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ทองเต็มแตจติ ใจหิวโหย
กอนจังหัน
ทองคําเอาเขาคลังหลวง ศีลธรรมเอาเขาหัวใจของพระของเณรของชาวพุทธเรา ศีล
ธรรมสําคัญมาก ศีลธรรมภายในใจหนุนไดทกุ อยาง สมบัติขางนอกมีมากก็สูไมได ศีล
ธรรมภายในใจหนุนไดหมด พากันจําเอาไว วันนีม้ พี ระมาเทาไร (๓๙ ครับ) ๓๙ เหรอ
พระมามากทุกวัน ๆ มาศึกษาอบรม ก็ใหพากันตั้งอกตั้งใจพระลูกพระหลาน ใหไดสืบ
ทอดศาสนาตอไป ดวยความนาดูนา ชม อบอุนทั้งตนและผูเกี่ยวของมากนอย อยาไปสุมสี่
สุม หา ไปที่ไหนก็โก ๆ เก ๆ พระโกเกนี้ดูไมไดนะ พระโกเกใหโกเกในศีลในสมาธิใน
ปญญา ศรัทธา ความเพียร โกเกในนี้ ศาสดาองคเอกโกเก เปนสุขดวยความโกอนั นี้ ความ
โกของกิเลสเปนฟนเปนไฟ ใครโกมากเทาไรคนนัน้ จมมาก เรื่องโกกับกิเลสนี่ โกไปเทาไร
อยาไปอวดดีกับกิเลสนะ สอดหัวเขาไปใหมันตัดคอเอา ๆ ใครเกงกับกิเลส
เดี๋ยวนี้พวกชาวพุทธเรามักจะเกงกับกิเลส แลวดูถกู เหยียดหยามธรรม นี่ละกําลังจะ
สรางความลมจมใหแกชาติไทยเรา ทั้ง ๆ ที่เปนชาวพุทธไมมองดูพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ บางเลยนีเ่ สียนะ พี่นองทั้งหลายจําใหดี หลวงตาตายไปแลวจะไมมีใครพูดอยางนี้
คนนัน้ ก็เจริญพร คนนี้ก็เจริญพร มีแตเจริญพรเต็มบานเต็มเมือง ขี้เต็มสวมเต็มถาน ไฟ
เต็มหัวใจ นี่เจริญพรของกิเลส ถาเปนเรื่องของธรรมแลวทําอะไร นัน่ เห็นไหมจอเขาแลว
จะตีกิเลสนะนั่น ทําอยางนั้นมันผิด นัน่ เห็นไหมขูก เิ ลส ฟดกิเลส นัน่ เรียกวาธรรม นีล่ ะ
ภาษาธรรมเปนภาษาชะลาง ภาษากิเลสเปนภาษาสัง่ สมฟนไฟ พีน่ อ งทัง้ หลายจําเอานะ
ทานทัง้ หลายจะไมเคยไดยนิ เสียงอรรถเสียงธรรม ทั้ง ๆ ที่ถือพุทธศาสนา ระยะที่
หลวงตาออกมาชวยชาติบา นเมืองเวลานี้ คอยออกมาเปนลําดับ ๆ เปนภาษาธรรมะ แต
กิเลสไมชอบทั้งนั้น ภาษาขวานผาซาก วาอยางนัน้ นะ ผาซากก็ซากกิเลส ฟาดมันคอขาดลง
ไปเปนไร ตัวอะไรทีเ่ ปนภัยตอสัตวโลกเวลานี้ ไมใชกิเลสจะคืออะไร ธรรมไมเคยมี เด็ด
ขนาดไหนมีแตเด็ดปราบกิเลสทัง้ นัน้ เรือ่ งธรรม เรื่องกิเลสออนนิ่มเทาไร โอย เอาใหตบั
ปอดไมมีเหลือเลย
พากันตั้งใจ พระเณรเราตั้งใจมาศึกษาทุกองค ๆ ดูใหดีนะ สอดสองมองที่จะเปน
อรรถเปนธรรมเปนประโยชนแกตน ดูอะไรใหคิด คิดดวยสติดว ยปญญานีส่ าํ คัญมาก อยา
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สักแตวาอยู สักแตวา ไป ใชไมได ไปที่ไหนก็เที่ยว ทีไ่ หนก็มแี ตวา เปนครูเปนอาจารยของ
เราทัง้ หมด คนนัน้ ก็อาจารยเรา คนนีก้ อ็ าจารยเรา ๆ มีแตอาจารยของเรา ๆ ตัวเราเปนยัง
ไงไมไดดู เอาครูบาอาจารยมาอวดเพือ่ ความดิบความดี ทั้ง ๆ ที่ไมมีเลยความดี อวดแบบ
นัน้ นะ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ เรือ่ งธรรมพระพุทธเจานัน้ คงเสนคงวาหนาแนน อยาใหกเิ ลส
มาลูบจมูกเลนวาบาปบุญนรกสวรรคครึ ลาสมัย นิพพานไมมี มีแตกิเลสหลอกโลก ที่จะ
ทําลายโลกใหจมดวยกันทั้งนั้น ธรรมคงเสนคงวาหนาแนนมากี่กัปกี่กัลป กิเลสก็เชนเดียว
กัน เปนขาศึกศัตรูตอกันมาตลอด
ใครหนักทางดีดีไปเรื่อย ๆ ใครหนักทางชัว่ ชัว่ เรือ่ ย ๆ ชั่วจนไมมีอะไรเหลือติดตัว
เลยเพราะวิง่ ตามกิเลส กิเลสรูไ หม ความโลภ โลภไมรจู กั เปนจักตาย โลกเขามีปาชา คนที่
โลภมาก ๆ ไมมีปาชา กลับวาตัวจะเอาหัวค้าํ ฟาไมเคยตายกับใคร สุดทายก็เอาไฟเผาคน
เอาหัวค้าํ ฟานัน่ แหละ อยาลืมเนือ้ ลืมตัวนะ ความโลภมันลบปาชาทัง้ หมด ลืมเปนลืมตาย
มีแตจะดิบจะดีจะมั่งจะมี มันมีขี้หมาอะไร ไปที่ไหนเห็นตั้งแตฟนแตไฟเผาไหมหัวใจสัตว
โลก ดีดดิ้น กิรยิ ามารยาทก็จะเปนจะตาย ภายในใจนีค้ อื ไฟเผาหัวใจสัตว ไดแกไฟกิเลส นี่
ละความโลภมันพาแสดง ความโกรธเปนไฟเผาไดหมด
ราคะตัณหาหามันมามาก ๆ ถาอยากขึ้นสวรรคทั้งเปน ผูชายคนหนึ่งไปหาเมียมา
สักรอยคน แลวผูหญิงคนหนึ่งไปหาผัวมาสักสองพันคนเอามาอวดกันซิ คูผ วั คูเ มียคูน น้ั
ใครจะเกงเอาอวดโลกดูซิ นี่ละพวกจมทั้งนั้น พวกกินไมอิ่มกินไมพอ กิเลสมีแตความดีด
ความดิน้ หิวโหยตลอดเวลาคืออะไร คือกิเลส ธรรมะนีอ่ ม่ิ เปนลําดับลําดา จําใหดนี ะคํานี้
ใหฟงเสียงพระพุทธเจาถาอยากเปนคนดิบคนดีมีฝงมีฝามีหลักมีเกณฑเปนที่ยึดที่เกาะ ขอ
ใหยึดธรรมพระพุทธเจา ยึดกิเลสพังทั้งนั้น ๆ จําใหดลี กู หลาน ตอไปนี้จะใหพร
หลังจังหัน
เวลานีไ้ ดประกาศแลววามอบทองคําแตละครัง้ ๆ ใหไดครัง้ ละ ๕๐๐ กิโล ต่ํากวา
นั้นไมมอบ แตกอนเทาไร ๆ ก็มอบ เดี๋ยวนี้ตองใหไดกําหนดกฎเกณฑ มันนับงาย เชน
