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เทศนอบรมพระ ณ วดปาบานตาด
เมอวนท ๙ สงหาคม พทธศกราช ๒๕๑๙

อธรรมเหมอนยาพษ
โลกทไมสงบ เราทไมสงบเพราะอธรรมเขาแทรก ถาอธรรมเขาแทรกในสถานทใด
บคคลใด สถานทน-นบคคลน-นจะหาความทรงตวอย0เป1นปรกตสขไมได ตองมอาการตางๆ ให
เห1น ยกตวอยางเชนเมองไทยเรา เป1นเมองทชอบความสงบมาด-งเดมแตป0ยาตายาย เมองไทย
เราน- เ ป1 น เมองทชอบสงบจนเป1 น นสย ร0 ส3 ก จะหาเมองไหนๆ เทยบไดยาก เสมอไดยาก
เนองจากเมองไทยเราน-ถอพทธศาสนาเป1นความเคยชนกบจตใจ เป1นนสยของธรรมแทรกอย0
ทกอาการทแสดงออกของผ0ถอธรรมะ ถอพทธศาสนา ไมมากก1นอยถาลงไดถอพทธศาสนาแลว
นสยอนเกยวกบธรรมตองแสดงออก เพราะฉะน-นเมองไทยเราจ3งเป1นเมองทมนสยใหอภยแก
กน ไมชอบเรองชอบราว เอาถอยเอาความแกกนและกน ถาไมมากหรอไมเหลอวสยจนเกนไป
สวนมากมนสยเชนน-น เมองไทยจ3งมกเป1นเมองสงบสข ไมชอบยงชอบวนวายอะไรกบใครๆ
ในขณะทเมองไทยเรามความสงบและชอบความสงบเป1นนสย ก1เป1นโอกาสอนหน3งของ
พวกอธรรมซ3งหาความสงบในตวไมได ถอความสงบน-นเป1นของดบของดเป1นเน-อเป1นหนง
เป1นการเป1นงาน เป1นชองเป1นโอกาสทจะหาผลประโยชนหรออ9านาจวาสนา รายไดรายรวยอะไร
ก1แลวแตใสตน แลวก1ตองแทรกเขามา ดงทกวนน-เราก1ทราบกนแลววา เมองไทยท-งๆ ทเป1น
เมองชอบสงบและมความสงบอยางน-นทวดนแดนของประเทศไทย แตเวลาน-ก1กลายเป1นแดน
แหงความไมสงบข3-นมา มการยแหยกอกวนปลกปนตางๆ ทกแงทกมมไมวาบานนอกในเมอง
เมองใหญเมองเล1กในปาในเขามท-งน-น
เมอสงเหลาน-แสดงตวออกมา เมองไทยทเคยมความสงบรมเย1นก1ทรงตวแหงความสงบ
น-นไวไมได เชนเดยวกบโรคภยทเขาแทรกสงภายในรางกาย เจาของจะอย0ดวยความสงบสขไม
ได ตองมอากปกรยาแสดงไปตามโรคทมมากนอยภายในรางกาย ถาหนกเขาก1จะตองแสดง
อาการครวญครางระส9าระสาย ถาความไมสงบความวนวายน-มมากเขา ก1จะตองแสดงอาการ
อยางน-น เดอดรอนกนไปทวดนแดน นคออธรรมเขาแทรกเป1นอยางนผ0ทมใจอธรรมยอมเห1นอธรรมเป1นของดส9าหรบตน จ3งไมยอมเห1นโทษแลวก1กอเรอง
อธรรมข3-นมาเรอยๆ สงเสรมข3-นมาเรอยๆ ใหมก9าลงมาก อธรรมน-นแลเป1นเหมอนยาพษ เมอ
แทรกลงไปทตรงไหนจะท9าใหสงน-นเป1นพษเป1นภย เป1นความล9าบากล9า บนวนวายข3-นมา ถา
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มากยงกวาน-น จะไปทไหนจะไปไหน จะเป1นอยางไรนพอทราบกนได จ3งไมจ9าเป1นตองอธบาย
นเราพ0ดถ3งแงภายนอกทวๆ ไป
