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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

วัฏวนนี้กวางแสนกวาง 
กอนจังหัน 

ตองขออภัยบรรดาพี่นองทั้งหลายที่ไมเคยกับเรื่องศาสนา เฉพาะอยางยิ่ง
เกี่ยวกับการขบการฉันของพระทานทํายังไงๆ ที่นี่ทานก็ทําแบบของทานเคยทําแยก
ออกไป ถวยหนึ่งนี้มีอาหารหลายประเภทผสมผเสกันไปๆ เหมือนทานผสมผเสอาหาร
ลงในบาตรนั้นแหละ มาดั้งเดิมตัง้แตพระพุทธเจาของเรา ฉันในบาตรๆ มีอะไรลงใน
บาตรๆ ไมวาหวานวาคาววาอะไรลงในบาตร เหมือนกนักับลงในพุงของเรา มีกี่
ประเภทลงในพุงอันเดียวพอ อันนี้กร็วมกันลงในบาตร แลวก็รวมกันลงในพุง เขาใจ นี่
สอนใหถนัดชัดเจนตามภาษาธรรม ตรงไปตรงมาไมออมคอม 

อาหารประเภทตางๆ ที่สงไปนี้ สวนมากจะสงสัย เอ ทําไมอาหารมีหลาย
ประเภทผสมผเสกัน จะสงสัยมาก เราจึงไดชี้แจงใหทราบวา เร่ืองของพุทธศาสนานี้
เปนมาอยางน้ีตั้งแตพระพุทธเจาของเรามา อาหารชนิดใดมาก็ลงในบาตรๆ ไมทราบ
ผสมผเสลงในบาตรๆ ผสมผเสแลวลงในพุง เขาใจ มันพวกประเภทรวม ในพุงของเรา
รวม บาตรก็ตองรวม ใหคิดกันอยางน้ัน จะไปคิดแบบโลกๆ แบบกิเลส อาหารนั้นดี 
อันนี้ไมดี ทําผสมผเสกันอะไรอยางน้ี นี่กิเลสมันทําทามันหยิ่งตอธรรม เขาใจไหม กิเลส
หยิ่งตอธรรมเปนอยางน้ัน ธรรมไมหยิ่ง เอาตามหลักความจริงเลย ใหทานทั้งหลายได
ทราบเสีย สําหรับวัดนี้ปฏิบัติอยางน้ีมาดั้งเดิม สําหรับพระทานทํามาอยางนั้น ทีนี้เวลา
แยกออกไปหาประชาชนญาติโยม ประชาชนญาติโยมก็ลูกศิษยพระ ก็ตองเปนแบบ
เดียวกันกับพระ แยกไปอาหารไมทราบกี่ประเภท ถวยหนึ่งอาจจะมีหลายชนิดก็ได ให
ทานทั้งหลายเขาใจเอาตามนี้ 

วันนี้ก็ไมเห็นมีงานมีการอะไร แตดูประชาชนพี่นองชาวพุทธเรานี้มากันมากมาย
วันนี้ เราก็รูสึกชื่นอกชื่นใจ ยิ้มแยมแจมใสภายในใจ ในปจจุบันและอนาคตนี้ถามีธรรม
แฝงอยูในทีท่ั่วๆ ไปทั่วประเทศเขตแดนทั่วโลกทั่วสงสารแลว โลกจะมีความสงบรมเย็น
มาก ถามีตัง้แตกิเลสตณัหา มีแตฟนแตไฟ ใครอยูที่ไหนเผากันที่นั่น น่ันคือกิเลส
ตัณหา ถาเปนเรื่องของธรรมประสานกันไดทันทีๆ  สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่
เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งส้ิน ฟงซินะ เกดิแกเจ็บตายเหมือนกัน 