๕๐๐ พอหารอยที่สองก็หนึ่งตันไปเลย เวลานีก้ ไ็ ดแลว ๕,๕๕๙ กิโลครึง่ ยังขาดอยูเพียงสี่
พันกวากิโล ไดแลวหาพันกวา แลวก็แนนอนไปเรือ่ ย ๆ การรวมทองคิดวาจะเรงขึน้ กวาแต
กอน มันหากเปนของมันไปเอง คอยเรงขึน้ เรือ่ ย ๆ เร็วขึน้ ๆ คราวนีเ้ รามอบทองคําหา
รอยกิโล กฐินทองคําเรา ๘๔,๐๐๐ กองนั้นเราไดถอนออกมาซื้อทองคําเพิ่มเขาไปนี้เพียง
๒๐ ลาน
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เวลานี้ยังเหลืออยูจะซื้อทองคําไดประมาณ ๓๐๐ กิโลเงินในธนาคารของเราทีฝ่ ากไว
ยังอีกสองรอย ดีไมดีอาจไดมอบเดือนเมษานี้ก็ได ถาไดอีกสองรอยก็ปุบเลยไมรอ เวลานี้
เราแนนอนแลวเงินเราฝากไวทธ่ี นาคาร ๑๒๒ ลาน จะซื้อทองคํา ดูวาไดทองคําประมาณ
๓๐๐ กิโล ยังขาดอยูอีกเพียง ๒๐๐ กิโล หากวาไดมาครบจํานวน ๕๐๐ กิโลนี้ก็จะมอบ
อาจจะไดมอบเดือนเมษาก็ได มันจวนเขามาแลว มีอยู ๓๐๐ แลวนะ พอเดือนเมษาก็มอบ
มอบไปเรื่อย ๆ ดอลลารเราไมคอ ยแนนกั ไดเทาไรก็มอบ เชนคราวนีท้ แ่ี นกค็ อื สองแสน
แลว เศษเหลือไปเทาไรเราไมไดนบั ดู มันควรจะมอบไปตามเศษเหลือเราก็มอบเสีย ที่แนก็
คือวาทองคําคราวนี้ ๕๐๐ กิโล ดอลลารสองแสน
เงินโครงการชวยชาติของเรายังเหลืออยูเ วลานีป้ ระมาณ ๕๐ ลาน ไมคอยเคลื่อน
ไหว อยูอ ยางนัน้ แหละ เรามักจะหมุนไปทางทองคํามาก ไดมาเทาไรหมุนเขาทองคํา ๆ ไป
เลย โครงการชวยชาติทง้ั ๆ ที่ก็เพื่อทองคําดวยกัน แตจิตมันไปหนักอยูทองคํามากมันเลย
ไปทางนูน มากเดีย๋ วนีน้ ะ แลวเคียงมาก็ดอลลาร คิดวาจะใหทองคํากับดอลลารเคียงขางกัน
ไป เชนอยางเราไดทองคําน้าํ หนักสิบตัน ดอลลารกค็ อ นขางแนใจวาจะไดสบิ ลาน คิดวา
อยางนั้น
เมื่อวานทางชอง ๑๑ เขามาสัมภาษณเราเกีย่ วกับวันเฉลิมพระชนม เราก็ไมไดพูด
อะไรมาก พูดเพียงเล็กนอยเพราะพูดมาประจําทุกวัน ๆ มิหนําซ้าํ เวลานีท้ างสหรัฐยังมา
คอยฟงอยูนี้นะ (เอาโทรศัพทมือถือโทรมาเขามือถือทางอุดร ไปวางไวที่ไมค แลวออกไป
ถึงอเมริกาเลยครับ) เออ พูดที่นี่ก็ถึงอเมริกา ดูวา ติดตอมาหลายวันแลวมัง้ (วันอังคารถึง
วันเสารของอเมริกา ตรงกับวันจันทรถึงศุกรของประเทศไทยครับ) นั่นละทางโนนขอมา
ทางโนนก็มคี นสนใจธรรมะอยูม าก เฉพาะรัฐเทกซัสมีตั้งหลายประเทศ พวกลาว เขมร
เวียดนาม ซึ่งเปนชาวพุทธ แลวคนไทยเราดวยก็รว มอยูใ นนัน้ พวกนี้เปนพวกชาวพุทธ
เพราะฉะนัน้ เขาถึงสนใจธรรมะจากทางนีไ้ ป
เวลานีธ้ รรมะเราไปอยูท ร่ี ฐั เทกซัสมากทีส่ ดุ เฉพาะอยางยิ่งก็คือธรรมะหลวงตานี้เอง
ไมไปไหนแหละ มีแตธรรมะหลวงตา ออกจากนี้ไปเมืองนอกคือสหรัฐ เทกซัสนี้ก็ออกจาก
ธรรมะของเราที่เทศนอยูนี้ทั้งนั้น ไมเห็นองคไหนไปเทศน ไดยินไหมมีพระองคใดบางที่
เทศนชว ยแบงหนักแบงเบากันอยูเ วลานี้ มีทไ่ี หนบาง (มีกท็ ไ่ี ปจําพรรษาแลวไปเผยแพร
ของปลอมใหเขาฟง เลยตองเอาธรรมะหลวงตาซึ่งเปนของจริงไปฟงเพื่อไมใหสับสนครับ)
อันนี้ก็ไมพนที่เราจะตองพูด เพราะทางโนนมากระเทือนกับเรา ทางเทกซัสนั้น ไดเรื่องได
ราวความเคลื่อนไหวของพระที่เทศนไปยังไงตอยังไงใหเขาฟง สวนมากก็มีแงที่เขาสงสัย
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หรือแงไมแนใจเลยก็มี เขาถามมาทางนี้ พูดเรือ่ งราวทางโนนมาทางนี้ เทากับเปนการถาม
ในตัว เมื่อเปนการถามในตัวก็ตองมีการตอบกัน สุดทายก็เลยประหนึง่ วาเปนการถามการ
ตอบไปกับปญหาเหลานีแ้ หละ
พระไปประกาศศาสนาหรืออะไร (ทีห่ ลวงตาเทศนวา จะเปนศาสดาองคใหม) นัน่
แลว มันก็เปนอยางนั้น สําหรับธรรมของเราแลวเราพูดตรง ๆ สามแดนโลกธาตุนเ้ี ราไม
เคยหวัน่ กับอะไรเลย มันเหนือหมดเราพูดจริง ๆ สอนพี่นองทั้งหลายนี้มาโกหกพี่นองทั้ง
หลายเหรอ นีม่ นั จวนจะตายแลวจึงไดเรงธรรมเขา เพือ่ ใหเขาสูห วั ใจพีน่ อ งชาวไทยเราพอ
ไดยดึ เปนหลักเปนเกณฑไว เปนทีส่ กั การบูชา เปนที่อบอุนในจิตใจ ธรรมนี้แลจะพาไปขึ้น
สูง ๆ เรือ่ ย เรื่องกิเลสเรื่องไมเอาไหนมีแตจะจมทั้งนั้น ใหพากันระวังใหดี
ศาสดาองคเอกทุกพระองคไมเคยโกหกโลกเลย แตกิเลสมันโกหกโลกตลอดมา เรา
ก็เชื่อทางกิเลสเสียมากมันถึงจมไป ๆ นัน่ ซิ ใครตองการความสุขดวยกันนัน่ แหละโลก แต
เวลากาวไปถูกจูงไปทางความผิดละซี แลวมันก็ไปกองทุกขเสีย มันแหลมคมมากนะกิเลส
ใหขึ้นตอกรกันบนเวทีเสียกอน เราถึงจะทราบเรือ่ งราวของกิเลสวามีความละเอียดแหลม
คมขนาดไหน ในสามแดนโลกธาตุนช้ี น้ี ว้ิ ใหกเิ ลสอยางเดียว ไมมใี ครเหนือกิเลสเลย มี
ธรรมเทานัน้ ทีเ่ หนือโลกธาตุอกี จีล้ งมาหากิเลส ธรรมเอามาชะลาง กิเลสเทากับสวมกับ
