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“มรรค ผล นิพพานอยูกับหัวใจเรา” 

 
 ทางนูนก็มีพระอยูไมนอยเหมือนกัน ทราบวาอยูทางสหรัฐมีพระมากอยูเหมือน
กัน แตเราไมเคยไปสหรัฐ ตั้งแตไปอังกฤษหนเดียวยังเข็ดจนกระทั่งปานนี้ยังไมหาย 
เข็ดไปอังกฤษ โอยเจ็บเอว เหมือนเอวจะหัก ตอนนั้นยังมีโรคเจ็บเอวอยู เวลาไปอยู
อังกฤษก็ไมมีอะไร อากาศทางอังกฤษก็ดี ชวยไมใหเจ็บหลังเจ็บเอว เวลานั่งเครื่องบิน
มาต้ัง ๑๔ ช่ัวโมง ไมใชเลน เราตั้งนาฬิกาดูเวลา ขึ้นนั่งเครื่องบินปบเราก็ตั้ง เวลาเครื่อง
บินออกก็ดูจนกระท่ังมาถึงเมืองไทยเราน้ี ๑๔ ชั่วโมง โห ปวดระบมไปหมดเลย นั่งชั้นที ่
๑ ขาไปไมมีคน มีสองสามคนช้ันท่ี ๑ ก็มีแตพวกเรา พวกพระ พระก็ดูเหมือน ๓ องค 
ทานปญญา ทานเชอรี่ เรา มีเทานั้น แลวก็มีประชาชนสองสามคน เขาก็อยูมุมนูน  

ทีน้ีเราก็สนุกเอกเขนกแลว ก็มันไมมีคน หองใหญ ๆ บนเคร่ืองบิน มันก็ไมเห็น
ทุกขละซิ อยากน่ังก็น่ัง อยากนอนก็นอนอะไรก็ได เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ลุกเดินไปไหน
สะดวกสบาย อยากน่ัง อยากนอน สะดวกสบาย มันก็ไมเห็นทุกข ยังไมเจ็บเอว ทีนี้เวลา
นานเทากัน การเปล่ียนอิริยาบถขาไปสะดวกสบายทุกอยาง ตอนขากลับมาซิ ช้ัน ๑ 
แนนหมดเลย ไมมีที่วางเลยแมแตที่เดียว น่ังท่ีไหนก็จออยูน่ัน เคลื่อนไหวไปมาไมได นี่
แหละที่เปนทุกขมากนะ เราก็จําไมไดวามันปวดปสสาวะหรือไมปวดก็ไมทราบ คือมัน
ระบมไปตามกัน เลยไมปวดอยางงั้นก็อาจเปนได เจ็บเอวมาก จนมาถึงดอนเมือง ดู
นาฬิกามันต้ัง ๑๔ ชั่วโมง เข็ดตั้งแตนั้นมา  

เขามานิมนตทุกปนะ ใหไปอังกฤษ เราไมไป บอกตรง ๆ เลย อยามานิมนตเลย
เข็ดยังไมหาย ในระยะนั้นเขามาทุกป ทางอังกฤษมา บางทีเขาก็มาหัดภาวนาท่ีวัดเราน่ี
เปนเดือนก็มีนะ ฝายผูหญิง มีสองคนสามคน แตกอนในครัวก็ไมมีคน ก็มีแตเขาอยู
สบาย กุฏิคูทางเขาไปทางขวามือเขาอยูหลังน้ัน สองสามคนเขาก็พอแลว สบาย เขามา
บอย ๆ นะ ผูชายคนหน่ึง เวลาเราไปอังกฤษมาแลวเขาก็นิมนตใหไปอังกฤษ เราก็บอก
ตรง ๆ เราไมไปนะเราเข็ด เราบอกจริง ๆ เลย เจบ็เอวเหมือนเอวจะหัก วาง้ัน แลวอยา
นิมนตอีกนะตอไป มานิมนตก็ไมไปจริง ๆ ดวย เขาก็มาของเขา เมื่อเราไมไปเขาก็ไม
นิมนต แตเขาก็มา  

หลังจากน้ันมาก็หางไป ๆ เราไมไดถามทานปญญาดู อาจจะตายแลวหรือไงไมรู 
เขาก็เร่ิมแกเหมือนเราแก ระยะน้ีชาวอังกฤษก็คงดูเหมือนจะคอยหมดไป ๆ ไมคอย
เห็นมานะ เดี๋ยวนี้ไมมา ไอเราก็ไมไป เขานิมนตไปไหนก็เหมือนกัน ไมวาสหรัฐ ไม
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วาออสเตรเลีย ไมไปทั้งนั้น เราบอกอยางง้ีเลย เข็ด อยางที่พวกเมืองไทยเรานี้ที่ไปอยู
สหรัฐ เขามากันหลายคน ดูเหมือนส่ีหาคนมาจากสหรัฐเลย ตรงไปวัดปาบานตาด มา
เขาก็พูดอยางอาจหาญเลยนะ มานี้ไมไดมาธุระอะไร จะมาขอนิมนตทานไปเทศนแนะ
นําส่ังสอนพวกคนไทยเราซ่ึงมีอยูในสหรัฐจํานวนมาก วาง้ัน แลวทานเหลาน้ีเปนผูสนใจ
กับธรรมะหลวงตามากทีเดียว เลยพรอมหนากันมา แลวรอทางนูนจะนิมนตเราใหเรา
ไป  

น่ีเขาพูดอยางอาจหาญ คือพูดไมสะทกสะทาน เราฟงมันถึงใจ น่ีเห็นไหมละ 
พวกพระ พวกเณร หรือผูปฏิบัติท้ังหลายชาวพุทธเรา ปฏิบัติเหลาะแหละ ๆ กับพุทธ
ศาสนา ไมเปนชิ้นเปนอัน พอเปนขนบประเพณีไปไดอยางหนึ่ง ท่ีหนักกวาน้ันก็คือไป
ทําความเสียหาย ระเกะระกะกีดขวางธรรมวินัย ทําลายศาสนาใหเขาเห็นตอหนาตอตา 
ทั้งที่เปนพระเปนเณร มันหนักเขาไป ๆ จนกระทั่งเขาบอกเขาหมดหวังเรื่องพุทธ
ศาสนา ไมมีหวังแลวจนทอดอาลัยไป เขาพูดอยางน้ันนะ หมดหวังเร่ืองพุทธศาสนา ไม
มีมรรคมีผล มองดูใคร ๆ ก็พอกันหมด พอกันกับทั้งพระทั้งเณรทั้งอะไร ก็คือ
ระเกะระกะแบบเดียวกัน ไมมีหลักธรรมหลักวินัยเปนความประพฤติพอใหสวยงามตา
และชุมช่ืนภายในจติใจบางเลย 

ไปท่ีไหนมันก็เห็นอยางน้ัน มันก็เบ่ือเอือมระอาซิ พูดอยางตรงไปตรงมา มอง
เห็นพระนี่เขาไมอยากดูพระ พระแทเขาก็เคยเห็น แลวพระที่ตั้งใจปฏิบัติดีเขาก็เห็น 
พระระเกะระกะเขาก็เห็น ความรูสึกมันจะไมเปลี่ยนไปไดยังไง เพราะการประพฤติ
กิริยาอาการของพระไมเหมือนกัน เขาบอกเขาหมดหวัง ตนเหตุที่มาที่นี่มีเพื่อนมาเลา
ใหฟง ศาสนาผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู มรรค ผล นิพพานยังอยู เขาวาไดเห็นใน
หนังสือเรา เราก็ลืม ๆ แลว อยางน้ันความจํา คือเปนเครื่องยืนยัน คนนี้เขาก็ไปเห็น ใน
ธรรมะของเราที่เทศนอยูสหรัฐนะ เขาพูดตรง ๆ อยางน้ี 

ฟงไป ๆ เอะชอบกล ๆ เขาเรือ่ย ฟงเขาไป ๆ ลงใจไดเลยทีนี้ โอยทีนี้มีหวัง 
เต็มหัวใจแลวคราวน้ีมีหวัง เต็มตื้นขึ้นมาหมดแลวที่ถูกลบไปหมด คราวน้ีข้ึนมาสด ๆ 
รอน ๆ เอาละไปละเรา ตั้งใจนิมนตใหเราไปเทศน อยูวัดปาบานตาดเขาก็มาทอดผาปา
ดวย ขึงขังตึงตังจะมาเอาไปจริงๆ  เราก็บอกโอยไมไปแลว เขาก็วิงวอนจะพยายามเอา
ไปใหได จะเอาใหไดอยูงั้น สุดทายเราไมมีทางไป ก็ควาเอาหีบศพมาละซิ ถาไปตอง
เตรียมหีบศพไปพรอม ไปตอนนี้ยังไมตาย ขากลับมาจะตาย เอาใสศพมา ถาเสียดาย
เมืองไทยเรา ถาไมเสียดายโยนลงท่ีไหนก็โยนลง มันมีอยางน้ัน อยางอื่นไมม ี ใหไปอีก
ตายเลย  
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น่ีละท่ีมันสะดุดเขา ที่รุนแรงจะเอาไปใหได ๆ บอกตรง ๆ บอกวา ไปไมไดแลว
และไมคิดจะไปอีกดวย เราบอกง้ันนะ ตั้งแตเพียงไปอังกฤษนี้เข็ดตั้งแตนั้นยังไมหาย 
สหรัฐยังจะมายํ้าเขาอีก ไมเอาแหละยังไมอยากตาย ตกลงเขาก็หมดหวัง เวลาจะไปเอา
อีก เขาเรียกบุคต๋ัวหรืออะไรมาถวายอีก ก่ีรอยใบมันก็ไมสําเร็จ มันอยูขอตกลงกันตาง
หาก ไมตกลงมีเทาไรก็ไมสําเร็จ อยาทํานะ ทําก็ไมสําเร็จจริง ๆ ถาลงไดพูดแลว เขาก็
หมดหวังเลยกลับไป น่ีมันแสดงใหเห็นตอนท่ีมาคานกันกับความหมดหวัง จะเปน
อินเตอรเน็ตหรือเปนอะไรเราก็ไมทราบนะ ทีแรกก็บอกชอบกล ๆ หนักเขา ๆ ลงถึงจุด
เลย มีหวังเต็มหัวใจแลวหายสงสัย วาง้ันเลย จึงวาตัดสินใจมาทันที จะมาเอาเราไป
เทศน 

