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เรียนหนังสือวัดมหาธาตุ เรียนหนังสืออะไร (เรียนปริญญาโท) ปริญญาโท ปริญญาเอก
อีหยัง พระ เราฟงไมไดนะ ปริญญาตร ีปริญญาโท ปริญญาเอก มีแตเร่ืองวิชาทางโลก
ทางสงสารเหยียบศาสนาแหลกไป ๆ เราไดพูดอยูเสมอ จนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยสงฆ 
ฟาดลงตรงนั้นเลยนะ ไมไดสะทกสะทาน ผิดถูกท่ีไหนรูดวยกันทุกคน เรียนมาทุกคน 
โถ เหยียบพุทธศาสนาน้ีแหลกลงดวยวิชาเหลาน้ีไมมีเหลือนะ เออ กราบเสีย กราบแลว
อยากจะกลับก็กลับไปไดแหละ ไมมีธุระอะไร (อยากฟงเทศนครับ) ฟงอะไรเทศนมา
แลว เหน่ือยแลว ไปเทศนที่นูนมาแลว ทองเนียม พึ่งกลับมา เทศนกัณฑหนึ่งใหญ ๆ 
ต้ังช่ัวโมงกวา ช่ัวโมง ๘ นาที เทศนนานอยูนะ 

เราคิดวาจะเทศนไมไดมากมาย พูดไป ๆ เรื่อยไปเลย ช่ัวโมง ๘ นาท ี ทุกวันน้ี
เรียกวานานนะ แตกอนไมไดสําคัญอะไรแหละกับเวลํ่าเวลา จบแลวถึงดูนาฬิกาถาจะด ู
คือมันไมเหนื่อยไมเพลีย ทุกวันนี้เทศนมันบอกไปโดยลําดับ เทศนธรรมะเรียบ ๆ ไป
เรื่อย ๆ มันก็ไปไดนานเพราะลมออกสมํ่าเสมอ มันก็ไมกระแทกนัก ถาธรรมะเปนขั้น 
ๆ ธรรมะขั้นสูงเทาไรก็เด็ดเขาเผ็ดรอนเขาเรื่อย ๆ พุงเลยท่ีน่ี น่ันแหละธรรมเปนอยาง
งั้น 
 เราอยากใหบรรดาลูกศิษยลูกหา พอไดรองไดรอยของศาสนาพุทธที่เลิศเลอ
บาง ไมมากก็พอไดรองไดรอยก็ยังดี น่ีไมไดอะไรเลย ยังไงกัน โห นี่พระพุทธเจาทอ
พระทัยละซิ ไมทอไดยังไง รูอยางเดียวกันแลวมันเห็นอยางเดียวกัน จะไมทอไดยังไง 
เลิศเลอขนาดไหน แตมันไมสนใจ มีแตกิเลสเหยียบ กิเลสลากไปไมใหดูอรรถดูธรรม 
ถาจิตแย็บมาทางธรรมกิเลสตีไวแลวๆ ลากไปพรอม ตีไวแลวลากไปพรอม มันจึงมีแต
กองทุกขเต็มหัวใจ ๆ ดูโลกอยาไปดูส่ิงภายนอก ดูหัวใจโลก กิริยามันก็บอกอยูแลว 
มันดีดมันดิ้นยังไงตอยังไงบาง มาจากอะไร น่ัน ตนเหตุมันก็อยูท่ีหัวใจ ไมมีธรรมเลย 
มีแตกิเลสลากไป เหมือนฟุตบอลเตะไปทางนั้นเตะไปทางนี้ จะออกนอกเขตนอกแดนก็
ไมใหออก เตะอยูในวงน้ันนะ กล้ิงไปกล้ิงมาอยูง้ัน 
 น่ีกิเลสเตะโลกเตะสงสารแบบเขาเตะฟุตบอล ไมใหออกนอกเขตนอกแดน เตะ
อยูในวงน้ันกล้ิงไปกล้ิงมา แตฟุตบอลมันไมมีความเจ็บปวดแสบรอนยังไง ไมเหมือน
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จิตของเราที่เปนฟุตบอลใหกิเลสเตะ จิตท่ีเปนฟุตบอลใหกิเลสเตะน้ีมันแสบมันรอน 
มันเจ็บมันปวด ทั้งหนักทั้งเบาเปนไปดวยกัน ตางกันอยางน้ีนะ ธรรมพระพุทธเจาแทบ
จะพูดไดวาไมควรแกสัตวตัวใดเลย ขนาดนูนนะ ถาน่ันผิวเผิน แตพระพุทธเจาไมผิว
เผิน ยังคนแรแปรธาตุเขาหาอีก มันมืดมันบอด มันไรสาระ มันไรที่ตรงไหน อันไหนไร
อันไหนไมไร มีมากมีนอยเทาไร สับสนปนเปอยางน้ี ทานคุยเขี่ยขุดคนหามา จึงได
ธรรมมาสอนโลก  

ผูที่ควรแกธรรมประเภทเหลานั้น ๆ ยังมีอยู ถึงไมมากก็มี ปฏิเสธไมได ก็หยอน
ลงไปตรงนั้นที่วาม ี มีมากมีนอยไดเทานี้ก็ยังดีกวาเขาไดขี้ตมขี้โคลนกองเทาตุมเทาไห
เปนไหน ๆ ไดทองคําแคนี ้ ขี้ตมขี้โคลนเต็มถังเต็มไห มีคุณคาขนาดไหนกับทองคํา
เพียงเทานี้มีคุณคาตางกันยังไงบาง นั่นละคนที่มีนิสัยปจจัย มีธรรมฝงในใจเทากับทอง
ทั้งแทงฝงอยูในจิต ๆ ที่ไมมีอะไรเลยนี้ก็เปนตมเปนโคลนไปหมดเลย ไมมีความหมาย
อะไร มีมากมีนอยก็นับแตสัตวหางดวน สัตวไมมีหางก็พวกเรา พอเขามาไดยินเสียงโวก
เวกนิดหนอย ไดยินกลัวจะเปนจะตาย มันไมไดเรื่องไดราวอะไร ไมมีหางก็กลัวกับเขา 
ยังไงกัน 

มันย่ิงหนาข้ึนทุกวัน ยิ่งออนใจลงทุกวัน ๆ คือกิเลสมันเสริมตัวเรื่อย ๆ มันไม
ไดออนลงนะ ธรรมยิ่งถูกเหยียบลง ๆ ย่ิงทําใหออนใจลงนะ ธรรมที่จะพาใหเลิศเลอ 
พาใหหลุดใหพนจากฟนจากไฟที่เผาไหมมาตั้งกัปตั้งกัลป ย่ิงถูกเหยียบถูกยํ่าลงทุกวัน 
ๆ น่ีถาไมมีภาคปฏิบัติเลย ศาสนาพุทธน้ีจะไมมีความหมาย พูดตรง ๆ เลย เรียนแต
ตามตํารับตํารา อานนูนอานน้ีแลวจําลอย ๆ ไป กิเลสมันไมไดลอยน่ีซี มันลากลง มัน
ยิ่งเปนชองทางใหกิเลสดึงไดอยางถนัดตัวของมัน หัวถลําไปเลย ไมไดมีขอนึกวาผิดวา
ถูก ชั่วดีอะไร มีแตกิเลสลากไปตลอด ทีน้ีลากไปเทาไรทุกขมากไปตาม ๆ กัน  

