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ความดีไมมีในใจแลวมืดมิดปดตา
มีวัดเปนสถานที่ภาวนาอยางนี้ก็ดี มีวัดเปนสถานที่เอิกเกริกเฮฮาหาแตสวมแต
ถานมาเผาวัดเผาวาดูไมไดนะ ทุกวันนี้วัดจึงกลายเปนสวมเปนถานขึ้นมามากตอมาก
แลว แทนที่จะเปนที่สงบอารมณขุนมัวมั่วสุมทั้งหลาย ซักฟอกดวยการอบรมจิตใจใหมี
ความสงบเยือกเย็น มันกลับกลายเปนที่สั่งสมกิเลสตัณหาสวมถานขึ้นมามากทุกวันๆ
โห ยิ่งหนาแนนขึ้นทุกวันนะกิเลสบนหัวใจสัตวโลกเรา เฉพาะเมืองไทยเราเปนเมือง
พุทธ มันจะมีตั้งแตชอื่ แตนามวาเปนเมืองพุทธ ลมปากเฉยๆ นะ เรื่องกิรยิ าอาการที่จะ
เปนอรรถเปนธรรมแทรกขึ้นมาใหพองามหูงามตามันจะไมมี มองไปไหนมันจะดูไมได
นะ
บางทีถึงอุทาน โอ ทําไมหนาแนนขึ้นมากมาย ๒๕๐๐ ศาสนาพระพุทธเจาที่
ประกาศสั่งสอนโลกผานมาได ๒๕๐๐ กวาปนี้ แตกิเลสมันยิ่งหนาแนนขึ้นๆ ทุกวัน แม
ที่สุดในวัดก็กลายเปนที่สั่งสมกิเลสเปนสวมเปนถานขึ้นมาในวัดในวาในพระในเณร ใน
สิ่งกอสรางหรูหราฟูฟาแบบกิเลสตัณหากันไปหมดเลย แบบอรรถแบบธรรมจะไมมี
แลวก็บนหาแตความสุขๆ
จะบนหาอะไรก็มันหาตั้งแตความทุกขตามทางของกิเลส
กิเลสไมเคยใหใครไดรับความสุข หาเทาไรก็หาความยุงเหยิงวุนวายหากองทุกขทั้งนั้น
ถาเปนเรื่องหาอรรถหาธรรมไดไมสงสัย เพราะธรรมก็มีอยูแลวเชนเดียวกับกิเลสที่มีมา
ดั้งเดิม นี่อะไรเอะอะกิเลสออกกอนแลวๆ มันผลักดันอยูปากคอก ปบออกกอนแลว
เปนอยางนั้นนะ
โห เวลามันหนามันหนาจริงๆ นะกิเลส ในหัวใจโลกนั้นแหละ หัวใจสัตวหัวใจ
เขาหัวใจเรา เวลามันหนามันหนาจริงๆ เราเองก็ไมรูวาเรากิเลสหนา พระพุทธเจาทาน
สอนวากิเลสเปนภัยทุกพระองค แตกิเลสมันก็เปนคูมิตรสหายของเราในความรูสึกของ
เราเอง ทั้งๆ ที่กิเลสเปนภัย มันจึงเปนภัยตอเราอยูตลอดเวลา โลกจึงหาความสุขความ
สะดวกสบายไมได เชนมีที่วัดที่วาที่เหมาะสมเชนนี้ เปนสถานที่บําเพ็ญอบรมจิตใจ พัก
เครื่องแหงความคิดความปรุงทั้งหลายเสียบาง เอาธรรมเขาไปเปนน้ําดับไฟ สงบ
อารมณของกิเลส เอาอารมณของธรรมเขาไปเปนน้ําดับไฟ มันก็เริ่มสงบเย็นใจเรา
เพราะเรียกรองหาความชวยเหลือตลอดเวลา แตเจาของไปคนกวานเอาแตฟนแตไฟมา
เผา มันก็ยิ่งไดแตความเดือดรอนทั่วหนากัน
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ธรรมนี้ประกาศจาอยูแตไหนแตไรมา แตมันมีแตเหยียบย่ํากันไปมาไมสนใจ
ควาหาแตกิเลส แย็บออกทางไหนก็เปนเรื่องกิเลสไปหาผลประโยชนของมันเสีย แลว
