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ชาติกช็ ว ย ศาสนาก็หนุน
เมื่อวานไมไดสักสตางคเลยทองคํา ดอลลารได ๔๒ ดอลล วันนี้ตองลบกัน ไมลบ
ไมไดนะ ทองคําที่ไดหลังจากมอบคลังหลวงวันที่ ๑๐ นัน้ แลว เวลานีไ้ ด ๓๗ กิโล ๑๐
สตางค ดอลลารได ๖๓,๘๗๒ ดอลล ดอลลารทเ่ี ขาคลังหลวงแลวเวลานี้ ๗,๒๖๓,๘๗๒
ดอลล สําหรับทองคําเขาไปแลว ๕,๕๕๙ กิโลครึง่ กรุณาพีน่ อ งทัง้ หลายทราบทัว่ กันนะ
เวลานี้กําลังเรงเครื่องเพื่อชาติไทยของเราจะขึ้นจุดที่หมาย ถึงหลักชัยคือชัยชนะความจน
ตรอกจนมุมเราดวยน้ําหนักทองคํา ๑๐ ตัน และดอลลาร ๑๐ ลาน ลบกันเลยเทียว เพราะ
ฉะนัน้ จึงเรงเครือ่ งใสจดุ นี้ ๆ เวลางานการของเราอยางไร ความคิดแงใด ๆ ก็เรียกวารวม
ตัวเขามา ๆ ในทองคํา ดอลลาร ถึงจุด ๆ เทานัน้ จะใหเขาถึงจุด
เมือ่ วานนีไ้ ปดานหลมสัก เพราะเราสงสารสองดานนัน้ มาก ไปเปนเวลานานตัง้
เดือนกวา ไปตั้งแตวันที่ ๒๘ เดือนที่แลว เมือ่ วานนีว้ นั ที่ ๒ ก็เดือนกวานะ ปรกติเราจะไป
เดือนละหน ๆ ทุกเดือน กอนเวลาเราเอาของไปแจกก็บอกเขาวา ตอไปนี้เราจะไปกรุงเทพ
นะ กลับเมื่อไรวางเมื่อไรถึงจะไดมา พอดีเมื่อวานนี้ไปแจกของใหตามกําหนดที่เคยแจก ๆ
นัน่ แหละ การแจกทานการเฉลีย่ ทุกอยาง ๆ ทานทัง้ หลายใหเปนทีแ่ นใจเลยวา วัดนีเ้ หมือน
ตะกราตักน้ํา เปนยังไงเอาตะกราลงไปตักน้ํา พอยกขึ้นนี่ซาหมดเลย เขาใจไหม คือวัดนี้ไม
มีคาํ วาเก็บ มีแตความจําเปนมากนอย คือพรอมที่จะออกตลอดเวลา จะออกมากออกนอย
คอยจะออก เพราะทีเ่ ขามาเกีย่ วของขอความชวยเหลือนีม้ นั รอบดาน เปนประจํา ทีนเ้ี ราจะ
แยกแยะใหสว นไหน ๆ มากนอยเพียงไร ดวยความจําเปนยังไงบางนีจ้ ะอยูก บั เรา ๆ แลว
แยกให ๆ
ตะกี้นี้เราก็พูดถึงเรื่องจังหวัดกระบี่ ก็สงสารอยางนีแ้ หละ ทางโนนก็ขอมาเรื่องสวน
ใหญตึกใหญตึกเล็ก พอดีตอนนัน้ เรากําลังหนัก กําลังจะเริม่ เขาเรือนจําลาดยาว ตึกใหญ
สองหลังสามชั้น เราก็เลยบอกคราวกอนวาใหรอไวกอ น เวลานีก้ าํ ลังเริม่ ตึก ครั้นคิดไปคิด
มาก็อยางนีแ้ หละเห็นไหมละ เมื่อเชานี้ก็พูดกับพระแลววา ไมไดตึกใหญ คือสองหลังที่อยู
ทีโ่ รงพยาบาลกระบีน่ ะ ไมไดหลังใหญก็ใหเอาหลังเล็กเสียกอน แนะเห็นไหมละ ทางนี้จะ
เจียดเงินใหหลังเล็กไปกอน หลังใหญใหรอไวกอน อยางนีแ้ หละเห็นไหมละ ไมไดสองหลัง
ก็เอาหลังหนึง่ หลังใหญไมได เอาหลังเล็กกอน ตะกี้นี้บอกแลวนะ บอกไปทางโนน แลว
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ทางโนนตองใหทา นคลาดเปนผูด แู ล เพราะทานคลาดเปนพระวัดนี้ เปนคนภาคใตแตเปน
