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อยูด ว ยศีลดวยธรรมแลวเย็น
นี่เขากําลังขุดรอง เปนคลองอีกคลองหนึ่งขาง ๆ เคียงกันมากับหวยหมากแขงนี้
ขุดนี้ดูจะเอาออกทางโนน เราก็ไปดูทางโนน เขาวาจะมีขุดคลองไปขางในกําแพงนี้ สวนน้าํ
ทะลุออกโนน ทานปญญาทานเปนผูกะโครงการอะไร ๆ เราเปนแตเพียงวาไปคอยดู ๆ
หากวาขัดของอะไรจะปรึกษากัน เตือนหรือแกไข จึงตองไดออกไปอยูเรื่อย ๆ เวลานีเ้ ขา
กําลังทํางานขางนอก การขุดการอะไรตออะไรเวลานี้ยุงทั่วไปหมดแถวนี้ เราไปดูเสียตอน
วาง ๆ อันหนึ่งตอนเชาแตเชา พอสวางปบรีบออกไปเที่ยวดูนั้นดูโนน อยางหนึ่งตอนเย็น
ถึงจะออกได เวลาอืน่ ๆ ไมไดนะ กลางวีก่ ลางวันนีไ่ มไดเลย เหมือนผูต อ งหาแหละ เขารุม
เอาหลงทิศไปเลย เปนอยางนัน้ นะ ก็เวลานั้นเราไมไดตองการอะไร เราจะตองการในจุดที่
เราไปดู ๆ จึงตองหาเวล่าํ เวลา
บางคนก็จะไมพอใจก็มี มันแยกยากนะแยกใสหวั ใจคน คิดไปทันทีแหละเปนอกุศล
แกตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ความคิดความรูสึกของเราไมไดเปนอยางนั้น มันหาเอาจนไดนน่ั แหละ
เรื่องที่จะเปนฟนเปนไฟเผาเจาของ ไปอะไร ๆ รุมใสเลย ไมทราบอะไร ก็เห็นกันอยูทุกวัน
แลวรุมใส ๆ บางทีก็ดุเอาบางซิ นีอ่ นั หนึง่ เคียด โกรธ กิเลส มีหลายแบบเราพูดจริง ๆ นะ
โห รักษาหัวใจคนไมทราบจะรักษาแบบไหน การรักษาแบบนีก้ ลายเปนเรือ่ งทําลายแบบนัน้
เขาไปอีก มันแทรกกันอยูนั้น จึงตองไดระวัง ๆ
นี่เขากําลังทําถนนใหญออก เห็นไหมละ ขางคลองนั่น ตนเสากําแพงไถขาดไปหมด
เลย ทีแรกก็วา จะเอาใหเปนแนวกําแพงไปนี้ ทานปญญาทานก็ทําของทาน ทีนท้ี า นไมทราบ
เรื่องเกี่ยวโยงกันยังไงบาง คือนาเขาอยูท างนัน้ นีม่ นั ลําบากนะ เราไปเห็นเสาตัง้ อยูน น้ั อาว
แลวกัน มันยังไงกัน ดูแลวรีบแกทนั ทีเรือ่ งราวมัน ไถตนเสากําแพงออกหมดแลวทําถนน
ผานดังทีเ่ ห็น ใหนาเขาออกทางนี้ไดไปนี้ไมตองมาเกี่ยวของกัน เขาก็เปนอิสระของเขา
สะดวกสบาย การปดเปดประตูของทางวัดเราก็สะดวกสบาย ไมตองเปนกังวลวาใครจะมา
เกี่ยวของ เมือ่ มีทางใหเขาแลว เขาก็ออกเขาของเขาสบาย สิ่งที่ตองทําจึงตองทําใหอยางนั้น
จากนัน้ เขาก็จะเอาหินลูกรังเทขางบนไว เมือ่ เชานีไ้ ปดูหมดสุดสายเลยแหละจึงเขามา
ขอใหพี่นองทั้งหลายทําความอบอุนกับศีลกับธรรมนะ จิตใจอยาใหพรากจากธรรม
ไป ทานทัง้ หลายจะมีความอบอุน อยูภ ายใน ๆ โดยเฉพาะ ๆ ไปที่ไหนจะอบอุนตามจิตเขา
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ไปสัมผัสกับธรรม ธรรมคืออารมณแหงความอบอุน ตอไปก็ขึ้นเรื่อย ๆ อบอุน แนนหนา
มั่นคง หลายแบบทีจ่ ะแสดงขึน้ จากความดีของตนทีบ่ าํ เพ็ญธรรมภายในใจ เพียงเราระลึก
ถึงพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ ก็พุทโธ ธัมโม สังโฆ ครอบโลกธาตุ พอแย็บปบนี้ถึงกัน
หมดเลย อันนีล้ ะเขาสูห วั ใจ ใจนีเ้ วลาบําเพ็ญเต็มทีแ่ ลว ใจนีก้ บั ธรรมก็เขาเปนอันเดียวกัน
ดังทีว่ า น้าํ มหาสมุทรก็เคยพูดแลว เวลานีย้ งั ไมเปนอันเดียว ตองอาศัยธรรมเปนเครื่องอบ
