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เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ธรรมสําหรับผูแ ทน
ตะวันหยุดแลวทีน่ ่ี ตะวันมันเอียง ๆ ไปทางโนน ทีนห้ี ยุดแลว พอตนเดือนมกรา ก็
หยุด แลวตอมาก็คืน เอียงคืนจากนี้ไป ก็จะเอียงคืนตะวัน มันหมุนแต ๖ เดือนเปนประจํา
เมื่อวานไดทองคํา ๒ กิโล ๔๐ บาท เราไดทองคําเพิ่มเขาอีกหลังจากที่มอบแลวนั้น
เวลานี้ ๓๘ กิโล ๕๒ บาท ๕๐ สตางค ดอลลารได ๖๕,๖๔๘ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้ง
หมด ๕,๕๙๘ กิโล ดอลลารได ๗,๒๖๕,๖๔๘ ดอลล อานใหฟงทุกวัน ๆ เพื่อจะเพิ่มขึ้น
เรือ่ ย ๆ นะ พีน่ อ งชาวไทยเราตัง้ แตนเ้ี ราจะเรงเครือ่ งนะ เรงเครื่องทองคํา ดอลลาร เปน
สําคัญมากทีเดียว จุดนีเ้ ปนจุดอันยิง่ ใหญสาํ หรับคนทัง้ ประเทศ 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.เหลานีม้ แี ต
ลูกแตหลานทัง้ นัน้ นะ ใหพากันตัง้ หนาปฏิบตั หิ นาทีก่ ารงานของเรา ชาติไทยเปนชาติของ
เรา เราเปนลูกชาติไทย ใหตางคนตางทําหนาที่เพื่อพอแมของเราคือชาติไทย ใหสมบูรณ
พูนผลราบรืน่ ดีงาม ดวยความสุจริตยุตธิ รรม มือสะอาด ใจสะอาด ตอพี่นองของเราทั้ง
ประเทศ เราทุกคน ๆ ที่จะไดมาเปนใหญ ๆ นี้ บรรดาพีน่ อ งทัง้ ประเทศนัน่ แหละยืน่ บัตร
ๆ ใหเรา จนกระทัง่ เปนนายกรัฐมนตรี เปนขึ้นมาจากพี่นองชาวไทยเราทุกคน ๆ หนุนขึน้
ๆ เพราะฉะนัน้ เวลาหนุนขึน้ แลว ขอใหเฉลีย่ ความเปนผูใ หญใหเปนความรมเย็นดวยอรรถ
ดวยธรรม เห็นใจพีน่ อ งชาวไทยเราทัว่ ประเทศนีว้ า เปนผูย กขึน้ ทีนเ้ี ฉลีย่ ความสุขใหทว่ั ถึง
กันเปนอรรถเปนธรรม
ผูใ หญเราเทานัน้ ทีจ่ ะนําประเทศชาติบา นเมือง ใหมคี วามราบรืน่ ดีงามแนนหนามัน่
คงตอไปได เชนเดียวกันกับครอบครัวของเรา ครอบครัวใดทีม่ อี รรถมีธรรมแลว ครอบครัว
นัน้ จะมีความแนนหนามัน่ คงอบอุน ตั้งแตเด็กเล็กเด็กนอยถึงผูใหญถึงโคตรถึงแซของเรา
เปนโคตรแซทม่ี อี รรถมีธรรม โคตรแซทส่ี มบูรณพนู ผลรมเย็นเปนสุข นี่ละถาธรรมอยูที่
ไหนเปนอยางนัน้ ละนะ
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เราทัง้ หลายเวลานีท้ าํ หนาทีแ่ ทนประชาชนทัง้ ประเทศ ทําหนาทีข่ องแผนดินไทยเรา
ใหเปนไปเพื่อความสมบูรณพูนผลทุกอยาง ทุกสิ่งทุกอยางใหทําดวยความรอบคอบ ใหเอา
