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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

การรบกันเปนของดีท่ีไหน 
 

 ถอนเงินสดจากธนาคาร ๔๗,๐๕๙,๖๐๐ บาท ไปซื้อทองคําได ๙๘ กิโลกรัม รวม
เปนทองคําทั้งหมด ๒๔๕ กิโลกรัม ยังคงขาดประมาณ ๒๕๖ กิโล เด๋ียวน้ีเงินสดเราท่ีอยู
ทางนี้ยังมั่นใจอยูวาจะไมต่ํากวา ๑๓๐ ลาน ทีนี้จะถอนหมดเลย เพราะวาเร่ืองทองคําเรา
คอนขางจะแนแลว รอวันเวลาเทาน้ันท่ีจะซ้ือทองคําใหครบจํานวนนํ้าหนัก ๑๐ ตัน เราคง
จะถอนหมดเลยไมเอาไว ทีแรกคิดวาจะยังไมหมด จะยังเหลืออยูเชนพวกออมทรัพยเพียง
เล็กนอย พอเปนเชื้อสะพานตอกันกับที่เขาโอนมา ๆ เมื่อเราคอนขางแนแลวนี้อาจจะถอน
หมดเลย คราวน้ีถอนหมดเลย เงินเรา ๑๓๐ ลานซื้อทองคําตอนนี้จะไดประมาณสักเทาไร 
( ๒๖๐ กวาโลเจาคะ) 

เมื่อวานนี้ทองคําได ๕ บาท ๕๐ สตางค ดอลลาร ๑๓๐ ดอลล เราก็เบาใจลงวูบ
ใหญหน่ึงนะ ยังไมถึงวันนั้นก็ตาม แตท่ีปรึกษาตกลงกันเรียบรอยน้ีเปนท่ีแนนอนมาแลว ที่
วาทองเรานี้ยังไงก็พอ ๑๐ ตัน เอาตรงน้ันเลย เปนแตเพียงวารอความเหมาะสมเปนจังหวะ 
ๆ เมื่อรวมตัวทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีการกระทบกระเทือนอะไรตออะไรแลวก็เอาแหละ คือเรา
ทําน้ีเราทําเพ่ือความราบร่ืนดีงามตอชาติไทยของเรา หากวาเราจะทําแบบแผลง ๆ ไปทาง
โลกเราก็ทําได ปานน้ีไดเรียบรอยแลว ที่ทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันน้ีนะ ไดมาแลว แตที่ไดมา
แลวกับท่ีพิจารณาใหเหตุผลลงรอยกัน นุมนวลไปโดยตลอด ๆ อันนี้มีคุณคามากกวากัน 
อันหน่ึงมันมีเสียทางน้ันมีเสียทางน้ี อันหนึ่งชาไปบางก็ตามแตไมเสีย อันนี้มีคุณคามีน้ํา
หนักมาก เราคิดอยางน้ัน 

เพราะฉะน้ันเราจึงไมรบกวนพ่ีนองชาวไทย ซึ่งลูกศิษยแตละคนเปนเศรษฐ ีๆ นอย
เมื่อไร ปวารณาไวเต็มสัดเต็มสวน เขาปวารณาเรา ถึงขนาดมาตอวาเราก็มี วาก็ปวารณา
ทานสุดขีดสุดแดนแลว ทานก็ไมเห็นมารบกวนอะไร ทานไมขาดเขินอะไรบางเหรอ เอา ผู
ปวารณาก็ปวารณาดวยความเปนธรรม น่ีเวลาตอบ การรับผูรับก็ควรจะมีธรรม ธรรมตอ
ธรรมรับกันนุมนวล เราวาอยางน้ีนะ เวลานี้ก็พอเปนพอไป บรรดาลูกศิษยลูกหาปวารณา
นั้นก็เพื่อจะให นี้ก็เพื่อจะรับ ดวยเหตุผลท่ีควรจะรับมากนอย ก็เพื่อจะรับทั้งนั้น แตเวลาน้ี
เหตุผลยังไมควรท่ีจะรบกวน ก็ตองรอไปตามจังหวะที่พอดิบพอดีอยูเวลานี้ 
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หากวามีความจําเปนแลวก็จะไปขอลูกศิษยน่ันแหละ ขอคนอื่นเขาจะอาไมไลตีจะ
ไมมีโลกอยู ก็จะไปขอลูกศิษยเราแหละ เวลาน้ียังไมถึงข้ันจนตรอกจนมุมจําเปนท่ีควรจะ
รบกวนกัน ก็ใหอยูดวยความเย็นใจนะ เราก็บอกอยางนั้น ธรรมใหเสมอ นําน้ีนําโลก ไมใช
นําคนหน่ึงคนเดียว หัวใจมีทั่วประเทศไทย ตองคิดเฉลี่ยเผื่อแผใหถึงทั่วประเทศไทย 
เพราะฉะน้ันจึงกาวเดินไปตามความพิจารณาแลวโดยลําดับลําดามา ทีนี้เมื่อเรื่องมันคอย 
ๆ เขามาน้ีมันก็เปนเร่ืองเปนเอง ไมใชเราไปเท่ียวแหยตรงน้ันบีบตรงน้ันบ้ีตรงน้ี ซึ่งเปน
ความไมสบายใจตอเราเลยอยางน้ี เพราะฉะน้ันเราจึงไมทํา เราจึงดําเนินมาอยางน้ี เร่ือง
ราวก็คอยเปนมาเรียบรอย ๆ 

