เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖

จิตสงบจะเห็นโทษแหงความทุกข
วันที่ ๑๓ เมื่อวานนี้ทองคําได ๓ บาท ๔๗ สตางค ดอลลารได ๖๒๓ ดอลล ทอง
คําที่ไดหลังจากมอบคลังหลวงแลว ๑๒๐ กิโล ๑๕ บาท ๖๗ สตางค ดอลลารได ๑๑๔,
๓๑๕ ดอลล รวมทองคําทั้งหมดทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ ๕,๖๗๙ กิโลครึง่
ดอลลารได ๗,๓๑๔,๓๑๕ ดอลล
ตอนสําคัญดังทีเ่ คยเรียนใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบเสมอในชวงวันที่ ๑๒ เมษา ซึ่ง
เปนวันครบรอบปทเ่ี ราประกาศชวยชาติบา นเมืองของเรา ในวันเชนนัน้ ควรจะไดเปนที่
ระลึก คือไดมอบทองคําเขาคลังหลวงในวันนั้น ๕๐๐ กิโล เราวาอยางนัน้ นะ เราจึง
พิจารณาอยูน ล้ี ะ คอยขยับเขาเรือ่ ย เราคอนขางเชือ่ นะ เราไมเชือ่ เราแตเราเชือ่ พีน่ อ งทัง้
หลาย เวลานีไ้ ด ๑๒๐ กิโล ๑๕ บาท ๖๗ สตางค สวนเงินนัน้ เรารอจังหวะทองคําลด
ราคาเมือ่ ไร จะโทรไปหาคุณชายโดยดวน ปุบปบ ๆ โอนไปโนนแลวเขาซื้อทองคําทันที
เลย เรารอจังหวะ ทองคํามันขึ้นมันลงอยูเรื่อย เราก็จะขยับเขาใส ๕๐๐ กิโล มันตางคน
ตางขยับ
อยางไรอยาลืมความพรอมเพรียงสามัคคีกัน
อันนี้เปนกําลังใหญมากทีเดียว
อะไรถาเปนความสามัคคีมันเปนกําลังเขาทันที ไมวาทางชั่วทางดีเปนไดทั้งนั้น กําลังทาง
ชั่วก็พุงขาดสะบั้นเลย กําลังทางดีก็เหมือนกัน พุงความชั่วขาดสะบั้นไปเหมือนกัน นี่พลัง
สําคัญ ความสามัคคี จากกําลังใจของเราทุกคน อะไรไมหนีจากกําลังใจ กําลังใจเปนที่
หนึง่ ถาลงกําลังใจมีแลว อะไรจะลมจะเหลวไปจิตใจไมลมเสียอยางเดียว มันดึงกลับคืน
มาไดหมดนะ กําลังใจนีส่ าํ คัญมากนะ
เราจะไดเห็นเวลาเราประกอบความเพียร กําลังใจนะที่ไดธรรมะมาแจกจายพี่นอง
ทัง้ หลาย มีแตกําลังใจทั้งนั้น เพราะกําลังใจนีม้ นั รุนแรงมาก เราพูดจริง ๆ กําลังใจของ
เราไมเคยออนเลยนะ ดังที่เคยพูดใหบรรดาลูกศิษยทั้งหลายฟง เดินมาจากที่พักจะไป
บิณฑบาตในหมูบ า น เพราะหลาย ๆ วันจะฉันจังหันทีหนึง่ ๆ ทีนเ้ี วลาจะไปตองคํานวณ
วา จากนี้ไปถึงหมูบานเขา จะไปถึงหมูบานไหม ถาจะไปไมถึงก็ใหไปฉันเสียในวันนี้ ถา
มันจะพอไปถึงก็ยืดวันเวลาคืออดอาหารไปเรื่อย ๆ เพราะการอดอาหารนีม่ นั ชวยนะ ไม
ใชเปนการถอดถอนกิเลสนะการอดอาหาร เปนการสงเสริมกําลังของความเพียรเรา
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ใครจะไปคิดวาการอดอาหารนีเ้ ปนการฆากิเลส ไมใชเปนการฆากิเลส ดังพระ
