เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏหิ ลวงตา สวนแสงธรรม
เมือ่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [ค่าํ ]

“มรรค ผล นิพพานอยูกับหัวใจเรา”
ทางนูน ก็มพี ระอยูไ มนอ ยเหมือนกัน ทราบวาอยูทางสหรัฐมีพระมากอยูเหมือน
กัน แตเราไมเคยไปสหรัฐ ตั้งแตไปอังกฤษหนเดียวยังเข็ดจนกระทั่งปานนี้ยังไมหาย
เข็ดไปอังกฤษ โอยเจ็บเอว เหมือนเอวจะหัก ตอนนั้นยังมีโรคเจ็บเอวอยู เวลาไปอยู
อังกฤษก็ไมมอี ะไร อากาศทางอังกฤษก็ดี ชวยไมใหเจ็บหลังเจ็บเอว เวลานั่งเครื่องบิน
มาตัง้ ๑๔ ชัว่ โมง ไมใชเลน เราตั้งนาฬิกาดูเวลา ขึ้นนั่งเครื่องบินปบเราก็ตั้ง เวลาเครื่อง
บินออกก็ดจู นกระทัง่ มาถึงเมืองไทยเรานี้ ๑๔ ชั่วโมง โห ปวดระบมไปหมดเลย นั่งชั้นที่
๑ ขาไปไมมีคน มีสองสามคนชัน้ ที่ ๑ ก็มีแตพวกเรา พวกพระ พระก็ดูเหมือน ๓ องค
ทานปญญา ทานเชอรี่ เรา มีเทานั้น แลวก็มีประชาชนสองสามคน เขาก็อยูมุมนูน
ทีนเ้ี ราก็สนุกเอกเขนกแลว ก็มันไมมีคน หองใหญ ๆ บนเครือ่ งบิน มันก็ไมเห็น
ทุกขละซิ อยากนัง่ ก็นง่ั อยากนอนก็นอนอะไรก็ได เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ลุกเดินไปไหน
สะดวกสบาย อยากนัง่ อยากนอน สะดวกสบาย มันก็ไมเห็นทุกข ยังไมเจ็บเอว ทีนี้เวลา
นานเทากัน การเปลีย่ นอิรยิ าบถขาไปสะดวกสบายทุกอยาง ตอนขากลับมาซิ ชัน้ ๑
แนนหมดเลย ไมมีที่วางเลยแมแตที่เดียว นัง่ ทีไ่ หนก็จอ อยูน น่ั เคลื่อนไหวไปมาไมได นี่
แหละที่เปนทุกขมากนะ เราก็จําไมไดวามันปวดปสสาวะหรือไมปวดก็ไมทราบ คือมัน
ระบมไปตามกัน เลยไมปวดอยางงั้นก็อาจเปนได เจ็บเอวมาก จนมาถึงดอนเมือง ดู
นาฬิกามันตัง้ ๑๔ ชั่วโมง เข็ดตั้งแตนั้นมา
เขามานิมนตทกุ ปนะ ใหไปอังกฤษ เราไมไป บอกตรง ๆ เลย อยามานิมนตเลย
เข็ดยังไมหาย ในระยะนั้นเขามาทุกป ทางอังกฤษมา บางทีเขาก็มาหัดภาวนาทีว่ ดั เรานี่
เปนเดือนก็มีนะ ฝายผูหญิง มีสองคนสามคน แตกอ นในครัวก็ไมมคี น ก็มีแตเขาอยู
สบาย กุฏคิ ทู างเขาไปทางขวามือเขาอยูห ลังนัน้ สองสามคนเขาก็พอแลว สบาย เขามา
บอย ๆ นะ ผูช ายคนหนึง่ เวลาเราไปอังกฤษมาแลวเขาก็นมิ นตใหไปอังกฤษ เราก็บอก
ตรง ๆ เราไมไปนะเราเข็ด เราบอกจริง ๆ เลย เจ็บเอวเหมือนเอวจะหัก วางัน้ แลวอยา
นิมนตอกี นะตอไป มานิมนตก็ไมไปจริง ๆ ดวย เขาก็มาของเขา เมื่อเราไมไปเขาก็ไม
นิมนต แตเขาก็มา
หลังจากนัน้ มาก็หา งไป ๆ เราไมไดถามทานปญญาดู อาจจะตายแลวหรือไงไมรู
เขาก็เริม่ แกเหมือนเราแก ระยะนีช้ าวอังกฤษก็คงดูเหมือนจะคอยหมดไป ๆ ไมคอ ย
เห็นมานะ เดี๋ยวนี้ไมมา ไอเราก็ไมไป เขานิมนตไปไหนก็เหมือนกัน ไมวา สหรัฐ ไม
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วาออสเตรเลีย ไมไปทั้งนั้น เราบอกอยางงีเ้ ลย เข็ด อยางที่พวกเมืองไทยเรานี้ที่ไปอยู
สหรัฐ เขามากันหลายคน ดูเหมือนสีห่ า คนมาจากสหรัฐเลย ตรงไปวัดปาบานตาด มา
เขาก็พดู อยางอาจหาญเลยนะ มานี้ไมไดมาธุระอะไร จะมาขอนิมนตทานไปเทศนแนะ
นําสัง่ สอนพวกคนไทยเราซึง่ มีอยูใ นสหรัฐจํานวนมาก วางัน้ แลวทานเหลานีเ้ ปนผูส นใจ
กับธรรมะหลวงตามากทีเดียว เลยพรอมหนากันมา แลวรอทางนูนจะนิมนตเราใหเรา
ไป
นีเ่ ขาพูดอยางอาจหาญ คือพูดไมสะทกสะทาน เราฟงมันถึงใจ นีเ่ ห็นไหมละ
พวกพระ พวกเณร หรือผูป ฏิบตั ทิ ง้ั หลายชาวพุทธเรา ปฏิบตั เิ หลาะแหละ ๆ กับพุทธ
ศาสนา ไมเปนชิ้นเปนอัน พอเปนขนบประเพณีไปไดอยางหนึ่ง ทีห่ นักกวานัน้ ก็คอื ไป
ทําความเสียหาย ระเกะระกะกีดขวางธรรมวินัย ทําลายศาสนาใหเขาเห็นตอหนาตอตา
ทั้งที่เปนพระเปนเณร มันหนักเขาไป ๆ จนกระทั่งเขาบอกเขาหมดหวังเรื่องพุทธ
ศาสนา ไมมีหวังแลวจนทอดอาลัยไป เขาพูดอยางนัน้ นะ หมดหวังเรือ่ งพุทธศาสนา ไม
มีมรรคมีผล มองดูใคร ๆ ก็พอกันหมด พอกันกับทั้งพระทั้งเณรทั้งอะไร ก็คือ
ระเกะระกะแบบเดียวกัน ไมมหี ลักธรรมหลักวินยั เปนความประพฤติพอใหสวยงามตา
และชุม ชืน่ ภายในจิตใจบางเลย
ไปทีไ่ หนมันก็เห็นอยางนัน้ มันก็เบือ่ เอือมระอาซิ พูดอยางตรงไปตรงมา มอง
เห็นพระนี่เขาไมอยากดูพระ พระแทเขาก็เคยเห็น แลวพระที่ตั้งใจปฏิบัติดีเขาก็เห็น
พระระเกะระกะเขาก็เห็น ความรูสึกมันจะไมเปลี่ยนไปไดยังไง เพราะการประพฤติ
กิรยิ าอาการของพระไมเหมือนกัน เขาบอกเขาหมดหวัง ตนเหตุที่มาที่นี่มีเพื่อนมาเลา
ใหฟง ศาสนาผูป ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบมีอยู มรรค ผล นิพพานยังอยู เขาวาไดเห็นใน
หนังสือเรา เราก็ลมื ๆ แลว อยางนัน้ ความจํา คือเปนเครื่องยืนยัน คนนี้เขาก็ไปเห็น ใน
ธรรมะของเราที่เทศนอยูสหรัฐนะ เขาพูดตรง ๆ อยางนี้
ฟงไป ๆ เอะชอบกล ๆ เขาเรือ่ ย ฟงเขาไป ๆ ลงใจไดเลยทีนี้ โอยทีนี้มีหวัง
เต็มหัวใจแลวคราวนีม้ หี วัง เต็มตื้นขึ้นมาหมดแลวที่ถูกลบไปหมด คราวนีข้ น้ึ มาสด ๆ
รอน ๆ เอาละไปละเรา ตั้งใจนิมนตใหเราไปเทศน อยูว ดั ปาบานตาดเขาก็มาทอดผาปา
ดวย ขึงขังตึงตังจะมาเอาไปจริงๆ เราก็บอกโอยไมไปแลว เขาก็วงิ วอนจะพยายามเอา
ไปใหได จะเอาใหไดอยูงั้น สุดทายเราไมมีทางไป ก็ควาเอาหีบศพมาละซิ ถาไปตอง
เตรียมหีบศพไปพรอม ไปตอนนี้ยังไมตาย ขากลับมาจะตาย เอาใสศพมา ถาเสียดาย
เมืองไทยเรา ถาไมเสียดายโยนลงทีไ่ หนก็โยนลง มันมีอยางนัน้ อยางอื่นไมมี ใหไปอีก
ตายเลย

๓

นีล่ ะทีม่ นั สะดุดเขา ที่รุนแรงจะเอาไปใหได ๆ บอกตรง ๆ บอกวา ไปไมไดแลว
และไมคิดจะไปอีกดวย เราบอกงัน้ นะ ตั้งแตเพียงไปอังกฤษนี้เข็ดตั้งแตนั้นยังไมหาย
สหรัฐยังจะมาย้าํ เขาอีก ไมเอาแหละยังไมอยากตาย ตกลงเขาก็หมดหวัง เวลาจะไปเอา
อีก เขาเรียกบุค ตัว๋ หรืออะไรมาถวายอีก กีร่ อ ยใบมันก็ไมสาํ เร็จ มันอยูข อ ตกลงกันตาง
หาก ไมตกลงมีเทาไรก็ไมสําเร็จ อยาทํานะ ทําก็ไมสําเร็จจริง ๆ ถาลงไดพูดแลว เขาก็