สมชื่อสมนามวาชาติไทยของเราทั้งชาติเปนชาติที่รักชาติของตัวเอง แลวเปนผูมี
ความพออกพอใจเต็มหัวใจดวยกันทุกคน ที่จะบํารุงรักษาชาติของตน เมื่อมีความบกพรอง
ตรงไหน ๆ อยางพรอมหนากัน เวลาน้ีก็กําลังกาวเดินไปอยางน้ี ทานผูน้ันบริจาคมาเทาน้ัน
เทาน้ี หัวใจน้ันมาหัวใจน้ีมาหัวใจน้ันมารวมเขา ๆ เปนความเปนความอบอุนเร่ือยมาอยาง
น้ี เราก็ดําเนินมาอยางน้ีละ ทีน้ีเม่ือเวลาเหตุผลควรท่ีจะเปนไปยังไง ซ่ึงเปนความนุมนวล
แลวเราก็พอใจ ๆ ไปโดยลําดับลําดาอยางน้ีแหละ กรุณาบรรดาพ่ีนองท้ังหลายทราบ หาก
วาจะเอาใหได ๑๐ ตันน้ี ตามเรื่องของเราอยางที่วานั้นมันก็ได ไดทันท ี ไดมาแลวปานน้ี 
อันน้ีเราไมเอาอยางน้ัน เราจะเอาแบบเรียกวา เราอุมคนทั้งชาต ิถึงจะหนักบางชาบางก็ทน
อุมนะ ใชไหม ไมใชจะจับคนน้ีเหว่ียงลงทะเล คนน้ันเหว่ียงลงทะเลน้ีอยางน้ัน ทําแบบน้ัน
เราทํามาทุกวัน แลวการทําไปอยางน้ันดวย แลวมีธรรมะสอดแทรกไปใหบรรดาพี่นองทั้ง
หลายไดคิดไดอานไปโดยลําดับลําดา เพื่อความทั่วถึงกันดวย นี่ละวัตถุกับธรรมจึงไปดวย
กัน  

เวลาน้ีธรรมเราก็กระจายออกไปจนกระท่ังท่ัวโลกแลวนะ ออกทางอินเตอรเน็ตทั่ว
โลกแลวเวลาน้ี พูดอยางนี้ก็ทั่วโลกแลว ก็อยางน้ันแหละ ออกเรื่อย ๆ ไป ทางดานวัตถุเรา
ก็ไมเคยลดลง มีแตขึ้นอยูเรื่อย ๆ ไมมากก็นอยขึ้นอยู เชนอยางเม่ือวานน้ีก็ ๕ บาทแลว
ทองคํา ข้ึนมาเร่ือย ๆ ดอลลารเงินสดก็ข้ึนมาเร่ือย ๆ อยางนี้ เมื่อถึงกาลเวลาที่มันจะ
สมบูรณพูนผลดวยความเหมาะสม เราก็พรอมเสมอในหัวใจของเรา เพราะเราตองการ
อยางนั้น ขีดเสนตายก็คือวา ส้ินธันวา ขีดเสนตายไวตรงน้ัน แตจะเอาในจุดน้ี จะยังไม
ถึงโนนวางั้นเถอะ ขีดเสนตายไวสมบูรณเต็มท่ี  