ถามีธรรมฉุดลากออกมา ถึงจะลําบากในการตอสูกันน้ี ก็มีทางที่จะเล็ดลอดไป
ได น่ันเปนอยางง้ัน ถาไมมีการตอสูปลอยใหกิเลสลากไปโดยถายเดียวไมมีทาง เกิดมา
ก่ีกัปก่ีกัลปก็คือคนๆ เกา หัวใจดวงเกา ถูกเตะถูกยันจากกิเลสอยูตลอดไป มันหนาข้ึน
ทุกวันนะ คนมีมากเทาไรเร่ืองย่ิงมาก อยางอ่ืนมีมากเร่ืองไมคอยมากนะ ถาคนมี
มากเร่ืองมาก ยุงมาก ไมมีอะไรเกินคนบรรดาสัตวโลก สัตวมนุษยน้ียุงมากทุก
อยาง ทั้งๆ ท่ีวาฉลาด แตความฉลาดกิเลสเอาไปใชเสียซิ เราเหลือตั้งแตความโง
มากๆ มันจึงสนุกลากไป ๆ น่ีอันหน่ึงท่ีนาออนใจ 

โถ ไมใชของเลนนะ คิดดูเพียงเราตัวเทาหนูนี่ก็เหมือนกัน ตัวเทาหนูน่ีเวลามัน
ฟดกันกับกิเลส โธ ๆ ความทุกขมากนอยเพียงไรไมอาลัยเสียดายอะไรเลย อยูในปาใน
เขาคนเดียว ขาวก็ไมไดกิน แตการฟดกับกิเลสฟดไมถอย ยิง่อดขาวไปหลายวันเทาไร 
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ยิ่งหมุนติ้วเลยจิต จะเอาใหมันอยู เห็นไหมละ จะมากลัวแตทุกขแตยาก มันตายกองกัน
อยูน่ีแหละ ยังไงก็ใหมีความอดความทน การตอสู การขัดขวางกับกิเลสความช่ัวชา
ลามกท้ังหลายบาง ความโลภ ความทะเยอทะยาน ความดีดความด้ินเปนเรือ่งของกิเลส
ออกจากหัวใจ เพราะมันเกิดอยูที่หัวใจเชนเดียวกับธรรม มันมีอํานาจมาก มันแผลง
ฤทธ์ิของมันเต็มเหน่ียว เอะอะกิเลสออกกอนแลว ๆ ธรรมไมไดออกงาย นี่ละที่กิเลสได
เปรียบ จึงวามันย่ิงหนาแนนข้ึนทุกวัน ๆ 

ไดพูดใหฟงเสมอวาไมมีอะไรแหลมคมเกินกิเลสในโลกธาตุอันน้ี ยกน้ิวใหเลย 
ถาไมมีธรรมมาเปนคูแขงกันแลวจะไมเห็น จนกระท่ังก่ีกัปก่ีกัลปก็ตองจมกันอยูอยางน้ี
ตลอดไป เพราะความฉลาดมันครอบไว ๆ หลงตามมันตลอด ไมรูจักเข็ดหลาบอิ่มพอ
คือกิเลสหลอกสัตวโลก หลอกไปอยางง้ัน อยางมากก็มาบนกัน เชน อยางมนุษยเราก็
มาบนวามีความทุกขความเดือดรอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไร มาบนระบายกัน แทนท่ีความ
ระบายนั้นทุกขจะเบาไป มันกลับเพิ่มทุกขทั้งเขาทั้งเรา มันไมไดเรื่องอะไร เพราะมันไม
ไดแกตนเหตุใหมันเบาบาง เร่ืองทุกขท้ังหลายจะไดเบาบางลงบาง มันไมสนใจแก มีแต
วิ่งตามกิเลสซึ่งเปนการเพิ่มทุกขไป มันก็เปนอยางง้ันซิ 

ใครจะมาสอนแกไขกิเลสไดถูกตองย่ิงกวาศาสดาองคเอก คือพุทธศาสนาของ
เราไมมี นี้ไดพิจารณาเต็มเหนี่ยวแลวนะ ไมมีบอกอยางง้ี ชี้ขาดเลยเชียว มีพุทธศาสนา
อยางเดียวเทานั้นที่แกถูกจุดของกิเลสมาเปนลําดับลําดา เพราะพระองคไดตรัสรูธรรม 
รูเรื่องของกิเลส เอากิเลสขาดสะบ้ันลงไปจากพระทัยแลว วิธีการอะไรรูหมด ก็อยางที่
เทศนวันนี้ถึงเรื่องสัตวนรก สัตวตกนรก พระพุทธเจาทรงเห็นเต็มพระทัย ไมมีอะไรที่
จะมาลี้ลับในพระญาณของพระพุทธเจา พระญาณแปลวาความหยั่งทราบของพระพุทธ
เจา ไมมีอะไรจะมาปดบังลี้ลับไดเลย จึงยกขึ้นมาพูดใหฟงในวันนี้ตอนไปเทศนอยูที่
คลองเนียม เก่ียวกับเรือ่งพระปฏิบัติ  

สัตวนรกตกอยูในนรก พระองคไมเห็นแตสัตวนรกและนรกเทาน้ันนะ บรรดา
สาวกเห็นแตสัตวนรก เห็นแตพวกเทวบุตรเทวดา ท่ีละเอียดกวาน้ันไมเห็น พระ
พุทธเจาเห็นท้ังสัตวท่ีตกนรกอยางประจักษพระทัยดวย แลวสัตวแตละราย ๆ ที่ตก
นรกน้ีทํากรรมอะไรมาถึงไดมาตกนรกอยางน้ี น่ันละทรงทราบตลอดไปหมด ไมมี
อะไรปดบังใหล้ีลับไดเลย คือพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจา ถาลงตั้งใจจะ
ทราบอะไรแลวผึงทันท ีถึงเลย ๆ จะไมวิเศษไดยังไง ฟงซิ พวกเรามันจะผึงเมื่อไร ตาย
เกิด ๆ ก็ไมมีใครมาแสดงใหฟงอยางนี ้พระพุทธเจาทรงทราบตลอดทั่วถึง 

ฟงซิวาสัตวนรกมีจํานวนมากเทาไร ทรงนับไดหมด รูไดหมด แลวสัตวนรกแต
ละราย ๆ ท่ีมาตกนรกรวมกันอยูในน้ี จมอยูในกองทุกขน้ี รายไหนทําบาปทํากรรมอะไร 
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ทํากรรมมาแตไหนเมื่อไร ทรงทราบตลอด สาวกรองกันลงมา ทานก็เห็นเรื่องเหลานี้ 
ไมปฏิเสธ สาวกทานผูมีความเชี่ยวชาญนั้นก็เชี่ยวชาญของทานเต็มเหนี่ยว แตเปนภูมิ
ของสาวกไมเต็มเหน่ียวเหมือนศาสดา ศาสดานี้เต็มเหนี่ยวไมมีอะไรปดไดเลย ถาลง
ตองการจะทรงทราบอะไรผึงเดียวถึงตลอด ๆ เลย นี่เรียกวาพระญาณหยั่งทราบของ
พระพุทธเจาแตละพระองค มีความสามารถอยางเดียวกันน้ีหมด สัตวนี้ตกนรกมันมา
จากไหน ไปทํากรรมอะไรถึงไดมาตกนรกอันนี ้ ก็ทํากรรมอันน้ันไว สัตวท้ังหลายทํา
กรรมอันน้ัน  

