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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ผูนําของประชาชนจะโงเกินไปหรือ 
กอนจังหัน 

พระวัดนี้อาหารทวมมันจะตายแหละ องคไหนไมมีปญญามนัตายกองกนัอยูกับ
อาหารการกินในหมอ มองไปหมอไหนเห็นแตพระตายอยูในหมอๆ คือน้ําแกงทวม
ปากมันพระ ใครฉลาดเอาตัวรอด ใครโงจม เราพูดจริงๆ เราเที่ยวทั่วประเทศไทย พดู
ตามหลักความจริงไมโอไมอวด ไมเหยียบไมย่ํา เที่ยวไปหมดแลวประเทศไทย ครัน้
เวลามารวมก็มารวมวัดปาบานตาด อาหารพิลึกกึกกือ อะไรๆ ก็ไหลเขามาวัดปาบาน
ตาด ไหลเขามาๆ ไหลเขามาก็ไหลออกแบบเดียวกัน ไมมีแองเก็บน้ํา ไหลเตลิดเปดเปง 
ไหลเขาไหลออกอันเดียวกัน เพราะเรามันเที่ยวเสียแหลกเลย เรียกวาทั่วประเทศไทย 
ไมใชเที่ยวธรรมดา ยังเกี่ยวของกับการชวยโลกชวยชาติบานเมืองอีก จึงตองไป
ซอกแซกซิกแซ็ก ไปทีไ่หนเห็นหมด 

ตั้งแตกอนทีเ่รียนหนังสืออยูก็ซอกแซกซิกแซ็ก ทางดานปริยัติวัดไหนเขาได
หมด ไมวาวัดราษฎรวัดหลวงอะไรไปไดทั้งน้ัน ทางกรรมฐานก็เหมือนกัน ครูบา
อาจารยองคไหนปรากฏชื่อลือนามตรงไหนๆ เขาถึงๆ หมดเลย สุดทายก็มายุติลงกบั
หลวงปูมั่น หาที่คานไมไดเลย หมอบเลย นี่ละธรรมแทเปนอยางน้ันหาที่คานไมได 
เพราะฉะนั้นการพูดการจาเราจึงพูดไดทุกแบบทุกฉบับ เกี่ยวกับเรื่องการรูการเห็น
สัมผัสสัมพนัธไปหมด ทางพระกท็ั้งปริยัติทั้งปฏิบัติเขาทั้งน้ัน ทางโลกก็ไปทุกแหงทุก
หน เรียกวาชวยชาติอีกแลว ไปทุกแหงไดเห็นทุกแงทกุมุม ไปที่ไหนความสังเกตติด
ใจๆ ไป ดูไปๆ ความสังเกตความรูสึกตางๆ เขามาสูภายในใจๆ ทั้งน้ัน 

เวลามารวมแลวก็มาอยูวัดปาบานตาดพวกอาหารการกินทุกอยาง จตุปจจัย
ไทยทานก็มารวมอยูวัดปาบานตาด ถาหากวาจะตองการเปนเศรษฐีก็เปนเศรษฐีได แต
มันจะเปนเศรษฐีแบบเศรษฐีปจจุบัน เศรษฐีเนาเฟะเหม็นคลุงทั่วประเทศไทย คอื
เศรษฐีในสมัยปจจุบัน พระเณรเราถาจะเปนเศรษฐีเหลานี้ก็เนาเฟะไดเชนเดียวกัน 
อาหารการบริโภคทุกส่ิงทุกอยางไหลเขามาๆ  ถาพระไมฉลาดในธรรมสมกับวามาหา
ธรรมแลวพระนี้จะเนาเฟะดวยอาหารการขบการฉันทุกส่ิงทกุอยางเหลือเฟอๆ จนเนา
เฟะเหม็นคลุงเชนเดียวกับโลกปจจุบัน เมืองไทยเราปจจุบันนี้ เศรษฐีเนาเฟะ เศรษฐี
เหม็นคลุง 

วัดปาบานตาดก็จะเนาเฟะเหม็นคลุงดวยจตุปจจัยไทยทาน ที่พี่นองทั้งหลาย
บริจาคมาเหมือนกันถาไมรูเนื้อรูตัว ถารูแลวมาเทาไรออก ศรัทธาญาติโยมเขายังมี



