เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมือ่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [ค่าํ ]

“สังเกตตลอดเวลาจึงเรียกวานักปฏิบตั ิ”
มาจากวัดไหน (จากเวียงจันทนครับ วัดสีสะเกด เรียนหนังสืออยูว ดั มหาธาตุ)
เรียนหนังสือวัดมหาธาตุ เรียนหนังสืออะไร (เรียนปริญญาโท) ปริญญาโท ปริญญาเอก
อีหยัง พระ เราฟงไมไดนะ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีแตเรือ่ งวิชาทางโลก
ทางสงสารเหยียบศาสนาแหลกไป ๆ เราไดพูดอยูเสมอ จนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยสงฆ
ฟาดลงตรงนั้นเลยนะ ไมไดสะทกสะทาน ผิดถูกทีไ่ หนรูด ว ยกันทุกคน เรียนมาทุกคน
โถ เหยียบพุทธศาสนานีแ้ หลกลงดวยวิชาเหลานีไ้ มมเี หลือนะ เออ กราบเสีย กราบแลว
อยากจะกลับก็กลับไปไดแหละ ไมมีธุระอะไร (อยากฟงเทศนครับ) ฟงอะไรเทศนมา
แลว เหนือ่ ยแลว ไปเทศนที่นูนมาแลว ทองเนียม พึ่งกลับมา เทศนกัณฑหนึ่งใหญ ๆ
ตัง้ ชัว่ โมงกวา ชัว่ โมง ๘ นาที เทศนนานอยูน ะ
เราคิดวาจะเทศนไมไดมากมาย พูดไป ๆ เรื่อยไปเลย ชัว่ โมง ๘ นาที ทุกวันนี้
เรียกวานานนะ แตกอ นไมไดสาํ คัญอะไรแหละกับเวล่าํ เวลา จบแลวถึงดูนาฬิกาถาจะดู
คือมันไมเหนื่อยไมเพลีย ทุกวันนี้เทศนมันบอกไปโดยลําดับ เทศนธรรมะเรียบ ๆ ไป
เรื่อย ๆ มันก็ไปไดนานเพราะลมออกสม่าํ เสมอ มันก็ไมกระแทกนัก ถาธรรมะเปนขั้น
ๆ ธรรมะขั้นสูงเทาไรก็เด็ดเขาเผ็ดรอนเขาเรื่อย ๆ พุง เลยทีน่ ่ี นัน่ แหละธรรมเปนอยาง
งั้น
เราอยากใหบรรดาลูกศิษยลกู หา พอไดรองไดรอยของศาสนาพุทธที่เลิศเลอ
บาง ไมมากก็พอไดรอ งไดรอยก็ยงั ดี นีไ่ มไดอะไรเลย ยังไงกัน โห นี่พระพุทธเจาทอ
พระทัยละซิ ไมทอไดยังไง รูอ ยางเดียวกันแลวมันเห็นอยางเดียวกัน จะไมทอไดยังไง
เลิศเลอขนาดไหน แตมันไมสนใจ มีแตกิเลสเหยียบ กิเลสลากไปไมใหดูอรรถดูธรรม
ถาจิตแย็บมาทางธรรมกิเลสตีไวแลวๆ ลากไปพรอม ตีไวแลวลากไปพรอม มันจึงมีแต
กองทุกขเต็มหัวใจ ๆ ดูโลกอยาไปดูสง่ิ ภายนอก ดูหัวใจโลก กิรยิ ามันก็บอกอยูแ ลว
มันดีดมันดิ้นยังไงตอยังไงบาง มาจากอะไร นัน่ ตนเหตุมนั ก็อยูท ห่ี วั ใจ ไมมีธรรมเลย
มีแตกเิ ลสลากไป เหมือนฟุตบอลเตะไปทางนั้นเตะไปทางนี้ จะออกนอกเขตนอกแดนก็
ไมใหออก เตะอยูใ นวงนัน้ นะ กลิง้ ไปกลิง้ มาอยูง น้ั
นีก่ เิ ลสเตะโลกเตะสงสารแบบเขาเตะฟุตบอล ไมใหออกนอกเขตนอกแดน เตะ
อยูใ นวงนัน้ กลิง้ ไปกลิง้ มา แตฟุตบอลมันไมมีความเจ็บปวดแสบรอนยังไง ไมเหมือน
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จิตของเราที่เปนฟุตบอลใหกิเลสเตะ จิตทีเ่ ปนฟุตบอลใหกเิ ลสเตะนีม้ นั แสบมันรอน
มันเจ็บมันปวด ทั้งหนักทั้งเบาเปนไปดวยกัน ตางกันอยางนีน้ ะ ธรรมพระพุทธเจาแทบ
จะพูดไดวาไมควรแกสัตวตัวใดเลย ขนาดนูน นะ ถานัน่ ผิวเผิน แตพระพุทธเจาไมผิว
เผิน ยังคนแรแปรธาตุเขาหาอีก มันมืดมันบอด มันไรสาระ มันไรที่ตรงไหน อันไหนไร
อันไหนไมไร มีมากมีนอยเทาไร สับสนปนเปอยางนี้ ทานคุยเขี่ยขุดคนหามา จึงได
ธรรมมาสอนโลก
ผูที่ควรแกธรรมประเภทเหลานั้น ๆ ยังมีอยู ถึงไมมากก็มี ปฏิเสธไมได ก็หยอน
ลงไปตรงนั้นที่วามี มีมากมีนอยไดเทานี้ก็ยังดีกวาเขาไดขี้ตมขี้โคลนกองเทาตุมเทาไห
เปนไหน ๆ ไดทองคําแคนี้ ขี้ตมขี้โคลนเต็มถังเต็มไห มีคณ
ุ คาขนาดไหนกับทองคํา
เพียงเทานี้มีคุณคาตางกันยังไงบาง นั่นละคนที่มีนิสัยปจจัย มีธรรมฝงในใจเทากับทอง
ทั้งแทงฝงอยูในจิต ๆ ที่ไมมีอะไรเลยนี้ก็เปนตมเปนโคลนไปหมดเลย ไมมคี วามหมาย
อะไร มีมากมีนอ ยก็นบั แตสตั วหางดวน สัตวไมมีหางก็พวกเรา พอเขามาไดยินเสียงโวก
เวกนิดหนอย ไดยนิ กลัวจะเปนจะตาย มันไมไดเรื่องไดราวอะไร ไมมีหางก็กลัวกับเขา
ยังไงกัน
มันยิง่ หนาขึน้ ทุกวัน ยิ่งออนใจลงทุกวัน ๆ คือกิเลสมันเสริมตัวเรื่อย ๆ มันไม
ไดออ นลงนะ ธรรมยิ่งถูกเหยียบลง ๆ ยิง่ ทําใหออ นใจลงนะ ธรรมที่จะพาใหเลิศเลอ
พาใหหลุดใหพนจากฟนจากไฟที่เผาไหมมาตั้งกัปตั้งกัลป ยิง่ ถูกเหยียบถูกย่าํ ลงทุกวัน
ๆ นีถ่ า ไมมภี าคปฏิบตั เิ ลย ศาสนาพุทธนีจ้ ะไมมคี วามหมาย พูดตรง ๆ เลย เรียนแต
ตามตํารับตํารา อานนูน อานนีแ้ ลวจําลอย ๆ ไป กิเลสมันไมไดลอยนีซ่ ี มันลากลง มัน
ยิ่งเปนชองทางใหกิเลสดึงไดอยางถนัดตัวของมัน หัวถลําไปเลย ไมไดมีขอนึกวาผิดวา
ถูก ชั่วดีอะไร มีแตกเิ ลสลากไปตลอด ทีนล้ี ากไปเทาไรทุกขมากไปตาม ๆ กัน
ถามีธรรมฉุดลากออกมา ถึงจะลําบากในการตอสูก นั นี้ ก็มีทางที่จะเล็ดลอดไป
ได นัน่ เปนอยางงัน้ ถาไมมกี ารตอสูป ลอยใหกเิ ลสลากไปโดยถายเดียวไมมที าง เกิดมา
กีก่ ปั กีก่ ลั ปกค็ อื คนๆ เกา หัวใจดวงเกา ถูกเตะถูกยันจากกิเลสอยูต ลอดไป มันหนาขึน้
ทุกวันนะ คนมีมากเทาไรเรือ่ งยิง่ มาก อยางอืน่ มีมากเรือ่ งไมคอ ยมากนะ ถาคนมี
มากเรือ่ งมาก ยุง มาก ไมมอี ะไรเกินคนบรรดาสัตวโลก สัตวมนุษยนย้ี งุ มากทุก
อยาง ทั้งๆ ทีว่ า ฉลาด แตความฉลาดกิเลสเอาไปใชเสียซิ เราเหลือตั้งแตความโง
มากๆ มันจึงสนุกลากไป ๆ นีอ่ นั หนึง่ ทีน่ า ออนใจ
โถ ไมใชของเลนนะ คิดดูเพียงเราตัวเทาหนูนี่ก็เหมือนกัน ตัวเทาหนูนเ่ี วลามัน
ฟดกันกับกิเลส โธ ๆ ความทุกขมากนอยเพียงไรไมอาลัยเสียดายอะไรเลย อยูใ นปาใน
เขาคนเดียว ขาวก็ไมไดกิน แตการฟดกับกิเลสฟดไมถอย ยิง่ อดขาวไปหลายวันเทาไร
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ยิ่งหมุนติ้วเลยจิต จะเอาใหมันอยู เห็นไหมละ จะมากลัวแตทกุ ขแตยาก มันตายกองกัน
อยูน แ่ี หละ ยังไงก็ใหมีความอดความทน การตอสู การขัดขวางกับกิเลสความชัว่ ชา
ลามกทัง้ หลายบาง ความโลภ ความทะเยอทะยาน ความดีดความดิน้ เปนเรือ่ งของกิเลส