ถาน มันสรางความสกปรกรกรุงรัง ใหเกิดความทุกขความเดือดรอนแกสัตวทั้งหลายไมไว
หนากันเลย ไมเวนดวย อยางนี้ตลอดมา
ธรรมะตองไดมาชะมาลางพอนาดูนาชม ผูผานพนไปก็มี ๆ เมื่อมีการชําระการยอม
รับการชะลางอยู ก็มีเวลาที่จะคอยสะอาดสะอานกันไดคนเรา นอกจากจะจมไปถายเดียวไม
สนใจกับสิ่งชะลางแลวก็ชวยไมได พระพุทธเจากี่พระองคก็ชวยไมได มันขึน้ อยูก บั เราผูจ ะ
ยอมรับมากนอย นี่ก็ชะลางกันมาตลอดจนกระทั่งปานนี้ ศาสดาองคไหนตรัสรูขึ้นมาก็มาชะ
ลางของสกปรกเหลานี้ไมใชชะลางอะไร สกปรกเหลานีอ้ ยูท ไ่ี หน อยูที่หัวใจของสัตว ไมมี
ความสะอาดความสกปรกที่ไหนนอกเหนือไปจากหัวใจของสัตว ความสุขและความทุกขก็
อยูที่หัวใจของสัตวโลกทั่ว ๆ ไป เพราะกิเลสอยูท น่ี น่ั ตัวเปนเหตุสรางความชัว่ ชาลามก ทีนี้
ธรรมก็อยูที่ใจ เกิดที่ใจดวยกัน กิเลสและธรรมไมเกิดที่ไหน เกิดที่ใจดวงเดียวกันของสัตว
โลก ใหพากันจําขอนี้ไวใหดี
เราอยาเขาใจวาดินฟาอากาศกวางแสนกวาง กิเลสจะไปเทีย่ วหาหลบซอนทีน่ น่ั ทีน่ ่ี
ไมมี จะอยูที่หัวใจของสัตวโลกดวยกันทั้งนั้น ไมวา มนุษยไมวา สัตวประเภทใด กิเลสจะมีอยู
ดวยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นความทุกขจึงมีอยูทั่วไป เพราะกิเลสเปนตัวสรางทุกขทง้ั นัน้
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สรางความเพลิดเพลินใหเล็กนอย ๆ พอเปนเหยื่อลอ แลวความทุกขเปนเสีย้ นเปนหนาม
เปนฟนเปนไฟเผาตามหลังไปเลย เรื่องความลอลวงของสัตวโลกก็คือกิเลสมันลอลวงให
ดีดใหดิ้นไปตามมัน จะสมหวังอยางนั้นสมหวังอยางนี้ มีแตหวัง ๆ ทีนผ้ี ดิ หวัง ๆ ก็เปน
ความทุกขขึ้นมา ก็เปนเรื่องของกิเลสหลอกโลกทั้งนั้น มันเต็มโลกเต็มสงสาร โลกไหนที่จะ
มีความสุขไมมี เอาธรรมเขาจับนะ
เราไมพูดอะไรใหนอกเหนือจากธรรมไป เพราะธรรมเคยสอนโลกมานานแลว โลก
ที่จะพนจากทุกขเพราะธรรมเทานั้น อยางอื่นไมมี สามแดนโลกธาตุไมมีอะไรที่จะฉุดลาก
จิตใจของโลกที่ถูกกิเลสปกคลุมหุมหอหรือบีบบังคับเอาไวใหหลุดพนออกไปได มีธรรม
เทานัน้ สองอยางนี้เปนขาศึกตอกัน อยางอื่นไมมี ดินเปนดิน น้าํ เปนน้าํ ลมเปนลม ไฟเปน
ไฟ เขาเปนขาศึกศัตรูตอผูใด รอนเขาก็ไมรวู า เขารอน หนาวเขาไมรวู า เขาหนาว เปน
ธรรมดาของเขา เราผูม คี วามรูอ ยูภ ายในใจ สัมผัสอะไรก็ทราบไดชัดวาอันนั้นรอนอันนี้
หนาว อันนั้นสุขอันนี้ทุกข เกิดอยูที่หัวใจนะไมไดเกิดอยูที่อื่นใด ดินฟาอากาศเขาไมมี
ความรูส กึ รอนเขาก็ไมรสู กึ วาเขารอน หนาวเขาไมรสู กึ วาเขาหนาว เชนทุกขอยางนี้ ทุกข
เองก็ไมรูสึกวาตัวเปนทุกข แตผูไปสัมผัสทุกขตางหากไดรับความทุกขความลําบาก ใหพา
กันจําเอานะ
รวมแลวทีไ่ หนเปนทีร่ วมแหงความสุขและความทุกข ก็คือใจ ความทุกขก็คือกิเลส
เปนผูสรางขึ้นมาใหเกิดความทุกข ความสุขก็คอื ธรรมเปนผูส ราง ความดีงามของเรานั่น
สรางขึ้นมาเปนเครื่องชะลางกัน ๆ พอฟดพอเหวี่ยงกันไปไดคนเราไมทุกขโดยถายเดียว
นอกจากสรางกรรมอยางไมมปี รานีปราศรัยเลยนัน้ จมได แตผทู ย่ี งั รูส กึ เรือ่ งบุญเรือ่ งบาป
อยูแลว ผูน ม้ี ยี าเปนเครือ่ งบรรเทา เหมือนคนไขเขาไปหาหมอมีทางหายได อันนีถ้ า เรายังมี
ความรูส กึ ในอรรถในธรรม ขยะแขยงตอบาปตอกรรม มีความกระหยิ่มยิ้มยองตอบุญตอ
กุศล ผูนี้มีทางไปได ถาเปนโรคก็เขาโรงพยาบาลแลวหายออกมาเปนคนปรกติได ถาไม
ยอมเชื่ออะไรเลย โรคไมเชื่อหมอก็คือโรคตายโดยถายเดียว ไมเชื่อหมอไมเชื่อยาตายโดย
ถายเดียวเทานัน้ แมโรคเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ตายได เพราะกินตามความตองการ ใชตามความ
ตองการ ไมไดคิดวาอะไรเปนของแสลง เพราะไมเชื่อใคร แลวสุดทายเจาของเปนผูจ ม
ธรรมพระพุทธเจาก็เหมือนกัน เราใหพากันอุตสาหพยายามนะ หลวงตาก็บอกชัด
ๆ แลว เราไมไดพูดเพื่ออะไรในโลกอันนี้ พูดเพื่อเรา ๆ ก็ไมเคย ไมมีที่จะตั้งใจสงเคราะห
สงหาเราหรือวาหนุนเรายังไง ๆ ขาดตกบกพรองอะไร เราไมมเี ราก็บอกเราไมมี มีแตเพื่อ
โลกลวน ๆ ที่ตะเกียกตะกายนี้ไมไดเพื่อใครนะ เพื่อพี่นองชาวไทยและสัตวทั่วโลกดินแดน
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นัน่ แหละ สําหรับเราเองเราไมมี เราบอกไมมี นี่แหละธรรมะทานพูดอยางตรงไปตรงมา
การทําการทํางานทางดีทางชั่ว มีงานมีการทางดีทางชั่ว ไดผลขึ้นมาดีชั่วมากนอยเพียงไรเขา
ก็มาพูดกันได เชนไปเลนการพนัน วันนีไ้ ปเลนการพนันเสียไปเทาไรไดเทาไร เขาพูดได
เขาไมเห็นปดปาก เขาพูดไดอยางธรรมดา ๆ ของนักพนัน แลวทีนก้ี ารสรางคุณงามความดี
