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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖

เจ็บไขไดปว ย
ถาพอวาไมสบายนี่มันก็เหมือนกับลิงชวยลิงนะ ทั้งพระทั้งเณรมาไดขูไลลงกุฏิ
ไมใหขึ้น มายุงอะไร มันเปนอยูก บั เราตางหาก ไมไดเปนอยูกับพระกับเณรกับใครตอ
ใคร อยามายุงนะ พอวาไมสบายคนนั้นก็มายุงคนนี้ก็มายุง คนนัน้ มาถามคนนีม้ าถาม
ตอบกับคนก็เลยจะตาย มันไมไดเรื่องอะไรนี่ เคยเปนเคยอะไรอยู เรื่องเจ็บไขไดปวย
มันมีอยูในธาตุในขันธนี้ดวยกันทุกคน ถามันจะหายก็หาย ถาไมหายมันก็เปนอยูในธาตุ
ในขันธ มาเยี่ยมมายามมาดูกันเกิดประโยชนอะไร วากําลังใจ กําลังใจอะไร เราไมไดเอา
จากใครแหละกําลังใจ พอมีคนมาเยีย่ มก็ดใี จอยางงัน้ เหรอ นีไ่ มดใี จมีแตไลขนาบเลย
เยีย่ มหาอะไรวางัน้ เลย หมอจะมาตรวจไมใหตรวจ เวลานีป้ กติ ไมจําเปน..ไมตรวจ
นี่เคยพูดแลวเปนสองเมื่อไร ไมไดเปนสองเหมือนใครนะ พูดยังไงเปนอยางงั้น
เลย บอกแลวเปนระยะ ๆ ถาพอที่จะเกี่ยวของกับหยูกกับยาอะไรเราก็เกี่ยว พอที่จะลด
สวนไหนลงเราลดของเราเอง ๆ เวลามันเปนมากจริง ๆ อะไรก็ไมเกิดประโยชนแลว...
ยาไมตอง นั่นตัดเขา ๆ สุดทายใครมายุงไมไดนะ หามไมใหมาแตะตองจนกระทั่งราง
กาย หาม..นัน่ จะตายคนเดียว ก็อริยสัจแสดงปาง ๆ เรียนธรรมะไมเรียนอริยสัจจะ
เรียนอะไร ถารูตองรูอริยสัจนี่ซิ รูกันแลวจะไปหลงกันอะไร อะไรมันทนอยูไดก็อยู อะไร
อยูไมไดมันพังของมัน ก็รูกันอยูวาพังจะไปตื่นมันหาอะไร ไมตื่น พูดจริง ๆ ใครจะวา
บาก็วา ไมตื่นก็บอกไมตื่น เวลาตืน่ ก็บอกวาตืน่ นี่มันไมตื่นก็บอกไมตื่น
อยางเมื่อคืนวันที่ ๒๖ มันเอาอยางหนัก หนักแบบหนึง่ เปนอยูขางบน ลุกนั่งไม
ไดเลย ลมตูม ๆ นั่งอยูกับหมอนก็พันกันอยูกับหมอน กุฏิมันหมุนไปหมดเลย อะไร ๆ
หมุน แมที่สุดที่นอนหมอนมุงหมุนไปตาม ๆ กันหมด เราก็รวู า มันหมุน ธาตุขันธมัน
เปนของมันก็ไมเห็นตื่นมันอะไร มันจะหมุนไปไหนวะ ปดประตูไวหมดแลวมันจะหมุน
ออกนอกทวีปไดเหรอ ประตูปด แลวใสกลอนแลวนี่ เอา มันก็หมุนอยูภายในนี่ ๆ
คืนแรกดูเหมือนคืนวันที่ ๒๖ พอวันที่ ๒๗ หกทุมเริ่มอีกแลว เริม่ คราวนีม้ นั ไม
ไดเปนอยูขางบน มันเขาขางในละซิ หมุนแลวเขาไปขางใน เอ นี่มันจะไมไดถอดกลอน
ประตูออกเหรอ เวลาตายพระเณรก็จะมางัดประตูลาํ บากนีน่ ะ ขนาดนัน้ นะวันนัน้ มัน
หมุนเขาขางใน ตองไดรับกันละ เรียกวาตั้งกองทัพรับกัน มันเขาขางในนีร้ นุ แรงนะ เขา
เรียกเขาอุโมงคใหญ เปนอยูภายนอกนี้คอยยังชั่ว วันนัน้ เขาขางในดวยจนจะไดเปด
