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เล็งธรรมเสมอ
กอนจังหัน
การปฏิบัติธรรม คือจิตตภาวนาเปนสําคัญ ขอใหใชความสังเกตความเพียรของ
ตนเองเสมอ ผูปฏิบัติจะไดผลไปเรื่อยๆ ถาสักแตวาทําๆ ใชไมไดนะ ที่สําคัญก็คือที่พูด
แลวนั้น สติเปนสําคัญมาก ปญญาจะติดแนบกันไป จะออกเปนเวลาๆ แตสตินี้เปนพื้นฐาน
ตลอดสําหรับความเพียรทุกขั้น จนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปญญา จะปราศจากสตินี้ไมได
เลย การภาวนาก็ใหสังเกตตัวเอง สําหรับเราอยูในวัยนี้การขบการฉันเปนสําคัญ ขอใหทาน
ทั้งหลายพิจารณาธรรมกับลิ้นกับปากมีคุณคาตางกันอยางไร คนในวัยนี้ พระในวัยนี้ ลิ้น
ปากจะเหนือธรรมไปตลอดนะ อันนัน้ ก็ดี อันนี้กด็ ี ฟดเขาไปๆ ขึ้นหมอนแลวเหมือนหมูขึ้น
เขียง กินมากตองนอนมาก ขี้เกียจมาก
ถาไมกินก็ไมได จะทํายังไง เราตองใชความพินิจพิจารณาบังคับกันไวเสมอนั้น
แหละ อยาใหเปนไปตามลิ้นตามปาก ความอยากไปจากลิ้นจากปากนี้มันเปนอันตรายตอ
ธรรม ใหบังคับกันไวเสมอสําหรับคนในวัยนี้ บังคับไวเพื่อธรรมๆ อยาเห็นลิ้นปากยิ่งกวา
ธรรมจะกาวไมออก ขอใหหนักแนนในธรรมเสมอ การอยูการกินใชสอยนี้เราเคยกินมามาก
นอยแลว ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร แตการประกอบความเพียรดวยความเขมขนตั้งอกตั้งใจนี้
จะเห็นผลเปนลําดับลําดาไป สมความมุงหมายกับเราที่มาปฏิบัติธรรม ขอใหทานทั้งหลาย
พิจารณา
การอดจริงๆ นั้นรูสึกวาจะหนัก แตก็จําทนสําหรับผูที่ตองการอยางเนนหนักๆ
มักจะอด แตอดนั้นอยาอดมากไปนัก ผมเคยเดินมากอนทานทั้งหลายแลว จึงไดเอามา
สอนทานทั้งหลาย การผอนอาหารนี้เหมาะ แตการอดนั้นเปนที่หนึ่ง แตมีลําบากอยูบาง
เปนธรรมดา ขอใหนําสิ่งเหลานี้ไปพิจารณาเทียบเคียงตนเอง อยาเห็นแกลิ้นแกปาก อยาง
นี้ใชไมไดนะ ขอใหปฏิบตั ิดวยความสนใจสังเกตความเพียรของตนเอง สตินี้เปนพื้นฐาน
อยาปลอยอยาวาง จะทําหนาที่การงานอะไรใหมีสติติดแนบ เรียกวาเปนสัมปชัญญะอยูใน
ตัว ก็ไมเสียความเพียร ทําอะไรก็ขอใหทําดวยความมีสติ มีสมั ปชัญญะอยูกับตัว เปนนัก
ภาวนาตองเปนนักสังเกตไปดวยกัน ถาไมสังเกตจะไมไดเรื่องไดราวอะไร
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เวลานี้ศาสนาหดยนเขามาๆ ถาใครไมตั้งอกตั้งใจใหเปนเกาะเปนดอนที่พึ่งของ
ตนเองได ก็จะเปนทะเลมูตรทะเลคูถไปตามๆ กันหมด โลกนี้หาความหมายไมได อยางเรา
ถือพุทธศาสนาก็มีแตชื่อ แตหาความหมายไมไดสาํ หรับชาวพุทธเรา แลวชาวพระเราอีกก็มี
แตผาเหลืองโกนผมโกนคิ้ว ไมมีความหมายอีกเหมือนกัน เปนชั้นๆ เขามาถึงนักปฏิบัติ มี