เราหาคุณงามความดีไดมากนอยเพียงไร วันนีเ้ ปนยังไง ไดไปทําบุญใหทานหรือรักษาคุณ
งามความดีอะไรบาง หรือวันนีไ้ ดภาวนาเปนยังไง จิตใจสงบอยางไรบาง เราพูดไดทาํ ไมเรา
จะพูดไมได
เราทําหนาทีก่ ารงานใด เราก็นาํ หนาทีก่ ารงานทีเ่ ปนผลขึน้ มาไดมากนอยเพียงนัน้
เหมือนกัน ทําไมเราจะพูดไมได ธรรมพูดไมไดก็กิเลสมีอํานาจมากเย็บปากผูปฏิบัติธรรม
ใหหมดไมใหพูด ใหพูดแตเรื่องของกิเลสอยางเดียว โลกนี้ก็มีแตฟนแตไฟซิ ที่จะเย็นได
เพราะธรรม แตธรรมออกไมไดจะทํายังไง อะไรจะดับฟนไฟที่มันเผารอนอยูภายในจิตใจ
ของสัตว เพราะฉะนั้นจึงพูดได เรื่องธรรมเรื่องโลกพูดไดดวยกัน เพราะมีการทําดวยกัน มี
ผลดวยกัน ผลไดมากนอยเพียงไรพูดได ทางชั่วก็พูดได ทางดีก็พูดไดทําไมจะพูดไมได นี่
เราปฏิบตั ศิ ลี ธรรมก็เปนอยางนัน้
อยางหลวงตาที่ไดสอนพี่นองทั้งหลายนี้ เราก็ไมเคยไดคิดไดคาดบอกแลว อันนี้
บอกไมรูกี่ครั้งแลว ปฏิบตั ติ นดวยความตะเกียกตะกายเสือกคลานมาเปนลําดับลําดา แต
เพราะความอุตสาหพยายามไมหยุดไมถอย เอา ลมลุกขึ้นมาตอยอีกอยูอยางงั้น หลายครัง้
หลายหน ฝกซอมเขาไป ๆ เสียทาใหคตู อ สูแ งไหน ๆ จับเอาไวๆ แลวไดทา ตรงไหนจับเอา
ไวเปนสักขีพยาน สงเสริมอุบายที่ถูกตองนั้นใหมีกําลังมากขึ้น ก็ตอสูกันไป ๆ นีล่ ะทานวา
ธรรมคือน้ําที่สะอาดชะลางของสกปรกไดแกกิเลส ที่มันสรางกองทุกขขึ้นมาในหัวใจของเรา
ยกตัวอยางเชน เรานัง่ ภาวนาจิตไมอยู จิตดีดจิตดิ้น ไมดีดไมดิ้นยังไงกิเลสมันมีพลังขนาด
ไหน มันดันออก มีเมื่อไรที่กิเลสอิ่มพอ ไมมี มีแตหิวแตโหยอยูตลอดเวลา ทองกินจนไมมี
ทองที่จะใส ทองเต็มแตจิตใจหิวโหย คือเรื่องของกิเลสไมยอมอิ่มพอเลย ตลอดกัปตลอด
กัลปก็ไมมีคําวาอิ่มพอคือกิเลส ไดเทาไรยิ่งดิ้น ๆ คือกิเลสนัน้ แหละจะเปนไรไป
สวนธรรมไมเปนอยางนัน้ ยกตัวอยางเชนนักบวชผูมุงตอศีลตอธรรมอยางยิ่ง ตอ
มรรคผลนิพพานอยางยิง่ แลว ทานเริม่ บวชปบ วันนัน้ ทานจะเริม่ มีความสุขภายในใจ ความ
ระมัดระวังจะรอบตัว ระวังความชัว่ ไมใหเขามาผานภายในใจทําลายตัวเอง แลวรักษาความ
ดีไมใหศีลดางพรอย เพียงเทานีเ้ ย็นแลวนะนักบวช บวชในวันนัน้ เย็นในวันนัน้ เลย ทีนี้
พยายามตัง้ ใจปฏิบตั ริ กั ษาศีลรักษาธรรม
แลวปดเปาสิ่งไมดีทั้งหลายอยูตลอดเวลาใน
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อิรยิ าบถทัง้ สีเ่ วนแตหลับเทานัน้ จิตใจก็ยิ่งมีความอบอุนเปนลําดับลําดา มันเห็นชัด ๆ อยู
งั้น นีล่ ะธรรมเขาอยูท ใ่ี จนะ
คุณงามความดีเปนเครือ่ งเสริมจิตใจใหมคี วามสุขความสะดวกสบาย อบอุนทุก
อยางขึน้ ไปเปนลําดับลําดา นีธ่ รรมอยูก บั ใจ ดูเอาซิดูเจาของ ทีนี้ศีลก็ดี พยายามตั้งใจ
ภาวนาใหจติ มีความสงบ เพราะกิเลสตัวยุแหยกอกวนมันทําทุกอยางที่จะใหเกิดความฟุง
ซานวุน วายและสรางความทุกขใสหวั ใจตัวเอง มันทําอยูตลอดเวลา ทีนเ้ี วลาเรามาภาวนา
กิเลสก็ดันออกไป มันอยากใหคิดอยางนั้น อยากใหคิดอยางนี้ คิดตลอดเวลา ทางธรรมะ
ระงับดับความคิดที่กิเลสคิดนั้น เอาความคิดของธรรมเขาแทน เชนเราบริกรรมพุทโธ ๆ
ใหบังคับอยูกับพุทโธ คําบริกรรมเปนคําใดก็ตามซึง่ เปนอารมณของธรรมแลว เรียกวาถูก
ตองทั้งนั้น ถาเจาของชอบกับจริตนิสัยขอใดใหจับขอนั้นเอาไว เอาธรรมนีบ้ งั คับ จําไวใหดี
นะ
มันจะดันออกนะ กิเลสนีล่ ะ อารมณเรื่องของกิเลส อารมณมันแสดงออกมา คือ
อยากคิดอยางนั้น อยากคิดอยางนี้ มันดึงออกเรื่อย ทางนี้บังคับไมใหคิด บังคับดวยความ
คิดของธรรมคือพุทโธ หรือคําบริกรรมบังคับเอาไว มันจะเปนจะตายมันจะคิดอะไรไมยอม
คิด บังคับกัน ไมนานนักแลวจิตจะคอยสงบลง ๆ มีอารมณของธรรมสืบเนื่องกันดวยคํา
บริกรรมโดยความมีสติ จะคอยสงบลง ๆ พอจิตสงบแนวลงไปนีเ้ ห็นโทษแหงความวุน วาย
แลวทีน่ ่ี ที่กิเลสมันผลักมันดันออกไปใหคิดอยางนั้นอยางนี้ ทีนม้ี าเห็นความสงบ ความ
สงบเปนสุข ไมมีอะไรกวน แตความดีดดิ้นของความคิดความปรุงกวนทั้งนั้นใหเกิดแต
ความทุกข มันก็เห็นคุณคาละซิ ออ จิตสงบแลวสบาย เห็นโทษแหงความคิด คราวหลังก็มี
ทางตอสูเพราะไดสักขีพยานแลว เราทําอยางนัน้ จิตของเราสงบอยางนัน้ ทีนี้จะเอาใหสงบ
อยางนั้น ๆ มากกวานั้นใหยิ่งขึ้น ๆ
นี่ละการฝกทรมานตนเอง ตอไปจิตทีเ่ คยดีดเคยดิน้ หิวโหยกระวนกระวายเพราะ
อํานาจของกิเลสฉุดลากไปนั้น จะสงบตัวลงดวยอํานาจแหงธรรม ไดดม่ื ธรรมแลวมีความ
สบายใจ ๆ อยูไ หนก็สบาย นักภาวนาอยูท ไ่ี หนสบาย อยูใ นปาในเขา การกินอยูป วู าย การ
