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เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

สติเปนพื้นฐานแหงการปราบกิเลส
กอนจังหัน
พระมาภาวนา ภาวนาแบบไหนละ เราเคยพูดเสมอนะ สติเปนพื้นฐานของความ
เพียร ถาไมมีสติแลวเปนขอนซุงทั้งนั้นแหละ สติเปนสําคัญ ถาสติไดจบั ติดแนบแลวกิเลส
จะไมเกิด ในเวลาสติติดแนบอยูกับใจไมใหเผลอ เพราะกิเลสจะเกิดขึ้นจากสังขารความคิด
ปรุง เผลอเมื่อไรสังขารออก กิเลสออกไปกวานเอาไฟมาเผาเรา จําใหดีนะคํานี้นะ สติเปน
สําคัญ บีบบังคับไวทั้งวันกิเลสไมเกิดทั้งวัน นั่น พอสติเผลอความคิดความปรุงนี่เกิดละ
เกิดขึ้นมาปบ นั่นละกิเลสออกพรอม มันดันอยูนั้น บังคับไวใหมันดีซิ
ถาลงสติดีแลวยังไงตั้งได นักภาวนาเราใครมีสติดี ตัง้ สติดีเทาไรมีหวังที่จะตัง้
รากฐานของจิตใจเพื่อความสงบรมเย็นได ถาสักแตวาทําๆ ตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชน
อะไรนะ การพูดทั้งนี้เราไดผานมาหมดแลว ทุกสิ่งทุกอยางที่ไดมาสอนหมูเพื่อนนี้ถอด
ออกมาจากหัวใจ ทั้งผิดทั้งถูกเปนครูเปนอาจารยทั้งนั้นนํามาสอนไดทั้งหมด ใหตั้งสติใหดี
นะความเพียร อะไรก็ตามไมหนีจากสติไปได จากนั้นก็สัมปชัญญะรอบตัวไป สติจออยูกับ
ที่ สัมปชัญญะรอบตัว หนาที่การงานทุกอยางเปนสัมปชัญญะไป สติ-สัมปชัญญะมันซาน
ไปดวยกันนั่นละ
นี่สงสารหลั่งไหลเขามาๆ ไมมีวันบกบางเลยพระ ครั้นออกไปแลวไมทราบวาได
หนาไดหลังอะไร พระทีอ่ อกไปจากวัดปาบานตาดนี้มากจริงๆ ไมใชนอยๆ นะ แตมันไป
ไหนหมดก็ไมรู ฉิบหายหมด ไมมีโผลขึ้นตรงไหนวาพอมีชื่อมีเสียงเปนที่นากราบไหวบูชา
หายเงียบๆ ปลาฉลามเอาไปกินหมด นี่ละเรื่องความเพียรแบบนี้จมทั้งนั้น ตองเอาจริงเอา
จังซิทําอะไร อยาเหลาะๆ แหละๆ พุทธศาสนาของเรานี่ไมมีคําวาเหลาะแหละ ทุกสิ่งทุก
อยางไมวากิจยอยการใหญเปนการเปนงานทั้งนั้น ทําดวยความจงใจๆ ทําอะไรไมคอย
ผิดพลาดนะ ถาสติไมมีนที้ ําอะไรก็เถอะแหลกเหลวไปหมด ใชไมได จําใหดี
ตั้งใหดีสติ ใหมันอยูกับจิตกิเลสจะไมเกิด แมจะมีอยูกไ็ มเกิด เกิดขึ้นจากสังขาร
สังขารถูกผลักดันออกมาจากกิเลสออกมาเปนสังขาร ก็เปนสังขารกิเลส เปนสังขารสมุทัย
ลําพังสังขารเฉยๆ เปนเครื่องใชของจิตทั้งนั้น ทัง้ กิเลสทั้งธรรม ถาหากมีสติแลวสังขารก็
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เปนมรรคไปไดๆ พากันจําใหดี เหลาะๆ แหละๆ ไปเกงๆ กางๆ ทั่ววัดทั่ววา ไปไหนจนจะ