แตผาสีแกนขนุน ไปที่ไหนก็โกเกวาตัวเปนกรรมฐาน อันนี้ก็ใชไมไดเหมือนกัน มีจุดอยูท ี่ใจ
กับธรรมจดจอกันเสมอ เราจะคอยรูผิดรูถูกเปนลําดับตามขั้นตามภูมิมาตั้งแตเปนฆราวาส
ชาวพุทธ ชาวพระและพระปฏิบัติ เปนชั้นๆ เขาไปอยางนี้ เราจะไดผลประโยชนจากพุทธ
ศาสนาไปครองตัวๆ จะไมลมจมฉิบหายไปตอหนาตอตาพระพุทธเจา ที่เรียกวาพุทธ
ศาสนาครองหัวใจ แตเราแหวกลงนรกดวยความประมาท ความไมมีสติสตัง ความไมพินิจ
พิจารณา เปนความเสียหายสําหรับเราเอง
พระพุทธเจาประทานพระโอวาทใหแลว เพื่อเราไดนําไปปฏิบัติเปนมหามงคลแก
เรา แตกลับกลายไปเปนอยางอื่นไปเสีย พระพุทธเจาไมไดขาดทุนนะ พระพุทธเจาไมไดตก
นรกอเวจีที่ไหน พวกเรานี้แหละพวกที่จะเขาสูสงคราม ทานสอนวิธีการรบวิธีการรับทุก
อยางไวดวยอรรถดวยธรรมโดยดี ขอใหนําไปปฏิบัตินะ วันนี้เทศนเรื่องนี้ยอๆ ใหพระ
ปฏิบัติเราฟง ใหไดเปนสิริมงคลแกตนของตนแลวไปที่ไหนจะเปนมงคลไปทั่วบานทั่วเมือง
นั่นละ ถาผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปทีไ่ หน เพราะใจเย็น ใจมีขอบเขต ใจมีสติ จะเย็นตัวเอง
แลวก็เย็นกับผูเกี่ยวของไปตลอด ใหพากันจําเอานะ ทีนี้จะใหพร
หลังจังหัน
ภูวัวนี้ไดสงอาหารเปนประจํา ดูเหมือน ๒๐ ปกวาแลวนะ วัดถ้ําภูวัวมีพระมาก แต
กอนอยางมากแค ๓ องค เพราะทีโ่ คจรบิณฑบาตไมมี อาศัยบานคนจนอยูในปาในเขา
ทานอุทัยทานอุตสาหอยูนั้น เราก็ไดทราบเรื่องราวมานานพอสมควร แตไมมีโอกาสที่จะไป
ดู ทีนี้พอไดโอกาสก็ไปดูที่วา มีคนมาเลา พระมาเลาใหฟง วาสถานที่นั่นเหมาะสมมาก
ทีเดียว แตพระอยูไมได อยูไดเพียงสองหรือสามองค อยูก็ตอ งอยูเขียมๆ ขาดๆ เขินๆ ได
เพียงสองสามองควางั้น เราจึงไดไปดู พอไดโอกาสก็ไป ลงรถปบแลวไปเลย ตระเวน แต
กอนแข็งแรง ยังหนุมนอยอยู พอลงรถปบ ออกแลวไปเลย ตระเวนภูเขาลูกนั้น ไปดูหมด
เลย โห มีแตที่เหมาะสมๆ ทัง้ นั้น ที่บําเพ็ญสมณธรรม สมชื่อสมนามที่เขาเลาลือวา
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สถานที่เหมาะสมมาก พระมาเลาใหฟง ประชาชนก็มาเลา ประชาชนชาวพุทธเรานี่แหละ
วาเหมาะสมมาก ไปดูแลวเหมาะสมจริงๆ
มาก็เอากันเลยกับอุทัย ประหนึ่งวาทําสัตยาบันสัญญากันโนนแหละ ประหนึ่งวาเปน
อยางนั้น คือเอาจริงจัง พอมาถึงทีพ่ กั แลวก็บอกกับทานอุทัยเลย ผมไปดูหมดแลว สถาน
ที่นี่เหมาะสมมาก พระจะมาจํานวนมากนอยเพียงไรไดตลอด เหมาะสมทั้งนั้น ตั้งแตนี้
ตอไปทานจะรับพระมากนอยเพียงไร เอา รับ ผมกลับไปนี้จะจัดอาหารสงมาใหเลย ตั้งแต