หมดหวังเลยกลับไป นีม่ นั แสดงใหเห็นตอนทีม่ าคานกันกับความหมดหวัง จะเปน
อินเตอรเน็ตหรือเปนอะไรเราก็ไมทราบนะ ทีแรกก็บอกชอบกล ๆ หนักเขา ๆ ลงถึงจุด
เลย มีหวังเต็มหัวใจแลวหายสงสัย วางัน้ เลย จึงวาตัดสินใจมาทันที จะมาเอาเราไป
เทศน
เรื่องมันเปนอยางนี้ เราพูดนี้เปนคติตัวอยางแกชาติไทยซึ่งเปนชาวพุทธของเรา
เกือบวาทั้งประเทศนะ ไปที่ไหนเพื่อนฝูงดูที่ไหนมันงามตาดวยกันไปหมดนะ นีล่ ะ
อํานาจของจิตที่มุงตอธรรม มันทําใหเงียบไปหมดทุกอยาง เพราะฉะนัน้ คําวาอดอยาก
ขาดแคลนทานจึงไมถือเปนอุปสรรค ผูปฏิบัติธรรมไมถือนะ อดอยากขาดแคลนขนาด
ไหนทานไมสนใจ ขอใหไดทพ่ี กั ทีอ่ ยูท ส่ี ะดวกสบาย และมีผูแนะนําสั่งสอนเปนแมเหล็ก
ไวเทานัน้ ทานเปนที่พอใจในการบําเพ็ญ การอยู การกิน การหลับ การนอน อยูท ไ่ี หน
ทานอยูไดหมด ทานไมถอื เปนอารมณเลย ยิง่ กวาการบําเพ็ญเพียรของทาน เมื่อเปน
เชนนั้นผลจะไมไดยังไง ก็หาอยูท ง้ั วันทัง้ คืน
ความชัว่ หาทัง้ วันมันก็ไดทง้ั วัน ความดีหาทั้งวันก็ไดทั้งวันเหมือนกัน ไมมีอะไร
ยิง่ หยอนกวากันเรือ่ งหาบาป หาบุญ หามรรค ผล นิพพาน หานรกอเวจี คนคนเดียว
นัน้ แหละหาไดทง้ั สองอยาง ถาจิตใจมันหนักไปทางฝายต่ําทราม มันก็ลากเข็นกาย
วาจาไป เพราะใจเปนตัวสําคัญ มันลากมันหมุนไปใหดดู ดืม่ ชอบใจ ทําสิง่ นัน้ ๆ ซึ่งเปน
ของชั่ว มันก็ถอื วาเปนของดีเพราะความชอบใจ ทําลงไป ๆ วันนีก้ ท็ าํ วันหนาก็ทาํ แลว
วันทั้งวันมันก็ทํา ไมทาํ วันหนึง่ มันก็ทาํ วันหนึง่ สวนอรรถสวนธรรมไมสนใจ มันก็ตัก
ตวงเอาตั้งแตความชั่วชาลามกเต็มหัวใจ แลวเจาของเปนผูทําเองผลจะใหใครเปนคน
รับแทนละ
ใครเปนคนทําก็คนนั้นก็เปนเจาของของกรรมอยูแลวตั้งแตขณะที่ทําลงไป ไมมี
ที่แจงที่ลับ ธรรมไมลําเอียง กิเลสมันจะหลอกลวงไปไหนธรรมไมสนใจ เพราะกิเลส
เปนตัวหลอกลวง มันจะลบไปหมด เชนอยางพระพุทธเจามาตรัสรูองคไหนก็มาตรัสรู
มรรค ผล นิพพาน ไมเห็นตรัสรูกิเลสนี่วะ พอที่จะไปตื่นเปนบากับกิเลส ทานตรัสรูแต
มรรค ผล นิพพาน เปดก็เปดกิเลสนั้นเองออก กิเลสเปนขวากเปนหนามปดกัน้ ทางเดิน
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ของธรรมไมใหสะดวก ทานก็ดาํ เนินตามนัน้ เปดอันนีอ้ อก มีแตอุปสรรคของกิเลสทั้ง
นัน้ ของธรรมทานไมมี มีทกุ ขมยี ากลําบากก็คอื ฟดกับกิเลสซึง่ เปนขาศึกตลอดเวลา
เมือ่ กิเลสหนาตรงไหนมันก็หนักตรงนัน้ ทุกขกย็ อมรับวาทุกข เวลาสูก นั ไมถอย
กิเลสก็คอ ยเบาลง ๆ อรรถธรรมก็คอยปรากฏขึ้น ความสงบเย็นใจคอยปรากฏขึน้ นี่
เปนผลแลวจากการฝกทรมานตัวเองดวยความทุกขความยากความลําบากนัน้ นะ ความ
ทุกขอนั นัน้ กลายมาเปนผลใหเกิดความสุขขึน้ มา หนักเขาไปก็ไดละซิ ทานบําเพ็ญของ
ทานอยูอ ยางงัน้ มรรค ผล นิพพานเคลื่อนที่เมื่อไร อกาลิโกทานบอกไวแลว เสมอตน
เสมอปลายตลอดเลย ไมมคี าํ วาเรียววาแหลมดังกิเลสมันหลอกโลกตาบอดอยูท กุ วันนี้
เราพูดเราสลดสังเวชนะ ก็มนั จาอยูใ นหัวใจจะใหวา ไง พูดใหมันจัง ๆ อยางนีม้ นั จวนจะ
ตายแลวนีน่ ะ
ทานทัง้ หลายวาศาสนาหลอกลวงโลกหรือ กิเลสหลอกลวงสัตวโลกใหจมอยูใ น
วัฏสงสารกีก่ ปั กีก่ ลั ปมาแลว ทําไมไมพากันตืน่ เนือ้ ตืน่ ตัวบาง แลวดีดดิ้นจิตใจหาอรรถ
หาธรรมเพื่อฉุดลากเจาของใหพนจากทุกข อยางนอยเบาบางเปนลําดับลําดา มากกวา
นั้นพนไดๆ นีผ่ ลแหงการทําความดีเปนผลดีมาอยางนี้ ไมเคยครึเคยลาสมัยแตไหนแต
ไรมา ดีชั่วไมเคย ศาสนาจะมีมาสอนบางก็ตามไมสอนก็ตาม ผูท าํ ดีตามนิสยั ของตนมัน
ก็ดขี องมันอยูอ ยางงัน้ ผูท าํ ชัว่ ก็เปนชัว่ อยูอ ยางงัน้ จะใหบาปบุญหรือธรรมสูญจากโลก
ไปเลยไมมี ธรรมที่เปดเผยก็คือมีผูมาตรัสรูและเปดขึ้นมา นี่เรียกวาธรรมที่เปดเผย
หลักธรรมในหลักธรรมชาติมอี ยูท ว่ั ไป ตามแตจริตนิสยั ของผูม ธี รรมแลวจะคิดจะสอน
ตัวเอง แตมันเปนเรื่องเงียบ ๆ ไมเปดเผยเหมือนศาสนามาประกาศจากพระพุทธเจา
แตละพระองค ๆ
เรื่องอรรถ เรื่องธรรม เรื่องบุญ เรือ่ งบาป ศาสนามีไมมกี ต็ าม เรือ่ งเหลานีม้ มี า
ดั้งเดิม ไมเคยคลาดเคลื่อนไปไหน เปนแตเพียงวามีผูชี้แนะแนวทางหรือไมมี ถาไมมี
กิเลสก็ลากไปเต็มเม็ดเต็มหนวย สรางแตบาปแตกรรมแลวก็ปฏิเสธบาป บุญ นรก
สวรรคไปเรื่อย สรางตั้งแตกรรมไปเรื่อย ทีนก้ี ารสรางอยูต ลอดเวลาผลก็มาตลอดเวลา
แลวสรางนัน้ เปนสรางกรรมดีหรือกรรมชัว่ ถาสรางกรรมชั่วก็เปนกรรมชั่วขึ้นมา ปฏิเสธ
วันยังค่าํ มันก็เปนกรรมชัว่ อยูว นั ยังค่าํ สําหรับผูท ส่ี รางอยูด ว ยการปฏิเสธของตัวเอง นี่
ละสัตวโลกใครอยากจะไปตกนรก อยางคนติดคุกติดตะราง ใครอยากไปติดคุกติด
ตะรางก็เชื่อตัวเองนั่นเองแหละวาเขาจะจับไมได เห็นเขาเปนหมาไปหมด เปนคนเปน
เทวดาแตเจาของคนเดียว อยากฉก อยากลัก อยากปลน อยากจี้ ก็วา ตัวมีกาํ ลังวังชา
เหนือเขาละซิ ถาวาปลนก็วา ตัวมีกาํ ลังวังชาเหนือเขา
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ความสําคัญของใจตางหากนะ มันไมใชความจริง เปนความสําคัญหลอกเจาของ
พอผานไปไดก็ผานไปเปนครั้งเปนคราว แลวมันจะไปถึงไหน เรื่องนอกผานไปไดแต
ภายในที่ทําลงไปที่เปนความชั่วชาลามกมันผานไมได สมมุติวาปลนเขาไดมาเต็มเม็ด
เต็มหนวยก็ตาม เจาของบานเขาไมมีทางตอสูกอบโกยเอาหมดก็ได แตเรื่องกรรมนี่ก็
เต็มหัวใจเหมือนกัน ไดของเขาแลวเราจะไมมีกรรมอะไรไดเหรอ ก็เราสรางกรรมเต็ม
หัวอกเราอยูแ ลว เขาจะสูไดหรือไมไดก็ตาม เจาของทรัพยเขา ไปฉกไปลักเขา เขาเจอ
ไมเจอ เขาเห็นไมเห็นก็ตาม มันก็เปนความชั่ว ๆ ตลอด ไมมีที่ลับที่แจง นี่ธรรมเปน
อยางงั้น ทานเอียงที่ไหนเมื่อไร แตกิเลสมันเอียง ถาไปในที่แจงเขาเห็นหลบหลีกไปเขา
จะไมเห็น นีท่ างออกของกิเลส
แลวเรือ่ งกรรมมันออกไมไดจริงๆ ทําจมอยูน น้ั นะ ทําลงไปที่ไหนที่แจงที่ลับ
