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ธรรมสําหรับผูแทน 
 

 ตะวันหยุดแลวท่ีน่ี ตะวันมันเอียง ๆ ไปทางโนน ทีน้ีหยุดแลว พอตนเดือนมกรา ก็
หยุด แลวตอมาก็คืน เอียงคืนจากนี้ไป ก็จะเอียงคืนตะวัน มันหมุนแต ๖ เดือนเปนประจํา 

เมื่อวานไดทองคํา ๒ กิโล ๔๐ บาท เราไดทองคําเพิ่มเขาอีกหลังจากที่มอบแลวนั้น
เวลาน้ี ๓๘ กิโล ๕๒ บาท ๕๐ สตางค ดอลลารได ๖๕,๖๔๘ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้ง
หมด ๕,๕๙๘ กิโล ดอลลารได ๗,๒๖๕,๖๔๘ ดอลล อานใหฟงทุกวัน ๆ เพื่อจะเพิ่มขึ้น
เร่ือย ๆ นะ พ่ีนองชาวไทยเราต้ังแตน้ีเราจะเรงเคร่ืองนะ เรงเครื่องทองคํา ดอลลาร เปน
สําคัญมากทีเดียว จุดน้ีเปนจุดอันย่ิงใหญสําหรับคนท้ังประเทศ ที่ตั้งความมุงหมายไวแลว
วา ทองคําใหไดน้ําหนัก ๑๐ ตัน ดอลลารอยางนอยตอง ๑๐ ลาน จุด ๑๐ ตันนี้ขาดไมได 
ถาไมอยากใหเมืองไทยเราหัวขาดทั้งประเทศนะ เพราะหัวหนาออกประกาศแลว หัวหนา
คอขาด ลูกนองก็ตองคอขาดทั้งหมด ตองเอากันตรงนี้ใหไดนะ 

(ส.ส.มาหลายจังหวัดครับ) ส.ส.มาหลายจังหวัดเหรอ เออ บรรดา ส.ส.เหลาน้ีมีแต
ลูกแตหลานท้ังน้ันนะ ใหพากันต้ังหนาปฏิบัติหนาท่ีการงานของเรา ชาติไทยเปนชาติของ
เรา เราเปนลูกชาติไทย ใหตางคนตางทําหนาที่เพื่อพอแมของเราคือชาติไทย ใหสมบูรณ
พูนผลราบร่ืนดีงาม ดวยความสุจริตยุติธรรม มือสะอาด ใจสะอาด ตอพี่นองของเราทั้ง
ประเทศ เราทุกคน ๆ ที่จะไดมาเปนใหญ ๆ น้ี บรรดาพ่ีนองท้ังประเทศน่ันแหละย่ืนบัตร 
ๆ ใหเรา จนกระท่ังเปนนายกรัฐมนตรี เปนขึ้นมาจากพี่นองชาวไทยเราทุกคน ๆ หนุนข้ึน 
ๆ เพราะฉะน้ันเวลาหนุนข้ึนแลว ขอใหเฉล่ียความเปนผูใหญใหเปนความรมเย็นดวยอรรถ
ดวยธรรม เห็นใจพ่ีนองชาวไทยเราท่ัวประเทศน้ีวาเปนผูยกข้ึน ทีน้ีเฉล่ียความสุขใหท่ัวถึง
กันเปนอรรถเปนธรรม 