ทนยนเขามาภายในจตใจของเรา ถาจตใจของเราไมมเรองมราวมายแหยกอกวน ไมม
อารมณมาก อย0ดวยความสงบสข มธรรมเป1นเครองอย0 ยงไดภาวนาดวยแลว ใจก1ยงมความ
สงบ ถามธรรมอย0ในใจ ใจก1สงบ มสตมการรกษาใจ มการเลอกเฟนอารมณ วาอารมณชนดใด
คดออกไปแลวเป1นภยแกตนเองใหเกดความเดอดรอน ก1พยายามระงบอารมณน-นไมใหสบตอ
เพอจะไมเป1นการสงเสรมความรนแรงหรอความเดอดรอนภายในจตใหมากไป ใจก1สงบได
อารมณใดทเป1นไปเพอความสงบสข เป1นไปเพอประโยชนก1พยายามสงสมบ9ารงอารมณน-นใหม
ก9าลงมากข3-น จตใจก1มความสงบรมเย1นมากข3-นเพราะอาศยคณธรรมประเภทแหงการรกษานเชนเราภาวนา ใจไดรบความสงบ ใจเราก1เชอง ใจก1เย1น อย0ทไหนก1พออย0ไดมนษยเรา
ถาใจเย1นเสยอยางเดยว แตถาใจรอนแลวจะอย0โลกไหนๆ ก1ตองรอน เพราะความรอนความ
วนวายความทกขมนอย0ทใจ ทานจ3งสอนใหอบรม เมอเราไดอบรมจตใจของเราดวยธรรม ใจ
ยอมมความสงบสข เรองตางๆ ทจะเป1นภยตอจตใจก1พยายามก9าจดปดเปา ไมเสาะไมแสวงไม
สงเสรมมน ไมหลงไปตามมน ถ3งจะล9าบากก1หกหาม ใจยอมไดรบความสงบรมเย1น
เราท-งหลายมาบ9าเพ1ญ ปฏบตตนเอง ดวยการบ9า เพ1ญคณงามความด มเจรญภาวนา
เป1นตน ซ3งเป1นกจทชอบ ชอบท-งทางโลก ชอบท-งทางธรรม คนทมธรรมในใจประกอบการงาน
ทางโลกก1เป1นประโยชน ไมเดอดรอนวนวาย ไมกอความเสยหายใหแกผ0อนใด ภายในจตใจก1ม
ความรมเย1นเป1นสข
ใจเป1นธรรมชาตทเสาะแสวงหาความสขอย0ตลอดเวลา ตองอาศยเจาของคอเรา เราใน
สถานทนก1หมายถ3งใจกบสตปญญาทบวกกนเขา ใจอนหน3งเต1มไปดวยสงกอกวน เต1มไปดวย
สงทเป1นพษเป1นภยททานใหชอตามหลกพทธศาสนาวากเลส แยกแงแหงใจอนหน3งข3-นมาเป1น
เราเป1นของเรา แยกสตปญญาข3-นมาเป1นเราเป1นของเรา เพอก9า ราบปราบปรามสงทไมดท-ง
หลายน-นดวยความพากเพยรของเรา ใจจะไดรบความสงบรมเย1น นเรยกวาชอบทางภายใน
เฉพาะตวเราดวย ชอบท-งภายนอกดวย
แตการปฏบตธรรมพ3งทราบวาผดจากการงานทางโลก งานทางโลกสวนมากเป1นไปดวย
ความเพลดเพลนหรอพอใจ แตงานทางธรรมน-เป1นงานททวนกระแสโลกทเราเคยชอบใจ จ3ง
กลายเป1นสงทตองฝนกน เชนการภาวนาเพอจะใหใจไดรบความสงบก1ตองฝนบาง ความฝน
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ความอดความทนน-นแลคอการบ9าเพ1ญธรรม ถาไมมการฝนการอดการทนก1หาธรรมไมม วา
เป1นความบ9า เพ1ญหรอการบ9า เพ1ญ จตใจก1หาความเจรญรงเรองไมได หาความสงบสขหรอ
เย1นใจไมได คนเราเมออย0ดวยความรมรอนท-งวนท-งคนยนเดนนงนอนแลว โลกอนน-ก1เหมอน