เรื่องมันเปนอยางนี ้ เราพูดนี้เปนคติตัวอยางแกชาติไทยซึ่งเปนชาวพุทธของเรา
เกือบวาทั้งประเทศนะ ไปที่ไหนเพื่อนฝูงดูที่ไหนมันงามตาดวยกันไปหมดนะ น่ีละ
อํานาจของจิตที่มุงตอธรรม มันทําใหเงียบไปหมดทุกอยาง เพราะฉะน้ันคําวาอดอยาก
ขาดแคลนทานจึงไมถือเปนอุปสรรค ผูปฏิบัติธรรมไมถือนะ อดอยากขาดแคลนขนาด
ไหนทานไมสนใจ ขอใหไดท่ีพักท่ีอยูท่ีสะดวกสบาย และมีผูแนะนําสั่งสอนเปนแมเหล็ก
ไวเทาน้ัน ทานเปนที่พอใจในการบําเพ็ญ การอยู การกิน การหลับ การนอน อยูท่ีไหน
ทานอยูไดหมด ทานไมถือเปนอารมณเลย ย่ิงกวาการบําเพ็ญเพียรของทาน เมื่อเปน
เชนนั้นผลจะไมไดยังไง ก็หาอยูท้ังวันท้ังคืน 

ความช่ัวหาท้ังวันมันก็ไดท้ังวัน ความดีหาทั้งวันก็ไดทั้งวันเหมือนกัน ไมมีอะไร
ย่ิงหยอนกวากันเรือ่งหาบาป หาบุญ หามรรค ผล นิพพาน หานรกอเวจี คนคนเดียว
น้ันแหละหาไดท้ังสองอยาง ถาจิตใจมันหนักไปทางฝายต่ําทราม มันก็ลากเข็นกาย 
วาจาไป เพราะใจเปนตัวสําคัญ มันลากมันหมุนไปใหดูดด่ืมชอบใจ ทําส่ิงน้ัน ๆ ซึ่งเปน
ของชั่ว มันก็ถือวาเปนของดีเพราะความชอบใจ ทําลงไป ๆ วันน้ีก็ทํา วันหนาก็ทํา แลว
วันทั้งวันมันก็ทํา ไมทําวันหน่ึงมันก็ทําวันหน่ึง สวนอรรถสวนธรรมไมสนใจ มันก็ตัก
ตวงเอาตั้งแตความชั่วชาลามกเต็มหัวใจ แลวเจาของเปนผูทําเองผลจะใหใครเปนคน
รับแทนละ  

ใครเปนคนทําก็คนนั้นก็เปนเจาของของกรรมอยูแลวตั้งแตขณะที่ทําลงไป ไมมี
ที่แจงที่ลับ ธรรมไมลําเอียง กิเลสมันจะหลอกลวงไปไหนธรรมไมสนใจ เพราะกิเลส
เปนตัวหลอกลวง มันจะลบไปหมด เชนอยางพระพุทธเจามาตรัสรูองคไหนก็มาตรัสรู
มรรค ผล นิพพาน ไมเห็นตรัสรูกิเลสนี่วะ พอที่จะไปตื่นเปนบากับกิเลส ทานตรัสรูแต
มรรค ผล นิพพาน เปดก็เปดกิเลสนั้นเองออก กิเลสเปนขวากเปนหนามปดก้ันทางเดิน
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ของธรรมไมใหสะดวก ทานก็ดําเนินตามน้ัน เปดอันน้ีออก มีแตอุปสรรคของกิเลสทั้ง
น้ัน ของธรรมทานไมม ีมีทุกขมียากลําบากก็คือฟดกับกิเลสซ่ึงเปนขาศึกตลอดเวลา  

เม่ือกิเลสหนาตรงไหนมันก็หนักตรงน้ัน ทุกขก็ยอมรับวาทุกข เวลาสูกันไมถอย
กิเลสก็คอยเบาลง ๆ อรรถธรรมก็คอยปรากฏขึ้น ความสงบเย็นใจคอยปรากฏข้ึน นี่
เปนผลแลวจากการฝกทรมานตัวเองดวยความทุกขความยากความลําบากน้ันนะ ความ
ทุกขอันน้ันกลายมาเปนผลใหเกิดความสุขข้ึนมา หนักเขาไปก็ไดละซิ ทานบําเพ็ญของ
ทานอยูอยางง้ัน มรรค ผล นิพพานเคลื่อนที่เมื่อไร อกาลิโกทานบอกไวแลว เสมอตน
เสมอปลายตลอดเลย ไมมีคําวาเรียววาแหลมดังกิเลสมันหลอกโลกตาบอดอยูทุกวันน้ี 
เราพูดเราสลดสังเวชนะ ก็มันจาอยูในหัวใจจะใหวาไง พูดใหมันจัง ๆ อยางน้ีมันจวนจะ
ตายแลวน่ีนะ  

ทานท้ังหลายวาศาสนาหลอกลวงโลกหรือ กิเลสหลอกลวงสัตวโลกใหจมอยูใน
วัฏสงสารก่ีกัปก่ีกัลปมาแลว ทําไมไมพากันต่ืนเน้ือต่ืนตัวบาง แลวดีดดิ้นจิตใจหาอรรถ
หาธรรมเพื่อฉุดลากเจาของใหพนจากทุกข อยางนอยเบาบางเปนลําดับลําดา มากกวา
นั้นพนไดๆ น่ีผลแหงการทําความดีเปนผลดีมาอยางน้ี ไมเคยครึเคยลาสมัยแตไหนแต
ไรมา ดีชั่วไมเคย ศาสนาจะมีมาสอนบางก็ตามไมสอนก็ตาม ผูทําดีตามนิสัยของตนมัน
ก็ดีของมันอยูอยางง้ัน ผูทําช่ัวก็เปนช่ัวอยูอยางง้ัน จะใหบาปบุญหรือธรรมสูญจากโลก
ไปเลยไมมี ธรรมที่เปดเผยก็คือมีผูมาตรัสรูและเปดขึ้นมา นี่เรียกวาธรรมที่เปดเผย 
หลักธรรมในหลักธรรมชาติมีอยูท่ัวไป ตามแตจรตินิสัยของผูมีธรรมแลวจะคิดจะสอน
ตัวเอง แตมันเปนเรื่องเงียบ ๆ ไมเปดเผยเหมือนศาสนามาประกาศจากพระพุทธเจา
แตละพระองค ๆ  

เรื่องอรรถ เรื่องธรรม เรื่องบุญ เร่ืองบาป ศาสนามีไมมีก็ตาม เร่ืองเหลาน้ีมีมา
ดั้งเดิม ไมเคยคลาดเคลื่อนไปไหน เปนแตเพียงวามีผูชี้แนะแนวทางหรือไมม ี ถาไมมี
กิเลสก็ลากไปเต็มเม็ดเต็มหนวย สรางแตบาปแตกรรมแลวก็ปฏิเสธบาป บุญ นรก 
สวรรคไปเรื่อย สรางตั้งแตกรรมไปเรื่อย ทีน้ีการสรางอยูตลอดเวลาผลก็มาตลอดเวลา 
แลวสรางน้ันเปนสรางกรรมดีหรอืกรรมช่ัว ถาสรางกรรมชั่วก็เปนกรรมชั่วขึ้นมา ปฏิเสธ
วันยังคํ่ามันก็เปนกรรมช่ัวอยูวันยังคํ่า สําหรับผูท่ีสรางอยูดวยการปฏิเสธของตัวเอง นี่
ละสัตวโลกใครอยากจะไปตกนรก อยางคนติดคุกติดตะราง ใครอยากไปติดคุกติด
ตะรางก็เชื่อตัวเองนั่นเองแหละวาเขาจะจับไมได เห็นเขาเปนหมาไปหมด เปนคนเปน
เทวดาแตเจาของคนเดียว อยากฉก อยากลัก อยากปลน อยากจ้ี ก็วาตัวมีกําลังวังชา
เหนือเขาละซ ิถาวาปลนก็วาตัวมีกําลังวังชาเหนือเขา 
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ความสําคัญของใจตางหากนะ มันไมใชความจริง เปนความสําคัญหลอกเจาของ 
พอผานไปไดก็ผานไปเปนครั้งเปนคราว แลวมันจะไปถึงไหน เรื่องนอกผานไปไดแต
ภายในที่ทําลงไปที่เปนความชั่วชาลามกมันผานไมได สมมุติวาปลนเขาไดมาเต็มเม็ด
เต็มหนวยก็ตาม เจาของบานเขาไมมีทางตอสูกอบโกยเอาหมดก็ได แตเรื่องกรรมนี่ก็
เต็มหัวใจเหมือนกัน ไดของเขาแลวเราจะไมมีกรรมอะไรไดเหรอ ก็เราสรางกรรมเต็ม
หัวอกเราอยูแลว เขาจะสูไดหรือไมไดก็ตาม เจาของทรัพยเขา ไปฉกไปลักเขา เขาเจอ
ไมเจอ เขาเห็นไมเห็นก็ตาม มันก็เปนความชั่ว ๆ ตลอด ไมมีที่ลับที่แจง นี่ธรรมเปน
อยางงั้น ทานเอียงที่ไหนเมื่อไร แตกิเลสมันเอียง ถาไปในที่แจงเขาเห็นหลบหลีกไปเขา
จะไมเห็น น่ีทางออกของกิเลส  