 ๒

สติปญญาเฉลียวฉลาด นํามาทําบุญใหทาน ทําไมพระเปนผูนําของประชาชนจะโง
เกินไปหรือ ยอมใหส่ิงทั้งหลายเหลานั้นเขามาโปะๆ ทับแลวก็เปนเศรษฐีอาหารการ
บริโภคเนาเฟะ จมอยูตามหมอตามไหของเขาที่เอามาบริจาคถาพระโงนะ ถาพระฉลาด
มีเทาไรไหลเขาไหลออกไดตลอดเวลา ใหพากันจํา ทุกวันนี้มันดูไดเห็นทุกอยางน่ัน
แหละ นี่ไดเห็นเต็มหัวใจนะ ไดนํามาพูดเพียงหยาบๆ ที่มันเปนอยูในหัวใจมันรูมันเห็น
นี้ไมพูด เพราะพูดไปก็ไมใชวิสัยทีจ่ะรูไดๆ หรือรูก็ไมสนใจจะฟง พูดไปก็ไมเกิด
ประโยชน ไมพูดเสีย เก็บไวๆ ภายในใจ ทุกส่ิงทุกอยางจะเขาอยูภายในใจนี้ทั้งน้ัน
ทีเดียว จะนําออกใชเฉพาะที่จําเปนหรือที่เห็นวาสมควรจะเปนประโยชนมากนอย ก็
นําออกไป ถาไมเปนประโยชนรูเทาไรก็เก็บไวอยางน้ันๆ แหละ 

พระเรามาปฏิบัติอยูนี้ก็เยอะ งานเริ่มตั้งแตวันนี้ไปแลว งานประทายขาวเปลือก 
ประทายขาวเปลือกก็รูสึกจะมาทั่วประเทศไทย ประทายขาวเปลือกวัดปาบานตาด รูสึก
กระเทือนไปหมดเหมือนกันนะ ประทายขาวเปลือกมาทั่วประเทศไทย จังหวัดไหนๆ 
มา ก็สมเหตุสมผลที่วาประทายขาวเปลือกนี้ เปนขาวเปลือกหรือเปนกองบุญเพื่อชาติ
ไทยของเราทั้งนั้น นอกจากนั้นยังกระจายออกไปอีกทกุแหงทกุหนไมอับไมจน ขอใหมี
เถอะ วัดนี้มเีทาไรกระจายไดหมด 

มีการทําบุญใหทานที่วาประทายขาวเปลือกก็เพือ่โลกน่ันแหละ ไดมาเทาไรเรา
ออกเพื่อโลกทั้งหมด ไมมีคําวาเก็บ ในวัดนี้ไมมีเก็บมีส่ังสม ส่ังสมตั้งแตธรรมอยาง
เดียว เร่ืองศีลเร่ืองธรรมนี้ส่ังสมตลอด นี่คือผูเสาะแสวงหาธรรม วันพรุงน้ีก็จะเต็มไป
หมดละประชาชนทั้งใกลทั้งไกลที่มีศรัทธา นําส่ิงของมาถวายเปนประทายขาวเปลือก 
จากน้ันแลวทางวัดก็จะจดัการใหเปนประโยชน สมเจตนาของทานผูบริจาคมาเพื่อ
สวนรวมๆ เราเคยทําอยางน้ันมาแลวทําทุกป มีมากมนีอยบริจาคทั่วถึงกันไปหมด 
เรียกวาการบุญการกุศล 