จึงไดเรียนใหพ่ีนองท้ังหลายทราบ การแนะนําสั่งสอนก็สั่งสอนไปอยางนี้ละ ไป
ดวยกันกับดานวัตถุที่จะหนุนชาติของเราขึ้น และดานนามธรรมคืออรรถธรรมท้ังหลาย ก็
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เพื่อหนุนจิตใจของคนทั้งชาต ิแลวจะกวางขวางมากกวานั้นก็ยิ่งด ีนี่ก็เปนของคูเคียงกันไป 
เราก็แนะนําส่ังสอนไปอยางน้ี เพราะการสอนโลกหรือการชวยโลกน้ีเราชวยดวยความ
บริสุทธ์ิสุดสวนทีเดียวนะ ขอใหพ่ีนองท้ังหลายทราบวาเราไมมีอะไรเลยจริง ๆ กับโลก
อันน้ี ในหัวใจของเราก็ไมมีอะไรเลย ที่จะไปหยิบอันนั้นหยิบอันนี้ซึ่งเปนของพี่นองทั้ง
หลายบริจาคผานมาน้ี แมบาทเดียวเราระลึกไมไดเลย น่ันละคือวาบริสุทธ์ิขนาดน้ัน
นะ เราพิถีพิถันเอามากทีเดียว เรื่องการเงินการทอง เพราะฉะน้ันท่ีธนาคารตาง ๆ จึง
เปนเราผูเดียวเปนผูรับผิดชอบในการเงินท้ังหมด เพ่ือกันความร่ัวไหลแตกซึม ใหเรา
เปนผูพิจารณาเอง ๆ จะเก็บจะจายขนาดไหนใหเปนเร่ืองของเราทําเองๆ ดวยความ
สุดหัวใจเราแลวเราพอใจ ความหมายของเราเปนอยางน้ัน 

เพราะฉะน้ันการท่ีใครจะมาติฉินนินทาโจมตีอยางน้ันอยางน้ี มันปากของใครของ
เรา มันปดกันไมไดใชไหม ตั้งแตหลวงพอยังตีปากเณรได เณรก็ตอบหลวงพอวา ถาโปตีน
ซ้ังบมีเล็บ เณรก็ยังตอบไดใชไหม มันมีสิทธิ์พูดไดดวยกัน หลวงตาก็ตอบปวะ ไปเต็มปาก
ไมรูจักโปตีนพอแกมึงเหรอ ทีนี้ก็มีสิทธิ์ใชไหม ทางนั้นก็รองไหงิ ๆ วาโปตีนซ้ังบมีเล็บ 
น่ันเห็นไหมมันก็พูดไดดวยกันเขาใจเหรอ แนะ อันนี้เราก็พูดไดทุกคนเพราะมีปาก เขาจะ
ติฉินนินทาก็ชางเขาปากเขาเขาใจไหม ปากเราก็ปากเรา เราก็สอนไปดวยปากของเราที่
เปนธรรมมากนอยเพียงไร เราก็ออกของเรา 

การติฉินนินทามันมีมาแตโลกดินแดน ทานวา เอส ธมฺโม สนนฺตโน การไดการ
เสียคือไดมาเสียไป นินทาสรรเสริญ ความสุข ความทุกขเหลานี้เปนธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิม 
ทานเรียกวา เอส ธมฺโม สนนฺตโน เปนของลบสูญไปไมได เมื่อโลกสมมุติยังมีอยู เร่ือง
นินทาสรรเสริญจะเปนคูเคียงกันไปอยางน้ี น่ีพระองคทรงสอนพระอานนท อยาไปหวั่น
กับเรื่องนินทา สรรเสริญ ใหดูตัวของเรา เราบกพรองตรงไหนใหดูตรงนั้น แกไขตรง
น้ัน อยาไปสนใจกับคนอ่ืน น่ัน ฟงซิทานพูด ใหดูตัวน้ี ควรติติตรงนี้ ควรแกแกตรงนี้ 
อยาไปติคนอื่นแกคนอื่นซึ่งไมเกิดประโยชนอะไรเลย น่ัน  