พุทธเจาทานอดพระกระยาหาร แตนน้ั ทานไมไดเกีย่ วกับภาวนา ทานอดพระกระยาหาร
เพือ่ จะตรัสรูด ว ยการอดอาหารก็ผดิ
อันนีก้ ารอดอาหารเปนเครือ่ งเสริมในการภาวนา
การภาวนา เปนทางตรัสรู เปนทางบรรลุธรรม สิ้นสุดแหงทุกขไดไมสงสัยเปนอันดับหนึ่ง
เลย เอกดวยนะ ทีนก้ี ารประกอบความเพียรเราตองหาสิง่ ทีห่ นุน อะไรที่เหมาะสม ๆ เรา
ตองเล็งดังที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวในธุดงค ๑๓ นีเ้ ปนเครือ่ งหนุนความเพียรของเรา
ทั้งนั้น ทางไหนดีใหเลือกเอาในธุดงค ๑๓ ขอ ใหเลือก อันไหนถูกจริตของตนก็เนนหนัก
ในขอนั้น ๆ อยางนี้
เชน เนสัชชิ อดนอน เปนตน คําวาอดนอนนัน้ คือไมนอน แตภาวนาอิรยิ าบถ ๓
ยืน เดิน นัง่ ไมนอน เปนยังไงความเพียรดีไหม สติดีไหม ปญญาดีไหม การฆากิเลสตอง
ขึ้นอยูกับสติ ปญญา ถามันหนุนดีขั้นก็ เอา อันนี้ดี แลวคอย ๆ เรงอันนีม้ ากเขา ๆ กวา
อยางอื่น ๆ ถาอดหลายวันเทาไรการประกอบความเพียรมันยิง่ เบาหวิวๆ ทางจิตใจมัน
คลองตัว ๆ เรียกวาถูกตอง แตการอดอาหารนี้ไมมีในธุดงค ๑๓ แตมีในบุพพสิกขาเกี่ยว
กับเรื่องธรรมเรื่องวินัยที่อยูรวมกันในบุพพสิกขาเลมเดียวกัน ไปมีอยูทางนูน ในธุดงค
๑๓ ไมมี
บุพพสิกขานั้นบอกวา การอดอาหารถาอดเพื่อโอเพื่ออวดแลว ทานปรับโทษทุก
ความเคลือ่ นไหวเลย คืออดอาหารเพื่อโอเพื่ออวดเปนโลก เปนกิเลสตัณหาไปอยางงั้น
อดเทาไรเคลือ่ นไหวไปไหนปรับอาบัตติ ลอดเลย เรียกวาไมใหอดเด็ดขาด พูดงาย ๆ วา
งั้นเถอะ ถาอดเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพือ่ จิตตภาวนาอดเถิดเราตถาคตอนุญาต นีอ้ นั หนึง่
อันหนึง่ เวลาพระสาวกเขามาเฝานี้ บางองคทานก็พูดถึงเรื่องทานฉันแตนอย เออ ฉันแต
นอยแหละดี ตถาคตถามีเวลาวาง ๆ ตถาคตไมไดฉันมากนะ มันคลองแคลวในธาตุใน
ขันธ พอดิบพอดี
สําหรับเรือ่ งอดอาหารนัน้ ทานบอกไวอยางนัน้ เลย วาอดเถิด ตถาคตอนุญาตถา
อดเพื่ออรรถเพื่อธรรม ถาอดเพื่อโอเพื่ออวดแลวปรับอาบัติตลอดเวลา ความเคลือ่ นไหว
ไปไหนปรับตลอด คือหมายความวา อยาอดเปนอันขาดถาไมอยากคอขาด ปรับอาบัติก็
เหมือนเราตัดคอ ตัดทีนี้ไมขาดตัดสองหนสามหนมันก็คอขาด ปรับอาบัติตลอดก็ขาดละ
ซี การอดอาหารในธุดงควัตรนี้ไมมี แตมีการอดนอนที่พระทั้งหลายทานมักจะทํา
อิรยิ าบถ ๓ ยืน เดิน นัง่ ความเพียรดี แตสาํ หรับเราๆ พูดจริง ๆ เราไมถกู มันถูกกับ
เรือ่ งอดอาหาร มันถึงหมุนทางนั้นมากนะ อดนอนนี้อดไปเทาไร หลายวันเทาไร รางกาย