ทานจึงบอกเรื่องกรรมไมใหสัตวทั้งหลายทําเปนรวม ๆ เอาไว จะไปจาระไนราย
บุคคลวา สัตวนรกตัวน้ันมันทํากรรมน้ันเปนอยางน้ัน ๆ พรรณนาตั้งกัปตั้งกัลปก็ไมจบ 
เรื่องกรรมของสัตวนรกที่ทําความชั่วเอาไวมากนอยเพียงไร ถึงขนาดมาเปนผลประจักษ
ไดตกนรกนี้ใหพระองคทรงเห็น เล็งญาณดู เห็นทุกรายถาลงจะทรงพิจารณาสัตวตัวใด
ผางเดียวเทานั้น พระญาณของพระพุทธเจาไมไดยากอะไรเลย ทราบไปหมด ทํากรรม
อะไรมาๆ กรรมไหนมีหนักมีเบาแคไหน จึงไดนําเรื่องของสัตวทั้งหลายที่เปนมาเหลา
นั้นซึ่งประจักษพระทัยเรียบรอยแลวมาสอนโลก อยาไปทํากรรม กรรมอันนั้นมีโทษ
อยางน้ัน กรรมนั้นมีโทษหนัก ๆ บอกเปนลําดับ  

มีตั้งแตเรื่องราวที่ทรงทราบมาตลอดทั่วถึงแลว ไมใชมาอุตริพูดใหเราฟงนะ เรา
จะมาฟงแบบหลับหูหลับตาไมคิดไมอานไมได จะไมมีขอคิดมีทางคิดเพื่อหาทางออก
และเพ่ือเบาบางในการทําความช่ัวชาลามก แลวก็จะจมไปอยางน้ีเร่ือย ๆ นะ เรายอม
เลยเชียว คิดดูซิ ไมเห็นพระพุทธเจาเลย พระพุทธเจาพระองคใดเราก็ไมเคยเห็น แต
เราไมสงสัยเลย นั่นฟงซินะ อะไรจะมากย่ิงกวาพระพุทธเจาท่ีมาตรัสรูในแดนโลกธาตุน้ี 
เทานั้นพอ เต็มหัวใจเลย หาสงสัยไมได เพราะธรรมประเภทนี้กระจายถึงหมดเลย อยู
ในหัวใจ  

ดังที่เราเคยพูดแลว แมนํ้ามหาสมุทร มือจอลงนี้ปบกระเทือนทั่วมหาสมุทรแลว 
เวลาน้ํานี้เขาถึงมหาสมุทรเทานั้นเปนมหาสมุทรดวยกันหมดเลย กวางแคบท่ีไหนเปน
มหาสมุทร นํ้าหยดน้ี ๆ อยูในมหาสมุทร ไหลมาจากคลองใด ๆ พูดไมไดนะ จะพูดได
แตเวลานํ้ากําลังไหลมาจากคลองตางๆ นํ้าน้ีมาจากคลองน้ัน ๆ พอเขาถึงมหาสมุทร
แลวหมดปญหาทันท ีวาแมนํ้าน้ีมาจากคลองไหนพูดไมได พูดไดแตวาแมน้ํามหาสมุทร
อยางเดียว จิตก็เหมือนกัน เมื่อไดบําเพ็ญ แมนํ้าสายตาง ๆ คือผูท่ีบําเพ็ญคุณงาม
ความด ีบารมีแกกลามาเปนลําดับ ๆ ก็ไหลใกลเขามา ใกลมหาวิมุตติมหานิพพานเขา
มา มหาวิมุตต ิ มหานิพพานจึงเทียบกับมหาสมุทรทะเลหลวง พอใกลเขามา ๆ ใคร
บําเพ็ญมาจากท่ีไหน ๆ นานสักเทาไร ๆ ใกลเขามาก็รู ๆ ก็พูดไดวานํ้าน้ีมาจากสายน้ัน 



 ๕

ๆ แมนํ้าน้ันแมนํ้าน้ี พอเขาถึงมหาสมุทรก๊ึกเทานั้นพูดไมไดเลย กลายเปนแมนํ้า
มหาสมุทรดวยกันไปหมด 

อันน้ีจิตของผูบําเพญ็ธรรมก็เหมือนกัน ผูอยูใกลอยูไกลมาโดยลําดับ สัตวท้ัง
หลายสรางคุณงามความดี ซ่ึงเปนเหมือนกับแมนํ้าสายตาง ๆ ไหลเขาสูมหาวิมุตติ มหา
นิพพานคือความพนทุกขน้ันแล คอยไหลเขามาใกลเขามา สรางมากเทาไรคอยแกกลา
สามารถเทาไรก็ยิ่งไหลใกลเขามา ๆ พอถึงน้ันปง เชน อยางตรัสรูธรรมหรือบรรลุธรรม
ปงข้ันน้ันแลว น่ันคือถึงมหาสมุทรแลว พอถึงน่ันแลวจึงเปนอันเดียวกันเลยกับนํ้า
มหาสมุทร ไมมีคําวาสาวกองคน้ัน สาวกองคน้ี อยูสกุลน้ันสกุลน้ี หรือใครก็ตามทั้งหญิง
ทั้งชายเขาถึงนั้นแลวเปนมหาสมุทรดวยกันหมด ไมวาหญิง วาชาย นักบวช ฆราวาส ขอ
ใหจิตไดถึงขั้นบริสุทธิ์นั้นเปนอันเดียวกันหมด ผางข้ึนมาภายในใจเทาน้ันมันกระจางถึง
กันหมดเลย แลวไปถามหาพระพุทธเจาหาอะไร นั่นฟงซ ิจาไปนี้ถึงกันหมดเลย มันเปน
อันเดียวกันแลว แมนํ้าเปนอันเดียวกันหมดในมหาสมุทรน้ัน แลวจะไปถามไปแยกแยะ
กันไดยังไงแมน้ําในมหาสมุทร  

นี่มันไมไดสงสัยเลย พูดน้ีโลกตาบอดมันก็จะปฏิเสธดันเขามาอีก มันไมเชื่อวา
พระพุทธเจาตรัสรูในโลกธาตุน้ีมากขนาดไหน มันจะเชื่อไดยังไง แลวพูดยังไงพูดไมเกิด
ประโยชน พูดไปหาอะไร แตความรูนี้ใครมายุงไมได เปนตัวของตัวรอยเปอรเซ็นต เต็ม
เหน่ียว ๆ รูเต็มเหนี่ยว อยางพระพุทธเจาตรัสรูแลวไมตองถามใคร ไมตองเอาใครมา
เปนสักขีพยานท่ีจะแนะนําส่ังสอนสัตวโลก พระองคพอ สอนสัตวโลกทั่วแดนโลกธาต ุ
ใครสมควรจะสอนหนักเบามากนอยเพียงไรจะออกเองธรรมะ พอดิบพอดี ๆ 