หลับการนอนไมไดคาํ นึง สําหรับนักภาวนาแท ๆ นะ ไมไดสนใจ กินไปวันหนึง่ ๆ พอยัง
ชีวิตใหเปนไปเทานั้นพอ ๆ ทานไมไดเปนอารมณกบั สิง่ เหลานี้ เปนอารมณกบั ธรรม หมุน
ติ้ว ๆ จิตใจมีความสงบเอิบอิม่ อยูภ ายในใจ อยูที่ไหนก็สบายไปหมด ตนไมภูเขาเขาไมมี
อะไร มีแตใจของเราทีส่ งบเย็น ๆ มันก็เห็นเดนอยูน ้ี
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ความสุขทัง้ หลายในโลกทีเ่ ราเคยคิดเคยกวานมาวาความสุขจะอยูท น่ี น่ั ทีน่ ่ี มันไมได
อยูที่ไหน มันอยูที่หัวใจอิ่มกับธรรมเปนขั้น ๆ ขึ้นไป เมือ่ เราอบรมธรรมเขาไป จิตของเราก็
มีความอิม่ เอิบขึน้ ภายในใจสบาย ๆ อารมณทก่ี วนใจไดแกกเิ ลสมันจะคอยเบาลง ๆ นีล่ ะ
การอบรมตนเอง ทานทัง้ หลายจําเอานะ นีว่ ธิ กี ารทีเ่ ราทํามาแลว จากนัน้ จิตมันสงบแนว
จนกลายเปนจิตเปนสมาธิ ทีนอ้ี ยูท ไ่ี หนสบายหมด ความคิดความปรุงทีเ่ คยเดือดรอนวุน
วายอยากที่จะปรุงแตกอนดับลงหมด คิดขึน้ มาปรุงขึน้ มานีร้ าํ คาญ ความคิดของกิเลสแตละ
แง ๆ นีส้ รางความรําคาญใหแกเรา ไมอยากคิด มีแตความสงบแนว อยูไหนอยูไดหมด นัน่
เห็นไหมละ วันคืนปเดือนมีแตมืดกับแจงสําคัญอะไร สําคัญอยูท ค่ี วามสัมผัสกันระหวางจิต
กับธรรม หรือระหวางจิตกับสุขกับทุกขสัมผัสกันอยูนี้ เมื่อธรรมมีมากทุกขก็มีนอย สุขก็มี
มากขึ้นมาเรื่อย ๆ ก็สงบเย็น ๆ นีเ่ ปนขัน้ นะ เรือ่ งธรรมเปนอยางนัน้ แลวพอตัวสบายไป
โดยลําดับ ไมดีดนะ
ธรรมไมดีดเหมือนกิเลส กิเลสไดเทาไรยิ่งดีด ยังสรางความทุกขใหเจาของ เหมือน
กับหาเชือ้ ไฟเขามาเผาตัวเอง ๆ ตลอด สวนธรรมะไมเปนอยางนัน้ คอยเย็นเขาไป ๆ เรา
พูดยอ ๆ ใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบ จิตขั้นใดก็ตามมีความอิ่มพอในตัวเอง สบาย ๆ ยิ่งออก
ทางดานวิปสสนาปญญาพิจารณาสอดสองมองทะลุไปหมด นัน่ ยิง่ แลวนะ ยิ่งกระจางแจง
ออกไป สิง่ ไมเคยรู ๆ ไมเคยเห็น ๆ เห็นอยูใ นใจ เพราะอะไรจึงไมเห็นแตกอนพึ่งมาเห็น
เวลานี้ เพราะแตกอนกิเลสมันปดเอาไวไมใหมองเห็น สิ่งใดที่มีอยูรอบดานก็ไมเห็น
เหมือนคนหลับตา เราหลับตาสิง่ เหลานีม้ นั ก็ไมเห็น พอลืมตาออกมามันมีอยูตั้งแตเมื่อไร
เห็น แลวสิ่งทั้งหลายมันก็เหมือนกัน พอจิตใจเปดออก ๆ ชําระกิเลสตัวปดบังนั้นออก ๆ
มันก็คอ ยเริม่ เห็น ๆ ทุกสิ่งทุกอยาง เริม่ เขาไปเรือ่ ย ๆ
จิตมีความสวางกระจางแจงออกไปเทาไร ยิ่งขยายออกไปความรูความเห็น ลึกตื้น
หยาบละเอียดจะขยายตัวออกไป ฟงนะนี่ผลของการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจาสอนโลกมา
โกหกโลกเหรอ ปฏิบัติตามนี้ดูซิ ถาไมจริงจริง ๆ แลวจะไปฟองพระพุทธเจาก็ไดไมวา แต
นี้เราไมจริงนั่นซีไปฟองอะไร ถาไปฟองทานก็จะตีหนาผากเอา พวกขีเ้ กียจคําเดียวเทานัน้ ตี
เปรีย้ งหงายไปเลย หงายไมหงายธรรมดาหงายหมาเสียดวย หงายไมเปนทาเขาเรียกหงาย
หมา หงายทีจ่ ะตอสูก บั ความชัว่ นีเ้ รียกหงายแมว ตบเรือ่ ย ลมก็ลม ลุกขึ้นแลวตอยกันเลย
กับกิเลสไมถอย
ทีนี้เวลาจิตสวางออกไปเทาไร ๆ พระพุทธเจาสอนไวตรงไหนวาบาปบุญ นรก
สวรรค เปรตผีประเภทตาง ๆ เห็นแลวรูแ ลวคอยมาสอนสัตวตาบอด สัตวยังไมเห็น เอา
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ใหเดินตามนี้นะสิ่งเหลานี้จะปดไมอยู จะไดรูไดเห็นในตัวเอง ขอใหเดินตามแบบแปลน
แผนผังคือธรรมที่แสดงไวแลวนี้ แลวจะรูเต็มภูมิของตัวเอง ครัน้ เวลาปฏิบตั ไิ ปมันก็รจู ริง
ๆ เมื่อเจาของรูประจักษหัวใจเจาของแลว เจาของคานเจาของไมได แลวเราจะไปคานพระ
พุทธเจาไดยังไง พระพุทธเจาสอนไวแลวเห็นไวกอ นแลว พอเราไปเจอเขา ยอมรับตัวเอง
ในความรูค วามเห็นตัวเอง แลวก็แย็บออกไปความรู ไปถึงพระพุทธเจา พระองคสอนไว
หมดแลว ๆ ก็ยอมเรื่อย ๆ ทีนี้มันบุกเรื่อยละซิ
นีล่ ะพระพุทธเจาเอาธรรมมาสอนโลก ไมไดสอนแบบคนตาบอดหูหนวกนะ เห็น
แลวรูแ ลวทุกอยาง ทีพ่ วกเราทัง้ หลายไมเห็นอยูเ วลานี้ ทานเห็นทุกอยางแลว พอเปดใจ
ออกไปทางดานปฏิบัติธรรมแลวจะคอยกระจางออกไป ๆ เห็นไปเรือ่ ย ๆ ทีนี้เรื่องธรรมที่
ทานสอนไวทง้ั หลายแลวมันหมดปญหาสําหรับผูท ร่ี ตู ามทานแลว หมดปญหาไปเลย ๆ มัน
ก็มีปญหาตั้งแตพวกตาบอดไมยอมฟงเสียง คอยแตจะคานธรรมพระพุทธเจา นัน้ คือเรือ่ ง
ของกิเลส พากันปฏิบตั นิ ะ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาใจ ชีน้ ว้ิ เลย สามแดนโลกธาตุไมมีอะไรเลิศ
ยิง่ กวาใจ ในขณะเดียวกันก็ไมมีอะไรเลวยิ่งกวาใจ ถาสรางความชัว่ ตามอํานาจของกิเลสนี้
จะเลวสุดยอดเลย ตกนรกหมกไหมไมทราบกี่กัปกี่กัลปถึงจะไดฟนขึ้นมา ถาปฏิบัติความดี