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สมองอะไรเปนไปดวยกัน ทื่อไปหมด เอ ทําไมแทนที่จิตใจจะคลองแคลววองไว สติ
ปญญาดี ทําไมจึงเปนอยางนี้ อดไปหลายคืนหลายวันเทาไรมันก็เปนอยางนัน้ อาวไมได
ไมถูกกับนิสัยของเรา พลิกใหม
คือตองหาอุบายวิธกี ารทีจ่ ะเสริมการภาวนาใหดี หาวิธนี น้ั เชน การเดินมากเปน
ยังไง เดินดวยความมีสติ เชนเดินจงกรม เดินดวยความมีสติดวยกัน นัง่ ภาวนาดวยความ
มีสติดวยกัน อันไหนดี ๆ ใหดู ถาทางไหนดีพระทานมักจะหนักทางนั้น เชนอดอาหาร
อยางนีน้ ะ อดจริง ๆ เปนยังไง ผอนเปนยังไง ไมอดเปนยังไง ทดลองดู สําหรับเรานีม้ นั
โลภมาก ผอนก็ดีอยูแตมันไมทันใจ อดทีไรฟาดเสียจนจะสลบไสล ทีนี้ก็มาถึงบทที่วา
ออกมานีจ่ ะเขาไปบิณฑบาตในหมูบ า น ก็กาํ หนดแลววาวันพรุง นีจ้ ะไปถึงบานเขาแหละ
แลววันพรุงนี้ก็ไปไมถึง พอไปถึงกลางทางหมดกําลัง กาวขาไมออก คือรางกาย
ของเรานี้มันออนหมดนะ คือกําลังธาตุขันธมันไมมีอาหารสงเสริม มันก็ไมมีกําลัง มันก็
ออนลงๆ แตจติ ใจมันเหมือนจะเหาะเหินเดินฟา มันไมไดเขากันนะ นีล่ ะทีว่ า กําลังใจ
กําลังใจมายิ่งดีด ๆ กําลังรางกายออนเทาไรกําลังใจยิ่งดีด นีเ่ รียกวาถูกนิสยั แลวเราก็ตอ ง
เสริม พอไปถึงกลางทางกาวขาไมออก ทํายังไงนี่ ตองไปพักอยูกลางทาง พอไดกําลังแลว
จะกาวไปบิณฑบาต นี่หมายถึงวาตอนเชากอนจังหันออนเปยกไปอยางงั้น รางกายนะ แต
เวลาฉันเสร็จแลวกลับมานีเ้ หมือนจะเหาะ ก็กําลังคนหนุมใชไหม พอฉันอิ่มแลวกลับมานี้
มันดีดผึงเลยนะ มันไมไดยากอะไรเลย เวลาไปไดพักกลางทาง
ทีนี้พอไปพักกลางทาง นัง่ ก็นง่ั พิจารณาธรรม กําหนดพิจารณา สักเดีย๋ วกิเลสเกิด
แลวนะ นีฟ่ ง เสียงวากิเลสเกิด ธรรมเกิด เปนยังไง ขึน้ ในหัวใจนะ เปนเหมือนคนพูด
เสียงอยางชัดเจนขึ้นมาจากหัวอก พอนิ่ง ๆ อยูขึ้น นีเ่ ห็นไหมทานอดอาหารจะฆากิเลส
ใหตาย แตเวลานีท้ า นกําลังจะตายรูไ หม คือทานอดอาหารจะฆากิเลสใหตาย แตกิเลสมัน
ยังไมตาย ทานจะตายเห็นไหม นีเ่ รียกวากิเลสเกิด คือจะกระตุกเราใหออนกําลัง คนเรา
เมื่ออดอาหารมากมันจะตายมันก็ออนเปยก เลยไมอด นีเ่ ปนกิเลสเกิด
พอทางกิเลสเกิดขึ้นหายพับไปเทานั้น วานีเ่ ห็นไหมทานอดอาหารเพือ่ จะฆากิเลส
ใหตาย แตเวลานีก้ เิ ลสยังไมตายทานกําลังจะตายรูไ หม พอทางนี้จบลงปบ ทางนัน้ ขึน้ รับ
กันเลย ก็การกินนี้กินมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งถึงปานนี้ก็ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียง
เทานีจ้ ะตายเหรอ เอาตายก็ตายซี นีข่ น้ึ รับกันแลวนะ คือกินมาตั้งแตวันเกิดไมเห็นวิเศษวิ
โสอะไร นีล่ ะธรรมะทานตอบรับกันนะ อดเพียงเทานีจ้ ะตายหรือ เอาตายก็ตายซี มันก็ดีด
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ผึงเทาเดิม อันนีเ้ รียกวาธรรมเกิด เปนอยูอยางงี้นักภาวนา แตทานไมคอยพูดเรื่องอยาง
นีน้ ะ
ธรรมอยูท ห่ี วั ใจ กิเลสอยูท ห่ี วั ใจ เมื่อบําเพ็ญธรรมธรรมมีชองมีโอกาส จะออก
ดวยวิธกี ารตาง ๆ เหมือนกันกับกิเลสมันออกวิธีตมตุนโลกนั่นแหละ มันออกดวยความ
คิดความปรุง ความทะเยอทะยาน เพราะกิเลสมันผลักดันใหออก ใหออกคิดทานั้นทานี้
อยากรู อยากเห็น อยากเปนอยางงั้น อยากเปนอยางนี้ มีแตความอยากอยูใ นหัวใจ ความ
อยากนีเ้ รียกวากิเลส มันผลักดันออกไปใหกิริยาของความคิดความปรุงไปทางกิเลสทั้ง
นัน้ ๆ ไปเลย นีเ่ รียกวากิเลสมันอยูท ใ่ี จ แลวมันผลักดันออกไปเปนกิริยาของกิเลส
ทีนเ้ี ปนธรรม ธรรมนี้ผลักดันออกไปอยากทําบุญใหทาน อยากรักษาศีล อยาก
เจริญเมตตาภาวนา พืน้ ฐานมีความเมตตาสงสาร นีเ่ รียกวาธรรมเกิดขึน้ ทีนี้เวลาจะออก
เปนคํากิเลสออกแบบทีว่ า นี่ ทีนี้ทางธรรมก็ออกแบบวานี้ แกกันอยางนี้ นักภาวนาทาน
เปนเสมอ แตไมใชเรื่องที่จะมาพูดใหใคร ๆ ฟง ทานไมพูด นอกจากเปนโอกาสที่ควรจะ
พูด ดังที่พูดเวลานี้ก็ไมตองการโออวด พูดใหเปนคติ เมือ่ เปนขึน้ มาแลวจะไดรเู รือ่ งรูร าว
วา ออ ทานเคยพูด อยางนัน้ พูดนัน้ พูดนีเ้ ปนคําเตือนเรา มันก็ไดคติไป นีล่ ะทีว่ า กิเลส
เกิด ธรรมเกิดเปนอยางนั้น
สวนทีว่ า ธรรมเกิดลวน ๆ นัน้ ดังที่เคยพูดอีกเหมือนกันวา เราอัศจรรยจติ ของเรา
ตอนเชาวันนัน้ ดูวา เปนวันทีจ่ ะฉันจังหันละมัง้ บานนาสีนวล เขาขอทานอาจารยกงมา วา
วันพระขอมาใสบาตรทีว่ ดั ทุกวันพระไปขอมาใสบาตรที่วัด วันธรรมดาคอยใหพระไป
บิณฑบาต วันนัน้ พอดีเปนวันทีเ่ ราจะฉันจังหันดวย เขาก็จะมาใสบาตรทีว่ ดั เราไปเดิน
จงกรมอยูทางดานตะวันตก เปดใหมันชัด ๆ อยางนี้ซิ ความชั่วทําไดพูดได ความดีทําไม
ทําไดพูดไมได ผลไดผลเสีย ผลเสียจากความชั่วก็พูดไดเขาพูดกันทั่วโลก แลวความดีผู
ทําดีก็พูดได เปนได มีได พูดได อันนี้มันก็มาเปน พูดถึงเรื่องจิตมันสวางไสวถึงขนาด
อัศจรรยเจาของ ฟงซินะ เพราะตอนนัน้ จิตมันวางไปหมดแลวแหละ วางไปหมดทุกอยาง
เลย ไมมีอะไร ก็เหลือแตที่ยังไมวางภายในใจตัวเอง ก็เหลืออยูจ ดุ เดียวเทานัน้
มันสวางไสวจาไปหมด มันอดอัศจรรยตัวเองไมได ก็ยืนรําพึงละซิ โอโห จิตของ