เปนบาปเปนกรรมทั้งนั้น ไมไดมีที่แจงที่ลับ ใหพากันเขาใจเสียนะ กิเลสมันไมมีความ
จริง บอกแลว ตั้งแตปู ยา ตา ยาย โคตรแซของมันมาตั้งกัปตั้งกัลป คือโคตรและสกุล
แหงความตมตุน สัตวโลกใหจมอยูว ฏั ฏะทัง้ นัน้ ไมมีชิ้นหนึ่งเลยของกิเลสที่จะสอนสัตว
โลกใหไปทางที่ดีเหมือนธรรม ธรรมนี้มีแตเรื่องที่สอนไปทางที่ดี ทานถึงเรียกวามันเปน
ขาศึกกัน เมือ่ ธรรมมาแลวกิเลสคอยสงบไป เมือ่ มีธรรมเขามาแกกนั ปราบปรามกัน
กิเลสก็สงบไป ถาธรรมออนกิเลสก็ขน้ึ มันอยูใ นหัวใจดวงเดียวกัน
เพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีเปนกาลเปนเวลา ไมมไี มได สัตวโลกไมมคี วาม
หมายเลย จมอยูใ นคุกในตะราง เหมือนเขาตัดสินตลอดชีวติ ของนักโทษทัง้ หลาย อันนี้
จมลงดวยอํานาจแหงบาปแหงกรรมของตน พอฟน ขึน้ มาก็สรางบาปอีกแลว เพราะไมมี
ผูฉ ดุ ลากใหรบู าปรูก รรมละซิ มันก็สรางอีก เอาอีก จมอีก หาวันฟนฟูขึ้นมาไมไดละ ถา
เชือ่ กิเลสจะเปนอยางนีด้ ว ยกันทุกคน ใหพากันเชือ่ ใหพากันจํานะ อํานาจของกิเลสเปน
ของเลนเมื่อไร มันแหลมคมมากนะกิเลส จึงบอกไดคําเดียววาแหลมคมมากไมมีอะไร
เกินกิเลส นอกจากธรรมเทานั้นเหนือกิเลส มีมากมีนอ ยเหนือเปนลําดับลําดา ถานอก
จากธรรมแลวไมมีอะไรเหนือกิเลส กิเลสเอาเปนเหยือ่ อันโอชะของมัน เปนอาหารอัน
โอชะ
เราจึงสลดสังเวช พอดีเกิดขึ้นมาพบพระพุทธศาสนาเปนบุญเปนกุศลของเรา
อยาพากันปลอยใหกเิ ลสเอาไปกินหมดนะ ทั้ง ๆ ที่ธรรมมีอยู เครือ่ งฉุดลากมีอยู ไม
ยอมฟงเสียงวิ่งตามกิเลสก็จมไปเลย ๆ นั่นละเปนอยางงั้น ถาใครมีความคิดความอาน
แลวอุตสาหพยายามตามอรรถตามธรรม คือทางของพระพุทธเจาที่ทรงสอนมาแลว ก็
จะคอยพนภัยไปเปนลําดับ ธรรมพระพุทธเจานี้พูดไดยันเลยรอยทั้งรอยไมมีหลอกลวง
โลก แตกเิ ลสหลอกตลอดเวลา แตสตั วโลกก็ยอมตามมันตลอดเวลาถึงไดพากันจมนะ
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เราเปนมนุษย เขาเปนสัตวมันดีไหมละ เอามาเทียบกันซิ จากนั้นเขาเปนเปรต เปนผี
เปนสัตวนรกประเภทตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่เราเปนมนุษย มันตางกันไหมละ จิตดวงนี้ละมัน
พาใหเปน
อํานาจแหงกรรมมันตกมันแตงใหเปนไปตามอํานาจของมันนัน่ แหละ ถาทําดี
มันก็ไปทางดี ทําชั่วไปทางชั่ว สรุปแลวก็คอื เจาของตกแตงเจาของเอง อยากชัว่ ก็ทําเขา
ไปซิทําชั่ว เกงขนาดไหน ถาเกงจริงแลวพระพุทธเจาก็ไมมมี าสอนโลก ปลอยใหกเิ ลส
สอนโลกไปหมด ถาเกงจริง นี่มันไมเกงจริงละซิ ตกนรกหมกไหมเทาไร ๆ มันก็ตกมา
ตั้งกัปตั้งกัลป ทั้งที่วานรกไมมี สัตวโลกจมอยูใ นนรกนอยเมือ่ ไร เปนเปรต เปนผี เปน
สัตวนรกทุกประเภทเต็มทองฟามหาสมุทร มันนอยเมือ่ ไร มีญาณหยั่งทราบดูซิ มันดูไม
ไดนะ ไปที่ไหนไปไมได มันจะโดนพวกเหลานี้ทั้งนั้น แตมนั ก็เปนเหมือนอากาศ คือเรา
ไปทีไ่ หนอากาศมันก็วา งของมันอยางงัน้ เราก็ไปไดสบาย ๆ แลวก็สดู ลมจากอากาศนัน้
แหละเขาจมูกเรา
อันนีส้ ตั วโลกมันนอยเมือ่ ไร เปนทุกแบบทุกฉบับตามอํานาจแหงกรรมของสัตว
ใครจะไปรูยิ่งกวาพระพุทธเจา โลกวิทู รูแจงทั้งโลกนอกโลกใน โลกนอกก็อยางทีว่ า นี่
รอบเห็นหมดเลย โลกในภายในนีก้ โ็ ลงหมด กิเลสไมมีชิ้นเหลือเลย ขาดสะบั้นไปหมด
นีว่ า โลกในตลอดทัว่ ถึง โลกนอกก็เห็นไปหมดนะ โลกวิทู หรือ อาโลโก อุทปาทิ สวาง
จาอยูท ง้ั วันทัง้ คืน ไมมกี าลสถานทีเ่ วล่าํ เวลา จิตของพระพุทธเจาสวางจาอยูงั้นตลอดมา
นัน่ ละทานเห็นดวยความสวางจา ทานไมไดเห็นดวยความตาบอดเหมือนกิเลสพาเราดู
นะ กิเลสพาเราดูพาเราเห็น หลับตาเสียกอน กิเลสลากไปเลยถลอกปอกเปก ไมมีวัน
ฟน และไมมวี นั เข็ดหลาบนะ กิเลสกลอมสัตวโลก นีถ่ งึ นาสลดสังเวชนะ แหม ลึกซึ้งมาก
นะ กิเลสลึกซึง้ มากทีส่ ดุ
ถาไมมธี รรมเลยก็มแี ตกเิ ลสเปนเจาอํานาจครองโลก ไมมใี ครมาฉุดมาลากออก
จากอํานาจของมันไปไดเลย จมอยางงี้ตลอดตั้งกัปตั้งกัลป เวลาไหนก็อยูอ ยางงัน้ ตลอด
แตนี้มีธรรมดึงออก ลากออกไป กิเลสลากลง ธรรมลากขึ้น ทัง้ สองนีเ้ ปนขาศึกกัน ถาวา
ขาศึก แตกเ็ หมือนกับสิง่ สกปรกกับน้าํ ทีส่ ะอาดมันชะลางกันนัน่ แหละ ไมมีอะไรละ จิต
ใจเวลามันสกปรก มันก็สกปรกมากจริง ๆ ไมเชื่ออะไรทั้งนั้น เชือ่ แตความอยาก ความ
ทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นของเจาของโดยถายเดียว โดยไมไดคํานึงวาผิด ถูก ชั่ว
ดีอะไร นี่เวลามันมืดมาก เรือ่ งบาป บุญ นรก สวรรค อยามาพูด ปดออกทันทีเลย จะ
ทําตามความอยากของเรานีเ่ ทานัน้ นีเ่ รียกวาหนาเต็มทีแ่ ลวนะ นีร่ อแตลมหายใจ พอ
ลมหายใจขาดแลวหวิวเลย
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ขันธนก่ี พ็ อยับยัง้ ได ในขณะทีไ่ มตายทุกขกย็ อมรับวาทุกข แตที่จะไปโดนนรก
เมืองผีเหมือนนรกเมืองคนนี้ไมโดน นรกเมืองคนนี้มันโดนอยูในหัวใจ มันเกิดความ
ทุกขความรอน ทุกสิง่ ทุกอยางเปนอยูใ นนี้ นี่นรกเมืองคน พอจากนีป้ บ สภาพรางกายนี้
เปลี่ยน จากมนุษยนี้ไปแลวกลายเปนนรกเมืองผีไปแลว อะไรกลายเปนเรื่องของผีไป
หมด ทีนี้จะไปแกที่ไหน เมื่อคนทั้งคนมันกลายไปเปนผีแลว เจาของพาใหเปน ปฏิบัติ
ตัวไมดี เลอะเทอะไปหมด แลวมันก็ไปหาแตสง่ิ เลอะเทอะ จะไปหาความสะอาดสะอาน
มีความสุขความเจริญมาจากไหน เพราะการทําความชัว่ ไมมี
ผูที่จะไปทางดีสถานที่เปนสุขได เปนผูทําความดีเทานั้น อยางอืน่ ไมมี ตัดขาด
สะบั้นไปเลย เปนคนละฝง เปนอฐานะ จะแกชั่วใหมาเปนดี ทําชัว่ แลวกลับมาเปนสุขไป
สวรรค นิพพาน พนจากทุกขไปไดเพราะการทําชั่วไมเคยมีในพระพุทธเจาองคไหน ๆ
ในหลักความจริงเปนอยางนัน้ โธ มันนาทุเรศนะ ที่เขาพูดถึงเรื่องเขาหมดหวัง จึงไดเอา
มาพูดใหฟง ขนาดนั้นเขาหมดหวัง คือทีไ่ หนมันเอือมระอา ไมอยากดู ดูประชาชนก็รู
แลววาประชาชน จะมาดูพระดูเณรเราซิมันดูไมได ยิ่งไปเมืองนอกเมืองนาแลวเราไมได