นี้ตอไปพระจะมาเทาไร ถาเปนผูตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติดีสมกับสถานที่นี่แลว เอามาผมจะรับ
เลี้ยง ตั้งแตบัดนั้นมาก็จัดของสงเสียเดือนละครั้งๆ เปนประจํา พระจึงมีจํานวนมากตั้งแต
บัดนั้นมา
อาหารการขบฉันไมใหอด เราสงเสียเอง พระมากเทาไรเราก็ไมวา เพราะบอกแลว
วา เอามาเทาไรใหมาเราจะรับเลี้ยง เราบอกอยางนั้น ถาเปนพระตั้งใจปฏิบัติแลวใหมา ให
ทานคัดเลือกดวยดี ถาพระโกโรโกโสอยาใหอยูนะ ใหไลลงภูเขาใหหมด บอกอยางนั้นนะ
เรา มันเสียศักดิ์ศรีของภูเขาเรา วาอยางนั้นแหละ ถาตั้งใจปฏิบัติดี เอามา เพราะสถานที่นี่
เหมาะสมมากทีเดียว จะรับพระเณรไดมากขนาดไหนก็ไมขัดของในสถานที่พักที่อยู นั่นละ
ทานจึงไดรับพระเณรมาจนกระทั่ง ดูทานจะยึดเอา ๓๐ องคเปนจุดศูนยกลาง มีลดกวานั้น
บาง สูงกวานั้นบาง ๔๐ บางบางทีนะ แตอยูในจุด ๓๐ สวนมาก เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้
พระไปอยูนนั้ ก็ดังที่วาจริงๆ คือทานมีความตั้งอกตัง้ ใจเปนพื้นฐานอยูแลว พอตก
ค่ํามาทานก็เอาเทปมาเปดฟง ทานมารวมกันนั่งฟงเทป นั่งภาวนาฟง สวนมากก็เปนเทป
ของเรา ฟงเทศนแลวก็นั่งภาวนาไปดวย อยางนอยวันละกัณฑๆ เปนประจํา พอฟงเสร็จ
แลวองคไหนจะลุกไปก็ได หรือจะนั่งภาวนาตอไปก็ได ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เราจึง
ตัดขาดไวทกุ สิ่งทุกอยางเพราะเราจะสงเสริมพระใหทรงอรรถทรงธรรม
ทรงมรรคผล
นิพพานตามเยี่ยงอยางของพระพุทธเจาและสาวกที่ทานพาดําเนินมา และสั่งสอนเราใน
สถานที่เชนนั้น เราจึงตองบอกอยางเด็ดขาดเลย เราก็สงอยางนั้น เผื่อไวเสมอๆ บางทีก็
พระมาจากขางๆ ที่นั่นที่นี่ มาติดตอขอไปจากทาน เราบอก เอาใหทานไป ผมจะไปเทีย่ วสง
ซอกแซกไมได มาใหจุดเดียว เพราะเราจัดไปนั้นเราเผื่อไปทั้งนั้น เผื่อๆ ไป ถาขาดเขินให
บอกไปทันทีไมตองเกรงใจ ผมจะสงมาทันทีเหมือนกัน บอกอยางนั้น
เพราะฉะนั้นจึงสงไปเปนประจําไมใหขาด ไมใหบกพรองเลย ไปทีไรถามทุกทีพระมี
เทาไรๆ เขาก็มาบอกเราเพื่อจะจัดอะไรใหถูกตอง วันนี้รถ ๔ คันละ วันนี้ไปรถ ๔ คัน รถ
ปกอัพบองขึน้ เขาเรียกบองขึ้นสูงๆ เต็มๆ รถปกอัพ ๓ คัน รถหกลออีกคันหนึ่ง นั้นก็
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บองขึ้นเหมือนกัน ใสเต็มเลยๆ รถ ๔ คันใสเต็มเอี๊ยดๆ อยางนั้นเปนประจํา บอกถารถไม
พอเอามาอีก ไมพอกับของที่จะไปใหพอดีกับวัดนี้ เขาบอกพอๆ บอกก็บอกอยางนั้น
เพราะนิสัยเราพูดจริงๆ เราไมทําชุยๆ สักแตวาผานมือไป ไมเอา เราไมเคยทําอยางนั้น
เพราะฉะนั้นใครมาเหลาะแหละตอเราจึงไดถูกดุเอา