เรานีม้ นั ทําไมถึงอัศจรรยเอานักหนา สวางไสวนีก่ เ็ หลือประมาณ กําหนดไปที่ไหนมันจา
ไปหมด ทําไมมันถึงไดสวางไสวเอานักหนา พอความรําพึงอยางนี้ยุติลงนะ ทีนธ้ี รรมทาน
ก็ขึ้น ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน นัน้ แลคือตัวภพ นัน่ ละคําวา วาง ๆ ตัวจุดนัน้ มันยัง
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ไมวางตัวเอง ธรรมะทานจีเ้ ขาไปตรงนัน้ ใหดูตรงนั้น นีเ่ รียกวาธรรมทานบอก แตเราจับ
ไมไดนะ ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน นัน้ แลคือตัวภพ งงไปเลย แกไมถูก งง
คําวาจุดตอม คือจุดแหงความรูข องเรานัน้ นะ ความรูอ นั นีม้ นั วางไปหมด อะไร
วางไปหมด แตตัวความรูเองมันยังไมวาง คือมันยังไมวางกิเลสทั้งหมด เขาใจไหม มันก็
ยังไมวา ง ทานก็จี้เขาไปตรงนั้น มีจุดก็คือจุดผูรูตอมผูรูนั้นแหละอยูที่ไหน นั้นแลคือตัว
ภพ คือจุดนั้นละตัวสมมุติมันอยูในจิต กิเลสมันยังฝงอยูในจิตมันไมวางเฉพาะจิตเทานั้น
เพราะฉะนั้นทานถึงจี้เขาไปตรงนั้นเพื่อจะใหปลอยตรงนั้น ในขณะนั้นมันงงไปเลย เลย
ไมได เวลากลับมายอนหลังมานัน้ เปนเดือน ๓ ไปเที่ยวที่ไหนกลับมา ๓ เดือนละมั้ง
เดือน ๖ ขึ้นวัดดอยธรรมเจดียอีก มันจึงไปปลงกันที่นั่น คือจิตทีอ่ ศั จรรยมนั อัศจรรยจริง
ๆ นะ ไมใชธรรมดา เราเคยรูเ คยเห็นทีไ่ หน เราเองยังอัศจรรยตวั เราเอง นีล่ ะพระธรรม
ทานกลัวผิดพลาด เรียกวากลัวลืมตัวไปแลว ทานจึงมาเตือนตรงนั้น ทีว่ า อัศจรรยตรงนี้
มันยังไมใชนะ ความหมายวาอยางนัน้
ตัวที่เปนภัยมันยังมีอยูในจุดในตอมนั้น ใหตีตรงนั้นใหแตกอีกถาอยากใหวาง
หมดความหมายวาอยางนัน้ วางหมดวางหมดอยูที่จุดนั้น เวลานีม้ นั ยังไมวา ง มันยังไม
วางจุดนี้ มันวางแตขางนอก วางแตขางนอกขางในยังไมวาง เพราะฉะนั้นขางในจึงยังไม
วางความหมายวาอยางนัน้ ถาตีจุดนี้ ทานบอก มีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัว
ภพ นัน้ ละคือมหาภัยความหมายวาอยางนัน้ ไอเราก็งง เวลาขากลับมาอีกจึงพิจารณากัน
ฟดกันอีกตรงนี้ละ อันนี้จึงขาดสะบั้นไปเลย ทีไ่ ดเรียนใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบวาฟาดิน
ถลมเลย ที่เปนจุดเปนตอมที่วายังไมวางตัวเอง พอมันขาดสะบั้นลงไปมันหมดเลยที่นี่
วางภายนอกก็หมดปญหาไปแลว ทีนเ้ี ขาวางภายในมันถึงวางหมด วางหมดเลย
นีล่ ะ พระธรรมทานเตือนวา มีจุดมีตอมผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ นัน่ เปน
