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เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

บังคับใจของตนเพื่อศีลเพื่อธรรม
วันนี้เปนวันสําคัญวันหนึ่ง เปนวันรวมวันเขาพรรษา เรียกวาวันอาสาฬหะ วัน
พรุงนี้ก็เปนวันอธิษฐานพรรษา พระทานเขาจําพรรษาในฤดูฝน พระทานมีขอบเขต ใน
พรรษานี้ตามพระวินัยหามไมใหไปแรมวันแรมคืนที่ไหน แตมีขอแมไววาเวนแตความ
จําเปน เชน บิดามารดา อุปชฌายอาจารย สัทธิงวิหาริกเจ็บไขไดปวย อนุญาตใหไปได
ภายใน ๗ วัน หรือศาลา เสนาสนสงฆในวัดชํารุดทรุดโทรม จะไปหาไมมาซอมก็ได
ทรงอนุญาตใหไปได ๗ วัน นอกนั้นหามไมใหไปแรมวันแรมคืน ถามีความจําเปนทาน
ก็ทรงผอนผันใหขนาดนั้น สวนมากพวกเรามันเลยผอนผันนะ มันทะลุไปเลยพวกดือ้
ดาน หลักธรรมวินัยไมสนใจ
วันพรุงนี้กรุณาทราบนะ พระทานจําพรรษาแลววันพรุงนี้ปฏิบัติตอธุดงควัตร
ขอบิณฑบาต ทานเคยรับนอกเขตนี้ พอเขากําแพงแลวเปนอันวาไมรับไทยทาน
บิณฑบาตที่ตามมาภายหลัง ทานจะรับอยูที่เขตกําแพงมาดั้งเดิมนี้ ใหพากันจําเอาไว
ทานรับธุดงคขอนี้เรียกวารับบิณฑบาตมาไดเทานั้น ไมรับสิ่งของที่ตดิ ตามมาภายหลัง
ทานรับเฉพาะขางนอกนี้ ทานรับบิณฑบาตมาถึงนี้ นอกจากนั้นตามมานี้เรียกวาสิ่งของที่
ตามมาทีหลัง ผูสมาทานธุดงคขอ นี้ไมรับ ขัดกับธุดงคขอ นี้ กรุณาทราบเอาไว
ดังที่เคยปฏิบัติมากําแพงนี้เปนเขตกัน้ พระบิณฑบาตมาถึงกําแพงนั้นแลวทานก็
ปดฝาบาตรไปเลย พากันเขาใจเอาไวตามนี้ สําหรับวัดนี้เปนอยางนั้นทั้งวัด คือสมาทาน
กันอยางนั้นทั้งวัดเลย แลวก็เริ่มปฏิบัติตั้งแตวันพรุงนี้ บรรดาประชาชนที่จะเอาของมา
ถวายพระธรรมดาๆ ในวันพรุงนี้ไปไมไดสําหรับอาหาร ตอนเชาถาจะใสบาตรทานก็
มารอใสอยูนี่เสีย พากันจําทุกคนนะ พูดนี่พูดเปนคําสัตยคําจริง พูดตามแบบฉบับตาม
หลักธรรมหลักวินัย พระทานจะรับบิณฑบาตไดมาถึงแคกาํ แพงในนี้ซึ่งเปนจุดดั้งเดิม
เราปฏิบัติอยางนั้นดั้งเดิมมา พอเลยกําแพงทานปดฝาบาตร ทุกคนใหจําไว ใครจะ
ตองการใสบาตรทานก็ใหมาใสเสียที่นอกกําแพงในนี้ กําแพงนอกนั้นทําทีหลังไมถอื
เปนกฎเกณฑ ถืออันนี้เปนกฎเกณฑเรื่อยๆ ไปอยางนี้
พระไมทราบวามีมาจํานวนเทาไร มาจําพรรษาที่นี่ปนี้จํานวนเทาไรเราก็ไมทราบ
ตามธรรมดาเราก็สั่งไววาไมใหเลย ๕๐ วางั้นนะ มีเขตจํากัดไว ๕๐ องค ปนี้จะเทาไรไม