ประตูไว ผูมาดูใหเห็นชัดเจนไมตองมางัดประตูใหลําบาก หนักอยูค นื นัน้ จากนั้นมาก็
เบามาเรือ่ ย ๆ แตกําลังไมมีนี่ซีสําคัญ มันคงเปนเพราะยาอะไรก็ไมรู
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เรือ่ งตายนะอยามาวิตกวิจารณกบั เรานะ บอกชัด ๆ เลย อยามาวิตกวิจารณกับ
หลวงตาบัว กลัวหลวงตาบัวจะเปนอยางโนนอยางนี้ ลงนรกหลุมไหนเราจะลงของเรา
เอง ถามันควรจะไปลงนรกเราจะลงของเราเอง มันควรจะไปไหนเรารูอ ยูใ นตัวของเรา
แลว เพราะฉะนัน้ เราถึงไมสะทกสะทานเราบอกตรง ๆ เลย ไมงั้นสอนทําไมสอนคน
สอนหลอก ๆ หลอน ๆ ไดยังไง ถอดออกมาจากหัวใจ ถามันจะรูก็รูที่หัวใจนี้ ถอดออก
จากนี้สอน
เพราะฉะนั้นถึงสอนใหมีธรรมภายในใจหนามันถึงมีหลักยึดนะ สิ่งภายนอกเอา
เรื่องไมไดนะ เงินกองกองเทาภูเขานี่ก็จะเกิดประโยชนอะไร เวลาจําเปนมาแลวเกาะไม
ไดยึดไมได พัง ๆ ๆ ดีไมดีเปนเปรตเฝากองทรัพยสมบัติอยูนั้นอีก จะไปไหนมาไหนก็
ไปไมไดแหละ นั่นมันเปนภัยแกตัวเองถาไมรอบคอบตัวเอง เพราะฉะนัน้ จึงใหสราง
ความดี อบรมจิตใจของเราใหมคี วามแนนหนามัน่ คง ใหมหี ลักใจกับธรรมะ ธรรมะเปน
เกาะที่สําคัญมากที่จะยึดเพื่อความแคลวคลาดปลอดภัย ถาไมมีธรรมแลว กําหนดดูเจา
ของเวลาไหนก็เร ๆ รอน ๆ โลเลโลกเลก เวลาจะตายก็แบบเดียวกันนี้ หาความแนนอน
ไมไดมันก็กลิ้งไปเลยซี
ดูเจาของใหรซู วี า เราไดสรางความดีอะไรไว ความดีนั้นละเปนที่พึ่งเปนพึ่งตาย
ไอเรือ่ งกิเลสหลอกคนมีแตความเพลิดความเพลินรืน่ เริงบันเทิงเหมือนไมมปี า ชา บท
เวลาปาชาปบ เขามาหานีไ่ มเห็นมีคาํ พูดอะไรตอบรับกัน มีทาตอสูกัน ตายดวยกันทัง้ นัน้
แหละ กิเลสหลอกคนหลอกมาสักเทาไรแลว เวลาเปนบากับกิเลสมันเหมือนไมมปี า ชา
เหมือนจะไมตาย คนทัง้ โลกเราจะอยูค าํ้ ฟาคนเดียวเรา นัน่ เห็นไหมกิเลสหลอกคน มัน
ไมเข็ดไมหลาบนีน่ ะ เพราะฉะนั้นถึงสลดสังเวชซิ การสัง่ สอนหดเขามา ๆ โห สอนกันไป
ยังไงนี่
นีก่ ส็ อนใหรเู รือ่ งรูร าว ใหยดึ ความดีใหดนี ะ อยูใ นบานในเรือนก็ใหมศี ลี มีธรรม
เปนเครือ่ งบังคับ ใหสงบรมเย็นภายในครอบครัวภายในเพือ่ นฝูงดวยกัน ถาตางคนตาง
มีธรรมแลวสงบ ธรรมะพระพุทธเจาไมเคยทําโลกใหกาํ เริบแตไหนแตไรมา นอกจากทํา
โลกใหสงบเทานัน้ เอง เพราะโลกมันวุน วาย โลกวุนวายคืออะไร ก็เพราะอํานาจของ
กิเลสนัน่ แหละ มันเขาไปตีแหลกไปหมด วุน วาย ธรรมเขาไปเปนน้ําดับไฟระงับดับ
เพราะฉะนั้นจึงตองใหมีธรรมภายในใจตัวเอง ภายในความประพฤติ มีหลักใจอยูงั้น