ก็ดีขึ้นไปสุดยอด ๆ จนถึงพระนิพพานเปนนิพพานเที่ยงขึ้นมา นีล่ ะสุดยอดอยูท จ่ี ติ นะ สุข
สุดยอดอยูที่ใจ ทุกขสุดขีดสุดแดนก็อยูที่ใจ จากความชัว่ ทัง้ หลาย ใหฝก หัดอบรมตน
รางกายของเรานี้มันไมไปตกนรกหมกไหมที่ไหนนะ ตายแลวมันก็เปนดินเปนน้าํ
เปนลมเปนไฟ เขาเรียกวาสวนผสม สวนผสมคืออะไร ธาตุแข็ง ธาตุออน สวนผสมธาตุแข็ง
เรียกวาธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ อยูใ นรางกายของเรา พอลมหายใจหมดเทานัน้ แลว
สิ่งเหลานี้ก็สลายลงไปสูธาตุเดิมของตน แตจิตดวงนี้จะออกทันที ใครมีบญ
ุ มีบาป บุญบาป
นั้นจะพาไป อยางอื่นอยางใดไมพาไปได มีแตบญ
ุ กับบาป คือดีกับชั่วจะนําจิตดวงนั้นไป
ถาจิตมีแตความชั่วชาลามกตายแลวดีดผึงลงเลย ถาจิตมีความดี พอหมดลมหายใจก็ดีดขึ้น
เลย อํานาจแหงบุญหนุนทันที ๆ ก็อยูในหัวใจดวงเดียวกัน
ใจดวงนีไ้ มเคยตาย ไมมคี าํ วาตาย ทีว่ า เกิดตาย ๆ นี้ เปนเรือ่ งของใจดวงนีเ้ ขา
ไปอาศัยในธาตุขนั ธนน้ั ไปปฏิสนธิวญ
ิ ญาณเกิดภพนัน้ ภพนี้ สวนใจจริง ๆ ไมเคยตาย
หากเขารางนี้ รางนีห้ มดสภาพเรียกวาตาย เอา ไปเขารางนัน้ ๆ ตามบุญตามบาปของตัว
เองนัน้ แหละ เวลามันหมดทุกสิ่งทุกอยางแลว ทานชําระจนหมดไมมีอะไรจะพาใหไปเกิด
ไปตายอีกแลว บริสทุ ธิเ์ ต็มทีแ่ ลว เรื่องความทุกขก็ตัดสินใจลงในขณะนั้นวา ทุกขฺ ํ นตฺถิ
อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด คือเกิดก็เอากองทุกขมาพรอมนั่นแหละ เมื่อไมเกิด
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แลวทุกขไมมี ไมเกิดแลวก็ไมตายดวย ถึงอมตมหานิพพาน ทานไมตาย นีล่ ะธรรมทาน
สอนไวอยางนี้ ทุกพระองคสอนแบบเดียวกันหมด
ศาสนาเราก็เรียวแหลมลงไปทุกวัน ๆ สุดทายมีแตสวมแตถานเต็มบานเต็มเมือง
ใครก็ดน้ิ หาตัง้ แตความสุขความเจริญ เวลาไดรบั มีตง้ั แตความทุกขความทรมานเต็มหัวใจ
ทั้งเปดเผยทั้งลี้ลับอยูภายในตัว เสวยอยูค นเดียวภายในตัวก็มี ออกไปใหหมูเพื่อนไดเห็น
เปนกิรยิ าทีโ่ ศกเศราโศกา รองหมรองไหเปนการเปดเผยอยางนี้ใหโลกเห็นก็มี ที่ไมเปน
อยางนัน้ เปนอยูภ ายในใจก็มี มีอยูด ว ยกันสัตวโลกเหลานี้ เพราะกิเลสเอาไฟไปเผาในหัว
อกนั้น เขาใจเหรอ เอาธรรมจับมันก็เห็นหมดนี่ พระพุทธเจาไมขนาดนั้นสอนโลกไดยังไง
ทานไมไดสอนแบบหูหนวกตาบอดเหมือนเรานะ พวกเรามันอยูด ว ยตาบอดหูหนวก เวลา
ตายนี้จะไปเกิดที่ไหนมันก็ไมแนใจ เพราะเจาของไมไดสรางความแนใจใหเจาของ ถาลง
สรางความแนใจแลวตายไมตายมันก็รภู ายในจิตใจ พูดตรง ๆ อยางนี้ เมือ่ มันแนอยูใ นหัว
ใจ ไมมีอะไรจะเปนนักรูยิ่งกวาใจ ใจเปนนักรูแ นทกุ อยาง
เมือ่ เวลาสรางบาปสรางกรรมมาก ๆ แลว พอคิดถึงบาปคิดถึงความชั่วนี้จิตใจมัน
จะวูบขึน้ มาเปนไฟเผาเจาของเห็นชัด ๆ นะ คนที่สรางความดี พอระลึกถึงเรื่องความ
เปนความตายนีจ้ ติ ใจจะมีความอบอุน มีทเ่ี กาะทีย่ ดึ เพียงขั้นนี้ก็ชัดเจนแลว ยิง่ เปนนัก
ภาวนาดวยแลวเห็นชัด เห็นประจักษเลยเทียว จิตใจหากเบาบางจากกิเลสมากนอยเพียงไร
ๆ มันจะรูเ ปนระยะ ๆ ๆ ไปเลย จนกระทั่งเปนที่แนใจ เชน อยางพระอนาคามีทานก็แนใจ
ทานแลว พระอนาคามีผสู น้ิ จากราคะตัณหา ขัน้ ปฐมฤกษทเี ดียว ทานแนแลวปบตั้งแต
นัน้ มาพระอนาคามีจะกาวเรือ่ ย ๆ ๆ จะไมกลับ ถึงจะตอชั้นนั้นชั้นนี้ก็ตอไปเพื่อถึงที่
สุด วิมตุ ติคอื พระนิพพาน นัน่ ทานแนใจตั้งแตทานบรรลุอันนี้ลงไป แนเปนลําดับวาจะ
หลุดพนจากทุกขโดยถายเดียว ยิง่ ผูส น้ิ กิเลสแลวผางทีเดียวหมดเลย อยูท ไ่ี หนรูห มด
แลวจะไปถามใครเรือ่ งเปนเรือ่ งตาย ความรูใ ครจะเกินใจของเราของเขาละ มันก็รูอยู
นี้
นีล่ ะใจทีว่ า ใจเปนนักรู รูอ ยางนัน้ ซิ ถาสรางดีขึ้นมาก็รูประจักษ อยูที่ไหนก็อยูได
สบาย ๆ ตายหายหวงไปพรอมทั้ง ๆ ที่ยังไมตายก็ไมไดหวง ทานปลอยภาระหมดแลวทุกข
ก็หมดไปดวยกัน ถาผูที่ยังมียึดถืออยูมากนอย ความทุกขก็แทรกอยูในนั้น ๆ นีล่ ะธรรม
พระพุทธเจาใหพากันปฏิบตั บิ า ง ไมไดนะจะจมไปเลย นี่อุตสาหพยายามได ๔-๕ ปมานี้
ไดอตุ สาหเต็มกําลังความสามารถ ธรรมะทุกประเภทออกหมดนะ ประเภทที่เยี่ยมก็สอน
พระแลว เฉพาะอยางยิง่ ในวัดปาบานตาด ติดเทปไวหมด ประเภทนีป้ ระเภทเงียบ ๆ สอน
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อยูภ ายใน ๆ เวลาออกมาชวยชาติบานเมืองนี้ก็เปนแกงหมอใหญ แกงหมอเล็กมีบางเล็ก
นอย แกงหมอใหญคอื คนสวนรวมเปนจํานวนมาก สอนใหพอเหมาะพอดีกับขั้นภูมิของผู