พระวัดนี้ ออกจากนี้ไปอาจารยก็ตามใชเรื่อยไปแหละ ลูกศิษยลูกหาอยูตรงไหน มีการมี
งานทีไ่ หน เราตองสั่งไปหาทางโนน ๆ ใหเปนผูท าํ หนาทีแ่ ทนเรา ๆ
เชนอยางเพชรบูรณนก่ี ท็ า นชิต ทานชิตก็เปนคนเพชรบุรี แตเปนพระวัดปาบานตาด
ออกไปจากนี้ก็ผูนี้รับใช แถวนัน้ ผูน เ้ี ปนผูร บั ใช ทีนล้ี งภาคใตกใ็ หทา นคลาด ทานคลาดเปน
คนชาวพังงา แตเปนพระวัดปาบานตาด เวลาไปทางโนนทานคลาดจะเปนผูค วบคุมหมด
ถาลงไปทางโนน ก็อยางนัน้ แหละ นีก่ ม็ อบใหทางทานคลาด กําลังใหบอกไป บอกวาเอา
หลังใหญไมได เอาหลังเล็กกอน ไมไดสองหลังเอาหลังเดียวกอน บอกพระแลวใหบอกไป
ทางโนน เรือ่ งการจายเงินนีร้ อบตัวเลย จึงไมมีอะไรจะเก็บเรา หมุนติ้ว ๆ มีอยูทางธนาคาร
พรอมแลวที่จะออก อันนัน้ เทานัน้ ๆ มีจํานวนมากนอยเพียงไรมันก็มีแตบัญชีชื่อไวเฉย ๆ
คอยแตจะออก เขาใจไหม เปนอยางนัน้ นะ
นี่ละพี่นองทั้งหลายดูเอา ความเมตตา เปนอยางนั้นละความเมตตา มันนิ่มไปหมด
เลยจะใหวา ไง แลวมันรับกันไดทกุ บททุกบาทเรือ่ งระหวางกิเลสกับธรรม เวลาเขากันได
แลวรับกันไดทุกบททุกบาทเสมอกันเลย อยางทีเ่ ราเคยพูดวา กิเลสนีท้ าํ งานบนหัวใจสัตว
โลกเปนอัตโนมัติ คือกิเลสฝงในหัวใจทุกสัตวทุกบุคคล แลวมันก็ทํางานตามเรื่องของกิเลส
เปนอัตโนมัติ ไมมีใครบอกไมมีใครบังคับ มันเปนผูทํางานของมันเองโดยหลักธรรมชาติ
บนหัวใจสัตว ทําผลประโยชนใหมนั แตเอาเคราะหกรรมใหเราพวกโงพวกสัตว ไดรับ
ความทุกขความทรมานเพราะดิ้นตามกิเลสที่มันตองการอันนั้นตองการอันนี้ จะตองการ
อะไรก็ขนกลับมาหาเราเปนผูร บั เคราะห ๆ อยางนี้เปนเรื่องของกิเลสเปนอัตโนมัติ
ทานทัง้ หลายไมเคยไดทราบถึงเรือ่ งกิเลสกับธรรมวา มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน
อยางไร ใหฟง เสียวันนีน้ ะ เราก็เคยพูดแลว แลวถอดออกมาจากหัวใจที่ฟดกันระหวาง
กิเลสกับธรรมในหัวใจของเรามาแลว ไดผลอยางไรเต็มหัวใจแลวออกมาแจง จะผิดไปไหน
วะ ตามธรรมดากิเลสมันอยูบ นหัวใจสัตว ไมวาใครก็ตามมันจะหมุนของมันอยูในนั้น แต
ใครก็ไมทราบวาเปนกิเลส มันก็รวมเขามาวาเปนเรา ๆ กิเลสทัง้ หมดมาเปนเรา เพราะ
ฉะนัน้ เราจึงไมใหญโต ก็เทากับกิเลสใหญโตนัน่ เอง มันจะตองการอะไร ๆ นี้จึงไมมีคัด
คานมัน เพราะมันเปนเราแลว เขาใจไหมละ มันไมมีคูแขง เปนเราอันเดียวไปเลย มันใหญ
แลว นี่เปนหลักธรรมชาติของกิเลส วัฏจักรวัฏวน อยูใ นหัวใจสัตว มันหมุนอยูอยางนี้ ตั้ง