นั่นละธรรมไปที่ไหนเย็นหมด ธรรมมีในใจแลวไปไหนเย็น ถากิเลสมีในใจไป
ไหนรอน เปนเศรษฐีก็รอน ตัวเองก็รอน คนอื่นกร็อน กระเทือนไปหมด เศรษฐีเหม็น
คลุง ถาธรรมแลวหอมหวนชวนชมไปหมด ไปทีไ่หนหอมไปเลยเรื่องธรรมเปนอยางน้ัน 
กับเรื่องมูตรเรื่องคูถนี้ตางกันมากนะ ใหทานทั้งหลายสั่งสมธรรมภายในใจ ไมไดคํานึง
คํานวณวาเปนฐานะสูงต่ําประการใด สําคัญอยูที่น้ําใจ ใครมีน้ําใจเปนอรรถเปนธรรม
แลว คนนั้นมีคามีราคา ไปที่ไหนเย็น เปนเด็กเพื่อนฝูงก็รัก ผูใหญก็รัก เปนผูใหญเปน
ที่เคารพนับถือกราบไหวบูชาของผูนอยๆ เปนพระก็เปนครูบาอาจารยที่เลิศเลอ ใครก็
อยากกราบไหวบูชา อยากเห็นหนาเห็นตา อยากกราบ เปนอยางน้ันละของดี ธรรมอยูที่
ไหนเปนอยางนั้น ถาของเลวใครก็ไมอยากด ู
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นี่ก็เร่ิมตั้งแตบัดนี้ไป ขาวสารจะมาละวันนี้ กองพะเนินเต็มไปหมดวันนี้แนนอน 
มาก วันนี้เปนวันรวม ไทยทานทั้งหลายจะมารวมนั้นหมด พอวันพรุงนี้ก็เปนวันงานละ
ที่นี่ งานใหญ วันนี้เปนวันรวม เราไดพยายามที่สุดแลวที่ทําประโยชนใหโลก สําหรับเรา
เองเราเคยเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบแลววาแบมือตลอดไมมีคําวากํา อยางน้ีไมมี มี
เทาไรออกหมดๆ ดวยความเมตตาไมใชอะไร อํานาจแหงความเมตตานี้มีอะไรออก
หมดเลย ถาอํานาจแหงความตระหนี่มีเทาไรกําหมดกวานหมด มอีะไรกวานเขามาๆ 
ไดเทาไรไมพอคือกิเลส คลังแหงความตระหนี่อยูกับกิเลส คลังแหงความเสียสละอยูกับ
ธรรม ถาใครมีธรรมแลวเย็นๆ 

แตโลกไมชอบธรรม มีแตจะเอาทาเดียวๆ ใหไมมี กิเลสมีแตจะเอาทาเดียว เอา
เทาไรยิ่งดีๆ ที่จะใหไมคอยมีและไมมี นี่เร่ืองของกิเลส ถาเปนเรื่องของธรรมเปดเลย มี
เทาไรเปดๆ มองดูใจตวัเอง มองดูใจคนอื่นทันทีๆ มองดูส่ิงของที่ตนจะไดรับอาศัย
มากนอยเพยีงไร มองดคูนอื่นที่เขายากจนอีกเชนเดียวกัน นี่เรียกวาผูมีธรรมในใจ ตาก็
กวางขวาง จิตใจก็กวางขวาง ทุกอยางกวางขวางไปหมด เฉล่ียเผื่อแผถึงกันหมด นี่
เรียกวาผูมีธรรม ผูมีแตกิเลส คลังกิเลส ไดเทาไรกวานเขามาหมดๆ จนกระทั่งโลกจะ
ลมจะจม ใหเจาของไดเทานั้นก็พอ ตางกันนะกิเลสกับธรรม 

กิเลสเกิดอยูที่ใจ ธรรมก็อยูที่ใจ ภาษาธรรมทานใหชื่อกิเลสที่เปนภัยตอสัตวโลก
นั้นอยูที่หัวใจ กิเลสความมัวหมองมดืตื้อหรือเปนฟนเปนไฟ อยูกับกิเลสทั้งหมด ธรรม
คือความเย็น ความเลิศเลออัศจรรยอยูที่ธรรม ภายในใจเหมือนกัน ใครชําระซักฟอก
ความสกปรกโสมมที่เปนภัยแกตัวเองและผูอื่นออกไดมากนอยเพียงไร คนนั้นมี
ความสุขๆ ความสุขจริงๆ อยูที่หัวใจ 

ทานทั้งหลายอยาเอาแตวัตถุมาวัด วัตถุเปนเรื่องของกิเลส ไดเทาไรไมพอๆ 
เดือดรอน มีมากขนาดไหนไมมีคําวาพอถากิเลส โลกเดือดรอนอยูทุกวันนี้เพราะอะไร 
เพราะความอยากความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้น ความหิวความโหยทั้งน้ัน วัตถุ
นั้นมีเต็มโลกแตมันไมพอในหัวใจของผูโลภนั่นซิ จึงทําโลกใหเดือดรอน พากันจําเอา
นะ เอาแคนี้กอน ใหพร 

หลังจังหัน 

 (ชาวจังหวัดปราจีนบุรี ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัด
ปราจีนบุรีแดองคหลวงตา ใหเปนสมบัติของสงฆวัดปาบานตาด) เออ พอใจกับที่ทาง
ปราจีนถวายวิทยุเพื่อประชาชน เอา สาธุพรอมกัน (สาธุ) 