ผูใหญเราเทาน้ันท่ีจะนําประเทศชาติบานเมือง ใหมีความราบร่ืนดีงามแนนหนาม่ัน
คงตอไปได เชนเดียวกันกับครอบครัวของเรา ครอบครัวใดท่ีมีอรรถมีธรรมแลว ครอบครัว
น้ันจะมีความแนนหนาม่ันคงอบอุน ตั้งแตเด็กเล็กเด็กนอยถึงผูใหญถึงโคตรถึงแซของเรา 
เปนโคตรแซท่ีมีอรรถมีธรรม โคตรแซท่ีสมบูรณพูนผลรมเย็นเปนสุข นี่ละถาธรรมอยูที่
ไหนเปนอยางน้ันละนะ 
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เราท้ังหลายเวลาน้ีทําหนาท่ีแทนประชาชนท้ังประเทศ ทําหนาท่ีของแผนดินไทยเรา 
ใหเปนไปเพื่อความสมบูรณพูนผลทุกอยาง ทุกสิ่งทุกอยางใหทําดวยความรอบคอบ ใหเอา
ธรรมคือเหตุผล วาควรหรือไมควรเขาไปจับทุกอยาง ควรทําหรือไมควรทํา ผิดหรือถูก 
สําคัญตรงน้ี ถาผิดแลวอยาฝน ใหพิจารณาแยกแยะใหเรียบรอย การทําหนาท่ีการงานเพ่ือ
คนทั้งชาตินี ้ เราตองไดเอาหนาท่ีการงานเปนสําคัญ บวกกับหัวใจประชาชน แลวดําเนิน
ตามน้ันเลย เราเรียกวาเปนลูกนองของหนาท่ีการงานและประชาชน ท่ีจะกาวเดินตาม
ประชาชนและหนาที่การงานที่ถูกตองดีงาม เพื่อเปนประโยชนแกประชาชนทั้งชาต ิ ใหเรา
ตางคนตางทําหนาที่อยางนั้น 

หลวงตาไดสละเต็มท่ีแลวสําหรับชวยชาติบานเมืองคราวน้ี หลวงตาไมเคยไดพูดให
ฟง น่ีบรรดาลูกหลานท่ีมาน้ีไดพูดใหฟง เปดอกเลยอยางไมสะทกสะทาน ใครจะมาโจมตี
อยางไรก็ตามเทากับถังขยะ หลวงตาพูดอยางน้ีเลยนะ เรื่องธรรมคือความถูกตองดีงาม 
เปนผลขึ้นมาอยางเลิศเลอแตพระพุทธเจา พระสาวกท้ังหลาย ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ทรงอรรถทรงธรรมแลวไดรับธรรมคือความเลิศเลอข้ึนมามาส่ังสอนสัตวโลก เราก็ปฏิบัติ
ตัวของเรามาเต็มกําลังความสามารถตามเข็มทิศทางเดินคือ สวากขาตธรรม ที่ตรัสไวชอบ
แลว และไดมาปฏิบัติตอโลกทั้งหลาย 

คราวน้ีเราจึงไดชวยเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกอยาง คือเราเอาธรรมกางเลย เราบอก
ตรง ๆ เลยบอกวาเราไมมีคําวากลาวากลัว คําวาไดเปรียบเสียเปรียบ คําวาแพวาชนะเราไม
มี ธรรมนี้เหนือทุกอยางแลว จะใหความเปนธรรมทุกฝาย ใครผิดใครถูกประการใดจะ
พิจารณาตามอรรถตามธรรม  

เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ในสายของธรรมท่ีสอนโลกมานาน 
ดวยเหตุนี้เองบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็คงจะไดยินไดฟง ตอนที่หลวงตาออกชวยชาติบาน
เมือง ทางพุทธศาสนาเอาธรรมออกกาวเดินลวน ๆ ๆ ตรงไปตรงมา ๆ เลย ไมมีออมคอม
ไมมีสูงมีต่ํา อะไรผิดอะไรถูกบอกตามเหตุตามผลความผิดความถูก ใหทานท้ังหลายไดนํา
ธรรมนี้ไปปฏิบัติ ถึงไมไดแบบพระก็ตาม ขอใหไดแบบลูกศิษยของพระมีแบบมีฉบับ พา
กันดําเนินอยางน้ีบานเมืองของเราจะเจริญรุงเรือง บานเมืองจะเจริญรุงเรืองจากคนดีนะ 
ไมใชจากคนชั่ว คนชั่วเหมือนกับไฟ ไปที่ไหนเผาที่นั่น ๆ แหลกเหลวไปหมด คนช่ัวเปน
เหมือนไฟ ถาไฟในเตาเราหุงตมมันก็เปนประโยชน อันน้ีมันเอาไฟไปเผาบานเผาเมืองละซิ 
มันไมไดเอามาหุงตมแกงอาหาร ความรูความฉลาดเอามาเอาไปเผาไฟหมด เอาไปเผาคน
ทั้งโลก ความฉลาดน้ันเรียนมาศึกษามาทุกอยางเพ่ือจะทําประโยชนใหตนเองและสวนรวม 
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แตกลับกลายเปนไฟไปเผาโลกอยางนี้ใชไมได เราอยานําไฟประเภทน้ันมาใช ไปที่ไหนให
เขากราบไหวบูชา วาผูแทนคนหน่ึง ๆ เปนความหมายใหญโตมากนะ ทั่วประเทศไทย 
ๆ ไปที่ไหนใหเขาไดกราบไหวบูชาผูแทนคนนี้ดีทางนั้น ผูแทนคนนี้ดีทางนี ้ ผูแทนคน
นั้นดีอยางนี ้ อยาใหเขาไดยินวา ผูแทนคนน้ีวาเลวทางน้ัน คนน้ันเลวทางน้ัน คนน้ีเลว
ทางนั้น รวมท้ังหมดผูแทนน้ีเปนผูสังหารชาติอยาใหไดยินนะ ใหจําใหดีลูกหลานท้ัง
หลายนะ  