กัปตั้งกัลปมันก็หมุนมาอยางนี้ ถาแกอันนี้ไมไดมันจะพาหมุนตลอด ขึ้นสูงลงต่ําอยูอยางนี้
ตลอดเลย
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ไมวาที่ไหนมันไปไดหมดจิตดวงนี้ เพราะจิตดวงนีเ้ องกิเลสบังคับใหทาํ กรรม ถาทํา
กรรมชั่วมันก็หมุนลง ไสลงไป ทํากรรมดีก็ดึงขึ้น กรรมดีคอื ธรรม ธรรมก็เกิดอยูที่ใจอัน
เดียวกัน ฝายธรรมก็ทําดีเอาไว ฝายชัว่ ก็ทาํ ชัว่ เอาไว เวลาฝายชัว่ คือกิเลสมีอาํ นาจมากกวา
มันจึงครอบงํา ๆ มีแตอํานาจของกิเลสไปเรื่อย ๆ ธรรมทํางานไมคอยได ทีนเ้ี วลาธรรมมี
กําลังขึ้น ความดีของเราเรียกวาธรรม รวมกันเลยนะ มีกําลังแลวก็คอยขึ้น เมื่อมีกําลังก็
คอยหมุนกิเลสออก ๆ หมุนเขาไป ๆ ขั้นที่จะตัดสินกันมันถึงไดชัด เวลามันมืดมันบอดก็
มืดบอดสุดขีดของมัน ดวยอํานาจของกิเลสนะ ทางนี้ก็ฟดก็เหวี่ยงกัน สูมันไมได ๆ แตตั้ง
หนาตั้งตาซัดอยางที่เคยเลาใหพี่นองทั้งหลายฟง นี่ละจับเอาปจจุบันออกไปพูดเลย
จนกระทั่งจิตของเราคอยไดรับความสงบ คอยลืมหูลืมตาได พอจิตไดรับความสงบ
คอยลืมหูลืมตาได ที่ไมสงบมีแตเรื่องกิเลสลากไปเทานั้นนะ เหมือนฟุตบอก กลิ้งตลอด ที
นีเ้ วลาธรรมคอยมีกาํ ลังเขา ฟุตบอลกลิ้งชาลง มีหยุดบาง ถูกเตะบาง หยุดบาง ทีนห้ี นุนเขา
ๆ จนกระทั่งจิตไดหลักไดเกณฑพอยับยั้งตั้งตัวได พอถอยพอรับพอสูกัน เปนขั้น ๆ อยาง
นีน้ ะ นีล่ ะระหวางกิเลสกับธรรม สูก็สูกับกิเลส รบกับกิเลส ทีนี้ทางนี้คอยมีกําลังมากเขา ๆ
กิเลสคอยออนลง ๆ ทีนี้ก็หนุนกันเขา ๆ นีแ่ หละธรรม อยูใ นหัวใจเรา จําใหดีทุกคน ธรรม
กับกิเลสไมอยูที่ไหน อยูที่หัวใจของสัตวโลก สรางกองทุกขสรางที่นั่น ถามีความดีกส็ ราง
ความสุขขึ้นที่นั่นไมมีที่อื่น อยาไปหา หาที่จิตใจเจาของคือจิตใจของสัตวโลก ตรงนี้เปนที่
แมนยํา พระพุทธเจาตรัสรูลงที่นี่
ขึ้นตนก็ มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา สิ่งทั้งหลายมีใจเปนใหญ ใจ
เปนประธาน ขึน้ เลยเทียว อยูนี้หมด ทีนี้พอกําลังธรรมมีมากขึ้น ๆ เรือ่ งการพิจารณาก็
เรื่องแงของธรรม ทุกแงทุกมุมมันจะรอบของมันเขาไปเรื่อย ๆ กิเลสก็คอยออนลง ๆ ทาง
นีต้ เี ขาไป ๆ สุดทายขึ้นอัตโนมัติเขาใจไหม นี่ละถึงธรรมขึ้นอัตโนมัติ แตกอนไดยินแตวา
กิเลสทํางานบนหัวใจของสัตวโลกโดยอัตโนมัติของมัน ไมมีใครบอกมันหมุนของมันเอง ที
นีธ้ รรมเราเมือ่ เราหนุนเขามา ๆ พอถึงขั้นอัตโนมัตินี้ เปนขั้นที่ไปเองเลยที่นี่ เรียกวาเปน
เอง อยูที่ไหนเปนหมด มีแตแกกเิ ลสถายเดียวทีน่ น่ี ะ แตกอนมีแตกิเลสผูกมัดสัตวโลก