สรางฟนสรางไฟใสหัวใจสัตวโลก มันเปนอยางนั้นดวยกันเราจะไปตําหนิใครไมไดนะ
เพราะกิเลสมันฉลาดกวาเรา เราวากิเลสมันโงเหรอ อะไรครองโลกอยูเวลานี้ ก็คือกิเลส
นั่นเอง ครองหัวใจสัตวโลกบีบบี้สีไฟใหดีดใหดิ้น ก็มีแตกิเลสละพาใหดีดดิ้น ธรรมทาน
ไมดีด ธรรมมีมากมีนอยสงบเย็นสบาย
อยางพระทานไปเที่ยวภาวนาอยูในปาในเขาอยางนั้น
กิเลสมันมองขามทาน
ทานภาวนาอยูในปาในเขา ทานผูเชนนั้นละอยางนอยมักมีความสงบเย็นใจ มากกวานั้น
เย็นใจ แลวเปนธรรมแหงธรรมภายในใจตลอดอิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอนอยูในปาในเขา
อดบางอิ่มบางเปนเรื่องภายนอกของธาตุของขันธ เราเกิดมากับความอดความอิ่มยอมมี
เปนธรรมดา ทานไมไดตื่นเตนทานไมหวั่นไหวกับสิ่งเหลานั้น ทํายังไงจิตใจจะใหมี
ความสงบ ทานเรงความพากเพียรสติปญญาจอลงไป นี่ละคือน้ําดับไฟ อยูที่สติรักษาใจ
ปญญาใครครวญพินิจพิจารณา เห็นวาเปนภัยทานปดออกๆ ไอเราที่เห็นวาเปนภัยมัน
กวาดเขามาๆ มันก็มีแตไฟ
ผูที่ทรงความสุขตามหลักความเปนจริงแลว คือผูอยูในปาในเขาบําเพ็ญสมณ
ธรรม ไดแกพระกรรมฐานทาน ทานอยูอยางเงียบภายในจิตใจไมยุงเหยิงวุนวาย จิตใจ
สงางามตลอดและเห็นคุณคาของใจเปนประจําในอิริยาบถตางๆ
ใจเมื่อไดรับการ
รักษาการบํารุงแลวยอมมีความสงางามขึ้นมาภายในตัวเอง เรื่องภายนอกทานไมได
สนใจ เพราะสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาธรรมครองใจ กิเลสครองใจ
ใครก็รูทั่วกัน ใครวิเศษเอามาอวดกันไมเห็นมี คนที่กิเลสหนาๆ นั้นแหละมันยิ่งเปนฟน
เปนไฟตอสวนรวม ผูกิเลสบางไมเปนนะ
อยางผูมีธรรมหนานั้นเปนยังไง พระพุทธเจา พระสงฆสาวกทาน ผูมธี รรมหนา
กับกิเลสหนาตางกันยังไงบางละ คนกิเลสหนากอแตฟนแตไฟเผาโลก คนมีธรรมหนามี
แตสาดกระจายไปดวยศีลดวยธรรมใหรมเย็นเปนสุขทั่วหนากัน พระพุทธเจาเสด็จไปที่
ไหน เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมชมเชยสรรเสริญกราบไหวบูชาทุกแหงทุกหนทั้งๆ ที่
โลกตาบอดมันมองไมเห็นเทวบุตรเทวดา แตพระพุทธเจาผูมีสายตาเปนโลกวิทูทานดู
ตลอดเวลา รูอยูตลอดเวลา เพราะคนตาดีมองไปไหนก็เห็นตลอดเวลา มองใกลเห็น
ใกล มองไกลเห็นไกล มองบนฟาก็เห็นบนฟา มองลงดินก็เห็นดิน มองไปที่ไหนเห็นคน
ตาดี
คนตาบอดมองไปไหนมันก็มืด มันไมเห็นนะ จากนั้นก็เอาความมืดบอดของ