รมใหเชือ่ มเขาหากัน เพียงแตระลึกถึงธรรมเทานัน้ เราก็สบาย ๆ นะ
ไปที่ไหนอยาลืมอรรถลืมธรรม ใหมนั มีในหัวใจเรา มีแตกเิ ลสรุมลอมบีบบีส้ ไี ฟ
ตลอดเวลา ใจดวงไหนก็ดวงนั้น แลวจะหาความสุขมาจากไหน กิเลสเคยใหใครไดรบั ความ
สุขมีที่ไหน ถากิเลสพาโลกใหไดรบั ความสุขแลวศาสนาก็ไมควรจะมีหรือไมมี พระพุทธเจา
ก็ไมจําเปน บําเพ็ญตะเกียกตะกายมาตรัสรูธรรมเพื่อสอนโลกหาอะไร กิเลสเขาก็พอตัว
ของเขาแลว เขาไมจาํ เปนจะตองหาอะไรมาชวยเหลือสงเสริมใหเขามีความสุขยิง่ กวานัน้ ไป
อีก เพราะเขาสรางความสุขใหแกโลกเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว นีถ่ า เปนอยางนัน้ ไดนะศาสนา
จะไมมี แตนี้มันเปนไมได คําวากิเลสคือตัวฟนตัวไฟอยูใ นหัวใจ อยาไปหาทีไ่ หนหากิเลส
หาธรรมก็อยาพากันไปหาที่ไหน หลงผิดทัง้ นัน้ วางัน้ เลย
ใจนีเ้ ปนตัวรับทราบ เปนตัวมหาเหตุ แลวความดีชั่วก็อยูที่ใจ ฝงอยูที่ใจ เกิดอยูที่ใจ
ไดแกกเิ ลสกับธรรม เกิดอยูที่นี่นะ ฝงอยูในนั้น แลวแตทางไหนจะมีกําลังมากนอยจะฉุดจะ
ลากหัวใจซึง่ เปนสมบัตขิ องตนนัน้ แหละ เพราะทั้งสองอยางมันแยงกันครองใจดวงเดียวกัน
ทั้งธรรมทั้งกิเลส พอทางกิเลสมีโอกาสก็ลากไป ๆ เวลานีก้ เิ ลสไมเพียงแตมโี อกาสนะ มัน
ครอบโลกธาตุมานานแสนนาน จะสงบลงไดบา งเปนกาลเปนเวลาทีพ่ ระพุทธเจามาตรัสรู
เทานัน้ ธรรมมีอยูก็จริงแตไมมีใครรื้อฟนขึ้นมาก็ไมเกิดประโยชน เหมือนแรธาตุเต็มอยูใน
แผนดิน เดินเหยียบย่าํ ไปมาก็ไมมใี ครสามารถนํามาทําประโยชน มันก็กลายเปนแรธาตุ
เหมือนธรรมดาไปหมดจะวาไง เหมือนแผนดินเราเหยียบไปย่าํ มานี่
ทีนี้เมื่อมีผูไปคนคิดแลวก็นําแรธาตุตาง ๆ มาใชประโยชนเต็มโลกเห็นไหมละ ถามี
ความฉลาดไปเอามา นี่ธรรมพระพุทธเจาก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน ธรรมธาตุ นั่นฟงซิ เลิศ
เลออยูกับนี้ ไมมีอะไรเสมอวางั้นเลย ในโลกอันนี้ไมมี สามแดนโลกธาตุเปนแดนที่เกิดที่อยู
ทีเ่ จ็บทีต่ ายของสัตวโลกทีก่ เิ ลสครองหัวใจเทานัน้ เอง ไมมีแดนใดจะหวังพึ่งเปนพึ่งตายกับ
มันไดเหมือนธรรม ถาธรรมมีมากมีนอยอบอุน ไมมเี สีย้ นมีหนาม ไมมีฉากหนาฉากหลัง
อยูใ นนัน้ กิเลสมีรอ ยสันพันคม มีอะไรขึ้นมาความระแวงเคลือบแคลงสงสัยจะติดตามเขา
มา ๆ
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แมแตเรามีเงินกองเทาไรอะไรนี่ เราก็ยงั ตองเคลือบแคลงสงสัยเปนหวงเปนใยอยู
นัน้ แหละ หาความสบายใจไมได ถาธรรมภายในใจไมมี ทานวา อโจรหรโณ นิธิ ขุมทรัพย
คือธรรมภายในใจ โจรมารอะไรมาทําลายไมได น้ําก็ทวมไมได อะไรทําลายไมได ทานก็
บอกไวแลว สวนนอกจากนัน้ หาความแนนอนไมได นี่ทานบอก เราฟงซิเราเปนลูกชาวพุทธ
หู ตา จมูก ลิน้ กาย เรามีแตกิเลสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืน ครัน้ กลับมาก็มแี ตมาบนเพอ
ละเมอเพื่อระบายทุกขตอกันฟง มันจะระบายทุกขอะไร มันขนทุกขเขาหูเขาตาเขาใจกัน
คนนั้นก็กองทุกข คนนี้ก็กองทุกข ใครระบายออกมามีความสุขความสบายพอจะไดยึดมา
เปนสิรมิ งคลเปนความอบอุน แกตน จากกิเลสที่สรางกองทุกขใหบุคคลถึงกับมาระบายนั้น
