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ไมวาศาสนาใดใหยึดธรรม
กอนจังหัน
พระใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติความพากเพียรนะ วัดนี้ถือความพากเพียรชําระกิเลส
เปนอันดับหนึ่ง งานเหลานั้นเปนงานภายนอก ไมไดถอื เปนงานสําคัญ งานสําคัญของพระ
ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ คืองานจิตตภาวนา นี้เปนงานสําคัญมาก นี้แหละ
งานของพระแท คืออันนี้เอง เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา สํารวมระวังตนตลอดเวลา เพราะ
ขาศึกอยูภายในจิตใจ ไมมีสิ่งใดที่จะมากําจัดขาศึกคือกิเลสภายในจิตใจนี้ไดนอกจากธรรม
อยางเดียวเทานั้น แลวธรรมทั่วโลกทั่วสงสารที่มาสอนก็ไมไดเรื่องไดราวกัน มีธรรม
พระพุทธเจาพระองคเดียว สอนหรือกําจัดกิเลสได
คําวา กิเลสๆ คือตัวเศราหมองมืดตือ้ เชน ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ราก
ใหญๆ ตัวใหญๆ นี่ทานเรียกวากิเลส ไมมีสิ่งใดมาแกไขหรือชําระลางมันไดนอกจากธรรม
พระพุทธเจาพระองคเดียว บอกชี้นิ้วไดเลย ธรรมพระพุทธเจาอยางเดียวนี้เทานั้น หรือ
ธรรมอยางเดียวเทานั้น นอกนั้นไมมี นี้ละตัวเปนขาศึกตอโลกตลอดมากี่กัปกี่กัลปแลว
และยังจะเปนขาศึกตลอดไปไมมีสิ้นสุด เรียกวาไมมีเงื่อนตนเงื่อนปลาย คือกิเลสเครื่อง
ผูกมัดสัตวโลก และหลอกลวงสัตวโลก ทําใหสัตวโลกเพลินไปตาม คือเหยื่อติดปลายเบ็ด
แลวเบ็ดก็เกาะปากเลือดสาดทั่วโลกธาตุ มีแตกิเลสเอาเหยื่อลอๆ ทั้งนั้น
มีธรรมพระพุทธเจาเทานั้นที่กําจัดได เพราะฉะนั้นผูที่มาอยูในวัดนี้ใหตั้งหนาตั้งตา
ทําความพากเพียรทุกคน อยานอนใจนะ อยูที่ไหน เคลื่อนไหวไปมาที่ไหน สติกับจิตอยา
ใหพรากจากกัน นี้เรียกวาเปนผูมีความเพียร เปนผูสํารวมระวังตนดวยสติตลอดเวลา ผูนี้
แลเปนผูที่จะไดรับผล หรือเปนผูที่จะทรงมรรคทรงผลดังครั้งพระพุทธเจา พระพุทธเจา
ทานทําอยางนี้
สาวกทั้งหลายทานทําอยางนี้เรื่อยมา
เราทําอยางนี้ก็ตองเปนอยาง
พระพุทธเจา สาวกทั้งหลายนั่นละ ถาทําแบบกิเลสก็เปนกิเลสตลอดไปๆ ไมมีคําวาเปน
ธรรม ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจปฏิบัติ
หนาที่การงานที่เปนสวนรวมก็เคยปฏิบัติกันมาแลว ใหตางคนตางทําใหสมบูรณ
แบบในตัวเอง แลวก็สมบูรณแบบในสวนรวม ตางคนตางสวยงาม ตางคนตางเหมาะสม
ดวยกัน ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ความสามัคคีถาเจาของไมบกพรองก็ไมมีใคร