ธรรมคือเหตุผล วาควรหรือไมควรเขาไปจับทุกอยาง ควรทําหรือไมควรทํา ผิดหรือถูก
สําคัญตรงนี้ ถาผิดแลวอยาฝน ใหพจิ ารณาแยกแยะใหเรียบรอย การทําหนาทีก่ ารงานเพือ่
คนทั้งชาตินี้ เราตองไดเอาหนาทีก่ ารงานเปนสําคัญ บวกกับหัวใจประชาชน แลวดําเนิน
ตามนัน้ เลย เราเรียกวาเปนลูกนองของหนาทีก่ ารงานและประชาชน ทีจ่ ะกาวเดินตาม
ประชาชนและหนาที่การงานที่ถูกตองดีงาม เพื่อเปนประโยชนแกประชาชนทั้งชาติ ใหเรา
ตางคนตางทําหนาที่อยางนั้น
หลวงตาไดสละเต็มทีแ่ ลวสําหรับชวยชาติบา นเมืองคราวนี้ หลวงตาไมเคยไดพูดให
ฟง นีบ่ รรดาลูกหลานทีม่ านีไ้ ดพดู ใหฟง เปดอกเลยอยางไมสะทกสะทาน ใครจะมาโจมตี
อยางไรก็ตามเทากับถังขยะ หลวงตาพูดอยางนีเ้ ลยนะ เรื่องธรรมคือความถูกตองดีงาม
เปนผลขึ้นมาอยางเลิศเลอแตพระพุทธเจา พระสาวกทัง้ หลาย ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ทรงอรรถทรงธรรมแลวไดรบั ธรรมคือความเลิศเลอขึน้ มามาสัง่ สอนสัตวโลก เราก็ปฏิบตั ิ
ตัวของเรามาเต็มกําลังความสามารถตามเข็มทิศทางเดินคือ สวากขาตธรรม ที่ตรัสไวชอบ
แลว และไดมาปฏิบัติตอโลกทั้งหลาย
คราวนีเ้ ราจึงไดชว ยเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกอยาง คือเราเอาธรรมกางเลย เราบอก
ตรง ๆ เลยบอกวาเราไมมคี าํ วากลาวากลัว คําวาไดเปรียบเสียเปรียบ คําวาแพวา ชนะเราไม
มี ธรรมนี้เหนือทุกอยางแลว จะใหความเปนธรรมทุกฝาย ใครผิดใครถูกประการใดจะ
พิจารณาตามอรรถตามธรรม
เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ในสายของธรรมทีส่ อนโลกมานาน
ดวยเหตุนี้เองบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็คงจะไดยินไดฟง ตอนที่หลวงตาออกชวยชาติบาน
เมือง ทางพุทธศาสนาเอาธรรมออกกาวเดินลวน ๆ ๆ ตรงไปตรงมา ๆ เลย ไมมีออมคอม
ไมมีสูงมีต่ํา อะไรผิดอะไรถูกบอกตามเหตุตามผลความผิดความถูก ใหทา นทัง้ หลายไดนาํ
ธรรมนี้ไปปฏิบัติ ถึงไมไดแบบพระก็ตาม ขอใหไดแบบลูกศิษยของพระมีแบบมีฉบับ พา
กันดําเนินอยางนีบ้ า นเมืองของเราจะเจริญรุง เรือง บานเมืองจะเจริญรุง เรืองจากคนดีนะ
ไมใชจากคนชั่ว คนชั่วเหมือนกับไฟ ไปที่ไหนเผาที่นั่น ๆ แหลกเหลวไปหมด คนชัว่ เปน
เหมือนไฟ ถาไฟในเตาเราหุงตมมันก็เปนประโยชน อันนีม้ นั เอาไฟไปเผาบานเผาเมืองละซิ
มันไมไดเอามาหุงตมแกงอาหาร ความรูค วามฉลาดเอามาเอาไปเผาไฟหมด เอาไปเผาคน