เมื่อเปนอยางน้ันมีอะไรๆ ก็ใหประสานกันๆ เปนมิตรกันไปเลย มิตรทางธรรม
นี้ตายใจกันนะ ไอมติรทางกิเลสตัณหานี่ โอย เดี๋ยวแทงขางหลัง เดี๋ยวแทงขางหนา 
ไวใจไมไดนะเรื่องกิเลสเปนมิตร มนัแทงขางหลัง ภาษาทางนี้เขาเรียกวาหักหลัง แทง
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ขางหลังก็อันเดียวกันนั่นแหละ เชื่อใจกันไมได ถาเร่ืองธรรมะ เอา มา มาจากไหนมา
เถอะๆ สพเฺพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกัน มี
อะไร เอา แยกกันๆ ๆ ไมวาการกินการอยูใชสอย เอา แยกกนัไปใหเสมอกันไปหมด นี้
คือธรรมตายใจกันไดเลย ไปที่ไหนสนิทกันเลยทีเดียว 

ถากิเลสมันชอบหยิ่งนะ มันไมไดเหมือนธรรม กิเลสชอบหยิ่งจองหอง วาตัวสูง
ตัวอยางน้ันอยางน้ี มันอวดดีตอธรรม กิเลสตองอวดดี กิเลสไมไดดีนะ มันชั่ว สกปรก 
แตธรรมเปนของดขีองสะอาด มันชอบมารบกันธรรมอยูเสมอ ใหพิจารณาดูในหัวใจ
ของเจาของนั่นซิ หัวใจจะเปนผูรับอรรถรับธรรม รับกิเลสก็รับมานานแลว พากันตั้งอก
ตั้งใจ วันใดควรจะมีวางๆ เชนอยางที่มาวัดมาวานี้นําธรรมเขาสูใจ นําบุญกุศลจากการ
ทําบุญใหทานเขาสูใจ นําอรรถนําธรรมที่ไดยินไดฟงแลวเขาสูใจ 

ใจเมื่อไดอรรถไดธรรมเปนเครื่องหลอเล้ียงแลวจะสงบรมเย็น อะไรจะขาดตก
บกพรองบางไมสําคัญ เมื่อใจมธีรรมเปนเคร่ืองหลอเล้ียงแลวชุมเย็นไปหมด วตัถุ
ภายนอกเปนเพียงแฝงๆ เร่ืองอาหารการบริโภคเกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธ แตโลกถือ
เร่ืองนี้มากยิ่งกวาเร่ืองธรรมไปเสีย เร่ืองปากเรื่องทองน่ี เอา มีเทาไรๆ กินไมพอๆ 
ธรรมแหงผากในจิตใจ เรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของอยูมันไมสนใจนะแตละ
คนๆ 

ทานทั้งหลายมานี้เพื่อเสาะแสวงหาธรรมเขาสูใจ ใหไดมีความชุมเย็น โลกอันนี้
ไมมีอะไรจะเย็นยิ่งกวาธรรมเขาสูใจ โลกอันนี้ไมมีอะไรที่จะรอนยิ่งกวากิเลสเขาสูใจ เผา
หัวใจ ใหแยกกันนะ กเิลสกับธรรมอยูในหัวใจดวงเดียวกัน กิเลสคือความเศราหมอง
มืดตื้อ หรือเปนฟนเปนไฟ ทานใหชื่อวากิเลสมนัอยูภายในใจ เมื่อมันแสดงออกไปเปน
กิริยาอาการใดก็ตามจะเปนความเศราหมองมืดตือ้ เปนฟนเปนไฟเผากันไปไดนะกิเลส 
ถาเปนธรรมแลวออกไปไหนกระจายออกไปไหนสนิทสนม พึ่งเปนพึ่งตายกันไดเลย  

พากันจําเอานะ วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละ พอเปนเครื่องระลึกกอนจงัหัน หลัง
จังหันแลวไมแน บางทีก็เทศนบางทีก็ไมไดเทศน บางทีก็สะเปะสะปะ บางทีก็ตีตูมๆ 
เลยก็มี เอาแนไมไดนะธรรม ใหพร 