ออกจากหัวใจ เพราะมันเกิดอยูที่หัวใจเชนเดียวกับธรรม มันมีอาํ นาจมาก มันแผลง
ฤทธิข์ องมันเต็มเหนีย่ ว เอะอะกิเลสออกกอนแลว ๆ ธรรมไมไดออกงาย นี่ละที่กิเลสได
เปรียบ จึงวามันยิง่ หนาแนนขึน้ ทุกวัน ๆ
ไดพดู ใหฟง เสมอวาไมมอี ะไรแหลมคมเกินกิเลสในโลกธาตุอนั นี้ ยกนิว้ ใหเลย
ถาไมมีธรรมมาเปนคูแขงกันแลวจะไมเห็น จนกระทัง่ กีก่ ปั กีก่ ลั ปกต็ อ งจมกันอยูอ ยางนี้
ตลอดไป เพราะความฉลาดมันครอบไว ๆ หลงตามมันตลอด ไมรูจักเข็ดหลาบอิ่มพอ
คือกิเลสหลอกสัตวโลก หลอกไปอยางงัน้ อยางมากก็มาบนกัน เชน อยางมนุษยเราก็
มาบนวามีความทุกขความเดือดรอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไร มาบนระบายกัน แทนทีค่ วาม
ระบายนั้นทุกขจะเบาไป มันกลับเพิ่มทุกขทั้งเขาทั้งเรา มันไมไดเรื่องอะไร เพราะมันไม
ไดแกตน เหตุใหมนั เบาบาง เรือ่ งทุกขทง้ั หลายจะไดเบาบางลงบาง มันไมสนใจแก มีแต
วิ่งตามกิเลสซึ่งเปนการเพิ่มทุกขไป มันก็เปนอยางงัน้ ซิ
ใครจะมาสอนแกไขกิเลสไดถกู ตองยิง่ กวาศาสดาองคเอก คือพุทธศาสนาของ
เราไมมี นี้ไดพิจารณาเต็มเหนี่ยวแลวนะ ไมมบี อกอยางงี้ ชี้ขาดเลยเชียว มีพุทธศาสนา
อยางเดียวเทานั้นที่แกถูกจุดของกิเลสมาเปนลําดับลําดา เพราะพระองคไดตรัสรูธรรม
รูเรื่องของกิเลส เอากิเลสขาดสะบัน้ ลงไปจากพระทัยแลว วิธีการอะไรรูหมด ก็อยางที่
เทศนวันนี้ถึงเรื่องสัตวนรก สัตวตกนรก พระพุทธเจาทรงเห็นเต็มพระทัย ไมมีอะไรที่
จะมาลี้ลับในพระญาณของพระพุทธเจา พระญาณแปลวาความหยั่งทราบของพระพุทธ
เจา ไมมีอะไรจะมาปดบังลี้ลับไดเลย จึงยกขึ้นมาพูดใหฟงในวันนี้ตอนไปเทศนอยูที่
คลองเนียม เกีย่ วกับเรือ่ งพระปฏิบตั ิ
สัตวนรกตกอยูใ นนรก พระองคไมเห็นแตสตั วนรกและนรกเทานัน้ นะ บรรดา
สาวกเห็นแตสตั วนรก เห็นแตพวกเทวบุตรเทวดา ทีล่ ะเอียดกวานัน้ ไมเห็น พระ
พุทธเจาเห็นทัง้ สัตวทต่ี กนรกอยางประจักษพระทัยดวย แลวสัตวแตละราย ๆ ที่ตก
นรกนีท้ าํ กรรมอะไรมาถึงไดมาตกนรกอยางนี้ นัน่ ละทรงทราบตลอดไปหมด ไมมี
อะไรปดบังใหลล้ี บั ไดเลย คือพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจา ถาลงตั้งใจจะ
ทราบอะไรแลวผึงทันที ถึงเลย ๆ จะไมวิเศษไดยังไง ฟงซิ พวกเรามันจะผึงเมื่อไร ตาย
เกิด ๆ ก็ไมมีใครมาแสดงใหฟงอยางนี้ พระพุทธเจาทรงทราบตลอดทั่วถึง
ฟงซิวา สัตวนรกมีจาํ นวนมากเทาไร ทรงนับไดหมด รูไดหมด แลวสัตวนรกแต
ละราย ๆ ทีม่ าตกนรกรวมกันอยูใ นนี้ จมอยูใ นกองทุกขน้ี รายไหนทําบาปทํากรรมอะไร
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ทํากรรมมาแตไหนเมื่อไร ทรงทราบตลอด สาวกรองกันลงมา ทานก็เห็นเรื่องเหลานี้
ไมปฏิเสธ สาวกทานผูมีความเชี่ยวชาญนั้นก็เชี่ยวชาญของทานเต็มเหนี่ยว แตเปนภูมิ
ของสาวกไมเต็มเหนีย่ วเหมือนศาสดา ศาสดานี้เต็มเหนี่ยวไมมีอะไรปดไดเลย ถาลง
ตองการจะทรงทราบอะไรผึงเดียวถึงตลอด ๆ เลย นี่เรียกวาพระญาณหยั่งทราบของ
พระพุทธเจาแตละพระองค มีความสามารถอยางเดียวกันนีห้ มด สัตวนี้ตกนรกมันมา
จากไหน ไปทํากรรมอะไรถึงไดมาตกนรกอันนี้ ก็ทาํ กรรมอันนัน้ ไว สัตวทง้ั หลายทํา
กรรมอันนัน้
ทานจึงบอกเรื่องกรรมไมใหสัตวทั้งหลายทําเปนรวม ๆ เอาไว จะไปจาระไนราย
บุคคลวา สัตวนรกตัวนัน้ มันทํากรรมนัน้ เปนอยางนัน้ ๆ พรรณนาตั้งกัปตั้งกัลปก็ไมจบ
เรื่องกรรมของสัตวนรกที่ทําความชั่วเอาไวมากนอยเพียงไร ถึงขนาดมาเปนผลประจักษ
ไดตกนรกนี้ใหพระองคทรงเห็น เล็งญาณดู เห็นทุกรายถาลงจะทรงพิจารณาสัตวตัวใด
ผางเดียวเทานั้น พระญาณของพระพุทธเจาไมไดยากอะไรเลย ทราบไปหมด ทํากรรม
อะไรมาๆ กรรมไหนมีหนักมีเบาแคไหน จึงไดนําเรื่องของสัตวทั้งหลายที่เปนมาเหลา
นั้นซึ่งประจักษพระทัยเรียบรอยแลวมาสอนโลก อยาไปทํากรรม กรรมอันนั้นมีโทษ
อยางนัน้ กรรมนั้นมีโทษหนัก ๆ บอกเปนลําดับ
มีตั้งแตเรื่องราวที่ทรงทราบมาตลอดทั่วถึงแลว ไมใชมาอุตริพูดใหเราฟงนะ เรา
จะมาฟงแบบหลับหูหลับตาไมคดิ ไมอา นไมได จะไมมีขอคิดมีทางคิดเพื่อหาทางออก
และเพือ่ เบาบางในการทําความชัว่ ชาลามก แลวก็จะจมไปอยางนีเ้ รือ่ ย ๆ นะ เรายอม
เลยเชียว คิดดูซิ ไมเห็นพระพุทธเจาเลย พระพุทธเจาพระองคใดเราก็ไมเคยเห็น แต
เราไมสงสัยเลย นั่นฟงซินะ อะไรจะมากยิง่ กวาพระพุทธเจาทีม่ าตรัสรูใ นแดนโลกธาตุน้ี
เทานั้นพอ เต็มหัวใจเลย หาสงสัยไมได เพราะธรรมประเภทนี้กระจายถึงหมดเลย อยู
ในหัวใจ
ดังที่เราเคยพูดแลว แมนาํ้ มหาสมุทร มือจอลงนี้ปบกระเทือนทั่วมหาสมุทรแลว
เวลาน้ํานี้เขาถึงมหาสมุทรเทานั้นเปนมหาสมุทรดวยกันหมดเลย กวางแคบทีไ่ หนเปน
มหาสมุทร น้าํ หยดนี้ ๆ อยูใ นมหาสมุทร ไหลมาจากคลองใด ๆ พูดไมไดนะ จะพูดได
แตเวลาน้าํ กําลังไหลมาจากคลองตางๆ น้าํ นีม้ าจากคลองนัน้ ๆ พอเขาถึงมหาสมุทร
แลวหมดปญหาทันที วาแมนาํ้ นีม้ าจากคลองไหนพูดไมได พูดไดแตวาแมน้ํามหาสมุทร
อยางเดียว จิตก็เหมือนกัน เมื่อไดบําเพ็ญ แมนาํ้ สายตาง ๆ คือผูท บ่ี าํ เพ็ญคุณงาม
ความดี บารมีแกกลามาเปนลําดับ ๆ ก็ไหลใกลเขามา ใกลมหาวิมุตติมหานิพพานเขา
มา มหาวิมุตติ มหานิพพานจึงเทียบกับมหาสมุทรทะเลหลวง พอใกลเขามา ๆ ใคร
บําเพ็ญมาจากทีไ่ หน ๆ นานสักเทาไร ๆ ใกลเขามาก็รู ๆ ก็พดู ไดวา น้าํ นีม้ าจากสายนัน้
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ๆ แมนาํ้ นัน้ แมนาํ้ นี้ พอเขาถึงมหาสมุทรกึ๊กเทานั้นพูดไมไดเลย กลายเปนแมนาํ้
มหาสมุทรดวยกันไปหมด
อันนีจ้ ติ ของผูบ าํ เพ็ญธรรมก็เหมือนกัน ผูอ ยูใ กลอยูไ กลมาโดยลําดับ สัตวทง้ั