ทั้งโลก ความฉลาดนัน้ เรียนมาศึกษามาทุกอยางเพือ่ จะทําประโยชนใหตนเองและสวนรวม
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แตกลับกลายเปนไฟไปเผาโลกอยางนี้ใชไมได เราอยานําไฟประเภทนัน้ มาใช ไปที่ไหนให
เขากราบไหวบชู า วาผูแ ทนคนหนึง่ ๆ เปนความหมายใหญโตมากนะ ทั่วประเทศไทย
ๆ ไปที่ไหนใหเขาไดกราบไหวบูชาผูแทนคนนี้ดีทางนั้น ผูแทนคนนี้ดีทางนี้ ผูแทนคน
นั้นดีอยางนี้ อยาใหเขาไดยนิ วา ผูแ ทนคนนีว้ า เลวทางนัน้ คนนัน้ เลวทางนัน้ คนนีเ้ ลว
ทางนั้น รวมทัง้ หมดผูแ ทนนีเ้ ปนผูส งั หารชาติอยาใหไดยนิ นะ ใหจาํ ใหดลี กู หลานทัง้
หลายนะ
นีล่ ะภาษาธรรมใหฟง เอานะ พูดอยางตรงไปตรงมาเรียกวา ภาษาธรรม เวลานีห้ ตู า
มีทุกคน ๆ แมแตเด็กอยากเห็นตั้งแตของดิบของดีไดยินไดฟงแตของดิบของดีที่เปน
ประโยชน เขาก็อยากไดยินไดฟง ไมอยากเห็นแบบเปนฟนเปนไฟเผาไหมหวั อก ๆ แตละ
คน ๆ แลวเผาหัวอกคนทัง้ ประเทศดวยการชัว่ ชาลามากของผูน าํ แตละคน ๆ เขาใจ วันนี้
พูดเพียงเทานีแ้ หละนะ เอาเทานีแ้ หละ
ใครนัง่ มันก็อยากจอเขามาแหงนดูแตหนาหลวงตาบัวนะ มันไมงามนะเราดูตลอด
ใครมาก็มาจอแยงชิงที่นั่งกัน มาจอดูหนาหลวงตา ดูไมไดนะ หลวงตาดูคนประเภทนัน้ ดูไม
ได ใหพากันจําเอานะ กิริยามารยาทอันดีงามมีอยูทําไมไมนํามาใช จอเขามามองดูแตหนา
ไปนั่งที่ไหนก็ไมถนัดมานั่งจอดูหนา ดูไมไดนะ ใหจาํ ใหดี เราดูคนเราดูโดยธรรมนะ อะไร
งามไมงามเราก็รนู ่ี มองดูแยงชิงที่นั่งไมวาที่ไหน ๆ จะแยงจะจอเขามาดูตง้ั แตหนาเราคน
เดียว หนาเราไมมเี หรอ หนาเราไมมแี ลวเอาหนาไหนมาดูหนาคน หนาพระวะ มันไมนาดู
นะ เสียมารยาท คนอืน่ คนไหนเขามาดูแลวจะวา เปนยังไงลูกศิษยหลวงตาทําไมเปนอยาง
นี้ เพียงเทานีก้ ระเทือนหมดในศาลานี้ มีแตคนแยงชิง ดูที่นั่งที่นั่นจอเขามา ๆ อยางนี้ มัน
ดูไมไดนะ ดูแลวดูไมไดจริง ๆ เราไมพูดเฉย ๆ ผิดถูกมันมองเห็นมันรูทันที ๆ นอกจาก
ไมพูดเฉย ๆ ใหพองามตาบางนะ อยาลุกลี้ลุกลนไมนาดู จอเขามา ๆ แทรกเขามาแซงเขา
มาดูไมไดนะ เจาของไมดูเจาของ คนอื่นอยูไกล ๆ มองไปเห็น นาดูไมนา ดู มองไปมันก็รู
เจาของเปนผูดิ้นอยูทําไมไมดูเจาของบางวะ มันนาดูเมื่อไร โอ แทรกนัน้ แซงนีเ้ ขามา มัน
อะไรลุกลี้ลุกลน
นีท่ พ่ี ระนัง่ ฉันน้าํ รอนอยูโ รงน้าํ รอนนัน่ เห็นเรามาโนน หนาศาลาตนคอออกมา
ประตูนั้นชองนั้น นี่ชองหนึ่งออกมาจากกุฏิ มีชองนี้ชองหนึ่ง ๆ ชองนั้นชองหนึ่งเราออกมา