เชื่อนะวามันจะแสดงตัวยังไง มันจะแสดงเลวกวานีส้ ว นมาก สวนดีกย็ กไวเสีย
ผูตั้งใจปฏิบัติดีก็ยังมี เราไมไดลบไปหมดนะวาชั่วไปหมด สวนมากมันมักจะ
เปนอยางงั้น ไปโกโรโกโส ยิ่งเห็นเขาไมรูจักศาสนา เราอยากทําอะไรก็ทํา นี่ยิ่งเสริมให
คนทําชั่ว พระทําชั่วเขามากมายนะ เลอะเทอะไปหมดเลย มองเห็นมันดูกันไมไดแลวทํา
ยังไง สุดทายก็ลงในคําวาหมดหวังเรื่องศาสนา ดูพระดูเณรที่พอจะเปนคติตัวอยางเพื่อ
กาวเดินทางความดีงามทั้งหลายมันก็ดูไมไดแลว แลวจะไปอาศัยใครเปนคติ มันก็แบบ
เลว ๆ เหมือนกันหมด ดูเราก็อยางนี้ ดูเขาก็อยางนัน้ ดูพระดูเณรก็แบบเดียวกัน มันก็
หมดหวังไดคนเรา
การพูดทั้งนี้เราพูดตามหลักความจริงที่เขามาเลาใหฟง เขาจะเอาเราไปจริง ๆ
เราก็บอกเราไมไป ถึงขนาดทีว่ า เราลงหีบศพ ศพเรานัน่ แหละ ใหเขาทําหีบไวเสียกอน
แลวคอยไป เวลาขากลับมามันก็ตายแลวแหละ ถาผูท อ่ี ยากไดศพเราก็เอามาเมืองไทย
ไมอยากไดโยนลงไหนก็แลวแต เดีย๋ วนีเ้ ราไมอยากเขาหีบ เราจึงไมไป เขาถึงไปดวย
ความหมดหวัง ความตั้งใจมาจริง ๆ ถาตั้งใจปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจานี้ ศาสนานี้
แลว โหย อะไรจะมีความสงบรมเย็นยิง่ กวาชาวพุทธเราวะ อันนีม้ นั ไมไดปฏิบตั ติ าม
หลักศาสนธรรมละซิ ปฏิบัติตามกิเลส ทั้ง ๆ ทีม่ คี นถามไมถามก็ตาม อยากพูดออกมา
แตเขายังไมถาม ถาเขาถามถือศาสนาอะไร ถือศาสนาพุทธ
ลูกอยูใ นทองก็แยงแมมาพูดถือศาสนาพุทธ แยงปากแมมาพูด มีสองคนสาม
คนเปนลูกแฝด แยงกัน แมเลยจะตาย แยงพูดศาสนาพุทธ ตั้งแตแมมันไมรูจักศาสนา

๘

เขาใจไหม แตมันมีแตคําพูดอยางนี้ แมมนั ก็พาลูกเปนอยางงัน้ เพราะฉะนัน้ ลูกมันถึง
แยงแมเอามาพูด ถือศาสนาพุทธ พวกนีม้ แี ตพวกถือศาสนาพุทธ มีลกู กีค่ นมันแยงกัน
พูดอยูเวลานี้ ถือศาสนาพุทธนะ พวกเรามีลกู กีค่ น มีกแ่ี ฝด เหอ มันจะแยงแม เดี๋ยว
แมตายนะ แมไมสนใจ แตเวลาเขาถามถือศาสนาพุทธแลวลูกเกิดมามันก็เอาแบบแม
ถือศาสนาพุทธ แยงแมพูด มันไมไดเรื่องไดราว
นีเ่ ห็นไหม ศาสนามีไหม เปนแบบเปนฉบับใหกา วเดินตามนัน้ ถาเราจะเทียบ
เหมือนแปลนบานของเรา เราจะปลูกบาน ปลูกอะไร ๆ ทําอะไร ๆ ทําแปลนใหเรียบ
รอยกอน แลวกาวเดินตามแปลนนัน้ คือกอสรางอะไรๆ ตามแปลนนัน้ แลว มันก็เปนไป
ตามแปลนนั้น ๆ ยิง่ พุทธศาสนาดวยแลวเปนศาสนาของผูส น้ิ กิเลส ไมไดเปนเหมือนผู
เปนนายชางแปลน นายชางแปลนเขาก็คาํ นวณเต็มกําลังของเขา แตเปนคนมีกเิ ลสอาจ
มีผิดมีพลาดบางเปนธรรมดา สวนมากตอมากเปนที่ยืนยันรับรองเปนที่ยอมรับกันทั่ว
โลกนัน้ แหละ แตเรื่องศาสนธรรมของพระพุทธเจานี้เรียกวาสวากขาตธรรม สมบูรณ
แบบทุกอยาง ไมวาจะธรรมะขั้นใดภูมิใดสมบูรณแบบตลอด ไมมีบกพรองเลย เปน
แบบแปลนแผนผังสอนไวโดยถูกตอง เราปฏิบตั ติ ามแบบแปลนทีท่ า นสอนไวโดยถูก
ตอง นั่นแหละเรียกวาเราสรางบานสรางเรือน แลวก็คอ ยสําเร็จรูปขึน้ มาเปนลําดับลําดา
เรื่อย ๆ
ยนเขามาในภาคปฏิบตั ทิ างดานจิตตภาวนาอีก อันนี้ยิ่งชัดนะ จิตตภาวนา เวลา
ยังไมรูเรื่องรูราวในเรื่องภาวนานี้มันก็เห็นชัด ๆ ความไมรูเรื่องรูราว ดนเดาเกาหมัด
ทําไปอยางงัน้ แหละ หัวใจมีกท็ าํ ไป ผลที่จะไดก็ไมไดเทาที่ควร แตทาํ ไปทํามาหลายครัง้
หลายหนมันก็คอ ยปรากฏขึน้ มาๆ สุดทายจิตสงบใหเห็น เออ จิตสงบเปนอยางงั้น พอ
จิตสงบ มันไมเคยสงบตั้งแตเกิดมา ไมเคยมีความสงบ มีแตความฟุง ซานวุน วายกอ
กวน เผาหัวอกอยูต ลอดเวลา ทั้งเด็ก ผูใหญ ทั้งหญิง ทัง้ ชาย นักบวชและฆราวาส ไฟ
กิเลสเผาตลอดเวลา นัน่ แหละไฟกิเลสดูเอา
ความยุง เหยิงวุน วายคือเรือ่ งของกิเลสผลักดันออกไปใหคดิ ใหปรุง ใหยุงเหยิง
วุน วายแลวสรางกองทุกขใหตวั เอง
นี่คือกิเลสทํางานเพื่อผลประโยชนของมันโดย
อัตโนมัติ ไมมีใครบังคับบัญชา จิตใจดวงใดกิเลสทํางานโดยอัตโนมัติทั้งนั้น ไมวาได
เห็นไดยนิ จากสิง่ ใด มาสัมผัสสัมพันธจิตจะคิดออกไปทางกิเลส ตามทีก่ เิ ลสบงการ
เรื่องอรรถเรื่องธรรมอยาไปถาม นีก่ เิ ลสทํางานโดยอัตโนมัตขิ องมัน ที่ไมมีธรรม ไมสน
ใจกับอรรถกับธรรมเปนอยางนีก้ นั ทัง้ นัน้ เพราะฉะนั้นโลกนี้จึงหาความสุขไมได เพราะ
กิเลสทํางานจะเอาความสุขมาจากไหน ถาหากวาธรรมทํางานมี มีแน ใครจะทําที่ไหนก็
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ทํา อยูโ ลกไหน ประเทศไหนก็ประเทศซิ ก็มแี ตกเิ ลสทํางานอยูบ นหัวใจ ความทุกขก็
เผาอยูท ห่ี วั อก
บานใด เมืองใดเจริญมีที่ไหน ก็ดังเคยพูดแลว เราไปถือวาบานนั้นเมืองนี้เจริญ
ก็ถอื เอาดานวัตถุ ดานวัตถุก็เหมือนกับเมืองไทยเรา เอาอะไรไปกอไปสราง เอาเครื่อง
สัมภาระจากมาจากเมืองทิพยแดนสวรรคที่ไหนมาสราง มันก็เอาจากแดนมนุษยไป
สรางขึ้นมา สําเร็จจากหิน จากอิฐ จากปูน จากหิน จากทราย จากแรธาตุตาง ๆ เขามา
สรางนั้นนี้ขึ้นมา ประดับประดาตกแตงใหสวยใหงามขึ้นไปเรื่อย ๆ ก็มาอวดกัน มาเห็น
บานเขาบานนัน้ ใหญ สุดทายก็ยกใหบานเขาเจริญ เลยสุดทายเจริญทัง้ คนทีถ่ กู ไฟกิเลส
เผาหัวอกอยูน น้ั ก็เลยเจริญไปตาม ๆ กัน มันเจริญขีห้ มาอะไรไฟเผาหัวอกมันอยูน น้ั
อิฐปูนมันก็เปนอิฐเปนปูน เราจะไปสวรรคนพิ พานแลวมันก็เปนอิฐเปนปูนอยู
ตามตึกรามบานชอง มันวิเศษวิโสอะไร นรกมันก็ไมไดลง ไปสวรรคนิพพาน อิฐ ปูน
หิน ทราย ตึกรามบานชอง ถนนหนทาง เครื่องใชไมสอยตาง ๆ มันไมไดไปสวรรค
นิพพาน ไมไดตกนรก ผูที่ไปสวรรคนิพพานไดและตกนรกคือคน คือเจาของ ถาเจา
ของรูจักวิธีปฏิบัติ สิง่ เหลานีอ้ าศัยไดในเวลาทีม่ ชี วี ติ อยู เรามีเงินทองขาวของเราจะทํา
ประโยชนอะไร เราเอามาคิดซิ สมบัตเิ ปนของเรา เงินเปนของเรา อันนีจ้ ะแบงไวเพือ่ ทํา
อันนัน้ อันนีแ้ บงไวทาํ บุญใหทานอยางนัน้ ๆ นัน่ ผูฉ ลาดตองเปนอยางนัน้