วามนแคบเอาเหลอเกน แผนดนน-จะกวางขนาดไหน โลกจะมจ9านวนมากมาย สงทนารนเรง
บนเทงก1มมากแตมนก1กลายเป1นไฟไปอย0ภายในหวใจ จ3งเป1นเหมอนกบวาโลกน-แคบไปหมด
เพราะใจมความรมรอนอย0ตลอดเวลา
เพราะฉะน-นทานจ3งสอนใหอบรมใหรกษา ใหก9าจดปดเปาสงทใหเกดความรมรอนอย0
ภายในจต คออารมณทไมดของใจ ดวยสตดวยปญญาดวยความอดความทน ดวยความฝนใน
อารมณตางๆ ทท9าใหเป1นพษภยแกจตใจ แลวน9าธรรมะทเป1นคณเขาไปแทนท เชนก9าหนดบท
ธรรมบทใดบทหน3ง มพทโธเป1นตน ใหอย0กบบทธรรมน-นๆ ใจเมอไดรบธรรม ก1ชอวาไดรบ
โอสถ จะมความร0ส3กเบาสบาย โรคคอความรมรอนภายในจตใจก1คอยสงบไปเบาไป ความ
ผาสกเย1นใจก1ปรากฏข3-นมา ทนโลกร0ส3กวาจะเรมกวางไป ชวตจตใจก1ร0ส3กวายดยาว
โลกคอยกวางไปเพราะจตใจพาใหกวางขวาง จตใจพาใหเยอกเย1น เพราะฉะน-นโลก
กวางหรอแคบจ3งข3-นอย0ทใจดวงเดยว ถาใจมความคบแคบตบตนภายในตวเอง ถ0กบบบงคบอย0
ดวยความทกขความเดอดรอนท-งหลายอย0ตลอดเวลา ใจก1แคบตบตน หาทางไปไมได ดไมด
อาจตดสนใจไปในทางทผดซ9-าเขาอกก1ได เชนอยางคนทมความทกขมากๆ ฆาตวตายดวยการ
ผ0กคอตายอะไรอยางน- มเยอะ เขาใจวาเป1นทางพนจากทกข ความจรงก1คอการเพมทกขเขาไป
อกภายในตวเอง การฆาคนท-งคนไมใชเป1นเรองเล1กนอย เป1นเรองใหญโตมาก ฆาตวเองก1คอ
คนคนหน3ง ก1ตองเป1นทกข
เพราะจตน-มนไมแลว มนแลวเฉพาะรางกายทมอย0น- สมมตวาตายในอตภาพน-แลว
อตภาพน-มนก1ไมมความหมาย กลายเป1นดนเป1นน9-าเป1นลมเป1นไฟไปตามสวนแหงธาตของเขา
แตใจผ0เป1นผ0รบผดชอบหรอเป1นเช-อแหงวฏฏะซ3งเป1นนกทองเทยวน-ยอมไมมการส-นสด ออก
จากรางน-ไปแลวก1ตองไปส0รางนน ออกจากทนตองไปส0ทนน การไปทนนไปทน เกดทนนเกดท
น ไมใชไปเกดเอาตามธรรมดาของตวเอง แตไปดวยอ9านาจแหงความผลกดนของกรรมดและ
ชวหนกเบามากนอย พาใหเป1นไป พาใหเกด ในภพนอยภพใหญ ภพดภพไมด เชนทคตหรอ
สคตภพอยางน-เป1นตน มนข3-นอย0กบวบากแหงกรรมคอผลทมอย0ภายในจต เกดข3-นจากการกระ
ท9าไมดของเรา มนแทรกอย0ภายในน-น ผ0น-นแลเป1นตวปญหาอย0ตลอดเวลา
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เราจะมาแกดวยวธการดงทวาน- มนจ3งแกเพยงปลายเหตแลวก1เป1นการเพมตนเหตอน
ไมด คอความไมดเขาไปใสจตใจอก ใหใจตองแบกตองหามตองรบภาระความไมดท-งหลาย
เพมเตมเขาไปอก จ3งไมใชการตดสนในทางทถ0ก การตดสนในทางทถ0ก มนผดทตรงไหน รอน
ทตรงไหน มนมความทกขความล9า บากอย0ทตรงไหน นอกจากใจแลวไมมทอน แลวก9า หนด
