกลาว เพราะตางองคตางมาดวยความตั้งใจ ความเพียรทานเอา
จริงเอาจัง เพราะฉะนั้นจึงไมใหใครเขาไปยุงเลย นี่ละเรารักสงวนพระเรา ไมใหใครเขาไป
ยุง หนาที่ของทานใหทานทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ถึงเวลาทําขอวัตรปฏิบัติพรอมเพรียง
สามัคคไีมตองบอก ทานรูของทานเอง อยางน้ีทานทํา  

เมื่อวานนี้เอาของไปวัดธรรมลีคือมันไมจุใจ ไปตลาดหนองวัวซอไปนี้ไมจุใจ เมื่อ
วานนี้ส่ังแตเชาเลยใหเขาไปตีตลาดเมอืงอดุรฯ ตลาดเมืองอดุรฯ แตกแลวดวยรถเทากําปน
คันเดียว ไปตีตลาดเมอืงอดุรแตกแลวคอยกลับมา เอาไปเลยเมื่อวาน รถไปเร็วไมไดนะ 
คือใหไปชาๆ เพราะจากนี้ไปหนองวัวซอเพียงชั่วโมงเดียว ถึงจะหนักขนาดไหนใหไปเถอะ 
คอยคลานไปนะ ก็คอยคลานไปจริงๆ เมื่อวานนี้นะ ไปหนองวัวซอเทลงเลย ถาไดทําเปน
อยางน้ันละ 

อูย วาจะลุกยังลุกไมขึน้นะ คือวันนี้มันไมคอยปวดขาก็เลยไมเหยียด ทีนี้เวลาจะ
เหยียดจะไปมันจะลุกไมขึ้น ตองเหยียดทดลองเสียกอน ไมไดเหยียดมันแตกอนไว ปวด
คอยเบาลงๆ ระยะนี้เบาลงๆๆ ตอไปก็ลุกไปไดๆ  เลย ปวดอยูตรงนี้คอยดีขึ้นเปนลําดับ
นวดทุกวัน ไปละ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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