ตัวเองมาเปนอํานาจบาตรหลวงขึ้นมา วาไมเห็น ถือเอาอํานาจบาตรหลวงความไมเห็น
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นั้นเปนใหญเปนโตขึ้นมา ผูที่เห็นอยูนั้นก็ไปตําหนิติเตียนเหยียบย่ําทําลาย เทวบุตร
เทวดาไมมี ก็มีแตมนุษยเทานั้นซิ เห็นกันอยูนี้เทานั้น นี่ละโลกในโลกนอก ตาจิตตา
ธรรมมันตางกัน อยูทไี่ หนเวลาทานอยูเงียบๆ นี้หัวใจทํางาน มันทํางานตุบตับๆ ทานก็
ไดยิน คือจิตมันละเอียด ความสงัด สงัดมากจิตละเอียดมาก นั่งอยูเงียบๆ นี่หัวใจ
ทํางานตุบตับๆๆ ทานไดยิน คือจิตมันละเอียดไมมอี ะไรเขามาสัมผัสสัมพันธ มีแต
ความรูรักษาจิตอยูตลอดคือสติ นอกจากนั้นจิตยังแสดงความสวางไสวประจําตนอีก
ดวย
ทานอยูดวยธรรมทานเย็นตลอด ผิดกับอยูดวยกิเลสนะ อยูดวยกิเลสนี้รอน
ตลอด อยูคนเดียวก็รอนอยูหลายคนก็รอน ยิ่งมาคละเคลากันแลวตางคนตางมีกิเลสก็
เอาไฟมาเผากันเทานั้นเอง สวนผูที่สั่งสมธรรมดวยกัน ตางคนตางนําธรรมมาหากัน
แลว คุยกัน เรื่องธรรมะธัมโมนี้ โหย เพลินตลอดเลย ทานไมสนใจกับเวล่ําเวลา มีแต
อรรถแตธรรมออกแสดงดวยความเพลิดเพลินตอกัน องคนี้รูอยางนั้นองคนั้นเห็นอยาง
นั้น เอาความรูความเห็นที่เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญของตนมาเลาสูกันฟง ก็เปนเครื่อง
เพิ่มพูนกําลัง ใหมีกําลังจิตใจ ไดคติจากกันๆ ไปโดยลําดับลําดา
นั่นพระทานผูเสาะแสวงหาธรรม
ผูเชนนั้นทานไมแสดงทานไมบอกนะ
เพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมองขามทานผูหาธรรมไปเสีย วาเปนผูไมมีคาไมมีราคา นั้น
แหละคือผูมีคามีราคาในสายตาของธรรม ทานกระหยิ่มยิ้มยองตลอดเวลา อยางกิเลส
นี้มันไดเรื่องไดราวอะไร ธรรมก็มีความเพลินเชนเดียวกับกิเลส กิเลสคุยเรื่องกิเลส
เพลิดเพลินดวยกิเลสนี้ลืมเนื้อลืมตัวเหมือนกัน นี่ละกิเลสพาใหเพลินไปทางกิเลสจน
ลืมเวล่ําเวลา ลืมไปทุกสิง่ ทุกอยาง อันนี้ธรรมก็เหมือนกัน เวลาทานคุยธรรมะทานก็
เพลินทางดานธรรมะของทานไปอยางนั้นละ รสชาติของธรรมกับรสชาติของกิเลสมีคน
ละทางมันจึงทําโลกใหหลงได แตรสชาติของธรรมปรากฏขึ้นมาแลวชนะรสชาติกิเลสไป
เปนลําดับลําดา ทานจึงเรียกวารสชาติใดไมเหนือรสชาติของธรรมไปไดเลย ธรรมนี้
เหนือทุกอยาง
เราอยากเห็นพี่นองทัง้ หลาย ไดทําใจอบรมภาวนาเปนกาลเปนเวลาบางในวัน
หนึ่งๆ อยาปลอยทิ้งไปเปลาๆ ซึ่งไมเกิดประโยชนอะไรเลย อบรมจิตใจใหมีความสงบ