ดูไมไดนะเวลานี้ ออกไปขางนอกก็จะดูไมได เขามาขางในก็ดไู มได ไปไหนดูนะดูจริงๆ มัน
เลอะเทอะไปหมดนะวัดปาบานตาดเวลานี้
เวลาเขาออกในวัดนี่เหมือนกัน ค่ํามืดยังดันเขามาดันออกไปอยูตลอดเวลา เลอะ
เทอะจริงๆ นะ เมื่อวานนี้หรือวันไหนไดดุเอา เราออกค่ําๆ แหละ สวนวันๆ ออกไมได มัน
รุม พูดตรงๆ อยางนี้ละ เราไปนี้ออกไปดูการดูงาน บกพรองตรงไหนๆ เขามาก็สั่งๆ นี่
ตองไดออก ตอนเชาบางหรือตอนเย็นเงียบคนหมดแลว นึกวาหมดคนแลว ออกมานี้ยัง
ยั้วเยี้ยๆ อยูนี่ มันยังไงกัน เมื่อวานก็ไดดุเอาตรงประตูวัด มันเปนยังไงวัดนี้เวลานี้มันเปน
ตลาดสําเพ็งไปหมดแลวเหรอ มันเลอะเทอะไปหมดแลวนะ ดูแลไมทั่วถึง เพราะเอานิสัย
เลอะเทอะเขามาก็มาเหยียบย่ําทําลายวัดใหแหลกเหลวไปหมด ผูรักษาจะเปนจะตายแลว
นะ จําใหดีทุกคน ที่เขามาวัดใหมีกฎมีระเบียบ มีสติสตังนะ อยามาแบบนิสัยเลอะๆ
เทอะๆ อยางนั้นเขามาก็มาเหยียบวัดเหยียบวาใหแหลกเหลวไปหมด เลยไมมีอะไรดีนะ
ศาสนาพุทธวาศาสนาๆ ใหกิเลสเหยียบธรรมตลอดเวลาในบุคคลคนหนึ่งๆ จําใหดีคํานี้ก็ดี
ใหพร
หลังจังหัน
(คณะชาวบานตาดมานิมนตพระไปในงานทําบุญหมูบานตาดประจําป กําหนดกัน
วันที่ ๒๗ พฤษภา เปนวันงาน) อันนี้ก็เปนการทําบุญประเพณีพื้นฐานของบานมาดั้งเดิม
เพราะฉะนั้นเราจึงไมอาจหามหรือระงับได เพราะเปนพื้นฐานมาตั้งแตปูยา ตายาย ทําบุญ
ประจําป เดือนพฤษภา นี่เราก็จะแยกใหพระนะ แยกแบงไปทางนูน แบงไวทางนี้ พวก
ชาวบานทั้งบานเขาทําบุญที่โรงเรียน แลวก็สวดมนตและฉันเชาที่นั่น เพราะฉะนั้นจึงแบง
พระใหไปฉันที่นั่นเสีย พระที่อยูที่นกี่ ็มี เวลาจําเปนเราก็แยกใหอยางนั้น ถาธรรมดาแลว
ไมให เขาจะนิมนตพระไปสวดมนตที่นั่นที่นี่ ฉันเชาที่นั่นที่นี่ เราบอกตั้งแตตนมือแลวแต
สรางวัด เราบอกไมให เราชี้แจงเหตุผลใหทราบ ตั้งแตบัดนั้นมาพระวัดนี้จึงไมไดไปฉันที่
ไหนๆ
เพราะเราเห็นใจทานที่อุตสาหมา ไมไดมาเพื่อขบเพื่อฉัน เพื่อนั้นเพื่อนีใ้ นที่ตางๆ
นอกจากขบฉันธรรมดาของทาน แลวก็ประกอบความพากเพียรใหเปนความสะดวกสบาย
เราจึงสงวนพระไวเพื่อความหวังของทานจะไดเปนไปเพื่อความสะดวก หวังมาประกอบ
ความเพียร เราจึงใหความสะดวกแกทาน ใครมานิมนตที่ไหนๆ เราประกาศไวเลยวาไมให
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วางั้นเลย หากวามีความจําเปนเหตุผลลงรอยที่ควรจะให เราจะจัดการใหเอง เชนอยาง