แลวสรางความดีคอื การบังคับจิตใจของตนไมใหทาํ ความชัว่ นอกจากนั้นก็ทําความดี ๆ
ความดีกเ็ สริมเขาไป ๆ จิตก็มีกําลังแลวก็แนใจตัวเองไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งแนใจทีเดียว
ไมตองไปถามใคร รูอ ยูใ นใจนีท้ า นวา สนฺทฏิ ฐ โิ ก ประกาศปาง ๆ อยูใ นหัวใจ
จึงบอกตรง ๆ วาเวลาตายใครอยามาเปนกังวลกับเรานะ เราไมกงั วลกับใคร
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บอกตรง ๆ เลย สามแดนโลกธาตุนี้ไมกังวลกับอะไรทั้งนั้น เอา ทนไมไหวเหรอ.. ไป
เทานัน้ เอง ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา แบกมาตั้งแตวันเกิดแลว ยิ่งคนมีกิเลสอยางพวก
เรา ๆ ทาน ๆ ดวยแลวแบกทัง้ อุปาทานดวยนะ ไมแบกเพียงความรับผิดชอบในธาตุใน
ขันธพาอยูกินหลับนอนเทานั้นนะ ยังแบกดวยความยึดมั่นถือมั่น เปนกองทุกขอันหนัก
อันนี้แบกสองชั้น
พระพุทธเจาพระอรหันตทานแบกเพียงอันเดียว เพียงรับผิดชอบอยูในธาตุใน
ขันธเทานัน้ เหอ อยูไมไดเหรอ จะไปแลวเหรอ ไปก็ไปซี ปลอยปงเลย นีเ่ รียกวาหมด
ความรับผิดชอบ สวนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอะไรทานไมมีตั้งแตวันตรัสรูปงขึ้นมา
เทานัน้ แหละ ไมตองซ้ําซาก นัดเดียวเทานัน้ พอ พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคพระสาวก
ทั้งหลายทุก ๆ องคตรัสรูห นเดียวปง เทานัน้ พอ ขาดสะบั้นไปหมดแลวไมมีอะไรมาเปน
เงื่อนตอ แลวธาตุขันธนี้มันจะเอาอะไรมาตอ มันก็เปนโลกเหมือนกันกับโลกทั่ว ๆ ไป
มันจะมีอํานาจอะไรมาเปนเงื่อนตอ ใหเกาะใหเกี่ยวใหไดยึดไดถือ ใหไดแบกใหไดหาม
ใหหนักละ
เรียนใหรใู หเห็นซิ เรียนใหเจอซิธรรมนี่ เจอแลวไมกราบพระพุทธเจาไมมีในโลก
นีว้ า งัน้ เลย เพราะธรรมะเปนอันเดียวกัน ปจจุบนั อยูท น่ี ่ี ไมมีอดีตอนาคต เขาในวง
ปจจุบนั เปนอันเดียวกันแลวพอ นี่ละองคศาสดาแทอยูตรงนั้น ตรงที่บริสุทธิ์ ใจที่
บริสทุ ธิ์ ปง เทานัน้ ไมวา พระพุทธเจาและสาวก นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมีความยิ่ง
หยอนกวากันเลย เสมอกันหมด ตรงนั้นตรงเสมอกัน อํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารนัน้
ตางกัน อยางพระพุทธเจาก็ไมเหมือนกัน พระสาวกก็ไมเหมือนกัน มีความเหลื่อมล้ําต่ํา
สูงตามนิสยั วาสนาทีเ่ คยทําความปรารถนามาตางกัน แตเรื่องความบริสุทธิ์เมื่อถึงนั้น
แลวเหมือนกันหมดเลย เมื่อไปถึงนั้นแลวก็จะไปหวงอะไร เรือ่ งเหลานัน้ มันเรือ่ งหยาบ