จะรับไปปฏิบัติใหเปนประโยชนแกตนทั่วถึงกัน ก็ตองอุตสาหพยายามสอนไปทางโนนสอน
ไปทางนี้ ตีนน้ั ตีน้ี ตีหนักบางตีเบาบาง ถาจะตีแรง ๆ ลงไปนี้มันจะถูกหัวเด็ก แลวถูกหัว
คนแกเขาใจไหม
ไอนักเลงโตมันก็แอบอยูขางหลังไมถูกมันละซิ แกงหมอใหญเปนอยางนั้นละ ถา
แกงหมอเล็กนี้พุง ๆ เลย เพราะมีแตผูที่มุงหวังความหลุดพนดวยกัน ธรรมะประเภทเด็ด
เทาไรยิ่งชอบ ๆ ผึงเลย ผูนี้เรียกวาฟงแตแกงหมอเล็กแกงหมอจิ๋ว เรานีก้ เ็ ทศนหมดแลว
นะ แกงหมอเล็กหมอจิ๋วนี้เราสอนพระโดยลําพัง ๆ มากอนทีเ่ ราจะชวยชาติบา นเมืองนี้ จน
กระทัง่ เราหยุดการสอนพระเรียบรอยแลว เพราะเราก็หมดกําลังแลว ทีนเ้ี รือ่ งชาติบา น
เมืองก็โผลขึ้นมาใหไดพลิกไปทางใหมไปสอนทางโลกทางสงสาร กลายเปนแกงหมอใหญ
ขึ้นมา แกงหมอเล็กจะมีบางในสถานที่มีพระกรรมฐานที่ทานไปปฏิบัติ ทานสนใจไปฟง
เทศนฟง ในเวลาเชนนัน้ ก็แยกแกงหมอใหญมาเปนแกงหมอเล็ก เพื่อพระทั้งหลายที่มุงตอ
อรรถธรรมขัน้ สูง ใหทานไดยินไดฟงไดประโยชน นัน่ จึงมีนอยไมมีมากนะ แกงหมอเล็ก นี่
เราก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหนวย
ธรรมทัง้ หลายทีเ่ ราสอนแลวนี้ เราไมมสี งสัยอะไรเลย สอนอยางอาจหาญชาญชัย
ไมใชเราตั้งขออาจหาญขึ้นมานะ มันเปนอยูใ นหัวใจ ไมมีสงสัยอะไรแลวเทศนจะสงสัย
อะไรวะ ก็ตองตรงแนว ๆ ๆ นะซิ ยังมีชวี ติ อยูเ วลานี้ แลวตายไปจะไปที่ไหนมันก็ไมสงสัย
เวลานี้ เราไมไดสงสัย จนกระทั่งในบางครั้งก็บอกวา เวลาหลวงตาบัวตายแลวอยานิมนต
พระมากุสลานะ นัน่ เห็นไหมละ หรือวาอวดวาทาทาย เราไมไดอวดเราแนใจเรา ความ
หมายวาอยางนัน้ กุสลา ธมฺมา คือความฉลาด เราฉลาดฆากิเลสขาดสะบัน้ ไปหมดแลว หา
ความฉลาดมาจากไหน แลวจะเอาใครมากุสลา องคทม่ี ากุสลามันมีความฉลาดหนักเบา
มากนอยเพียงไร ดีไมดี กุสลา ธมฺมา กลวยหอมไปไหนนา มันจะวาอยางนัน้ เขาใจไหม นี่
เราไมหากลวยหอม
ถาพูดตามหลักความจริงจริง ๆ ถึงเวลาแลวทีจ่ ะไปแลว ไมอยูแลว เขาไปรมไมรม
ไหนปบ ไป เทานัน้ ดีดผึงเลยไปเลย ไมมีอะไรเปนหวงเปนกังวลเลย สําหรับจิตหรือธรรม
ลวน ๆ แลวเปนอยางนัน้ แตกเิ ลสนีย้ งุ เหยิงวุน วาย หวงหนาหวงหลัง ยังไมตายหวงเปนบา
ไปเลย เขาใจไหม นีจ่ ติ กิเลส หวงหนาหวงหลัง จิตของธรรมลวน ๆ แลวไมหว ง
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เพราะฉะนัน้ ในประวัตทิ า นแสดงไวในตําราจึงมีนอ ยมากสําหรับพระอรหันต ทาน
นิพพานที่ไหน ๆ บางนี้ไมคอยมีนะ มีเฉพาะองคที่มีชื่อเสียงโดงดัง ทําประโยชนใหแกโลก
ไดมาก อยางเชนอยางพระสารีบตุ ร พระโมคคัลลาน หรือ พระกัสสปะ เรายกมาเปนตัว
อยางเพียงเทานี้ แลวพระสาวกทานมีจาํ นวนเปนพัน ๆ หมื่น ๆ หรือ แสน ๆ ลาน ๆ หาย
ไปไหนหมด เหตุทห่ี ายไปหมดก็เพราะวา ทานไมไดกังวลในความตาย บรรดาพระอรหันต
ทานไมกังวล เวลาสอนโลกทานก็สอนตามกําลังความสามารถของทาน ถึงวาระกาลอันควร
ของทานที่จะไปแลว ทานหลีกปบออกไป เพราะทานอยูในปาที่สงัดอยูแลว พอถึงกาลเวลา
ทานหลีกปบ ออกไปแลวเทานัน้ แหละ ดีดผึงเลยไปเลย ๆ จึงไมคอยมีประวัติ
สวนปุถชุ นคนหนาดวยกิเลสนีไ้ ปทีไ่ หน โอย.ยุงไปหมดเลย เผาศพเผาเมรุกอ
เหมือนชัน้ ดาวดึงส กอศพกอเมรุ ครั้นเผาก็เอาไฟนั่นแหละไมเห็นไดเรื่องอะไร เจาของถา
ไดทาํ ชัว่ ลงในนรก มันไมไดขึ้นอยูกับการศพกอเมรุสูง ๆ สวย ๆ งาม ๆ นะ มันขึ้นอยูกับ
กรรมของเจาของตางหากนี่นะ ถากรรมดีแลวตายที่ไหนตายไดหมด พระพุทธเจาทานตาย
งายนิดเดียว ทานไมหาทีต่ ายทีไ่ หนยากเลย ปบเขาไปตรงไหน ไปแลว
นี่ก็ไดเคยพูดกับหมูกับเพื่อน ฟงซิ อวดหรือนี่ก็ดี พูดใหหมูเพื่อนฟง เฉพาะอยาง
ยิ่งกับพระ เราสัง่ อยางเด็ดอยางขาดตามหลักความจริงไมใหเคลือ่ นนะ เวลาจําเปนจริง ๆ
เราก็เริม่ มาตัง้ แตตน การเจ็บไขไดปวยของเรา ถาเราไมยนิ ยอมในใจอยาเอาเราเขาไปโรง
พยาบาลโรงไหน อยาเอาไปนะ นัน่ บอกแลว ถาเปนความยินยอมแลวเอาไปเลย นีเ่ รียก
อนุโลมขัน้ หนึง่
จากนัน้ เวลาเราหนักเขามานี้ บรรดาพระทัง้ หลายนัน้ แหละทีจ่ ะมาเกีย่ วของกับเรา
ประชาชนไมคอยมา ใหตางองคตางเงียบอยามาสงเสียงนั้นสงเสียงนี้ แลวอยามาสอนเรา
อันนัน้ อันนี้ เราพอเดีย๋ วนี้ บอกขนาดนัน้ นะ เราพอทุกอยางแลว คําวาพอแลวจะรับอะไร
อีก อยามาสอนมันเปนการกวนใจ นี่ประการที่สอง
ประการทีส่ าม หามไมใหใครมาแตะตอง เวลาจําเปนเขาจริง ๆ แลวใครอยามาแตะ
ตอง ใหตางองคตางอยูสงบ ๆ เราจะทําหนาทีข่ องเราเต็มภูมิ ไมใหอะไรมายุงเลย พอทํา
หนาทีเ่ ต็มภูมแิ ลวดีดผึงเทานัน้ แหละ ไอซากของเรานี้จะเอาอะไรสาดเหี้ยนหอโยนลงไปใน