น่ีละภาษาธรรมใหฟงเอานะ พูดอยางตรงไปตรงมาเรียกวา ภาษาธรรม เวลาน้ีหูตา
มีทุกคน ๆ แมแตเด็กอยากเห็นตั้งแตของดิบของดีไดยินไดฟงแตของดิบของดีที่เปน
ประโยชน เขาก็อยากไดยินไดฟง ไมอยากเห็นแบบเปนฟนเปนไฟเผาไหมหัวอก ๆ แตละ
คน ๆ แลวเผาหัวอกคนท้ังประเทศดวยการช่ัวชาลามากของผูนําแตละคน ๆ เขาใจ วันน้ี
พูดเพียงเทาน้ีแหละนะ เอาเทาน้ีแหละ 

ใครน่ังมันก็อยากจอเขามาแหงนดูแตหนาหลวงตาบัวนะ มันไมงามนะเราดูตลอด 
ใครมาก็มาจอแยงชิงที่นั่งกัน มาจอดูหนาหลวงตา ดูไมไดนะ หลวงตาดูคนประเภทน้ันดูไม
ได ใหพากันจําเอานะ กิริยามารยาทอันดีงามมีอยูทําไมไมนํามาใช จอเขามามองดูแตหนา 
ไปนั่งที่ไหนก็ไมถนัดมานั่งจอดูหนา ดูไมไดนะ ใหจําใหดี เราดูคนเราดูโดยธรรมนะ อะไร
งามไมงามเราก็รูน่ี มองดูแยงชิงที่นั่งไมวาที่ไหน ๆ จะแยงจะจอเขามาดูต้ังแตหนาเราคน
เดียว หนาเราไมมีเหรอ หนาเราไมมีแลวเอาหนาไหนมาดูหนาคน หนาพระวะ มันไมนาดู
นะ เสียมารยาท คนอ่ืนคนไหนเขามาดูแลวจะวา เปนยังไงลูกศิษยหลวงตาทําไมเปนอยาง
น้ี เพียงเทาน้ีกระเทือนหมดในศาลาน้ี มีแตคนแยงชิง ดูที่นั่งที่นั่นจอเขามา ๆ อยางนี้ มัน
ดูไมไดนะ ดูแลวดูไมไดจริง ๆ เราไมพูดเฉย ๆ ผิดถูกมันมองเห็นมันรูทันท ีๆ นอกจาก
ไมพูดเฉย ๆ ใหพองามตาบางนะ อยาลุกลี้ลุกลนไมนาดู จอเขามา ๆ แทรกเขามาแซงเขา
มาดูไมไดนะ เจาของไมดูเจาของ คนอื่นอยูไกล ๆ มองไปเห็น นาดูไมนาดู มองไปมันก็รู 
เจาของเปนผูดิ้นอยูทําไมไมดูเจาของบางวะ มันนาดูเมื่อไร โอ แทรกน้ันแซงน้ีเขามา มัน
อะไรลุกลี้ลุกลน  