แลวเรือ่งกรรมมันออกไมไดจริงๆ  ทําจมอยูน้ันนะ ทําลงไปที่ไหนที่แจงที่ลับ
เปนบาปเปนกรรมทั้งนั้น ไมไดมีที่แจงที่ลับ ใหพากันเขาใจเสียนะ กิเลสมันไมมีความ
จริง บอกแลว ตั้งแตปู ยา ตา ยาย โคตรแซของมันมาตั้งกัปตั้งกัลป คือโคตรและสกุล
แหงความตมตุนสัตวโลกใหจมอยูวัฏฏะท้ังน้ัน ไมมีชิ้นหนึ่งเลยของกิเลสที่จะสอนสัตว
โลกใหไปทางที่ดีเหมือนธรรม ธรรมนี้มีแตเรื่องที่สอนไปทางที่ด ีทานถึงเรียกวามันเปน
ขาศึกกัน เม่ือธรรมมาแลวกิเลสคอยสงบไป เมือ่มีธรรมเขามาแกกัน ปราบปรามกัน
กิเลสก็สงบไป ถาธรรมออนกิเลสก็ข้ึน มันอยูในหัวใจดวงเดียวกัน 

เพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีเปนกาลเปนเวลา ไมมีไมได สัตวโลกไมมีความ
หมายเลย จมอยูในคุกในตะราง เหมือนเขาตัดสินตลอดชีวิตของนักโทษท้ังหลาย อันน้ี
จมลงดวยอํานาจแหงบาปแหงกรรมของตน พอฟนข้ึนมาก็สรางบาปอีกแลว เพราะไมมี
ผูฉุดลากใหรูบาปรูกรรมละซิ มันก็สรางอีก เอาอีก จมอีก หาวันฟนฟูขึ้นมาไมไดละ ถา
เช่ือกิเลสจะเปนอยางน้ีดวยกันทุกคน ใหพากันเช่ือใหพากันจํานะ อํานาจของกิเลสเปน
ของเลนเมื่อไร มันแหลมคมมากนะกิเลส จึงบอกไดคําเดียววาแหลมคมมากไมมีอะไร
เกินกิเลส นอกจากธรรมเทานั้นเหนือกิเลส มีมากมีนอยเหนือเปนลําดับลําดา ถานอก
จากธรรมแลวไมมีอะไรเหนือกิเลส กิเลสเอาเปนเหย่ืออันโอชะของมัน เปนอาหารอัน
โอชะ  

เราจึงสลดสังเวช พอดีเกิดขึ้นมาพบพระพุทธศาสนาเปนบุญเปนกุศลของเรา 
อยาพากันปลอยใหกิเลสเอาไปกินหมดนะ ทั้ง ๆ ที่ธรรมมีอยู เคร่ืองฉุดลากมีอยู ไม
ยอมฟงเสียงวิ่งตามกิเลสก็จมไปเลย ๆ นั่นละเปนอยางงั้น ถาใครมีความคิดความอาน
แลวอุตสาหพยายามตามอรรถตามธรรม คือทางของพระพุทธเจาที่ทรงสอนมาแลว ก็
จะคอยพนภัยไปเปนลําดับ ธรรมพระพุทธเจานี้พูดไดยันเลยรอยทั้งรอยไมมีหลอกลวง
โลก แตกิเลสหลอกตลอดเวลา แตสัตวโลกก็ยอมตามมันตลอดเวลาถึงไดพากันจมนะ 
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เราเปนมนุษย เขาเปนสัตวมันดีไหมละ เอามาเทียบกันซิ จากนั้นเขาเปนเปรต เปนผ ี
เปนสัตวนรกประเภทตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่เราเปนมนุษย มันตางกันไหมละ จิตดวงนี้ละมัน
พาใหเปน  

อํานาจแหงกรรมมันตกมันแตงใหเปนไปตามอํานาจของมันน่ันแหละ ถาทําดี
มันก็ไปทางดี ทําชั่วไปทางชั่ว สรุปแลวก็คือเจาของตกแตงเจาของเอง อยากช่ัวก็ทําเขา
ไปซิทําชั่ว เกงขนาดไหน ถาเกงจริงแลวพระพุทธเจาก็ไมมีมาสอนโลก ปลอยใหกิเลส
สอนโลกไปหมด ถาเกงจริง นี่มันไมเกงจริงละซิ ตกนรกหมกไหมเทาไร ๆ มันก็ตกมา
ตั้งกัปตั้งกัลป ทั้งที่วานรกไมม ี สัตวโลกจมอยูในนรกนอยเม่ือไร เปนเปรต เปนผ ี เปน
สัตวนรกทุกประเภทเต็มทองฟามหาสมุทร มันนอยเม่ือไร มีญาณหยั่งทราบดูซิ มันดูไม
ไดนะ ไปที่ไหนไปไมได มันจะโดนพวกเหลานี้ทั้งนั้น แตมันก็เปนเหมือนอากาศ คือเรา
ไปท่ีไหนอากาศมันก็วางของมันอยางง้ัน เราก็ไปไดสบาย ๆ แลวก็สูดลมจากอากาศน้ัน
แหละเขาจมูกเรา  

อันน้ีสัตวโลกมันนอยเม่ือไร เปนทุกแบบทุกฉบับตามอํานาจแหงกรรมของสัตว 
ใครจะไปรูยิ่งกวาพระพุทธเจา โลกวิทู รูแจงทั้งโลกนอกโลกใน โลกนอกก็อยางท่ีวาน่ี
รอบเห็นหมดเลย โลกในภายในน้ีก็โลงหมด กิเลสไมมีชิ้นเหลือเลย ขาดสะบั้นไปหมด 
น่ีวาโลกในตลอดท่ัวถึง โลกนอกก็เห็นไปหมดนะ โลกวิทู หรือ อาโลโก อุทปาท ิสวาง
จาอยูท้ังวันท้ังคืน ไมมีกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลา จิตของพระพุทธเจาสวางจาอยูงั้นตลอดมา 
น่ันละทานเห็นดวยความสวางจา ทานไมไดเห็นดวยความตาบอดเหมือนกิเลสพาเราดู
นะ กิเลสพาเราดูพาเราเห็น หลับตาเสียกอน กิเลสลากไปเลยถลอกปอกเปก ไมมีวัน
ฟนและไมมีวันเข็ดหลาบนะ กิเลสกลอมสัตวโลก น่ีถึงนาสลดสังเวชนะ แหม ลึกซึ้งมาก
นะ กิเลสลึกซ้ึงมากท่ีสุด 

ถาไมมีธรรมเลยก็มีแตกิเลสเปนเจาอํานาจครองโลก ไมมีใครมาฉุดมาลากออก
จากอํานาจของมันไปไดเลย จมอยางงี้ตลอดตั้งกัปตั้งกัลป เวลาไหนก็อยูอยางง้ันตลอด 
แตนี้มีธรรมดึงออก ลากออกไป กิเลสลากลง ธรรมลากขึ้น ท้ังสองน้ีเปนขาศึกกัน ถาวา
ขาศึก แตก็เหมือนกับส่ิงสกปรกกับนํ้าท่ีสะอาดมันชะลางกันน่ันแหละ ไมมีอะไรละ จิต
ใจเวลามันสกปรก มันก็สกปรกมากจริง ๆ ไมเชื่ออะไรทั้งนั้น เช่ือแตความอยาก ความ
ทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นของเจาของโดยถายเดียว โดยไมไดคํานึงวาผิด ถูก ชั่ว 
ดีอะไร นี่เวลามันมืดมาก เร่ืองบาป บุญ นรก สวรรค อยามาพูด ปดออกทันทีเลย จะ
ทําตามความอยากของเราน่ีเทาน้ัน น่ีเรียกวาหนาเต็มท่ีแลวนะ น่ีรอแตลมหายใจ พอ
ลมหายใจขาดแลวหวิวเลย  
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ขันธน่ีก็พอยับย้ังได ในขณะท่ีไมตายทุกขก็ยอมรับวาทุกข แตที่จะไปโดนนรก
เมืองผีเหมือนนรกเมืองคนนี้ไมโดน นรกเมืองคนนี้มันโดนอยูในหัวใจ มันเกิดความ
ทุกขความรอน ทุกส่ิงทุกอยางเปนอยูในน้ี นี่นรกเมืองคน พอจากน้ีปบ สภาพรางกายน้ี
เปลี่ยน จากมนุษยนี้ไปแลวกลายเปนนรกเมืองผีไปแลว อะไรกลายเปนเรื่องของผีไป
หมด ทีนี้จะไปแกที่ไหน เมื่อคนทั้งคนมันกลายไปเปนผีแลว เจาของพาใหเปน ปฏิบัติ
ตัวไมด ีเลอะเทอะไปหมด แลวมันก็ไปหาแตส่ิงเลอะเทอะ จะไปหาความสะอาดสะอาน
มีความสุขความเจริญมาจากไหน เพราะการทําความช่ัวไมมี  

ผูที่จะไปทางดีสถานที่เปนสุขได เปนผูทําความดีเทานั้น อยางอ่ืนไมมี ตัดขาด
สะบั้นไปเลย เปนคนละฝง เปนอฐานะ จะแกชั่วใหมาเปนดี ทําช่ัวแลวกลับมาเปนสุขไป
สวรรค นิพพาน พนจากทุกขไปไดเพราะการทําชั่วไมเคยมีในพระพุทธเจาองคไหน ๆ 
ในหลักความจรงิเปนอยางน้ัน โธ มันนาทุเรศนะ ที่เขาพูดถึงเรื่องเขาหมดหวัง จึงไดเอา
มาพูดใหฟง ขนาดนั้นเขาหมดหวัง คือท่ีไหนมันเอือมระอา ไมอยากดู ดูประชาชนก็รู
แลววาประชาชน จะมาดูพระดูเณรเราซิมันดูไมได ยิ่งไปเมืองนอกเมืองนาแลวเราไมได
เชื่อนะวามันจะแสดงตัวยังไง มันจะแสดงเลวกวาน้ีสวนมาก สวนดีก็ยกไวเสีย 