ตลอดเวลา ทีนี้เวลาถึงขั้นธรรมะเปนอัตโนมัติแลว เปนอันวาในทางแกกเิ ลสฆากิเลส อยูที่
ไหนแกตลอดเวนแตหลับเทานัน้ เอง
ที่วาไมไดนอนทั้งวันทั้งคืนไมมีอะไรมีแตหมุนกัน
ตลอดเวลา นี่เปนอัตโนมัติ เจาของจึงไดรั้งเอาไวไมงั้นมันจะตาย มันทํางานไมหยุด อํานาจ
ของธรรมมีกําลังกลาขนาดนั้น ทานทัง้ หลายฟงใหดนี ะ หลวงตาจวนจะตายแลว
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ทีนเ้ี วลาธรรมมีกาํ ลังขึน้ เทาไรมันก็เห็นผลประจักษ ๆ คือฆากิเลส สุดทายกิเลสโผล
ออกมาตรงไหนหัวขาด ๆ ถาวามีหวั นะ เราเทียบเปนหัวเฉย ๆ แหละ นีล่ ะเวลาธรรมมี
กําลัง คือจิตสติปญญาอัตโนมัติมันจะอยูอยางนี้รอบตัว ๆ มันมองหาแตขาศึกคือกิเลส ตัว
ไหนโผลออกมาปวะ ๆ ๆ เลย เปนอัตโนมัตินะ มันเปนอัตโนมัติของมันเหมือนกิเลสเปน
อัตโนมัติไมผิดกันเลย ตรงแนวอยางนีเ้ ลย พากันจําเอาไวนะ ถึงขั้นธรรมเปนอัตโนมัติเปน
ไดอยางเดียวกัน ขอใหบาํ เพ็ญเถอะนะวางัน้ เลย มีกําลังไดดวยกัน ถาเสริมแตกิเลสมันก็
เปนกิเลสเรื่อยไปอยางนี้จมไปเรื่อย ๆ อยางนี้ละ ถาเราเสริมธรรมเสริมไปเสริมมา เสริม
แลวมันตองขึ้นเขาใจไหม ไมมากก็นอยตองขึ้นแหละ หนุนทางนัน้ หนุนทางนี้ จนกระทั่งถึง
เกรียงไกรแลวเปนอัตโนมัติ อัตโนมัตินี้คือ สติปญญาอัตโนมัติไมมีคําวาเผลอ หมุนไปตาม
อัตโนมัติ จากนี้ไปก็เชื่อมใสมหาสติมหาปญญา พอถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแลวมันซึมไป
เลย ซึมซาบ ละเอียดขนาดนัน้ ละ
นีล่ ะทานวา มหาสติมหาปญญา เราเห็นแตในตํารา มาดูหวั ใจผูป ฏิบตั ซิ ิ ถาปฏิบัติ
ใหเปนไปตามนัน้ จะเปนไปตามแบบแผนพระพุทธเจาสอนเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไว
ชอบแลวไมมีผิดเลย ตรงเปง ๆ เลย นี่ละพุทธศาสนาเลิศเลอขนาดไหนพี่นองทั้งหลายฟง
เอานะ เวลานีพ้ ทุ ธศาสนากําลังถูกกิเลสเหยียบย่าํ ทําลาย พุทธศาสนาที่เปนทองคําทั้งแทงนี้
กําลังถูกมูตรถูกคูถเหยียบย่ําทําลาย คือกิเลสตัณหาเขาเหยียบย่าํ ทําลาย อยูที่ไหนมีแต
กิเลสเหยียบย่าํ ทําลายธรรม ธรรมโผลขน้ึ ไมไดนะเวลานี้ เพราะฉะนั้นโลกถึงเดือดรอนกัน
ทุกหยอมหญา ใครวาเมืองไหนบานใดเจริญอยามาอวดธรรมนะวางัน้ ธรรมดูตาเดียวเทา
นั้นพอ รอบครอบโลกธาตุจะมาอวดไดยังไง อวดไมไดอวดธรรม ธรรมเหนือทุกสิ่งทุก
อยางแลว เมือ่ เขาถึงใจแลวมันรูห มดนี่ ไมบอกใหรูก็รูจะวายังไง
เวลาหลงก็เหมือนกัน อยูยังไงมันก็หลงหมด มืดหมด เวลามันมืดมันมืดอยางนั้น