ๆ ไปหวงเขาอะไรไปหวงเขาอะไรไปแบกเขาอะไร เขาหยาบ ๆ ถาเราวาเราเปนคนละ
เอียดแลวไปเปนบากับเขาทําไม ถาละเอียดก็ใหไปตามความละเอียดของตนซี อยาไป
ตามความหลงซี นัน่
นีพ่ อวาไมสบาย โห คนนัน้ มารุมคนนีม้ ารุมรําคาญจะตายนะ ตอไปนี้ใครตอใคร
ก็ตาม จะใหเอาขายเอาแรวไปดักไวที่ประตูนั่น ใครมาใหมันชักเอา ติดบวงเราแกกันอยู
ทัง้ วัน มายุง อะไรนักหนา เขาใจไหม ไปดักขายไวนั้นซิ ใหแกตง้ั แตขาคนหัวคนจากบวง
มายุงนัก นี่ไมใชโรคยุงนะพูดจริง ๆ พูดออกมาเต็มหัวใจเลย นีไ่ มใชโรคยุง ไมยุงกับ
ใคร อยูกับกุฏิก็ไมยุงอยูแลว ยิง่ เวลาทีโ่ ลกเขาสมมุตวิ า เรือ่ งเปนเรือ่ งตายเขาดายเขาเข็ม
มันก็นาจะยุงมากตอนนั้นอีก นี่ไมยุงวางั้นเลย จะอยูก็อยู กินไดกินไป นอนไดนอนไป
ไมอยูเ หรอ ไมอยูก็ไปซี
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เทานัน้ อริยสัจ เรียนอริยสัจใหรอบแลวเปนอยางนัน้ ไมกระทบกระเทือนกัน
ระหวางความเปนกับความตายไมกระทบกระเทือนกันนะถาเรียนใหรอบแลว ถาไมรอบ
แลวความเปนกับความตายจะรบกันแหละ รบตลอด นั่นละสรางกองทุกขขึ้นมาในเวลา
รบกัน ถาเรียนรอบเสียหมดแลวไมกระเทือนกันแลวก็ไมรบกัน แสนสบาย วางไวตาม
เปนจริงของธาตุของขันธของใจ ใจที่บริสุทธิ์คือใจที่อิ่มตัวพอเต็มที่ แลวยึดอะไรถือ
อะไร เอาอะไรมาเพิม่ ถามาเพิ่มอยูก็แสดงวายังบกพรอง
นีไ่ ดพยายามสอนลูกเตาหลานเหลนทัง้ หลายทีม่ าวัดมาวา เหนือ่ ยขนาดไหนเรา
ก็อุตสาหสอน เพราะหัวใจเปนของสําคัญมาก มันจะสมบุกสมบันไปอีกตลอดกี่กัปกี่
กัลป เรื่องเกิดเรื่องตาย ๆ ของใจดวงเดียว ๆ นี้ แลวกิเลสมันก็ลบลางวาตายแลวสูญ
ฟงซิ คนเกลื่อนโลกสัตวเกลื่อนโลกอยูนี้มันยังหลับตามาโกหกโลกได แลวโลกก็หลับตา
เชือ่ มันดวยนะวาตายแลวสูญ ๆ นีเ่ ห็นไหมแผนดินอันนี้ เพียงทีเ่ รามองเห็นดวยตาเนือ้
ของเรานี้ หาที่เหยียบยางไปไมได เต็มไปดวยสิ่งที่มีอยูทั้งหลาย แลวกิเลสวาตายแลว
สูญ ฟงซิ ยังเชื่อมันอีก ถามันสูญแลวอะไรมานัง่ เต็มศาลานี่ มันสูญไปเสียหมดแลวเอา
อะไรมาเกิด นัง่ เต็มศาลาอยูน ่ี ดูนซ้ี ิ
นี่มันไมดูซิ วิ่งตามกิเลส วิง่ แบบหลับหูหลับตาวิง่ นี่ละตัวมันจะไป จิตดวงนีล้ ะ
พอลมหายใจหมดเทานั้นละดีดปบออกแลว เรือ่ งบุญเรือ่ งบาปจะติดแนบแลวนัน่ ไมมี
อะไรติดในโลกนี้ มีบุญกับบาปติดใจ เพราะฉะนัน้ จึงวาใหสรางความดีหนา บาปมันเปน
ภัย มีมากมีนอยกดลง ๆ บีบบังคับลงใหเกิดความทุกขมากนอยตามวิบากแหงกรรมชั่ว