พระธรรมแท แตเราจับเอาไมไดเทานัน้ เอง เวลาเรามันมารูม นั ก็มารูย อ นหลัง เราจึงคิด
เสียดายพอแมครูจารยอยากใหทา นมีชวี ติ อยู พอไปเลาเรื่องอยางนี้ใหทานฟง ทานก็จะจี้
เขาไป ก็ตรงนัน้ แหละ พอทานใสเปรี้ยงทางนี้ก็จะรูสึกตัวปบ พุงเลยขาดสะบั้น อาจจะ
บรรลุธรรมทีต่ อ หนาทานก็ไดเพราะมันมีอยูอ นั เดียวเทานัน้
พอเราชมเชยอันนีเ้ ขาไป
ทานตําหนิทา นตี เราชมเชยเพราะความอัศจรรยอนั นีเ้ ปนของปลอมอยูน น่ั นะ พอทานตี
เขาไปอันนัน้ มันตัวมหาภัย ผางเขาไปเทานัน้ มันจะพังเลย เราโอย.เสียดายนะ ทานลวง
ลับไปแลว นัน่ เห็นไหม นี่ละธรรมเกิดตอนแรกจับไมได ครั้งที่ ๒ เกิดที่ ๒ นีเ้ อาไดเลย
ไมตองมีอะไรบอก ผางขึน้ มาตรงนีเ้ ลย
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นี่ละธรรมพระพุทธเจาเปนยังไงพี่นองทั้งหลาย เลิศเลอสุดยอดมาตลอดเวลา ขอ
ใหมีผูปฏิบัติเถอะ ธรรมพระพุทธเจาคงเสนคงวาหนาแนนเปน อกาลิโก ตลอด ไมมีกาล
สถานทีเ่ วล่าํ เวลานะทีจ่ ะมาทําลาย ผลประโยชนของผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู ใหหลุดไม
หลุดมือไปไดไมมี เจาของเองเปนผูทํา ทั้งดีทั้งชั่วเปนของตัวเอง ถาใครทําเปนของคน
นัน้ ๆ คนอืน่ ไมมสี ทิ ธิไมมอี าํ นาจทีจ่ ะมาใหคะแนนลบคะแนนหรือมาลบมาลาง ความดี
ชั่วของบุคคลแตละคนนี้ที่ทําลงไปแลวดวยตัวเอง คนอื่นลบไมไดนะ
นี่เราพูดถึงเรื่องกําลังใจ เรือ่ งกําลังใจสําคัญมากทีเดียว มันจะออนขนาดไหนก็
ชางเถอะรางกาย ถาใจมีกาํ ลังแลวมันบืนของมันจนไดนน่ั แหละ ถาใจไมมีกําลัง
โอย.มันนอนอยูเหมือนหมูจะวายังไง กินอิ่มแลวก็ โอย.วันนี้งวงนอน ไปอีกแลวนะ นัน่
ไมมีกําลังใจเปนอยางนั้น ถามีกําลังใจไมวาหิววาอิ่มมันจะพุง ๆ ของมันตลอด ใหพากัน
บําเพ็ญนะ พุทธศาสนาของเรานีเ้ อก เลิศโลกเลิศสงสาร สามแดนโลกธาตุไมมี
ศาสนาใดเรากลาพูดอยางนีเ้ ลย วาจะเสมอเหมือนศาสนาพระพุทธเจา เพราะศาสนา
พระพุทธเจา พระพุทธเจาเจาของศาสนาเปนผูส น้ิ กิเลส กิเลสหมดสิน้ โดยสิน้ เชิงนะ วาง
ไปหมดมองเห็นทุกสิ่งทุกอยางไปหมด
นี่วิสัยของพระพุทธเจาละเอียดลออสุดยอด เห็นหมดเลย เรื่องสาวกก็ลดหยอน
ผอนกันลงมาเปนลําดับลําดา แตจะปฏิเสธวาไมรูไมได นัน่ มันเหมือนตาหนูตาชางเขาใจ
ไหม ตาหนูเต็มตาหนู ตาชางเต็มตาชาง ไมมใี ครจะมาหยิบยืมความเห็นจากกัน เพราะนี้
ตาเล็กสูไมไดไปยืมตาชางมาดูไมมี หนูเปนหนูเต็มตัว ชางเปนชางเต็มตัวนี่ ทีนค้ี วามรู
ของสาวก ความรูของพระพุทธเจา ของทานผูใดเต็มตัวเต็มภูมิวาสนาของตัวเองเหมือน