อันนี้เขาจะติฉินนินทาก็เปนเรื่องของเขา ก็ไมเห็นเกิดประโยชนแกเรา เขามาติด
ฉินนินทาเราก็เฉยเสีย อันใดที่จะเปนประโยชนแกโลกเราก็ทําดังที่พี่นองทั้งหลายเห็นนี้ 
เราทํามาอยางน้ันตลอด เรื่องติฉินนินทาโจมตีอะไร เขาจะวาอะไรก็ใหเขาวาไป ก็อยางที่
วาเณรมันยังพูดได น่ัน มันมีสิทธิ์พูดเขาใจไหม เราก็มีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์ทําไดเหมือนกัน เรา
จึงไมสนใจอะไร เพราะการชวยพ่ีนองท้ังหลายเราชวยเต็มเม็ดเต็มหนวยจริง ๆ ตั้งแต
ขณะรองโกกถึงใจกึ๊กเลย พอถึงกึ๊กนี้ก็ออกเลยที่นี่ ออกสนามเลย เต็มเม็ดเต็มหนวย 
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ความบริสุทธ์ิน้ีเต็มตัว ๆ ๆ เพราะอํานาจแหงความเมตตาครอบไว ๆ ความเมตตาจะไม
มีมลทินมาแทรกไดเลย คําวาความเมตตา ทีนี้ความบริสุทธิ์ก็เปนอยูใตอํานาจของความ
เมตตา  

อันน้ีเราชวยโลกดวยความเมตตาลวน ๆ เราไมหวังอะไรเลย เราจึงบริสุทธ์ิสุดสวน
ตลอดมาทุกอยาง สอนโลกเราสอนดวยความเมตตา การพูดการจา ดุดาวากลาว จะเผ็ดจะ
รอนจะหยาบจะโลนตามที่เขาพูดอะไรก็ตาม เราพูดดวยความบริสุทธ์ิใจลวน ๆ จะหนักจะ
เบาดวยความบริสุทธ์ิใจ เพื่อความเปนผลดีของผูฟง เราไมไดเพ่ือความเสียหายวายปวง
แกผูฟงนะ ไมวาจะแสดงมาแบบไหนเร่ืองใดก็ตาม เปนไปเพื่อความดีสําหรับผูที่จะไดยิน
ไดฟงนําไปปฏิบัติเทานั้น เราบริสุทธ์ิถึงขนาดน้ัน การพูดการจาจะพูดแบบไหนพูดกับ
โลกวางไวกับโลก หัวใจเราไมมีโลก น่ัน พูดอะไรก็พูดไป แตธรรมเปนธรรมสําหรับ
โลกท่ีพอเหมาะพอดีกับสมมุติท่ีควรจะรับธรรมข้ันน้ัน ๆ ไวบรรจุใจ พอธรรมบรรจุใจ
เต็มที่แลวก็ผานโลกไปเลย อันนี้เรื่องติฉินนินทาไมม ีใครจะวาอะไรก็ตาม  

นี่เราก็ชวยเต็มกําลังความสามารถเต็มที่ไมมีอะไรสงสัยแลว การดําเนินก็ดําเนินดัง
ท่ีพ่ีนองท้ังหลายเห็นน้ีแหละ คราวนี้ก็เริ่มเขามาจะถึงจุดสุดทายของพี่นองชาวไทยเราซึ่ง
รักชาติโดยทั่วกันทั้งประเทศ แลวพรอมที่จะเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีดีงาม
ตอชาติไทยของเรา ก็เริ่มเปนผลขึ้นมา ๆ นี่ก็เปนผลขึ้นมาแกชาติไทยของเราซึ่งรักชาตินั้น
แหละ เสียสละก็พวกเราเปนผูเสียสละเอง หนุนชาติก็ชาติของเราเอง มีความอบอุนเย็นใจ
ก็คือชาติของเราเอง นี่ผลแหงการประกอบความดีงามมันก็คอยเปนคอยไปอยางนี้แหละ 
เวลาน้ีก็เบาลงไปทุกอยาง ๆ แทบทุกอยางแหละ ไมหมดก็เบาลง ๆ ทุกอยาง ๆ 

ศาสนาก็นําดวยความเปนธรรม โลกก็นําดวยความเปนธรรม ธรรมตอธรรมบวก
กันแลวเปนของมีคุณคามาก ถาเปนของเลวแลว ศาสนาก็อาศัยความเลวรายเขาไปแทรก 
ศาสนาก็กลายเปนมูตรเปนคูถไป ทําคนใหเดือดรอนวุนวายจากศาสนาได เพราะคนที่เอา
ศาสนามาเปนโลบังหนา คือคนสกปรก ทําศาสนาใหมัวหมองไดสกปรกไดเชนเดียวกัน 
แมจะเปนทองทั้งแทง เมื่อเอามูตรเอาคูถไปโปะมันแลวมองดูทองไมเห็น เราก็จะวาทอง
ทั้งแทงไดยังไง มูตรคูถมันติดอยูขางนอกใชไหมละ มันตองลางอันนี้ออกเสียกอนเราจึง
เห็นทองทั้งแทงได  