มันไมมี จะใหพูดวายังไงอีก ก็ดีดดิ้นกันอยูอยางนี้เหรอ
กิเลสมันหนาดานขึน้ ทุกวันนะ ใหทา นทัง้ หลายจําเอาไว เอาธรรมจับ เราพูดอยาง
อาจหาญชาญชัย มันรูอยูจัง ๆ ในหัวใจนีจ่ ะวายังไง ไปที่ไหนมันทิ่มมันแทงอยูตลอดเวลา
แตมนั ไมไดเหมือนเสีย้ นเหมือนหนามเหมือนหอกเหมือนหลาวแทง
ไมงั้นมันหงายไป
หมดแลวแหละ พระพุทธเจาตรัสรูแ ลวก็หงายเลย พระสาวกทานไดบรรลุธรรมหรือไมได
บรรลุกไ็ มทราบก็หงายเลย กิเลสฟาดเอาแหลก ๆ แตนร้ี เู หมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น
ไมสามารถที่จะมาเสียดแทงอันนั้นได ธรรมชาตินน้ั จึงเรียกวาธรรมธาตุ หรือโลกุตรธรรม
ธรรมเหนือโลกแลว อันนี้มันก็ดิ้นอยูในวงของมัน แตมันก็ทนเห็นทนดูไมไดจะวาไง เขาเอา
ไฟเผากันก็เห็นอยู แตเราไมรอ นก็เห็นอยูจ ะวาไง
ความดีความชั่วมันเห็นกันอยูตลอดเวลาปดไดที่ไหน ทานบอกวาทีล่ บั ไมมใี นโลก
ยิ่งกับธรรมดวยแลวมีไดยังไง ไมมี เห็นหมด นีล่ ะพระพุทธเจาทีว่ า ทาน โลกวิทู ทานรูอ ยาง
นัน้ นํามาสอนโลกดวยความรูแ จงจริง ๆ พวกเราใหมคี วามคัดคานตานทานเหนีย่ วรัง้ กัน
บางนะจิตใจ ไมงั้นกิเลสจะเอาไปถลุง ตั้งแตวันนี้ถึงวันตายสรางความชั่วไดมากขนาดไหน
แลวตกนรกนี้จะนานสักเทาไรกวาจะไดฟนขึ้นมา จากผลแหงความชัว่ ทีต่ นทําในภพหนึง่ ๆ
นัน้ คิดบางซิ ความดีเราทํานี้เพื่อความดีตอเราจนกระทั่งถึงอนันตกาลถึงนิพพานเที่ยง คือ
ความดี แนะมันก็รับกันอยูนั้น
จะเอาทางไหนก็เอาซิ ถาจะเอาทางกองทุกข ตายกองกันอยูนี้มันก็ตายกองกันเห็น
อยูชัด ๆ อยางนี้ เปนยังไงปฏิเสธกันไดไหมตายกองกัน ไปที่ไหนมีแตปาชาของสัตว เหลา
นี้มันอดอยากที่ไหน ปาชาของสัตวมีเต็มไปหมด แตไมเรียกเขาวาเปนปาชา เชน สัตวไกนี้
มันลมมันตายที่ไหนก็เปนปาชาของสัตวที่นั่น ๆ บนฟาบนอากาศ จิตวิญญาณอยูที่ไหน มัน
เกิดมันตายไดทั้งนั้น ๆ ดูใหมันชัดอยางนั้นซิ พระพุทธเจาสอนโลกทานสอนอยางนั้นนี่นะ
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ทานไมไดมางู ๆ ปลา ๆ เหมือนเรา แลวคําวาปาชาก็คอื วา ความทุกขมันฝงอยูนั้น ทนไม
ไหวตายแลวเกิด เกิดเอาอีกเปนทุกขอีกเพราะสรางกรรมของตัวเอง ผลของกรรมยังไม
หมดมันไมสิ้นไปไดละซี อันนั้นมาอันนี้ตอกันไปเรื่อย
เพียงเราจะอุตสาหบาํ เพ็ญธรรม บังคับหัวใจเจาของบางตอความดีงามทัง้ หลาย
ทําไมจะไมได เราตองคิดซิเราเปนผูร บั ผิดชอบเรา จะปลอยเลยตามเลยเปนซุงทั้งทอนไหล
ไปตามแมน้ํา ซุงมันไมเจ็บไมปวดแสบรอนนะ แตซุงของมนุษยเรานี้มันมีหัวใจ ของสัตวมี
หัวใจ ไปที่ไหนกลิ้งไปที่ไหนทุกขไปที่นั่น มันไมไดเหมือนขอนซุงกลิ้งหรือลอยน้ําไปนะ หัว
ใจที่ถูกกิเลสมันเอาใหจม ๆ เหมือนไมมรี าค่าํ ราคาเลย เปนขอนซุง กิเลสถลุง เราจะดีดจะ
ดิ้นเจาของเพื่อสรางความดีทําไมจะดีดไมได ก็เราเปนคนรับผิดชอบเรา
เราพูดจริง ๆ เราไมไดมีอะไรมาหลอกพี่นองทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ จึงกราบพระ
พุทธเจาทุกพระองคอยางราบหาที่คานไมไดเลย รูต รงไหน ๆ ก็พระองคสอนไวหมดแลว