(คูบาวสาวมาถวายทองและเงินสด เพื่อความเปนสิริมงคลในวันแตงงานวันนี้) 
ไหนคูแตงงานกัน (นี่ครับ) เออ แตงงานกันดีๆ นะ รักก็ใหรักกันตั้งแตตนจนอวสาน 
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ไมใชแตงงานกันแลวเปนเวทีตอยกนัตลอดไมไดนะ ทะเลาะกันนั่นละตอยกันเขาใจไหม 
ใหมีความสงบรมเย็น เก็บความรูสึก อยาปุบปบๆ พูดออกๆ ล้ินนี่สําคัญเสียได เปน
คุณก็มาก เปนโทษก็มาก เอาละเทานั้น 

วันพรุงน้ีมารวมกันที่ศาลาใหญ เปนวันงานวันพรุงน้ี แลวพระก็รวมไปฉันที่นั่น 
อาจจะมาจากที่ตางๆ บางพระ ฉันที่ศาลานี้ไมพอ ไปรวมที่ศาลาวันพรุงน้ี แลวมีงาน
ขาวเปลือก ขาวเปลือกนี้ก็เพื่อชาติไมใชเพื่ออะไร สําหรับวัดปาบานตาดชี้นิ้วเลย เพื่อ
ชาติทั้งนั้นเลย อะไรๆ มาเพื่อชาติ อยางเหลานี้เอามาเอาไปไหน ออกๆ ทั้งน้ันไมมีเก็บ 
ออกตลอดเลย ที่ไหนขัดของจําเปนที่ไหนก็มา นี่ก็ไดนัดทางเวียงจันทนแลววันที่ ๑๔ 
ใหเขามารับอาหาร เชน ขาวเปนตน รถจะมาสักกี่คันก็บอกเลย ทางนี้ก็เตรียมพรอมไว
ใสรถเต็มไปเลย ขามไปเวียงจันทน 

เราไปเมื่อสองวันนี้ไปเวียงจันทน เอาของขามไป เราพูดแบบปุบปบเลย เอารถ
ไปสามคัน ของเต็มรถ ไปก็เขาโรงพยาบาลเลย ถามนั้นถามนี้ทั้งหมดชวยตาเหมือนกัน 
๕ ลานกวา เขาเขียนมาใหหมดเลย เครื่องตาทั้งหมดเพราะเราเห็นความจําเปนของตา
มาก ทางโนนไมมี เครื่องมือตาไมมี เพราะฉะนั้นเราจึงไดชวยมาก คราวกอนก็ ๘ ลาน
กวา คราวนี้ ๕ ลานกวา เปน ๑๓ ลานกวาแลว เราชวยอยางนี้แหละ ไปที่ไหนๆ สพฺเพ 
สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายครอบโลกธาตุเลย ไมมีประเทศนั้นประเทศนี้ เมืองนั้นเมืองนี้ 
สพฺเพ สตฺตา คําเดียวครอบไปหมด หวังความชวยเหลือดวยกันทั้งน้ัน หวังพึ่งกันและ
กันมนุษยเรา อยูลําพังคนเดียวไมเปน ความรูสึกหวังพึ่งตลอดเวลา ตั้งแตเด็กแตเล็กก็
พึ่งพอพึง่แม พอแมแกแลวก็พึ่งลูกพึง่หลาน อยางนั้นละพึ่งกนัไปตลอด 

ทีนี้ความพึ่งกันมีอะไรจะเปนเครื่องตอบรับกัน ความเสียสละ ความเสียสละไป
ถึงไหนๆ ความชุมเย็นไปถึงนั้น ถาความตระหนี่ถี่เหนียวไปที่ไหนโลกแตกนะ อยางที่
เขาพูดอยูเมือ่เร็วๆ นี้ เขาก็พูดเปนความจริง เราก็พูดใหฟง เศรษฐีทั้งหลายประชาชน
ทั่วโลกเขายอมรับนับถือเล่ือมใสเคารพยําเกรง ดีไมดีบางคนเปนความอัศจรรยก็ไดตอ
เศรษฐีคนนั้นๆ นี่เขาพูดใหฟง แตมาเศรษฐีในเมืองไทยเรานี้เปนเศรษฐีเนาเฟะ เหม็น
คลุงไปหมดทั่วประเทศไทย ฟงซินะ เศรษฐีประเภทนี้ไมมีใครตองการ ไมมีใครเหลียว
แล เพราะเศรษฐีทําความเดือดรอนแกโลกแกสงสาร นี่เราก็เอาคํานี้มาพูด 