นีไ่ ดมาอะไรก็ใหกเิ ลสถลุงไปหมด แลวก็หาวาหากินไมพอกิน ไมพอใช จะพอ
ยังไงกิเลสเอาไปกินหมด เจาของไมไดกินเลย นี่ถาผูมีปญญาไดมาตองคัดตองเลือก
เฟนเอาไวใหเรียบรอย อันนีค้ า หยูกคายาเวลาเจ็บไขไดปว ย คาเด็กเรียนหนังแสหนังสือ
อะไร ใหคิดใหหมดเรียบรอย เมื่อเรามีเงินทองขาวของพอที่จะเจียดทางนั้นทางนี้ได
ตองทําอยางงัน้ ผูค ดิ แลวคนนีไ้ มคอ ยเสียมาก ไมคอ ยจนมาก สวนการทําบุญใหทาน
ถือเปนเรื่องยิ่งใหญ เพราะจิตนีเ้ ปนตัวสมบุกสมบันมากทีเดียว สําหรับรางกายเราอยู
แคชีวิตเทานั้น เมือ่ สิน้ ลมหายใจสิง่ ทัง้ หลายหมดความหมาย รางกายเราก็หมดความ
หมายไปตาม ๆ กันเทานัน้ รางกายเองก็ไมไดไปสวรรค นิพพาน สิง่ ทัง้ หลายเหลานัน้ ก็
ไมไป ทั้งไมลงนรก
ใจดวงนี้ซิ ดวงทีว่ า โงหรือฉลาด ถาฉลาดปฏิบตั ติ อ ตัวเอง ใจนี้ก็ดีดเลย ไมเปน
หวงเปนใย ประสาอิฐ ปูน หิน ทราย มันวิเศษวิโสทีไ่ หน คุณธรรมหรือบุญกุศลทีอ่ ยูใ น
ใจนี้ตางหากที่ทําใหจิตใจมีความสงางาม มีความสุขความเจริญรื่นเริงบันเทิงอยูที่หัวใจ
ไมตองไปหาอะไรมาเพิ่มเติม ธรรมเต็มหัวใจ บุญเต็มหัวใจ อยูไ ดหมด ไปไดหมด
สบายหมด ไมตองมาหวงกับอะไร ประสาอิฐ ปูน หิน ทรายอยางนี้ ตองคิดซิ ไมคิดไม
ไดนะ ไดอะไรมาก็ใหกิเลสเอาไปถลุงหมด แลวหาเปนบา หาตัง้ แตวนั ตืน่ นอน ตั้งแต
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วันเกิดจนกระทั่งวันตาย ไมไดมีอะไรเพียงพอ มันจะเพียงพออะไร กิเลสตัวหิวโหย
ใครจะไปเกินกิเลส ไดมาเทาไรมันถลุงหมด เหมือนเราไสเชื้อเขาไฟ ไฟคือกิเลส หามา
เทาไร หามาใหมนั หมด ๆ ไมมีอะไรเหลือ
นั่นเรื่องกิเลสมันเปนอยางนี้เรื่อยมา ถาผูมีปญญามีอรรถมีธรรมเขาแทรกก็คัด
เลือกซิ สมบัติเงินทองขาวของมีมากมีนอยใหคัดเลือก อยาใหกเิ ลสเอาไปถลุงเสียหมด
ใหมีความจําเปนเขาแทรก ๆ อยางงั้น เพราะฉะนัน้ จึงไดเทศนาวาการเรือ่ งการทําบุญ
ใหทาน ไมใชเรื่องเล็กนอยนะ จิตนีเ้ ปนตัวสมบุกสมบันทีก่ อ ภพกอชาติ เกิดตายไมมีสิ้น
สุดคือจิตดวงนี้ รางกายไมมคี วามหมาย ตั้งแตวันเกิดถึงวันตายหมดสภาพไปแลว ตึก
รามบานชองมีกี่ป ๆ มันหมดสภาพแลว แตจิตนี้ไมหมดสภาพนะ ออกจากรางนี้เขาสู
รางนัน้ เรียกวาเกิดตาย ๆ ไปตามอํานาจแหงบุญแหงกรรมดีชั่วของตัวเอง
ถาทํากรรมชั่วไวลงไปตรงไหนมีแตความชั่ว ก็เจาของทําไว แลวจะใหใครมา
เสวยแทน ไมมีใครเสวยแทนไดนะ ไมเอา ๆ มันก็เปนความคาดหมายของกิเลสหลอก
ตางหาก วาใหเปนไปตามความสําคัญ วาบาปไมมี มันก็วา เอาเฉย ๆ บาปมีมาตั้งกัปตั้ง
กัลปมาหาอุตริทาํ ไม บุญมีมาตั้งกัปตั้งกัลปมาอุตริทําไมวาบุญไมมี นรกก็มมี ากีก่ ปั กี่
กัลปขนาดไหน พระพุทธเจาองคไหนตรัสรูขึ้นมาก็มาเจอแดนนรกนี้ จึงไดนํามาสั่งสอน
สัตวโลก ทั้งสวรรค พรหมโลก นิพพาน มีมาตั้งกัปตั้งกัลป ทานไมไดมาอุตริสอนโลก
พระพุทธเจาองคไหนตรัสรูขึ้นมาเพื่ออุตริสอนโลกไมเคยมี แตเรือ่ งกิเลสนัน้ อุตริตลอด
ถาหากวาเปนลูกเปนเตา เปนพอเปนแมเหมือนเรานี้ ตั้งแตลูกของมัน หลานเหลนของ
มันอยูใ นทองมันสรางความตลบตะแลงไวเรียบรอยแลว พอเกิดขึ้นมาปบหลอกทันที
เลย เกงกวาแมเสียอีก นัน่ กิเลสเปนอยางงัน้ นะ
เราหลงมันขนาดไหน ฟงใหดีนะทุกคน นีไ่ มไดสอนเลน ๆ ปฏิบัติมาไมได
ปฏิบตั เิ ลนนะ เอาจริงเอาจังจนเห็นเหตุเห็นผลเหลานีจ้ งึ ไดนาํ มาสอน สอนอยางไม
สะทกสะทานเสียดวยนะวาจะผิดไป พระพุทธเจาปฏิบัติมาเพื่อความรูยิ่งเห็นจริงใน
ความจริงทัง้ หลาย ก็มาปฏิบตั แิ ลวมันจะไมเห็นไดยงั ไง ความจริงมีอยู ผูป ฏิบตั เิ พือ่
ความจริงมีอยู แนวทางเพื่อใหรูความจริงมีอยู มันรูจนไดเห็นจนได เต็มภูมิของตัวเอง
นัน้ แหละ พุทธศาสนาเรามีจติ ตภาวนาเปนรากฐานสําคัญ ขอใหพน่ี อ งทัง้ หลายจํา
เอาไวนะ การทําบุญใหทานอันนีเ้ ปนอันหนึง่ ตางหาก ไมหนาแนนมัน่ คงยิง่ กวาจิตต
ภาวนานะ
เรือ่ งจิตตภาวนานีเ้ ปนแกนของศาสนา เปนรากแกวของศาสนาโดยแท คือจิตต
ภาวนา ทาน ศีล ภาวนา ภาวนานะรากฐานลงลึกมากนะ เรือ่ งภาวนานีก้ เิ ลสจะลากออก
ทันที มันไมอยากใหทาํ ภาวนา พอจะนึกเรือ่ งภาวนาเขามานี่ โอย ความขีเ้ กียจขีค้ ราน
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ความทอแทออ นแอนีม้ าพรอมกันหมดเลย เอาใหจมดังครอก ๆ อยูใ นหมอนนัน่ นี่
อํานาจของกิเลสเวลามันหนา ใครใหทราบเสียนะ นีค่ อื อํานาจของกิเลสมาเหยียบย่าํ
ทําลายความดีของเรา ไมใหทํา ทําก็ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะกิเลสลากไป ๆ ละซิ นี่
ใหพยายามฝนกัน เวลาทําภาวนานีม้ นั เห็นจริง ๆ นะ มันไมไดเหมือนทาน เหมือนศีล
ทานนัน้ เราใหทานไปก็เปนความปตยิ นิ ดี ตามหลักความจริงที่ใหทานแลวเปน
บุญเปนกุศล เปนไมสงสัย แลวก็ซึมซาบเขาสูจิตใจตามฐานะของทาน ใหมีความยินดี
ใหมคี วามเอิบอิม่ ภายในตัว คนมีการทําบุญใหทานเปนคนที่กวางขวางจิตใจเบิกบาน นี่
อยูข น้ั นี้ ยิ่งการรักษาศีลเขาไปแลวก็ยิ่งแนนเขาไป ทีนล้ี งลึกดานภาวนานีก้ ระจายไป
หมดนะ เพิม่ กําลังของการใหทานใหหนักแนนมัน่ คงยิง่ ขึน้ เพราะจิตเปนตัวสําคัญที่จะ
เปนกําลังดึงดูดสิ่งทั้งหลายนั้นใหมีกําลังมากขึ้น เชนการใหทานก็หนักแนนขึน้ การ
รักษาศีลหนักแนนขึน้ ทุกสิง่ ทุกอยางหนักแนนขึน้ เพราะจิตกับธรรมอยูในใจแลว
หิริโอตตัปปะอยูในใจ แลวหนักแนนขึน้ เรือ่ ย ยิ่งจิตมีความสงบรมเย็นเทาไรมันก็ยิ่ง
หนักแนนเขา
เรือ่ งบาป เรื่องบุญ หิริโอตตัปปะไมตองถามนะ เปนขึ้นในใจเลย เพราะฉะนั้น
ทานจึงแสดงไวในธรรมวา พระอริยบุคคลคือตั้งแตพระโสดาขึ้นไป พอสําเร็จพระโสดา
แลว ศีลในหลักธรรมชาติของทานมีมาเอง ไมตองไปสมาทานก็ได หิริโอตตัปปะความ
สะดุงกลัวตอบาปตอกรรมเปนเองขึ้นมา ไมฆาสัตว ไมขโมย ไมเกีย่ วของกับกาเม ไม
มุสา ไมดื่มสุรายาเมา เปนเองขึ้นมาเลย ไมตองไปสมาทาน มยํ ภนฺเต อะไร นัน่ เรียก