ทราบ เพราะเรื่องพระวัดนี้จะมากตลอด ตองกดเอาไวๆ ไมงั้นเลอะเทอะไปหมด
วันนี้วันอาสาฬหะ วันรวมจะเขาพรรษาคือวันนี้ พอวันพรุงนี้พระทานก็อธิษฐาน
พรรษา วันพรุงนี้ภาคเชาที่ควรปฏิบัติตามกฎเกณฑของธุดงค เชน บิณฑบาตตอนเชา
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รับเฉพาะในเขตกําแพงนีเ้ ทานั้น เขาไปแลวไมรับ ตั้งแตเชาละ ธุดงคขอนี้เกี่ยวกับ
อาหารบิณฑบาต ภาคเชาทานก็สมาทานไวแลว พอถึงตอนเชาทานก็จะปฏิบัติตามนั้น
ใหทราบเอาไว อันนี้เปนขอแรกในธุดงคที่มตี ั้งแตเชาไปเลย นอกนั้นก็มีตอ ๆ ไป
แลวทานผูใด วันเขาพรรษาเปนวันที่จะบําเพ็ญสมณธรรมไดอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวยของพระ พระทานจึงสมาทานธุดงค ประชาชนญาติโยมหัวใจก็สมบูรณดวยกัน
อยางไรจะมีขอบเขตบังคับใจของตนเพื่อศีลเพื่อธรรมใหนําไปบังคับ ถาจะปลอยลอยๆ
ไป จะใหกิเลสมาอวดอางวาเราไมใชพระอยางนี้แลว เราไมใชพระคืออะไร ก็คือกิเลส
กิเลสคืออะไร ก็คือสวมคือถาน แปลตรงๆ เลยเราไมใชพระคืออะไร เราก็คือสวมคือ
ถาน นั่น ใชไมไดนะ ใหมีกฎเกณฑตงั้ แตเขาพรรษาไปนี้เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานอยางไร
เชนการใสบาตร แมวันเดียวไมใหขาดจนกระทั่งออกพรรษา ไมไดมากก็ขอใหไดใส
บาตรพระองคหนึ่งก็เอา ไมใหเสียสัจจะของเราที่ไดทําบุญตักบาตรทุกวันจนกระทั่งวัน
ออกพรรษา
ใครจะตั้งสัจจะรักษาศีลมากเพียงไร ศีล ๘ ศีล ๕ ตั้งแตวันพรุงนี้จนกระทั่งออก
พรรษา เราจะรักษาศีลของเรา เชน ศีล ๕ ศีล ๘ อยางเครงครัด เชนเดียวกับพระทาน
รักษาของทาน ก็ใหไปสมาทานในใจของตัวเอง ตั้งสัจจะอธิษฐานบังคับหัวใจของเราที่
ไมมีฝง มีฝาใหมีฝงมีฝาดวยสัจจะความจริงบาง ใหพากันจําเอา ตั้งแตนั้นไปแลวทานจะ
เรงความเพียรของทานสําหรับพระ ไมไปทีไ่ หนแรมวันแรมคืน เวนแตความจําเปนดังที่
กลาวนี้ทานมีขอยกเวนเอาไว จากนั้นตางองคกต็ างภาวนาไมมีขอบเขต
พวกญาติโยมจะตั้งสัจจะอธิษฐานขอใด ทําบุญใสบาตรไมใหขาดแมวันเดียว
จนกระทั่งถึงออกพรรษาก็ใหทํา หรือจะสมาทานศีล ๕ ตลอดพรรษาก็ได เราจะตั้ง
สัจจะขอใดซึง่ เปนบุญเปนกุศลเปนอรรถเปนธรรม ใหนําไปปฏิบัติตนเอง เราพูดไว
กลางๆ เพื่อทานทั้งหลายจะไดทราบเอาไวนําไปปฏิบัติตอตนเอง เพื่อเปนมงคลแกตัว