กันหมด เพราะฉะนั้นทานถึงไมถามกัน เปนอยางนีแ้ หละ
ธรรมพระพุทธเจาขอใหปฏิบัติ เวลานี้ก็มีตั้งแตจอกแตแหน คือกิเลสมันปกปด
กําบังธรรมอยูใ นใจของเราไวไมใหมองเห็นธรรม เชนเดียวกับบึงบอทีเ่ ต็มไปดวยน้าํ นัน่
แหละ มีแตจอกแตแหนปกคลุมไวหมด มองลงมาที่ไหนเห็นแตจอกแตแหน น้าํ เต็มบึง
เต็มสระไมเห็น เพราะจอกแหนปกคลุมไว เอา เปดจอกเปดแหนออก เปดมากเปดนอย
เราจะมองเห็นน้าํ ตักมาอาบดื่มใชสอยดูเปนยังไงรสชาติเปนยังไง ดืม่ ด่าํ เห็นไหมละ ทีนี้
มันก็มีแกใจที่จะเปดออก ๆ เปดออกกวางเทาไรเห็นน้าํ มากเขามา ๆ เปดออกหมดโลง
หมด ทีนส้ี ระนัน้ มีแตนาํ้ แตกอนสระนั้นมีแตจอกแตแหน เชนเดียวกับวาใจนีแ้ ตกอ นมี
แตกเิ ลสเทากับจอกกับแหน เปดออก ๆ เปดออกหมดใจนี้มีแตธรรม นัน่ เห็นไหม อยู
ตรงนี้นะไมอยูไหน อยาไปถามดิน ฟา อากาศทีไ่ หน วาจะเปนมรรคเปนผล วาจะเปน
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ความสุขความทุกขทไ่ี หน เปนอยูท ห่ี วั ใจเราทีม่ กี เิ ลส และเปดกิเลสออกมากนอย
ความสุขจะปรากฏขึ้นมา เปดกิเลสออกหมดแลวความทุกขไมมี เรียกวาลนโลกธาตุ คือ
ความสุขของผูสิ้นกิเลส มีแตธรรมลวน ๆ เต็มหัวใจ นัน่ จําเอานะ
กิเลสมันหลอก แหม ทุกวันนี้มันยิ่งหลอกหนักเขานะ กิเลสนะ หนักมากทีเดียว
เราทําความดิบความดีเวลานีก้ เิ ลสมันตีเขามาแลวนะ ทําความดิบความดีไมมคี วามหมาย
นอกจากทําตามกิเลสเทานัน้ ความหมายเต็มฟาเต็มแผนดิน จะพาคนจมเขาใจไหม นี่
กิเลสมันไมไดบอกนะจะพาจม แตมันหลอกเรื่อย ใหอยากดูดดื่มอยูตลอดเวลาในความ
คิดความปรุง ทางไหนก็ตามถากิเลสพาคิดพาปรุงดื่มดูดตลอด เปนรสเปนชาติตลอด
เวลาธรรมยังไมมกี าํ ลังนี้ กิเลสจะมีกําลังมากมีรสมีชาติมาก ดึงดูดสัตวโลกใหพินาศฉิบ
หายไปไดไมสงสัย เมือ่ มีธรรมแลวเขาแกกนั ปบ นีพ้ อธรรมปรากฏขึน้ เทาไรมันจะเห็น
โทษของคูตอสูกัน เชน ความฟุง ซานวุน วายกับความทุกขมาดวยกัน พอจิตสงบเย็นกับ
ความสุขก็มาดวยกัน
ทีนี้พอจิตสงบรมเย็นมันจะเห็นโทษแหงความทุกข ความวุนวายของตัวเอง แต
กอนไมเห็น เมื่อมีธรรมเขามาปบมันจะเทียบกันไดทันที ๆ มีมากเทาไรก็อยางที่พระ
พุทธเจาวา โลงไปหมดเลยไมมีอะไรเหลือ วันนีเ้ อาเทานัน้ ละนะ ใหเปนคติแกพี่นองทั้ง
หลาย เรายึดเกาะถูกพระพุทธศาสนาแลว ถูกธรรมชั้นเอกแลวอยาปลอยวางนะ อยาเอา
เรือ่ งนัน้ มาหลอกเอาเรือ่ งนีม้ าหลอก กิเลสมาหลอกความับ ๆ ตายนะ
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