หมูบานตาดนี่เราก็จัดการใหเอง
ในครั้งพุทธกาลก็มี เพราะฉะนั้นจึงตองแบงสูแบงรับกัน ครั้งพุทธกาลก็มีที่เขา
นิมนตพระไปฉันที่นั่นที่นี่ในหมูบานเขา มีมานะ ครั้งพุทธกาลมี ก็มมี าเรื่อยๆ อยางนี้
เพราะฉะนั้นเราจึงตองแบงสูแบงรับตามเหตุผลกลไกที่เห็นสมควร ถาวาไมรับก็ไมใชไมรับ
โดยประการทั้งปวง โดยหาเหตุผลไมได รับหรือไมรับใหมีเหตุผลทุกอยาง ที่วาไมรับก็เพื่อ
พระทั้งหลายจะไดบําเพ็ญความเพียรดวยความสะดวกของทาน เพราะทานมามุงอรรถมุง
ธรรมมาสูที่นี่ การอยูบําเพ็ญทานใหสะดวก ถานิมนตไปฉันที่นั่นที่นี่ งานภายนอกเลยมา
ทําลายงานภายในใจคือการบําเพ็ญธรรมใหเสียไป
เพราะเมื่อรับแลวมันก็มีเปนประจําๆ สุดทายพอตื่นเชาก็ไปแลว ไปฉันบานนั้นบาน
นี้ กวาจะกลับออกมาเราเคยดูนาฬิกาแลว ไมต่ํากวา ๓ ชั่วโมงนะทั้งไปทั้งกลับมา อยาง
นอย ๓ ชั่วโมง ถาเปนงานใหญก็เพิ่มเขาอีกๆ เราพิจารณาอยางนี้จึงตองปฏิบัติอยางที่วานี่
เพื่อความสะดวกสําหรับการบําเพ็ญของพระ อยาใหทานกังวลกับสิ่งใดเลย ทานมุงมา
อาศัยเรา เราผูรับทานไวเราก็ตองพิจารณา จึงวาไมรับเปนพื้นฐานเอาไว สวนที่จะแยกจะ
แยะตามเหตุผลกลไกอะไรนั้นเราจะพิจารณาเอง แยกแยะใหเอง หลักใหญใหพระ
สะดวกสบายในการภาวนา เราจึงปฏิบัติอยางนี้ตลอดมา
อันนี้ในครั้งพุทธกาลก็มี เขานิมนตไปฉันในที่ตางๆ สืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ทีนี้ทุก
วันนี้เลยกลายเปนกิเลสออกหนาไปเสีย ไมไดไปโดยธรรมนะ กิเลสลากไปเสีย นี่เสีย ใน
ครั้งพุทธกาลก็ยังมี หมาไปรับพระมาฉันที่บาน ก็เคยอธิบายใหฟงแลว เขาจะลองหมาของ
เขา เขามานิมนตเรียบรอยแลว พระทานรับใหแลว เขาบอกตอนเชาจะใหหมามารับ ให
หมามารับพระไปฉันที่บาน หมาก็มา เพราะเขาฝกไวเรียบรอยแลว ไมไดเปนการดูถูก
เหยียดหยามกัน เปนการแสดงความสามารถของหมาวางั้นเถอะนะ เขาบอกวาถึงเวลาแลว
ตอนเชาหมาจะมารับไป ใหไปกับหมาเลย
ถึงเวลาแลวหมาก็มา พอหมามาทานก็ไป ครองผาไป พอไปแลวมีทางแยกทางแยะ
ตรงไหน ทางที่ตรงไปหมาพาไปทานไมไปเสีย ถึงทางแยกทางไหนทานก็แยกไป หมาก็ไป
คาบชายจีวรดึงกลับมา คาบชายจีวร ชายสบงทานดึงกลับมาแลวก็ไป เอา ทางแยกทางนี้
พระทานจะลองหมา ทั้งหยอกหมาดวย ทดลองภูมิของหมาดวย ถึงทางแยกทานก็แยกไปนี้
เสีย หมาก็วิ่งไปคาบแลวดึงมา นี่ในตําราเปนอยางนั้น มันรูจริงๆ หมา มันก็มแี ตหมาของ