ของเราในพรรษาหนึ่งๆ ไมใหขาด ในพรรษานี้เราไดอะไรเปนหลักใจบาง นั่น พรรษานี้
ไดอะไรบางเปนหลักใจ ใหมีความดีงามเปนหลักใจๆ มาเปนความอบอุนแกจิตใจของ
เรา
ถาปลอยเลยตามเลยไมเอาหนาเอาหลังอะไรเลยเลอะเทอะนะ มนุษยเรานี้จะดี
ดวยศีลดวยธรรม ไมไดดีดวยการตกแตง แตงเนื้อแตงตัวโกหรูมาอวดกัน ไมวานุงไม
วาหมโกหรูมาอวดกัน ใชไมได ใหศลี ธรรมโกหรูอยูภายในแลวสงางาม ไมผาดโผนโจน
ทะยานเหมือนกิเลสพาโกพาเกนะ กิเลสพาโกพาเกมันเหยียบหัวศาสนา เหยียบหัว
พระพุทธเจาไป ธรรมพาโกนี่โกสวยงาม โกชุมเย็น ถากิเลสพาโกนี้โกโลเล โกไมมีฝง มี
ฝาไมมีหลักมีเกณฑ ใหพากันจดจําเอาไวนะ ตั้งใจไปปฏิบัติ
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พระทานผูมุงปฏิบัติมาเพื่ออรรถเพือ่ ธรรม ทานบังคับทานมาตั้งแตวันบวช ไม
คลาดเคลื่อนเลย นั่นฟงซิทานยังทําได ขอบเขตของพระ ชีวิตของพระ อยูกับธรรมกับ
วินัย ทานไมนอกเหนือจากนั้นไปเลย ทานอุตสาหอยูมาได บวชมาแลวชีวิตอยูกับศีลกับ
ธรรมกับวินัย ทานไมไดอยูกับปากกับทอง ไมไดอยูกับความทะเยอทะยานนะ ทานอยู
กับศีลกับธรรม พระมีธรรมมีวินัยเปนเครื่องพากาวเดิน เราเปนฆราวาสก็ขอใหมีธรรม
เปนเครื่องพาดําเนินจะไดมีความอบอุน เวลาตายไปจิตจะระลึกนะ
ตั้งแตยังไมตายนี้ก็ตองคิดทบทวนดูตัวเอง
ถามีความบกพรองมากจิตใจจะ
เดือดรอน รีบหาเรื่องอื่นมาคิดกลบไป เพือ่ ใหความเดือดรอนนั้นจางไป มันจางไปชั่ว
ระยะ แตภายในใจมันเผาอยูตลอดเวลา จึงตองสรางความดีเอาไว จะเปนการสราง
ความชุมเย็นใหแกตัวเอง มันแนใจตั้งแตยังไมตายนะ เวลาสรางเขามากๆ มันแนใจ
ตั้งแตยังไมตาย
วันนี้จะนําเรื่องมาพูดใหพี่นองทัง้ หลายฟงดวยความแนใจวางั้นเถอะ ไมไดมา
อวดนะ ไปพักอยูท ี่กะโหม-โพนทอง ออกมาจากภูเขามาพักอยูที่นั่น พอดีระยะนั้นเปน
โรคอะไรไมทราบไมใชอหิวาตนะ สองวันตายสามวันตายคนแถวนั้น บานกะโหม-โพน
ทอง ตั้งรอยๆ หลังคาเรือน เขาถือกันอยางนั้น พอเที่ยงผานไปแลวเขาก็เผาศพ ตอน
เชาสวนมากเขาไมนิยมเผาศพ พอตอนบายเขาเริ่มเผาศพถึงค่ําเลย เปนความนิยมคน
ทางภาคอีสานมักเปนอยางนั้น
ทีนี้พอดีเราไปพักอยูที่นนั่ ลงมาจากภูเขาก็มาพักอยูตีนเขา ทีนี้คนตายซิ ปาชาก็
อยูทางเราพักอยูดวย เขามานิมนตไป กุสลามาติกา ใหคนตาย ตั้งแตบายมาแลวคนนั้น