เย็น ถึงมันจะดีดจะดิ้นก็บังคับ เราบังคับเพื่อความดีของเราไมเสียหาย ดีดไปไหนก็ดดี
ซิมันเคยดีดมาตั้งแตไหนแตไร กิเลสมันคลองตัว ใครจะไปสูกิเลสได ความคลองตัว
ของกิเลสนี้รวดเร็วมาก เวลาเราฝกหัดทีแรกมันดีดมันดิ้น มันไมอยากอยู ใหสงบไม
ยอมสงบ ตองดิ้นเพลินกับสิ่งนั้นดิ้นเพลินกับสิ่งนี้ อยากคิดเรื่องนั้นอยากคิดเรื่องนี้ มี
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แตเรื่องของกิเลสพาใหหิวโหย เพิ่มเติมขึ้นโดยลําดับ หาความสงบไมไดในวันทั้งวัน มี
แตความเพลินของกิเลสแลวเปนทุกขไปดวยกัน
เวลาเราพยายามฝกหัดอบรม เฉพาะเวลาที่จะหลับจะนอน ควรจะสละเวล่ําเวลา
ของกิเลสออกเพราะมันไมมีคาอะไร เอาเวล่ําเวลาของอรรถของธรรมเขาอบรมจิตใจ
เรา บังคับจิตไมใหมันคิดออกไปทางกิเลสดังทีเ่ คยคิดมาตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเวลา
เรามาอบรมจิตใจนี้ ทีนี้บังคับใจของเราใหดี มีสติจออยูต รงนั้น จออยูเรื่อยๆ มันจะ
คอยออนตัวลง สติ เชนคําบริกรรม เอา วาพุทโธหาง จิตมันแย็บๆ ออกไปคิดเรือ่ ง
กิเลสได เอาภาวนาคําบริกรรมพุทโธถี่เขาไป ตั้งสติมั่นเขาไป
ทุกขก็ทุกข เวลานี้ตอสูกับขาศึกคือกิเลสตัววุนวาย ตอไปมันก็สงบของมันได
วันนี้ไมไดวันหลังได เมื่อทําความอุตสาหพยายาม เพราะการทํานี้เพื่อคุณคาแกตัวเรา
เอง ไมไดเปนความเสียหายอะไรเลย ทําไมเราจะทําไมได ปลอยเนื้อปลอยตัวไปตาม
กิเลสยังปลอยได สงวนตัวเพื่ออรรถเพื่อธรรมทําไมเราจะสงวนไมไดบําเพ็ญไมได มัน
ไดดวยกันนั่นแหละ นี้มองดูแลว แหม สลดสังเวชเหมือนกันนะ เราพูดจริงๆ มันรู
จริงๆ เห็นจริงๆ พูดอยางอาจหาญอยางนี้ไมเคยสะทกสะทานกับอะไรในสามแดน
โลกธาตุ
ใครจะมาตําหนิติเตียน วาโอวาอวดวาอะไรก็ตามมันไมสนใจ คุณคาเหลานี้มนั
ไมมี ที่เขามาโจมตีตางๆ แตคุณคาของธรรมมีประจําหัวใจ ทําไมจะนําออกแสดงเพื่อ
ประโยชนแกผูมาเกี่ยวของไมได นั่น ก็เอาตรงนั้นซิ โห มันมืดมิดปดตาจริงๆ นะ ถา
ความดีไมมีในใจแลวนี้ มืดมิดปดตา ไปทีไ่ หนก็เหมือนหลับตาไปเลย มันไมมีความ
แจงความสวางภายในจิตใจ พอจะหลีกภัยได มีธรรมภายในใจมันจะคอยสวางออกไป
แจงออกไป คอยเห็นเหตุเห็นผลเห็นตนเห็นปลายไปเรื่อยๆ
การภาวนานี้มันเปนหลายอยางสําหรับนิสัยของคนเรา
ภาวนาคอยสงบลงๆ
สงบจากความคิดความปรุงนั้นแหละ สงบลงไปๆ ก็ไปอยูจุดทีร่ ูๆ จุดเดียวนั้นคือใจ นั่น
ละ พอกิริยาเหลานี้ไมวุนวายจิตก็สงบ มันก็เย็น นี่เรียกวาน้ําดับไฟดวยการภาวนา