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บกพรอง ความบกพรองเปนผลที่จะใหไดรับความทุกขความเดือดรอนนั่นแหละ ใหพากัน
ตั้งอกตั้งใจ
ผมไปมาอยูเรื่อยๆ อยางนี้ นี้ยังเบาหนอย ตอนพักจากการชวยชาติมาแลวรูสึกวา
เบาลงหนอยๆ แตกอนหนาแนนมากดวยงานการ และการแนะนําสั่งสอนพระเณรก็ไมคอย
มีเวล่ําเวลา เปนแตเพียงวาเทปทีส่ อนไวเรียบรอยแลวนี้เต็มอยูในวัด ไดยินไดฟงมา
พอแลว ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ สติเปนสําคัญ การประกอบความพากเพียรถาสติขาดไป
เสียเทานั้นไมมีความหมาย หมดความหมายทันทีเลย ถาสติติดแนบอยูกับจิต
คือคําวาจิตมีฐาน ฐานของจิตนะ เริ่มภาวนาทีแรกสติใหติดอยูกับคําบริกรรมที่ตน
ชอบใจในคําใด เชน พุทโธ เปนตน ใหติดอยูก ับนั้น จากนั้นจิตเขาสูความสงบ เมื่อสงบ
แลวจิตเปนสมาธิ ความรูเดนอยูภายใน เอาสติจับอยูกับความรูที่เดนอยูภายใน สตินี้พราก
ไมไดนะ
ใหติดแนบกันไปจะเปนการเสริมตัวเองไปเรื่อยๆ
ออกทางดานปญญาก็
เหมือนกัน สติกเ็ ปนไปดวยๆ ขาดไมไดเลยสติ จนกระทั่งเปนสติปญญาอัตโนมัติ เปนมหา
สติมหาปญญา ถึงวิมุตติหลุดพนเลย นั่นละความเพียรอยูทสี่ ติ ไมอยูทอี่ นื่ ที่ใด
เวลานี้เราจวนจะตาย เราไมไดพดู ดูถูกคนนั้น เหยียดหยามคนนี้ ไปยกยอคนนั้น
คนนี้โดยหาเหตุหาผลไมได มีเหตุมีผลทุกอยาง เพราะเราเรียนธรรม ปฏิบัติธรรม อะไรมา
สัมผัสสัมพันธจะตองพิจารณาโดยความเปนธรรมไปทัง้ นั้น เวลานี้รูสึกวาหนาแนนมาก
กิเลสในชาวพุทธของเรา ทั้งชาวพุทธชาวพระเลย มีตั้งแตกเิ ลสเต็มวัดเต็มวาเต็มบานเต็ม
เมือง คําวา ธรรมๆ มีแตชื่อเทานั้น เรื่องธรรมจริงๆ ที่จะเห็นในกิริยามารยาทแสดง
ออกมาไมคอ ยเห็น เพราะไมมีที่ใจ ธรรมไมมีที่ใจจึงแสดงออกมาไมได ถาธรรมมีที่ใจปด
ไมอยู ยังไงก็ตองออกมาจนไดนั่นแหละ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ
วันนี้ก็จะไปเชียงใหมแลว นี่ก็ไปสงเคราะหโลกนั่นแหละ ตะเกียกตะกายนี้เราไมได
เอาอะไร ไปที่ไหนๆ อยางชวยโลกมาตั้ง ๖ ปกวานี้เราไมไดเอาอะไรเลย ตะเกียกตะกาย
ลําบากลําบนขนาดไหนก็เพื่อพี่นองทั้งหลายนั้นเอง เพื่อโลกดินแดนของเรา เฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศไทย ศาสนาของไทย เราอุมทุกอยาง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราอุมเต็ม
กําลังความสามารถของเรา เพราะฉะนั้นจึงตองตะเกียกตะกายไปทุกแหงทุกหน ประหนึ่ง
วาเราดีดเพราะโลภ เราไมมี เราดีดดวยความเมตตาสงสารโลกตางหาก