เอากันมา คนนี้เอามา เอา เผาคนนี้ กุสลา ธมฺมา นี่คลองปากเลย คลองยิ่งกวาปาฏิ
โมกข สุดทายตั้งแตเที่ยงไปไมไดกลับวัด มีแตกุสลา ทีนี้สรุปลงไป ไปนั่งกุสลาอยูนั้น
มันเกิดเรื่องราวอยางที่ชาวบานตาย มาเกิดกับเรา มันเปนเหมือนเข็มทีแรก ตอไปเปน
หอกเปนแหลมเปนหลาวทิ่มอยูนี้ ขัดอก มันขัดอกขึ้นมายิบแย็บๆ เอะ ทําไมเปนอยาง
นี้ พอเปนมันเร็วดวยนะ เพราะฉะนั้นเขาถึงสองวันตายสามวันตาย ถาเลยสามวันไป
แลวไมตาย รอด อยูในหนึ่งวันสองวันสามวันนี้ตายโรคอันนี้
วันมาก ๘ ศพ วันนอย ๓ ศพ เรานั่งกุสลาตั้งแตบายจนค่ําๆ ทุกวัน แลวสุดทาย
ก็มาเปนในตัวเอง พอเปนขึ้นมันรวดเร็วดวยนะ พอยิบแย็บๆ เอะ ทําไมเปนอยางนี้ สัก
เดี๋ยวหนักขึ้นๆ รูไดชัด มันเปนเหมือนหอกเหมือนหลาวทิ่มแทงประสานกันในหัวอก
เรา อาว แนใจแลวเราเปนโรคประเภทนี้ ดีไมดีจะตายอยูในปาชาเลย พอแนชัดแลวเลย
บอกประชาชนเขา นี่โยมที่นํากันมาเผา ไดกุสลาใหทั้งวันๆ นี่ บัดนี้อาตมาเปนแลวนะ
เปนในนี้ เริ่มเปนเดี๋ยวนี้แตรุนแรงรวดเร็ว ใหอาตมาลากลับเสียนะอยาใหอยู เดี๋ยว
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อาตมาตายแลวจะไปนิมนตใครมากุสลาละ พวกทานทั้งหลายตายอาตมาก็ยังมากุสลา
ให อาตมาตายใครจะกุสลาใหละ จะไมมีนะ เขารูอยางนั้นเขาก็ใหกลับทันทีเลย เพราะ
เขาเห็นภัย
เราก็กลับไป มันขึ้นอยางรุนแรงดวยนะ นี่ละที่ไดเห็นชัดเจน ขึ้นอยางรุนแรงเลย
เรื่องกลัวตายเราก็ไมเคยกลัว นี่ละมันมาปะทะกันตอนที่เจ็บหนักๆ บอกชัดเจนในใจวา
เวลานี้ทํายังไงจิตของเราก็ยังไมพน ถึงจะสูงขนาดไหนก็ยังไมพน ถาตายนี้จะตองไป
คาง คางก็บอกตรงๆ เลย สุทธาวาส ๕ ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่งจะกาวเขาสูนิพพาน แตยังไม
ถึง โรคอันนี้มันมาทําลายเสียตอนนี้จึงยังไมอยากตาย เลยขัดกันอยูนนั้ ละความไม
อยากตาย คือถาตายแลวจะไปคาง คางกี่วันกี่คืนก็ไมอยากคาง ถาถึงนิพพานพนกิเลส
แลวตายเมื่อไรไดทั้งนั้น เวลานี้รูชัดๆ ในใจเจาของวายังไมสิ้น ถึงจะละเอียดขนาดไหน
ก็ยังไมสิ้น ตายแลวจะไปคาง คางกี่วันกี่เวลาก็ไมอยากใหคาง
นี่ละความตายมันเถียงกันทะเลาะกัน คือยังไมอยากตาย ตอนที่ยังไมอยากตาย
คือกลัวจะตกคาง ไปเกิดนี้บอกชัดๆ สุทธาวาส ๕ ชั้นในชั้นใดๆ มันเปนอยูในจิตมันรู