แลวพระนัง่ ฉันน้าํ รอนอยูท น่ี ่ี เราออกมาประตูนั้น พอออกมาเห็นเรานีแ่ ตกฮือเลยเชียวนะ
พระนะ พวกถวยแกวกําลังฉัน วางแลวโดดนี้เตะปงปง ๆ โกโกกาแฟสาดกระจายตามนั้น
เจาของไปเลยไมสนใจ แกวก็กลิ้งตกอยูตามนั้นนะไปเลย เราลงไปเราก็ไปโนน ไปดูนั้นดูนี้
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นะ ไปไหนเหมือนกัน นี่ก็ลงไปดูน้ําบอ ไปดูนั้นแลวก็ขึ้นมาที่นี่ พอขึน้ มาเขาไปในครัวเห็น
พระอยูนั้น ๒ องคหรือไงนะ โฮ นี่มันอะไรทั้งกินทั้งสาดทั้งเททั้งเตะทั้งยันหรือทั้งถีบทั้งยัน
หรือนีน่ ะ มันเปนยังไงจึงเปนอยางนี้นะ พระมองเห็นทานอาจารยแลววิง่ หนีหมดเลย เลย
ไมไดดูอะไร เตะอันนี้กระจัดกระจาย
นัน่ เห็นไหม เตะอันนี้กระจัดกระจายแลวไปเลยไมดู นี่กลัวอยางนี้ก็ไมมีเหตุมีผล
เห็นไหมละ กลัวแบบนี้ใชไมได กลัวแบบสัตวกลัวนีไ่ มใชแบบพระกลัว พระกลัวจะไมเปน
อยางนี้ นัน่ เห็นไหมเอามาสอนอีก กลัวอยางนี้เราไมตองการ ตองกลัวเหตุกลัวผล กลัว
อรรถกลัวธรรม เคารพอรรถเคารพธรรม อันนีก้ ลัวแบบบาเราวาอยางนัน้ เลยนะ ก็เพราะ
เคยโดนดุมาแลวนี่ เคยโดนดุเพราะอะไร เพราะผิดมาแลวใชไหมละ ผิดมาแลวโดนดุมา
แลว ทั้งดุทั้งเด็ดทั้งอะไรทุกอยางมาแลว เมื่อมองเห็นมันก็ไปอยางนั้นแหละ เลยไมคาํ นึง
ผิดถูกชั่วดี เตะแกวก็ชางหัวมันไปเลย วันหลังคอยไปหามาใหม นี่เปนยังไง ก็เพราะดุตรง
ไหนถูกทั้งนั้นนี่นะ ผูนั้นผิดทั้งนั้น ๆ เอา พิจารณาซิ แลวจะมาหาเรือ่ งอะไรวาทานดุ ๆ
ถายเดียว เจาของผิดไมดูบางมันใชไดเหรอคนเรา ตองดูเจาของซิ
ถาดีแลวดุหาอะไร ก็หาของดีทั้งนั้นไมไดหาของดุนี่ แลวไปดุหาอะไร อันนีม้ นั นาดุ
มันก็ตองดุละซิ อยางที่วาตะกี้นี้ลุกลี้ลุกลนดูไมไดนะ เสียมารยาทไมนา ดู ธรรมเปนของเลน
เมื่อไรยังบอกแลว ไมมีอะไรที่จะเทียบไดแลวในโลกนี้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทอพระ
ทัยฟงซินะ พระพุทธเจาแตกอนทอพระทัยเมื่อไร ตายเกลื่อนอยูกับโลกเหมือนโลกทั่ว ๆ
ไป ไมวาพระพุทธเจาพระองคใดตายเกลื่อนอยูกับโลกนี้เหมือนกันหมด ตั้งแตยังออกไม
ไดพนไมได เหมือนพวกเรานีแ้ หละ แตเวลาพนไปแลวกลับมาดูสภาพตัวเองทีเ่ คยเปนมา
และดูสัตวทั้งหลายที่เกลื่อนอยูนั้นเปนยังไง ทอพระทัย อันนั้นเลิศขนาดไหนพอพนไปได
แลว เลิศขนาดไหน นั่นฟงซิ เราเอามาพิจารณาซิ ความเลิศขนาดไหนกับเลวขนาดไหน