หลายสรางคุณงามความดี ซึง่ เปนเหมือนกับแมนาํ้ สายตาง ๆ ไหลเขาสูมหาวิมุตติ มหา
นิพพานคือความพนทุกขนน้ั แล คอยไหลเขามาใกลเขามา สรางมากเทาไรคอยแกกลา
สามารถเทาไรก็ยิ่งไหลใกลเขามา ๆ พอถึงนัน้ ปง เชน อยางตรัสรูธรรมหรือบรรลุธรรม
ปง ขัน้ นัน้ แลว นัน่ คือถึงมหาสมุทรแลว พอถึงนัน่ แลวจึงเปนอันเดียวกันเลยกับน้าํ
มหาสมุทร ไมมคี าํ วาสาวกองคนน้ั สาวกองคน้ี อยูส กุลนัน้ สกุลนี้ หรือใครก็ตามทั้งหญิง
ทั้งชายเขาถึงนั้นแลวเปนมหาสมุทรดวยกันหมด ไมวา หญิง วาชาย นักบวช ฆราวาส ขอ
ใหจิตไดถึงขั้นบริสุทธิ์นั้นเปนอันเดียวกันหมด ผางขึน้ มาภายในใจเทานัน้ มันกระจางถึง
กันหมดเลย แลวไปถามหาพระพุทธเจาหาอะไร นั่นฟงซิ จาไปนี้ถึงกันหมดเลย มันเปน
อันเดียวกันแลว แมนาํ้ เปนอันเดียวกันหมดในมหาสมุทรนัน้ แลวจะไปถามไปแยกแยะ
กันไดยังไงแมน้ําในมหาสมุทร
นี่มันไมไดสงสัยเลย พูดนีโ้ ลกตาบอดมันก็จะปฏิเสธดันเขามาอีก มันไมเชื่อวา
พระพุทธเจาตรัสรูใ นโลกธาตุนม้ี ากขนาดไหน มันจะเชื่อไดยังไง แลวพูดยังไงพูดไมเกิด
ประโยชน พูดไปหาอะไร แตความรูนี้ใครมายุงไมได เปนตัวของตัวรอยเปอรเซ็นต เต็ม
เหนีย่ ว ๆ รูเต็มเหนี่ยว อยางพระพุทธเจาตรัสรูแลวไมตองถามใคร ไมตองเอาใครมา
เปนสักขีพยานทีจ่ ะแนะนําสัง่ สอนสัตวโลก พระองคพอ สอนสัตวโลกทั่วแดนโลกธาตุ
ใครสมควรจะสอนหนักเบามากนอยเพียงไรจะออกเองธรรมะ พอดิบพอดี ๆ
สาวกทัง้ หลายก็เหมือนกัน ตรัสรูธรรมปงแลวเปนแมน้ํามหาสมุทรทะเลดวยกัน
สอนสัตวโลกทานก็ไมไปทูลถามพระพุทธเจา และไปขอศึกษาธรรมจากพระพุทธเจามา
สัง่ สอนสัตวโลกอีก เพราะความรูของเราไมพอ ไมมใี นสาวกทัง้ หลาย สอนเต็มภูมขิ อง
สาวกตลอดนิพพาน แบบเดียวกันหมด ทานจะถามอะไร ธรรมเต็มหัวใจเหมือนกัน จะ
เปนหัวใจหนู หัวใจชาง หัวใจราชสีห มันก็เปนหัวใจทีเ่ ปนนักรูด ว ยกัน เมื่อถึงขั้นที่มันรู
ถึงขั้นที่บริสุทธิ์ บริสทุ ธิเ์ หมือนกันหมด เรื่องรูก็รูเต็มภูมิของตัวเอง ถึงไมเทากันก็เต็ม
ภูมิ แลวทานจะไปถามหาอะไร นัน่ ธรรมพระพุทธเจา
เหลานี้พูดมันเปนเงานะ หาวาพูดปา ๆ รก ๆ ไปนะ ทั้ง ๆ ที่ผูคานมันเปนปา
ๆ รก ๆ รอยทั้งรอย ลานเปอรเซ็นต ทานทีเ่ ปนนัน้ เปอรเซ็นตเดียวทานก็ไมมี มีความ
บริสทุ ธิล์ ว น ๆ ดวยความรูความเห็นที่ประจักษหาความสงสัยไมไดเลย นั่นละทานผูรู
ทานรูอยางงั้น แตทานไมไดหิวไดโหยเหมือนกิเลส ไมไดยกตนยกตัวยอตัว รูเหมือนไม
รู เพราะทานพอหมดในหัวใจของทานที่เปนธรรม ธรรมเต็มหัวใจพอเต็มที่เลยตลอด
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ไป ไมมคี าํ วาบกพรองหิวโหย อยากยกยอตัวอยางงัน้ อยางงีไ้ มมี สําหรับผูมีธรรมเต็ม
หัวใจแลว รูเหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น ประสบสิ่งใดเกี่ยวของมากนอยเพียงไร
ทานก็รกู เ็ ห็น เพราะทานไมไดกระเทือน ทานเปนแตเพียงวารูวาดู เหมือนไฟไหมเขา
ทานไมไดไหมแตทานเห็นผูที่ถูกไฟไหมอยูนั้นประจักษตา ทานไมไดถูกไฟไหม แตถา
เปนคนสามัญเรา แมตวั ไมถกู ก็ตามก็รอ นแทนเขาไปอีก แตทา นไมรอ นแทน มีแต
ความเมตตาสงสารเทานั้น ตางกันอยางงัน้
ถึงวาพระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมามากขนาดไหน โหย อยามาพูดเลย วาอยางนัน้ เลย
ก็ตรัสรูม ากีก่ ปั กีก่ ลั ป มันนานสักเทาไรจนกระทัง่ ถึงบัดนี้ ตรัสรูมาตลอด ถึงจะหางกันก็
มาตลอด ตั้งแตหนึ่งแตสอง วันนีน้ บั หนึง่ วันสองนับสอง สามวัน สีว่ นั มันก็เปนสี่องค
หาพระองค สามป สี่ป ปหนึ่งมีกี่วัน แลวก็มากเขาอยางงัน้ แลวมากเขาไมหยุดไมถอย
ตลอดเวลามานี้ แลวยังจะมีตอไปอีก จะไมใหทานเชื่อยังไง อยางแมน้ํามหาสมุทรมาก
ๆ มาจากไหนใครไดคิดไหม ไมเชือ่ วาน้าํ มหาสมุทรวามากขนาดนี้ เพราะไมมีที่ไหลมา
พิจารณากันตรงนี้ซิ แมน้ํามหาสมุทรที่ไปเห็นประจักษตาของเรานี่มากขนาดนี้ มันมา
จากทีไ่ หนบาง ใครก็ไมเห็นทางมาของน้ํา แตกเ็ ชือ่ วาน้าํ มหาสมุทรมากยิง่ กวาน้าํ ทัง้
หลายในโลกอันนี้ แนะ มันก็เชื่อลงไปจุดนั้น
อันนี้จิตของทานผูบริสุทธิ์พุทโธ ไหลเขามาๆ เปนมหาวิมุตติ มหานิพพาน มา
ตั้งแตเมื่อไรๆ มันก็เหมือนกันกับน้าํ มหาสมุทรทีไ่ หลเขามา จนกลายเปนมหาสมุทรได
นัน่ แหละ ไหลมาจากคลองไหน ๆ ไมหยุดไมถอย มันก็เปนน้ํามหาสมุทรได อันนี้ตรัสรู
บรรลุธรรมมาเรื่อย ๆ จากผูบําเพ็ญทั้งหลาย เหมือนกับน้าํ ไหลลงสูม หาสมุทร ไหลเขา
มาเรื่อย ทีนี้ผูบรรลุธรรม รูธรรม เห็นธรรมจากบารมีของตนมันก็มีมาเรื่อย ๆ มันก็
เปนมหาวิมุตติ มหานิพพาน เราจะไมเชื่อไดยังไง ไปดูซีน้ํามหาสมุทร เชื่อหรือไมเชื่อ
มันมีมากนอยเพียงไร แตเราจะไปถามวาน้าํ นีไ่ หลมาจากไหนบางไมได จะปฏิเสธน้าํ
มหาสมุทรนั้น ปฏิเสธไมไดวามีเทาที่เห็นอยูนี่ มากนอยเพียงไรปฏิเสธไมได ประจักษ
ตา นี่ความรูของทานผูที่รูกระจายถึงธรรมทั้งหลายเหลานี้ก็แบบเดียวกัน ทานจะถามหา
อะไร ทานรูอ ยู ไอผทู ด่ี น เดาเกาหมัดมันก็วา มากเกินไป ๆ
ดังที่เราเห็นใน สมฺพทุ เฺ ธ อฏฐวีสฺจ ทฺวาทสฺจ สหสฺสเก มาเขียนเราสลด
สังเวชนะ อานไป ถึงขัน้ ขอนมัสการพระพุทธเจาทัง้ หลายจํานวนเทานัน้ ลาน เทานีล้ า น
คือตั้งแต สมฺพุทฺเธ อฏฐวีสฺจ ทฺวาทสฺจ สหสฺสเก ปฺจสตสหสฺสานิ นมามิ สิรสา
อหํ นมัสการพระพุทธเจาเทานัน้ รอย เทานี้พัน ไปเรื่อย ๆ เทานี้หมื่น เทานัน้ แสน จาก
นัน้ ก็เทานัน้ ลาน พอไปถึงขัน้ ลานนีม้ นั ไปเขียนออกมาเปนฟุตโนทออกมาไวขา งลางละซี
ผูแ ตงผูเ ขียนมานัน่ แหละ พอถึงขัน้ ทีว่ า ปฺจสตสหสฺสานิ นมามิ สิรสา อหํ สองลาน
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สามลานพระพุทธเจา คือนมัสการพระพุทธเจาสองลานสามลาน แลวก็มาเขียนฟุตโนท