แลวคานพระพุทธเจาไดยังไง สิง่ ทีเ่ รารูเ ราเห็นเราก็คา นไมได แลวสิง่ นีพ้ ระพุทธเจาสอนไว
แลว ๆ แลวจะเอาอะไรมาคานพระพุทธเจาละ นีซ่ มิ นั สลดสังเวชนะ ทุกวันนีย้ ง่ิ หนาขึน้ จน
จะดูไมไดพูดจริง ๆ ไมรนู ะ เราจะไปตําหนิใครก็ไมได มันเปนหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่
กิเลสเหนือหัวใจสัตวโลก มันบีบบีส้ ไี ฟอยูน น้ั เราไมรู เหมือนขอนซุง
แตขอนซุงอันนี้มันเปนทุกขนั่นซี ไมมีทาตอสูเรียกวาขอนซุง เปนความทุกขความ
เดือดรอน วันหนึง่ ๆ หาความหมายหาที่ยึดที่เกาะเปนที่อบอุนแกตัวเองไมไดเลย ทั้ง ๆ ที่
ยุงอยูกับกิเลสอยูตลอดเวลา ก็ยงุ เรียกวาหาหลักเกณฑไมไดนน่ั เอง เปนคนหลักลอยตลอด
ไปเรื่อย ตั้งแตเกิดมานี้สรางแตบาปแตกรรมตามอํานาจของกิเลส ตายไปแลวนีจ้ ะเสวย
กรรมอันนี้ไปอีกนานสักเทาไร ถาเราสรางบุญเราจะเสวยความดีไปนานเทาไร เราตองคิด
บางซิ เราเปนผูร บั ผิดชอบเรา จะปลอยใหกิเลสถลุง ๆ เอาเลย เวลาเปนทุกขกิเลสไมได
เปนทุกข มันบีบบีส้ ไี ฟคนตางหาก คนเปนทุกข ไฟจี้คนไฟไมไดเปนทุกข คนเปนทุกขตาง
หากนะ พิจารณาซิ
นี่ดูไปไหนมันจะดูไมไดนี่นะ โถ ทําไมหนาแนนเอานักหนากิเลสนี่ เพราะฉะนัน้ คน
ชั่วจึงมีมาก การสรางบานสรางเมืองคนดีมจี าํ นวนนอย คนชัว่ มีมาก ไปที่ไหนเตะถีบยันกัน
มีแตเรื่องความสกปรกเลอะเทอะเต็มบานเต็มเมือง ในวงราชการงานเมืองตาง ๆ หาความ
สะอาดไมไดเลย มีแตความสกปรกทีก่ เิ ลสไปสรางสวมสรางถานไวในวงงานตาง ๆ สะสาง
จะหวาดจะไหวยังไง มันสรางขึน้ มากยิง่ กวาสะสางนี่ ไปที่ไหนมีแตความทุกขความรอน
เพราะกิเลสนีล้ ะสรางขึน้ อูย เราสลดสังเวชนะ นัน่ ละกิเลสทีม่ อี ยูใ นหัวใจของเรา เราสะเรา
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สางไมทันกับมันกอเหตุการณขึ้นมา นีเ่ วลามันหนา หนาอยางนัน้ เทียบเขามาหาเจาของซิ
เราสรางความดีนไ้ี มทนั มัน ๆ แตยังไงก็ตามเมื่อสรางไมถอย ทัน แนะ ใหเอาจุดนีน้ ะ
ทําไมไมทัน กิเลสกับธรรมมีอาํ นาจเหมือนกัน แตสดุ ทายแลวก็ธรรมมีอาํ นาจเหนือ
แนะ ธรรมปราบกิเลสได ไมมอี ะไรเหลือเลยแหละกิเลสนี่ ดังพระพุทธเจา พระอรหันตน้ี
ทานผูป ราบกิเลสได หาความทุกขในใจไมมเี ลย นีค่ ณ
ุ คาแหงการปฏิบตั ติ นดวยความ
อุตสาหพยายาม เวลาไดผลขึ้นมาเปนที่พอใจแลว พระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตก็ดี ทาน
เหลานีต้ ง้ั แตวนั ทีต่ รัสรูป ง ขึน้ มาเทานัน้ เรื่องกิเลสตัวสรางทุกขนี้พังลงไปจากจิตใจแลวนั้น
ทีนม้ี แี ตธรรมเปนธรรมธาตุลว น ๆ ตั้งแตบัดนั้นไปตลอดอนันตกาลจะหาความทุกขนิด
หนึง่ เขามาในใจไมไดเลย ทานจึงเรียกวานิพพานเทีย่ ง นิพพานคือความดับทุกข ดับ
อยางเที่ยงถาวร ดับไมมีวรรคมีตอน ดับตลอด ทีว่ า นิพพาน ๆ คือความดับแหงสมมุติ
ทัง้ หลาย สมมุติก็คือกิเลสเปนตัวสมมุติ ตัวสรางเสีย้ นสรางหนามสรางฟนสรางไฟใสหวั ใจ
สัตวโลกคือกิเลส เอาอันนี้แหลกลงไปแลวไมมีอะไรเหลือเลย
นัน่ ละ ทานประกาศธรรมสอนโลกปาง ๆ คือทานไมมีทุกขเลย มีแตบรมสุขเต็ม