พระนางเจารําไพพรรณนี หมาตัวนี้กับหมาตัวนั้นแปลกกัน พระนางเจารําไพพรรณนีทาน
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ใหหมาคาบกระเชาเล็กๆ ตามทานไปจายตลาด เขามาเลาใหฟงขบขันดี คือมันเปนความ
จริง วันไหนไปตลาดคนเขาก็รุมดูหมาคาบกระเชาไปขางหนา
ทีนี้วันจะเกิดเหตุ ในตลาดมันมีหมาดวย พอเห็นหมาตัวนี้คาบกระเชาไป หมา
ทั้งหลายก็มาไลกัด โอย กระเชาไมทราบตกไปไหน หมารอง วิ่งใหญเลย หลงทิศไปเลย
หมาตัวนั้น มันเกิดเหตุตรงนั้น หมาตัวนี้เกิดเหตุ หมาตัวไปนําพระไมเกิด หมาตัวนําพระ
นางเจารําไพพรรณนีนี้เกิดเหตุ ตั้งแตนั้นทานไมเอาหมาไปอีกเลย ทุกวันไปไมมีหมามันก็
ไปสบาย ทีนี้หมาในตลาดมันมีหลายตัวรุมไลกัดเอาเลย รองวิ่งหลงทิศไปเลย ตั้งแตนั้นมา
ทานไมเอาหมาไปอีกละ
เมื่อวานนี้ก็อุตสาหไปสองดาน หลมสัก ไมใชเลนนะ ไปดวยความสงสารนั่นละ มี
อยูสองดาน รวมทั้งหมดดูเหมือน ๒๗ ครอบครัว เราจัดใหแตละครอบครัวเสมอกันหมด
ขาวสารครอบครัวละหนึ่งถุงเปนพื้น ถุงละ ๑๒ กิโล จากนั้นก็น้ําตาลครอบครัวละหนึ่งกิโล
คือเอามากกวานั้นไมไดมันหนัก..รถ ไดพอดีเทานั้น กับปจจัยใหครอบครัวละหารอยๆ ทุก
ครอบครัว สวนเด็กไมกาํ หนด เด็กมีเทาไรก็ใหคนละหนึ่งรอยๆ ไมกําหนด เด็กมีมากมี
นอยเทาไรใหหมดทุกคนคนละรอยๆ ทั้งนั้น ไปไมลงรถนะ ตั้งแตขึ้นรถไปจนกระทั่ง
กลับมาไมลงที่ไหนเลย นั่งอยูในรถ เปดทายรถแลวก็เอาของออก นับครบจํานวนแลวก็ปด
ประตูรถกึ๊ก พูดกับเขาสองสามคํา ไมลงแหละ เราเคยมาสงมาเสียธรรมดาของเรา มาตาม
อัธยาศัยเรา เขาก็มารุมอยูขางๆ ไมพดู พอของลงเสร็จแลวก็วา ไปละนะ ปดประตูกึ๊กแลว
ไปเลย ทางดานโนนก็เหมือนกัน ไมลงรถเลยตั้งแตออกจากวัด นั่งรถตลอด มาลงรถ
ทีเดียวนี้
พอลงรถนี้คนมาจากที่ไหนบาง จังหวัดตากหรือไง มากันมากมายเต็มอยูนี้ เรา
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาเต็มที่แลว ลงจากนั้นยังจะมารับแขกมันไมไหวแลว เขามาธุระ
อะไรบาง ถามเหตุผลกลไก วาอยากมากราบมาไหวเฉยๆ เออ ถาอยางนั้นใหไปกราบไหว
เสีย อยาใหลงไปเถอะเหนื่อยมาก ลงรถแลวไปเลย ไมลงมาเลย อยางนั้นซิถาเลนกับแขก
แลวตายจริงๆ นะ ไมหวาดไมไหว ไปที่ไหนเหมือนผูตองหา ปดมานไวภายในไมใหใคร
เห็น จะสั่งเสียอะไรก็สั่งออกมาจากภายในๆ ตองการอะไรๆ ตามขางทาง สั่งเสียออก