นัน้ แล ถาเปนกรรมดีก็ดีดขึ้น ๆ ดีมากเทาไรดีดขึ้น ๆ ดีสุดขีดดีดเลยดังพระพุทธเจา
และสาวกทาน หมดแลวเรือ่ งการทองเทีย่ วในวัฏสงสาร ขาดสะบั้นลงตั้งแตขณะตรัสรูที
แรก รูใ นหัวใจเจาของขณะนัน้ ดวยนะ ไมใชวา ตรัสรูว นั นีแ้ ลววันหนาโนนถึงจะไปเอาใบ
ประกาศนียบัตร ไปรับประกาศนียบัตร ปริญญานัน้ ปริญญานี้ ปริญญาขี้หมาอะไร
โกโรโกโส รับกันมาแลวไมเห็นสมปริญญา ปญญาชน ๆ มันชนดะ ปญญาชนของพระ
พุทธเจาไมไดเปนอยางนั้น ไมงั้นจะเปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราไดยังไง พระองคไม
แนในพระองคแลวสอนโลกไดยังไง สอนดวยความแนนอนออกมาจากใจ
เพราะฉะนัน้ จึงพยายามรักษาใจใหดนี ะ มันไมสูญ ตายแลวมันไมสญ
ู ตายมากี่
กัปกี่กัลปจิตแตละดวง ๆ ของบุคคลและสัตวแตละราย ๆ นี้เอามาแขงกันไมได คือมัน
มากดวยกัน ไมมใี ครทีจ่ ะวาคนนีน้ อ ยคนนัน้ มาก แขงกันได คนนัน้ ชนะคนนีแ้ พอยางนี้
ไมมี คือมากตอมากขนาดนั้นละ เรือ่ งเกิดเรือ่ งตายมาตัง้ เทาไรแลว แลวยังจะไปอีก
อยางนัน้ ตลอด ถาความดีไมมเี ราจะยนวัฏฏะเขามาไมไดนะ
การทีจ่ ะยนวัฏฏะทีย่ ดื ยาวแสนยืดยาวนีใ้ หหดสัน้ เขามา หดยนเขามา ๆ นีเ้ พราะ
หวงใยหมูค ณะ
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อํานาจแหงความดีเทานัน้ ไมมอี ยางอืน่
ไมมีอะไรชวยไดเลยนอกจากความดีนี้เทานั้น
แลวเวลาไปเกิด เกิดเหมือนเขาก็ตาม เชื้อแหงภพชาติยังมีอยูก็ไปเกิดในสถานที่บุคคล
มีบญ
ุ นัน้ แลไมเหมือนคนมีบาป แลวก็หดยนเขามา ๆ วัฏวนทีย่ ดื ยาวแสนยืดยาว
อํานาจแหงบุญกุศลนี้คอยตัดเขามา ๆ ตัดยนเขามาจนกระทั่งถึงปจจุบัน ดังพระพุทธ
เจาพระอรหันตทา นนัน่ ถึงบทปจจุบนั แลว ขาดสะบัน้ ลงในเวลานัน้
ที่นี่เปดโลงหมดเลย เคยเปนมาเทาไรไมตองถาม ถามใครอะไรเปนเรือ่ งของเจา
ของแท ๆ มองปบนี้มันพุงไปหมดเลย อยางนัน้ ซิจงึ เรียกวารู จะไปถามใครก็เรื่องของ
เจาของเปนแท ๆ ไปถามคนไหน โลกเลกไปไหน มองดูปจจุบันนี้ฟาดลงอดีตมันสักเทา
ไร ดูไปอนาคตก็รูชัดละซี มันตัดขาดไปหมดแลว ปจจุบนั ก็ขาดแลว เปนมาสักเทาไร
ขาดแลว อนาคตที่จะสืบตอไมมีแลว ปจจุบนั นีบ้ ริสทุ ธิแ์ ลวพอแลวทุกอยาง นัน่ จึงเรียก
วารูซ ี
ธรรมะพระพุทธเจาสด ๆ รอน ๆ ตรัสไวชอบแลว ๆ เรามีแตศกึ ษาเลาเรียนมา
แลวก็มาอวดน้าํ ลายกัน วาเรียนรูม ากรูน อ ยอะไร ๆ ยุงไปหมด ไดแตนาํ้ ลายความจํา
ความจริงไมปรากฏในหัวใจเลย กิเลสไมไดถลอกปอกเปก ดีไมดีกิเลสหัวเราะดวยซ้ําไป
เรียนนักธรรมตรีก็ โห กูนี่ไดนักธรรมตรี แนะกิเลสขึน้ แลวเจาของไมรู ยังดีใจเหอเปน