สาวกท้ังหลายก็เหมือนกัน ตรัสรูธรรมปงแลวเปนแมน้ํามหาสมุทรทะเลดวยกัน 
สอนสัตวโลกทานก็ไมไปทูลถามพระพุทธเจา และไปขอศึกษาธรรมจากพระพุทธเจามา
ส่ังสอนสัตวโลกอีก เพราะความรูของเราไมพอ ไมมีในสาวกท้ังหลาย สอนเต็มภูมิของ
สาวกตลอดนิพพาน แบบเดียวกันหมด ทานจะถามอะไร ธรรมเต็มหัวใจเหมือนกัน จะ
เปนหัวใจหนู หัวใจชาง หัวใจราชสีห มันก็เปนหัวใจท่ีเปนนักรูดวยกัน เมื่อถึงขั้นที่มันรู 
ถึงขั้นที่บริสุทธิ ์ บริสุทธ์ิเหมือนกันหมด เรื่องรูก็รูเต็มภูมิของตัวเอง ถึงไมเทากันก็เต็ม
ภูมิ แลวทานจะไปถามหาอะไร น่ัน ธรรมพระพุทธเจา  

เหลานี้พูดมันเปนเงานะ หาวาพูดปา ๆ รก ๆ ไปนะ ทั้ง ๆ ที่ผูคานมันเปนปา 
ๆ รก ๆ รอยทั้งรอย ลานเปอรเซ็นต ทานท่ีเปนน้ันเปอรเซ็นตเดียวทานก็ไมมี มีความ
บริสุทธ์ิลวน ๆ ดวยความรูความเห็นที่ประจักษหาความสงสัยไมไดเลย นั่นละทานผูรู
ทานรูอยางงั้น แตทานไมไดหิวไดโหยเหมือนกิเลส ไมไดยกตนยกตัวยอตัว รูเหมือนไม
รู เพราะทานพอหมดในหัวใจของทานที่เปนธรรม ธรรมเต็มหัวใจพอเต็มที่เลยตลอด
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ไป ไมมีคําวาบกพรองหิวโหย อยากยกยอตัวอยางง้ันอยางง้ีไมมี สําหรับผูมีธรรมเต็ม
หัวใจแลว รูเหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น ประสบสิ่งใดเกี่ยวของมากนอยเพียงไร 
ทานก็รูก็เห็น เพราะทานไมไดกระเทือน ทานเปนแตเพียงวารูวาดู เหมือนไฟไหมเขา 
ทานไมไดไหมแตทานเห็นผูที่ถูกไฟไหมอยูนั้นประจักษตา ทานไมไดถูกไฟไหม แตถา
เปนคนสามัญเรา แมตัวไมถูกก็ตามก็รอนแทนเขาไปอีก แตทานไมรอนแทน มีแต
ความเมตตาสงสารเทานั้น ตางกันอยางง้ัน 

ถึงวาพระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมามากขนาดไหน โหย อยามาพูดเลย วาอยางน้ันเลย 
ก็ตรัสรูมาก่ีกัปก่ีกัลป มันนานสักเทาไรจนกระท่ังถึงบัดน้ี ตรัสรูมาตลอด ถึงจะหางกันก็
มาตลอด ตั้งแตหนึ่งแตสอง วันน้ีนับหน่ึง วันสองนับสอง สามวัน ส่ีวัน มันก็เปนสี่องค 
หาพระองค สามป สี่ป ปหนึ่งมีกี่วัน แลวก็มากเขาอยางง้ัน แลวมากเขาไมหยุดไมถอย
ตลอดเวลามาน้ี แลวยังจะมีตอไปอีก จะไมใหทานเชื่อยังไง อยางแมนํ้ามหาสมุทรมาก 
ๆ มาจากไหนใครไดคิดไหม ไมเช่ือวานํ้ามหาสมุทรวามากขนาดน้ี เพราะไมมีที่ไหลมา 
พิจารณากันตรงนี้ซิ แมน้ํามหาสมุทรที่ไปเห็นประจักษตาของเรานี่มากขนาดนี้ มันมา
จากท่ีไหนบาง ใครก็ไมเห็นทางมาของน้ํา แตก็เช่ือวานํ้ามหาสมุทรมากย่ิงกวานํ้าท้ัง
หลายในโลกอันน้ี แนะ มันก็เชื่อลงไปจุดนั้น 

อันนี้จิตของทานผูบริสุทธิ์พุทโธ ไหลเขามาๆ  เปนมหาวิมุตต ิมหานิพพาน มา
ตั้งแตเมื่อไรๆ มันก็เหมือนกันกับนํ้ามหาสมุทรท่ีไหลเขามา จนกลายเปนมหาสมุทรได
น่ันแหละ ไหลมาจากคลองไหน ๆ ไมหยุดไมถอย มันก็เปนน้ํามหาสมุทรได อันนี้ตรัสรู
บรรลุธรรมมาเรื่อย ๆ จากผูบําเพ็ญทั้งหลาย เหมือนกับนํ้าไหลลงสูมหาสมุทร ไหลเขา
มาเรื่อย ทีนี้ผูบรรลุธรรม รูธรรม เห็นธรรมจากบารมีของตนมันก็มีมาเรื่อย ๆ มันก็
เปนมหาวิมุตต ิ มหานิพพาน เราจะไมเชื่อไดยังไง ไปดูซีน้ํามหาสมุทร เชื่อหรือไมเชื่อ
มันมีมากนอยเพียงไร แตเราจะไปถามวานํ้าน่ีไหลมาจากไหนบางไมได จะปฏิเสธนํ้า
มหาสมุทรนั้น ปฏิเสธไมไดวามีเทาที่เห็นอยูนี ่ มากนอยเพียงไรปฏิเสธไมได ประจักษ
ตา นี่ความรูของทานผูที่รูกระจายถึงธรรมทั้งหลายเหลานี้ก็แบบเดียวกัน ทานจะถามหา
อะไร ทานรูอยู ไอผูท่ีดนเดาเกาหมัดมันก็วามากเกินไป ๆ 

ดังที่เราเห็นใน สมฺพุทฺเธ อฏฐวีสฺจ ทฺวาทสฺจ สหสฺสเก มาเขียนเราสลด
สังเวชนะ อานไป ถึงข้ันขอนมัสการพระพุทธเจาท้ังหลายจํานวนเทาน้ันลาน เทาน้ีลาน 
คือตั้งแต สมฺพุทฺเธ อฏฐวีสฺจ ทฺวาทสฺจ สหสฺสเก ปฺจสตสหสฺสานิ นมามิ สิรสา 
อห ํนมัสการพระพุทธเจาเทาน้ันรอย เทานี้พัน ไปเรื่อย ๆ เทานี้หมื่น เทาน้ันแสน จาก
น้ันก็เทาน้ันลาน พอไปถึงข้ันลานน้ีมันไปเขียนออกมาเปนฟุตโนทออกมาไวขางลางละซี 
ผูแตงผูเขียนมาน่ันแหละ พอถึงข้ันท่ีวา  ปฺจสตสหสฺสานิ นมามิ สิรสา อห ํสองลาน