สงบเย็นลงๆ พยายามทุกวัน ศาสดาองคเอกสอนโลกไมใชเรื่องเล็กนอย กิเสลมันเอก
ที่ไหน เราทําไมเชื่อมันมากี่กับกี่กัลปไดประโยชนอะไร ก็ควรเอามาเทียบเคียงกันบางซิ
เราภาวนาลงไปนี้ ความรูความเห็นที่เปนไปดวยธรรมไมเหมือนความรูของเรา
ธรรมดาที่กิเลสพาไปนะ มันไมไดอศั จรรยอะไรละความรูที่กิเลสพาไป ใหรูใหเห็นสิ่ง
นั้นสิ่งนี้ แตความรูที่รูขึ้นจากอรรถจากธรรม เห็นขึ้นจากอรรถจากธรรมนี้ตางกันมาก
เจาของเชื่อแนเปนลําดับลําดาไป แลวอบอุนภายในตัวเอง จิตใจเย็นสบาย คิดดูซินั่งอยู
เฉยๆ ทั้งๆ ที่เราไมไดทําจิตใหสงบอะไรแหละ เราอยูธรรมดาจิตของเราก็สงบเย็นอยู
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แลว หัวใจทํางานตุบตับๆ มันยังไดยิน นั่งเงียบๆ นี่ หัวใจมันทํางานอยูบนหัวอก เสียง
ตุบตับๆๆ เพราะไมมีเสียงอะไรมากวน ถาจิตก็เปนจิตที่สงบเย็น มีสติรูอยูประจํา
หัวใจทํางานมันก็ดังตุบตับๆๆ ไดยินชัดเจน
เวลาเราเริ่มภาวนาทีแรกมันก็ไดยิน หัวใจเราทํางานตุบตับๆ พอจิตตั้งหนา
ทํางานตอการภาวนาเขาไป เสียงบางครั้งหัวใจทํางานก็สงบแลวหายเงียบไป ก็มีแตงาน
ของธรรมตอไปเรื่อยๆ เวลามันไดสงบเขาเต็มที่แลว โลกธาตุนี้มันดับไปหมด อํานาจ
ของจิต อยางนี้มันมีอยูเกลื่อน เวลามันออกรับกันมันก็เต็มอยูในนี้ เวลาจิตมันถอยเขา
ไปนี้ไปเปนธรรมภายในตัวเองแลวโลกมันก็เหมือนไมมี แลวอะไรจะมากวน ถาเจาของ
ไมออกไปหากวนหากวานเอา มันจะมีอะไรมากวนเรา มีแตความสงบเย็นสบาย อยูไหน
ก็สบายๆ
ทานผูมีธรรมในใจ ทานมีหลักมีแหลงนะ อยูที่ไหนทานมีหลักภายในใจทาน เรา
มันไมมีหลักมีแหลงซิ
สมบัตเิ งินทองขาวของกองเทาภูเขามันก็ไมมีหลักเปนเครื่อง
ประกันใจของเราวาตายแลวจะไปที่ไหน มันลงนรกไดนะ เศรษฐีก็ลงนรกได คนมีคน
จนลงนรกได ถาใจเปนฟนเปนไฟ ใจไมไดอบรมธรรม ถาใจอบรมธรรมเศรษฐีก็ไป
สวรรคเปนความสุขได คนจนเปนความสุขไดดวยกัน
โอย เราเปนหวงจริงๆ นะ เปนหวงพี่นองชาวพุทธเรา พระพุทธศาสนาเปน
ธรรมชาติที่เลิศเลอมาแตไหนแตไร แตครั้นแลวมันก็ไปดีดไปดิ้นงมเงาอยูขางนอก ตัว
จริงไมมาสนใจ คือรักษาใจอบรมใจใหมีหลักมีเกณฑ พอตั้งหลักตั้งฐานขึ้นไดเปนที่
แนใจแกตัวเองบาง มันไมไดมาอบรม มันควาตั้งแตภายนอกซึ่งเปนเงาๆ แลวก็ทํา
ความเหลวไหลใหแกตัวเองจนกระทัง่ วันตายไมมีหลัก ตายไปเปลาๆ ครั้นตายไปแลว