กลางคืนกลางวันพระอาทิตยกี่สิบดวงกี่รอยกี่พันดวง หัวใจมันมืดเสียอยางเดียวมืดไปหมด
เปนอยางนัน้ นะ เวลาเปดออกมาดวยศีลดวยธรรม คุณงามความดีเปดออก ๆ จากนัน้ สติ
ปญญาก็คอยงอกเงยขึ้นมาโผลขึ้นมา ๆ สติปญญาที่จะเบิกกวางออกไปนะ ออกมา ๆ ทีนี้
ออกมาเรื่อย สิ่งไหนที่มีอยูแลวเราไมเห็นแตกอน ก็คอ ยเริม่ เห็น ๆ เริ่มแกกันไปเรื่อย ๆ
ตอไปก็แก ฟาดกันเรื่อย ฟงแตวาฟาดซิ มันหนักมันก็ฟาด เขาใจไหม ถึงขั้นสติปญญา
อัตโนมัติอยูที่ไหนอยูเถอะ ไมมีเปนอื่นมีแตเรื่องแกกิเลส แมที่สุดฉันจังหันอยู มันไมไดอยู
กับอาหารนะ มันหมุนของมันอยูนั้น ฆากิเลสอยูใ นนัน้ ตลอดเวลา จะทําอะไรเอียงซายเอียง
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ขวาไปไหนก็ตาม เหมือนเราทํางานของเรานีล่ ะ เรื่องของกิเลสที่มันพาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
มันคิดของมันตลอดเวลาใชไหมละ นัน่ ละมันคิดอยางนัน้ ละ
ทีนเ้ี วลาธรรมแกกเิ ลสมันก็แบบเดียวกัน แตธรรมแกกเิ ลสมันเรงเขาเรือ่ ย คือกิเลส
มันแกตามเรื่องของมัน เวลามันเปนขึน้ หนัก ๆ เชน เสียใจดีใจนีม้ นั ก็ผาดโผนบางเปน
ธรรมดา เวลาดีใจก็ผาดโผน เวลาเสียใจก็ผาดโผนเปนธรรมดา ทีนธ้ี รรมเวลาธรรมนีเ้ รง
เรือ่ ย ๆ ๆ แลวเรงเขาเรือ่ ยนะ ไมมีคําวาถอย จนกระทั่งกาวเขาสูมหาสติมหาปญญา ขั้น
นัน้ เปนขัน้ ทีซ่ มึ ซาบเรียกวาญาณก็ไมผดิ เราก็ไมอยากวัดรอยนะ แตความจริงมันเปนอยาง
นัน้ จะใหวา ยังไง ก็พระพุทธเจาสอนใหรตู ามความจริง เราเห็นตามความจริง รูต ามความ
จริงมาพูดตามความจริงมันจะวัดรอยที่ไหนวะ อยากวาอยางนั้นพูดงาย ๆ ก็พระพุทธเจา
เปนผูส อนเองนีน่ ะ
นี่ละถึงขึ้นที่กิเลสละเอียดมากตองสติปญญาเปน มหาสติ มหาปญญา เขาลางไป
เลย ๆ คือสติปญ
 ญาอัตโนมัตนิ ม้ี นั เหมือนกับเรายําลาบ มันปบ ๆ ๆ ยังลักษณะเปนบท
เปนบาท มันเร็วขนาดไหนยังมีลกั ษณะเปนบทเปนบาทอยู แตพอเขาถึงมหาสติปญญาแลว
ซึมไปเลย รอบตัวไปหมดเลย เอา ทีนี้อะไรโผลมาไมไดเลย ลางพรอม ๆ ๆ ไปเลย นี่
ธรรมมีกําลังเปนอัตโนมัติฆากิเลสอัตโนมัติอยางนี้เอง ใหทา นทัง้ หลายทราบไว สุดทายฆา
เสียจนเรียบวุธไปเลย บทเวลาเรียบวุธก็เรียกวา มวนเสือ่ บทสุดทาย พรึบทีเดียวแลวหมด
เลย นัน่ ละทีน่ ่ี มหาสติ มหาปญญา ศรัทธา ความเพียร ความดีของเราทุกกระเบียดทีเ่ รา
สรางไวมากนอยมารวมหัวกันเปนอันเดียวกัน ลงในจุดที่จะเปน เขาเรียกวา นิวเคลียร
นิวตรอน พุงทีเดียวขาดสะบั้นไปหมดเลย มองดูที่ไหน กับความมืดนี้ก็จาออกหมดแลว ก็