พระทัย เต็มหัวใจของสาวกทาน จากการอุตสาหพยายามบําเพ็ญมาหนักเบามากนอยทาน
ไมถอย ผลเวลาไดขน้ึ มาก็อยางเดียวกันกับกิเลสเผาสัตว เวลาผลไดขึ้นมานี้ตั้งกัปตั้งกัลป
มันก็ถูกเผาอยูอยางนั้นตลอดเวลาเหมือนกัน ทีนี้ธรรมเมื่อไดสรางขึ้นมาใหเต็มเม็ดเต็ม
เหนีย่ วแลวก็หมด คําวาทุกขในจิตใจของพระพุทธเจา พระอรหันตไมมีเลย หมด หมดโดย
สิน้ เชิง แลวนอกจากคําวาหมดทุกขแลว บรมสุขยังทับกันไวอีกอยูอยางนั้นตลอดไปฟงซิ มี
อดีตอนาคตที่ไหน วากาลนีส้ ขุ กาลนัน้ จะทุกข กาลนีแ้ ปรปรวน กาลนัน้ จะสงบรมเย็น ไมมี
เรื่องสมมุติเหลานี้ไมมี เทีย่ งตรงอันเดียวเลย นี่มันก็ชี้ไดชัดเจนที่วา ออ มีกเิ ลสเทานัน้ ที่
สรางความทุกขใหแกสตั วโลก จนกระทั่งไมมีวรรคมีตอน ไมมีฝงมีฝา สามแดนโลกธาตุน้ี
เปนที่อยูแหงกองทุกขของสัตวทั้งหลายเพราะกิเลสบีบบี้สีไฟเทานั้น หรือทัง้ นัน้ วางัน้ เลย
ไมมีเกาะใดดอนใด
พอพนจากเกาะกองทุกขนี้แลว ถึงนิพพานก็แบบเดียวกันอีก แตอนั นัน้ หาประมาณ
ไมไดเลย อันนี้ยังบอกวาสามแดนโลกธาตุ ยังมีขอบเขต กามโลก รูปโลก อรูปโลก
กามภพ รูปภพ อรูปภพ นีเ้ ปนแดนแหงสัตวทง้ั หลายทีอ่ ยูด ว ยความหมุนเวียน จากนี้ไป
แลวหมดไมมีฝง เลยไปทุกอยางจึงเรียกวาวิมุตติ พนไปหมดโดยประการทั้งปวง นีผ่ ลแหง
การปฏิบัติ มันจะทุกขยากขนาดไหนตองสูซิ เราเปนผูร บั ผิดชอบในตัวของเรา จะปลอยให
กิเลสเผาตอหนาตอตานีม้ นั เกินไปนะ ตองชวยตัวเอง
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เวลานีก้ เิ ลสกําลังหนาแนนทีเดียว ตางคนตางไดความสงเสริมเขามาหาเชือ้ ภายใน
คือใจทีม่ นั ดีดดิน้ มันเสาะแสวงหาอยูแ ลว พออะไรผานหูผานตามันจะควา ๆ เขามาก็มา
เผาตัวเอง เวลานีโ้ ลกกําลังคละเคลากัน โลกนอกโลกในเมืองเขาเมืองเรา นัน้ ละเขามาคละ
เคลากัน สิง่ ตาง ๆ ก็ติดมากับคน ทีนเ้ี วลาเจอกันเขาแลวมันก็พวั พันกัน แลวก็นาํ มาเปน
เรือ่ งเปนราวในคนแตละคน ๆ ตลอดถึงสัตวก็เดือดรอนไปดวย เวลานีจ้ งึ มีแตเรือ่ งการสง
เสริมกิเลสนะ คนนัน้ ผลิตขึน้ ทีน่ น่ั คนนีผ้ ลิตขึน้ ทีน่ ่ี ประเทศนัน้ ผลิตธรรมขึน้ ทีน่ น่ั ๆ เขามี
ความรมเย็นเปนสุขอยางนัน้ ๆ ประเทศนัน้ ผลิตธรรมขึน้ มามีความรมเย็นเปนสุขอยางนัน้
ๆ อยางนีเ้ ราเห็นทีไ่ หน ไมมีวางั้น มีแตกิเลสผลิตกองทุกขใหสัตวโลกเผาตลอดเวลาเลย นี่
ซิมนั สําคัญ เอามาเทียบใหมนั เห็นชัดเจนทีว่ า ถาธรรมอยูที่ไหน แมในบานนีผ้ ใู ดมีธรรมผู
นัน้ เปนสุขกวาเพือ่ น อยูอยางนี้ละ
กวางไปเทาไรถามีธรรมตรงไหน นัน้ ละมีทซ่ี กุ หัวนอนคนเรา กับธรรมเทานัน้ นะ
อันนัน้ สิง่ ใหนอนเปนแตเพียงอาศัยเทานัน้ อยูกับมันก็อยูดวยความไมนอนใจ ตางฝายตาง
จะพังตอกันอยูตลอดเวลา หาความสุขทีไ่ หนได แตใจกับธรรมไมพรากจากกันอยูที่ไหนอบ
อุนตลอดไปเลย เปนอยางนัน้ นะ ทานทัง้ หลายจําเอาไว การสอนทานทัง้ หลายหลวงตาพูด
จริง ๆ อาจหาญ ยกมาสามแดนโลกธาตุมาโจมตีหลวงตาบัวจะแบบไหนก็ตามเถอะ มันก็
คือถังขยะ มันก็คอื หมาเหาฟาเขาใจไหม อันนั้นไมไดมาเกี่ยวของเลย เลยไปหมดแลว เอา