หลังจังหัน 

(คณะพระภิกษุสงฆและญาติโยมชาวอินโดนีเซีย มากราบเยี่ยม) เราเสียใจที่พูด
ภาษาอังกฤษไมได มามองดูหนากันเฉยๆ (มีลามครับ) ลามมันแบบลวมลามก็ไมรู 
ลามแยกไปลวมลามก็มีไมไดหนาไดหลังอะไรเลย มากันเยอะเรอะพวกญาติโยม โธ มา
กันเยอะทีเดยีว พอใจๆ ก็ดีแหละถาธรรมอยูที่ไหนเขากันไดสนิท ธรรมประสานเขาที่
ไหนสนิทๆ กันเลยคนเรา เร่ืองธรรมเปนเครื่องสมาน เพราะฉะนั้นโลกจึงยอมรับธรรม 
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กราบไหวบูชา วาธรรมเทานั้นครอบหมด ใหความสมัครสมานไปไดหมด ไมมชีาตชิั้น
วรรณะ แมสัตวก็เขาสนิทสนมกับคนไดก็ดวยธรรมนั่นแหละ ถาธรรมเขาตรงไหนสมาน
ใหแนนหนามั่นคงยิ่งขึ้น สนิทสนมไวใจตายใจกันได สําหรับธรรมเปนอยางนั้น 

อยางทานทั้งหลายที่มานี้ก็มาดวยธรรม ธรรมเปนเครื่องสมานทั้งภายนอก
ภายใน ภายในนี้สมานดวยจิตตภาวนา คือทําใจใหสงบลงไปนี้มันจะเย็นกระจายทั่วไป
หมดเลย เรียกวาประสานภายในเปนอันดับหนึ่ง(ลามแปลคําเทศนของหลวงตา) มัน
ลําบากอยางนี้แหละ ยื่นไมไปใหคนอื่นตีแทน มนัลําบากอยางน้ีแหละยื่นไมใหคนอื่นตี
แทน ถาเจาของตีมันปวะๆ แหลกไปเลยทันที ตางกันอยางน้ีละ (มีชาวอินโดนีเซีย
จํานวนมากอยากมากราบหลวงตาครับผม แตมานี้ไดจํานวนนอย จึงอยากกราบนิมนต
หลวงตา...) พูดอยางนี้ก็เหมือนกับวาเมืองไทยไมมีคา เมืองไทยมานี้มากยิ่งกวา
อินโดนีเซียเปนไหนๆ ขอขอบบุญขอบคุณเจตนาของทานทั้งหลายที่มานี้ เปนเจตนาที่
สูงยิ่งทีเดียว เจตนาเปนธรรมลวนๆ ที่อุตสาหมานี่นะ ไกลแสนไกลก็ยังอุตสาหมาได 
มาดวยน้ําใจ มาดวยธรรม พูดเทานั้นละไมพูดมาก เอา กราบเสีย 

ถายภาพใสแฟลชไมไดนะมันแทงตา อยูใหสงบ นี่เขาสงบกันทั้งศาลา เราให
สงบกับเขาบาง นี่กวนเขานี่ กวนคนสงบทั้งศาลาใหกระจายไปหมด เปนอัปมงคล มอง
หนามองหลังบางซิธรรมดา นี่ตั้งแตเหมือนลิงจอนูนจอนี้ ใชไมไดนะ ทัง้ศาลาเขาเปน
คนทําไมเรามาเปนลิงขวางโลกเขาอยู แพล็บเทานั้นกระเทือน สมมุติวาเทศนอยูนี้ขาด
สะบั้นไปเลยนะธรรม เร่ืองเหลานี้เปนขาศึกตอธรรมเปนอยางมากทีเดียว 

เราพูดเสียบางเวลาเทศนงานใหญๆ วัดอโศการาม คนเปนหมื่นๆ เขานิมนตเรา
ขึ้นเทศน ตั้งใจจะสงเคราะหคน มันอยูขางฝา พวกแมชีเสียดวย พอเริ่มเทศนมีเสียงคุย
กัน เราก็หยุด พอหยุดแลวทางนั้นก็หยุด พอทางนั้นหยุดแลวเงียบแลวเราก็เร่ิมเทศน
อีก พอเริ่มเทศนไปจะถงึนาทีเหรอ อาว เร่ิมขึ้นอีก เสียงลั่นขึ้นทางขางฝา เราก็หยุดอีก 
แลวทางนั้นก็หยุด ทางนี้หยุดทางนั้นก็หยุด ไมลืมนะ ก็ตั้งใจจะสงเคราะหคนเปน
หมื่นๆ  พอครั้งที่สามหยุดเทศน พอเริ่มเทศนอีกเสียงก็ขึ้นอกี อยางน้ันละ จากน้ันลง
ธรรมาสนหนีเลย คนแนนไมมีใครทราบนะ หนีเมื่อไรไมรู ลงธรรมาสนแลวไปเลย มัน
เสียขนาดนั้นละ 