 ๗

สามลานพระพุทธเจา คือนมัสการพระพุทธเจาสองลานสามลาน แลวก็มาเขียนฟุตโนท
ไว เรียกวาเหลือเชื่อ นั่นเห็นไหม ความเหลือเชื่อของตัวเองเอามาเปนบทเปนบาท เอา
เปนคติตัวอยางไดยังไง  

ความเปนของพระพุทธเจาทั้งหลายทานเปนมาอยางนั้น นั่นใหญโต อันนี้เพียง
ความดนความเดาวาเหลือเช่ือน้ีมีความหมายอะไร นี้เราไปอานเราสลดสังเวชเหมือน
กัน เราก็ตัวเทาหนูแตมันสลดสังเวช โอย ถาไมรูก็ไมควรจะมาขายโงของตัวเอง เขียน
ฟุตโนทไวอยางนี ้ ก็ใหเปนไปตามความจริงนั้นเสียวาพระพุทธเจามีกี่พระองค ๆ ถา
กราบก็กราบ ถาไมอยากกราบนอนตายอยูก็ใหนอนตายอยูคนเดียวเสีย อยาใหนิมนต
พระไปกุสลาเขาใจไหม แตเร่ืองหลวงตาบัวอยามานิมนตไปกุสลานะตีหนาผากทันทีเลย 
โคตรพอโคตรแมมึงเคยไดเปนพระพุทธเจาหรือจึงมาอวดนักวางั้นเลย น่ีบทหนัก  

คําน้ีเปนคําหยาบเหรอ ธรรมะทานไมถือเปนความหยาบ ทานเอานํ้าหนักมา 
คนเรามีความรักสงวนในโคตรในแซ อะไรไมหนักย่ิงกวาโคตรกวาแซ อันนี้ตรัสรูธรรม
มันไมรู มันก็ยกเอาโคตรพอโคตรแมหลาย ๆ คนมาเหลานี้มันไดเคยตรัสรูเหรอ หมด
ทั้งโคตรมันก็ไมเคยตรัสรู แลวมันมาอวดหาอะไร ความหมายวางัน้เขาใจไหม นี่เขา
เรียกนํ้าหนัก เราจึงไมเคยสนใจ เพราะฉะนั้นจึงเทศนไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมสนใจกับ
ถังขยะ ถาเราจะเอาถังขยะมาน้ีธรรมกาวไมออก ตองดนตองเดา ตองมุดไปตามถังขยะ 
ถาเปนธรรมแทแลวไมมุด ความจริงมียังไงวาไปตามหลักความจริง เปนแบบเปนฉบับ 
ผูที่จะรูจะเห็น หรือผูรูผูเห็นอยางนี้มีอยู ไมใชพวกตาบอดไปรูไปเห็นเอามาสอนโลกนะ 
ผูเปนจอมปราชญฉลาดแหลมคมรูเห็นตางหากเอาธรรมมาสอนโลก เอาอันน้ันเปน
ประมาณ 

พระพุทธเจาถาเปนอยางเรานี้เปนพระพุทธเจาไมได ความรูอยางเรา ความ
เฉลียวฉลาดอยางเราเปนพระพุทธเจาสอนโลกไมได โลกไมยอมเชื่อ เพราะน้ีก็คือเหนือ
โลกนั่นเอง ผูมีอุปนิสัยปจจัยที่จะรับธรรมพระพุทธเจามีอยู เม่ือมีอยูก็สอนลงไปตาม
น้ันก็รับปง ๆ เลย นี่เปนอยางงั้น เราพูดถึงเรื่องภูมิของศาสดาแตละพระองค ๆ ผิดกัน
ขนาดไหน อยางสาวกก็รูมาดวยกันอยางน้ี อยางวาสัตวนรก สาวกผูมีความเช่ียวชาญ
ทานรู ปดทานไดเหรอ แตทานรูแบบนักปราชญ ทานไมรูแบบอันธพาลเหมือนเรา แลว
เที่ยวโอเที่ยวอวด ทานไมอวด อวดหาอะไร  

อยางเทวบุตรเทวดาไมมาเก่ียวกันทานก็ไมนํามาสอน ถาเปนเรื่องเทวดาทานก็
ไมเอาเรื่องของมนุษยมาสอน จะสอนแตเรื่องเทวดาลวน ๆ มันคนละข้ันละตอนใชไหม 
สอนเปรต สอนผี สัตวนรกเปนอยางหน่ึง สอนคนน้ีเปนอยางหน่ึง แลวคนน้ีมีท่ัวไปอีก 
แลวผูมีธรรมะข้ันสูงกวาน้ีจะสอนแบบน้ีอีกก็ไมได เพราะฉะนั้นจึงมีธรรมะขั้นต่ํา ข้ัน
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กลาง ขั้นสูง ขั้นสูงสุดตามขั้นภูมิของจิตที่จะสามารถรับไดขนาดไหน ทานสอนตามข้ัน
ตามภูม ิประถมหนึ่ง สอง สาม ส่ี หา หก เจ็ดไป ฟาดจนกระทั่งถึงปริญญาเอก เปน
ดอกเตอรดอกแต ความรูนี้มันก็ยังตางกัน มันไมไดเหมือนกันน่ี สอนตามขั้นตามภูมิไป 

พระพุทธเจาทานเปนอยางงั้น แลวศาสนาจะหมด คือไมมีใครไดปฏิบัต ิ ไมมี
ใครทรงไวซึ่งความรูความสามารถ ตามหลักธรรมชาติท่ีปฏิบัติมาไดประจักษในใจของ
ตัวเอง มีแตความจดความจํา เรียนไป ๆ มันลอย ๆ นะการเรียน เราก็เรียนมาแลวนี่
ปริยัต ิ เรียนมาทั้งนั้น ทานวาบาปอยางง้ันบุญอยางน้ี สัตวท้ังหลายไปเกิดในภพน้ันภพ
น้ี ไปลงนรกอเวจี ไปสวรรคชั้นพรหม จนกระทั่งถึงนิพพาน อานไปเพราะทานเขียนไว
หมด แตใจของกิเลสมันไมไดถึงใจ ไมไดถึงกิเลสแหละ กิเลสมันปดตลอด แตที่เรา
เรียนจะปฏิเสธก็ไมใชนะ จะเชื่อจริง ๆ ก็ไมใช จะไมเชื่อก็ไมได มันมีดวยกันท้ังสองอยู
ในน้ัน แตเวลาเรียนอยูมันหากไมถือเปนอารมณ สวนที่ระลึกไดคือทานพูดอะไรมัน
สะกิดใจ ๆ ตลอดไป 