แกไขกนทตรงน-น มนฟงซาน พยายามระงบไมใหมนคดมนปรงเรองความฟงซานร9าคาญตางๆ
ยบย-งหรอบงคบใหอย0กบบทธรรมบทใดบทหน3ง จะเป1นจะตาย จะทกขจะยากจะล9าบากก1ฝน
บงคบกน น-ชอวาเป1นผ0ตอส0 เป1นผ0ปองกน เป1นผ0รกษาตวคอใจ ใหพนจากภยคอสงทผดท-ง
หลายไมใหมนผดมากมายไป ใจยอมไดรบความสงบเย1นใจ
ใจเป1นสงส9าคญในรางมนษยและสตว พระพทธเจาทานทรงมงหมายตอจตใจเป1นส9าคญ
เกยวกบการประทานพระศาสนาไวสอนโลก เพอสตวโลกจะไดเขาใจในศาสนธรรม แลวปฏบต
บ9าเพ1ญหรออบรมจตใจของตนใหถ0กทาง เพราะใจน-ไมส-นสด จะส-นสดเฉพาะเรองธาตขนธใน
อตภาพหน3งๆ เมอถ3งวาระแลวมนก1ไป คนดคนชว คนโงคนฉลาดมนตายดวยกนท-งน-นแหละ
อตภาพน- แตใจซ3งเป1นตวการส9าคญน-นไมตาย ไมมปาชา มนก1ตองไปอก ไปเรอยๆ จนกวาจะ
หมดเช-อซ3งแทรกอย0ภายในจตใจ ทจะท9าใหไปเทยวกอปฏสนธเกดทนน ตายทน ถาหมดเช-อนแลวก1ไมมปญหา ใจก1ยตในการทองเทยวไดทนททหมดเช-อ
ถายงไมหมดเช-อก1ตองไดรบการบ9ารงการรกษาในทางทด เพอใหจตน-นไปด เกดก1เกด
ด อย0ก1อย0ด มความสขความสบาย ทจะใหเรามความสขความสบายไดน-นนอกจากการบ9าเพ1ญ
ความดน-ไมม นคอค9าของนกปราชญ มพระพทธเจาเป1นตน ประทานไวแลวโดยถ0กตอง ไมม
ใครจะมความร0ความฉลาดแหลมคมยงกวาพระพทธเจา ไดตรสสงสอนสตวท-งหลายโดยถ0ก
ทาง ไมมทตองต ไมมทางปลกแวะเป1นอยางอน นอกจากมความถ0กตองอยางเดยวเทาน-น เรา
ทเป1นล0กศษยพระตถาคตคอพระพทธเจา จ3งควรถอหลกศาสนธรรมทพระองคทานประทานไว
แลวมาประพฤตปฏบต ยากบางงายบางเป1นธรรมดาของงานทท9าตองมบาง ไมวางานทางโลก
งานทางธรรมตองมความทกขความล9าบากบาง ไมเชนน-นก1ไมเรยกวาท9างาน
ดงททานท-งหลายไดอตสาหมา ไมวาทานผ0ทมาอย0แลว ทานทเพงมา ก1มเจตนาอน
เดยวกน เพอหวงบ9าเพ1ญกศลเพออบรมตนดวยศลดวยธรรม นก1เป1นโอกาสอนด เวลาน-ชวต
จตใจรางกายของเราก1ยงปรกต แมโลกจะตายอย0ทกหยอมหญา มปาชาอย0ทกแหงหนต9า บล
หม0บานก1ตาม แมทสดมปาชาอย0ภายในตวของเราก1ตาม แตเวลาน-เรายงไมตาย จ3งชอวาเราม
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โอกาสเหมาะสมในการทจะประกอบความพากเพยรในเวลาทยงมชวตอย0น- เมอตายไปแลว
สดวสย ใครจะบ9าเพ1ญไดมากนอยเพยงไรก1ตองยตไปพกหน3ง เวลาน-เป1นเวลาทเราจะบ9าเพ1ญ
ทางโลกทางสงสารเราก1ไดท9ามาพอสมควร ความเป1นอย0พ0วายของเราก1อยางทเราร0เรา
เห1น ไมวาทานวาเรา ในโลกอนน-ก1ตองเต1มไปดวยความยงเหยงวนวายดวยหนาทการงานเพอ