จิตมันไมตายซิ มันเปนนักทองเที่ยว พอออกจากรางนี้ปบมันออกไปแลว บาปกรรม
บุญกรรม พัวพันกันไปแลว ถาใครสรางบาปมากมันก็หมุนติ้วลงไปเลย สรางบุญมากก็
หนุนกันขึ้นไปเลย
จิตไมเคยตายแตไหนแตไร ไมเคยมี จิตดวงนี้ไมเคยตาย นี่เรียกวาจิตเที่ยงใน
ความไมตายของมัน แตไมเที่ยงเพราะสิ่งพาใหแปร เชนไปเกิดที่นั่นที่นี่ สูงๆ ต่ําๆ
ไดรับความสุขความทุกข บีบบี้สีไฟใจ และสงเสริมใจใหไดรับความสุขมันก็เลย
กลายเปนจิตไมเที่ยง นั่น มันไมเที่ยงเพราะอาการที่เกี่ยวของกับจิต ถาจิตไดลงความ
บริสุทธิ์เต็มที่แลวเที่ยงไมเที่ยงก็รูเอง เปนขึ้นทันทีเลยเที่ยง ตรงเปงเลย นั่น อยาง
พระพุทธเจาตรัสรู พระอรหันตตรัสรู นั่นละตรัสรูถึงความเที่ยงของจิต จิตหมดสมมุติ
โดยประการทั้งปวงแลวเที่ยง ตั้งกัปตัง้ กัลปกกี่ ัปกีก่ ัลปก็เที่ยงอยูอ ยางนั้น ไมมีเอน
เอียง
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นี่ผลแหงการบําเพ็ญความดีของเจาของ หลายครั้งหลายหนทุกขยากลําบากเรา
ก็ทนเอา หลายครั้งหลายหนมันก็ไดมากขึ้นๆ จนกระทัง่ ถึงความเทีย่ งของจิตวิมตุ ติ
หลุดพน พนไปเลย ไมตองมาวกเวียนเกิดตายแบกหามกองทุกข ดังที่เคยเปนมานี้ตั้ง
กัปตัง้ กัลป จึงควรที่จะอบรมเจาของของเราเอง วันหนึ่งๆ เราจะมัวตั้งแตดินฟาอากาศ
มัวตั้งแตพวกแดดพวกดินพวกลมวัตถุตางๆ แลวเพลินกับเขา ครั้นตายแลวสิ่งเหลานี้
เขาไมไดไปนรกสวรรค ไอผูที่เราไปเพลินกับเขานั้นแหละมันไป มันอยูไมเปนสุข ออก
จากเพลินในสิ่งที่เราเห็นอยูนี้แลวมันก็ไปโดนเอาสิ่งที่เราไมเห็นนั้นละ ที่วาไมมี บาปไม
มี บุญไมมี นรกสวรรคไมมี แลวมันก็ไปโดนเอาแตสิ่งที่ชั่วนั่นแหละ ใจเรานี่มันไปได
ทุกแหง มันเปนนักทองเที่ยว ทําดีก็ไปแบบอัศจรรย ทําชั่วก็ลงแบบอัศจรรยอีกแบบ
หนึ่งเหมือนกัน
ใหพากันอบรมจิตตภาวนาบางนะทุกคนๆ เชนอยางมีวัดมีวา เรามาอยางนี้ก็
เพื่ออบรมจิตตภาวนาใหสงบใจ อยางอื่นไมสาํ คัญ ขอใหใจสงบเทานั้นอะไรก็หมด
ความหมายไปเลย มันไมสงบอยูที่ใจนี้กอกวนตลอดเวลา พอตัวนี้สงบการกอกวน
ตัวเองลงไปแลวจะสงบเย็น ปลงใจลงไดเลยสบาย นั่น มันอยูที่ใจนะความสบาย ความ
ทุกขความลําบากก็อยูที่ใจ ชําระสิ่งเปนเหตุใหเกิดทุกขคือกิเลสประเภทตางๆ ที่มนั
แสดงความวุนวายอยูตลอดเวลาออกไดเปนลําดับแลวจิตของเราสงบลงก็เย็น
เย็น
ทีเดียว
มีแตกินไปนอนไปวันหนึ่งๆ เพลิดเพลินไปตามดินฟาอากาศเปนเงาๆ ไปอยาง