ไว เรียกวาเหลือเชื่อ นั่นเห็นไหม ความเหลือเชื่อของตัวเองเอามาเปนบทเปนบาท เอา
เปนคติตัวอยางไดยังไง
ความเปนของพระพุทธเจาทั้งหลายทานเปนมาอยางนั้น นั่นใหญโต อันนี้เพียง
ความดนความเดาวาเหลือเชือ่ นีม้ คี วามหมายอะไร นี้เราไปอานเราสลดสังเวชเหมือน
กัน เราก็ตวั เทาหนูแตมนั สลดสังเวช โอย ถาไมรูก็ไมควรจะมาขายโงของตัวเอง เขียน
ฟุตโนทไวอยางนี้ ก็ใหเปนไปตามความจริงนั้นเสียวาพระพุทธเจามีกี่พระองค ๆ ถา
กราบก็กราบ ถาไมอยากกราบนอนตายอยูก ใ็ หนอนตายอยูค นเดียวเสีย อยาใหนมิ นต
พระไปกุสลาเขาใจไหม แตเรือ่ งหลวงตาบัวอยามานิมนตไปกุสลานะตีหนาผากทันทีเลย
โคตรพอโคตรแมมึงเคยไดเปนพระพุทธเจาหรือจึงมาอวดนักวางั้นเลย นีบ่ ทหนัก
คํานีเ้ ปนคําหยาบเหรอ ธรรมะทานไมถอื เปนความหยาบ ทานเอาน้าํ หนักมา
คนเรามีความรักสงวนในโคตรในแซ อะไรไมหนักยิง่ กวาโคตรกวาแซ อันนี้ตรัสรูธรรม
มันไมรู มันก็ยกเอาโคตรพอโคตรแมหลาย ๆ คนมาเหลานี้มันไดเคยตรัสรูเหรอ หมด
ทั้งโคตรมันก็ไมเคยตรัสรู แลวมันมาอวดหาอะไร ความหมายวางัน้ เขาใจไหม นี่เขา
เรียกน้าํ หนัก เราจึงไมเคยสนใจ เพราะฉะนั้นจึงเทศนไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมสนใจกับ
ถังขยะ ถาเราจะเอาถังขยะมานีธ้ รรมกาวไมออก ตองดนตองเดา ตองมุดไปตามถังขยะ
ถาเปนธรรมแทแลวไมมุด ความจริงมียังไงวาไปตามหลักความจริง เปนแบบเปนฉบับ
ผูที่จะรูจะเห็น หรือผูรูผูเห็นอยางนี้มีอยู ไมใชพวกตาบอดไปรูไ ปเห็นเอามาสอนโลกนะ
ผูเ ปนจอมปราชญฉลาดแหลมคมรูเ ห็นตางหากเอาธรรมมาสอนโลก เอาอันนัน้ เปน
ประมาณ
พระพุทธเจาถาเปนอยางเรานี้เปนพระพุทธเจาไมได ความรูอ ยางเรา ความ
เฉลียวฉลาดอยางเราเปนพระพุทธเจาสอนโลกไมได โลกไมยอมเชื่อ เพราะนีก้ ค็ อื เหนือ
โลกนั่นเอง ผูมีอุปนิสัยปจจัยที่จะรับธรรมพระพุทธเจามีอยู เมือ่ มีอยูก ส็ อนลงไปตาม
นัน้ ก็รบั ปง ๆ เลย นี่เปนอยางงั้น เราพูดถึงเรื่องภูมิของศาสดาแตละพระองค ๆ ผิดกัน
ขนาดไหน อยางสาวกก็รมู าดวยกันอยางนี้ อยางวาสัตวนรก สาวกผูม คี วามเชีย่ วชาญ
ทานรู ปดทานไดเหรอ แตทา นรูแ บบนักปราชญ ทานไมรแู บบอันธพาลเหมือนเรา แลว
เที่ยวโอเที่ยวอวด ทานไมอวด อวดหาอะไร
อยางเทวบุตรเทวดาไมมาเกีย่ วกันทานก็ไมนาํ มาสอน ถาเปนเรื่องเทวดาทานก็
ไมเอาเรื่องของมนุษยมาสอน จะสอนแตเรื่องเทวดาลวน ๆ มันคนละขัน้ ละตอนใชไหม
สอนเปรต สอนผี สัตวนรกเปนอยางหนึง่ สอนคนนีเ้ ปนอยางหนึง่ แลวคนนีม้ ที ว่ั ไปอีก
แลวผูม ธี รรมะขัน้ สูงกวานีจ้ ะสอนแบบนีอ้ กี ก็ไมได เพราะฉะนั้นจึงมีธรรมะขั้นต่ํา ขัน้
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กลาง ขั้นสูง ขั้นสูงสุดตามขั้นภูมิของจิตที่จะสามารถรับไดขนาดไหน ทานสอนตามขัน้
ตามภูมิ ประถมหนึ่ง สอง สาม สี่ หา หก เจ็ดไป ฟาดจนกระทั่งถึงปริญญาเอก เปน
ดอกเตอรดอกแต ความรูนี้มันก็ยังตางกัน มันไมไดเหมือนกันนี่ สอนตามขั้นตามภูมิไป
พระพุทธเจาทานเปนอยางงั้น แลวศาสนาจะหมด คือไมมีใครไดปฏิบัติ ไมมี
ใครทรงไวซึ่งความรูความสามารถ ตามหลักธรรมชาติทป่ี ฏิบตั มิ าไดประจักษในใจของ
ตัวเอง มีแตความจดความจํา เรียนไป ๆ มันลอย ๆ นะการเรียน เราก็เรียนมาแลวนี่
ปริยัติ เรียนมาทั้งนั้น ทานวาบาปอยางงัน้ บุญอยางนี้ สัตวทง้ั หลายไปเกิดในภพนัน้ ภพ
นี้ ไปลงนรกอเวจี ไปสวรรคชั้นพรหม จนกระทั่งถึงนิพพาน อานไปเพราะทานเขียนไว
หมด แตใจของกิเลสมันไมไดถึงใจ ไมไดถงึ กิเลสแหละ กิเลสมันปดตลอด แตที่เรา
เรียนจะปฏิเสธก็ไมใชนะ จะเชื่อจริง ๆ ก็ไมใช จะไมเชื่อก็ไมได มันมีดว ยกันทัง้ สองอยู
ในนัน้ แตเวลาเรียนอยูม นั หากไมถอื เปนอารมณ สวนที่ระลึกไดคือทานพูดอะไรมัน
สะกิดใจ ๆ ตลอดไป
นี่ละที่นําเขามาพิจารณาเพื่อจะตัดรากตัดโคนของความสงสัยมรรค ผล นิพพาน
บาป บุญทัง้ หลายนี้ จึงเขาหาหลวงปูมั่นละซิ พอเขาถึงทาน เราไมอยากพูดอยางอืน่ ให
เต็มยศเสียวา ทานเอาเรดารจับไวเลย ไปก็เปรี้ยงเลยพอไป นัน่ เห็นไหม เปรี้ยง ๆ ๆ
เลย ฟาดลงตรงไหนถึงใจทั้งนั้น เพราะทานรูวาเรามีความตั้งอกตั้งใจขนาดไหนไปถึง
ทาน จึงลงเปรี้ยง ๆ เลยรับกันทันที พอเชือ่ อยางถึงใจทีนบ้ี าป บุญ นรก สวรรค หาย
สงสัยนะ ทั้ง ๆ ทีก่ เิ ลสมีอยู ตัวสงสัย ตัวปดบังมรรค ผล นิพพาน มันก็เปดขึน้ มาใน
ความรูส กึ ทีไ่ ดรบั ฟงธรรมจากทานมาแลว มันเปด เออ ทีนห้ี ายสงสัยแลวเรือ่ ง บาป
บุญ นรก สวรรค นิพพานมีอยูโ ดยสมบูรณ
จากนั้นมันก็พุงเลย อยางเคยมาเลาใหฟง นีล่ ะกําลังใจ ถาลงไดเชือ่ มัน่ ในสิง่ ใด
แลวมันไมถอยนะ จะเอามรรค ผล นิพพานใหได ทีนี้หายสงสัยที่วามรรค ผล นิพพาน
มีหรือไมมีดังที่เราเรียนมานี้ มันหมดไปเลย เรียนมาก็เรียนมาอยางงั้น ก็ไมเห็นแก
กิเลสไดสักตัวเดียว บทเวลาฟงภาคปฏิบตั จิ ากหลวงปูม น่ั มาแลวมันเปดโลงไปหมดเลย
เหมือนหนึง่ วานิพพานอยูช ว่ั เอือ้ ม ๆ ไมเชนนั้นมันจะตะเกียกตะกายไดยังไงคนเรา ลง
ความเชือ่ มัน่ ไดถงึ ใจแลวไมมอี อ นนะใจ รางกายจะทุพพลภาพมันจะไปไมได เอาไปไม
ไดก็ไมไป เดินจงกรมสองสามตลบหมดกําลัง คืออดขาวไมทราบวากีว่ นั ถึงจะมาฉัน
จังหันหนหนึง่ แลวเดินจงกรมมันเพลียนะ
เราอดขาวมาก ๆ นี่เดินจงกรมไมคอยได แตอยูท ไ่ี หนสติปญ
 ญามันหากหมุน
ของมันอยูอ ยางงีน้ ะ มันเปนความเพียรอยูในตัวเอง ไมไดไปเกีย่ วกับอิรยิ าบถนัน้
อิรยิ าบถนีน้ ะ เดินจงกรมจึงเปนความเพียร นัง่ สมาธิจงึ เปนความเพียร ไมนะ สติ
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ปญญาหมุนอยูก บั ตัว รักษาตัวตลอดเวลาเปนความเพียรทุกอิรยิ าบถ เวนแตหลับ