วันหลังมาเขานิมนตมาเทศนอีก เปนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุคคโล เขามีงาน
อะไรๆ เขานิมนตเราไปเทศนอีก เออ รับทราบแลว แตการเทศนไมเทศนแลวแต
เหตุการณนะ เทานั้นแหละ ไป พอตอนค่ําวันหลังไป เงียบหมดเลย คนแนนหมดเงียบ 
เทศนก็ตั้ง ๕๕ นาที ไมใชเลนนะ ตั้งใจเทศน คืนแรกไมเทศนเลย พอเร่ิมขึ้นก็เสียงลั่น 
พอเราขึ้นวันที่สองนี้จะเปนเสียงพระหรือเสียงฆราวาสไมทราบ แตเสียงนี้เด็ดขาดมาก
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ทีเดียว วาเวลานี้พระทานจะเทศน พอเงียบหมดแลวก็กระจายทางไมโครโฟน เวลานี้
พระทานจะเทศน ถาใครเปนนักพูดใหไปพูดอยูถนนโนน แลวก็เงียบเลย จากน้ันเราก็
เทศน แลวเงียบตลอดเลย เทศนถึง ๕๕ นาที อยางน้ันละ 

เร่ืองเหลานี้เปนขาศึกตอธรรม เราเคยแลวลงธรรมาสนหนีไมรูกี่ครั้ง เปนอยาง
ที่วาน่ี เราไมไดสนใจกับอะไรในสามแดนโลกธาตุ สนใจแตหัวใจคน ถาหัวใจไมเอาไหน
แลวเทศนไปหาอะไร เทานั้นพอ ไปเลย ก็เราไมไดสนใจวาจะไปเอาอะไร จะไปหวังรํ่า
หวังรวยกับโลกสงสารเขาเราไมมี มแีตธรรมกับหัวใจคน จิตมันจะจอเขาหัวใจคน วา
หัวใจคนมีอะไรเปนเครื่องทําลาย ธรรมไมสะดวกไมเทศนเสีย ดีไมดีลงธรรมาสนหนีไป
เลยไมมีใครทราบ เปนอยางน้ันละ 

ส่ิงเหลานี้มีเกล่ือนอยูทั่วโลกดินแดน อรรถธรรมจะมีขึ้นเปนบางกาลบางเวลา
เทานั้น ซึ่งในเวลาเชนนั้นที่ควรอยางยิ่งจะไดยนิไดฟง รักษาความสงบเรียบรอยใน
ขณะที่ฟงเทศนมันก็สงบไมไดจะทําไง ถงึขนาดนั้น โลกน้ีมันเปนฟนเปนไฟอยู แม
ขณะที่เทศนมันก็เปนไฟเผาธรรม สุดทายธรรมก็เทศนไมได ลงธรรมาสนไปเลย เปน
อยางน้ันละ 

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจเขาสูศีลสูธรรมนะพี่นองชาวไทยเราซึ่งเปนชาวพุทธ เวลานี้
ระแหกระหนวุนวายกันทั้งฝายศาสนจักรและโลกก็เหมือนกนั ทั้งโลกทั้งธรรม ใน
เมืองไทยของเรานี้ละ ทะเลาะกันยุงไปหมด ไมไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเลย กิเลสน่ัน
ละตัวสําคัญ ตัวหนาดานอยูกับกิเลสนะ มันจะเอาใหไดอยางใจๆ ธรรมทานมีเหตุผล 
ควรไมควรอยางไรธรรมจะเล็งเหตุผลเสมอ แตกิเลสไมมีเหตุผล มีแตความหนาดาน 
จะเอาใหไดอยางใจๆ นี่ละที่เมืองไทยเรายุงอยูเวลานี้จนกระทั่งถงึรัฐบาลก็เปนฟนเปน
ไฟทั่วหนากันหมด 