นี้ก็บอก อาหารใหหาแตของดีๆ เรื่องหมดเรื่องสิ้นเรื่องเปลือง เขาไปแตละครั้งๆ
นี้เราไมเคยถามตั้งแตโนนมานี้ ๒๐ กวาปแลว เราไมเคยถามวาไปครั้งหนึ่งหมดเทาไร ไม
เคยมี ถาเราถามอยางนัน้ ก็เรียกวายังมีหึงมีหวงอยูใชไหมละ เปดโลงเลยเอาใหเต็มรถ เอา
ของดีๆ ทัง้ หวานทั้งคาวเขาจัดไปพรอมกันเลย คันไหนเปนผลไมก็เต็มรถไปเลย ชนิด
ตางๆ ใหเขาหาเอง อาหารหาตั้งแตของดิบๆ ดีๆ เครื่องกระปงกระปองใหมีครบหมดเลย
เปนอยางนั้นมาเปนประจํา เวลาเอาของลงแลวเหมือนภูเขาลูกหนึ่ง บางคนเขามาเห็น โอย
มาจากไหน เขาบอกอาจารยมหาบัว โอย ก็เปนอยางนั้นแลว บางคนเขารูนิสัยเขาก็วางั้น
โห อาจารยมหาบัวถาทําอะไรแลวทําเลนไมเปน ถาเขาไมรูเขาตกตะลึงนัน่ ละ
เพราะของไปนี้ ๔ คันรถเต็มเอี๊ยด กองพะเนินเทินทึก อยางนั้นเปนประจํา ทุก
อยางไมใหบกพรอง อาหารเปนพื้นที่เราสั่งตายตัวก็ประเภทขาวสาร น้ําตาล น้ําปลา น้ํามัน
พืช อาหารสําเร็จรูปพวกอาหารกระปอง นี่เปนพื้นเลย สวนนอกนั้นใหเขาหาเอง พวก
อาหารสด อาหารยาว อาหารสดฉันไดวันสองวันก็หมด อาหารยาวเชนอยางกุนเชียงอยางนี้
ฉันไดนาน ฟาดไปเปนถุงๆ ไปเลย เปนอยางนั้นละ
โรงพยาบาลมาหาเรานี้ก็เหมือนกันอีก แบบเดียวกัน ไมเคยถาม ที่ถามไดถามเรื่อง
น้ํามันหนหนึ่งเทานั้น เห็นน้ํามันเต็มรถมานี้ใสถังใหญๆ ๒๐๐ ลิตร โฮ รถบรรทุกอะไรเต็ม
รถ เขาบอกถังน้ํามัน เอามาใสปม โห มากขนาดนี้เทียว เต็มรถมาเลย เปนถังๆ เขามา มัน
มาสัมผัสก็เลยถาม น้ํามันที่เติมรถใหเขานั้นเดือนหนึ่งหมดประมาณเทาไร เขาบอกหาแสน
นั่นก็อยางนั้น เพียงน้ํามันก็เดือนละหาแสนกวาแลว นอกนั้นเราไมนับ มีเทาไรทุมลงๆ
อยางนี้ตลอด โรงพยาบาลตางๆ มาใหเสมอกันหมด ที่พิเศษก็เสมอกันหมดอยางนัน้ เมื่อ
มีอยูแลวเราจะไมอดั ไมอนั้ การใหทาน
สั่งทางภูวัวก็แบบเดียวกันกับนี้ อันนี้เราดูแลอยูเรื่อย แตก็ไมไดเตือนเขาแหละ
เพราะเราสั่งไวอยางเด็ดขาดทุกอยางไมใหเคลื่อนคลาด วาอะไรเปนอันนั้น จริงจังทุกอยาง
เรามีพอที่จะสงเคราะหผูยากจนไดกต็ องสงเคราะหกันไปคนเรา เรามีเรามองดูแตพงุ เราใจ
ของเราไมถกู ตองดูคนทุกขคนจน เราอยูรวมกันทั่วโลก อาศัยกันทั้งนั้นแหละ โลกอันนี้
โลกอาศัยกัน นับแตมหาเศรษฐีลงมาหาคนทุกขคนจน อาศัยกันทั้งนั้น อยูโดดเดี่ยวไมได
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มนุษยเรา จึงเรียกวาสัตวหมูสัตวพวก สัตวขี้ขลาด อยูคนเดียวไมได ตองอาศัยกัน เมื่ออยู
ดวยกันก็ตองเห็นคุณคาของกันและกัน เห็นโทษแหงความขี้ขลาดของตนแลวอยูดวยกันได