น่ีท่ีพระน่ังฉันนํ้ารอนอยูโรงนํ้ารอนน่ัน เห็นเรามาโนน หนาศาลาตนคอออกมา
ประตูนั้นชองนั้น นี่ชองหนึ่งออกมาจากกุฏิ มีชองนี้ชองหนึ่ง ๆ ชองนั้นชองหนึ่งเราออกมา 
แลวพระน่ังฉันนํ้ารอนอยูท่ีน่ี เราออกมาประตูนั้น พอออกมาเห็นเราน่ีแตกฮือเลยเชียวนะ 
พระนะ พวกถวยแกวกําลังฉัน วางแลวโดดนี้เตะปงปง ๆ โกโกกาแฟสาดกระจายตามนั้น 
เจาของไปเลยไมสนใจ แกวก็กลิ้งตกอยูตามนั้นนะไปเลย เราลงไปเราก็ไปโนน ไปดูนั้นดูนี้
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นะ ไปไหนเหมือนกัน นี่ก็ลงไปดูน้ําบอ ไปดูนั้นแลวก็ขึ้นมาที่นี ่พอข้ึนมาเขาไปในครัวเห็น
พระอยูนั้น ๒ องคหรือไงนะ โฮ นี่มันอะไรทั้งกินทั้งสาดทั้งเททั้งเตะทั้งยันหรือทั้งถีบทั้งยัน
หรือน่ีนะ มันเปนยังไงจึงเปนอยางนี้นะ พระมองเห็นทานอาจารยแลวว่ิงหนีหมดเลย เลย
ไมไดดูอะไร เตะอันนี้กระจัดกระจาย  

น่ันเห็นไหม เตะอันนี้กระจัดกระจายแลวไปเลยไมดู นี่กลัวอยางนี้ก็ไมมีเหตุมีผล 
เห็นไหมละ กลัวแบบนี้ใชไมได กลัวแบบสัตวกลัวน่ีไมใชแบบพระกลัว พระกลัวจะไมเปน
อยางนี้ น่ันเห็นไหมเอามาสอนอีก กลัวอยางนี้เราไมตองการ ตองกลัวเหตุกลัวผล กลัว
อรรถกลัวธรรม เคารพอรรถเคารพธรรม อันน้ีกลัวแบบบาเราวาอยางน้ันเลยนะ ก็เพราะ
เคยโดนดุมาแลวน่ี เคยโดนดุเพราะอะไร เพราะผิดมาแลวใชไหมละ ผิดมาแลวโดนดุมา
แลว ทั้งดุทั้งเด็ดทั้งอะไรทุกอยางมาแลว เมื่อมองเห็นมันก็ไปอยางนั้นแหละ เลยไมคํานึง
ผิดถูกชั่วด ี เตะแกวก็ชางหัวมันไปเลย วันหลังคอยไปหามาใหม นี่เปนยังไง ก็เพราะดุตรง
ไหนถูกทั้งนั้นนี่นะ ผูนั้นผิดทั้งนั้น ๆ เอา พิจารณาซิ แลวจะมาหาเร่ืองอะไรวาทานดุ ๆ 
ถายเดียว เจาของผิดไมดูบางมันใชไดเหรอคนเรา ตองดูเจาของซิ  

ถาดีแลวดุหาอะไร ก็หาของดีทั้งนั้นไมไดหาของดุนี่ แลวไปดุหาอะไร อันน้ีมันนาดุ
มันก็ตองดุละซิ อยางที่วาตะกี้นี้ลุกลี้ลุกลนดูไมไดนะ เสียมารยาทไมนาดู ธรรมเปนของเลน
เมื่อไรยังบอกแลว ไมมีอะไรที่จะเทียบไดแลวในโลกนี ้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทอพระ
ทัยฟงซินะ พระพุทธเจาแตกอนทอพระทัยเมื่อไร ตายเกลื่อนอยูกับโลกเหมือนโลกทั่ว ๆ 
ไป ไมวาพระพุทธเจาพระองคใดตายเกลื่อนอยูกับโลกนี้เหมือนกันหมด ตั้งแตยังออกไม
ไดพนไมได เหมือนพวกเราน้ีแหละ แตเวลาพนไปแลวกลับมาดูสภาพตัวเองท่ีเคยเปนมา 
และดูสัตวทั้งหลายที่เกลื่อนอยูนั้นเปนยังไง ทอพระทัย อันนั้นเลิศขนาดไหนพอพนไปได
แลว เลิศขนาดไหน นั่นฟงซ ิ เราเอามาพิจารณาซิ ความเลิศขนาดไหนกับเลวขนาดไหน 
สะอาดขนาดไหนสกปรกขนาดไหนมาเทียบกันบางซ ิ อยางที่เขาตกแตงอะไรตออะไร เราดู
ไมไดเราพูดจริง ๆ ตาเราเพียงเทาตาหนูน้ีมันก็ดูไมไดนะ ไปที่ไหนมีแตตกแตงภายนอก 
ๆ ดูอยูตลอดเวลา  