อยางที่ไปนีก้ ็เหมือนกัน เราจะไปเอาอะไร อยูทไี่ หนมันก็มี ไปหาอะไร อยูในวัดเรา
นี้อดอยากอะไร สิ่งที่เราไปขางหนานั้นก็มีเหมือนกัน ไปตื่นหาอะไรมันแบบเดียวกัน ถาวา
ขาว อยูนี้ก็ไดกิน ไปที่ไหนก็ไดกิน ทุกสิ่งทุกอยางเครื่องใชตางๆ อยูที่ไหนก็มีเหมือนกัน
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ดิ้นไปหาอะไร แนะ สิ่งที่เกี่ยวโยงกันยังมี จึงตองใกลมีไกล จึงตองไป เรื่องราวเปนอยางนี้
แหละ เอาละใหพร
หลังจังหัน
สรุปความทั้งหลายในวันนี้วา โลกนี้อยูไดดวยธรรม ธรรมคือความสงบรมเย็น
ธรรมคือความประสานน้ําใจตอสัตวโลกดวยกัน เห็นใจสัตวโลกดวยกัน ประสานน้ําใจกัน
แลวความเสียสละตอกันนี้เปนไปไดจากการเห็นอกเห็นใจกัน นี้คือธรรม การมองกันตอง
มองในเหตุในผลอยูเสมอ อยามองในแงยกโทษยกกรรมโดยถายเดียว นี่เปนเรื่องของ
กิเลส คอยหากัดหาฉีกไปตลอดเรื่องของกิเลส เรื่องกิเลสจะทําโลกใหรมเย็นไมไดเลย มี
ตั้งแตทําโลกใหรอนใหเปนฟนเปนไฟ
ดูซิประเทศทั่วโลกนี้มีกปี่ ระเทศ แลวไฟเผาอยูทุกแหงทุกหน ใหญเทาไรยิ่งเผาใหญ
นี่เพราะกิเลส อํานาจของกิเลสผยองพองตน อวดกามไปเรื่อยๆ กิเลสตองอวดกามตลอด
ไมมีคําวาจะลดลงหาเหตุหาผลคืออรรถธรรม แลวยอมรับกันโดยเหตุผล นั่นคือทางสันติ
สุข กิเลสไมไปทางนี้ จะไปตั้งแตทางกีดทางขวางทางทําลาย นี่คือเรื่องของกิเลส ไปทีไ่ หน
จะกีดจะขวางไปหมดถาเรื่องของกิเลสไปไหน หาความราบรื่นดีงามไมได โลกนี้กวางแสน
กวาง ที่ร่ําลือกันอยูก ็คือวาโลกมนุษยนี้เปนโลกที่ฉลาด ความฉลาดกับเอาไฟเผากันในโลก
นี้มันเขากันไดไหมละ นีล่ ะความฉลาดของกิเลสเพื่อเอาไฟเผากัน แตความฉลาดของธรรม
เพื่อความสงบรมเย็น ประสานกันไดหมดเรื่องธรรมมีอยูที่ไหน นี่เรียกวาธรรมในหลัก
ธรรมชาติเปนอยางนี้ ไมจําเปนจะตองไปหากราบหาไหวที่นั่นที่นี่ ใหดูเหตุดูผลอรรถธรรม
นี้ ธรรมอยูที่นี่
ถาพูดถึงเรื่องศาสนาแลวมีเต็มโลกเต็มสงสาร ก็ศาสนาสอนเพื่อความดีงามทั้งนั้น
ทําไมจึงเดือดรอนกันทั่วโลกดินแดน พิจารณาซิ อยางในวงชาวพุทธเรานี้ถือศาสนาพุทธ
มันก็ยื้อแยงแขงชั่ว แขงความเลวทรามกันอยูตลอดเวลา คือกิเลสแทรกเขาไปเปนใหญเปน
โตในวงศาสนา ศาสนาเลยไมมี มิหนําซ้ํายังแทรกเขาไปในวัดในวาในพระในเณร ศาสนาใน
พระในเณรเลยไมมี มีแตหัวโลนโกนคิ้วเทานั้นไมเห็นมีอะไร นี่ละถากิเลสเขาไปตรงไหน
แหลกหมดเลย เครื่องหมายตีตราก็ตีไวอยางนั้น แตผูทํามันไมไดตีตรา มันฟาดเลยๆ นี่