นั้น ไมเกิดประโยชนอะไร แลวมันก็จะตายดวยกันทุกคนดวย ถึงวันเวลาแลวไมมีใคร
หามไดละ มันตายดวยกัน เราจะตายแบบไหนละ ถามตัวเองบางซิ มาเกิดนี้มันก็เปน
คนละแบบๆ เปนมนุษยเหมือนกันก็ตาม แตมันหากเปนอยูรูปรางนิสัยวาสนาความสุข
ความทุกข ความโงความฉลาด เปนอยูคนละแบบๆ ภายในตัวของบุคคลแตละคนๆ
มันไมไดเหมือนกันนะ ถึงเกิดมารูปรางวาเปนมนุษย มองเห็นดวยตานี้ก็ตาม แตจริต
นิสัยความหยาบ ความละเอียดของความดีความชั่วมันมีอยูด วยกัน ถาใครไดตั้งใจ
อบรมจิตใจใหสงบเย็นแลวคนนั้นจะเย็น อยูที่ไหนก็สบาย ตายแลวก็เปนสุขไปเลย ให
พากันอบรมนะ
ชาวพุทธเราเหลวไหลมาก เกี่ยวกับเรื่องดานอบรมจิตใจจนอดวิตกวิจารณไมได
ศาสนาใดที่จะเลิศยิ่งกวาพุทธศาสนาเรายันไดเลยวาไมมี พูดไดคําเดียวเทานี้ เปน
ศาสนาคูโลกคูสงสารนําสัตวใหหลุดพนจนถึงนิพพานไดตลอดมา พุทธศาสนานี้เปน
ศาสนาของผูสิ้นกิเลสรูแจงแทงทะลุ สอนอรรถสอนธรรมดวยความถูกตองแมนยํา ผิด
เปนผิดทันที ถูกเปนถูกเลย สอนตรงไหนไมมีผิดพลาด คือพุทธศาสนา เรื่องศาสนาที่มี
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กิเลสนั้น สอนวาถูกมันก็ไมถกู กิเลสพาผิดอยูในใจ เจาของถูกใจชอบใจอะไรก็สอนคน
อื่นเขาใหทําอยางนั้นๆ ทั้งๆ ที่ผดิ ก็มี นั่น เพราะกิเลสมันบงบอกวาถูกไปเสีย ดี ชอบใจ
ตัวเองแลวก็สอนคนอื่นใหทํา ทีนี้เมื่อเขาเชื่อถือทําตามเราก็เปนบาปตามเราอีก เลย
บาปไมมีสิ้นสุด มาสอนศาสนาก็สอนคนใหผิดๆ พลาดๆ สรางแตบาปแตกรรมเต็ม
ศาสนานั้นๆ มีเยอะ
สําหรับพุทธศาสนานี้ไมมี นอกจากมันดื้อดานเอง ผูฟ งคําสอนของพระพุทธเจา
แลวแหวกแนวไปทําความชั่วชาลามก ที่พระองคสอนใหงดใหเวน มันกลับไปสั่งสม
ขึ้นมาเสีย อยางนี้มี แตทจี่ ะใหพระพุทธเจาสอน แลวทําตามที่ทานสอนนั้นผิดไปอยางนี้
ไมมี มันผิดสําหรับสัตวมันดื้อดานตางหาก ทานสอนใหทําอยางหนึ่งมันกลับไปทําอยาง
หนึ่งเสีย ผลมันก็ไดมาคนละแบบ
คําสอนพระพุทธเจาทานจึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ไมมีผิดมี
พลาด จะเห็นไดชัดในภาคปฏิบัติแมนยํามากทีเดียว เราปฏิบัติทางดานจิตใจ เวลา
ปฏิบัติไปความรูความเห็นที่เปนขึ้นภายในใจ จะเปนขึ้นจากภาคปฏิบัติจิตตภาวนา มัน
จะรูขึ้นแปลกๆ ตางๆ สิ่งที่ไมเคยรู รู ไมเคยเห็น เห็นขึ้นมา อยางจริงอยางจังไปตลอด
อยางพวกเปรตพวกผีสัตวนรกอเวจีมันนอยเมื่อไร โห โลกมนุษยเราสูพวกนี้ไมไดนะ