ของมันชัดเจน เพราะฉะนั้นจึงยังไมอยากตาย ตายนี้ก็จะไปคางกลางทางไมถึงนิพพาน
พอเถียงกันไปเถียงกันมา สักเดี๋ยวธรรมก็มาเตือนอยางหนักเลย นี่ทานมาหายุงอะไร
กับเรื่องการเปนการตาย การเปนการตายก็เปนอริยสัจ ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา
มรณมฺป ทุกฺขํ ก็อยูกับตัวทุกคน ทานก็เคยผานทุกขเวทนากับสิ่งเหลานี้มามากตอมาก
แลว ทําไมมากังวลกับเรื่องความเปนความตาย เปนก็คือทานเอง ตายก็คือทานเอง
ความรอบคอบในขันธทั้งหลายใหผานพนจากทุกขก็คือตัวทานเอง ทานมานอนใจอยู
ยังไง ทานจะพิจารณา เอา พิจารณาซินะ ทานมายุงอะไรกับเรื่องความเปนความตาย
ที่วาตายแลวจะคางนี่มันยุงอยูตรงนัน้ พอธรรมะเตือน เตือนอยางแรงดวยนะ
ผึงๆ ขึ้นมา พอรับธรรมเสร็จทีนี้ก็หมุนติ้วเลย เรื่องความเปนความตายไมไดกลัว นี่ละ
ที่นี่ฟาดเขาทุกขเวทนา มันประสานอยูนี้นะ ตายไดเร็ว ทีนี้พอพิจารณาเขาไปนี้
สติปญญาฟาดกันเอากัน ไลกันไปอยูในนั้น สุดทายทุกขทงั้ หลายที่มันเสียดแทง
ประสานกันอยูนี้ ดวยอํานาจของสติปญญาทุมกันเขาไปๆ อันนั้นพังลงอันนี้พังลง ฟาด
เสียหกทุม พังหมดเรื่องทุกขเวทนาดวยอํานาจของสติปญญา เรียกวาธรรมโอสถ ทุกข
ทั้งหลายขาดสะบั้นไปในเวลานั้นเด็ดขาด ใจโลงหมดเลย พิจารณาถึงขนาดนั้น จน
แนใจวาทีนี้ไมตาย นั่นหกทุม พอทุกขเวทนาที่จะพาใหตายเร็วๆ ถอนตัวออกไปหมด
นี่ละอํานาจของธรรมโอสถ พอหมุนเขามานี้ ไลเบี้ยกับทุกขเวทนากับธาตุกับ
ขันธเปนอะไรๆ จนกระทั่งเขาใจทุกอยาง จิตลงผึงเลยเทียว พอจิตลงผึงถอนขึ้นมานี้
วางไปหมดโลกธาตุนี่ นั่นเห็นไหมละ ทีนี้ไมตาย นั่นละกลัวตายกลัวตรงนั้น พูดสรุป

๕
ความใหทานทั้งหลายทราบ ที่กลัวตายคือตายแลวมันจะคาง คางจะไมคา งที่ไหน แนใจ
บอกวาคางในสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่ง แตไมอยากคางเพราะไมใชนิพพาน นี่ละที่มัน
ทะเลาะกัน อันหนึ่งไมอยากตาย อะไรก็แลวแตเถอะเถียงกันอยูนั้น พอธรรมทานมาตี
เอาแตกแลวจิตก็หมุนใสธรรมปง พุงเลย นั่น
เรื่องกลัวตายธรรมดาไมกลัว แตคราวนั้นกลัว กลัววาจะตกคาง ไมใชกลัววาจะ
ตกนรกอเวจีเพราะการทําความชั่วชาลามกอะไร กลัววามันจะคางในสุทธาวาส อวิหา
อตัปปา สุทสั สา สุทัสสี อกนิษฐา นี้เปนที่อยูของพระอนาคามี อยูชั้นใดชั้นหนึ่ง ธรรม