อยางในวัดนี้มันเปนครอบครัวเดียวกันเลย ของอะไรๆ ตกมาไมใหมาถามเรา ใคร
ตองการอะไรเอาไป ใหใชดวยความเปนธรรม นั่น ธรรมตองครอบไวเสมอ อยาใหเลย
ธรรม ใครจะเอาอะไรไปๆ ของมีมามากนอยไมตองมาติดตอมาถามเรา เราสั่งขาดเลย มี
อะไรๆ ใครเอาไปใชๆ หรือจะจัดแจกจายไปทางไหนก็แลวแตพิจารณากัน เราวาอยางนั้น
แหละ สั่งขาดไปเลยทุกอยาง
พูดถึงเรื่องวัดนี้ เราพูดตามความสัตยความจริงที่เราไดผานมา เรียกวาทั่วประเทศ
ไทยละ เรานี่เปนนักเที่ยวจริงๆ ทั่วประเทศไทย ไปที่ไหนวัดไหนๆ มันก็ทนไมไดละจะมา
ขึ้นอยูกับวัดนี้วาเปนนักเสียสละ วางั้นเลย วัดนี้เปนวัดเสียสละจริงๆ เราผานไปหมด มันก็
อดพูดไมได เพราะเราไมไดพดู ดวยการจะยอตนเหยียบตนนะ พูดดวยความเปนธรรม มัน
ก็มาขึ้นอยูทนี่ ี่ ที่ไหนๆ ก็มาขึ้นอยูท ี่นี่ เราชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะในหัวใจเราไมมี
อะไร เราเปดโลงหมด มีแตความเมตตาครอบไวๆ หมด เพราะฉะนั้นอะไรที่เก็บไวดวย
ความหึงหวง จึงไมมีสําหรับวัดนี้ ไมมีเลย มีแตเปดโลงๆ แบมือตลอดๆ
การสงเคราะหใหทานเรียกวาไมใหมีอะไรเก็บในวัดนี้ สงเคราะหออกหมดเลย อัน
ใดเก็บไวๆ เพื่อสงเคราะห อยางที่โกดัง แนะ เก็บไวก็เพื่อสงเคราะหเปนระยะๆ สวนอื่นๆ
ที่อะไรมีมานี้แยกออกหมด ทานหมดไมเก็บไวเลย หามเด็ดขาดเลย เพราะเราไมสั่งสม
อะไรนี่ พระพุทธศาสนาพระพุทธเจาเลิศเลอในการเสียสละตอโลกตอสงสาร ไมเชนนั้น
เปนศาสดาไมได ตองกวางขวางสมความเปนศาสดา ความเมตตาก็ครอบโลกธาตุ การ
เสียสละก็ตองเปนแบบเดียวกัน ไมวาพระพุทธเจาพระองคใดแบบเดียวกันหมด นัก
เสียสละอยูกับพุทธะ พระพุทธเจาแตละพระองคๆ เปนที่หนึ่ง ทานดําเนินมาอยางนั้น นี่ละ
ศาสนา จึงเปนศาสนาที่เย็นสุดยอดเลยพุทธศาสนาของเรา มีความเสียสละ ใครนับถือ
นับถือพุทธศาสนาเขาหากัน นับถือดวยความเปนธรรมนะ ไมใชนับถือสักแตวาพูดเปน
ลมปากเฉยๆ นับถือดวยความเคารพเลื่อมใสจริงๆ นี้สนิทกันหมด โลกเรานี้ไมมีชาติ
ชั้นวรรณะ ไมมีฐานะสูงต่ํา หรือวาภาคนั้นภาคนี้ ประเทศนั้นประเทศนี้ไมมี เขาถึงกัน สนิท
กันไดหมด ตายใจกันได
นี่ละธรรมเปนเครื่องสมาน ไมใชธรรมเปนเครื่องทําโลกใหแตกแยกนะ ธรรมไมมี
เรื่องทําโลกใหแตกแยก มีแตความสมัครสมานใหกลมกลืนสามัคคีดีงามไปดวยอรรถดวย
ธรรม ตายใจกันได ไมวา สวนยอยสวนใหญตายใจกันไดหมด แมที่สุดสามีภรรยาก็ตายใจ

๖
กันไดเพราะธรรมครอบไวแลว ใครก็รูจักของใครของเราเทานั้นพอ นั่นละเรื่องธรรมเปน
อยางนั้น จึงเปนที่ตายใจได ใครไมรูวาธรรมเปนยังไงๆ ใหฟง เสียนะ ก็เทศนมานานแลวนี่