สะอาดขนาดไหนสกปรกขนาดไหนมาเทียบกันบางซิ อยางที่เขาตกแตงอะไรตออะไร เราดู
ไมไดเราพูดจริง ๆ ตาเราเพียงเทาตาหนูนม้ี นั ก็ดไู มไดนะ ไปที่ไหนมีแตตกแตงภายนอก
ๆ ดูอยูตลอดเวลา
ยิง่ เวลาเราไมอยูน ่ี เราออกไปไหนมาไหนนีจ้ ะจัดนัน้ ทํานี้ ปลูกนั้นปลูกสรางนี้ยุงไป
หมดนะ ครัน้ เวลาเรามาทําไมไดเราขนาบเอานี่ ก็มันขวางธรรมตลอดเวลา อะไรจะสะอาด
ยิง่ กวาหัวใจสะอาด นีท่ เ่ี อาวัดกันนะ ไปไหนก็ดูเถอะนะ หัวใจสะอาดนีจ้ า ไปหมดเลยครอบ
โลกธาตุ นีเ้ ราประดับประดาตกแตง มันก็เหมือนตกแตงกองมูตรกองคูถ เอา ตกแตงแบบ
นี้ ๆ กองมูตรกองคูถกองนั้นนะ ตกแตงใหมันสวยมันงามที่ไหน กลิน่ มันก็เหม็นเทาเดิม
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กองคูถก็กองคูถเทาเดิม มันวิเศษวิโสอะไร อันนี้เรื่องของกิเลสตกแตงตัวเองมันก็แบบ
เดียวกันนัน่ เอง มันดูหนาดูไดที่ไหน อันนั้นไมดีอันนี้ไมดี ไมมีคําวาดี ลงกิเลสแลวไมพอ
ตกแตงนั้นตกแตงนี้ดูตั้งแตภายนอกดิ้นตามกิเลส ไมไดตกแตงหัวใจ สถานทีท่ เ่ี ปนความ
พออยูที่นี่ ไมไดสนใจตกแตงตรงนี้ ตกแตงตรงนี้ใหดีแลวดีไปหมดเลยนะ
ไปทีไ่ หนก็รตู ามสภาพ ๆ ของมันเสียเพราะอันนี้เลยทุกอยางแลว มันก็ไมมีปญหา
อะไร ไปที่ไหนเห็นแตดีดแตดิ้นตกแตงนั้นตกแตงนี้ ตัวหัวใจเจาของผูมันดีดมันดิ้น เพราะ
กิเลสยันหัวมันใหดน้ิ นัน้ ไมดเู ลย อันนีแ้ หละทีม่ นั เสียมากนะ
นี่ละชาวพุทธเรามันไมมีพุทธอยูในนี้เลยนะ แมแตพระหัวโลน ๆ ทานเหมือนกัน
เราเหมือนกัน มันไมไดดูหัวใจเจาของ ถาดูหวั ใจเจาของแลวมันจะรูด รี ชู ว่ั ทุกอยาง ทันที
ทันใดรูไปเรื่อย ๆ นะ อันนี้ไมมีใครดูหัวใจเจาของ ตัวดีดตัวดิ้นตัวสกปรกสุดยอดอยูที่หัว
ใจที่สกปรกนะ เพราะกิเลสตัวสกปรกอยูที่นั่น ไปที่ไหนมันถึงดีดถึงดิ้น แสดงตั้งแตความ
สกปรกไปเพื่อความสะอาดของมันนั้นแหละ อันนั้นไมดีอันนี้ไมดีตกแตงใหสดสวยงดงาม
ไปไหนงามหมดงามเรื่องของกิเลส สายตาของธรรมมองดูเหมือนงามดวยกองขี้นั่น มันงาม
อะไรมันสวยอะไร ถาวาทุกขทั้งหลายนี้มันก็แบบกันกับมูตรคูถ มันคลุกมันเคลา มันลืม
เนื้อลืมตัว มันไมเข็ดไมหลาบในกองทุกขทั้งหลายที่บีบบี้สีไฟหัวใจตลอดเวลานะ ธรรมดูรู
หมดนี่จะวายังไง มันขนาดนัน้ นะพวกเรา
เวลานีศ้ าสนาจะไมมบี อกตรง ๆ อยางนีน้ ะเรา คนเดียวนีใ้ ครจะวาบาก็ตามมันเห็น