สูงละเอียดเขาไปก็ขึ้นชัน้ สูงขึ้นไป นี่ก็อยูในระดับชั้นสุทธาวาส ในหัวใจดวงนี้มันรูชัดๆ
อยางนั้น นี่เปนยังไง ไปถามใคร พระพุทธเจายังไมถาม ถามธรรม พระพุทธเจาเคารพ
ธรรม นี่รูธรรมภายในใจตัวเองวายังคาง เพราะฉะนั้นจึงยังไมอยากตาย ฟดกันตรงนัน้
พอทุกขขาดสะบั้นไปทีนี้หายหวง นี่อยูทางอําเภอบานผือ-ทาบอ ที่วายังไมอยากตาย
ตายแลวมันจะคาง
อยาไปคิดวายังไมอยากตาย เพราะตายแลวมันจะลงนรก ไมไดนะอยางนั้น จม
นะ นี้ไมมีคําวาตายแลวลงนรก ตายแลวจะขึ้นสวรรคชั้นพรหม ชั้นสุทธาวาสชั้นใด
ชั้นหนึ่งในระดับนั้นจวนจะกาวเขาถึงนิพพานแลว แตโรคภัยอันนี้มันมาหมุนเสียจึงได
ทะเลาะกัน พอปดอันนีอ้ อกไดแลวก็พุงเลยพิจารณา โรคก็หาย ความกลัวตายทีนี้ไมมี
เลย
เรื่องใจนี้สรางใหมันพอเถอะนะ ถาสรางบุญกุศลใหพอ ยังมีชีวิตอยูระลึกถึง
ความตายไมมีกลัว กลาหาญชาญชัยตลอดดวยอํานาจความดี ถาเปนความชั่วคิดเรื่อง
ชั่วชาลามกไมไดนะเปนไฟเผาหัวอก ตองหาอุบายคิดเรื่องอื่นเขามากลบใหมันผานไป
เรื่องราวอันนี้ผานไป แตสําหรับคนมีบุญแลวไมตองไปคิดใหเสียเวล่ําเวลา เปนอยูกับ
หัวใจ รูกับหัวใจ ดังที่พูดนี้มาอวดพี่นองทัง้ หลายเหรอ คําพูดอยางนี้เราก็ไมเคยพูดนะ
วันนี้เปดออกใหชัดๆ พูดถึงวาจะไปสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่ง ตายเวลานี้มันจะคางๆ
เทานั้น แตไมใหคาง คือไมอยากคางจึงยังไมอยากตาย ถาหากวาสิ้นกิเลสเดี๋ยวนี้ ไป
เดี๋ยวนี้ไดเลย นี่มันยังจะคางอยูจึงยังไมอยากตาย นี่ที่วาไมอยากตาย ทะเลาะกัน ไม
อยากตาย จะไปชั้นไหนในสุทธาวาส ๕ ชั้น เปนที่อยูของพระอนาคามีชัดอยูในหัวใจนี้
แลว มีแตจะกาวเขาสูนิพพาน ใกลแลว ถาเปนบันไดก็จวนจะถึงแลว
ออกจากนั้นจึงกลับมาวัดดอยธรรมเจดีย ที่ติดปญหาความสวางไสวนี้เดือนสาม
เพ็ญ เดือนสาม กุมภา เราแบกปญหานี้ไปอยูทางอําเภอบานผือ-ทาบอ ลึกๆ นูน แลว
ก็แบกปญหานี้กลับมา มาเทกันลงที่วัดดอยธรรมเจดียของเกานั่นแหละ ขาดสะบั้นไป
เลย นี่เห็นไหมละ ปญหาทั้งหลายที่กลัวมันจะคางๆ ไปเทลงที่วัดดอยธรรมเจดีย ไม

๖
กลัววาคางที่ตรงไหน นี่ละจิตใจถาไดสรางใหพอตัวแลวไมมีคําวากลัว ตายแลวจะไป
เกิดที่ไหนแนอยูในหัวใจ คิดดูซิแตยังไมตายมันบอกแลววา จะไปเกิดอยูในสุทธาวาส
ชั้นนั้นๆ บอกชัดเจนเลย ไมใชชี้บอกนะ มันประจักษอยูใ นหัวใจเพราะอํานาจแหง