ย่ิงเวลาเราไมอยูน่ี เราออกไปไหนมาไหนน้ีจะจัดน้ันทําน้ี ปลูกนั้นปลูกสรางนี้ยุงไป
หมดนะ คร้ันเวลาเรามาทําไมไดเราขนาบเอาน่ี ก็มันขวางธรรมตลอดเวลา อะไรจะสะอาด
ย่ิงกวาหัวใจสะอาด น่ีท่ีเอาวัดกันนะ ไปไหนก็ดูเถอะนะ หัวใจสะอาดน้ีจาไปหมดเลยครอบ
โลกธาตุ น้ีเราประดับประดาตกแตง มันก็เหมือนตกแตงกองมูตรกองคูถ เอา ตกแตงแบบ
น้ี ๆ กองมูตรกองคูถกองนั้นนะ ตกแตงใหมันสวยมันงามที่ไหน กล่ินมันก็เหม็นเทาเดิม 
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กองคูถก็กองคูถเทาเดิม มันวิเศษวิโสอะไร อันนี้เรื่องของกิเลสตกแตงตัวเองมันก็แบบ
เดียวกันน่ันเอง มันดูหนาดูไดที่ไหน อันนั้นไมดีอันนี้ไมด ี ไมมีคําวาด ี ลงกิเลสแลวไมพอ 
ตกแตงนั้นตกแตงนี้ดูตั้งแตภายนอกดิ้นตามกิเลส ไมไดตกแตงหัวใจ สถานท่ีท่ีเปนความ
พออยูที่นี่ ไมไดสนใจตกแตงตรงนี ้ตกแตงตรงนี้ใหดีแลวดีไปหมดเลยนะ  

ไปท่ีไหนก็รูตามสภาพ ๆ ของมันเสียเพราะอันนี้เลยทุกอยางแลว มันก็ไมมีปญหา
อะไร ไปที่ไหนเห็นแตดีดแตดิ้นตกแตงนั้นตกแตงนี ้ตัวหัวใจเจาของผูมันดีดมันดิ้น เพราะ
กิเลสยันหัวมันใหด้ินน้ันไมดูเลย อันน้ีแหละท่ีมันเสียมากนะ  

นี่ละชาวพุทธเรามันไมมีพุทธอยูในนี้เลยนะ แมแตพระหัวโลน ๆ ทานเหมือนกัน
เราเหมือนกัน มันไมไดดูหัวใจเจาของ ถาดูหัวใจเจาของแลวมันจะรูดีรูช่ัวทุกอยาง ทันที
ทันใดรูไปเรื่อย ๆ นะ อันนี้ไมมีใครดูหัวใจเจาของ ตัวดีดตัวดิ้นตัวสกปรกสุดยอดอยูที่หัว
ใจที่สกปรกนะ เพราะกิเลสตัวสกปรกอยูที่นั่น ไปที่ไหนมันถึงดีดถึงดิ้น แสดงตั้งแตความ
สกปรกไปเพื่อความสะอาดของมันนั้นแหละ อันนั้นไมดีอันนี้ไมดีตกแตงใหสดสวยงดงาม 
ไปไหนงามหมดงามเรื่องของกิเลส สายตาของธรรมมองดูเหมือนงามดวยกองขี้นั่น มันงาม
อะไรมันสวยอะไร ถาวาทุกขทั้งหลายนี้มันก็แบบกันกับมูตรคูถ มันคลุกมันเคลา มันลืม
เนื้อลืมตัว มันไมเข็ดไมหลาบในกองทุกขทั้งหลายที่บีบบี้สีไฟหัวใจตลอดเวลานะ ธรรมดูรู
หมดนี่จะวายังไง มันขนาดน้ันนะพวกเรา  