ใจดวงเดียวกันนี่มันจะสงสัยไปไหน เวลามืดมันก็รู เวลาแจงมันก็รู ทีนี้มันแจงไปเสียหมด
จะไมรูไดยังไง จะไปถามพระพุทธเจาหาอะไร นัน่ ฟงซินะ
นีล่ ะเวลามันรูม นั รูอ ยางนัน้ พอจาออกมาแลวตัดสินในขณะนัน้ พรอมกันหมด
เลยวาหมดทุกอยาง ขึน้ ชือ่ วาสมมุตแิ ลวไมมเี งือ่ นตอไดอกี เลย สมมุติก็คือกิเลส กิเลส
เปนผูส รางความทุกขขน้ึ มาแกสตั ว กิเลสมวนเสือ่ เห็นประจักษ ทุกขก็มวนไปตามกันเลย
ธรรมชาตินน้ั เลยแลว กิเลสเปนสมมุติ อันนีเ้ ปนวิมตุ ติแลว มันเปนคนละฝงแลวจะเขากัน
ไดยังไงเขาใจไหม นีเ่ รียกวาเปนคนละฝง แลว นัน่ ละบรรดาสาวกทัง้ หลายจึงไมทลู ถามพระ
พุทธเจา ผางแบบเดียวกันหมดเลย รูก นั หมด
วันนี้ไดพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมใหพี่นองทั้งหลายฟง ผลแหงการปฏิบตั ธิ รรม การ
ภาวนาสําคัญมากนะ พุทธศาสนารวมลงจุดภาวนา การทําบุญใหทาน สรางบารมีมามาก
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นอยนีเ้ หมือนกับน้าํ ไหลมาจากคลองตาง ๆ ลงมาสระใหญ สระใหญนน้ั คือภาวนา มันจะ
รวมลงมาสระใหญนห้ี มด จากสระใหญกล็ งมหาวิมตุ ติเขาใจเหรอ ใหพากันจําเอา ไมไป
ไหนนะ ธรรมพระพุทธเจาเสมอกันกับกิเลส ฟดเหวี่ยงกันอยางนี้ตลอดมา ทีว่ า มรรคผล
นิพพานไมมี กิเลสหลอกคือมันเหยียบเรือ่ ย ๆ มันบอกวามรรคผลนิพพานไมมี มันเหยียบ
ไปเรื่อย ทีนเ้ี วลามรรคผลนิพพานมีกเ็ หยียบหัวกิเลสเขาซิ เขาใจไหม
นีเ่ ราพูดไปเรือ่ ย ๆ เราไมไดพูดคลื่นที่สําคัญ ๆ ที่มันมีคลื่นอยูในการบําเพ็ญที่
หนักเปนคลืน่ ๆ เหมือนกันนะ แตนเ้ี ราไมพดู เราพูดเรือ่ ย ๆ ไปเลย เพือ่ ใหเขาใจไปเรือ่ ย
ๆ ธรรมดา ทีนค้ี ลืน่ สําคัญ ๆ อันนั้นมี มีเปนระยะ ๆ ถึงคลืน่ ไหนแลวคลืน่ นัน้ ยิง่ เอากัน
ใหญเลย ไมรูจักเปนจักตายแหละถาลงคลื่นอยางนั้น มันหากเปนของมันเองนะ จิตเปนเอง
กิเลสเปนยังไงฟดกันอยูนั่น นีล่ ะใหพากันจําเอานะการปฏิบตั ธิ รรม ธรรมะ มรรคผล
นิพพานสด ๆ รอน ๆ อยูใ นหัวใจสัตวทม่ี อี รรถมีธรรม ถาไมมีธรรมกี่กัปกี่กัลปก็จมอยู
อยางนั้น เราอยาไปหวังวาเมือ่ นัน้ ๆ จะสิ้นสุดจากทุกขอยาหวัง ถาไมมีความดีเปนเครื่อง
หนุนเปนเครื่องถอดออกแลวไมมีหวังเลย มีความดีเทานั้นมีธรรมเทานั้นที่จะดึงออกมาก
นอย ไดมากไดนอยธรรมทั้งนั้น ๆ หรือธรรมเทานัน้ วาอยางนัน้ เลย อยางอื่นไมมี กิเลสทั้ง
หมดเปนขาศึกกับธรรมลวน ๆ ธรรมทั้งหมดก็เปนขาศึกกับกิเลสลวน ๆ อีกเหมือนกัน