ศีลธรรมที่มีในใจเรา แตมันก็คางฟงซิ คือไปแลวมันจะไมผานถึงนิพพานทีเดียว ถา
หากวาบริสุทธิ์ถึงนิพพานแลวตายเดี๋ยวนี้ก็ได แตนี้มันยังไมถงึ มันจะไปรออยูวันเดียว
คืนเดียวก็ไมอยากรอเพราะมันคาง นี่ที่มันทะเลาะกันเรื่องความเปนความตาย ยังไม
อยากตาย พอธรรมทานมาเตือนเอาอยางผึงทีเดียว ทิ้งปวะแลวก็ซัดกันเลย โรคก็หาย
ในคืนวันนั้น
ปญหาที่วานี้ก็มาปลงที่วดั ดอยธรรมเจดีย สามเดือนไปโนนกลับมา มาปลง
ปญหาที่วายังไมอยากตาย ตายเมื่อไรไดทั้งนั้นพอถึงนี้แลว ปลงปญหาอันนี้แลวตาย
เมื่อไรก็ได อยูก็ได ตายก็ได มีน้ําหนักเทากัน แตที่ใหมีน้ําหนักอยูเวลานี้ก็เกี่ยวของกับ
การชวยโลกชวยสงสาร ถาตายไปเสียเดี๋ยวนี้ ประโยชนที่จะทําแกโลก ควรจะไดมาก
นอยเพียงไรก็ตองขาดสะบั้นไปตามๆ กัน จึงยกใหความเปนอยูมีน้ําหนักมากกวาการ
ตายไป ตายไปแลวไมไดทําประโยชนใหโลก เวลานี้มีชีวิตอยูทาํ ประโยชนใหโลก จึงยก
น้ําหนักใหทางความเปนอยูนี้เสีย ใหทานทั้งหลายทราบ
การบําเพ็ญกองการกุศลตั้งแตลมลุกคลุกคลานมา จิตดวงนี้ตามดูมันตลอดเลย
ตั้งแตลมลุกคลุกคลาน ไปนั่งรองไหอยูบนภูเขาสูกิเลสไมได ก็เคยเลาใหพี่นองทัง้ หลาย
ฟง นั่นละผูกโกรธผูกแคนกันมาตั้งแตนั้น ฟดกันๆ จนกระทั่งจิตกาวเขาถึงขั้นที่วา
สุทธาวาส ๕ ชั้นผาง จนกระทั่งถึงวัดดอยธรรมเจดีย นั่นละคือถึงนิพพาน เอาตรงนั้น
เลย พอถึงวัดดอยธรรมเจดีย ปญหาขอขัดแยงตางๆ ขาดสะบั้นลงไป ทีนี้ตายเมื่อไรก็
ได แตก็ยังไมตายยังอยูจนกระทั่งปานนี้ละ เปนที่ภูมิใจพอใจในความเพียรของตนที่ได
บําเพ็ญมามากนอย ทุมลงอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยไมไดเสียดาย
พิจารณายอนหลังถึงความเพียรตัวเองนี้รูสึกขยะๆ นะ คือความเพียรกลา ที่จะ
วาตรงนั้นๆ ออนแอทอแทไมมีเลย มีแตผาดโผนๆ จนตัวเองขยะๆ ถาเดี๋ยวนี้ทําไมได
วางั้น แตเวลานั้นทําไดเพราะเรื่องธรรมเปนสําคัญ อยางทุกวันนี้ตายเลยทําไดยังไง นี่
ละความพากเพียร ผลแหงการกระทําดวยความตะเกียกตะกายมาแสดงที่จิตใจของเรา
เขาถึงขั้นใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเปนความบริสุทธิ์สุดสวน ถึงนิพพานทั้งเปน
หรือเปนธรรมธาตุทั้งเปนภายในธาตุขันธ ครองขันธอยูดวยความบริสุทธิ์ของใจ
ขันธเปนสมมุติเขากันไดกับสมมุติทั่วๆ ไป เขาวาดีดีกับเขาได เขาวาชั่วชั่ว เขา