ผูตั้งใจปฏิบัติดีก็ยังม ี เราไมไดลบไปหมดนะวาชั่วไปหมด สวนมากมันมักจะ
เปนอยางงั้น ไปโกโรโกโส ยิ่งเห็นเขาไมรูจักศาสนา เราอยากทําอะไรก็ทํา นี่ยิ่งเสริมให
คนทําชั่ว พระทําชั่วเขามากมายนะ เลอะเทอะไปหมดเลย มองเห็นมันดูกันไมไดแลวทํา
ยังไง สุดทายก็ลงในคําวาหมดหวังเรื่องศาสนา ดูพระดูเณรที่พอจะเปนคติตัวอยางเพื่อ
กาวเดินทางความดีงามทั้งหลายมันก็ดูไมไดแลว แลวจะไปอาศัยใครเปนคต ิมันก็แบบ
เลว ๆ เหมือนกันหมด ดูเราก็อยางนี้ ดูเขาก็อยางน้ัน ดูพระดูเณรก็แบบเดียวกัน มันก็
หมดหวังไดคนเรา  

การพูดทั้งนี้เราพูดตามหลักความจริงที่เขามาเลาใหฟง เขาจะเอาเราไปจริง ๆ 
เราก็บอกเราไมไป ถึงขนาดท่ีวาเราลงหีบศพ ศพเราน่ันแหละ ใหเขาทําหีบไวเสียกอน
แลวคอยไป เวลาขากลับมามันก็ตายแลวแหละ ถาผูท่ีอยากไดศพเราก็เอามาเมืองไทย 
ไมอยากไดโยนลงไหนก็แลวแต เด๋ียวน้ีเราไมอยากเขาหีบ เราจงึไมไป เขาถึงไปดวย
ความหมดหวัง ความตั้งใจมาจริง ๆ ถาตั้งใจปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจานี้ ศาสนานี้
แลว โหย อะไรจะมีความสงบรมเย็นย่ิงกวาชาวพุทธเราวะ อันน้ีมันไมไดปฏิบัติตาม
หลักศาสนธรรมละซิ ปฏิบัติตามกิเลส ทั้ง ๆ ท่ีมีคนถามไมถามก็ตาม อยากพูดออกมา
แตเขายังไมถาม ถาเขาถามถือศาสนาอะไร ถือศาสนาพุทธ 

ลูกอยูในทองก็แยงแมมาพูดถือศาสนาพุทธ แยงปากแมมาพูด มีสองคนสาม
คนเปนลูกแฝด แยงกัน แมเลยจะตาย แยงพูดศาสนาพุทธ ตั้งแตแมมันไมรูจักศาสนา 



 ๘

เขาใจไหม แตมันมีแตคําพูดอยางนี้ แมมันก็พาลูกเปนอยางง้ัน เพราะฉะน้ันลูกมันถึง
แยงแมเอามาพูด ถือศาสนาพุทธ พวกน้ีมีแตพวกถือศาสนาพุทธ มีลูกก่ีคนมันแยงกัน
พูดอยูเวลานี ้ ถือศาสนาพุทธนะ พวกเรามีลูกก่ีคน มีก่ีแฝด เหอ มันจะแยงแม เดี๋ยว
แมตายนะ แมไมสนใจ แตเวลาเขาถามถือศาสนาพุทธแลวลูกเกิดมามันก็เอาแบบแม 
ถือศาสนาพุทธ แยงแมพูด มันไมไดเรื่องไดราว 

น่ีเห็นไหม ศาสนามีไหม เปนแบบเปนฉบับใหกาวเดินตามน้ัน ถาเราจะเทียบ
เหมือนแปลนบานของเรา เราจะปลูกบาน ปลูกอะไร ๆ ทําอะไร ๆ ทําแปลนใหเรียบ
รอยกอน แลวกาวเดินตามแปลนน้ันคือกอสรางอะไรๆ ตามแปลนน้ันแลว มันก็เปนไป
ตามแปลนนั้น ๆ ย่ิงพุทธศาสนาดวยแลวเปนศาสนาของผูส้ินกิเลส ไมไดเปนเหมือนผู
เปนนายชางแปลน นายชางแปลนเขาก็คํานวณเต็มกําลังของเขา แตเปนคนมีกิเลสอาจ
มีผิดมีพลาดบางเปนธรรมดา สวนมากตอมากเปนที่ยืนยันรับรองเปนที่ยอมรับกันทั่ว
โลกน้ันแหละ แตเรื่องศาสนธรรมของพระพุทธเจานี้เรียกวาสวากขาตธรรม สมบูรณ
แบบทุกอยาง ไมวาจะธรรมะขั้นใดภูมิใดสมบูรณแบบตลอด ไมมีบกพรองเลย เปน
แบบแปลนแผนผังสอนไวโดยถูกตอง เราปฏิบัติตามแบบแปลนท่ีทานสอนไวโดยถูก
ตอง นั่นแหละเรียกวาเราสรางบานสรางเรือน แลวก็คอยสําเร็จรปูข้ึนมาเปนลําดับลําดา
เรื่อย ๆ  

ยนเขามาในภาคปฏิบัติทางดานจิตตภาวนาอีก อันนี้ยิ่งชัดนะ จิตตภาวนา เวลา
ยังไมรูเรื่องรูราวในเรื่องภาวนานี้มันก็เห็นชัด ๆ ความไมรูเรื่องรูราว ดนเดาเกาหมัด 
ทําไปอยางง้ันแหละ หัวใจมก็ีทําไป ผลที่จะไดก็ไมไดเทาที่ควร แตทําไปทํามาหลายคร้ัง
หลายหนมันก็คอยปรากฏข้ึนมาๆ สุดทายจิตสงบใหเห็น เออ จิตสงบเปนอยางงั้น พอ
จิตสงบ มันไมเคยสงบตั้งแตเกิดมา ไมเคยมีความสงบ มีแตความฟุงซานวุนวายกอ
กวน เผาหัวอกอยูตลอดเวลา ทั้งเด็ก ผูใหญ ทั้งหญิง ท้ังชาย นักบวชและฆราวาส ไฟ
กิเลสเผาตลอดเวลา น่ันแหละไฟกิเลสดูเอา  

ความยุงเหยิงวุนวายคือเรือ่งของกิเลสผลักดันออกไปใหคิดใหปรุง ใหยุงเหยิง
วุนวายแลวสรางกองทุกขใหตัวเอง นี่คือกิเลสทํางานเพื่อผลประโยชนของมันโดย
อัตโนมัติ ไมมีใครบังคับบัญชา จิตใจดวงใดกิเลสทํางานโดยอัตโนมัติทั้งนั้น ไมวาได
เห็นไดยินจากส่ิงใด มาสัมผัสสัมพันธจิตจะคิดออกไปทางกิเลส ตามท่ีกิเลสบงการ 
เรื่องอรรถเรื่องธรรมอยาไปถาม น่ีกิเลสทํางานโดยอัตโนมัติของมัน ที่ไมมีธรรม ไมสน
ใจกับอรรถกับธรรมเปนอยางน้ีกันท้ังน้ัน เพราะฉะนั้นโลกนี้จึงหาความสุขไมได เพราะ
กิเลสทํางานจะเอาความสุขมาจากไหน ถาหากวาธรรมทํางานม ีมีแน ใครจะทําที่ไหนก็
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ทํา อยูโลกไหน ประเทศไหนก็ประเทศซิ ก็มีแตกิเลสทํางานอยูบนหัวใจ ความทุกขก็
เผาอยูท่ีหัวอก  

บานใด เมืองใดเจริญมีที่ไหน ก็ดังเคยพูดแลว เราไปถือวาบานนั้นเมืองนี้เจริญ
ก็ถือเอาดานวัตถุ ดานวัตถุก็เหมือนกับเมืองไทยเรา เอาอะไรไปกอไปสราง เอาเครื่อง
สัมภาระจากมาจากเมืองทิพยแดนสวรรคที่ไหนมาสราง มันก็เอาจากแดนมนุษยไป
สรางขึ้นมา สําเร็จจากหิน จากอิฐ จากปูน จากหิน จากทราย จากแรธาตุตาง ๆ เขามา 
สรางนั้นนี้ขึ้นมา ประดับประดาตกแตงใหสวยใหงามขึ้นไปเรื่อย ๆ ก็มาอวดกัน มาเห็น
บานเขาบานน้ันใหญ สุดทายก็ยกใหบานเขาเจริญ เลยสุดทายเจริญท้ังคนท่ีถูกไฟกิเลส
เผาหัวอกอยูน้ันก็เลยเจรญิไปตาม ๆ กัน มันเจรญิข้ีหมาอะไรไฟเผาหัวอกมันอยูน้ัน 

อิฐปูนมันก็เปนอิฐเปนปูน เราจะไปสวรรคนิพพานแลวมันก็เปนอิฐเปนปูนอยู
ตามตึกรามบานชอง มันวิเศษวิโสอะไร นรกมันก็ไมไดลง ไปสวรรคนิพพาน อิฐ ปูน 
หิน ทราย ตึกรามบานชอง ถนนหนทาง เครื่องใชไมสอยตาง ๆ มันไมไดไปสวรรค 
นิพพาน ไมไดตกนรก ผูที่ไปสวรรคนิพพานไดและตกนรกคือคน คือเจาของ ถาเจา
ของรูจักวิธีปฏิบัติ ส่ิงเหลาน้ีอาศัยไดในเวลาท่ีมีชีวิตอยู เรามีเงินทองขาวของเราจะทํา
ประโยชนอะไร เราเอามาคิดซิ สมบัติเปนของเรา เงินเปนของเรา อันน้ีจะแบงไวเพือ่ทํา
อันน้ัน อันน้ีแบงไวทําบุญใหทานอยางน้ัน ๆ น่ัน ผูฉลาดตองเปนอยางน้ัน  