เศรษฐีธรรมแลวไปไหนเย็นหมด เศรษฐีเงินมีความตระหนี่ถี่เหนียวเปนเจา
อํานาจอยูในนั้นแลว กอความเดือดรอนไดมากที่สุด เศรษฐีธรรมไปที่ไหนเฉล่ียหมด 
ไมมีอะไรเหลือติดเนื้อตดิตัว นี่เรียกวาเศรษฐีธรรม ไปที่ไหนเต็มไปดวยความเมตตา
ครอบโลกธาตุไปเลย นอกจากนั้นยังแผเมตตาทั่วถึงกันไปหมด กระแสจิตก็แผกระจาย
ไป กิริยาอาการทุกอยางที่จะสงเคราะหสงหาโลกแบบไหนชวยเต็มกําลังความสามารถ 
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นี่ธรรมเปนอยางน้ัน ผิดกันกับโลก เพราะฉะนั้นโลกที่พออยูไดจึงตองอาศัยธรรม ถา
โลกไมมีธรรมโลกนี้เดือดรอนที่สุด มนุษยนีจ้ะกอความพินาศฉิบหายแกกันไดมากย่ิง
กวาบรรดาสัตวทั้งหลายนะ แตเมื่อมนุษยมีธรรมแลวมนุษยนี้ใหความรมเย็นแกโลก 
สัตวก็ใหอภัยเขา เคยฆาเคยแกงเคยทําลายเขานี้ไมทําลาย นั่น ใหอภัยแกเขาไปได 
อํานาจแหงธรรมเปนอยางนั้น 

ขอใหทานทั้งหลายอบรมธรรม ธรรมเขาสูใจใจจะออนนิ่มไปเลยนะ ถากิเลสเขา
สูใจจะเปนฟนเปนไฟ ไปที่ไหนเปนไฟไปเลย ถาธรรมเขาสูใจไปที่ไหนเย็นฉ่ําไปหมด 
ตางกันอยางนี้นะ โลกน้ีอาศัยธรรม ถาไมมีธรรมโลกนี้จะอยูไมได ใครอยาเห็นธรรม
เปนของเล็กนอยเปนตุกตา เวลานี้โลกเมืองไทยเราคือชาวพุทธเรานี้แหละ กลายเปนวา
เร่ืองของกิเลสตัณหาเปนทองทั้งแทงๆ ใครก็ตะเกียกตะกายเคารพนับถือเปนบากับมัน 
เฉพาะอยางยิ่งไอหลังลาย เขาใจไหมไอหลังลายที่ผานมานี้นะ กระดาษ ประสากระดาษ 
เขายกขึ้นมาเพื่อใหเปนความสะดวกสบาย ระหวางมนุษยที่อยูรวมกันเปนความผาสุก
รมเย็น การติดตอคาขายแลกเปลี่ยนเปนความสะดวกสบาย 

ทานผูจัดทําทานจัดทํามาดวยความถูกตองอยางน้ัน แตพวกเรามันเปนบาไปกับ
ไอหลังลาย จะทําโลกใหพินาศเพราะไอหลังลายไดนะ นี่ละใหพากันพจิารณาอยาหลง
มันเกินไป ไอหลังลายนะ ถาหลงเกินไปทําลายเจาของ ทําลายสวนรวมได ไอหลังลาย
ไมใชเร่ืองเล็กนอย อยาพากันตื่นจนเกินไป ใหรูจัก อันนี้เปนสิ่งที่อาศัย เมื่อเรานํามาทํา
ประโยชนก็เปนประโยชนได แตผูที่นําไปเปนโทษโดยไมรูสึกตัวละซิเพราะกิเลสตัณหา 
ไอหลังลายเลยกลายเปนไฟเผาโลกไปได ไปทีไ่หนดูอะไรมนัอดอยากทีไ่หน ไมอด
อยาก แตความอยากมันไมลดหยอนผอนตัวลง เฉพาะอยางยิ่งตางคนตางดดีตางดิ้นหา
ไอหลังลาย ไดเปนเศรษฐีไอหลังลายก็เอา 

เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมสวรรคชั้นพรหมไมสนใจ ขอใหอยูกับไอหลังลายพอ 
ไอหลังลายมัดคอแลวก็จมไปเลย พวกน้ีมันจมเพราะไอหลังลายมัดคอมนันะ มันไม
รูจักพอ ไดเทาไรยิ่งดีดยิง่ดิ้น เราอยาเขาใจวาผูมีเงินมากๆ ถาไมมีธรรมในใจแลวผูนั้น
เดือดรอนมากที่สุด ตาสตีาสาตามทองนาเขายังสบายๆ พวกนี้เปนพวกเปนฟนเปนไฟ 
ถาผูมีธรรมในใจแลวเหลานี้เปนประโยชนแกโลก ทั้งเปนประโยชนแกตนและเปน
ประโยชนแกโลกทั่วๆ ไป เพราะฉะนั้นธรรมจึงแยกไมได ไปที่ไหนใหมีธรรมแทรกอยู
ในนั้น ถามีธรรมแทรกอยู การอยูการกินการหลับการนอน ใชสอยทุกอยางจะเปนความ
พอเหมาะพอดีมีเหตุมีผลรูจักประมาณ ถาใหกิเลสนําหนาแลวไมมีอะไรมีประมาณ ได
เทาไรไมพอๆ ตายทิ้งเปลาๆ ใหพากันจําเอา 
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ธรรมสอนโลกสอนมานานแลว เราก็สอนพี่นองทัง้หลาย ตั้งแตเร่ิมสอนมานี้ได 
๕๖ ปแลวนะ พ.ศ.๒๔๙๓ เร่ิมคลี่คลายละ ในเบื้องตนกพ็ระนั่นละ เพราะพระรุมเราอยู
แลวตลอด ไปที่ไหนหลบเหมือนโจรเหมือนมาร ถูกเขาไลจับไลกุมนั่นละ ไปที่ไหน
บรรดาพระนั่นละไมใชผูอื่น ไหลไปตามวิ่งไปตาม หลบไปอยูที่ไหนวิ่ง พอป ๙๓ แลวก็
คอยคลี่คลายละ เร่ืองราวของตัวเองก็เรียกวาหมดลงโดยสิน้เชิง พูดใหชัดเจน การฆา
กิเลสน้ีตองเอาชีวิตเขาฆาเขาแลกกัน ทุกขแสนสาหัส ใครจะวาเอาอะไรมาอวดนะ วา
งานยุงๆ วาเปนทุกขเพราะงานมากงานหนักงานหนา สูงานฆากิเลสไมไดนะ ใครถายัง
ไมขึ้นเวทีฟดกับกิเลสเสียกอนอยาดวนคุยวางานหนักนะ ถาลงไดฟดกับกเิลสขาดสะบั้น
ลงไปจากเวทีใจสงาจาขึ้นมาแลว นั่นละงานเสร็จเรียบรอยแลว ผูนี้หมดทีนี้งานไมม ี

วสุิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ ทานวา งานที่หนักมากที่สุดคอืงานแกกิเลส ได
ส้ินสุดลงไปแลว ส่ิงที่ควรทําไดทํา คือการถอดถอนกิเลสตัวเปนมหาภัยนี้ไดทําเสร็จ
เรียบรอยแลว ตอไปนี้งานนี้จะไมมี พระพุทธเจาพระสาวกทั้งหลายทานไมมีงานกวนใจ 
หมดโดยสิ้นเชิง งานกวนใจก็คือกิเลสมีมากมีนอยกวนตลอดเวลา ทีนี้เวลากิเลสขาด
สะบั้นลงไปหมดโดยสิ้นเชิงแลวไมมีงาน พระพทุธเจาพระอรหันตไมมีงาน ไมมีอะไร
เขาไปแทรกจิตที่บริสุทธิ์สมบูรณเต็มที่แลวนั้นไดเลย นั่นละผูงานเสร็จสิ้น 