นี่ละที่นําเขามาพิจารณาเพื่อจะตัดรากตัดโคนของความสงสัยมรรค ผล นิพพาน 
บาป บุญท้ังหลายน้ี จึงเขาหาหลวงปูมั่นละซิ พอเขาถึงทาน เราไมอยากพูดอยางอ่ืนให
เต็มยศเสียวา ทานเอาเรดารจับไวเลย ไปก็เปรี้ยงเลยพอไป น่ันเห็นไหม เปรี้ยง ๆ ๆ 
เลย ฟาดลงตรงไหนถึงใจทั้งนั้น เพราะทานรูวาเรามีความตั้งอกตั้งใจขนาดไหนไปถึง
ทาน จึงลงเปรี้ยง ๆ เลยรับกันทันท ีพอเช่ืออยางถึงใจทีน้ีบาป บุญ นรก สวรรค หาย
สงสัยนะ ทั้ง ๆ ท่ีกิเลสมีอยู ตัวสงสัย ตัวปดบังมรรค ผล นิพพาน มันก็เปดข้ึนมาใน
ความรูสึกท่ีไดรับฟงธรรมจากทานมาแลว มันเปด เออ ทีน้ีหายสงสัยแลวเร่ือง บาป 
บุญ นรก สวรรค นิพพานมีอยูโดยสมบูรณ 

จากนั้นมันก็พุงเลย อยางเคยมาเลาใหฟง น่ีละกําลังใจ ถาลงไดเช่ือม่ันในส่ิงใด
แลวมันไมถอยนะ จะเอามรรค ผล นิพพานใหได ทีนี้หายสงสัยที่วามรรค ผล นิพพาน
มีหรือไมมีดังที่เราเรียนมานี ้ มันหมดไปเลย เรียนมาก็เรียนมาอยางงั้น ก็ไมเห็นแก
กิเลสไดสักตัวเดียว บทเวลาฟงภาคปฏิบัติจากหลวงปูม่ันมาแลวมันเปดโลงไปหมดเลย 
เหมือนหน่ึงวานิพพานอยูช่ัวเอ้ือม ๆ ไมเชนนั้นมันจะตะเกียกตะกายไดยังไงคนเรา ลง
ความเช่ือม่ันไดถึงใจแลวไมมีออนนะใจ รางกายจะทุพพลภาพมันจะไปไมได เอาไปไม
ไดก็ไมไป เดินจงกรมสองสามตลบหมดกําลัง คืออดขาวไมทราบวาก่ีวัน ถึงจะมาฉัน
จังหันหนหน่ึง แลวเดินจงกรมมันเพลียนะ  

เราอดขาวมาก ๆ นี่เดินจงกรมไมคอยได แตอยูท่ีไหนสติปญญามันหากหมุน
ของมันอยูอยางง้ีนะ มันเปนความเพียรอยูในตัวเอง ไมไดไปเก่ียวกับอิริยาบถน้ัน
อิริยาบถน้ีนะ เดินจงกรมจึงเปนความเพียร น่ังสมาธิจึงเปนความเพียร ไมนะ สติ
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ปญญาหมุนอยูกับตัว รักษาตัวตลอดเวลาเปนความเพียรทุกอิริยาบถ เวนแตหลับ
เทาน้ัน น่ันมันเห็นประจักษอยูง้ันในการปฏิบัติ ดวยกําลังแหงความเชื่อมั่นตอมรรค 
ผล นิพพานในใจแลว เต็มที่แลว มันไมไดออนนะ 

ก็เคยพูดใหบรรดาลูกศิษยลูกหาฟงแลวเพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจ อดอาหาร
ตองคํานวณ ถาเราไปวันน้ัน น่ีจะไปถึงบานเขาไหม คํานวณดูกําลังของเจาของ เดิน
บิณฑบาตจะถึงบานเขาไหม ถาระยะนั้นจะไมถึง เอาไปเสียระยะนี้ ไปกอนน้ัน ถึงอยาง
นั้นมันยังไปไมถึง ไปถึงกลางทางหมดกําลัง พักน่ังอยูกลางทางเสียกอน แตจิตมันไมได
เปน จิตมันหมุนของมัน สติสตังสวางไสวอยูภายในใจ รางกายมันออนก็รู พอไปถึง
กลางทางแลวหมดกําลัง ไปไมรอด นั่งเสียกอนนั่งรําพึงดูจิต ดูดวยสติสตัง จึงมีกิเลส
มันโผลข้ึนมา นี่ไมเรียกวาธรรมเกิดนะ เรียกวากิเลสเกิด ข้ึนมาเปนคํา ๆ นะ เพราะ
เกิดขึ้นอยางนี้นะ ที่วาธรรมเกิดก็ตาม กิเลสเกิดก็ตาม ของนักปฏิบัติจะเกิดข้ึนท่ีใจ
เปนคํา ๆ ข้ึนมา บางทีก็หย่ังทราบไปเลย บางอยางหย่ังทราบไปเลย บางอยาง
บอกมาเปนคํา ๆ  

กําลังน่ังรําพึงอยู คือพักเสียกอนแลวจะกาวเดินไปทีหลัง จะถึงบาน ตอนน้ันไป
ไมถึง พักเสียกอน สักเด๋ียวก็ข้ึนมาแลว น่ีกิเลสเกิด ขึ้นมาเปนคํา ๆ ในหัวใจเราน้ีแหละ
ขึ้นมา พูดเปนคํา ๆ นะ แตมันพูดอยูในหัวใจเปนคํา ๆ ข้ึนมา เหมือนเราพูดแตไมได
ยินเสียง หากเปนคํา ๆ ในหัวใจเรา น่ีเห็นไหม วาง้ันนะ “ทานอดอาหารเพื่อจะฆากิเลส
ใหตาย แตเวลาน้ีกิเลสยังไมตาย ทานกําลังจะตายรูไหม” น่ีแหละกิเลสเกิดเพ่ือจะขวาง
ทางเราไมใหเรากาวเดิน ถาเราเชื่อกิเลสนี้ โอยตายจริง ๆ แลว ไมเอาแลวหยุดเสีย ฉัน
อิ่มหมีพีหมาไปเสีย มันก็เลยเปนหมาทั้งตัวละซี  

พอทางนี้ขึ้นปบออกมา ทางน้ีข้ึนรับกันเลย ทีน้ีธรรมเกิดคราวน้ี เรียกวากิเลส
เกิด สรางอุปสรรคใหเราดังที่วามานี้ “น่ีเห็นไหมทานอดอาหารเพ่ือจะฆากิเลสใหตาย
แตเวลานี้กิเลสยังไมตายทานกําลังจะตายรูไหม” น่ีกิเลสมันตัดเอาอยางขนาดหนัก
เหมือนกันนะ ทางนี้ก็ขึ้นทันทีเลย ทีนี้ธรรมเกิด ข้ึนเปนคําเหมือนกัน ผึง ๆ ข้ึนมาเลย 
“การกินน้ีก็กินมาต้ังแตวันเกิด ก็ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ เอา
ตายก็ตาย” นั่นเห็นไหม ทางนี้มันก็พุงเลย ไมเห็นตาย ถาตายจะไดมาดุคนพวกบานี่ได
ยังไง ก็ดุพวกบาสด ๆ รอน ๆ พึ่งหยุดมานี ่เขาใจไหมละ นี่มันไมตาย  