น่ีไดมาอะไรก็ใหกิเลสถลุงไปหมด แลวก็หาวาหากินไมพอกิน ไมพอใช จะพอ
ยังไงกิเลสเอาไปกินหมด เจาของไมไดกินเลย นี่ถาผูมีปญญาไดมาตองคัดตองเลือก
เฟนเอาไวใหเรียบรอย อันน้ีคาหยูกคายาเวลาเจ็บไขไดปวย คาเด็กเรียนหนังแสหนังสือ
อะไร ใหคิดใหหมดเรียบรอย เมื่อเรามีเงินทองขาวของพอที่จะเจียดทางนั้นทางนี้ได
ตองทําอยางง้ันผูคิด แลวคนน้ีไมคอยเสียมาก ไมคอยจนมาก สวนการทําบุญใหทาน
ถือเปนเรื่องยิ่งใหญ เพราะจติน้ีเปนตัวสมบุกสมบันมากทีเดียว สําหรับรางกายเราอยู
แคชีวิตเทานั้น เม่ือส้ินลมหายใจส่ิงท้ังหลายหมดความหมาย รางกายเราก็หมดความ
หมายไปตาม ๆ กันเทาน้ัน รางกายเองก็ไมไดไปสวรรค นิพพาน ส่ิงท้ังหลายเหลาน้ันก็
ไมไป ทั้งไมลงนรก 

ใจดวงนี้ซ ิดวงท่ีวาโงหรือฉลาด ถาฉลาดปฏิบัติตอตัวเอง ใจนี้ก็ดีดเลย ไมเปน
หวงเปนใย ประสาอิฐ ปูน หิน ทราย มันวิเศษวิโสท่ีไหน คุณธรรมหรือบุญกุศลท่ีอยูใน
ใจนี้ตางหากที่ทําใหจิตใจมีความสงางาม มีความสุขความเจริญรื่นเริงบันเทิงอยูที่หัวใจ 
ไมตองไปหาอะไรมาเพิ่มเติม ธรรมเต็มหัวใจ บุญเต็มหัวใจ อยูไดหมด ไปไดหมด 
สบายหมด ไมตองมาหวงกับอะไร ประสาอิฐ ปูน หิน ทรายอยางน้ี  ตองคิดซิ ไมคิดไม
ไดนะ ไดอะไรมาก็ใหกิเลสเอาไปถลุงหมด  แลวหาเปนบา หาต้ังแตวันต่ืนนอน ตั้งแต
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วันเกิดจนกระทั่งวันตาย ไมไดมีอะไรเพียงพอ มันจะเพียงพออะไร กิเลสตัวหิวโหย 
ใครจะไปเกินกิเลส ไดมาเทาไรมันถลุงหมด เหมือนเราไสเชื้อเขาไฟ ไฟคือกิเลส หามา
เทาไร หามาใหมันหมด ๆ ไมมีอะไรเหลือ  

นั่นเรื่องกิเลสมันเปนอยางนี้เรื่อยมา ถาผูมีปญญามีอรรถมีธรรมเขาแทรกก็คัด
เลือกซิ สมบัติเงินทองขาวของมีมากมีนอยใหคัดเลือก อยาใหกิเลสเอาไปถลุงเสียหมด 
ใหมีความจําเปนเขาแทรก ๆ อยางงั้น เพราะฉะน้ันจึงไดเทศนาวาการเร่ืองการทําบุญ
ใหทาน ไมใชเรื่องเล็กนอยนะ จิตน้ีเปนตัวสมบุกสมบันท่ีกอภพกอชาติ เกิดตายไมมีสิ้น
สุดคือจิตดวงนี ้ รางกายไมมีความหมาย ตั้งแตวันเกิดถึงวันตายหมดสภาพไปแลว ตึก
รามบานชองมีกี่ป ๆ มันหมดสภาพแลว แตจิตนี้ไมหมดสภาพนะ ออกจากรางนี้เขาสู
รางน้ัน เรียกวาเกิดตาย ๆ ไปตามอํานาจแหงบุญแหงกรรมดีชั่วของตัวเอง 

ถาทํากรรมชั่วไวลงไปตรงไหนมีแตความชั่ว ก็เจาของทําไว แลวจะใหใครมา
เสวยแทน ไมมีใครเสวยแทนไดนะ ไมเอา ๆ มันก็เปนความคาดหมายของกิเลสหลอก
ตางหาก วาใหเปนไปตามความสําคัญ วาบาปไมมี มันก็วาเอาเฉย ๆ บาปมีมาตั้งกัปตั้ง
กัลปมาหาอุตริทําไม บุญมีมาตั้งกัปตั้งกัลปมาอุตริทําไมวาบุญไมม ี นรกก็มีมาก่ีกัปก่ี
กัลปขนาดไหน พระพุทธเจาองคไหนตรัสรูขึ้นมาก็มาเจอแดนนรกนี ้จึงไดนํามาสั่งสอน
สัตวโลก ทั้งสวรรค พรหมโลก นิพพาน มีมาตั้งกัปตั้งกัลป ทานไมไดมาอุตริสอนโลก 
พระพุทธเจาองคไหนตรัสรูขึ้นมาเพื่ออุตริสอนโลกไมเคยมี แตเร่ืองกิเลสน้ันอุตริตลอด 
ถาหากวาเปนลูกเปนเตา เปนพอเปนแมเหมือนเรานี้ ตั้งแตลูกของมัน หลานเหลนของ
มันอยูในทองมันสรางความตลบตะแลงไวเรียบรอยแลว พอเกิดขึ้นมาปบหลอกทันที
เลย เกงกวาแมเสียอีก น่ันกิเลสเปนอยางง้ันนะ  

เราหลงมันขนาดไหน ฟงใหดีนะทุกคน น่ีไมไดสอนเลน ๆ ปฏิบัติมาไมได
ปฏิบัติเลนนะ เอาจริงเอาจังจนเห็นเหตุเห็นผลเหลาน้ีจงึไดนํามาสอน สอนอยางไม
สะทกสะทานเสียดวยนะวาจะผิดไป พระพุทธเจาปฏิบัติมาเพื่อความรูยิ่งเห็นจริงใน
ความจรงิท้ังหลาย ก็มาปฏิบัติแลวมันจะไมเห็นไดยังไง ความจริงมีอยู ผูปฏิบัติเพือ่
ความจรงิมีอยู แนวทางเพื่อใหรูความจริงมีอยู มันรูจนไดเห็นจนได เต็มภูมิของตัวเอง
น้ันแหละ พุทธศาสนาเรามีจิตตภาวนาเปนรากฐานสําคัญ ขอใหพ่ีนองท้ังหลายจํา
เอาไวนะ การทําบุญใหทานอันน้ีเปนอันหน่ึงตางหาก ไมหนาแนนม่ันคงย่ิงกวาจิตต
ภาวนานะ  

เร่ืองจิตตภาวนาน้ีเปนแกนของศาสนา เปนรากแกวของศาสนาโดยแท คือจติต
ภาวนา ทาน ศีล ภาวนา ภาวนานะรากฐานลงลึกมากนะ เรือ่งภาวนาน้ีกิเลสจะลากออก
ทันท ี มันไมอยากใหทําภาวนา พอจะนึกเร่ืองภาวนาเขามาน่ี โอย ความข้ีเกียจข้ีคราน
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ความทอแทออนแอน้ีมาพรอมกันหมดเลย เอาใหจมดังครอก ๆ อยูในหมอนน่ัน นี่
อํานาจของกิเลสเวลามันหนา ใครใหทราบเสียนะ น่ีคืออํานาจของกิเลสมาเหยียบยํ่า
ทําลายความดีของเรา ไมใหทํา ทําก็ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะกิเลสลากไป ๆ ละซิ นี่
ใหพยายามฝนกัน เวลาทําภาวนาน้ีมันเห็นจรงิ ๆ นะ มันไมไดเหมือนทาน เหมือนศีล 

ทานน้ันเราใหทานไปก็เปนความปติยินดี ตามหลักความจริงที่ใหทานแลวเปน
บุญเปนกุศล เปนไมสงสัย แลวก็ซึมซาบเขาสูจิตใจตามฐานะของทาน ใหมีความยินดี
ใหมีความเอิบอ่ิมภายในตัว คนมีการทําบุญใหทานเปนคนที่กวางขวางจิตใจเบิกบาน นี่
อยูข้ันน้ี ยิ่งการรักษาศีลเขาไปแลวก็ยิ่งแนนเขาไป ทีน้ีลงลึกดานภาวนาน้ีกระจายไป
หมดนะ เพ่ิมกําลังของการใหทานใหหนักแนนม่ันคงย่ิงข้ึน เพราะจิตเปนตัวสําคัญที่จะ
เปนกําลังดึงดูดสิ่งทั้งหลายนั้นใหมีกําลังมากขึ้น เชนการใหทานก็หนักแนนข้ึน การ
รักษาศีลหนักแนนข้ึน ทุกส่ิงทุกอยางหนักแนนข้ึน เพราะจิตกับธรรมอยูในใจแลว 
หิริโอตตัปปะอยูในใจ แลวหนักแนนข้ึนเร่ือย ยิ่งจิตมีความสงบรมเย็นเทาไรมันก็ยิ่ง
หนักแนนเขา 