หัวใจอันนี้ก็ยกขึ้นอีกเปนแบบเดียวกัน จึงกลาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง คําพูดเชนนีเ้ ราก็ไม
เคยพูด เพราะเราไมเคยรูเ คยเห็นเคยเปนแตกอ น เขาทุกขเราทุกขมันก็แบบเดียวกัน ถึง
ขนาดที่วาแขงกันไมได เรื่องความมืดความบอด ความทุกข ความทรมาน มันเปนเหมือน
กันหมด
ทีนเ้ี วลาคุย เขีย่ ขุดคน ตามธรรมที่เปนเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความชั่วชาลามกทั้ง
หลายออก ความสุขก็คอยมีขึ้นมา ความสวางไสวก็มีขึ้นมา ยกตัวอยางเชนการปฏิบตั ธิ รรม
เอาตัง้ แตตน เลยละ วางัน้ เลย พอบวชแลวก็เขาใจในตัวเอง ตัดสินใจตัวเองในวันบวชนัน้
เลย บัดนี้เขามาสูเพศของพระแลวไมไดเหมือนโลก เปนคนละฝงละฝาแลว เราตองปฏิบัติ
ตามหนาที่ของพระโดยถายเดียวเทานั้น จิตปกปุบลงไปตั้งแตบัดนั้นตลอด สุขทุกขก็ตาม
แนวทางของพระเทานั้น จะไปแนวอื่นไมไดตองไปตามแนวทางของพระ บุกเบิกเพิกถอน
ไปเรื่อย ทุกขสุขอะไร ลําบากลําบนขนาดไหน เราอุตสาหพยายามไปเรือ่ ย ๆ อยางนั้น
ตัง้ แตบดั นัน้ เรียกวาคอยแกคอยไขความชัว่ ทีม่ นั มืดหนาสาโหดภายในใจ ออกดวย
ศีลดวยธรรมเรือ่ ย ๆ ๆ มา จนกระทั่งถึงบัดนี้ไดมาสอนพี่นองทั้งหลาย นี่ผลไดมาเปน
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ลําดับ ๆ ตัง้ แตวนั บวช ไมไดสรางความเดือดรอนใหแกตนตั้งแตบวชมา วาไดทาํ ความ
ทุกขความเสียหาย ขามเกินสิกขาบทวินัยอะไร ๆ อยางนีใ้ หเกิดความเสียหายแกตนไมมี มี
แตความอบอุน เพราะศีลก็บริสทุ ธิแ์ ลว ธรรมก็บําเพ็ญทุกวัน หิริโอตตัปปะ มีประจําใจอยู
แลว คนเรามันก็เย็น ๆ ละซิ อยูด ว ยศีลดวยธรรมเย็น เอา ทีนี้พูดถึงเรื่องในปา นี้อันหนึ่งที่
ชัดเจนมากนะ ในขณะแรกทีเ่ ราไปบําเพ็ญนี้ ธรรมในใจของเราเรายังไมมหี ลักธรรม เชน
ความสงบของใจ สมาธิของใจก็ไมมี แตศีลบริสุทธิ์อบอุน ไปคนเดียวนี้ระมัดระวังมากที
เดียว ถาผิดพลาดประการใดไมมีที่จะประกาศโทษของตนที่ผิดพลาดตอศีลขอนั้น ๆ ให
เพื่อนฝูงฟง โทษนั้นจะไมลดตามที่วินัยทานวา เมื่อตองอาบัติแลวตองไปแสดงโทษตนเอง
ใหเพื่อนฝูงฟง องคใดองคหนึ่งอยางนั้นนะ บอกวาไดผิดพลาดทําอันนั้นอยางนั้น ๆ มา
แสดงโทษ ทานวาแสดงอาบัติ
ทีนี้ไปคนเดียวไมมีที่แสดงอาบัติ ไมมีที่แสดงโทษ ยิง่ ระมัดระวังเต็มเหนีย่ วเลย
สมมุติวาเปนโทษขึ้นมานี้ ยังไมไดพบพระเพื่อนฝูงหรือองคใดก็ตาม พอแสดงโทษใหทาน
รูเ รือ่ งรูร าว โทษนั้นจะ ๑).ระงับ ๒).ลดลงไป จะไมกาํ เริบทานบอก เรือ่ งราวจะผานไป
หมด เรื่องทุกขทั้งหลายจะระงับเพียงเทานั้น ถาไมไดแสดงอาบัติตอพระสงฆที่อยูรวมกัน
แลว เกิดวาตายในเวลานัน้ เปนยังไง นี่ที่มันเดือดรอนตรงนี้ซิ จึงตองระมัดระวัง ยกตัว
อยางเชน พระองคหนึ่งในครั้งศาสนาพระพุทธเจากัสสปะ ทานก็นั่งเรือไป เรือพาไปริมฝง
แลวมือคะนองยังไงไมทราบ ทานก็ไมไดตั้งใจ เอื้อมมือไปจับใบตะไครน้ํา พอไปจับเรือมัน
วิ่งปดนี้ขาดติดมือ โอย.ตกใจที่นี่ แลวกันจับอันนีข้ าดติดมือมาแลวนี้ ทานหามไมใหพราก