จํานวนมาก มากกวานี้เปนไหนๆ แตเราก็ไปลบลางเสียวาสิ่งเหลานี้ไมมี ก็ยงิ่ มีการ
สงเสริมความประมาทใหมากขึ้น ทําแตความชั่วชาลามก มันก็ไปเปนเปรตเปนผี ไป
กองกันอยูในนรกเพิ่มเขาไปอีกอยูอยางนั้นแหละ
ถาเชื่อตามพระพุทธเจาแลวตางคนตางสํารวมระวัง ตัดทอนการลงฝายต่ําออก
ไดโดยลําดับๆ ใหนรกเบาบางบางซิ เรามีแตจะไปเหมานรกวาไมมีๆ สัตวแนนอยูใน
นรกจมอยูในนั้นจํานวนเทาไหร ไอเราก็เคยไปจม ฟนขึ้นมาแลวก็เหมือนไมเคยตกนรก
กิเลสปดหูปดตาไมใหรูรองรอยของตัว มันทําบาปทํากรรมดวยความดื้อดาน แลวก็ไป
จมอีกอยูอยางนั้น จมแลวจมเลาอยูอยางนั้น ไปสวรรคก็เคยไป เวนแตไปนิพพานหรือ
พรหมโลก ๕ ชั้น ถึงอันนี้แลวแน แนตอความหลุดพนจากทุกข นอกนั้นมีผิดมีพลาดได
ใหพากันอยางนอยก็เวลาจะหลับจะนอน ใหพากันอบรมจิตใจใหสงบดวยการ
ภาวนาบางนะ เชนใครเคยชินกับนิสัยตัวเองดวยธรรมบทใด เชน พุทโธ ธัมโม
หรือสังโฆ หรืออานาปานสติ หรือธรรมบทใดก็ตาม เรานํามาบริกรรมตั้งสติไวกับธรรม
บทนั้นใหจิตติดอยูนั้นไมใหออกคิดไปนอกลูนอกทางแลวจะพาสงบได ถาจิตสงบไดก็
หมดการกวนตัวเองในเวลานั้น ไมมีอะไรกวน มีแตความสบายเย็นไปหมด พากัน
อบรมนะ เราเปนหวงมาก
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พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอ แกนของพุทธศาสนาก็คือภาวนา แตไมคอย
ไดสนใจกันกับแกนพุทธศาสนาคือการภาวนา พอลูบๆ คลําๆ ตามกิ่งตามกานไปขาง
นอกนั้นเสีย ผลที่ไดมันไมสมใจเหมือนการภาวนานะ การภาวนานี้สมใจเปนลําดับ จะ
ประจักษในหัวใจ เมื่อรูชัดๆ แลวไมทูลถามพระพุทธเจา นั่นฟงซิ ทีแรกก็อาศัยคําสอน
ของทาน ปฏิบัติไปตามคําสอน รูไปเห็นไป รูไปยังไงก็แบบที่พระพุทธเจาทรงรูแลวๆ
มันก็รูไปอยางเดียวกัน พนไปอยางเดียวกัน แนะ ก็อยางนั้นละ
วันนี้จะไมพูดอะไรมากละ ใหบรรดาพี่นองทัง้ หลายอบรมภาวนา วันนี้มาวัดมา
วามาอบรมจิตใจกัน ใหภาวนาอบรมใจใหสงบเย็นบาง เรามาในวัดนี้มาเพื่อสั่งสมคุณ
งามความดี อยามาหลับมานอนเฉยๆ ใหตั้งหนาตั้งตาฝกฝนอบรมจิตใจตัวดิ้นตัวดีดตัว
คึกคะนองทีส่ ุดคือใจ ใหฝกดวยธรรม อยางอื่นฝกไมได ตองเอาธรรมเขาฝก ใจจะสงบ
เย็นเขามาได เอาเทานั้นละวันนี้ ไมพูดมาก พอละ มันเหนื่อยมันไมอยากพูดอะไรนะ
มันหากเปนในธาตุในขันธนี่ละ ออนเหนื่อย ไมอยากพูด เอากราบเสีย อยากจะกลับก็
กลับได
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