เร่ืองบาป เรื่องบุญ หิริโอตตัปปะไมตองถามนะ เปนขึ้นในใจเลย เพราะฉะนั้น
ทานจึงแสดงไวในธรรมวา พระอริยบุคคลคือตั้งแตพระโสดาขึ้นไป พอสําเร็จพระโสดา
แลว ศีลในหลักธรรมชาติของทานมีมาเอง ไมตองไปสมาทานก็ได หิริโอตตัปปะความ
สะดุงกลัวตอบาปตอกรรมเปนเองขึ้นมา ไมฆาสัตว ไมขโมย ไมเก่ียวของกับกาเม ไม
มุสา ไมดื่มสุรายาเมา เปนเองขึ้นมาเลย ไมตองไปสมาทาน มยํ ภนฺเต อะไร น่ันเรยีก
วาศีลตามหลักธรรมชาต ิ เปนขึ้นมาเอง เมื่อจิตไดเขาสูธรรม มีความสงบแลวจะมีอะไร
ทุกอยาง ควรไมควรจะรูขึ้นมาที่จิต น่ันแหละถึงเรียกวาศีลธรรมในหลักธรรมชาติ และ
จิตตภาวนาก็ดีข้ึน ทุกอยางดีขึ้น เรือ่งการใหทานดีข้ึน หนาแนนข้ึน มั่นคงขึ้น มีความ
กระหย่ิมย้ิมยองหนัก ไมไดทานอยูไมได 

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานถึงทรงบัญญัต ิ แตกอนพระพุทธเจาทรงพระชนม
อยู เหมือนวาพระองครับรอง สกุลใดที่เปนพระโสดาบันหามไมใหพระไปบิณฑบาตใน
สกุลน้ัน พวกน้ีใหไมถอย องคไหนทะลึ่งเขาไปนี้ปรับอาบัต ิ ทานแสดงไวในพระวินัยมี
อยางง้ันนะ คือไมใหพระไปบิณฑบาตในสกุลพระโสดา ผูสําเร็จพระโสดาสกุลน้ันหาม
ไมใหเขาไป ใหเปนอัธยาศัยของเขาทําบุญใหทานเอง ถึงอยางน้ันเขาก็หนักของเขาอยู
แลวในการทําบุญใหทาน เราย่ิงไปแลวไปกวนกันใหญ เขาก็ไมรูวาเรากวน เขาไมสนใจ
เรากวน แตความเหมาะสมพอดีนั้นแหละ มันเลยไปแลวเรียกวากวน พระพุทธเจาทรง
หามไมใหพระไปบิณฑบาตสกุลพระโสดา  



 ๑๒ 

เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว ความพอเหมาะพอดีมีอยู เชนอยางเขา 
ปวารณาสิ่งของมากนอยเพียงไร ความพอดี เขาปวารณาก็เปนธรรมของเขาอยูแลว 
เปดโอกาสใหพระเจาพระสงฆที่เขาเคารพเลื่อมใสไดทําบุญใหทาน เขาก็เปดโอกาสให
ปวารณา ถาพระมีความขัดของขาดเขินอะไรเขาก็ปวารณาตามขั้นตามภูมิของเขาไป
เรื่อย ๆ เราผูรับคําปวารณาเขา เรารับเปนธรรมแลว เราก็รูความพอดี เอะอะเมื่อเขา
ปวารณาแลวก็ขอดะ ๆ ไมใชความเปนธรรม ความเปนธรรมมีอยู เขาเปดทางใหก็เปน
เรื่องของเขา เรามีความจําเปนมากนอยก็เปนเรื่องธรรมของเราที่จะปฏิบัติตอกันยังไง
บาง เรียกวาธรรมตอธรรมเขากันไดสนิท  

ไมใชใครขอแลวไปหากวานเอาหมด ไมถูก หลักของการปวารณา ใครปวารณา
มากนอย ความสมควรหรือความเหมาะสมมีอยู เมื่อมันไมควรจะรบกวนเขา จะรบกวน
หาอะไร มันจําเปนจริง ๆ ก็ใหรูวาจําเปน นี่ก็เปนธรรม จําเปนไมจําเปนแลวขอดะ ไม
ใชธรรม ผิด น่ันอยางง้ันนะ พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวทุกอยาง การปวารณาเขา
ปวารณาไวยังไงก็เขมงวดกวดขัน เพราะพระมันมักจะโกโรโกโส ถาเปนพระอยางแบบ
พระอริยเจาทานรูเองหมด ใครจะปวารณามากนอยเพียงไร ทานก็อนุโมทนาสาธุการกับ
เขา ความเหมาะสมความพอดอียูกับทาน ทานจะบิณฑบาตขออะไร ๆ เขาทานรูเอง 
อยางงั้นจึงเรียกวาธรรม มีความเหมาะสม 

น่ีเราพูดเร่ืองธรรมเก่ียวกับเรือ่งภาวนา ภาวนาจิตมีความละเอียดเทาไร 
หิริโอตตัปปะมันจะมีข้ึนในใจ อะไรพอดีไมพอดีจะรูข้ึนในตัวเองเปนลําดับลําดานะ 
นี่เรื่องภาวนาไมใชเรื่องเล็กนอย แลวย่ิงภาวนาไปบางรายเปนของแปลกประหลาดข้ึน
มาก็มี เพราะการทําลงไปตองเปนแหละไมมากก็นอย เหมือนเราขุดนํ้าบอน้ันแหละ ขุด
หานํ้า ตานํ้าอยูต้ืนก็มี อยูลึกลงไปก็มี ลึกลงไปก็มี แตขุดจริง ๆ มันก็ถึงนํ้าเหมือนกัน 
ไมวาต้ืนวาลึกของนํ้าแหละ อันน้ีก็เหมือนกันบางคนท่ีจะปรากฏเร็วก็เหมือนตานํ้าอยู
ต้ืน ๆ มันก็ปรากฏข้ึนมาและโดยลําดับลําดา ผลสุดทายก็ไดนํ้าเหมือนกันจากการขุด
บอน่ันแหละ  

อันนี้เราทําภาวนา ถึงไมไดรูไดเห็นก็ตาม การภาวนาก็มีอานิสงสมาก ไมใช
เร่ืองเล็กนอยนะ การภาวนามีอานิสงสมากดวย และเปนส่ิงท่ีจะทําจิตของเราให
สงบผองใส ใหเห็นธรรมอันแปลกประหลาดและประเสริฐเลิศเลอข้ึนท่ีภาวนาน้ัน
ดวยนะ ไมใชขึ้นจากที่ไหน สุดทายจะข้ึนจากภาวนาท้ังน้ัน เวลาภาวนาลงไปมันก็แปลก
ประหลาด ๆ อันน้ีมันก็เปนข้ึนกับผูปฏิบัติเอง ผูกวางขวางอะไรน้ี มันก็อยางวานะ ให
มันเปนข้ึนกับผูปฏิบัติน่ันแหละมันก็เขาถึงกันเอง ระหวางลูกศิษยลูกหากับครูกับ



 ๑๓ 

อาจารย เวลาไมไดคุยกันอะไรน่ีก็ตางคนตางภาวนาไป พอไปรูอะไร ๆ ขึ้นไปหาทานซ ิ
เปนยังไง ๆ ทานจะอธิบายใหฟงทันที ก็ทานรูมากอน เปนอยางงั้น  

เพราะฉะนั้นเรื่องอยางนี้มันจึงพูดยาก แตขอใหปรากฏในจติเปนความสงบเปน
พ้ืนฐานนะ จิตมันจะฟุงซานไปไหน ความฟุงซานตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ นี้มีแต
เร่ืองกิเลสลากเข็นจิตใจไปใหคิดฟุงซานรําคาญแลวกอฟนกอไฟมาเผาไหมเจาของ ใหรู
เสียน้ีคืออารมณของกิเลส มันผลักดันอยูท่ีหัวใจเราตลอดเวลา อารมณของธรรม เชน
อยางสอนใหภาวนา อารมณของธรรม เชนเรานําธรรมบทใดก็ตามเอามาบริกรรมเพื่อ
จะบังคับความคิดอันน้ีไมใหคิด เอาความคิดของธรรมเขาบีบบังคับกัน เพราะจิตทํา
หนาท่ีอันเดียว วาพุทโธก็เปนพุทโธ วากิเลสเปนกิเลสไปเลย กอนทีจ่ะมาเปนธรรม 
เราตองพลิกจากกิเลสมาเปนธรรม แลวมันก็ทําหนาท่ีทางธรรมไป 

พอทางธรรมออนกิเลสเอาไปแลว ไมใชวามันแยงกันอยูน้ีคนละทิศละทาง จิต
ทํางานหลายหนาท่ีไมนะ ทํางานหนาท่ีเดียว ขณะ ๆ ๆ ขณะไหนทํางานเปนธรรม เปน
ธรรมไปเรื่อย พอกิเลสไดชองกิเลสลากไปเปนเร่ืองของกิเลสแลวกลายเปนกิเลสไป
หมด ทีน้ีเวลาภาวนาเขาไปมันจะแปลกประหลาดนะ นี่ละธรรมพระพุทธเจาที่มีมาใหพี่
นองท้ังหลายไดทราบออกมาจากทานผูปฏิบัติ ผูทรงมรรคทรงผลนะ ไมไดออกมาจาก
เพียงตํารับตํารา ซึ่งจะเฉื่อยชาลงไปโดยลําดับ ดีไมดีไมมีความหมายตํารับตํารา มีแต
กิเลสเหยียบยํ่าทําลายตํารับตํารา เรียนมาสูงขนาดไหนก็ตาม หิริโอตตัปปะมันไมม ี มี
แตความจํา แลวสรางบาปสรางกรรมไดเชนเดียวกับโลกทั่ว ๆ ไป ดีไมดีเกงกวาเขาอีก
ก็ได ถามีแตความจํานะ  