ถาผูปฏิบัติดีเปนธรรมลวน ๆ แลว ทองทั้งแทง ๆ ไปเลย ไมตองมีอะไรมาแปด
เปอน น่ีคือทานผูปฏิบัติดีนําธรรมมาส่ังสอนโลก ทานนํามาดวยวิธีการอยางน้ี ถาปฏิบัติดี
เปนอยางน้ี ถาปฏิบัติดีแลวก็เปนทองทั้งแทงตลอดไป ทีนี้โลกแมจะมีกิเลสก็เทิดทูนธรรม
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เสมอ การประพฤติตัวก็ประพฤติเพื่อความเปนคนดี เพื่อเปนประโยชนแกโลก น้ีก็เรียกวา
โลกเปนธรรม เมื่อโลกเปนธรรมก็หนุนธรรมได หนุนชาติหนุนศาสนาทุกอยางไดดวยกัน 
เปนอยางน้ัน พากันเขาใจเอานะ  

ชาติไทยของเรานี่เปนชาติแหงชาวพุทธตองไดคํานึงถึงธรรมเสมอ ไมคํานึงถึง
ธรรมนี้ยังไงก็พินาศแน ใครจะอวดเกงกวาธรรมไมได ธรรมน้ีเหนือโลกทีเดียว นอกจาก
คนพิสดารแหวกแนววาธรรมอยูใตโลก ธรรมอยูใตโลกก็คือ คนท่ีหมดคุณคาหมดราคา
แลว อยานํามาพิจารณา คิดใหเสียเวลํ่าเวลานะ พระพุทธเจาคิดหมดแลว เวลํ่าเวลาสราง
บารมีมาดวยความคิดความอาน กี่กัปกี่กัลปมาแลวจึงไดเปนพระพุทธเจา เปนของงายเมื่อ
ไร ธรรมท่ีจะปรากฏข้ึนในโลก เราอยาเอาแบบสุกเอาเผากินมาโจมตีธรรมใหฉิบหายเลย
นะ อยานํามาใชอยานํามาคิด ใหเอาคนผูดีเปนคติเคร่ืองเตือนใจมาสอนเรา เราจะไดดิบ
ไดดีวันละเล็กละนอยเพิ่มขึ้นโดยลําดับลําดา ไมอยางนั้นจะฉิบหายได 

ก็คิดดูซิ อยางโลกเขาเวลาน้ีกําลังกระห่ึมใสกัน ๆ เราจนอดไมไดก็เลยพูดถึงเรื่อง
ขอบิณฑบาต อยารบกัน เพราะการรบกันน้ีไมมีช้ินดีเลย เปนเถาเปนถานดวยกันหมด 
ใครจะเกงขนาดไหนก็ตาม เราก็ไดยกขอเปรียบเทียบข้ึนมาวา เหมือนอึ่งอางกับวัว ใน
นิทานอีสปเราก็เคยพูดแลว อึ่งอางมันจะพองตัวขนาดไหนก็อึ่งอางเถอะ ใหมันเทาวัวไม
เทาแหละ วัวทั้งตัวมันโตกวาอึ่งอางขนาดไหน แลวอึ่งอางจะพองขนาดไหนทองแตกก็เปน
ทองอึ่งเอง อันน้ีเราจะอวดเกงกลาสามารถวามีความรูความฉลาด มีอํานาจบาตรหลวง
อยางใหญโต ที่จะกดขี่บังคับคนใหอยูในเงื้อมของตนแตคนเดียวทั้งโลกนี้ มันเปนไปไมได 
เม่ือเราวาเราเกงเขาก็เกงอยูเหมือนกัน คนน้ันเกงทางน้ี ๆ เพื่อจะเปนไฟเผากันแหลกเปน
เถาเปนถานเลย ใครเกงที่นี ่

ความตายน้ันแลทานเรียกวาวัว ความตายนี่จะทํายังไงไมพนความตาย หรือเหมือน
กันเราขับรถเขาชนภูเขา รถใครจะเกงมาจากไหนก็ตาม เอา ขับชนภูเขาทั้งลูกเปนยังไง ภู
เขากับรถหรือเอามีดไปฟนหิน เอามีดมาจากไหนเอาไปฟนหินลองดูซิ มีดเลมไหนจะเกง
ขนาดไหน พังทั้งนั้นแหละ รถจะมาสักก่ีโลกก่ีสงสารน้ีเอาไปชนภูเขาแหลกท้ังน้ันแหละ 
รถบริษัทใดก็เอามาเถอะนะ จะเกงขนาดไหนชนภูเขาแหลกดวยกันทั้งนั้น น่ีความแกลว
กลาสามารถของโลกที่วา ต้ังตนอยูเหนือธรรมแลวเหมือนกับขับรถชนภูเขาน่ันแหละ พัง  