วาศีลตามหลักธรรมชาติ เปนขึ้นมาเอง เมื่อจิตไดเขาสูธรรม มีความสงบแลวจะมีอะไร
ทุกอยาง ควรไมควรจะรูขึ้นมาที่จิต นัน่ แหละถึงเรียกวาศีลธรรมในหลักธรรมชาติ และ
จิตตภาวนาก็ดขี น้ึ ทุกอยางดีขึ้น เรือ่ งการใหทานดีขน้ึ หนาแนนขึน้ มั่นคงขึ้น มีความ
กระหยิม่ ยิม้ ยองหนัก ไมไดทานอยูไมได
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานถึงทรงบัญญัติ แตกอนพระพุทธเจาทรงพระชนม
อยู เหมือนวาพระองครับรอง สกุลใดที่เปนพระโสดาบันหามไมใหพระไปบิณฑบาตใน
สกุลนัน้ พวกนีใ้ หไมถอย องคไหนทะลึ่งเขาไปนี้ปรับอาบัติ ทานแสดงไวในพระวินัยมี
อยางงัน้ นะ คือไมใหพระไปบิณฑบาตในสกุลพระโสดา ผูส าํ เร็จพระโสดาสกุลนัน้ หาม
ไมใหเขาไป ใหเปนอัธยาศัยของเขาทําบุญใหทานเอง ถึงอยางนัน้ เขาก็หนักของเขาอยู
แลวในการทําบุญใหทาน เรายิง่ ไปแลวไปกวนกันใหญ เขาก็ไมรวู า เรากวน เขาไมสนใจ
เรากวน แตความเหมาะสมพอดีนั้นแหละ มันเลยไปแลวเรียกวากวน พระพุทธเจาทรง
หามไมใหพระไปบิณฑบาตสกุลพระโสดา
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เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว ความพอเหมาะพอดีมีอยู เชนอยางเขา
ปวารณาสิ่งของมากนอยเพียงไร ความพอดี เขาปวารณาก็เปนธรรมของเขาอยูแลว
เปดโอกาสใหพระเจาพระสงฆที่เขาเคารพเลื่อมใสไดทําบุญใหทาน เขาก็เปดโอกาสให
ปวารณา ถาพระมีความขัดของขาดเขินอะไรเขาก็ปวารณาตามขั้นตามภูมิของเขาไป
เรื่อย ๆ เราผูรับคําปวารณาเขา เรารับเปนธรรมแลว เราก็รูความพอดี เอะอะเมื่อเขา
ปวารณาแลวก็ขอดะ ๆ ไมใชความเปนธรรม ความเปนธรรมมีอยู เขาเปดทางใหก็เปน
เรื่องของเขา เรามีความจําเปนมากนอยก็เปนเรื่องธรรมของเราที่จะปฏิบัติตอกันยังไง
บาง เรียกวาธรรมตอธรรมเขากันไดสนิท
ไมใชใครขอแลวไปหากวานเอาหมด ไมถูก หลักของการปวารณา ใครปวารณา
มากนอย ความสมควรหรือความเหมาะสมมีอยู เมื่อมันไมควรจะรบกวนเขา จะรบกวน
หาอะไร มันจําเปนจริง ๆ ก็ใหรูวาจําเปน นี่ก็เปนธรรม จําเปนไมจําเปนแลวขอดะ ไม
ใชธรรม ผิด นัน่ อยางงัน้ นะ พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวทุกอยาง การปวารณาเขา
ปวารณาไวยังไงก็เขมงวดกวดขัน เพราะพระมันมักจะโกโรโกโส ถาเปนพระอยางแบบ
พระอริยเจาทานรูเองหมด ใครจะปวารณามากนอยเพียงไร ทานก็อนุโมทนาสาธุการกับ
เขา ความเหมาะสมความพอดีอยูก บั ทาน ทานจะบิณฑบาตขออะไร ๆ เขาทานรูเอง
อยางงั้นจึงเรียกวาธรรม มีความเหมาะสม
นีเ่ ราพูดเรือ่ งธรรมเกีย่ วกับเรือ่ งภาวนา
ภาวนาจิตมีความละเอียดเทาไร
หิรโิ อตตัปปะมันจะมีขน้ึ ในใจ อะไรพอดีไมพอดีจะรูข น้ึ ในตัวเองเปนลําดับลําดานะ
นี่เรื่องภาวนาไมใชเรื่องเล็กนอย แลวยิง่ ภาวนาไปบางรายเปนของแปลกประหลาดขึน้
มาก็มี เพราะการทําลงไปตองเปนแหละไมมากก็นอย เหมือนเราขุดน้าํ บอนัน้ แหละ ขุด
หาน้าํ ตาน้าํ อยูต น้ื ก็มี อยูล กึ ลงไปก็มี ลึกลงไปก็มี แตขุดจริง ๆ มันก็ถงึ น้าํ เหมือนกัน
ไมวา ตืน้ วาลึกของน้าํ แหละ อันนีก้ เ็ หมือนกันบางคนทีจ่ ะปรากฏเร็วก็เหมือนตาน้าํ อยู
ตืน้ ๆ มันก็ปรากฏขึน้ มาและโดยลําดับลําดา ผลสุดทายก็ไดนาํ้ เหมือนกันจากการขุด
บอนัน่ แหละ
อันนี้เราทําภาวนา ถึงไมไดรูไดเห็นก็ตาม การภาวนาก็มอี านิสงสมาก ไมใช
เรือ่ งเล็กนอยนะ การภาวนามีอานิสงสมากดวย และเปนสิง่ ทีจ่ ะทําจิตของเราให
สงบผองใส ใหเห็นธรรมอันแปลกประหลาดและประเสริฐเลิศเลอขึน้ ทีภ่ าวนานัน้
ดวยนะ ไมใชขึ้นจากที่ไหน สุดทายจะขึน้ จากภาวนาทัง้ นัน้ เวลาภาวนาลงไปมันก็แปลก
ประหลาด ๆ อันนีม้ นั ก็เปนขึน้ กับผูป ฏิบตั เิ อง ผูก วางขวางอะไรนี้ มันก็อยางวานะ ให
มันเปนขึน้ กับผูป ฏิบตั นิ น่ั แหละมันก็เขาถึงกันเอง
ระหวางลูกศิษยลกู หากับครูกบั
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อาจารย เวลาไมไดคยุ กันอะไรนีก่ ต็ า งคนตางภาวนาไป พอไปรูอะไร ๆ ขึ้นไปหาทานซิ
เปนยังไง ๆ ทานจะอธิบายใหฟง ทันที ก็ทา นรูม ากอน เปนอยางงั้น
เพราะฉะนั้นเรื่องอยางนี้มันจึงพูดยาก แตขอใหปรากฏในจิตเปนความสงบเปน
พืน้ ฐานนะ จิตมันจะฟุงซานไปไหน ความฟุงซานตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ นี้มีแต
เรือ่ งกิเลสลากเข็นจิตใจไปใหคดิ ฟุง ซานรําคาญแลวกอฟนกอไฟมาเผาไหมเจาของ ใหรู
เสียนีค้ อื อารมณของกิเลส มันผลักดันอยูท ห่ี วั ใจเราตลอดเวลา อารมณของธรรม เชน
อยางสอนใหภาวนา อารมณของธรรม เชนเรานําธรรมบทใดก็ตามเอามาบริกรรมเพื่อ
จะบังคับความคิดอันนีไ้ มใหคดิ เอาความคิดของธรรมเขาบีบบังคับกัน เพราะจิตทํา
หนาทีอ่ นั เดียว วาพุทโธก็เปนพุทโธ วากิเลสเปนกิเลสไปเลย กอนทีจ่ ะมาเปนธรรม
เราตองพลิกจากกิเลสมาเปนธรรม แลวมันก็ทาํ หนาทีท่ างธรรมไป
พอทางธรรมออนกิเลสเอาไปแลว ไมใชวา มันแยงกันอยูน ค้ี นละทิศละทาง จิต
ทํางานหลายหนาทีไ่ มนะ ทํางานหนาทีเ่ ดียว ขณะ ๆ ๆ ขณะไหนทํางานเปนธรรม เปน
ธรรมไปเรื่อย พอกิเลสไดชอ งกิเลสลากไปเปนเรือ่ งของกิเลสแลวกลายเปนกิเลสไป
หมด ทีนเ้ี วลาภาวนาเขาไปมันจะแปลกประหลาดนะ นี่ละธรรมพระพุทธเจาที่มีมาใหพี่
นองทัง้ หลายไดทราบออกมาจากทานผูป ฏิบตั ิ ผูทรงมรรคทรงผลนะ ไมไดออกมาจาก
เพียงตํารับตํารา ซึ่งจะเฉื่อยชาลงไปโดยลําดับ ดีไมดีไมมีความหมายตํารับตํารา มีแต
กิเลสเหยียบย่าํ ทําลายตํารับตํารา เรียนมาสูงขนาดไหนก็ตาม หิริโอตตัปปะมันไมมี มี
แตความจํา แลวสรางบาปสรางกรรมไดเชนเดียวกับโลกทั่ว ๆ ไป ดีไมดีเกงกวาเขาอีก
ก็ได ถามีแตความจํานะ
ถามีความจริงเขาในใจนี่ โอย มันทําไมลงนะ มันรูอ ยูใ นใจ ใครไมรมู นั ก็รู
มันขวางอยูใ นจิตแลวทานไมฝน นัน่ นะทีว่ า ธรรมอยูก บั ใจ พอสะกิดออกมาอันไหนรู