เทานัน้ นัน่ มันเห็นประจักษอยูง น้ั ในการปฏิบตั ิ ดวยกําลังแหงความเชื่อมั่นตอมรรค
ผล นิพพานในใจแลว เต็มที่แลว มันไมไดออ นนะ
ก็เคยพูดใหบรรดาลูกศิษยลูกหาฟงแลวเพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจ อดอาหาร
ตองคํานวณ ถาเราไปวันนัน้ นีจ่ ะไปถึงบานเขาไหม คํานวณดูกาํ ลังของเจาของ เดิน
บิณฑบาตจะถึงบานเขาไหม ถาระยะนั้นจะไมถึง เอาไปเสียระยะนี้ ไปกอนนัน้ ถึงอยาง
นั้นมันยังไปไมถึง ไปถึงกลางทางหมดกําลัง พักนัง่ อยูก ลางทางเสียกอน แตจิตมันไมได
เปน จิตมันหมุนของมัน สติสตังสวางไสวอยูภ ายในใจ รางกายมันออนก็รู พอไปถึง
กลางทางแลวหมดกําลัง ไปไมรอด นั่งเสียกอนนั่งรําพึงดูจิต ดูดว ยสติสตัง จึงมีกเิ ลส
มันโผลขน้ึ มา นี่ไมเรียกวาธรรมเกิดนะ เรียกวากิเลสเกิด ขึน้ มาเปนคํา ๆ นะ เพราะ
เกิดขึ้นอยางนี้นะ ที่วาธรรมเกิดก็ตาม กิเลสเกิดก็ตาม ของนักปฏิบตั จิ ะเกิดขึน้ ทีใ่ จ
เปนคํา ๆ ขึน้ มา บางทีกห็ ยัง่ ทราบไปเลย บางอยางหยัง่ ทราบไปเลย บางอยาง
บอกมาเปนคํา ๆ
กําลังนัง่ รําพึงอยู คือพักเสียกอนแลวจะกาวเดินไปทีหลัง จะถึงบาน ตอนนัน้ ไป
ไมถึง พักเสียกอน สักเดีย๋ วก็ขน้ึ มาแลว นีก่ เิ ลสเกิด ขึ้นมาเปนคํา ๆ ในหัวใจเรานีแ้ หละ
ขึ้นมา พูดเปนคํา ๆ นะ แตมันพูดอยูในหัวใจเปนคํา ๆ ขึน้ มา เหมือนเราพูดแตไมได
ยินเสียง หากเปนคํา ๆ ในหัวใจเรา นีเ่ ห็นไหม วางัน้ นะ “ทานอดอาหารเพื่อจะฆากิเลส
ใหตาย แตเวลานีก้ เิ ลสยังไมตาย ทานกําลังจะตายรูไหม” นีแ่ หละกิเลสเกิดเพือ่ จะขวาง
ทางเราไมใหเรากาวเดิน ถาเราเชื่อกิเลสนี้ โอยตายจริง ๆ แลว ไมเอาแลวหยุดเสีย ฉัน
อิ่มหมีพีหมาไปเสีย มันก็เลยเปนหมาทั้งตัวละซี
พอทางนี้ขึ้นปบออกมา ทางนีข้ น้ึ รับกันเลย ทีนธ้ี รรมเกิดคราวนี้ เรียกวากิเลส
เกิด สรางอุปสรรคใหเราดังที่วามานี้ “นีเ่ ห็นไหมทานอดอาหารเพือ่ จะฆากิเลสใหตาย
แตเวลานี้กิเลสยังไมตายทานกําลังจะตายรูไหม”
นีก่ เิ ลสมันตัดเอาอยางขนาดหนัก
เหมือนกันนะ ทางนี้ก็ขึ้นทันทีเลย ทีนี้ธรรมเกิด ขึน้ เปนคําเหมือนกัน ผึง ๆ ขึน้ มาเลย
“การกินนีก้ ก็ นิ มาตัง้ แตวนั เกิด ก็ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ เอา
ตายก็ตาย” นั่นเห็นไหม ทางนี้มันก็พุงเลย ไมเห็นตาย ถาตายจะไดมาดุคนพวกบานี่ได
ยังไง ก็ดพุ วกบาสด ๆ รอน ๆ พึ่งหยุดมานี่ เขาใจไหมละ นี่มันไมตาย
จิตมันก็มกี าํ ลังของมัน มันแกตก นีเ่ รียกวาปญหาแกกเิ ลสตก ผางออกเลย
เปนคํา ๆ ขึน้ มา เรียกวาธรรมเกิด เปนคํา ๆ ก็มี เปนความซาบซึง้ เปนความรูข น้ึ
ภายในใจก็มี หลายประเภทเรือ่ งธรรมเกิดจากผูป ฏิบตั ิ ผูไ มปฏิบตั ไิ มมที างรู แตผู
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ปฏิบตั นิ น้ั ทานไมสงสัย รูข น้ึ เปนระยะ ๆ วรรคใดตอนใด บางทีมธี รรมเตือน แลว
บางทีมธี รรมเสริม อะไรถูกตองแลวก็เสริมขึน้ มาวาถูกตองแลว อยางนีก้ ม็ ี เอา ๆ
กาวไปถูกตองแลว อยางหนึง่ ก็ซาบซึง้ ไปเลยวาถูกตองแลว เปนอยางนัน้ นะ คือ
ซาบซึง้ ไปเลยดวยความถูกตองไมสงสัย นีเ่ ปนอยางหนึง่ ความรู มันหลายอยางนะ
จากภาคปฏิบตั ภิ ายในจิตใจของผูภ าวนา
ไอผไู มภาวนานีพ้ ดู วาธรรมเกิดเขาไมเชือ่ นะ เขาจะเชื่อยังไงเขาไมเคยทํา นอก
จากมาดูถูกเหยียดหยามเหยียบย่ําทําลายมรรคผลของผูปฏิบัติธรรม ใหฉบิ หายวาย
ปวงไปดวยอํานาจแหงฝาเทาของกิเลสทีห่ ยาบโลนสุดยอดนีเ้ ทานัน้ ไมมอี ยางอืน่ การ
ปฏิบัตินี้ โถ เรื่องจิตใจเวลาไดรูของเลนเมื่อไรวะ ไมมีขอบมีเขต ไมวาสูงวาต่ํา มันรูไ ป
ไดหมดนี่วาไง นี่ละถึงยอมรับพระพุทธเจาและเปนภูมิของศาสดาดวย ทานจะไมไดรู
กวางขวางลึกซึ้งไดไง หมอบเลย ตั้งแตเพียงตัวเทาหนูมันก็เปนของมัน รูของมัน แต
กอนเกิดมามันเคยรูเมื่อไร
เกิดมาอายุนก่ี เ็ คยพูดใหลกู ศิษยลกู หาฟงแลว ได ๒๐ ปกับ ๙ เดือนเปนวันบวช
เพราะเราเกิดวันที่ ๑๒ สิงหาคม เวลาเราบวชก็บวชวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ เรา
เกิดนัน้ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๕๖ นับแลวอายุของเรานัน้ ได ๒๐ ปกับ ๙ เดือน คือ
พฤษภา มิถนุ า กรกฎา สิงหา มันก็ครบ ๒๑ ปใชไหม ยังขาดอยูอ กี ๓ เดือนเราก็บวช
บวชมาปฏิบัติมามันก็ไมเห็นรู เรียนหนังสือฟาดจนเปนมหาเปรียญ นักธรรมตรี โท
เอก ก็เรียนมาหมด มันก็ไมรู ไมเห็น ไมปรากฏและไมคาดไมฝน วามันจะรูอ ยางนัน้ นะ
นีก่ ารเรียนเฉย ๆ เรียนพอจําได ๆ ไปเทานั้น มันไมซึ้งถึงใจ ประจักษใจเหมือนภาค
ปฏิบัติ เพราะฉะนัน้ จึงพูดไดวา ความจริงกับความจํานัน้ ตางกันมาก
ความจําเรียนเทาไร ๆ ก็จําได เด็ก ผูใ หญเรียนจําได ผูหญิง ผูช าย นักบวช
หรือฆราวาสเรียนจําไดดวยกันเพราะมันเพียงความจํา มันไมใชภาคถอนกิเลส ภาค
ถอนกิเลสเปนภาคปฏิบตั ิ เอาผูหญิงผูชายปฏิบัติ ใครปฏิบัติมันก็มีทางที่จะรูตามกําลัง
ของตนเหมือนกัน นีภ่ าคปฏิบตั ิ ทีนี้เวลาปฏิบัติไปมันคอยรูคอยเห็น ทีแรกก็เปนจิต
สงบเสียกอน จิตเราไมเคยสงบ ตั้งแตเกิดมาก็ไมเคยเห็นแปลกประหลาดอัศจรรย
เพราะความสงบของจิตอยางนั้นเลย เห็นแตรองความทุกขเจือปนกันไปทั้งวันทั้งคืน
สนุกสนานชั่วครูเดียว แลวความทุกขแทรกเขามาแลว เปนแหลมเปนหลาวทิ่มแทงขาง
หลัง ๆ ฟาดมาจนอกจะแตกก็มี เพราะความทุกขมาก มันมีแตอยางงั้น
อารมณของโลกคืออารมณของกิเลส หลอกลวงไวนดิ หนอย ๆ พอใหเราดีดเรา
ดิ้นไปตาม แลวสรางความผิดหวังไวขา งหลัง และเปนฟนเปนไฟเผาไหมมาตลอดทั้ง
เขาทั้งเราทั่วโลกดินแดน เรื่องของกิเลสรอยสันพันคม ทั้งหลอก หลอกแลวก็เอาหอก