จะไมวายังไง มันเห็นมันรู พูดตามความรูค วามเห็นผิดไปไหนวะ ไมรูก็บอกไมรู พูดไมได
ไมรู ถารูแ ลวอดไดเหรอ ใครจะปดไวไมใหพูด มันพูดไดทั้งนั้นแหละ พระพุทธเจาเห็น
ไหมตรัสรูป ง นีเ้ ทศนสามแดนโลกธาตุ แตกอนพระองคพูดที่ไหนเทศนที่ไหนวะ สาวกทัง้
หลาย สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราก็แบบเดียวกัน เมื่อถึงขั้นรูขั้นเห็นแลวมันปดไมอยูยัง
บอกแลว
นีแ่ หละธรรมทีเ่ ลิศเลอเปนอยางนัน้ ในหัวใจ แตทานไมดีดไมดิ้นเหมือนกิเลสนะ
กิเลสนี้มีแตดีดแตดิ้นหาความสุขในโลกนี้ไมมี หาดวยอํานาจของกิเลสตายทิง้ เปลา ๆ ทาน
ทัง้ หลายอยาเขาใจวาจะไปเจอความสุขทีไ่ หนนะ ตายทิ้งเปลา ๆ นัน่ แหละ ถาหาดวยธรรม
นี้เจอไมมากก็นอย พอซุกหัวนอนไดละวันหนึ่ง ๆ เพราะมีธรรมเขาแทรก มีธรรมเปนที่ยึด
ที่เกาะ ถาไมมีธรรมแลวตายทิ้งเปลา ๆ นัน่ แหละ
ตางคนตางดีดดิ้นทั่วแดนโลกธาตุ ใครไดความสุขเอามาอวดกันมีไหมไมมี พระ
พุทธเจาผางขึ้นมาเทานั้นพระองคเองอวดทันที พระสาวกแตละองค อวดขึ้นไดทันทีเลย
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เลิศเลอตลอด ๆ ทั่วกันไปหมด นัน่ ธรรมเปนอยางนัน้ นะ เกิดขึน้ ทีห่ วั ใจดวงใดเลิศเลอ
คลังแหงความสุขอยูที่นั่น บรมสุขอยูที่นั่น อยูที่หัวใจทานผูดัดแปลงแกไขได ชําระลางได
พวกเรามีแตสง่ั สมความสกปรกโสมมเขามาเต็มหัวใจ ไปที่ไหนเกลื่อนไปดวยความสกปรก
แลววาสะอาดอยางนัน้ สะอาดอยางนี้ สะอาดขี้หมาอะไรก็ไมรู ตาก็มีมันก็ไมดู ตาใจมันมืด
ดูสกั สิบรอยตามันก็ไมเห็นแหละ ถาลงตาใจสวางเสียตาเดียวไมตองหาตาที่ไหนมาดู มัน
เห็นหมดนัน่ แหละจะวายังไง ใจดวงนีเ้ ปนใจทีเ่ ลิศเลอสุดยอดเมือ่ ปฏิบตั ใิ หเลิศเลอ ถาเลว
ก็เลวสุดยอดเมื่อวิ่งตามกิเลสที่มันบีบบี้สีไฟอยูที่ใจนั่น ตัวนั้นละตัวสกปรกสุดขีดของมัน
ครอบหัวใจใดจึงดีดจึงดิ้น แลวหาความสุขมาอวดกันไดยังไง ไมมีความสุขในโลกของกิเลส
นีอ้ ยาเขาใจวามี พูดใหฟงอยางชัด ๆ
หาจนกี่กัปกี่กัลปก็เกิดตาย ๆ แบกหามแตกองทุกขนี้ตลอดไปนะ ถาหาดวยอรรถ
ดวยธรรมแลวมีแงที่จะเล็ดลอดออกได ๆ ไมสงสัย นีเ่ คยพูดใหฟง แลวเปนขอเทียบเคียง
เสียดวย ขอใหฟงใหดี คลองใหญ ๆ ผานอยางนีน้ ะ นีเ่ ทียบกันแลวก็คลองใหญ ๆ นี้คือใจ
ฝงคลองทางนั้นคือกิเลส ฝงคลองทางนี้คือธรรม ตัวคลองนั้นคือหัวใจ คือทั้งธรรมและ