มาแลวใหเขาไปรับ เราไมใหใครเห็นแหละ ไปที่ไหนแบบเดียวกันหมดเลย
ไปสกลนครเมื่อวานซืนนั่นก็เหมือนกัน ไปทีแรกดูไมเห็นใคร เราลงรถปบแลวก็เขา
กราบพระธาตุพอแมครูจารยมั่นที่พิพิธภัณฑประมาณอยูในยาน ๑๒-๑๓ นาทีเสร็จนั้น
แลวออกมา โอย มาเต็มอยูแลว ตั้งเกาองเกาอีต้ อนรับอะไรเรียบรอยแลว เราก็มายืนอยูที่
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เกาอี้ ชี้แจงเหตุผลใหทราบทุกอยางๆ ขออยาใหนั่งเลยเถอะ มาจากนูนก็ออกจากแขกแลว
ก็มาที่นี่ ใหรับที่นูนที่นี่ไมไหวละหลวงตา เวลานี้ไมสบายอยูแลว ตองขออภัยนะไมนั่งละ
พอวางั้นแลวก็ไปเลยไมนั่ง ถานั่งนี้จะเสียเวลาไปเทาไร คุยไปเทาไร กําลังออกเทาไรๆ ไม
นั่งแหละดี ออกมาก็ยืนพูดใหเขาทราบเหตุผลแลวขึ้นรถมาเลย มันเหน็ดเหนื่อยแลวไม
อยากเลนกับอะไรแลวทุกวันนี้ ไปนี้ก็ไปเพราะความเมตตาทั้งนั้นนะ ถาไมใชเมตตาไมไป
แหละ แตนี้อํานาจความเมตตา ซอกแซกซิกแซ็กไปหมด ยิง่ โรงพยาบาลที่ไหนจําเปนเขา
ไปเลย ที่ไหนอยูนอกๆ ไมคอยเขา ไปอยางนั้นเปนประจําๆ ดวยความเมตตาสงสาร
นี่ที่พูดไปเมือ่ วานนี้ เสาไฟฟาจะเอาเขามาที่ตําหนักนี้นะ ทางบรรดาลูกศิษยลูกหา
ทั้งหลายเห็นดีกันอยางนัน้ แนะ ตกลงเราก็อนุโลม แตที่จะใหเราทําอยางนั้นเราไมทํา วัด
ปาพระพุทธเจา-พระสาวกทั้งหลายไมเห็นมีไฟฟา มันก็จาอยูขางใน เอาไฟฟามาขางนอก
มาจาอยูขางนอก ขางในนี้หลับหูหลับตามืดบอดทั่วโลก พระพุทธเจาไมเห็นมีไฟฟา สาวก
ไมเห็นมี ทานอยูในปาในเขาแตจิตใจของทานจาไปหมด นี่หลักใหญอยูตรงนี้ แตเราไมเคย
พูด เฉย เปนแตเพียงวาในวัดนี้เราไมเอาไฟฟา
นี่อยางอนุโลม เห็นไหมมันลุกลามเขามาก็มามีที่นี่ ตั้งโรงไฟฟาเล็กๆ อยูที่นั่น ถึง
เวลาแลวใหปดไฟฟา นอกจากเวลาจําเปนก็เปด นอกนั้นไมใหมี ทีแรกไมใหมีเลย แต
เรื่องราวมันลุกลามเขามาๆ จึงอนุโลม แลวก็ยังจะมีเสาไฟฟาเขาตําหนักอีก นี่ก็เปนบรรดา
ลูกศิษยลูกหาเขาอยากทํากัน เราก็พิจารณาเหตุผลก็ เออ เพื่อเฉลิมพระเกียรติทานก็ทํา
เสีย เราก็วางั้น เพราะฉะนั้นเขาจึงจะทําเปนเสาไฟฟาเขามาตรงนั้น นี้ละเรื่องอนุโลม
อนุโลมทางนั้นอนุโลมทางนี้ ทางธรรมเลยถูกเหยียบๆ เรื่อยนะ
ทางวัดเราใหมีขอบมีเขตนะ ตอไปนี้เราจะยิ่งจํากัดแลวนะ หมดเวลาแลวจะให
ต.ช.ด.ยืนเฝาอยูประตูเลยนะ ไมสมควรดีไมดีตรวจบัตร คือมันรุมรามๆ มากไปดูไมได
เลยนะ ถึงเวลาที่ควรจะงดเรื่องการไปมาหาสูกันนี้กับไมมีเวล่ําเวลา เมื่อวานนี้ออกไปก็เห็น