ของเขียว พรากของเขียว เชน ตัดไมดายหญาอยางนี้หาม ตามพระวินัยมีอยางนั้น อันนี้
ทานทําอยางนี้ทานก็เดือดรอน มิหนําซ้าํ มันก็เสริมไปกับโรคภายใน จะเปนโรคทองหรือ
โรคอะไรเราก็จําไมได ปวยหนัก เขามาหาผูแสดงอาบัติไมได ตาย ตายไปเปนพญานาค
เห็นไหม นี่ละเรายกออกมายอ ๆ
นี่ละอํานาจแหงจับกอตะไครน้ํา ใบตะไครนาํ้ ขาด ไมไดแสดงอาบัตติ ายเสียเวลานัน้
ทั้งที่กําลังเดือนรอนดวยโทษอันนี้อยู ไปเปนพญานาคนี้ ก็พูดเพียงเทานี้เอามาเปนคติตัว
อยาง เพียงเทานี้เปนได เห็นไหม จึงตองระมัดระวังเต็มเหนี่ยว ถาไปอยูองคเดียว
ระมัดระวังเต็มที่ เพราะเมื่อเปนอาบัติแลวจะแสดงตอผูใดไมได เราตองเปนตัวของตัวเรา
เต็มตัวเลย นี่ก็รักษามา
ทีนค้ี วามชุม เย็นภายในจิตใจ อบอุน ภายในใจ เพียงศีลเทานั้นพอ ไปอยูใ นปาเสียง
กระหึ่ม ๆ เสียงเสือนะ เดินจงกรมนี่เสือกระหึ่ม เอา ตายก็ตายเถอะ หากวาจําเปนจริง ๆ
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ตายแลวเราตองไปสวรรค มันแนอยูใ นหัวใจนะ มันอบอุน เอาแคนก้ี อ นนะ เราเองดําเนิน
มาสอนพีน่ อ งทัง้ หลายมาโกหกเหรอ ไปอยูในปา ปาแตกอนไมไดเหมือนทุกวันนี้นะ พวก
ชางพวกเสือพวกสัตวพวกเนื้อเต็มไปหมดไมวาปาไหน ๆ มันไมมีเฉพาะทุกวันนี้เทานั้น
แหละ เพราะถูกถากถางออกหมดคนมันมีมาก ตนไมใบหญาฉิบหาย สัตวตายหมดนะ
แตกอนกาวเขาไปตรงไหนเปนปาทั้งนั้น ปานั้นมีสัตวมีเสือมีเนื้อมีทุกอยางอยูในนั้น
หมด เพราะมันมีมาก คนไมมีมากแตกอน การซื้อการขายไมมี ถนนหนทางไมมี ทางแบบ
ทางรถทางราไมมี มีก็ทางคนเดินเปนดาน ๆ ไปเทานัน้ ไปที่ไหนสัตวเต็มตามขางทาง เปน
อยางงั้นนะ เวลาไปอยูที่เชนนั้นมันจะกลัวอะไร มันก็ตามนิสัย เรานีก่ ลัวเสือเปนเบอรหนึง่
หมีเปนที่สอง สวนงูนั้นกลัวไมกลัวก็ไมคอยเปนอารมณ แตเสือเปนทีห่ นึง่ หมีเปนที่สอง
เพราะเห็นวาสัตวรา ย แลวไปอยูใ นทีเ่ ชนนัน้ ก็ไปหาที่อยางงั้นละหาที่กลัว ๆ เพื่อรักษาสติ
รักษาจิต ภาวนาจะไดดี มันไมคึกคะนอง ถามีศัตรูอยูขางนอกมันกลัว มันใหถอยเขามา
แลวอยูดวยความอบอุนฟงซินะ หากวาตายเวลานัน้ ก็แนใจ ไปสวรรคไมสงสัยเลย
เพียงขั้นศีลของเราเทานั้นอบอุน เราก็เห็นชัดเจนในหัวใจของเราวาอบอุน หากวา
ตายก็ไปสวรรคเลย จากนัน้ ก็บาํ เพ็ญธรรม ๆ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ธรรมมีในใจ สมาธิความสงบรม
เย็นภายในใจแนนหนามัน่ คงขึน้ เรือ่ ยๆ ทีนี้ที่พึ่งของเรายิ่งอุนหนาฝาคั่งเขาเรื่อยๆ ทีนเ้ี ลย
ไมคอยกลัวนะ หาดัดอยูน น่ั ละ ดัดที่ใหมันกลัวแลวจะไดเรงจิตเขา ความกลัวนีห่ มายความ
วาเปนเครื่องบังคับใหสติกับจิตหมุนเขาใกลชิดติดพันกัน เปนความเพียรขึน้ มา เขาใจไหม
อาศัยสิง่ ภายนอกทีน่ า กลัวนีล่ ะ ดําเนินเขาไป ๆ เวลาอยูใ นขัน้ สมาธิกบั ปญญานีเ้ รือ่ งความ
กลัวจะสงบลงมาก จากนั้นกาวถึงขั้นปญญาละที่นี่ ฟงใหชัด นีล่ ะการดําเนิน
พอกาวถึงขั้นปญญาแยกธาตุแยกขันธ แยกสัตวแยกบุคคล แยกสัตวแยกเสือ วา
กลัวมันกลัวที่ไหน ๆ ไลเขาไปหมด เลยไมมีที่กลัว เสือตัวหนึง่ วาขน ขนมันกับขนเราก็มี