เพราะฉะนั้นการรบกันจึงไมใชเปนของดิบของดีเลย ใครจะรูจะฉลาดขนาดไหน รู
ฉลาดต้ังแตเวลายังไมเจอ ยังไมเจอสิ่งที่เหนือกวานั้น สิ่งที่เหนือกวานั้นคืออะไร เอารถชน
ภูเขาเขาไปซิ ปางเขาไป รถพัง น่ันละเห็นกันตรงน้ัน รถพังหรือภูเขาพัง น่ีเร่ืองความฉิบ
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หายความลมละลายนี้มันเปนของนอยเมื่อไร มันอยูเหนือเหตุที่ทําลงไป เหตุที่ทําลงไปก็
วาตัวเราน้ีจะใหญโตครอบโลกธาตุได คร้ันเวลาตายแลวตายดวยกันน่ันแหละ ความตาย
เหนืออยูทุกอยาง ไมวาคนโงคนฉลาดตายดวยกัน ถาฝนไมเปนทาตายแลวตายแบบลมจม 

ถายอมรับความตายเปนหลักธรรมดาแลว พระพุทธเจา พระสาวกท้ังหลาย
พิจารณาความตายท้ังน้ันเปนหินลับปญญา เกิดปญญาข้ึนภายในใจ เชน อยางเราจะรบรา
ฆาฟนกันอยูอยางนี้ ไมพนความตายนะอยาอวดดีนะ เทาน้ันถอยกันเลย ฟงเหตุฟงผล
เปนยังไง ฟงเสียงกันและกันแลวสงบ บานเมืองทั้งโลกนี้อยูเย็นเปนสุขดวยกันหมด 
เพราะฟงเสียงธรรมเสียงเดียวเทาน้ันละ ยอมรับกันน่ี ถาไมฟงเสียงธรรมเสียอยางเดียว 
ใครวาเกง ๆ พินาศก็คือพวกเกง ๆ น้ีแหละ ไมมีอะไรดีเลย  

การรบกันเปนของดีที่ไหนฟงซิ เปนเร่ืองฉิบหายวางปวงหมดไมมีอะไรเหลือเลย 
เพราะฉะนั้นการอะลุมอลวย การพิจารณาเหตุผลซึ่งกันและกันสมมนุษยที่อยูรวมกัน มี
พอรักพอมีแมรักแม มีลูกมีหลานรักลูกรักหลาน มีเปดมีไกสัตวสาราสิงเต็มบานเต็มเมือง
รักเขาทั้งหมด น้ีเราก็รักมนุษยดวยกันอยางน้ีแลว จะมีเหตุผลปฏิบัติตอกันดวยความดี
งาม แลวจะสงบรมเย็นไป ไฟเผาโลกก็จะไมมีจากคนที่อวดตนวาฉลาดแลวจะจมไปกวา
เพ่ือนนะ น่ีเราก็เคยไดพูดแลวขอบิณฑบาตแลว 

การรบกันนี้ไมมีชิ้นดีเลยแมนิดหนึ่งมองดูไมเห็น แตเรื่องความพินาศเต็มโลกไป
เลย ไมมีอะไร แลวเราจะกลาเส่ียงอยูเหรอ พิจารณาซิ เข็มเลมหนึ่งจะไปกลาแลกภูเขาทั้ง
ลูกแลกไดไหม นั่นฟงซ ิ เข็มเลมหนึ่งจะเอาไดกําไรใหเทาภูเขาทั้งลูกมันไมได มีแตพังทั้ง
น้ันแหละ นี่ธรรมของพระพุทธเจาเปนของยั่งยืนถาวร เปนของแนนหนามั่นคงของเลิศ
เลอส่ังสอนโลกใหยอมจํานนมาตามน้ี รมเย็นเปนสุขท่ัวหนากัน ถาใครฝนธรรมฝนมาก
ฝนนอยฉิบหายวายปวงไปดวยกันท้ังน้ันแหละ วันน้ีก็พูดเพียงเทาน้ีแหละนะ พากันจําเอา 
เอาละตอไปนี้จะใหพร 

 

อานและฟงธรรมะหลวงตา วันตอวัน  ไดที่ 
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 