วันไหนๆ ที่จะไมไดทะเลาะเบาะแวงกันในเรื่องประชาชนกับรัฐบาลนี้แทบจะไม
มี ยุงไปหมดๆ นี่คือโลกมีแตกิเลสลวนๆ เราพูดตามหลักความจริง วงราชการเรานี้
เปนอยางน้ันเสียมากตอมาก ในวงราชการตางๆ ถามีอรรถมีธรรมเขาแทรกในนั้นแลว 
ทุกส่ิงทกุอยางจะเปนไปดวยความเปนธรรม มีความสงบรมเย็น ประชาชนกับวง
ราชการก็จะเขากันไดสนทิ อันนี้มันไมสนิท ก็วงราชการมันตัวทิฐิมานะกิเลสตัณหากิน
ไมพอ ทุกแบบทุกฉบับมีแตแบบจะกินทั้งน้ัน กนิแบบนั้นกินแบบนี้หลายสันพันคม กิน
ตลอด 

ทีนี้มันตับคนไมใชตับหมาละซี ตับคนมันก็รู ผิดถูกชั่วดีก็รู มันก็ตอตานกันบาง 
วากันบาง ก็เลยทะเลาะกัน สุดทายประชาชนกับรัฐบาลเลยเปนขาศึกตอกัน ดังที่เห็น
อยูเวลานี้ละ เปนอยางไร การเลือกขึ้นมาใหรัฐบาลเปนผูนํา เขาก็คาดวาเปนคนดีๆ 
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ครั้นขึ้นมาแลวมาเปนยักษเปนผีตอหนาตอตาของคนทั้งประเทศ มันกด็ูกันไมไดซิ
มนุษยเรา มันนาจะพินิจพิจารณา ผูนํานั้นความรูนั้นรูดวยกนัน่ันแหละ แตสําคัญที่มี
ธรรมหรือไมมี ถาไมมีธรรมมีแตความรูมันเปนโลกลวนๆ แลวไฟเผาไปไดหมด
เลย ความรูอันน้ีเปนความรูของกิเลส เรียนจบมาจากประเทศไหนเมืองใดดอกเตอร
ดอกแตอะไรไมสําคัญ มันเปนวิชาของคนมีกิเลส ไมใชวิชาของผูส้ินกิเลสเหมือนวิชา
ธรรมดังพระพุทธเจาสอนโลก 

พระพุทธเจาสอนโลกไมมีกิเลสตัวใดแฝงเลย การสอนจึงกระเทือนไปทัว่สาม
แดนโลกธาตุ ยังประโยชนใหสําเร็จแกทวยเทพเทวดาอินทรพรหมทั้งหลาย มนุษยมนา
ทั่วหนากัน นี่ธรรมของพระพุทธเจา ทานเทศนทานเทศนอยางน้ันนะ ทีนี้เร่ืองความรู
ของกิเลสใครก็มี จะมาอวดดีอวดเดนอวดเบง ไมเกิดประโยชนอะไร นี่ละโลกกําลังรอน
เวลานี้ รอนเพราะไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ถาฟงเสียงอรรถเสียงธรรมบางแลวจะ
เขาใจกันทันที ไมมอีะไรที่จะเขาใจหรือฉลาดยิ่งกวามนุษยเรา ยิ่งมนุษยที่ไดเรียนมา
สูงๆ ดวยแลวยิ่งจะเขาใจไดเร็วยิ่งกวาคนธรรมดาสามัญอยูมากทีเดียว 

แตนี้มันไมยอมฟงเสียง เลยกลายเปนวิชาหนาดานมาปกครองบานเมือง เอา
ความหนาดานบาตรหลวง เปนบายศบาลาภบารํ่าบารวย บาทุกอยางทิฐมิานะ มันเลย
อยูในนั้นหมด ทีนี้ปกครองคนเอาสิ่งเหลานี้ไปปกครองมันกเ็ปนไฟเผาโลก ใครก็รอน
กระเทือนไปทั่วแดนไทยเราแลวเวลานี้ ธรรมมีอยูควรจะนําไปปฏิบัติ หวังรํ่าหวังรวย
อะไร รวยไปหาอะไร ยศถาบรรดาศักดิ์ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวายศของธรรม ถาธรรมเปน
เครื่องประดับใจแลวไปที่ไหนเย็นไปหมด 