เมื่อทางนี้ประมวลกําลังมาได กิเลสมีเทาไรพังหมดไมมีเหลือเลย
เราจึงอยากใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบ พุทธศาสนาของเรานี้เอกทีเดียว จอลงไปเทา
นั้นกระเทือนไปหมด บรรดาพระพุทธเจาทุกพระองคกระเทือนหมดเลย เพราะฉะนัน้ จึงวา
ไมไปทูลถามพระพุทธเจาองคใด พระพุทธเจาองคนั้นเปนยังไงๆ ไมทูลถาม อันนัน้ เปน
พระรูปพระโฉม พระสรีระ เรือนรางของพุทธะ พุทธะแทเปนอันเดียวกัน เหมือนกันหมด
เลย จึงวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ทานผูบรรลุธรรมแลวจึงไมไปทูลถามพระพุทธเจา มันอัน
เดียวกันแลว ๆ ทูลถามอะไร เปนอยางนัน้ แหละ ธรรมของพระพุทธเจาเลิศเลอนะ
เวลานีช้ าวพุทธเรากําลังถูกกิเลสเหยียบย่าํ ทําลายตลอดเวลา เพลิดเพลินรืน่ เริงไมรู
จักเปนจักตายนะเวลานี้ ใหญเทาไรมันใหญดว ยกิเลส มันไมไดใหญดวยศีลดวยธรรมนะ
ไมวา ทีไ่ หนตาสีตาสาในทองนามันก็มกี เิ ลสอยูต ามตาสีตาสาในทองนา มันคึกมันคะนองมัน
กอความเสียหายอยูตามทองไรทองนาแหล ตาสีตาสา เอา เลื่อนขึ้นมา ๆ มันก็เลื่อน
ตําแหนงกิเลสขึน้ มาดวยนะ เอา ขึ้นมาเปนผูปกครองบานเมืองฟาดตั้งแตเปนสารวัตรผู
ใหญบา น สารวัตรกํานัน เปนกํานัน กิเลสมันก็แทรกขึน้ เปนสารวัตรผูใ หญบา น สารวัตร
กํานัน ขึน้ ไปเรือ่ ยเปนนายอําเภอ เปนผูว า
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เอา ซัดขึ้นไปใหญขนาดไหนกิเลสจะแทรกเขาไป ๆ ไมมีธรรมในใจ เพราะฉะนัน้ ผู
ทีเ่ ปนวงราชการงานเมืองจึงมักเอารัดเอาเปรียบประชาชนทัว่ ๆ ไปโดยไมสงสัย เพราะ
กิเลสมันเปนเองอยูใ นนัน้ มันเยอหยิ่งจองหอง เขาใจไหม วาตัวมีอาํ นาจบาตรหลวง มี
อะไรมันมีแตเรื่องของกิเลส แลวเหยียบย่าํ ทําลายผูน อ ยลงเปนลําดับลําดา นีเ่ รือ่ งกิเลสเปน
อยางนั้น ถามีธรรมแลวใหญขนาดไหนยิง่ สรางความรมเย็นเปนสุข ความเปนอรรถเปน
ธรรม ไปทีไ่ หนคนกราบไหวบชู าเปนขวัญตาขวัญใจ แมตั้งแตเด็ก ไปไหนก็ตามมีธรรมใน
ใจเปนเด็กดีมีแกใจ มีจติ ใจกวางขวาง เห็นแกเพื่อนแกฝูง เห็นแกความเสียสละ ไปที่ไหน
กวางขวาง ๆ นีค่ อื ธรรม
เด็กอยูในเด็กก็นารักนะเด็ก เปนผูใ หญเทาไรยิง่ นารัก ใหญเทาไรยิง่ นาเคารพบูชา
อยางพระพุทธเจาของเราเปนชั้นเอกที่สัตวโลกเคารพบูชาพระองคเห็นไหม นีแ่ หละใหญท่ี
สุดใหญดว ยอรรถดวยธรรมดวย เห็นไหม กราบไหวบชู าเปนไรขวัญตาขวัญใจของสัตวโลก
สามโลกธาตุกราบไหวพระพุทธเจาทั้งนั้น นีเ่ ห็นไหมใหญดว ยธรรมเปนอยางนัน้ ถาใหญ
ดวยกิเลสใหญเทาไรยิง่ กอเรือ่ งยุง เหยิงวุน วาย ดีไมดีจะพาเพื่อนฝูง บริษทั บริวารของตัวให