เรื่องกิเลสไปที่ไหนรอนทั้งนั้น
ทั่วโลกนี้ถามีธรรมเทานั้น เอาคําวาธรรมนี่เปนศาสนาเลยทุกคน อยาไปวาศาสนานี้
ดี ศาสนานั้นดี สวนมากตอมากศาสนาเปนคําสอนของกิเลสทั้งนั้น ไมไดเปนคําสอนของ
ธรรมจริงๆ คําสอนของธรรมจริงๆ จะสอนใหสงบรมเย็น ใหอภัยซึ่งกันและกัน ผูใหญให
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อภัยผูนอย ผูนอยก็เคารพผูใหญ ถาธรรมไปที่ไหนชุมเย็นไปหมด เหมือนแมกับลูกไปที่
ไหนชุมเย็น รักสงสารลูก ผูใหญก็เมตตาสงสารผูนอย ไมรังแกผูนอย ไมบีบบี้สีไฟผูนอย
เดี๋ยวนี้เปนผูใหญนะเที่ยวหาบีบบี้สีไฟอยูทั่วโลก ไฟเผาไหมอยูทุกแหงทุกหนเวลานี้ ขาศึก
สงครามสงบเมื่อไร ก็คือผูใหญ นั่นละใหญกิเลสใหญอยางนั้น กอความเดือดรอนแกผอู ื่น
ไดมากมาย
ถาธรรมใหญที่ไหนเย็นที่นั่น พระพุทธเจาเย็นไปสามโลกธาตุ ทําความรมเย็นใหแก
โลก กามโลก รูปโลก อรูปโลก เย็นไปหมด ธรรมเปนอยางนั้น ตางกันกับกิเลส กิเลสสาม
แดนโลกธาตุไมมที ี่ไหนที่จะมีความสุขความสบาย มีแตความดีดความดิน้ ความเผาความ
สังหารกัน เพราะฉะนั้นจึงควรเอาธรรมเปนศาสนาทั่วโลกดินแดน นอมธรรมดังทีก่ ลาวมา
ยอๆ นี้ ความใหอภัยซึ่งกันและกัน ละชั่วทําดี ความเมตตา ความประสานสามัคคีน้ําใจตอ
กัน แมแตสตั วเขาก็มีหัวใจเหมือนกันกับมนุษยเรา ก็ใหมีน้ําใจตอสัตว อยามีแตมีน้ําใจตอ
ตัวของเราเองแลวเหยียบย่ําคนอื่น นั้นไมใชธรรม เรื่องธรรมแลวประสานไปหมด เย็นไป
หมด
วันนี้ขอฝากธรรมไวเปนศาสนาทั่วโลก ใหเอาธรรมเปนศาสนาทั่วโลก อยายึดแตวา
เราถือศาสนานั้นศาสนานี้ แลวเอาศาสนามาตีกัน ศาสนาเลยเปนศาสนาของขาศึก เปนคลัง
กิเลส กิเลสออกมาที่ไหนแตกที่นั่น ตีที่นั่น ใครถือศาสนามากเทาไรเปนอวดอํานาจอวด
กามขึ้นเรื่อยๆ ศาสนากิเลสเปนอยางนั้น ถาศาสนธรรมแลวเย็นไปหมดเลย เพราะฉะนั้น
ใหเอาธรรมเปนศาสนา คําวาธรรมนี่กลางๆ ไมวาศาสนาใดใหยึดธรรม เอาธรรมเลย วาถือ
ศาสนานั้นศาสนานี้ก็ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร
มีแตเอาศาสนามาเปนเครื่องมือ
ประหัตประหารกัน บีบบี้สีไฟกัน อวดอํานาจกันเทานั้น ศาสนาไมเห็นมีความหมายอะไร
เพราะไมมีธรรม มีแตคําวาศาสนาเฉยๆ มันเปนศาสนาคําสอนของกิเลสทั้งนั้น การกาว
เดินเคลื่อนไหวไปมามีแตเรื่องกิเลสพากาวเดิน โลกจะรอนไปตลอดอยางนี้แหละ ถามี
ธรรมพากาวเดินแลวจะสงบรมเย็น เอาละพอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