นี่ละคุณคาแหงความเปนผูมีธรรมในใจ เย็นไปหมด เจาของก็เย็น คนอื่นก็เย็น 
เขาอนุโมทนาสาธุการทั่วหนากันคนมีธรรม คนไมมีธรรมจะทําอะไรใหเดนใหดังมันก็
ไมดัง ดังตั้งแตความเหม็นคลุงเนาเฟะทั่วประเทศ จากความรูที่เปนสวมเปนถาน
ออกมากระจายใหเหม็นคลุงกันทั่วโลกดินแดนดูไดเมื่อไร ความรูของกิเลสเหมือนสวม
เหมือนถาน ไปที่ไหนคลุงไปหมด มนัอยูในหัวใจคน ยิ่งไปเรียนวิชาความรูเขาดวยแลว
ยิ่งเปนเครื่องเสริมกิเลสไดเปนอยางด ี แลวออกลวดลายอยางหนาดานไปเลย พวกที่
เรียนสูงๆ พวกหนาดานทั้งนั้นแหละ ไมไดคํานึงถึงความผดิถูกชั่วดี เอาอํานาจบาตร
หลวงปาๆ เถื่อนๆ เขามาบีบบงัคับประชาชนทั้งประเทศซึ่งเขาก็เปนคน 

อยูที่ไหนความรูมันก็รูดวยกัน ผิดถกูชั่วดีรูดวยกัน แตเจาของเองที่เรียนมาสูงๆ 
กลับมาหยิ่งเปนภูเขาทั้งลูก ปดกั้นความเฉลียวฉลาดเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อสวนรวม
นั้นไปเสีย เหลือตั้งแตความเปนฟนเปนไฟเผาไหมโลกดินแดน เรียนมาเทาไรก็ไมเกดิ
ประโยชนถาเรียนมาแบบนี้ ถาปราศจากธรรมเสียอยางเดียว ใครจะเรียนที่ไหนมาเถอะ
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วางั้นเถอะนะ อยาอวดตอธรรมนะ ธรรมนี้เลิศเลอสุดยอดแลว ศาสดาองคเอกสอนโลก
กระเทือนโลกธาตุ มีตัง้แตความเปนมหามงคลตอโลก ไมไดมีคําวาอัปมงคลเลย แต
ความรูของพวกเราเรียนมาที่ไหนๆ ยิ่งเปนฟนเปนไฟเผาโลกไดกวางขวาง ดีไมดีเปน
เถาเปนถานไดเพราะความรูที่เสกสรรปนยอตัวเองวาเกงน่ันแหละ มันกเ็กงในการเผา
โลกน่ันเองจะเกงที่ไหน 

พากันดูหัวใจเจาของ ใจนี้ตัวสําคัญมาก มหาเหตุอยูที่ใจ มันคิดมันปรุงมันยุง
เหยิงวุนวายไมมีเวลาหยุด ตั้งแตตืน่นอนจนกระทั่งหลับ เอาเวลาหลับนั้นเขาระงับ
เครื่องพอใหสงบตัวลง พอตื่นขึ้นมาเครื่องมันเปดเอง ติดเครื่องเอง เปนไฟทั้งเขาทัง้
เราทั่วโลกดินแดน หาตั้งแตความสุขความเจริญความสมหวัง แตกิริยาที่หามันหาดวย
ความเปนฟนเปนไฟ ก็ไดแตฟนแตไฟมาเผาตัวเองนั่นซี ไมไดความดิบความดีมา
พอจะเปนทีร่มเย็นเปนสุขแกตนและสวนรวมไดบางเลย 

เพราะฉะนั้นจึงขอใหพากนัดูหัวใจเจาของบาง มันดีดมันดิ้นไปไหน จิตที่สงบลง
จากความดีดดิ้นเพียงขณะเดียวก็เปนสุขแลว เชนใครนั่งภาวนา พอจิตสงบจากอารมณ
ยุงกวนทั้งหลายแลว นั่นละเปนเวลามีความสุขความสบาย จากนั้นก็แสดงอานุภาพแหง
ธรรมขึ้นจากจิตกับธรรมซึ่งเปนอันเดียวกันแลวนั้นแล กระจางออกไปหมด เย็นไปหมด
ทุกหยอมหญา นั่นละจิต ไมมีอะไรที่จะรอนยิ่งกวาจิตที่มีแตกิเลสลวนๆ เปนฟนเปนไฟ
ไปหมด และไมมอีะไรทีจ่ะเย็นยิ่งกวาน้ําคือธรรมเขาสูใจ ไปที่ไหนเย็นไปหมดๆ นั่น
แหละ พากันจดจําเอา 