การครองชพ เราก1ไดผานมาพอสมควร สวนงานทางดานธรรมะเพอความสขสวสด อนเป1นผล
ทพ3งพอใจจากการบ9า เพ1ญคณงามความดน- เรายงไมคอยปรากฏภายในจตใจอยางชดเจน
เหมอนนกปราชญท-งหลายทานทปรากฏมาแลวไดมาสอนพวกเรา เราจ3งควรบ9าเพ1ญในระยะท
มชวตจตใจอย0น- อยาใหเสยเวล9าเวลา
คนทมบญมกศลอนไดสรางไวแลว จะตายวนตายคนตายเวลาใด ดวยเหตผลกลไกอน
ใดก1ตาม ก1คอผ0ดอย0วนยงค9า ตองขออภย เชน ตายแลวจะไมนมนตพระมากสลามาตกาก1ไม
เสยหาย อนน-นเป1นแบบเป1นประเพณอนหน3ง ไมใชเป1นความจรงดงทตวของเราไดบ9าเพ1ญดวย
ตวของเราเอง อนน-เป1นความจรง เป1นสงทเห1นประจกษอย0กบเราวาเราไดสรางกศลดวยตวของ
เราเอง มมากนอยเราทราบอย0ภายในจตใจของเรา
ผ0ทมกศล มบญดวยการสรางไวดวยตนเองเห1นประจกษอยางน- ผ0น-แลคอผ0สราง กสลา
ธมมา ธรรมทเป1นกศล เมอเราสรางอย0เชนน- ก1เทากบมาตกาตวเองเป1นแมบทอนดงามส9าหรบ
ใจของเราอย0เสมอ จะตายอย0ในปาในเขาในบานในชองในทไหน จะมพระมามาตกากสลาหรอ
ไม บงสกลอะไรๆ หรอไมก1ตาม ไมเป1นความบกพรอง ไมเป1นความเสยหาย ไมเป1นการตด
ก9าลงแหงความดของเราทไดสรางไวแลวแมแตนอย หรอแตอยางใดเลย
ทานจ3งสอนใหสรางกศลเสยต-งแตบดน-ทเรยกวาสราง กสลา ธมมา คอธรรมทเป1นกศล
ผลทเกดข3-นจากกศลไดแกความฉลาดน-นก1คอบญ เป1นความสขอย0ภายในจตใจ พระพทธเจา
ทานสอนคนทานสอนอยางน- สอนคนเป1นใหร0เรองของตว ใหร0การสรางกศลสรางอยางไร ไมใช
เวลามชวตอย0ไมสนใจกบวดกบวา วดอย0ภายในตว ศลวตร ทานวตร ภาวนาวตร ไมเคยสนใจ
ตายแลวคอยไปหานมนตพระมา กสลา ธมมา อกสลา ธมมา แลวก1วาผ0น- นจะไปสวรรค
นพพานกน เลยเป1นความข-เกยจออนแอ มอบภาระใหคนทยงมชวตอย0น-นเสย โดยทภาระอน
ส9าคญซ3งมอย0กบตวทควรจะท9าน-น ไมท9า ปลอยท-งไปเสยเปลาๆ
ความสรางกศลดวยตวเอง สราง กสลา ธมมา ดวยตวเอง หรอมาตกาตนดวยตนเองนเป1นสงทแนใจมนใจ ดงทเราสรางอย0เวลาน- นงฟงเทศนอย0เวลาน-ก1คอการสรางกศล หรอการ
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กสลามาตกาคนเป1นคอเราน- บรรจธรรมะเขาส0จตใจ ใหกลายเป1นความสงบเย1นใจข3-นมาโดยล9า
ดบๆ น-นแลคอการสรางกศลใหเห1นประจกษตนโดยแท เพราะค9าวาศาสนธรรมทพระพทธเจา
ทรงสงสอนน-น... เอาละ เอวง ไมไดเรองละเขามาเทศนแขงแลว
รบชมรบฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท
www.luangta.com หรอ www.luangta.or.th
และทางสถานวทยเสยงธรรม FM103.25MHz พรอมเครอขายทวประเทศ