บาอยู พอไดนักธรรมโท โห กูนช่ี น้ั โทนะ ขึน้ แลวคึกคัก กิเลสมันหลอกทางนีเ้ ปนบาแลว
พอนักธรรมเอก มหาเปรียญ โอยกาวไมออก กูนี่คือตูพระไตรปฎกเคลื่อนที่ เคลื่อนที่
อะไรพวกกิเลสเต็มหัวแหละนั้น ถาไมรกู ใ็ หรเู สีย
พูดวาหลวงตาบัวนีไ่ มพดู วาใคร หลวงตาบัวเปนทัง้ นักธรรมตรี นักธรรมโท นัก
ธรรมเอก ทัง้ มหาเปรียญ พระไตรปฎกเคลือ่ นทีก่ ห็ ลวงตาบัวนีเ่ คลือ่ น เวลานีม้ แี ตความ
ขี้เกียจออนแอเคลื่อนที่ ไมมีพระไตรปฎกเคลื่อนที่เหมือนแตกอน เดีย๋ วนีม้ แี ตความ
ออนแอทอแท เมื่อเชาไปบิณฑบาตไมได แตกินไดเคลื่อนที่ มันเปนยังงัน้ มีแตเคลื่อนที่
ไปอยางงัน้ เดีย๋ วนี้
เปนหวงจริง ๆ นะ เปนหวงลูกหลาน โถ มรสุมทีเ่ ราจะสมบุกสมบันผานมรสุม
ไปนี้ ตางคนตางจะไดรับความกระทบกระเทือนรอนมากรอนนอย ถาใครมีบุญมีกุศลมี
ความดีกจ็ ะมีความรอนนอย เวลาผานไป ๆ กระแสของกิเลสตัณหามีแตฟนแตไฟเผา
ไปนี้ แลวเราก็ชอบมันเสียดวยนะ ตรงไหนที่ไฟกลา ๆ แข็ง ๆ ไฟทีม่ นั จะเผาใหพนิ าศ
ฉิบหาย มันชอบตรงนัน้ เสียดวยนะ ตรงไหนไฟไมแรงไมชอบ ตรงไหนที่กระแสของไฟ
จะออกมาจากจุดนั้นแรง ๆ แลวชอบมาก ๆ
ดังราคะตัณหานี่เปนตน นี่ไดเทศนทุกวัน เราอยากวาทุกวันนะ เพราะอันนีร้ นุ
แรงมากก็บอกแลว ไฟอยูตรงนี้มาก แลวสัตวทง้ั หลายชอบมาก นีต่ รงนีล้ ะตรงสําคัญ
หวงใยหมูค ณะ
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รอน ๆ เพราะอันนีแ้ หละ ฆากันแหลก ปจจุบนั ก็เห็นกันอยูช ดั ๆ อยางนี้ ทั้งผัวทั้งเมีย
ฆากันไมเลือกหนาดูซินะ ผัวเมียฆากันไดลงคอ พอแมกับลูกฆากันไดลงคอ เห็นไหม
เรือ่ งกิเลสตัวนีต้ วั สําคัญมาก แลวมันปลิน้ ปลอนรอยสันพันคม ไมมีหิริโอตตัปปะ ตัว
หนาดานทีส่ ดุ ใหโลกทั้งหลายไดทําบาปทํากรรมอยางไมสะทกสะทาน ก็คือตัวนี้เปนตัว
สําคัญมาก รุนแรงมาก แลวโลกก็ชอบมากเสียดวย กําลังเสริมกันใหเปนบาไปหมดเลย
เวลานี้ เสริมไปหมดทุกอยาง อะไร ๆ ก็เสริม เสริมอันนีน้ ะ หยัง่ เขามาหาตัวนี้ ๆ ละ
อันนี้กิ่งกานมันมาจากไหน พอดูไป มาจากตัวนัน้ กิ่งกานที่แสดงออกมานี้มาจากไหน
คือตัวนั้น ๆ บังคับออกมา ๆ โลกชอบมากนี่ซิเห็นไหม
พระพุทธเจาทานบังคับเอาไวเพื่อไมใหมันรุนแรงเกินไป ทานจึงวาใหมีศีลมี
ธรรม คือมีวินัย มีเครื่องกําจัด มีเครื่องปองกันรักษาตัวเอง มีธรรมเทานัน้ เปนเครือ่ ง
ปองกัน ถาไมมีธรรมแลวเตลิดเปดเปง สัตวนเ้ี หมือนกับลงในหมอน้าํ รอนนัน่ แหละ ไม