เวลาวางทางดานศีลธรรมเขาสูใจก็ใหมี เวลายุงทางโลกใครก็ทราบดวยกัน
หมดแลวไมตองบอก มนัยุงดวยกันหมด แตเวลาที่จะใหสงบจากความยุงทั้งหลายนี้ไม
รูจักวิธีทํา ไมรูจักวิธีจะใหสงบ มันก็ยิ่งดิ้นเหมือนแหพันลิงน่ันละ ดิ้นเทาไรยิ่งพัน 
สุดทายลิงกบัแหก็จมไปดวยกัน ผูทีต่ายก็คือลิง แหไมตาย ส่ิงที่พันไมตาย ตัวเราที่ถูก
พันมันทุกขมันยากลําบาก จมก็คอืเรา กิเลสไมไดจม พากันจําใหดี กิเลสคือแหพันลิง 

เราอยากเห็นโลกนี้มีความสงบรมเย็นจากศีลจากธรรม ยิ่งหางเหินจากธรรมไป
เทาไรยิ่งเขาใกลชิดติดพนักับฟนกับไฟเขาโดยลําดับ ไมวาเขาวาเรา โลกน้ีเลยเปนเถา
เปนถานไปตามๆ กันหมด มองดหูนาไหนถามปากไหนกม็ีแตหาความสุขความเจริญ 
แลวมีรายใดที่ไดความสุขความเจริญมาอวดโลกไมมี ถาผูหาธรรมมี ดังพระพุทธเจามี 
นั่น ประกาศลั่นโลกธรรมเต็มหัวใจ สาวกทั้งหลายธรรมเต็มหัวใจประกาศธรรมลั่นโลก 
ถึงเขาจะยอมรับไมยอมรับทานไมเสียหายอะไร ทานเปนธรรมทั้งองคทั้งแทงของทาน
อยูนั้นละ 
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ไปทําใจใหมีความสงบบาง วันไหนก็มแีตวันยุงๆ วันสงบไมมีไมมีคานะ ตายทิ้ง
เปลาๆ ใหมีวันสงบรมเย็นบางซิ ไดอบรมศีลธรรมเขาสูใจจะมีเวลาสงบบางคนเรา แดด
รอนๆ เขารมไมเราก็เย็น อันนี้แดดรอนๆ กิเลสเผาอยูตลอดเวลา หารมไมคืออรรถคอื
ธรรมเขาเพื่ออาศัยเปนความรมเย็นไมมีในใจเลยทํายังไง ทานเหมือนเรา เราเหมือน
ทานทั่วโลกดินแดนเปนแบบเดียวกันนี้นะ แดดรอนๆ หารมไมที่จะอาศัยไมมี มแีต
ความรอนตามๆ กันหมดเลย หาฝงหาฝาไมมี เหมือนสัตวตกน้ํามองหาฝงที่ไหนกไ็มมี 
เห็นแตวายน้ําปอมแปมๆ จมไปดวยกนัเสียทั้งหมด 

โลกน้ีเปนโลกจมในวัฏจักร ถาไมมธีรรมเปนเกาะเปนดอนเปนฝงเปนฝาพอได
เกาะแลวจมไปดวยกันนะ ใหเอาธรรมเปนเครื่องยึดเครื่องเกาะ วัฏวนนี้กวางแสนกวาง 
กี่กัปกี่กัลปพากันแหวกวายกนัมานานแลว ไมเห็นมีใครพนไปได ผูพนไดก็คอืผูเสาะ
แสวงหาอรรถหาธรรม พนไดในทามกลางแหงโลกที่หมุนไปดวยความลมจมนั้นแล นั่น
ละผูมีธรรมพนไปไดๆ พากันจําคํานี้ใหดี เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานั้น เหนื่อย วันไหน
ก็เทศนทุกวันๆ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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