เวลาน้ีศาสนาจะไมมีบอกตรง ๆ อยางน้ีนะเรา คนเดียวน้ีใครจะวาบาก็ตามมันเห็น
จะไมวายังไง มันเห็นมันรู พูดตามความรูความเห็นผิดไปไหนวะ ไมรูก็บอกไมรู พูดไมได
ไมรู ถารูแลวอดไดเหรอ ใครจะปดไวไมใหพูด มันพูดไดทั้งนั้นแหละ พระพุทธเจาเห็น
ไหมตรัสรูปงน้ีเทศนสามแดนโลกธาตุ แตกอนพระองคพูดที่ไหนเทศนที่ไหนวะ สาวกท้ัง
หลาย สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราก็แบบเดียวกัน เมื่อถึงขั้นรูขั้นเห็นแลวมันปดไมอยูยัง
บอกแลว  

น่ีแหละธรรมท่ีเลิศเลอเปนอยางน้ันในหัวใจ แตทานไมดีดไมดิ้นเหมือนกิเลสนะ 
กิเลสนี้มีแตดีดแตดิ้นหาความสุขในโลกนี้ไมม ีหาดวยอํานาจของกิเลสตายท้ิงเปลา ๆ ทาน
ท้ังหลายอยาเขาใจวาจะไปเจอความสุขท่ีไหนนะ ตายทิ้งเปลา ๆ น่ันแหละ ถาหาดวยธรรม
นี้เจอไมมากก็นอย พอซุกหัวนอนไดละวันหนึ่ง ๆ เพราะมีธรรมเขาแทรก มีธรรมเปนที่ยึด
ที่เกาะ ถาไมมีธรรมแลวตายทิ้งเปลา ๆ น่ันแหละ  

ตางคนตางดีดดิ้นทั่วแดนโลกธาต ุ ใครไดความสุขเอามาอวดกันมีไหมไมม ี พระ
พุทธเจาผางขึ้นมาเทานั้นพระองคเองอวดทันที พระสาวกแตละองค อวดขึ้นไดทันทีเลย 
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เลิศเลอตลอด ๆ ทั่วกันไปหมด น่ัน ธรรมเปนอยางน้ันนะ เกิดข้ึนท่ีหัวใจดวงใดเลิศเลอ 
คลังแหงความสุขอยูที่นั่น บรมสุขอยูที่นั่น อยูที่หัวใจทานผูดัดแปลงแกไขได ชําระลางได 
พวกเรามีแตส่ังสมความสกปรกโสมมเขามาเต็มหัวใจ ไปที่ไหนเกลื่อนไปดวยความสกปรก 
แลววาสะอาดอยางน้ันสะอาดอยางน้ี สะอาดขี้หมาอะไรก็ไมรู ตาก็มีมันก็ไมด ูตาใจมันมืด
ดูสักสิบรอยตามันก็ไมเห็นแหละ ถาลงตาใจสวางเสียตาเดียวไมตองหาตาที่ไหนมาด ู มัน
เห็นหมดน่ันแหละจะวายังไง ใจดวงน้ีเปนใจท่ีเลิศเลอสุดยอดเม่ือปฏิบัติใหเลิศเลอ ถาเลว
ก็เลวสุดยอดเมื่อวิ่งตามกิเลสที่มันบีบบี้สีไฟอยูที่ใจนั่น ตัวนั้นละตัวสกปรกสุดขีดของมัน 
ครอบหัวใจใดจึงดีดจึงดิ้น แลวหาความสุขมาอวดกันไดยังไง ไมมีความสุขในโลกของกิเลส
น้ีอยาเขาใจวามี พูดใหฟงอยางชัด ๆ  