มีความหมายอะไรเลย แตนี้เมื่อมีอรรถมีธรรมอยู ก็ยังมีเจ็บมีแสบบางแตไมถึงกับหมด
เนื้อหมดตัว เพราะธรรมเปนเครือ่ งยึดไว
ทานจึงสอนใหอยูในขอบเขตของธรรม ไมงั้นอันนี้จะเปนฟนเปนไฟรุนแรงเอา
มากทีส่ ดุ เลย ถาไมมีธรรมเปนเครื่องกั้นกาง เรือ่ งกาเมสุ มิจฉาจาร ละไมไดทานก็ไมได
บอกวา เอาละใหไดนะ ทานก็ไมไดวา นีน่ ะ เมื่อละไมไดก็ใหรักษาใหดีนะ ใหอยูในกรอบ
อันนีน้ ะ ความพอเหมาะพอดีจะอยูในนี้แหละ ถาเลยนีไ้ ปแลวเปนไฟ ๆ ทันที หญิงก็
หญิงปลอม ชายก็ชายปลอม ผัวก็ผัวปลอม เมียก็เมียปลอม ไมใชเมียจริงผัวจริง
เหมือนคูพึ่งเปนพึ่งตายกันนี้
เพราะฉะนัน้ จึงใหฝากลงตรงนี้ ความสุขความเจริญ ความเย็นอกเย็นใจ ความ
ตายใจตอกันจะมีอยูจุดนี้ ทั้ง ๆ ที่มีกิเลสอยู มีอยูก็เย็นอยูที่จุดนี้ นัน่ ทานบอกไวอยาง
นัน้ นะ พอแย็บออกไปจากนี้แลวเอาละนะ หามเขียงตามไมทันแหละ กิเลสเอาไปสับไป
ยําแหลกหมดเลย มันเปนของดีเมือ่ ไร หญิงถาเปนเมียเราก็ดีถาเปนหญิงปลอมเปนยัง
ไง ชายก็เหมือนกันถาเปนผัวเรามันก็ดี ถาเปนชายปลอมเปนยังไง เหลานัน้ มันปลอม
ทัง้ นัน้ นะ พระพุทธเจาก็ตัดไวหมด วานัน่ เปนสวนของเขานีเ่ ปนสวนของเรา ตัดไว ๆ
เพื่อใหอยูในกรอบแหงความพอดี เพราะตัวนีม้ นั รุนแรงมาก ใครจะไปรูยิ่งกวาพระพุทธ
เจา เมื่อละไมไดใหปฏิบัติอยางนี้ทานวา เอาจนกระทั่งละได ใหปฏิบัติอยางนี้ ๆ ใหอยู
ในกรอบอันนีแ้ ลวจะรมเย็น
เอามาแขงกันซิ คนมีศีลมีธรรมกับคนไมมีศีลมีธรรมเอามาแขงกัน คนมีความ
โลภมากกับคนมีความปรารถนานอย เอาสามีภรรยานัน้ ละมาแขงกัน คนนี้ อปฺปจฺฉตา
เปนผูมักนอย มีความปรารถนานอยทีส่ ดุ คือมีผวั เดียวเมียเดียว เอา ตั้งลงกึ๊ก คูนี้คูผัว
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เดียวเมียเดียว เอานัน้ มาตัง้ กึก๊ ไอนั่น ๒๐ ผัว ๓๐ เมียเอามาแขงกัน เปนยังไงที่นี่
ความสุขทางนั้นกับทางนี้เอามาแขงกันซิ แลวยังไมทันจะไดแขงคูผัวตัวเมียที่เขามากัน
มาก ๆ แลวเขาจะฆากันใหเราดูดว ยซ้าํ ผัวเมียคูน ด้ี สู บาย ดูพวกนั้นแยงกันเปนบากัน
เปนอยางนัน้ ละอํานาจของกิเลสตัณหาราคะนีม้ นั รุนแรงเหมือนไฟลามทุง หา
ความสุขทีไ่ หนได มีมากี่เมียกี่ผัว เอา ลองดูซิถาอวดเกงกวาพระพุทธเจา มีแตฟนแตไฟ
เผาไหมทง้ั นัน้ แหละ แหลกเหลวไปหมด หาความแนนอนใจหาความตายใจไมได หาที่
เกาะที่ยึดไมไดก็คือพวกนี้แหละ นี้มีที่ยึดที่เกาะ มองมาในบาน มองมาหาผัวก็ตายใจ
มองมาหาเมียก็ตายใจแลว อันนั้นมองไปไหนไมมีคําวาตายใจ มีแตสลบไปเรื่อย ๆ จน