กิเลสติดอยูกับหัวใจดวยกัน ฝายกิเลสก็แสดงอํานาจตามฤทธิ์ของกิเลสที่ออกจากหัวใจ ทํา
สัตวโลกใหเดือดรอนวุน วาย ฝายธรรมมีอํานาจมากนอยก็แสดงฤทธิ์ออกมากําจัดกิเลส
ชําระกิเลส นําความสุขใหมีแกโลกตลอดมา
เพราะฉะนัน้ สายแหงความสุข สายแหงความทุกขนั้นจึงมี สายแหงความสุขสายแหง
ความหลุดพนจากทุกข คือสายแหงธรรมของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคที่เดินตามสายมา
นี้ ฝงนี้ ๆ เปนฝงของพระพุทธเจาที่ตรัสรูมาตั้งแตพระองคแรก จนกระทั่งสุดทายแหงพระ
พุทธเจาทัง้ หลาย แตไมมีสุดทายนะสุดทายไมมี เรือ่ ยไปอยางนีแ้ หละ
นี่แหละสายทางที่ฉุดลากสัตวทั้งหลายใหพนจากทุกขคือฝงนี้ ฝงแหงธรรมนี้จะดึง
สัตวทั้งหลายใหหลุดพนมากนอยไปจากฝงนี้แหละ ฝง แหงธรรม ฝงของกิเลสดึงลงตลอด
ๆ ๆ เปนขาศึกกันมาตลอดเวลา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาที่มาตรัสรูจึงตองมาเปนแบบ
เปนฉบับ มาตามฝงเดียวกัน ๆ ฝงนั้นฝงกิเลสฝงนี้ฝงธรรมปราบกิเลส ชะลางกิเลส พระ
พุทธเจาตรัสรูปงขึ้นมาก็มาฝงนี้ ๆ เรือ่ ยไป ๆ นี่ละที่เปนคูชะคูลางซึ่งกันและกัน เปนคู
เดือดคูแคน ถาวาเดือดแคนก็ดีนะ ก็มี ๒ อยาง มีกิเลสกับธรรมอยูในลําคลองอันเดียวคือ
หัวใจ สวนมากมีแตฝายกิเลสตีตลอดเวลา ธรรมจนจะงอกเงยไมได ๆ เพราะฉะนัน้ โลกจึง
หาความสุขไมได ถาธรรมมีเจริญขึ้นทางฝงของธรรม เพราะไดรบั การบํารุงสงเสริมแลวจะ
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คอยเจริญรุง เรือง ๆ แลวกิเลสจะคอยออนตัวลง ๆ คนนัน้ จะมีความสุข พอกิเลสมุดมอด
ไปหมดเลย ธรรมเหยียบแหลก นัน่ บรมสุข มีเทานี้
ทานทัง้ หลายหาความสุข หาความหลุดพนจากทุกขหรือบรรเทาทุกข อยาไปหาตาม
อํานาจของกิเลสจะไมเจอ จนกระทั่งกัปไหนกัลปใดเลย ถาหาตามอํานาจของธรรม ทุกข
ลําบากขนาดไหน เอา บืนตามอรรถตามธรรมมีทาง ยังไงจะหลุดพน มีธรรมเทานัน้ ทีจ่ ะ
ลากเข็นสัตวโลกใหขน้ึ จากกองทุกขได เรือ่ งกิเลสไมมี มีเทาไรลากจมลง ๆ เพราะ
ฉะนัน้ เราอยาหวังพึง่ อะไร ๆ นอกจากธรรมคือความดีงาม ใหนาํ มาปฏิบตั แิ กตวั เอง
นะ โลกธาตุนี้ไมมีความหมายอะไร มีแตกิเลสกับจิต กิเลสกับธรรมอยูในใจฟดกันอยูตรงนี้
แกกันตรงนี้ไดแลวไมตองหาความสุขไดตรงนี้ ถาไมแก จมก็คือตรงนี้เอง จําใหดนี ะ เอา
ละ วันนีพ้ ดู เพียงเทานัน้ ละ
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