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เอาหลาวทิม่ ไปตามหลัง ๆ ไปเรื่อย หลอกเสียกอนไมงน้ั มันไมตดิ เชนเขาตกเบ็ดเขา
เอาเหยือ่ ลอใหปลาติด ปลาตัวโงคาบปบเขาไป เขาตวัดทีเดียวเลือดสาด ลากขึน้ มาหัว
เรือทุบตายเปนอาหารเขาเงียบไป ถาไมมเี หยือ่ ลอมีแตเบ็ดมันไมกนิ ปลา มันตองมี
เหยือ่ ลอ กิเลสตองเปนเหยือ่ ลอสําคัญสําหรับสัตว ใหสตั วหลงงมงายอยูต ลอดเวลา ไม
มีวันจืดจางหรือเข็ดหลาบอิ่มพอนี้เพราะมันมีเหยื่อลอนั่นเอง
เวลาเรียนไป ปฏิบัติไปมันรูไป นี่ละเรื่องธรรมเปนอยางงั้น พอปฏิบัติมานี้ไม
เคยรูสิ่งใด รูม นั แปลกประหลาดทุกอยางประจักษขน้ึ ในใจ รูขึ้นในใจ รูปริยัติรูเปนภาพ
เปนทางแถวแนว คาดไปตามที่ทานวาอยางงั้น ๆ คาดไปตาม แตรูภายในจิตใจมันรู
จริง ๆ ประจักษขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระทัง่ กิเลสตัวใดมันผาดโผนโจนทะยาน มันก็รชู ดั
เอาซัดกัน มันลดราวาศอกลงเทาไรมันก็รปู ระจักษ ๆ นัน่ มันเห็นอยูอ ยางงัน้ นะภาค
ปฏิบัติ กิเลสลดลงมากนอยรู อะไรมาผิดปกติ แมแตการขบการฉันมันยังอดรูไ มไดนะ
การขบการฉัน วันนีฉ้ นั อาหารอะไร ภาวนาทําไมเปนอยางนี้ แนะ รูส กึ วารางกายก็เปน
อยางหนึง่ แลวจิตใจดีดดิ้น อาหารวันนี้เปนยังไง ระวังทีนี้ อาหารชนิดนี้ งด แนะ ตอง
ระวังถึงขนาดอาหาร ทานถึงเรียก อาหารสัปปายะ คืออาหารเปนทีส่ บายหรือเปนขาศึก
มีสองอยาง
นีเ่ รายกเรือ่ งอาหาร ตองไดระวังเรื่องอาหาร ฉันลงไปมากนอย เพราะจิตมันดู
ตัวเองตลอดเวลา เคลือ่ นอะไรนีม้ นั จะไปจากจิต ฉันอาหารลงไปนีไ้ ปเสริมรางกายให
รางกายมีกาํ ลัง มันก็เขาไปกวนจิต ถามันมีกาํ ลังกวนจิต พูดใหเต็มยศเลยวา เฉพาะ
เรื่องจิตที่เปนกิเลสมันแสดงไดงาย ไมมีอะไรเกินราคะวางี้เลย มันเสริมใหมีกําลังแลว
มันก็ไปปลุกราคะใหแสดง มันไมไดแสดงมาภายนอกนะ มันเปนอยูในจิตยิบ ๆ แย็บ
ๆ ออวันนีเ้ ปนอยางงี้ นั่นจับไดแลว ถือเปนขาศึกแลวฟดกัน ทีนแ้ี กไข อันใดที่มันจะทํา
อันนัน้ ใหกาํ เริบขึน้ ไปก็ตดั ออก ๆ นี้จึงเรียกวาการรักษาตัว นีภ่ าคปฏิบตั ิ ทานทัง้ หลาย
ฟงเอานะ ปฏิบตั ติ วั มาอยางนี้
ทานถึงเรียกวาอาหารสัปปายะ คืออาหารเปนทีส่ บาย เวลาฉันลงไปแลวธาตุขนั ธ
ก็ไมลาํ พอง ถึงกับสงเสริมใหกิเลสพองตัว ธาตุขนั ธกส็ บาย การภาวนาก็สงบรมเย็น
ธรรมดา นีเ่ รียกวาอาหารสัปปายะ ถาพลิกจากนีแ้ ลวอาหารเปนภัย ไมเรียกอาหารเปน
ทีส่ บาย อุตสุ ปั ปายะ ดินฟาอากาศเปนทีส่ บาย เสนาสนะ หรืออาวาสสัปปายะ ที่อยูที่
พักเปนทีส่ บาย ทานบอกไวเปนลําดับลําดา นี่การปฏิบัติตัวเอง สังเกตตลอดเวลาจึง
เรียกวานักปฏิบตั ิ นีห่ มายถึงทานผูเ ปนนักบวช ไมมหี นาทีก่ ารงานอะไร มีแตหนาที่
ถอดถอนกิเลสอยางเดียว จึงไดทําเต็มเม็ดเต็มหนวยตลอด ตั้งแตตื่นนอนฟดกันอยู
ตลอด
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งานของพระ การรักษาใจเปนงานหนักมากนะ ไมใชเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ งานเขา
แบกไมหามเสาอะไรนีก้ ว็ า หนัก ๆ แตจิตใจของเขาเพลินไดสบายใชไหม เพราะไมได
รักษาใจ ใจอยากคิดอยากคะนองไปไหนก็ได รองเพลงไปในเวลาแบกหามเสาหนัก ๆ
ก็ไดนี่นะ พระนี่ไปรองเพลงมันตายเลย คือบังคับอยูต ลอดเวลา งานอะไรทีจ่ ะหนักยิง่
กวางานรักษาจิตใจ บังคับจิตใจ งานนีห้ นักมากนะ เชน อยางทีว่ า นัง่ ตลอดรุง นีง้ าน
หนักมาก เราจึงไดพูดแลววาในพรรษาที่ ๑๐ บอกตรง ๆ เลยนะ ตั้งแตเราเปนนักบวช
มา พรรษาที่ ๑๐ นีห้ นักมากทีส่ ดุ จนกระทัง่ ลืมไมไดเลย เพราะพรรษานี้เปนพรรษาที่
หนักทั้งรางกายและจิตใจ
รางกายในพรรษานั้นนั่งตลอดรุง ๆ เปนยังไง รางกายของเรานี้เปนเหมือน
ทุกขเวทนามันเผารางกายนี้ มันเหมือนรางกายนี้เปนซุงทั้งทอน ทุกขเวทนาเปนไฟเผา
รางกายของเราสด ๆ รอน ๆ ที่ยังไมตาย แหม มันฟาดจนตัวสัน่ เลยนะ โห หนักมาก
จริง ๆ ตัวสัน่ สัน่ ก็ไมถอย จิตไมมีถอย ถาลงไดปกลงไปแลวเปนถอยไมได นิสัยเรามัน
เปนอยางงั้น ขาด ๆ ไปเลย ตายไมเสียดาย เสียดายที่ความสัตยความจริงจะเคลื่อนไป
ไมได มันก็ซดั กันลง เวลามันทุกขมาก ๆ นี้ โถ เหมือนกับไฟเผารางกายนีเ้ หมือนกัน
กับไฟเผาซุงนะแหละ แตซุงมันไมมีจิตละซิ อันนีท้ กุ ขเวทนาเผารางกาย รางกายมันมี
จิต มันเผาเขาไป ทีนก้ี ฟ็ ด กันเลย นีจ่ งึ ทุกขมากทีส่ ดุ
วันไหนทีจ่ ติ ฝกทรมาน จิตไมรอบงาย ไมลงไดงาย วันนัน้ ทุกขมากทีส่ ดุ ถึงเวลา
เทากันก็ตาม นั่งแตยังไมมืดก็มีบางที จนกระทัง่ สวางเปนวันใหมขน้ึ มาแลวคอยลุก ๑๒
ชัว่ โมง ๑๓ ชั่วโมง ไมใหพลิกใหเปลี่ยนไปทางไหนเลย ทาสมาธิตอ งเปนสมาธิ อยางอืน่
อยางใดไมเอา ไมเปลี่ยน ขอยกเวนไมมี มีเฉพาะขอยกเวนที่วา เวนแตครูบาอาจารย
เจ็บไขไดปวย หรือเกิดเหตุฉกุ เฉินขึน้ ภายในวัด จะเปนพระเปนเณรเปนองคใดก็ตาม
เราจะลุกขึ้นไปชวยเหตุการณนั้น ยกเวนขอเดียว นอกจากนัน้ มาหาตัวของเราแลวไมมี
ยกเวน เอาปวดหนักออกเลย ปวดเบาออกเลย ตั้งแตเปนเด็กมันขี้ใสตักแมมันมาเทาไร
แลว นี้เปนผูใหญขนาดนี้ ขี้ใสสบงจีวรเอาไปซักไมได เอาไปฆาเสีย มันหนักศาสนา
นั่นนะดัดเจาของ ดัดอยางงั้น นีเ่ ด็ดอยางนี้ ดัดอยางนีม้ นั ไมใชความเสียหาย นี้
เปนความเปนธรรม เด็ดขนาดไหนก็เด็ดเถอะนะ เด็ดเพื่ออรรถเพื่อธรรมเปนธรรมขึ้น
มาเรื่อย ๆ ถาวันไหนจิตมันลงไดงา ยนี้ วันนัน้ ไมบอบช้าํ มากนะ ถึงจะนั่งเวลาเทากันก็
ตาม มันขึน้ อยูก บั จิต ถาจิตพิจารณาเหตุการณตาง ๆ ที่ไมรอบตัวมันก็ไมลง ไมลงวัน
นัน้ บอบช้าํ มากทีเดียว ลุกขึ้นนี่ลมทั้งหงายเลย ขาเรานี้ตายหมด ถาวันไหนมันลงไดงา ย
วันนัน้ ถึงเวลาลุกแลวไปเลย ไมไดระวัง ถาวันไหนมันเอาเสียจนกระทัง่ ถึงสลบไป แต