วารักรัก เขาวาชังชัง แตอยูในวงขันธ ไมไดเขาถึงธรรมชาติอันนั้นไดเลย สวนใดที่เปน
สมมุติก็เขากันไดสนิทสนม ประสานกันไดธรรมดา สวนจิตนั้นเขาไมได เพราะอันนี้เปน
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สมมุติ อันนัน้ เปนวิมุตติ ใหมันรูอยางนั้นซิ ไมอยางนั้นไมไดเรื่องนะ ใหพากันไปปฏิบัติ
ใหมีขอความสัตยความจริง จะไหวพระสวดมนตทุกวันทุกคืนไมใหขาด ทําบุญตักบาตร
ทุกวันไมใหขาด ขอใดก็ตามเชนอยางการเมาสุราเปนบาทั้งวันทั้งคืนใหหยุด ทําไมจะ
หยุดไมได เราเกิดจากทองแมของเรา แมเอาสุรามากรอกปากเราเหรอ มีแตขนมนม
เนยอยางดีๆ มากรอก แลวไปเหยียบหัวแมไปสะแตกสุรามันเขากันไดไหมละ แมเลี้ยง
เรามาเอาสุรามาเลี้ยงไหม เอาแตของดิบๆ ดีๆ มาเลี้ยง ทีนี้เวลาโตขึ้นมาไปสะแตกสุรา
เหยียบหัวแมไป พวกนีพ้ วกเนรคุณ ไมรูจักบุญจักคุณของพอของแม เฉพาะอยางยิ่งแม
สําคัญมาก เหยียบหัวแมไป
ใครสะแตกสุราเกงๆ เหยียบหัวแมเกงๆ ใหแมมาเหยียบหัวมันบางซินะ แมมา
เหยียบหัวมันคืออะไร งดเลยสุราหยุดไมกิน ตอบแทนคุณแมใหแมมาเหยียบหัวเรา
เราเหยียบหัวแมมาตั้งแตวันสะแตกสุราเขาใจไหมละ ใหพากันจดจําเอาไว วันนี้ไม
ทราบจะพูดอะไรบางมันก็หลงลืมไป ใหตางคนตางมีความสัตยความจริงนะ เขาพรรษา
แลวใหมีขอบเขตบังคับตัวเองใหไดในพรรษาหนึ่ง เรามีขอบังคับเปนที่ระลึกภายในใจ
ของเรา มีความสัตยความจริง เชน การทําบุญใหทานไมใหขาดแมแตวันเดียว หรือไหว
พระทั้งเชาทัง้ เย็นไมใหขาด หรืออะไรที่จะเปนประโยชนแกตนที่จิตมันชอบอันเปนเรื่อง
กิเลส ตัดใหมันขาดสะบั้นไปเลย เอาธรรมเขาตัด อยางอื่นตัดไมขาด
ตัดใหขาด เวลานี้เราจะสรางความดีดวยธรรม ไมไดสรางความดีดวยกิเลส พา
กันจํา วันนี้ดูจะมีเทานั้นเราก็หลงลืม พี่นองทั้งหลายจําเอานะ วันพรุงนี้ทานจะรับบาตร
แคประตูหนาวัดนี้เทานั้น ทานจะปฏิบัติตามธุดงควัตรของทานตอไปจนกระทั่งออก
พรรษา มีเทานั้นละ แลวพากันตั้งอกตัง้ ใจมีความสัตยความจริงใหปฏิบัติบังคับตัวเอง
เพื่อความเปนคนดีในพรรษานี้ใหไดอยางใดอยางหนึ่งเปนที่อบอุนในใจ อยาใหมีตั้งแต
ความเหลวแหลกแหวกแนวมันจะเปนไฟเผาเรา อยูในโลกนี้ก็เผา ตายแลวไปเผาใน
เมืองผียิ่งแลวนะ เอาเทานั้นละ พอ ใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