คลองในบึงทีไ่ หนเราไมวา เราไปแลว ไปสบายอยางนี้ สอนโลกจึงสอนดวยความอาจหาญ
ชาญชัย ไมมีความสะทกสะทาน เพราะเราไมมอี ะไรสะทกสะทานในหัวใจเราแลว ธรรม
พระพุทธเจาจริงไหม ฟงซินะ สอนโลกหลอกลวงโลกหรือ มันเห็นอยูป ระจักษในใจนี้ บาป
เปนบาป บุญเปนบุญมาแตกาลไหน ๆ ยังจะวาลบลางไดหรือ
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พระพุทธเจาลบลางบาปลบลางบุญลบลางนรกสวรรคไมได ทําไมเราจะเกงกวาครู
ไปลบลางบาป บุญ นรก สวรรคได ใหมนั เห็นในหัวใจแลวลบลางอะไร ยอมกราบพระ
พุทธเจาราบเทานัน้ เอง ใหพากันจําเอา อยาประมาทเปนอันขาด ใจดวงนีต้ วั สมบุกสมบัน
จะไปอยูตลอดนะ หาความดีไปหนุน อยาเอาความชั่วไปกดลงใหจมลงในนรกนะ เอาละ
วันนีเ้ ทศนเพียงเทานัน้ แหละ
โยม (ชาวอินโดนีเซีย) กราบเรียนถามปญหา
หลวงตา มีอะไรวามา
โยม หัวใจเตนแรงเหมือนจะระเบิด ทีห่ วั เหมือนมีนาํ้ หนักมาทับอยูห นักมาก
หลวงตา เรากําหนดจิตยังไงตอนทีภ่ าวนา กําหนดลมหายใจหรือกําหนดอะไร หรือ
ใชคาํ ใดบริกรรม
โยม ไมบริกรรม ดูเฉย ๆ
หลวงตา กําหนดดูลมหายใจไหม หายใจเขาหายใจออก ไดกําหนดรูอยูไหม
โยม กําหนดอยูที่ทรวงอก ไมไดอยูที่ลมหายใจครับผม
หลวงตา ใหกาํ หนดลมหายใจดวยนัน้ ดี คือลมหายใจเขาใหรู ลมหายใจออกก็ใหรู
มันอยูในทรวงอกหรือนอกทรวงอกก็ตาม ใหรูอยูที่ลมหายใจเคลื่อนออกเคลื่อนเขา ใหดู
อยูที่นี่ อะไรจะหนักจะเบาอยาไปสรางความกังวลกับมัน ใหดลู มหายใจ มันมีนะนักภาวนา
พอพูดมาเขาใจทันที นักภาวนาจะรูเ รือ่ งของการภาวนามีอาการตาง ๆ ของนักปฏิบัติดวย
กัน มันจะหนักจะเบาไปอยาถือเปนอารมณ เชนอยางเรากําหนดลมเขาลมออก ใหดูลมเขา
ลมออกอยูตลอดเสียกอน หากยังเคลื่อนไหวไปมาอะไรคอยพูดกัน เราจะแนะตอไปอีก ถา
ควรจะแนะตอไปแบบไหน ใหดูอยูทรวงอกเฉย ๆ มีแตความรูนี้มันเผลอไดงาย ใหกาํ หนด
ลมหายใจเขาหรือออกนีเ้ ปนหลักเอาไว
โยม ใหรอู ยูต รงนี้ วุน วายอะไรรู
หลวงตา เออ ใหตั้งเอาลมเปนหลักไวกอน อยูทรวงอกมันกวาง ๆ ไป ใหตั้งลมไวนี้
เสียกอน คือสติอยูก บั ลมหายใจใหรู ทีนี้มันจะคอยขยายออกไปอีก อันนี้ยังไมพูดนะใหตั้ง
ลมไวกอน สติอยูที่นั่น สติอยูที่ลมหายใจเขาก็รูออกก็รู ไมตองคํานวณวามันจะออกไปไหน
เขาไปไหน ไมตอง ใหรเู วลาลมหายใจเขารู ออกรู มีสติอยูอยางนั้น สตินต้ี วั สําคัญมากนะ
ถาพรากจากนี้มากนอยจะพรากจากความเพียร ขาดผลประโยชน เขาใจแลวเหรอ
โยม เขาใจคะ
หลวงตา เออ เอาอยางนัน้ กอนนะ
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โยม เห็นรางกาย เห็นเนือ้ เห็นเอ็น เห็นกระดูก
หลวงตา อันนี้รูสึกมันจะนอกลมหายใจไปก็ไดแลว เพราะมันดําเนินงานของมัน
แลวพิจารณานี้ใหเปนของแตกของดับ ใหมนั แตกมันดับใหมนั สลายลงไป
โยม รูอ ยูอ นั นีเ้ ปนรางกาย อันนี้เปนกระดูก
หลวงตา นัน่ ละ แลวลองกําหนดใหมันแตกลงไปดูซิ รางกายของคนไมแตกก็มี ราง
กายคนแตกคนตายก็มี ใหกาํ หนดมันตายมันแตกสลายลงไปดูนะ เวลามันตายสลายลงไป
แลว ความรูจ ะเดนขึน้ เรือ่ ย ๆ อันนีถ้ า เรากําหนดอีกตัง้ ขึน้ มาเปนรูปสวยงาม ใหสวยงามยิง่
กวานี้ก็ได แลวตั้งใหมันแตกใหมันพองขึ้นไปสลายไป นี่เรียกวาการฝกซอมสติปญญา มัน
จะคลองแคลววองไวขึ้นไปเรื่อย ๆ เขาใจแลวเหรอ มันตั้งขึ้นมาแลวใหมันแตก
โยม เวลาไมสบายก็รอู ยูว า ไมสบาย พูดกับตัวเองวาไมอยากมาเกิดอีก
หลวงตา เอาละใหดอู ยูภ ายในกายนี้ อริยสัจอยูใ นกายนี้ ใหกําหนดแตกกําหนดดับ
มันจะขยายไปยังไงเรื่องธาตุอยางนี้ ใหความรูอ ยูก บั นัน้ สติอยูกับตัว อยาใหสงออกนอก
มันไปรูสิ่งนั้นสิ่งนี้ถอยเขามา ใหอยูใ นวงกาย เอาเทานั้นกอน เอาไปพิจารณาเรือ่ ย ตั้งขึ้น
มาแลวกําหนดใหมนั แตกใหมนั ตาย มันสลายลงไป หรืออยางหนึ่งเอาไฟเผา กําหนดไฟ
เผารางกายที่มันแตกลงไปนี่นะ เอา ตั้งขึ้นมาใหม ใหมนั เปนอยางนีจ้ นชํานิชาํ นาญไปโดย
ลําดับ มันจะบอกเองความรูมันจะบอก ความขยายตัวเองรวดเร็วยังไงมันจะรูของมัน ขอให
ใชการการฝกซอมนี้ใหมาก ๆ มันจะรูไปเอง
เอาเทานัน้ นะ ใหพจิ ารณาใหมาก ๆ ตั้งขึ้นกําหนดดูใหมันตายมันพองขึ้นมามัน
แตกลงไป แลวบางทีเอาไฟเผาลองดู ใหทดลองดูทุกอยาง แลวจิตมันจะหดเขามา ๆ ผอง
ใสเขามา มีหลักฐานแนนหนามัน่ คงขึน้ เรือ่ ย ๆ อาศัยอันนีเ้ ปนหินลับปญญาของเราใหคม
กลา มันจะคลองแคลวในตัวเอง แลวจะสรางพลังของจิตใหแนนหนามั่นคงละเอียดลออเขา
ไปเรื่อย ๆ เขาใจเหรอ เอา เทานั้นกอน
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