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มันไมสลบนะ ความทุกขมนั ถึงขนาดจะเทียบกันไดกบั สลบไป อยางนัน้ เวลาจิตลงมันก็
ไมมีอะไร
พอจิตถอนขึน้ มาแลวพิจารณาอีกมันก็ลง แตรา งกายนีม้ นั ตายหมดแลวนะ กอน
ที่จิตจะลงสูความแปลกประหลาดอัศจรรยนี้ รางกายนีบ้ อบช้าํ เต็มที่ พอถึงเวลาแลวจะ
ลุกนี้ มันตายหมดแลว นั่นแหละที่นี่ตองไดจับขาเจาของ นั่งขัดสมาธิจับขาดึงออกทางนี้
ๆ คือมันตายหมดแลว เราจะลุกไมไดลมเลย ตองจับขา ทีแรกเราไมรูเราลมตูมเลย เรา
ลุก นีเ่ ปนคืนแรกนะ มันตายหมดแลว ฟดกันจนเต็มเหนีย่ ว ทีนี้เวลาจะลุกมันไมเจ็บไม
ปวด ก็มันจะเจ็บอะไรมันตายหมดแลวนี่ พอลุกนีล่ ม ทัง้ หงาย หงายลุกไมขึ้น อาวทําไม
เปนอยางงี้ ไมรูเรื่องนะ ที่ไหนไดแขงขานี่มันเปนทอนไมทอนฟน ตั้งแตสวนนี้ลงไป
จากนีข้ น้ึ มาดี ทางนี้ลงไปมันเปนทอนไมทอนฟน ทํายังไงมันก็ลุกไมไดที่นี่ มีแตแขน
ขาตายหมด
ทีนก้ี ท็ ง้ิ ไวนน้ั กอน คอยดู คราวนีเ้ ลือดลม เวลาจับขาเราเหยียดออกไป เอามือ
นะจับ ขามันทํางานไมเปนแลวแหละ มันเปนทอนไมทอนฟน เอาขานี้เหยียดออกไป
วางไว เราก็เอามือเทาไวยนั ไว ดูคอยสังเกต แลวเลือดลมคอยเดินไปๆ ตอไปแขงขา
คอยรูเรื่องรูราว แลวกําหนดกระดิกดู ถามันกระดิกไมไดเฉยนีอ่ ยาลุกนะ ลุกลมเลย ถา
มัน กระดิกไดๆ กําหนดดูกระดิกดูกระดิกได คูม าลองทดลองดู คูไ ดเหยียดออกได นี่
เปนการทดลองนะ เอาลุกได ถามันเฉย ๆ อยู กําหนดคูเ ขามาก็ไมได กําหนดเหยียด
ออกไปก็เฉย กําหนดกระดิกนิว้ เทาก็เฉย อยาลุก ลุกลมทันที มันเคยแลวมันก็สอนตัว
เอง
พอวันไหนเอากันถึงพริกถึงขิงอยางนัน้ จิตกวาจะไดลงมันบอบช้ํามาก พอถึง
เวลาลุกขึน้ มาจากทีต่ อ งจับขาดึงออก จนกระทั่งเลือดลมเดินสะดวก กําหนดวาคูได
เหยียดได ลุกไดแลวถึงลุก ทุกขมากไหม แลวในขณะทีน่ ง่ั ภาวนาอยู ที่วามันทุกขจน
กระทั่งถึงวาลืมไมลงเลย ในชีวิตของพระเรามีพรรษา ๑๐ เปนพรรษาที่ ๑๐ นัง่ ตลอด
รุง ๆ แลวเวลาไดกาํ หนดตัง้ สัจจะอธิษฐานวาจะนัง่ ตลอดรุง นี้ การบังคับจิตใจนี้จิตจะ
คิดออกไปไหนไมได นีอ่ นั หนึง่ นะ แหมบังคับหนักมากนะ ไมใหจติ นีค้ ดิ ออกไปนอก
ลูน อกทาง แย็บ ๆ ใสอะไรไมใหไป ใหอยูใ นวงนี้ เปนสติอยูใ นนี้ รักษาอยูใ นนี้
พิจารณาในรางกายซึง่ เปนองคอริยสัจ เปนทางพนทุกข เรียกวาทางภาวนาถูกตอง
โดยถายเดียว
ทีนบ้ี งั คับจิตไมใหออก ไมใหมันออกไปไหน แลวรางกายก็เปนทุกข ทุกขขนาด
ไหนก็ใหมนั หมุนกันอยูก บั รางกายนีไ้ มใหมนั ออก จิตก็บงั คับอยางหนัก ไมยอมใหออก
ยิบ ๆ แย็บ ๆ ไปไหนเลย นีห่ นักอันหนึง่ แลวก็รางกายทุกขกท็ นเอา อันนีก้ เ็ ปนหนัก
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อันหนึง่ ในพรรษา ๑๐ นัน้ หนักทัง้ รางกายและจิตใจ ทัง้ รางกายก็เปนไฟเผาขอนซุง
ทางจิตใจก็บบี บังคับไมใหมนั สงออกนอกลูน อกทาง อยางนัน้ จึงเปนทุกขมากทีส่ ดุ ใน
พรรษา ๑๐ จากนัน้ มาแลวไมเสมอกัน บางทีกห็ นักทางรางกาย จิตไมไดหนัก บางทีจิต
ทํางานอยางหนัก รางกายไมหนักก็มี ไมเสมอกันเหมือนพรรษาที่ ๑๐
พอไดกาํ ลังวังชาขึน้ ไปแลว ตอจากนัน้ ไปแลวรางกายกับจิตนีไ้ มคอ ยสนใจวา
อะไรทํางานหนัก มันไมไดตั้งใจจดจอเหมือนพรรษา ๑๐ เรื่องจิตที่มันหมุนตัวเปน
ธรรมจักร ๆ ทีแ่ กกเิ ลสดวยความเพลิน มันก็ลืมตัวไปเสีย ไมทราบวายากลําบากขนาด
ไหน มันหมุนของมันเปนธรรมชาติไป เมื่อถึงขั้นธรรมฆากิเลสมันฆาเองของมันนะ จึง
เรียกวาธรรมอัตโนมัติ สติปญญาอัตโนมัติ เวลาพิจารณาเขาไปนี้มันคลองตัวๆ เปน
ธรรมลวน ๆ แลวมีแตธรรมออก ไมวาจะเดินจะเหินไปไหน แมทส่ี ดุ ฉันจังหันนี้ จิตก็
ไมไดไปเกีย่ วของกับอาหารการกิน มันหมุนตัวของมันเพือ่ แกกเิ ลสฆากิเลส เหมือนกับ
แตกอ นทีม่ นั คิดอะไรมันเปนกิเลสทัง้ นัน้
อันนี้ธรรมก็เปนธรรมทั้งนั้น แกกเิ ลสไปโดยลําดับลําดา มันจึงไมมีเสมอกัน วา
รางกายทุกขมากเหมือนปนน้ั ปนน้ั รางกายทุกขมาก จิตก็บังคับ ทีนห้ี ลังจากนัน้ มาแลว
จิตมันไมไดบังคับ มันเปนอัตโนมัติของมัน ดําเนินไปตามแถวธรรมแกกิเลสเรื่อย ๆ ๆ
นีธ่ รรมเมือ่ มีกาํ ลังกลาแกกเิ ลสเปนอัตโนมัตเิ หมือนกัน เราอยาเขาใจวากิเลสทีม่ าบีบบี้
สีไฟหัวใจของสัตวโลกจะเปนอยางอื่นอยางใดไป มันเปนอัตโนมัติของมัน ตาเห็นปบ
เกิดกิเลสแลว กิเลสทํางานแลว ตา หู จมูก ลิน้ กาย จิต สัมผัสสัมพันธอะไรเกิดกิเลส
เปนกิเลสโดยอัตโนมัตใิ นตัวของมัน แตทนี เ้ี วลาสติปญ
 ญามีกาํ ลังแลว กิเลสเหลานัน้
ออนตัวลงไป พอตา หู จมูก ลิน้ กาย สัมผัสสัมพันธอะไรเปนธรรมแลวๆ แกกเิ ลสไป
ในตัวๆ นี่มันเห็นชัด ๆ อยางงั้น
บทเวลาถึงขั้นธรรมะแกกิเลสนี้เปนอัตโนมัติ
เปนอัตโนมัติตั้งแตสติปญญา
อัตโนมัตนิ ไ้ี ปหามหาสติมหาปญญา ไมมีความพลั้งเผลอ ตั้งแตสติปญญาอัตโนมัติก็ไม
เผลอแลว ยิ่งมหาสติมหาปญญามันซึมไปเลยๆ เราจะไปหาที่ไหนธรรมเหลานี้นะ หา
จากผูป ฏิบตั ิ เปนขึ้นมาในตัวของเราเอง รูในตัวของเราเอง ไมมีใครรู เรารูคนเดียวหาย
สงสัยๆ ใครไมรูก็เปนเรื่องของเขาซี เรารูของเรา กิเลสเขาละไมได เราละได ทุกสิ่งทุก
อยางทีเ่ ขาแบกดวยฟนดวยไฟ เราสลัดทิ้งหมดๆ มีแตความสุขลวน ๆ ขึ้นมาเรื่อย นัน่
เห็นไหมละ การปฏิบัติธรรม
ศาสนาคงเสนคงวาหนาแนนไปดวยมรรค ผล นิพพานมาตลอด แตนี้เรามันไม
ไดสนใจปฏิบัติศาสนาละซี มีตั้งแตคําวาเรียน เรียนก็เรียนแตตัวหนังสือ เปนนกขุนทอง
แกวเจาขา เปนหนอนแทะกระดาษ ไมสนใจปฏิบตั ิ ศีลก็ไมทราบวาบริสุทธิ์หรือไม
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บริสทุ ธิ์ ไมสนใจรักษา ไมมีหิริโอตตัปปะ สมาธิ ปญญา ไมสนใจภาวนา แลวจะเอา