ถามีความจริงเขาในใจน่ี โอย มันทําไมลงนะ มันรูอยูในใจ ใครไมรูมันก็รู 
มันขวางอยูในจิตแลวทานไมฝน น่ันนะท่ีวาธรรมอยูกับใจ พอสะกิดออกมาอันไหนรู
ทันท ี ควรหรือไมควรรู นั่นเปนอยางงั้นนะ เวลาสงบจริง ๆ โถ เปนของอัศจรรยเอา
มากนะ เราเกิดมาเราไมเคยเห็นความสุขอยางนั้น แตเวลาภาวนาไป ๆ บทเวลามันจะ
เปนขึ้นมามันเปนขึ้นมา เราเคยไดพูดใหบรรดาลูกศิษยฟง ท่ีวาเรียนหนังสืออยู ๗ ป นี่
ก็ไดมาพูดใหเปนคติตัวอยาง ไมไดมาอวดนะ กิเลสมันจะแทรกเขามานะ น่ีทานอวดนะ 
เห็นไหมกิเลสมันคอยตานทานธรรม  

ธรรมะควรจะเปนประโยชนแกผูฟง กิเลสมันก็มาแยงเอาไป วาพูดยังไง แหมนี่
ทานคุยทานโม ทานโอทานอวด สุดทายก็เลยไมพอใจจะฟง กิเลสเอาไปกิน เวลาภาวนา
ไปจิตมันรวมละซิ เหตุที่จะไดเหตุไดผล เปนความตอเน่ืองมาต้ังแตวันน้ันท่ีใหเช่ือฝง
ลึกมากในการภาวนา พอภาวนาไป ๆ ธรรมดาทุกวันมันก็ไมไดเรื่องอยางงั้น ตั้งสติใน
เบื้องตน ตั้งไปตั้งมาก็ลมไปเสีย ภาวนาก็เห็นวาเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลาเลยหยุดไปเสีย 



 ๑๔ 

เปนประจํา ๆ อยางง้ันทุกวัน หากทําไป บทเวลามันจะเปน พอภาวนาก็พุทโธ ๆ น่ัน
แหละตามจริตนิสัยของคนเรา เพราะพุทโธเปนคําผูกมัดจิตใจ ไมใหมันไปคิดกับ
เร่ืองกิเลส ใหมันคิดอยูกับพุทโธ มีสติกํากับไว น่ีเรียกวาเปนงานของธรรม  

งานของกิเลสน้ี พอหยุดจากนี้ปบมันจะวิ่งของมันตามเรื่องตามราว อารมณน้ัน
อารมณนี้อดีต อนาคต กวาง แคบ มันไปของมันตลอด น้ีเรียกวาอารมณของกิเลส ให
พากันจําเอานะ อารมณของธรรมปดอันนั้นออก ทีนี้เอาอารมณของธรรมเขาไป เชนพุท
โธ ๆ บีบบังคับเอาไว มันอยากไปทางกิเลส กิเลสลากไป  ๆ ไมยอมใหไป บังคับเอาไว 
มันดันเทาไรก็ไมถอย พุทโธถ่ียิบ ๆ เขาไป สุดทายจิตเมื่อกําลังทางธรรมพอ สติตั้งไว
อยู แลวก็คอยสงบลง พอสงบลงไปแลวมันเย็นสบายเงียบเลย ออ จิตเปนอยางนี้ จาก
นั้นมันก็ลงผึงของมันเลย  

นี่เคยพูดใหฟงแลว เวลามันลงเต็มที่ของมันนี้เหมือนอยูในทามกลางมหาสมุทร
ทะเลหลวง เรานั่งเปนเกาะเล็ก ๆ นอกน้ันเว้ิงวางไปหมดเปนโลกสงสาร จิตอยูจุดนี ้
อัศจรรยอยูจุดเดียว เกิดความอัศจรรยในตัวเองแลวตื่นเตน ความตื่นเตนนั่นแหละไป
กวนจติท่ีสงบใหถอนออกมาเสีย วันหลังเอาใหมมันก็ไมได ไมไดก็ตามนะ เหมือนเรา
ไปเจอบึงที่มีน้ําเต็มอยูในบึง แตถูกจอกแหนปกคลุมเอาไว ทีนี้พอเราไปเปดจอกแหน 
ตักนํ้ามาด่ืมมาอาบมาอะไร เปดออกดูมันใสสะอาด น้ําเปนยังไงดื่มนะด ี ออนํ้าอยูใน
สระนํ้าน้ีดีซ้ึงในใจ เชื่อ พอเราหยุดแลวจอกแหนจะปกคลุมเขาไปตามเดิมก็ตาม แต
ความเช่ือท่ีวานํ้าอยูใตจอกใตแหนน้ีมี มันไมถอนนะอันน้ี  

อันนี้ก็เทียบกับวาจิตของเราเมื่อมันสงบเต็มที่ เหมือนเราเปดจอกแหนออกไป 
ไปเห็นน้ํา ทีน้ีพอจติมันถอนออกมากิเลสมันก็เขาไปปกคลุมเสีย กิเลสเหมือนจอก
เหมือนแหน เราภาวนามันก็ไมลงอยางน้ัน มันก็ไมเห็นน้ําซิ ไมเห็นมันก็เชื่อวาน้ําเคยมี
อยูแลวใตจอกใตแหนน้ี ถึงไมเห็นมันก็เชื่ออยูงั้น น่ันละเรียกวาเปนศรัทธาท่ีแนนหนา
มั่นคง เรียกวาอจลศรัทธา มันก็ไมผิด ถึงจิตของเราจะไมสงบอยางงั้น แตเราเคยสงบ
แลวเปนอยางงั้น มันเชื่อมันในนั้น พยายามอีก ทําไปทํามา มันก็ไปเจออีก เปดจอก
แหนออกไดจังหวะมันก็เห็นนํ้า เอาอีก ๆ น่ัน 

สําหรับเราน่ังภาวนาเวลาเรียนหนังสืออยู ๗ ป เราภาวนาไดแบบน้ีเพียง ๓ หน
เทานั้น เราก็ไมลืม แบบอัศจรรยเลยนะ โห จนตื่นเตนนะ มันสุขมันอัศจรรยอะไรอยาง
น้ีจติ ไมเคยมี เปนอยางนี้เชียวหรือ ความสุขเราไมเคยมีตั้งแตเกิดมา พึ่งมาเจอเอา
ขณะนั้น มันจะไมตื่นเตนไดยังไง มันก็ตื่นเตนละซ ี คราวหลังทําอีกมันไมเจอมันก็ไม
ถอย เรื่องความเชื่อ จิตประเภทท่ีเปนน้ันแลวถอนข้ึนมาแลวมันก็เช่ืออยูง้ัน ถาทําอีกจะ
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ไดอีกอยู ความหวังม ี น่ันแหละ จากน้ันก็ทํา พอออกปฏิบัติเทาน้ัน ทีนี้จะเอาใหญ มัน
มุงไวแลวนะ ตอนนี้เราเรียนหนังสืออยูไมเต็มเม็ดเต็มหนวย เอาผอนไวเสียกอน 

ออกจากเรียนหนังสือเราจะข้ึนเวทีปฏิบัติ ทีนี้ฟดใหญเลยนะ เอาจริงๆ ดวย ฟด
ใหญ เปนขึ้นมา ๆ เลยน้ันไปอีก เราไมพูดแหละนะ เบื้องตนที่ตั้งรากตั้งฐานเบื้องตนที่
เราไดเปนคติหรือเปนที่ระลึกไมลืม ก็คือเราเปนภาวนาทีแรก จากน้ันสูงกวาน้ันเราก็ไม
วาละ ทีน้ีเร่ือย ๆ ๆ แตอันน้ันเปนรากฐานสําคัญ จิตใจก็คอยสงางามข้ึนเรือ่ย ๆ เวลา
มันรวมจริง ๆ น้ีโลกน้ีมันไมมี ฟงซินะ จิตเขานี้หมด โลกธาตุนี้มีหรือไมม ีความแปลก
ประหลาดอัศจรรยอยูในจิตดวงเดียวนี้เทานั้น มันจะไมชัดไดยังไง ประจักษกับหัวใจเจา
ของเอง ใครไมเคยเจอก็เถอะนะ จะไมไปถามใครละนะ ความแปลกประหลาดอัศจรรย
จะเปนสมบัติของเจาของดวยความตื่นเตนทันทีเลย  

หลังจากนั้นก็ขยับเขาไปเรื่อย ทีนี้มันก็เขาเรื่อย รูเรื่อย เห็นเรื่อย ละเอียดเร่ือย 
จิตใจละเอียดเทาไรยิ่งเปนความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมาเรื่อย ๆ น่ีการภาวนา 
มันเห็นประจักษอยูในหัวใจ มรรค ผล นิพพานอยูกับหัวใจของเรา ไมไดอยูกับกาล
สถานท่ีเวลํ่าเวลา วาสมัยน้ันสมัยน้ี เหมือนกับกิเลสมันไมไดอยูกับกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลา 
มันอยูกับหัวใจคน ธรรมะก็อยูกับหัวใจเรา ฟนขึ้นมาเมื่อไรก็เปนธรรมเมื่อนั้น ทีนี้เวลา
ทําลงไป ๆ มันก็กระจางขึ้นมา ๆ นี่การปฏิบัติธรรม แลวมรรค ผล ไปถามกับใครละ ก็
เจาของรูเจาของเห็นเจาของทรงอยูนั่น  