เหมือนกัน แนะมันไลกันเขาไปอยางงั้นนะเรียกวาปญญา วาเล็บ เล็บมันกับเล็บเราก็มี
เหมือนกันตื่นหาอะไร วาเขีย้ ว เขีย้ วมันกับเขีย้ วเรามันก็มี ซัดกันไปซัดกันมา นีเ่ ราพูดโดย
ตรงนะ ไปติดกันที่ตรงหางเขาใจไหม ไลไป ถาวากลัวตารึ ตาเราก็มไี มเห็นกลัว ไปกลัว
ตาเสือทําไม ถาวาขน ขนมันก็มีขนเราก็มี วาเล็บ เล็บมันก็มเี ล็บเราก็มกี ลัวมันทําไม ไล
ไปๆ ไปถึงหางนี่ แลวกลัวหางมันเหรอ มันจะออกทางไหนคอยดูนะ หือ กลัวหางมันเหรอ
ถาจะอวดวาหางเรามีกไ็ มเห็นมีใชไหม กลัวหางมันเหรอ ตั้งแตมันยังไมกลัวเราจะไปกลัว
มันทําไม แนะ คือหางติดกับกนมันอยูกับเสือ ๆ มันยังไมกลัวเราจะไปกลัวมันทําไม ตั้งแต
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มันยังไมกลัวหางมัน มันอยูไ กลกับเรา เราไปกลัวมันทําไม มันก็แกออกชองนี้จนไดเขาใจ
ไหม
นึกวามันจะติดหางเสือไมติดนะ กลัวมันไลไป ๆ ถึงหาง ถาวาถึงฟนถึงเขี้ยวมัน
กลัวเขีย้ วมัน เขีย้ วเราก็มี แนะอวดกันได สุดทายมาถึงหาง หางมันมีหางเราไมมี ไมมีที่
อวดนะ ตั้งแตตัวมันเองมันยังไมเห็นกลัว เรากลัวทําไม แนะมันยังแกออกไปนั้นไดนะ พอ
ถึงขัน้ วิปส สนาแลวจะไมมคี าํ วากลัวนะ หมุนติ้ว อะไรแยกเปนธาตุเปนขันธไปหมด ใจดวง
นี้ฟงเอาซิ ในระยะนี้เปนระยะแยกธาตุแยกขันธ แยกหนังเนือ้ เอ็นกระดูกวาเปนสัตวเปน
เสือเปนอะไรมันไมมี มันก็มีแตธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ กับเราทัว่ โลกธาตุเสร็จเรียบรอยแลว
หายขามไปๆ ตอจากนั้นฟาดนี้จนกระทั่งมันวางหมดเลย พิจารณาแยกธาตุแยกสัตวบคุ คล
ไมทัน อํานาจแหงความสวางของจิตมันจา กําหนดปบ นีด่ บั ปุบ ๆๆ ความสวางมันเปน
สุญญากาศมันวางเปลาไปหมด ดวยอํานาจแหงจิตที่ไดชําระอยางคลองแคลวแกลวกลา
รวดเร็วทันใจทุกอยาง นี่เปนอยางงั้น ๆ จิตดวงนี้ จากนั้นมันก็ขามไปหมดเลย จากความ
วางนัน้ วางขางนอกวางขางใน ปลอยไดหมด พุงไปหมดเลย
การปฏิบัติความดี มันจะทุกขยากขนาดไหนเราตองไดความดีประจําตัวของเราจน
ไดนน่ั แหละ เราไมไดตามครูอาจารยทกุ กระเบียดก็ตาม เราก็ไดแบบลูกศิษยมคี รูสอน
ตองเดินไปตามครูจนได ครูไดบรมสุขเราไดสุขก็ยังดี ครูเปนเศรษฐีเรามีฐานะไมยากจนก็
ดีใชไหมละ ไมเปนเศรษฐีเหมือนครู แตเราอยูในฐานะไมยากจนก็พอ มันก็ไลกันไป ๆ จน
ถึงหางมันเหมือนเสือเปนไรวะ ถึงหางก็ออกหางเสือไปเลย ไมติด ใหพากันปฏิบัตินะพี่
นองทั้งหลาย โอย เราทุเรศนะ ยิ่งจวนจะตายเทาไรมันอดคิดไมไดนะ มันจาอยูตลอดเวลา
ใหเห็นอยูน ่ี จะทําไง ๆ จึงตองอุตสาหพยายามกัน ใหฝน นะ
การประกอบคุณงามความดีไมไปไหน ทีว่ า เราทําความดีทาํ ยาก ๆ คือกิเลสมันกีด
มันขวางนะ ความดีไมไดยากกับใครแหละ กิเลสตางหากมันยาก มันกีดมันขวางไมใหทํา
ความดี ใหพากันทราบไวนะ ถาเราจะทําความดีงามอะไรอยางนี้มันจะกีดจะขวางขึ้นมาทัน
ที นั่นคือกิเลสมากีดขวางแลว ฟาดหัวมันลงไป ความดีทานไมไดกีดขวางใครนี่นะ เอา
สรางลงไป จําเอานะ วันนีเ้ ทศนเพียงเทานี้ เมื่อวานนี้ทองคําได ๗๓ สตางค ดอลลารได
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