ทันที ควรหรือไมควรรู นั่นเปนอยางงั้นนะ เวลาสงบจริง ๆ โถ เปนของอัศจรรยเอา
มากนะ เราเกิดมาเราไมเคยเห็นความสุขอยางนั้น แตเวลาภาวนาไป ๆ บทเวลามันจะ
เปนขึ้นมามันเปนขึ้นมา เราเคยไดพูดใหบรรดาลูกศิษยฟง ทีว่ า เรียนหนังสืออยู ๗ ป นี่
ก็ไดมาพูดใหเปนคติตัวอยาง ไมไดมาอวดนะ กิเลสมันจะแทรกเขามานะ นีท่ า นอวดนะ
เห็นไหมกิเลสมันคอยตานทานธรรม
ธรรมะควรจะเปนประโยชนแกผูฟง กิเลสมันก็มาแยงเอาไป วาพูดยังไง แหมนี่
ทานคุยทานโม ทานโอทา นอวด สุดทายก็เลยไมพอใจจะฟง กิเลสเอาไปกิน เวลาภาวนา
ไปจิตมันรวมละซิ เหตุที่จะไดเหตุไดผล เปนความตอเนือ่ งมาตัง้ แตวนั นัน้ ทีใ่ หเชือ่ ฝง
ลึกมากในการภาวนา พอภาวนาไป ๆ ธรรมดาทุกวันมันก็ไมไดเรื่องอยางงั้น ตั้งสติใน
เบื้องตน ตั้งไปตั้งมาก็ลมไปเสีย ภาวนาก็เห็นวาเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลาเลยหยุดไปเสีย
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เปนประจํา ๆ อยางงัน้ ทุกวัน หากทําไป บทเวลามันจะเปน พอภาวนาก็พทุ โธ ๆ นัน่
แหละตามจริตนิสัยของคนเรา เพราะพุทโธเปนคําผูกมัดจิตใจ ไมใหมนั ไปคิดกับ
เรือ่ งกิเลส ใหมนั คิดอยูก บั พุทโธ มีสติกาํ กับไว นีเ่ รียกวาเปนงานของธรรม
งานของกิเลสนี้ พอหยุดจากนี้ปบมันจะวิ่งของมันตามเรื่องตามราว อารมณนน้ั
อารมณนี้อดีต อนาคต กวาง แคบ มันไปของมันตลอด นีเ้ รียกวาอารมณของกิเลส ให
พากันจําเอานะ อารมณของธรรมปดอันนั้นออก ทีนี้เอาอารมณของธรรมเขาไป เชนพุท
โธ ๆ บีบบังคับเอาไว มันอยากไปทางกิเลส กิเลสลากไป ๆ ไมยอมใหไป บังคับเอาไว
มันดันเทาไรก็ไมถอย พุทโธถีย่ บิ ๆ เขาไป สุดทายจิตเมื่อกําลังทางธรรมพอ สติตั้งไว
อยู แลวก็คอ ยสงบลง พอสงบลงไปแลวมันเย็นสบายเงียบเลย ออ จิตเปนอยางนี้ จาก
นั้นมันก็ลงผึงของมันเลย
นี่เคยพูดใหฟงแลว เวลามันลงเต็มที่ของมันนี้เหมือนอยูในทามกลางมหาสมุทร
ทะเลหลวง เรานั่งเปนเกาะเล็ก ๆ นอกนัน้ เวิง้ วางไปหมดเปนโลกสงสาร จิตอยูจุดนี้
อัศจรรยอยูจุดเดียว เกิดความอัศจรรยในตัวเองแลวตื่นเตน ความตื่นเตนนั่นแหละไป
กวนจิตทีส่ งบใหถอนออกมาเสีย วันหลังเอาใหมมนั ก็ไมได ไมไดก็ตามนะ เหมือนเรา
ไปเจอบึงที่มีน้ําเต็มอยูในบึง แตถกู จอกแหนปกคลุมเอาไว ทีนี้พอเราไปเปดจอกแหน
ตักน้าํ มาดืม่ มาอาบมาอะไร เปดออกดูมนั ใสสะอาด น้ําเปนยังไงดื่มนะดี ออน้าํ อยูใ น
สระน้าํ นีด้ ซี ง้ึ ในใจ เชื่อ พอเราหยุดแลวจอกแหนจะปกคลุมเขาไปตามเดิมก็ตาม แต
ความเชือ่ ทีว่ า น้าํ อยูใ ตจอกใตแหนนีม้ ี มันไมถอนนะอันนี้
อันนี้ก็เทียบกับวาจิตของเราเมื่อมันสงบเต็มที่ เหมือนเราเปดจอกแหนออกไป
ไปเห็นน้ํา ทีนพ้ี อจิตมันถอนออกมากิเลสมันก็เขาไปปกคลุมเสีย กิเลสเหมือนจอก
เหมือนแหน เราภาวนามันก็ไมลงอยางนัน้ มันก็ไมเห็นน้ําซิ ไมเห็นมันก็เชื่อวาน้ําเคยมี
อยูแ ลวใตจอกใตแหนนี้ ถึงไมเห็นมันก็เชื่ออยูงั้น นัน่ ละเรียกวาเปนศรัทธาทีแ่ นนหนา
มั่นคง เรียกวาอจลศรัทธา มันก็ไมผิด ถึงจิตของเราจะไมสงบอยางงั้น แตเราเคยสงบ
แลวเปนอยางงั้น มันเชื่อมันในนั้น พยายามอีก ทําไปทํามา มันก็ไปเจออีก เปดจอก
แหนออกไดจงั หวะมันก็เห็นน้าํ เอาอีก ๆ นัน่
สําหรับเรานัง่ ภาวนาเวลาเรียนหนังสืออยู ๗ ป เราภาวนาไดแบบนีเ้ พียง ๓ หน
เทานั้น เราก็ไมลืม แบบอัศจรรยเลยนะ โห จนตื่นเตนนะ มันสุขมันอัศจรรยอะไรอยาง
นีจ้ ติ ไมเคยมี เปนอยางนี้เชียวหรือ ความสุขเราไมเคยมีตั้งแตเกิดมา พึ่งมาเจอเอา
ขณะนั้น มันจะไมตื่นเตนไดยังไง มันก็ตื่นเตนละซี คราวหลังทําอีกมันไมเจอมันก็ไม
ถอย เรื่องความเชื่อ จิตประเภททีเ่ ปนนัน้ แลวถอนขึน้ มาแลวมันก็เชือ่ อยูง น้ั ถาทําอีกจะ
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ไดอกี อยู ความหวังมี นัน่ แหละ จากนัน้ ก็ทาํ พอออกปฏิบตั เิ ทานัน้ ทีนี้จะเอาใหญ มัน
มุง ไวแลวนะ ตอนนี้เราเรียนหนังสืออยูไมเต็มเม็ดเต็มหนวย เอาผอนไวเสียกอน
ออกจากเรียนหนังสือเราจะขึน้ เวทีปฏิบตั ิ ทีนี้ฟดใหญเลยนะ เอาจริงๆ ดวย ฟด
ใหญ เปนขึ้นมา ๆ เลยนัน้ ไปอีก เราไมพูดแหละนะ เบื้องตนที่ตั้งรากตั้งฐานเบื้องตนที่
เราไดเปนคติหรือเปนที่ระลึกไมลืม ก็คือเราเปนภาวนาทีแรก จากนัน้ สูงกวานัน้ เราก็ไม
วาละ ทีนเ้ี รือ่ ย ๆ ๆ แตอนั นัน้ เปนรากฐานสําคัญ จิตใจก็คอ ยสงางามขึน้ เรือ่ ย ๆ เวลา
มันรวมจริง ๆ นีโ้ ลกนีม้ นั ไมมี ฟงซินะ จิตเขานี้หมด โลกธาตุนี้มีหรือไมมี ความแปลก
ประหลาดอัศจรรยอยูในจิตดวงเดียวนี้เทานั้น มันจะไมชัดไดยังไง ประจักษกับหัวใจเจา
ของเอง ใครไมเคยเจอก็เถอะนะ จะไมไปถามใครละนะ ความแปลกประหลาดอัศจรรย
จะเปนสมบัติของเจาของดวยความตื่นเตนทันทีเลย
หลังจากนั้นก็ขยับเขาไปเรื่อย ทีนี้มันก็เขาเรื่อย รูเรื่อย เห็นเรื่อย ละเอียดเรือ่ ย
จิตใจละเอียดเทาไรยิ่งเปนความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมาเรื่อย ๆ นีก่ ารภาวนา
มันเห็นประจักษอยูใ นหัวใจ มรรค ผล นิพพานอยูกับหัวใจของเรา ไมไดอยูก บั กาล
สถานทีเ่ วล่าํ เวลา วาสมัยนัน้ สมัยนี้ เหมือนกับกิเลสมันไมไดอยูก บั กาลสถานทีเ่ วล่าํ เวลา
มันอยูก บั หัวใจคน ธรรมะก็อยูกับหัวใจเรา ฟนขึ้นมาเมื่อไรก็เปนธรรมเมื่อนั้น ทีนี้เวลา
ทําลงไป ๆ มันก็กระจางขึ้นมา ๆ นี่การปฏิบัติธรรม แลวมรรค ผล ไปถามกับใครละ ก็
เจาของรูเจาของเห็นเจาของทรงอยูนั่น
ใครจะวามรรค ผล นิพพาน มีไมมี มันก็ไมสนใจกับใคร วาเขาไมไดทํา เขาไม
ไดรูไดเห็น เราทําอยู เรารู เราเห็นอยู ถาวาเสวยเราก็เสวยอยู เปนความสุขอยูกับเรา
ตลอดเวลา เราจะไปตื่นเตนวิ่งไปหาอะไร มันกระจางขึ้นมา ๆ ในใจ รวมลง ๆ ๆ แลว
ความสุขทัง้ หลายมาอยูใ นใจหมดนะ แตกอ นความทุกขนเ่ี หมือนครอบโลกธาตุ เวลา
รวมลงมาแลวมันก็อยูท ใ่ี จ มารูมาเห็นกันที่ใจดวยสติปญญาธรรม เวลาอันนีค้ อ ย