ใครจะวามรรค ผล นิพพาน มีไมมี มันก็ไมสนใจกับใคร วาเขาไมไดทํา เขาไม
ไดรูไดเห็น เราทําอยู เรารู เราเห็นอยู ถาวาเสวยเราก็เสวยอยู เปนความสุขอยูกับเรา
ตลอดเวลา เราจะไปตื่นเตนวิ่งไปหาอะไร มันกระจางขึ้นมา ๆ ในใจ รวมลง ๆ ๆ แลว
ความสุขท้ังหลายมาอยูในใจหมดนะ แตกอนความทุกขน่ีเหมือนครอบโลกธาตุ เวลา
รวมลงมาแลวมันก็อยูท่ีใจ มารูมาเห็นกันที่ใจดวยสติปญญาธรรม เวลาอันน้ีคอย
กระจายออกไป ความสุขก็ข้ึนมา ๆ ทีนี้เลยมารวมอยูที่ใจนี้หมดเลย ความสุขท่ัวแดน
โลกธาตุไมมีความหมาย มารวมอยูที่ใจน้ีหมดเลย น่ัน มันรวมอยูที่ใจ ใจเปนใหญนะ 

พวกเราไมไดมองดูหัวใจ มองดูตามกิเลสขามฟาขามเมฆไป เลยไมไดมองดู
ความจรงิ มันก็ไมเห็นความจริงซ ิเห็นแตความจอมปลอมหลอกลวงตลอดเวลา เกิดมา
หรืออยูในสถานท่ีไหนมีแตความทุกขความเดือดรอนวุนวายไปท่ัวหนากัน แลวโลกไหน
เปนโลกที่เจริญ เราอยากถามวาง้ันนะ เอาหัวใจน้ีออกกางเลย ไมไดมีคําวาสะทก
สะทาน ขอใหปฏิบัติใหมันรูเถอะนะธรรมพระพุทธเจา สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางขึ้นมา
อยางพระพุทธเจาตรัสรูเพียงพระองคเดียวเทานั้น พระองคไปถามใคร เอาใครมาเปน
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สักขีพยาน เปนกําลังในการส่ังสอนและใหคนอ่ืนยอมเช่ือ เพียงพระองคเดียวเทานั้น
ผางออกเลย ถาธรรมลงไดเต็มในพระทัย  

อันน้ีขอใหเต็มในหัวใจ หัวใจพระพุทธเจา หัวใจพระสงฆก็หัวใจเดียวกัน เต็ม
ภูมิของตัวเองแลวมันกระจางขึ้นไดดวยกัน ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา นี่ละธรรม
ของจริง ถาปฏิบัติมันเห็นมันรูอยูน่ี นี้ไมมีใครปฏิบัติละซ ิ มีแตวากันไป สุดทายก็เอา
ศาสนาเปนเครื่องประดับรานไปเสีย เลยไมเปนของจริง ทําอะไรก็เอากิเลสเขามาเปน
ใหญเปนโต สุดทายก็มาเอาศาสนามาประดับกิเลสไปเสีย เปนบอยกิเลสไปเสีย ไมเปน
ตัวของตัวไดเลย ความแปลกประหลาดอัศจรรยจะมีมาที่ไหน เรือ่งของกิเลสมันเคย
สรางความอัศจรรยใหใครมีไหม ไมเคยมี น่ันมันก็แบบน้ัน เราเหมือนทาน ทานเหมือน
เราท่ัวโลกดินแดน  

ใครมีความสุขเอามาอวดหลวงตาหนอยนะ เราอยากจะพูดอยางนี้ เราพูดได
อยางเต็มหัวใจในโลกธาตุน้ี ไมมีอะไรแลวในหัวใจนี้ มันจาอยูตลอดเวลา อะไร ๆ มันก็
รูไปเสียหมด ปลอยเสียหมดแลว ไมมีอะไรเกินอันนี ้มันก็ปลอยละซิ ถายังมีอะไรเห็นดี
อยูมันก็จะควาอันน้ัน อันนี้มันไมมีจะไปควาอะไร อันน้ีมันพอแลวในตัวของตัวเอง วา
นิพพานคือเมืองพอก็ไมผิด คําวาพอในนิพพานนี้เลิศเลอสุดยอด ไมไดวาพอ เชน
อยางเรารับประทานเราพอ เราอ่ิมแลว น่ีเปนข้ันเปนตอนของสมมุตินิยม แตพอ
ของวิมุตติตางทั้งหลายมาก นิพพานคือความพอ พอหมด อะไรจะดีจะช่ัวอะไรมัน
เปนเร่ืองสมมุติท้ังมวล เร่ืองความเลิศเลอไมมีส่ิงเหลาน้ัน ไมเหนือความพอของจิต
ท่ีบริสุทธ์ิเปนธรรมธาตุแลวไดเลย 

พากันปฏิบัติบางซิ มันเปนยังไง พุทธศาสนาเรามันจะหมดตอหนาตอตาของคน
ไทยทั้งชาติเวลานี ้ ไมมีใครสนใจละนะ การปฏิบัติกับศีลกับธรรมกับพระวินัย พระก็
เหมือนกัน โยมก็เหมือนกัน เลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปหมด เอาแตศาสนามาเปนโลบังหนา 
เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธ เมืองพุทธหรือเมืองผีมันก็ไมรูนะเวลานี้ มันเปนผีไดทั้งคน
ทั้งพระเต็มบานเต็มเมือง มันละอายบาปท่ีไหน ถาคนละอายบาปจะไมทําสิ่งที่โลก
กระเทือนใจอยางทุกวันน้ี มีอยูเห็นไหมละ ทําความกระทบกระเทือนแกโลกใหไดเห็น
อยูประจํา ถามันมีหิริโอตตัปปะมีธรรมในใจจะทําไมไดเลย ฆาตายก็ตายเฉย ๆ อยาเขา
ใจวาจะไปทํา  

ทานผูเชื่อธรรมทานไมทําอยางนั้น ผูไมเชื่อธรรมทําไดทุกอยาง ไมมีบาปมีบุญ 
ขอแตใหไดอยางใจเทาน้ันเปนอํานาจบาตรหลวง เหลาน้ีใหญกวาท่ัวโลกดินแดน เรา
ใหญกวาเขาทั้งหมด ทั้ง ๆ ที่ตัวเทาหนูจะวาใหญไดยังไง ชางมันใหญกวาหนูเทาไร ไม
เห็นพูด วาแตหนูนี้จะใหญกวาชางไปไดเหรอ ท่ีเหนือหนูก็ยังมีชาง ความสําคัญเปนบา
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ตางหาก ความอวดเน้ืออวดตัว ความสําคัญม่ันหมาย น้ีของกิเลสท้ังน้ันนะ อยากใหญ
อยากโต อยากปรากฏช่ือลือนามใหเขายกยอสรรเสริญแลวเปนบาไป ออกนอกลูนอก
ทางดวยอํานาจปา ๆ เถ่ือน ๆ แลวกุมอํานาจไปในตัวเสร็จวาไมมีใครรูใครเห็น เพราะ
ไมมีใครฉลาดยิ่งกวาเรา ตัวจอมปราชญหรือจอมแปดอะไรก็ไมรูละนะ มันเปนอยางง้ัน
นะกิเลสความพองตัว ธรรมทานไมพอง ทานจะพองหาอะไร  

นี่การปฏิบัติธรรม ใหทานท้ังหลายพิจารณา นี่ก็เคยพูดหมดแลว หมดเปลือก
แลวนะที่มาสอนพี่นองทั้งหลายไมปดบังลี้ลับ ที่อยูในฐานะที่จะพูดไดเอามาพูดใหฟง 
ตามกาลเวลาที่ธรรมแงไหนจะออก จะออกไดทุกเวลํ่าเวลา ถาไมควรจะออกดึงก็ไม
ออก ธรรมเปนอยางงั้นนะ น่ีเราสงสารจะตายกองกันน้ีไปอีกสักก่ีกัปก่ีกัลป หาท่ี
ประมาณ หาที่ยึดที่เกาะไมมีเลย จะไปยึดเกาะสิ่งเหลานั้นทั่วโลกดินแดน มันพังดวยกัน
หมด ถาธรรมแลวไมพัง ยึดตรงนั้นซ ิ

เฉพาะอยางย่ิงหลักใจขอใหมี พุทโธ ธัมโม สังโฆ การภาวนาขอใหมีในใจจะเจอ
วันหน่ึง ที่เปนของแปลกประหลาดอัศจรรยภายในจิตใจของเรา เพราะธรรมแท ๆ อยู
ที่ใจนะ ไมอยูท่ีไหน ทานสอนใหภาวนา น่ันละแกนของธรรมอยูท่ีน่ัน มันจะหมดจริง 
ๆ นะ ศาสนา  ย่ิงเลอะย่ิงเทอะ สุดทายพระมันก็พูดกันไมรูเรื่อง อยาวาแตประชาชน 
ประชาชนเขาก็เปนอีกอยางหน่ึง พระเราเปนผูมีกฎมีระเบียบ เคารพนับถือกัน ควรจะ
ปฏิบัติตามกฎตามเกณฑตามอะไร มันเลอะเทอะไปหมด ไมไดสนใจ ธรรมวินัยก็ไมมี
เขาไป มีแตหัวโลน ๆ ผาเหลือง ๆ มันเกิดประโยชนอะไร  

น่ีท่ีศาสนาเส่ือม มันเส่ือมอยูตลอดเวลา ย่ิงบวชเขามามากดวยความด้ือดาน
หาญทําทุกอยางที่ไมเปนอรรถเปนธรรมดวยแลว บวชมากเทาไรก็ย่ิงทําศาสนาใหลมให
จมลงไปโดยลําดับลําดา สุดทายวัดก็เลยกลายเปนวัดของโจรของมาร ของมหาภัยไป
เทานั้นซิ มันไมเปนวัดของพระของเณรผูปฏิบัติศีลธรรมนะ มันเปนวัดของมหาโจรมหา
ภัย ผูสรางตั้งแตขวากแตหนามแตฟนแตไฟเผาโลกดินแดนใหเปนฟนเปนไฟทั่วหนา
กันไปหมดแลวนะ  

ใหจาํใหดีนะคําน้ีนะ วันน้ีพูดแคน้ีกอน 
 

อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 

 