หาจนกี่กัปกี่กัลปก็เกิดตาย ๆ แบกหามแตกองทุกขนี้ตลอดไปนะ ถาหาดวยอรรถ
ดวยธรรมแลวมีแงที่จะเล็ดลอดออกได ๆ ไมสงสัย น่ีเคยพูดใหฟงแลวเปนขอเทียบเคียง
เสียดวย ขอใหฟงใหดี คลองใหญ ๆ ผานอยางน้ีนะ น่ีเทียบกันแลวก็คลองใหญ ๆ นี้คือใจ 
ฝงคลองทางนั้นคือกิเลส ฝงคลองทางนี้คือธรรม ตัวคลองนั้นคือหัวใจ คือทั้งธรรมและ
กิเลสติดอยูกับหัวใจดวยกัน ฝายกิเลสก็แสดงอํานาจตามฤทธิ์ของกิเลสที่ออกจากหัวใจ ทํา
สัตวโลกใหเดือดรอนวุนวาย ฝายธรรมมีอํานาจมากนอยก็แสดงฤทธิ์ออกมากําจัดกิเลส 
ชําระกิเลส นําความสุขใหมีแกโลกตลอดมา  

เพราะฉะน้ันสายแหงความสุข สายแหงความทุกขนั้นจึงม ีสายแหงความสุขสายแหง
ความหลุดพนจากทุกข คือสายแหงธรรมของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคที่เดินตามสายมา
น้ี ฝงนี้ ๆ เปนฝงของพระพุทธเจาที่ตรัสรูมาตั้งแตพระองคแรก จนกระทั่งสุดทายแหงพระ
พุทธเจาท้ังหลาย แตไมมีสุดทายนะสุดทายไมมี เร่ือยไปอยางน้ีแหละ 

นี่แหละสายทางที่ฉุดลากสัตวทั้งหลายใหพนจากทุกขคือฝงนี ้ ฝงแหงธรรมนี้จะดึง
สัตวทั้งหลายใหหลุดพนมากนอยไปจากฝงนี้แหละ ฝงแหงธรรม ฝงของกิเลสดึงลงตลอด 
ๆ ๆ เปนขาศึกกันมาตลอดเวลา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาที่มาตรัสรูจึงตองมาเปนแบบ
เปนฉบับ มาตามฝงเดียวกัน ๆ ฝงนั้นฝงกิเลสฝงนี้ฝงธรรมปราบกิเลส ชะลางกิเลส พระ
พุทธเจาตรัสรูปงขึ้นมาก็มาฝงนี ้ ๆ เร่ือยไป ๆ นี่ละที่เปนคูชะคูลางซึ่งกันและกัน เปนคู
เดือดคูแคน ถาวาเดือดแคนก็ดีนะ ก็ม ี๒ อยาง มีกิเลสกับธรรมอยูในลําคลองอันเดียวคือ
หัวใจ สวนมากมีแตฝายกิเลสตีตลอดเวลา ธรรมจนจะงอกเงยไมได ๆ เพราะฉะน้ันโลกจึง
หาความสุขไมได ถาธรรมมีเจริญขึ้นทางฝงของธรรม  เพราะไดรับการบํารุงสงเสริมแลวจะ
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คอยเจริญรุงเรือง ๆ แลวกิเลสจะคอยออนตัวลง ๆ คนน้ันจะมีความสุข พอกิเลสมุดมอด
ไปหมดเลย ธรรมเหยียบแหลก น่ันบรมสุข มีเทาน้ี  

ทานท้ังหลายหาความสุข หาความหลุดพนจากทุกขหรือบรรเทาทุกข อยาไปหาตาม
อํานาจของกิเลสจะไมเจอ จนกระทั่งกัปไหนกัลปใดเลย ถาหาตามอํานาจของธรรม ทุกข
ลําบากขนาดไหน เอา บืนตามอรรถตามธรรมมีทาง ยังไงจะหลุดพน มีธรรมเทาน้ันท่ีจะ
ลากเข็นสัตวโลกใหข้ึนจากกองทุกขได เร่ืองกิเลสไมมี มีเทาไรลากจมลง ๆ เพราะ
ฉะน้ันเราอยาหวังพ่ึงอะไร ๆ นอกจากธรรมคือความดีงาม ใหนํามาปฏิบัติแกตัวเอง
นะ โลกธาตุนี้ไมมีความหมายอะไร มีแตกิเลสกับจิต กิเลสกับธรรมอยูในใจฟดกันอยูตรงนี ้
แกกันตรงนี้ไดแลวไมตองหาความสุขไดตรงนี้ ถาไมแก จมก็คือตรงนี้เอง จําใหดีนะ เอา
ละ วันน้ีพูดเพียงเทาน้ันละ 

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
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