ธรรมเปนอยางนั้น เปนเครื่องสมัครสมานธรรม ไปที่ไหนเย็นไปหมดๆ
เครื่องหมายของการเสียสละที่ออกเปนวัตถุก็คอื การใหทาน
การเสียสละ
เครื่องหมายของพุทธศาสนาเราคือการเสียสละนี้เปนสําคัญ ความตระหนี่เปนภัยและเปน
กิเลส ความเสียสละนี้เปนคุณเปนธรรม เมื่อมีการเสียสละอยูแลวไมวาผูใหญผูนอยทุก
สถานที่เย็นใจกันทั้งนั้น ตายใจกันไดคนเรา ยกตัวอยางเชนวัดปาบานตาด มีกี่ประเทศมา
อยูนี่เต็มไปหมด เปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน เพราะแบบฉบับของธรรมประสานถึงกัน
หมด มีน้ําใจอยางเดียวกัน มีแกใจๆ ดวยกัน ไมมีคําวาถือศรีถือศักดิ์ไมมี ถือความ
ถูกตองดีงาม สมัครสมาน ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเปนสําคัญ นี่
เรื่องของธรรมเปนอยางนั้น ธรรมอยูที่ไหนจึงสมานไดหมดๆ
พุทธศาสนานี้ไมมีขอบมีเขต
ไมมีหึงมีหวง
ไมอวดอํานาจศาสนาของตน
นอกจากนั้นเราก็ไมคอยไดเรียนศาสนาอื่นๆ
เปนยังไงบางทานทั้งหลายพิจารณาเอง
สําหรับเราไมคอยไดเรียน แตพุทธศาสนาเราเรียนสุดกําลังของเราแลว จึงไดนํามาพูดเต็ม
ปากนั้นแหละ เรื่องพุทธศาสนานี้หาที่คานไมไดตลอดมาเลย ถาวาพูดถึงธรรมะก็ขั้นต่ํา ขั้น
กลาง ขั้นสูง ขั้นละเอียดสุดยอด ไมมีที่ตองติเลย เรียบไปหมดเลย ถูกตองดีงามไปหมด
ทานจึงเรียกวาสวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบแลวทุกอยาง
การดําเนินก็ชอบมาแลว
พระพุทธเจาของเราตรัสไวก็ชอบ รูมาจากความรูที่ชอบสุดยอดแลว มาสอนโลกก็เปนธรรม
ที่ตรัสไวชอบแลว ดีงามทุกอยางถาใครนําไปปฏิบัติ นอกจากมันฝนธรรมเทานั้นแหละ มัน
จึงไมดี ถาใครฝนธรรมไมดีแหละ
ใหตางคนตางปฏิบัติตัว ใหเล็งธรรมเสมอ อยาเล็งความคิดความเห็นของตัวเอง
ทิฐิมานะจะเกิดขึ้นนะ ใหเล็งดูธรรมแลวดึงเขาไปหาธรรมๆ ทุกอยางทีเ่ ปนพิษเปนภัยตอ
ธรรมจะสงบตัวลง ธรรมจะกาวหนาออกไปเปนความสงบรมเย็น ออกไปภายนอกประสาน
ไดหมดเลย นี่เรียกวาธรรม ใหพากันจดกันจําเอาไวนะ เราเปนลูกชาวพุทธขอใหรูหลัก
สําคัญความเลิศเลอของพุทธศาสนา เฉพาะอยางยิ่งจะรูที่ใจนะ ใจนี้ประกาศกองขึ้นเลย
ทีเดียว
ไมวาพระพุทธเจาพระองคใดตรัสรูกี่พระองค พอจาขึ้นภายในใจนี้วิ่งถึงกันหมดเลย
เชียว ดังที่เคยพูดใหพนี่ องทั้งหลายฟง เหมือนแมน้ํามหาสมุทร เวลายังไมเขามหาสมุทรก็
มาจากคลองนั้นคลองนี้ มาจากบนฟาอากาศ พอเขาสูมหาสมุทรแลวเปนมหาสมุทรอัน
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เดียวกันหมด ไมตอ งถามถึงกัน น้าํ มหาสมุทรเปนอันเดียวกันหมดเลย ไมตองไปถามถึง