งานทางโลกทางสงสารนี้ทํากันไปเทาไร ถึงวันตายคอกับงานมัดติดคอกันอยูนั้น 
ไมมีใครทํางานเสร็จนะ โลกอันนี้ตายไปดวยงานมัดคอนั้นแหละ แตผูบําเพ็ญธรรมมี
เมืองพอได พอเปนระยะๆ ตั้งแตสมาธิ ปญญาพอไปเรื่อยๆ เปนขั้นๆ ถงึที่สุดวิมุตติ
หลุดพนแลวพอโดยสิ้นเชิง นิพพานคือเมืองพออันเลิศเลอ พระพุทธเจาพระอรหันต
ทานจึงไมมีงาน ไมมีอะไรกวนใจทาน ส่ังสอนโลก โลกเต็มไปดวยกองทกุข ทานไมมี
ทุกข มีแตความสุขโดยสมบูรณสอนโลก พระพทุธเจาสอนโลก พระสาวกทั้งหลายทาน
สอนโลกที่เต็มไปดวยกองทุกข ดวยความไมมีทุกขของทาน มีแตบรมสุขเต็มหัวใจ 
ตางกันนะ 

พวกเราเปนทุกข ทานผูมาสอนเราไมใชผูมีทกุข เปนผูทรงบรมสุขไว จึงควรจะ
นําธรรมะเหลาน้ีมาเปนคติเครื่องเตือนใจเรา ใหมีพักมีผอน พักเครื่องรางกายวิ่งเตน
ขวนขวายก็ใหพัก พักทางดานจิตใจ มันคิดวาวุนขุนมัวอยูตลอดเวลา นี่คืองานของจติ 
งานนี้พักไมไดนะ ไมมีใครคิดจะพักงาน แตเอาธรรมจับปุบเขาไปเลย จิตตภาวนา นี่คือ
โรงพักงาน ใหพักจิตดวงนี้ ถาเอาธรรมเขาไปจับแลวงานทั้งหลายจะสงบลงๆ เอาพุทโธ
เอางานอันเดยีว งานพุทโธคืองานดับทุกข เอาพุทโธหรือธมัโม บทใดก็ตามถาถกูกับ
จริต เอาสติจับเขาไปไมใหยุงกับงานทั้งหลาย ใหยุงอยูกับงานพุทโธเปนตนนี้อยางเดียว 
แลวงานทั้งหลายจะสงบเขามาๆ 
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งานพุทโธเปนงานเพื่อความสงบ ไมใชงานเพื่อความเผาตัวเองเหมือนโลก
ทั้งหลายเปนอยู ทานจึงสอนใหอบรมภาวนา พุทธศาสนาเดนที่ภาวนา การอบรมไฟ
กองใหญอยูในใจใหสงบตัวลงไป กลายเปนอมตธรรมมหานิพพานขึ้นภายในใจ สงบ
เงียบเลย หมด ไมมีอะไร ไฟไมมี กิเลสเปนไฟ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา เปน
ไฟทั้งนั้นดับหมดโดยสิ้นเชิงแลวก็เปนอมตมหานิพพาน หมดงานที่นี่ ตั้งแตนัน้
จนกระทั่งถงึวันนิพพาน ถึงธาตุขันธกาลเวลาของมันทีม่ันจะพังทลายก็เอาพัง เวลามี
ชีวิตอยูกพ็ากินพาหลับพานอนพาขับพาถายเหมือนกันกับโลกทั่วไป แตไมยึดไมถอื 
หากรับผิดชอบกันอยูอยางน้ัน พออนันี้หมดสภาพแลวปลอยพรึบดีดผึงเลย นิพพาน
เที่ยงนี่ตลอดอนันตกาลเลย 

นี่ละผลแหงการสรางคุณงามความดี ทุกขยากลําบากมีที่ยุติได แตสรางโลกสราง
สงสารตามกิเลสตัณหาไมมีใครวายุติได กีก่ปักีก่ลัปก็สรางอยูตลอด จมอยูกับกองทุกข
ดวยหนาที่การงานตาง พัดผันอยูตลอดเวลานี้จนไดนั้นแหละ แตงานของธรรมนี้มีเวลา
ยุติได พอสรางลงไปๆ หนักเบาก็เพื่อจะถงึความพอ เมือ่พอแลวหมดโดยสิ้นเชิง ไมมี
งานอะไรมากวนใจอีกแลว นี่ละงานของธรรม มคีวามสิ้นสุดยุติลงได ไมเหมือนงานของ
โลกที่พัดผันกันตลอดเวลาหาทางยุติไมไดเลย เรียกวาวัฏวน หมุนไปหมุนมาอยางน้ี วิ
วัฏฏะตัดขาดสะบั้นหมด ไมตองหมนุ นั่น พากันจําเอานะ เอาเทานั้นละวันนี้ พอ 
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