เด็กรุนๆ ไมไดเรื่องไดราว ขี่มอรเตอรไซคมาเที่ยวเลนตามวัดตามวา มาหนาประตูก็ขนาบ
เอาเสีย ก็อยางนั้นแลว ถาออกไปเจอก็เอาแหละ ไมวาใครเขามานี้ถาผิดเวลา เพราะ
สวนมากเราจะไปตอนเวลาคนเลิกแลว เราถึงจะดอมออกไป ออกไปดูคลองน้ํานูน เขาทํา
ไปถึงไหนๆ แลวถึงไดออกไป ก็ไดดุเอาเสียบางเมื่อวานนี้ ใหระวังนะใคร
นี่ถามันรุมรามๆ เขาไปไมไดนะ ไลหนีหมดจริงๆ มันยุงเปลาๆ ไมเห็นไดเกิด
ประโยชนอะไรเทาที่ควรนะ วามาภาวนาหรือมานอน มาระเกะระกะ มาขวางหูขวางตา มา
ทําลายวัดก็ไดนี่ เราไมไดไวใจนะสิ่งเหลานี้ มาใหตั้งอกตั้งใจ มีกฎมีระเบียบ มีขอบังคับซิ
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ถึงเวล่ําเวลาเขาออกทานก็บอกแลวควรจะจําไดแลว รุมรามๆ ไดยังไง ดีไมดีตอ ไปจะให
ต.ช.ด.ยืนอยูประตูตรวจใครเขาออกไมมีเวล่ําเวลา ถาถึงเวลาแลวตรวจละตรงนั้น ถึงเวลา
ที่จะปดประตูแลวตรวจ เวลาธรรมดาก็ปลอยธรรมดา ถึงเวลาที่ควรจะปดใหมีขอบเขตตอง
ปด ทีนี้ตอ งตรวจกันละซิ ไปอะไร เขาไปแลวนะ เลอะเทอะเขาไป
ในวัดสําหรับพระนี้ใครเขาไปยุงไมได นี่เราสั่งขาดตัวเลย จะมีแตคนของวัดที่รับใช
พระเขาออก ผูชายเขาออกรับใชพระเทานั้น นอกนั้นไมใหจุนจาน ไมวาผูชายผูหญิงเขาสุม
สี่สุมหาไมใหเขา เปนทําเลของพระทานภาวนา ไปดูซิทําเลของพระ สถานที่เหมาะสมๆ
รานเล็กๆๆ หรือกระตอบเล็กๆ หรูหราอะไรอยางนี้ ไมมีในนั้น เขาไปขางในรานเล็กๆ
ทานอยูภาวนาของทาน ทางจงกรมติดแนบๆ อยูตลอดเวลา นั่นทานทําความเพียร อะไร
เจริญมันสูใจเจริญไมไดนะ ใจเจริญดวยธรรมนี้สงบรมเย็น ใจเจริญดวยกิเลสตัณหามีแต
ฟนแตไฟ
เห็นไหมละโลก จุดไหนที่วามีความสงบรมเย็นไมมี รอนเปนไฟกันทั่วโลก นี่ก็
เพราะกิเลสมันออกเพนพาน ใครก็ตางคนตางสงเสริมกิเลสดวยทิฐิมานะ อํานาจบาตร
หลวงปาๆ เถื่อนๆ มาเบงกันละซิ แลวก็ทะเลาะกัน กัดกัน ฆากันพินาศฉิบหาย ไดยินเปน
ประจําไมใชเหรอ มีแตกิเลสออกทํางาน ถาธรรมออกทํางานแลวไมมี มีแตความสงบ
รมเย็น ฟงเสียงเหตุเสียงผลอรรถธรรมถูกตองดีงามปฏิบัติตามนั้น อะไรไมถูกปดออกๆ
ตางคนก็ตองฟงเสียงกัน ไมวาผูใหญผูนอยใหถอื ธรรมคือเหตุผลกลไก ควรหรือไมควรซึ่ง
เปนหลักใหญ เปนอํานาจใหญ
อํานาจของกิเลสตัณหานี้ใหฟงเสียงธรรม ถาเอาธรรมมาเปนบอยแลวฉิบหายหมด
ถาเอากิเลสเปนบอยใหธรรมเปนผูบังคับบัญชา แมคนมีกิเลสอยูก็มีความสงบรมเย็นไดนะ