กระจายออกไป ความสุขก็ขน้ึ มา ๆ ทีนี้เลยมารวมอยูที่ใจนี้หมดเลย ความสุขทัว่ แดน
โลกธาตุไมมีความหมาย มารวมอยูที่ใจนี้หมดเลย นัน่ มันรวมอยูที่ใจ ใจเปนใหญนะ
พวกเราไมไดมองดูหัวใจ มองดูตามกิเลสขามฟาขามเมฆไป เลยไมไดมองดู
ความจริง มันก็ไมเห็นความจริงซิ เห็นแตความจอมปลอมหลอกลวงตลอดเวลา เกิดมา
หรืออยูใ นสถานทีไ่ หนมีแตความทุกขความเดือดรอนวุน วายไปทัว่ หนากัน แลวโลกไหน
เปนโลกที่เจริญ เราอยากถามวางัน้ นะ เอาหัวใจนีอ้ อกกางเลย ไมไดมีคําวาสะทก
สะทาน ขอใหปฏิบัติใหมันรูเถอะนะธรรมพระพุทธเจา สนฺทฏิ ฐ โิ ก ประกาศปางขึ้นมา
อยางพระพุทธเจาตรัสรูเพียงพระองคเดียวเทานั้น พระองคไปถามใคร เอาใครมาเปน
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สักขีพยาน เปนกําลังในการสัง่ สอนและใหคนอืน่ ยอมเชือ่ เพียงพระองคเดียวเทานั้น
ผางออกเลย ถาธรรมลงไดเต็มในพระทัย
อันนีข้ อใหเต็มในหัวใจ หัวใจพระพุทธเจา หัวใจพระสงฆกห็ วั ใจเดียวกัน เต็ม
ภูมิของตัวเองแลวมันกระจางขึ้นไดดวยกัน ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา นี่ละธรรม
ของจริง ถาปฏิบตั มิ นั เห็นมันรูอ ยูน ่ี นี้ไมมีใครปฏิบัติละซิ มีแตวา กันไป สุดทายก็เอา
ศาสนาเปนเครื่องประดับรานไปเสีย เลยไมเปนของจริง ทําอะไรก็เอากิเลสเขามาเปน
ใหญเปนโต สุดทายก็มาเอาศาสนามาประดับกิเลสไปเสีย เปนบอยกิเลสไปเสีย ไมเปน
ตัวของตัวไดเลย ความแปลกประหลาดอัศจรรยจะมีมาที่ไหน เรือ่ งของกิเลสมันเคย
สรางความอัศจรรยใหใครมีไหม ไมเคยมี นัน่ มันก็แบบนัน้ เราเหมือนทาน ทานเหมือน
เราทัว่ โลกดินแดน
ใครมีความสุขเอามาอวดหลวงตาหนอยนะ เราอยากจะพูดอยางนี้ เราพูดได
อยางเต็มหัวใจในโลกธาตุน้ี ไมมีอะไรแลวในหัวใจนี้ มันจาอยูต ลอดเวลา อะไร ๆ มันก็
รูไปเสียหมด ปลอยเสียหมดแลว ไมมีอะไรเกินอันนี้ มันก็ปลอยละซิ ถายังมีอะไรเห็นดี
อยูม นั ก็จะควาอันนัน้ อันนี้มันไมมีจะไปควาอะไร อันนีม้ นั พอแลวในตัวของตัวเอง วา
นิพพานคือเมืองพอก็ไมผิด คําวาพอในนิพพานนี้เลิศเลอสุดยอด ไมไดวา พอ เชน
อยางเรารับประทานเราพอ เราอิม่ แลว นีเ่ ปนขัน้ เปนตอนของสมมุตนิ ยิ ม แตพอ
ของวิมุตติตางทั้งหลายมาก นิพพานคือความพอ พอหมด อะไรจะดีจะชัว่ อะไรมัน
เปนเรือ่ งสมมุตทิ ง้ั มวล เรือ่ งความเลิศเลอไมมสี ง่ิ เหลานัน้ ไมเหนือความพอของจิต
ทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ปนธรรมธาตุแลวไดเลย
พากันปฏิบตั บิ า งซิ มันเปนยังไง พุทธศาสนาเรามันจะหมดตอหนาตอตาของคน
ไทยทั้งชาติเวลานี้ ไมมใี ครสนใจละนะ การปฏิบัติกับศีลกับธรรมกับพระวินัย พระก็
เหมือนกัน โยมก็เหมือนกัน เลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปหมด เอาแตศาสนามาเปนโลบงั หนา
เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธ เมืองพุทธหรือเมืองผีมันก็ไมรูนะเวลานี้ มันเปนผีไดทั้งคน
ทั้งพระเต็มบานเต็มเมือง มันละอายบาปทีไ่ หน ถาคนละอายบาปจะไมทําสิ่งที่โลก
กระเทือนใจอยางทุกวันนี้ มีอยูเห็นไหมละ ทําความกระทบกระเทือนแกโลกใหไดเห็น
อยูประจํา ถามันมีหิริโอตตัปปะมีธรรมในใจจะทําไมไดเลย ฆาตายก็ตายเฉย ๆ อยาเขา
ใจวาจะไปทํา
ทานผูเชื่อธรรมทานไมทําอยางนั้น ผูไมเชื่อธรรมทําไดทุกอยาง ไมมบี าปมีบญ
ุ
ขอแตใหไดอยางใจเทานัน้ เปนอํานาจบาตรหลวง เหลานีใ้ หญกวาทัว่ โลกดินแดน เรา
ใหญกวาเขาทั้งหมด ทั้ง ๆ ที่ตัวเทาหนูจะวาใหญไดยังไง ชางมันใหญกวาหนูเทาไร ไม
เห็นพูด วาแตหนูนี้จะใหญกวาชางไปไดเหรอ ทีเ่ หนือหนูกย็ งั มีชา ง ความสําคัญเปนบา

๑๗

ตางหาก ความอวดเนือ้ อวดตัว ความสําคัญมัน่ หมาย นีข้ องกิเลสทัง้ นัน้ นะ อยากใหญ
อยากโต อยากปรากฏชือ่ ลือนามใหเขายกยอสรรเสริญแลวเปนบาไป ออกนอกลูน อก
ทางดวยอํานาจปา ๆ เถือ่ น ๆ แลวกุมอํานาจไปในตัวเสร็จวาไมมีใครรูใครเห็น เพราะ
ไมมีใครฉลาดยิ่งกวาเรา ตัวจอมปราชญหรือจอมแปดอะไรก็ไมรูละนะ มันเปนอยางงัน้
นะกิเลสความพองตัว ธรรมทานไมพอง ทานจะพองหาอะไร
นี่การปฏิบัติธรรม ใหทา นทัง้ หลายพิจารณา นี่ก็เคยพูดหมดแลว หมดเปลือก
แลวนะที่มาสอนพี่นองทั้งหลายไมปดบังลี้ลับ ที่อยูในฐานะที่จะพูดไดเอามาพูดใหฟง
ตามกาลเวลาที่ธรรมแงไหนจะออก จะออกไดทกุ เวล่าํ เวลา ถาไมควรจะออกดึงก็ไม
ออก ธรรมเปนอยางงั้นนะ นีเ่ ราสงสารจะตายกองกันนีไ้ ปอีกสักกีก่ ปั กีก่ ลั ป หาที่
ประมาณ หาที่ยึดที่เกาะไมมีเลย จะไปยึดเกาะสิ่งเหลานั้นทั่วโลกดินแดน มันพังดวยกัน
หมด ถาธรรมแลวไมพงั ยึดตรงนั้นซิ
เฉพาะอยางยิง่ หลักใจขอใหมี พุทโธ ธัมโม สังโฆ การภาวนาขอใหมใี นใจจะเจอ
วันหนึง่ ที่เปนของแปลกประหลาดอัศจรรยภายในจิตใจของเรา เพราะธรรมแท ๆ อยู
ที่ใจนะ ไมอยูท ไ่ี หน ทานสอนใหภาวนา นัน่ ละแกนของธรรมอยูท น่ี น่ั มันจะหมดจริง
ๆ นะ ศาสนา ยิง่ เลอะยิง่ เทอะ สุดทายพระมันก็พูดกันไมรูเรื่อง อยาวาแตประชาชน
ประชาชนเขาก็เปนอีกอยางหนึง่ พระเราเปนผูมีกฎมีระเบียบ เคารพนับถือกัน ควรจะ
ปฏิบัติตามกฎตามเกณฑตามอะไร มันเลอะเทอะไปหมด ไมไดสนใจ ธรรมวินัยก็ไมมี
เขาไป มีแตหัวโลน ๆ ผาเหลือง ๆ มันเกิดประโยชนอะไร
นีท่ ศ่ี าสนาเสือ่ ม มันเสือ่ มอยูต ลอดเวลา ยิง่ บวชเขามามากดวยความดือ้ ดาน
หาญทําทุกอยางที่ไมเปนอรรถเปนธรรมดวยแลว บวชมากเทาไรก็ยง่ิ ทําศาสนาใหลม ให
จมลงไปโดยลําดับลําดา สุดทายวัดก็เลยกลายเปนวัดของโจรของมาร ของมหาภัยไป
เทานั้นซิ มันไมเปนวัดของพระของเณรผูปฏิบัติศีลธรรมนะ มันเปนวัดของมหาโจรมหา
ภัย ผูสรางตั้งแตขวากแตหนามแตฟนแตไฟเผาโลกดินแดนใหเปนฟนเปนไฟทั่วหนา
กันไปหมดแลวนะ
ใหจาํ ใหดนี ะคํานีน้ ะ วันนีพ้ ดู แคนก้ี อ น
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