กัน วามหาสมุทรตรงไหนจุดไหนเปนยังไงไมมี เปนมหาสมุทรอันเดียวกัน
จิตของทานผูบริสุทธิ์ถึงธรรมแท
เรียกวามหาวิมุตติ-มหานิพพานแลวเปนอัน
เดียวกัน ทานไมตองไปถามหาพระพุทธเจาพระองคใดๆ เลย จาขึ้นนี้มันถึงกันหมดเลย
เคยเห็นหนาเห็นตา ไมเคยเห็นไมสําคัญ อันนี้แลคือศาสดาแท นั่นลงตรงนี้ จาถึงกัน
เหมือนแมน้ํามหาสมุทรจอลงปบนี้ถงึ กันหมดเลย ธรรมนี้ก็เหมือนกันพอผางถึงจุดนี้ก็ถึง
กันหมด นี่หมายถึงสุดยอดแหงธรรม ศาสดาอยูในนั้นหมด ธรรมอยูในนั้นหมด เปนธรรม
แทงเดียวกัน เรียกวาเปนมหาสมุทรอันเดียวกัน เปนมหาวิมุตติ-มหานิพพานอันเดียวกัน
ไมไดแยกกันไปไหนเลย
เพราะฉะนั้นทานจึงไมทูลถามพระพุทธเจาวามีมากนอยเทาไร ดูอันนี้ถงึ กันหมด
เลย นี่ละธรรมแทเปนอยางนั้น ปฏิบัติตัวของเราเองมาขึ้นอยูกับใจนะ จะเลิศเลอที่ใจ ทาน
ทั้งหลายอยาไปหาสิ่งเลิศเลอจากภายนอกนะ ตองเอาใจเปนประมาณ ใจมีธรรม ใจสงบ
จะรูจักประมาณ การประพฤติตัว ทุกสิ่งทุกอยาง หนาที่การงาน จะรูจักประมาณ ธรรม
ทั้งหลายนี่เปนธรรมชาติอันหนึ่งที่อยูภ ายในจิตใจ จะกระซิบกระซาบเตือน ไมถกู ไมดอี ะไร
จะรูตัวเอง โดยไมตอ งใหคนอื่นมาเตือนมาบอก อันไหนที่รูแลวไมฝนๆๆ นั่น เรื่องธรรม
เปนอยางนั้น ลงอยูกับใจ เหมือนหนึ่งวาศาสดาเตือนอยูตลอด
ธรรมเปนขั้นๆๆ การประพฤติปฏิบัติธรรมคอยรูสึกตัวเปนลําดับ ยิ่งละเอียดเทาไร
ยิ่งรูสึกตัวไปโดยลําดับลําดา จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพนแลวหมด เรื่องโทษเรื่องกรรม
อะไรไมมีแลวผานหมด เรื่องติฉินนินทา สรรเสริญเยินยอไมมี ผานหมดแลว เหลานี้เปน
เศษเปนเดน เปนถังขยะ ความตําหนิติฉินนินทา ความสรรเสริญเหลานี้เปนเศษเปนเดน
เปนถังขยะ เทียบกับธรรมชาตินั้นไมไดเลย เพราะฉะนั้นทานถึงไมมีหวั่น ใครจะวาอะไรก็
พวกถังขยะ เทานั้นพอ มันตางกันยังไงถังขยะกับธรรมชาติอันนั้น นั่นละธรรมเลิศเปน
อยางนั้น
เลิศที่ใจนะ ทุกขก็ทุกขทใี่ จ โลกธาตุกวางแสนกวางไมมีสิ่งใดเปนทุกขนะ มาเปนอยู
ที่ใจของคนและสัตวแตละดวงๆ นี่ละ ถาประพฤติไมถกู เปนไฟเผาตัวเอง ถาประพฤติถูก
แลวก็มาเย็นที่ใจๆ จนกระทั่งถูกตองสุดขีดแลวเย็นเต็มที่ครอบโลกธาตุ นั่นอยูที่ใจนะ
ความเลิศเลอความเลวรายอยูที่ใจ ใหปฏิบัติตัวเองใหดี เราจะไดมีความสงบสุขเย็นใจ พา
กันจําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ ไมพูดมาก มันก็เหนื่อยพอสมควรแลว เหนื่อย ไม
อยากพูด ฉันแลวไปเลยนี้เหมาะ นี้เราก็ทนเอานะ ตอไปนี้จะใหศีลใหพร
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