อรรถเอาธรรมขึ้นมาปรากฏในเพศของเราไดยังไง เชนอยางเราเปนพระ ก็ไมมคี วามสุข
มีแตกเิ ลสตัณหาครอบหัวใจตลอดเวลา แลวก็ผา เหลืองครอบเอาไว ไมเกิดประโยชน
อะไรเลย ไมปฏิบัติ แลวออกไปก็เอาเรือ่ งของกิเลส ความไมเปนทาของตัวเอง ไปพูดโอ
พูดอวด วามรรค ผล นิพพานหมดเขตหมดสมัยแลว มรรค ผล นิพพานไมมี ใคร
ปฏิบัติไปเทาไร ๆ ก็มรรค ผล นิพพานไมมี ก็มันไมปฏิบัติ มันพูดดวยความโออวด
เรียกวาดวยความตาบอดของมัน
ผูท า นปฏิบตั ทิ า นปฏิบตั ิ ผูรูทานรูอยู ผูทานทรงมรรคทรงผล ทานทรงตลอดมา
อยางทุกวันนี้ อยางในวัดปาวัดเขานี่ ทานอยูในปาเงียบ ๆ วาทานไมทรงเหรอ ทาน
เหลานีเ้ องเปนผูม คี วามสุขความสงบเย็นใจ ตั้งแตขั้นสมาธิถึงขั้นปญญาและขั้นวิมุตติ
หลุดพนมีนอยเมื่อไร ในพระกรรมฐานทีอ่ ยูใ นปาในเขา แตทานไมไดมาแสดง ก็
เหมือนหนึ่งวาไมมี ทานเหลานัน้ แหละเปนผูท รงไว ทั้ง ๆ ที่โลกเปนฟนเปนไฟเผาไหม
หัวใจดวยกิเลสทัง้ หลาย ทานจะมีมากมีนอ ยเผาทานก็ดบั มันเรือ่ ย ๆ อันไหนทีย่ งั มีทา น
ก็เผา ธรรมมีก็เปนเครื่องแกกันๆ ไปอยางนี้ เปนอยางงัน้ นะ
ทานผูที่จะทรงมรรคทรงผลก็คือผูตั้งใจปฏิบัติตามศาสนา ธรรมวินัยของพระ
พุทธเจา เพราะธรรมวินัยทางเดินนี้เพื่อมรรค ผล นิพพาน รักษาอยูก ต็ อ งเปนอยางงัน้
เรื่อยมา ถามีผปู ฏิบตั อิ ยูม นั ก็รกู เ็ ห็นอยางนีจ้ ะใหวา ไง นี้มันหมดสงสัยเรื่องศาสนธรรม
พระพุทธเจา บอกไดเต็มเหนี่ยวเลยวา คือตลาดแหงมรรค ผล นิพพาน มาตลอด ทาน
เรียกวา อกาลิโก ๆ ไมมีตนมีปลาย ไมมีเรียวมีแหลม ไมมคี าํ วาครึวา ลาสมัย ธรรมมีอยู
ตลอดไป ใครคุยเขี่ยขุดคนหาธรรมเจอขึ้นมาๆ คุยเขี่ยหากิเลสเปนกิเลสขึ้นมาเผาตัว
เองตลอดไปเหมือนกัน มีอะไรบกพรอง นอกจากผูเ สาะแสวงหา เสาะแสวงทางไหนมัน
ก็ได ดีมี ชัว่ มี กิเลสมี ธรรมมี ควาหากิเลสเปนกิเลสขึน้ มา เปนฟนเปนไฟขึ้นมา ควาหา
ธรรมเปนธรรมขึ้นมา รมเย็นขึ้นมา
นีล่ ะการปฏิบตั ิ จึงวาโอยเปนทุกขมากจริง ๆ นะ วันนี้เปดใหบรรดาลูกศิษยลูก
หาทัง้ หลายฟง เพราะฉะนั้นเวลามาเห็นอะไรมันขวางตาขวางใจมันก็อดไมไดละซี ถาไม
อดนะ มันก็อดไมได ถาอดก็เฉยไวเสีย เหมือนหมาปลอยหํา มันอดไมไดก็ใสเปรี้ยงเสีย
บาง มันขวางตา ขวางใจ ขวางธรรม นัน่ นีล่ ะทีน่ อ่ี าํ นาจแหงการปฏิบตั ติ วั เอง ตั้งแต
ความทุกขเริ่มตนมาจนกระทั่งทุกขแสนสาหัสถึงจะเปนจะตายนี้ มีแตความทุกขเพราะ
ความพากเพียร ผลที่ไดมาเปนลําดับ ๆ จนกระทั่งถึงวาระสุดทายมีความทุกขมาเปน
ลําดับ
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ผลขั้นสุดทายฟาดกิเลสพังลงไปหมด ไมมอี ะไรมากอใหเปนกองทุกขอกี เลย
เพราะกิเลสเปนตัวสรางทุกข เมื่อกิเลสสิ้นลงไปแลวทุกขจะมีมาจากไหน ไมมี จิตของ
พระอรหันตทานไมมีทุกข ตัง้ แตขณะกิเลสตัวสรางทุกขมว นเสือ่ ลงไปแลว หมด นัน่ ละ
บรมสุข จาขึน้ มาในเวลานัน้ เปนอนันตกาล เรียกวานิพพานเทีย่ ง สุขประเภทนั้นไม
เหมือนอะไรเลยในโลกนีค้ อื อันนัน้ เอง ที่วานิพพาน ๆ คืออันนัน้ ถาวาสุข บรมสุข ยัง
คาดไมได บรมสุขวาสุขอยางยิ่งเราแปล แตสุขอยางที่ธรรมชาติอันนั้นไมไดเหมือนสุข
อยางยิง่ ทีโ่ ลกทัง้ หลายคาดกัน เลยนัน้ อีกๆ เปนอยางงั้น บรมสุข ๆ นี่ปฏิบัติธรรม
ศาสนารอรับอยูแ ลวเรือ่ งความดีความงาม มรรค ผล นิพพาน บุญ บาป มีอยู
รับรองอยูต ลอดเวลาแลว แตมันไมสนใจปฏิบัตินี่ซี พูดแลวเอาตั้งแตกิเลสมาโปะธรรม
ๆ เหยียบย่ําทําลายธรรม ถาทําความดีแลวถูกกิเลสดูถกู เหยียดหยาม ถาทําความชัว่
แลวเปนบากันทัง้ โลก มันก็มแี ตบา เต็มโลกเปนฟนเปนไฟละซิ เพราะหลงตามกิเลสก็
เปนอยางงั้น ถาไมหลงตามกิเลสจะเปนอะไร ไฟไหมหัวเขาเรามีธรรม มันไมไหมเรา
มันตางกันอยางงัน้ นะ เวลาทําลงไปแลว เหตุทห่ี นักขนาดไหน กับผลทีไ่ ดรบั มันเขากัน
ไดสนิทเลย เปนที่ภูมิใจในเหตุของตัวเองที่สรางมาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ถึงขัน้ สละ
เปนสละตาย ผลเปนที่พอใจ
เมื่อไดถึงผลที่พึงใจแลวทีนี้ไมตายอีก ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผู
ไมเกิด กิเลสพาใหเกิดหาบหามกองทุกข เมื่อไมเกิดแลวทุกขก็ไมมีในหัวใจที่บริสุทธิ์
เต็มที่แลวนั้น เรียกวาธรรมธาตุ พระอรหันตทั้งหลายทานเปนธรรมธาตุ พระพุทธเจา
เปนธรรมธาตุ โลกอันนี้อะไรจะมาก ครอบโลกธาตุนค้ี อื ธรรมธาตุทง้ั หลายนีแ้ หละ อยา
มาวามหาสมุทรยังแคบอยูน ะ มันอยูเ พียงโลกอันนีเ้ ทากําปน
แตธรรมอันนีค้ รอบ
โลกธาตุ กวางขวางกวานัน้
นี่วาพระพุทธเจามีหรือไมมี มันจาเขาไปนีแ้ ลวมันหายสงสัยไปหมด มีมากมี
นอยเทาไรมันประจักษอยูในหัวใจ น้ํามหาสมุทรมากขนาดไหนมันก็ประจักษใจของผู
ไปเห็นไปเจอ แลวธรรมชาตินก้ี ป็ ระจักษในหัวใจของผูร ผู เู ห็นแบบเดียวกันแลวสงสัย
หาอะไร หากวามีความอุตสาหพยายามดัดแปลงแกไขตน ถึงเราไมไดแบบของครูบา
อาจารยไปทุกกระเบียด ก็ขอใหไดอยางลูกศิษยมคี รู ใหเดินตามเยี่ยงอยางของครูไป
แลว เราจะเปนคนดีมีความสงบรมเย็นในตัวของเรา หนาทีก่ ารงานครอบครัวเหยา
เรือนจนกระทั่งถึงสวนรวม ตางคนตางมีธรรมแลวจะสงบไปดวยกัน
เวลานี้โลกเปนฟนเปนไฟเพราะกิเลสเทานั้น ไมใชเพราะอะไรนะ เราอยาเขาใจ
วาอะไรมาทําใหโลกเดือดรอน ทีโ่ ลกทัง้ หลายหลงกันวาโลกเจริญ ๆ นัน้ ละคือฟนคือไฟ
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มันก็มาเผาเจาของ มันเจริญดวยฟนดวยไฟ มันไมไดเจริญดวยความสุขเย็นใจภายใน
ใจ เหมือนธรรมเจริญนะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้
อานและฟงพระธรรมเทศนาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