จมโดยตัวเองนั้นแหละกินตับกินปอดเขา กินไปจนไมมีประชาชนทั้งประเทศเฉพาะอยางยิ่ง
เชน เมืองไทยเรานี่จมไดนะ ถาปลอยใหหวั หนาผูป ฏิบตั หิ นาทีว่ งราชการงานเมือง ตามที่
ประชาชนยกยอใหเปนผูใ หญนะ ครัน้ เปนผูใ หญแลวมันใหญมากินตับประชาชนพลเมือง
ไปเสียหมด มันก็ไมมีอะไรเหลือละซิอยางนั้น
ถาใหญดวยศีลดวยธรรมทุกอยางฟนฟูขึ้น
ใหญขนาดไหนก็ยิ่งฟนฟูเต็มกําลัง
บริษทั บริวารก็เปนอรรถเปนธรรมดวยกัน ตางคนตางชวยกันฟนฟู มันจะจมไปไหนนะ ก็
ฟนฟู คนหนึ่งอุมอยูตลอดเวลาใหขึ้นมันจะลงไปไหนนะ นัน่ มันตองเจริญรุงเรือง อยาง
เมืองไทยของเราเวลานี้ก็คอยฟนฟูขึ้นเปนลําดับแลว ดังพี่นองทั้งหลายเห็น เห็นไหมละ
ทางชาติกช็ ว ยทางศาสนาก็หนุนเวลานีม้ ี ๒ ภาค ทางชาติบานเมืองหนุนกันไป ๆ ตามหนา
ที่ของตัวเอง เอา ทางศาสนาก็หนุนกันไปดังทีห่ ลวงตานําอยูเ วลานี้ พาพี่นองทั้งหลายจมที่
ไหนวะ มีแตหนุนอุมขึ้น ๆ ดุดาวากลาวมีแตเพื่อดีทั้งนั่น เรือ่ งธรรมไมมคี าํ วาชัว่ เด็ดเทา
ไรเด็ดดีทั้งนั้น ทานทัง้ หลายอยามาเขาใจคําวาเด็ดวาดาซึง่ เปนความเคยชินจากกิเลส
เด็ดของกิเลสเด็ดอยางเปนฟนเปนไฟเผาไหมแหลกเลย เด็ดของกิเลส เด็ดเปนธรรม
เปนน้าํ ดับไฟ เด็ดเทาไรยิ่งดี ๆ คือพลังของธรรมจะทํางานออกเต็มเม็ดเต็มหนวยให
ความรมเย็นแกโลก ใหความถูกตองแกสัตวทั้งหลายเปนประจักษ ๆ ไปเลย จากคําเด็ด
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ขาดเขาใจไหม คําพูดที่เด็ดขาดออกมาจากใจ เด็ดขาดใหตัดความชั่วทั้งหลายก็เด็ดขาดลง
มันก็เปนความดีไปเรื่อย ๆ ซิ
เพราะฉะนัน้ เรื่องธรรมนี้เด็ดของธรรมเปนเด็ดดีทั้งนั้น ไมมคี าํ วาเด็ดชัว่ เด็ด
ของกิเลสขาดสะบัน้ ไป พินาศฉิบหายไปหมด ไมมคี าํ วาดี ๒ อยางจําเอานะ เด็ดของ
ธรรมเด็ดเทาไรยิ่งดี มันมีเด็ด ๒ เด็ด เด็ดอันหนึง่ เด็ดปราบความชัว่ ถาความชัว่ เด็ดปราบ
ความดีแหลกเขาใจเหรอ เมื่อมีความดีแลวเด็ดความชั่วมันขาดไปซิ เอาละวันนีพ้ ดู เพียง
เทานีแ้ หละ วันนีเ้ ขายังมาอัดอยูเ หรอ พวกสหรัฐ
โยม ถายทอดไปสหรัฐครับ
หลวงตา เดี๋ยวนี้ก็ถายทอดอยูเหรอ
โยม ครับ
หลวงตา เออ ชัดอยูว นั นีน้ ะ เราไมไดพูดในแงสําคัญอีกแงหนึ่งตะกี้นี้ เราพูดแตสติ
ปญญาอัตโนมัติ กอนหนาสติอตั โนมัตนิ เ้ี ปนมหาคลืน่ ใหญอยูต รงนัน้ นะ เราไมเคยไดพดู
นะ วันนีม้ นั ผานไปแลวไมเอาละ ปลอยไวเสียกอนวันหลังคอยมาเก็บมันอีก
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