ถาไมมีธรรมแลวเปนอันวาแหลกเหลวไปหมด เห็นไหมโลกกวางแสนกวางหาความสงบที่
ไหนได มันเปนโลกแหงกิเลส และเปนโลกของคนที่สงเสริมกิเลส มันก็มีตั้งแตทฐิ ิมานะ
อวดดีอวดเดน อวดกามเจาของ อวดอํานาจเจาของ สุดทายก็ตายไดดวยกันทั้งนั้น ไมวา
อํานาจมากอํานาจนอย กิเลสจับหัวไสเขากัดกันตายไปเลย พินาศฉิบหายไปเลย
นี่ก็เห็นอยูไมใชเหรอ เดี๋ยวนี้ก็เดนอยู ใจกลางโลกเสียดวย ผูใหญเสียดวยพาเปน
เด็กเล็กเด็กนอยก็เลยรอนไปตามๆ กันหมด จากผูใหญที่วามีอํานาจบาตรหลวงเบงกาม
เจาของนั่นเอง แตมันไมพนตาย ใครจะเกงขนาดไหนมันก็ตาย ถามีธรรมไมวาผูใหญ
ผูนอยฟงเสียงอรรถเสียงธรรม เอาธรรมเปนใหญแลวสงบรมเย็นไปหมด ตั้งแตสวนยอย
ถึงสวนใหญ
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มีศาสนาเทานั้นที่จะระงับดับทุกขหรือความวุนวายทั้งหลายเหลานี้ได
แตเปน
ศาสนาที่เปนอรรถเปนธรรมจริงๆ นะ ไมใชศาสนาสักแตวาตั้งขึ้นมาดวยคลังของกิเลสเปน
เจาของศาสนา อันนั้นเปนกิเลสเปนเจาของศาสนา แลวบงการไปทางใด บริษัทบริวาร
เคารพนับถือแลวก็เอาโครงการของกิเลสนี้ออกเผากัน อวดกัน ดีไมดกี ็วา ศาสนาเราดี
ศาสนาเขาไมดี นั่นละที่นี่มาแขงศาสนากัน อวดกามกัน แลวสุดทายพวกศาสนาตอศาสนา
มันก็กัดกันเหมือนหมาได นั่น ถาศาสนาเปนศาสนาที่เปนอรรถเปนธรรมจริงๆ แลวไม
ไดมาแขงกันนะ เอาปฏิบัติไปเถอะ ถาปฏิบัติตามศาสนาแลวดีทั้งนั้น ตามธรรมนะ เย็นไป
หมด ศาสนามันตางกัน
ศาสนาของคนมีกิเลสก็มี ศาสนาของผูสิ้นกิเลสแลวก็มี อยางพุทธศาสนาเปน
ศาสนาของผูสิ้นกิเลส แนะนําสั่งสอนที่ไหนมีแตความสงบรมเย็นเปนสุขไปๆ เขามา
สวนยอยแมแตตัวเองก็มคี วามสงบเย็นใจ ขยายไปถึงเพือ่ นถึงฝูงเปนกลุม เปนกอนเล็กๆ
นอยๆ ก็สงบรมเย็นเปนจุดเปนดอนไป ถาธรรมอยูที่ไหนกวางออกไปก็เย็นไปเรื่อยๆ ถา
กิเลสเขาไปตรงไหนแตก เหมือนหมอ หมอเล็กหมอใหญกเิ ลสทับแตกหมดเลย อยางนอย
ราวรานๆ เพื่อจะแตก กิเลสเขาไหนไมมีทางดีแหละ ทําใหแตกไปหมด
โลกนี้ก็วาเปนโลกผูฉลาด แตมนั ฉลาดดวยกิเลสละซิ มันจึงฉลาดดวยความ
เบียดเบียน ฆาฟนรันแทงกัน กอฟนกอไฟเผาไหมกัน มันฉลาดดวยกิเลส แตละคนๆ ก็
ปฏิญาณตนอยางหนักแนนมั่นคงเสียดวยวาถือศาสนานั้นศาสนานี้ ถาศาสนาเปนสิ่งที่จะ
ระงับดับทุกขจริงๆ มากัดกันทําไม ถาไมใชศาสนาโครงการสงเสริมกิเลสใหเอาไฟเผากัน
เทานั้น ศาสนามีเต็มโลกเต็มสงสารจึงไมมีความหมายเพราะไมใชศาสนธรรม ที่จะนํา