กระทัง่ ตายเลยพวกนีน้ ะ
เรายังไมเชื่อพระพุทธเจาจะไปเชื่อใคร เรื่องโรคอันรุนแรงที่สุดพระพุทธเจาก็
แสดงไวแลว อันนีเ้ ปนอันดับหนึง่ รุนแรงทีส่ ดุ เลยในโลกเรานีว้ า งัน้ เลย ทานจึงใหรักษา
ใหอยูใ นกรอบใหมศี ลี มีธรรมแลวเย็น คูแขงกันไมตองเอามากอยางที่วานี่ อยาเอาเงิน
เอาทองเอาขาวเอาของมาแขงกัน เอาผัวเอาเมียละมาแขงกัน คนนัน้ ๒๐ ผัว คนนี้ ๒๐
เมีย เอามาแขงกันกับคนผัวเดียวเมียเดียว นีเ่ รือ่ งความสุขความสงบเย็นใจ ความตายใจ
ทุกสิ่งทุกอยาง คนนี้จะกอบกําเอาไวหมด คนนัน้ จะควาน้าํ เหลว ๆ ทัง้ นัน้ ละ เปนบาเฉย
ๆ เปนบาควาน้าํ เหลวเฉย ๆ ไมไดมีของจริงนี่นะ
ดูหญิงคนนี้ก็ปลอมคนนั้นก็ปลอม มีกี่สิบคนก็ปลอม มีกี่รอยกี่พันคนปลอม
หมดไมใชจริง ผัวก็เหมือนกัน ชายนี้มีกี่ชายเอามานี้ก็ปลอมนั้นก็ปลอม เพราะไมใชผัว
แท ๆ มีรอยมีพันมีหมื่นมีแสนปลอมทั้งหมด นีผ่ วั เรานีเ่ มียเราสองคนจริงแลวเทานัน้
พอ นี่มีน้ําหนักมากไหมละ นี่ละที่ตายใจอยูตรงนี้ พระพุทธเจาจึงสอนลงตรงนี้ ใครจะ
ไปรูละเอียดแหลมคมยิ่งกวาองคศาสดา ศาสดาองคเอก กิเลสมันอวดเกงเสมอแหละ
แตมันก็เอากองทุกขนั่นแหละเผาหัวคนที่โงไปตามมันเชื่อมัน
ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องจิต จิตนีส่ าํ คัญมากนะ ตัวภพตัวชาติตัวนักทองเที่ยว อยางพอ
แมครูจารยมน่ั ทีเ่ ราเขียนไวในประวัตขิ องทาน จิตคือนักทองเที่ยวทานวา นั่นละดูเอาซิ
ไมหยุดแหละไปอยูตลอด ๆ แลวจะไปอีกไมมี..คือทีผ่ า นมาแลวยืดยาวฉันใด และทีจ่ ะ
ไปขางหนาก็จะยืดยาวฉันนัน้ ถาไมมีความดีเปนเครื่องตัดทอนนะ จะเปนไปอยางนี้
ตลอดเหมือนมดไตขอบดงนั่นแหละ
ไตไปไตมาอยูนี้ไมมีทางออกเพราะมันวงกลม
วัฏฏะแปลวาเครือ่ งหมุน ๆ มันหมุนไปหมุนมาก็เหมือนกับขอบดงนั่นแหละ วกไปเวียน
มาเกิดแลวเกิดเลา
ภพเกาภพใหมของเจาของนั่นแหละไมรูกี่ครั้งกี่หนจําไมไดนะ
เพราะมันมากตอมาก นี่ถาไมมีความดี
มีความดีเราสรางตัวของเราใหเปนทีแ่ นใจ ๆ เปนคนรักศีลรักธรรมรักผัวรักเมีย
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ซือ่ สัตยสจุ ริตตอกันนีเ้ ปนบอแหงการสรางความดีทง้ั นัน้ ถาปลีกจากนีแ้ ลวสรางกรรม
เผาหัวเจาของ เราพยายามสรางใหดอี ยางนีเ้ ราจะเปนทีแ่ นใจ ๆ วัฏวนก็จะหดยนเขามา
ๆ จนกระทั่งถึงปจจุบันกึ๊กอยางพระพุทธเจาและสาวกทาน ทานแสนสบาย
เอาละเทศนเทานัน้ ละ พากันจําเอานะ วันไหนเทศนทกุ วัน ๆ ใหพร
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