จิตมันก็มีกําลังของมัน มันแกตก น่ีเรียกวาปญหาแกกิเลสตก ผางออกเลย 
เปนคํา ๆ ข้ึนมา เรียกวาธรรมเกิด เปนคํา ๆ ก็มี เปนความซาบซ้ึง เปนความรูข้ึน
ภายในใจก็มี หลายประเภทเร่ืองธรรมเกิดจากผูปฏิบัติ ผูไมปฏิบัติไมมีทางรู แตผู
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ปฏิบัติน้ันทานไมสงสัย รูข้ึนเปนระยะ ๆ วรรคใดตอนใด บางทีมีธรรมเตือน แลว
บางทีมีธรรมเสริม อะไรถูกตองแลวก็เสริมข้ึนมาวาถูกตองแลว อยางน้ีก็มี เอา ๆ 
กาวไปถูกตองแลว อยางหน่ึงก็ซาบซ้ึงไปเลยวาถูกตองแลว เปนอยางน้ันนะ คือ
ซาบซ้ึงไปเลยดวยความถูกตองไมสงสัย น่ีเปนอยางหน่ึงความรู มันหลายอยางนะ
จากภาคปฏิบัติภายในจิตใจของผูภาวนา 

ไอผูไมภาวนาน้ีพูดวาธรรมเกิดเขาไมเช่ือนะ เขาจะเชื่อยังไงเขาไมเคยทํา นอก
จากมาดูถูกเหยียดหยามเหยียบย่ําทําลายมรรคผลของผูปฏิบัติธรรม ใหฉิบหายวาย
ปวงไปดวยอํานาจแหงฝาเทาของกิเลสท่ีหยาบโลนสุดยอดน้ีเทาน้ัน ไมมีอยางอ่ืน การ
ปฏิบัตินี ้ โถ เรื่องจิตใจเวลาไดรูของเลนเมื่อไรวะ ไมมีขอบมีเขต ไมวาสูงวาต่ํา มันรูไป
ไดหมดนี่วาไง นี่ละถึงยอมรับพระพุทธเจาและเปนภูมิของศาสดาดวย ทานจะไมไดรู
กวางขวางลึกซึ้งไดไง หมอบเลย ตั้งแตเพียงตัวเทาหนูมันก็เปนของมัน รูของมัน แต
กอนเกิดมามันเคยรูเมื่อไร  

เกิดมาอายุน่ีก็เคยพูดใหลูกศิษยลูกหาฟงแลว ได ๒๐ ปกับ ๙ เดือนเปนวันบวช 
เพราะเราเกิดวันที่ ๑๒ สิงหาคม เวลาเราบวชก็บวชวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ เรา
เกิดน้ันวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๔๕๖ นับแลวอายุของเราน้ันได ๒๐ ปกับ ๙ เดือน คือ
พฤษภา มิถุนา กรกฎา สิงหา มันก็ครบ ๒๑ ปใชไหม ยังขาดอยูอีก ๓ เดือนเราก็บวช 
บวชมาปฏิบัติมามันก็ไมเห็นรู เรียนหนังสือฟาดจนเปนมหาเปรียญ นักธรรมตร ี โท 
เอก ก็เรยีนมาหมด มันก็ไมรู ไมเห็น ไมปรากฏและไมคาดไมฝนวามันจะรูอยางน้ันนะ 
น่ีการเรียนเฉย ๆ เรียนพอจําได ๆ ไปเทานั้น มันไมซึ้งถึงใจ ประจักษใจเหมือนภาค
ปฏิบัต ิเพราะฉะน้ันจึงพูดไดวาความจริงกับความจาํน้ันตางกันมาก 

ความจําเรียนเทาไร ๆ ก็จําได เด็ก ผูใหญเรียนจําได ผูหญิง ผูชาย นักบวช 
หรือฆราวาสเรียนจําไดดวยกันเพราะมันเพียงความจํา มันไมใชภาคถอนกิเลส ภาค
ถอนกิเลสเปนภาคปฏิบัติ เอาผูหญิงผูชายปฏิบัติ ใครปฏิบัติมันก็มีทางที่จะรูตามกําลัง
ของตนเหมือนกัน น่ีภาคปฏิบัติ ทีนี้เวลาปฏิบัติไปมันคอยรูคอยเห็น ทีแรกก็เปนจิต
สงบเสียกอน จิตเราไมเคยสงบ ตั้งแตเกิดมาก็ไมเคยเห็นแปลกประหลาดอัศจรรย 
เพราะความสงบของจิตอยางนั้นเลย เห็นแตรองความทุกขเจือปนกันไปทั้งวันทั้งคืน 
สนุกสนานชั่วครูเดียว แลวความทุกขแทรกเขามาแลว เปนแหลมเปนหลาวทิ่มแทงขาง
หลัง ๆ ฟาดมาจนอกจะแตกก็มี เพราะความทุกขมาก มันมีแตอยางงั้น  

อารมณของโลกคืออารมณของกิเลส หลอกลวงไวนิดหนอย ๆ พอใหเราดีดเรา
ดิ้นไปตาม แลวสรางความผิดหวังไวขางหลัง และเปนฟนเปนไฟเผาไหมมาตลอดทั้ง
เขาทั้งเราทั่วโลกดินแดน เรื่องของกิเลสรอยสันพันคม ทั้งหลอก หลอกแลวก็เอาหอก
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เอาหลาวท่ิมไปตามหลัง ๆ ไปเรื่อย หลอกเสียกอนไมง้ันมันไมติด เชนเขาตกเบ็ดเขา
เอาเหย่ือลอใหปลาติด ปลาตัวโงคาบปบเขาไป เขาตวัดทีเดียวเลือดสาด ลากข้ึนมาหัว
เรือทุบตายเปนอาหารเขาเงียบไป ถาไมมีเหย่ือลอมีแตเบ็ดมันไมกิน ปลา มันตองมี
เหย่ือลอ กิเลสตองเปนเหย่ือลอสําคัญสําหรับสัตว ใหสัตวหลงงมงายอยูตลอดเวลา ไม
มีวันจืดจางหรือเข็ดหลาบอิ่มพอนี้เพราะมันมีเหยื่อลอนั่นเอง 