บุคคลใหมีความสงบรมเย็น เปนศาสนาที่สงเสริมกิเลสใหเอาไฟเผากัน นี้ละศาสนามัน
ตางกัน
ศาสนาของคนมีกิเลสก็เปนคลังกิเลส โครงการของกิเลสออกจากเจาของศาสนา ตี
กระจายออกไปไหนเปนแขนงของกิเลสทั้งนั้น กอฟนกอไฟไดหมด ถาเปนศาสนธรรมแลว
กอไปที่ไหนกระจายออกไปใหสงางามสงบรมเย็นทั่วหนากันไปหมด นี่มนั ตางกัน ศาสนานี้
มีสองประเภท ศาสนาของผูสิ้นกิเลสสอนใหสงบรมเย็น สามโลกธาตุสอนไดหมด เชน
พระพุทธเจา แตศาสนาของผูม ีกิเลสมีมากมีนอยก็มีฟนมีไฟไปดวยกัน เปนโครงการของ
ฟนของไฟของกิเลสไปดวยกัน เผากันไดทั่วโลกดินแดน ศาสนาจะมีมากนอยเพียงไรไมมี
ความหมาย เพราะเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น
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โลกหาความสงบรมเย็นไมไดเพราะไมมีธรรม มีแตคําวาศาสนาเปนคําสอนของ
กิเลสก็ได เปนคําสอนของธรรมก็ได ศาสนา แปลวาคําสอน การสอน ถาวาธรรมก็คําสอน
ของธรรม แนะ ศาสนาของกิเลสเปนคําสอนของกิเลส ตีไปไดทั้งนั้นละ เราดูตัวของเราซิ
วันไหนที่กิเลสรุกรานจิตใจมากๆ วันนั้นภาวนาหาความสงบไมไดนะ เราดูหัวใจเรานี่ก็แลว
กัน ถาวันไหนจิตใจฟุงซานรําคาญกับเหตุการณตางๆ แลววันนั้นภาวนาไมเปนทา กิเลส
เปนฟนเปนไฟนั้นเผาแหลกไปหมดเลย ตองไดระงับดับกันอยางรุนแรง ความเพียรซัดเขา
ไปๆ
อยางเมื่อเชานี้พูดถึงเรื่องการตั้งสติ การตั้งสตินี่เปนพื้นฐานแหงการปราบกิเลส
ไวไมใหพองตัว ใครมีสติอยูตลอดเวลานั้นละกิเลสไมเกิดตลอด พอเผลอเมื่อไรกิเลสคือ
สังขารปรุงแลว เปนเรื่องของกิเลสปรุงขึ้นมากวานเอาไฟมาเผาตัวเองและเผาผูอื่นไปได จึง
ตองใหระงับดับเรื่องสังขารดวยสติใหดี ฝกหัดเบื้องตนใหมีสติ อยางผูปฏิบัติเพือ่ มรรค
ผลนิพพาน จริงๆ ใหมีสติกับจิต กับคําบริกรรมติดกัน ตอไปนี้ตงั้ รากฐานนี้แลวกิ่งกาน
แขนง-ความเฉลียวฉลาดจะคอยแผกันไปๆ ดวยการสงเสริม คือการพิจารณาทางดาน
ปญญา มันก็กวางขวางออกไป
นี่ละสติเปนสําคัญอยางนี้เอง
ถามีสติอยางนีแ้ ลวจะทําการทํางานอะไรก็เปน
สัมปชัญญะ รูรอบในตัวเองและรอบในหนาที่การงานไมคอยผิดพลาดนะ ถาไมมีสติเลย
เลอะๆ เทอะๆ ทั้งนั้น วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ เอาละนะพอ วันไหนไดเทศนทุกวันๆ เหนื่อย
นะ เหนื่อยมาก
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