เวลาเรยีนไป ปฏิบัติไปมันรูไป นี่ละเรื่องธรรมเปนอยางงั้น พอปฏิบัติมานี้ไม
เคยรูสิ่งใด รูมันแปลกประหลาดทุกอยางประจักษข้ึนในใจ รูขึ้นในใจ รูปริยัติรูเปนภาพ
เปนทางแถวแนว คาดไปตามที่ทานวาอยางงั้น ๆ คาดไปตาม แตรูภายในจิตใจมันรู
จริง ๆ ประจักษขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระท่ังกิเลสตัวใดมันผาดโผนโจนทะยาน มันก็รูชัด 
เอาซัดกัน มันลดราวาศอกลงเทาไรมันก็รูประจักษ ๆ น่ันมันเห็นอยูอยางง้ันนะภาค
ปฏิบัต ิ กิเลสลดลงมากนอยรู อะไรมาผิดปกต ิ แมแตการขบการฉันมันยังอดรูไมไดนะ 
การขบการฉัน วันน้ีฉันอาหารอะไร ภาวนาทําไมเปนอยางน้ี แนะ รูสึกวารางกายก็เปน
อยางหน่ึง แลวจิตใจดีดดิ้น อาหารวันนี้เปนยังไง ระวังทีนี ้อาหารชนิดน้ี งด แนะ ตอง
ระวังถึงขนาดอาหาร ทานถึงเรียก อาหารสัปปายะ คืออาหารเปนท่ีสบายหรือเปนขาศึก
มีสองอยาง  

น่ีเรายกเร่ืองอาหาร ตองไดระวังเรื่องอาหาร ฉันลงไปมากนอย เพราะจิตมันดู
ตัวเองตลอดเวลา เคล่ือนอะไรน้ีมันจะไปจากจิต ฉันอาหารลงไปน้ีไปเสริมรางกายให
รางกายมีกําลัง มันก็เขาไปกวนจิต ถามันมีกําลังกวนจิต พูดใหเต็มยศเลยวา เฉพาะ
เรื่องจิตที่เปนกิเลสมันแสดงไดงาย ไมมีอะไรเกินราคะวางี้เลย มันเสริมใหมีกําลังแลว
มันก็ไปปลุกราคะใหแสดง มันไมไดแสดงมาภายนอกนะ มันเปนอยูในจิตยิบ ๆ แย็บ 
ๆ ออวันน้ีเปนอยางง้ี นั่นจับไดแลว ถือเปนขาศึกแลวฟดกัน ทีน้ีแกไข อันใดที่มันจะทํา
อันน้ันใหกําเริบข้ึนไปก็ตัดออก ๆ นี้จึงเรียกวาการรักษาตัว น่ีภาคปฏิบัติ ทานท้ังหลาย
ฟงเอานะ ปฏิบัติตัวมาอยางน้ี  

ทานถึงเรียกวาอาหารสัปปายะ คืออาหารเปนท่ีสบาย เวลาฉันลงไปแลวธาตุขันธ
ก็ไมลําพอง ถึงกับสงเสริมใหกิเลสพองตัว ธาตุขันธก็สบาย การภาวนาก็สงบรมเย็น
ธรรมดา น่ีเรียกวาอาหารสัปปายะ ถาพลิกจากน้ีแลวอาหารเปนภัย ไมเรียกอาหารเปน
ท่ีสบาย อุตุสัปปายะ ดินฟาอากาศเปนท่ีสบาย เสนาสนะ หรืออาวาสสัปปายะ ที่อยูที่
พักเปนทีส่บาย ทานบอกไวเปนลําดับลําดา นี่การปฏิบัติตัวเอง สังเกตตลอดเวลาจึง
เรียกวานักปฏิบัติ น่ีหมายถึงทานผูเปนนักบวช ไมมีหนาท่ีการงานอะไร มีแตหนาที่
ถอดถอนกิเลสอยางเดียว จึงไดทําเต็มเม็ดเต็มหนวยตลอด ตั้งแตตื่นนอนฟดกันอยู
ตลอด  



 ๑๒ 

งานของพระ การรักษาใจเปนงานหนักมากนะ ไมใชเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ งานเขา
แบกไมหามเสาอะไรน้ีก็วาหนัก ๆ แตจิตใจของเขาเพลินไดสบายใชไหม เพราะไมได
รักษาใจ ใจอยากคิดอยากคะนองไปไหนก็ได รองเพลงไปในเวลาแบกหามเสาหนัก ๆ 
ก็ไดนี่นะ พระนี่ไปรองเพลงมันตายเลย คือบังคับอยูตลอดเวลา งานอะไรท่ีจะหนักย่ิง
กวางานรักษาจิตใจ บังคับจิตใจ งานน้ีหนักมากนะ เชน อยางท่ีวาน่ังตลอดรุง น้ีงาน
หนักมาก เราจึงไดพูดแลววาในพรรษาที่ ๑๐ บอกตรง ๆ เลยนะ ตั้งแตเราเปนนักบวช
มา พรรษาที่ ๑๐ น้ีหนักมากท่ีสุดจนกระท่ังลืมไมไดเลย เพราะพรรษานี้เปนพรรษาที่
หนักทั้งรางกายและจิตใจ  

รางกายในพรรษานั้นนั่งตลอดรุง ๆ เปนยังไง รางกายของเรานี้เปนเหมือน
ทุกขเวทนามันเผารางกายน้ี มันเหมือนรางกายนี้เปนซุงทั้งทอน ทุกขเวทนาเปนไฟเผา
รางกายของเราสด ๆ รอน ๆ ที่ยังไมตาย แหม มันฟาดจนตัวส่ันเลยนะ โห หนักมาก
จริง ๆ ตัวส่ัน ส่ันก็ไมถอย จิตไมมีถอย ถาลงไดปกลงไปแลวเปนถอยไมได นิสัยเรามัน
เปนอยางงั้น ขาด ๆ ไปเลย ตายไมเสียดาย เสียดายที่ความสัตยความจริงจะเคลื่อนไป
ไมได มันก็ซัดกันลง เวลามันทุกขมาก ๆ นี ้ โถ เหมือนกับไฟเผารางกายน้ีเหมือนกัน
กับไฟเผาซุงนะแหละ แตซุงมันไมมีจิตละซ ิ อันน้ีทุกขเวทนาเผารางกาย รางกายมันมี
จิต มันเผาเขาไป ทีน้ีก็ฟดกันเลย น่ีจงึทุกขมากท่ีสุด 

วันไหนท่ีจติฝกทรมาน จิตไมรอบงาย ไมลงไดงาย วันน้ันทุกขมากท่ีสุด ถึงเวลา
เทากันก็ตาม นั่งแตยังไมมืดก็มีบางท ีจนกระท่ังสวางเปนวันใหมข้ึนมาแลวคอยลุก ๑๒ 
ช่ัวโมง ๑๓ ชั่วโมง ไมใหพลิกใหเปลี่ยนไปทางไหนเลย ทาสมาธิตองเปนสมาธิ อยางอ่ืน
อยางใดไมเอา ไมเปลี่ยน ขอยกเวนไมม ี มีเฉพาะขอยกเวนที่วา เวนแตครูบาอาจารย
เจ็บไขไดปวย หรือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนภายในวัด จะเปนพระเปนเณรเปนองคใดก็ตาม 
เราจะลุกขึ้นไปชวยเหตุการณนั้น ยกเวนขอเดียว นอกจากน้ันมาหาตัวของเราแลวไมมี
ยกเวน เอาปวดหนักออกเลย ปวดเบาออกเลย ตั้งแตเปนเด็กมันขี้ใสตักแมมันมาเทาไร
แลว นี้เปนผูใหญขนาดนี ้ขี้ใสสบงจีวรเอาไปซักไมได เอาไปฆาเสีย มันหนักศาสนา  

นั่นนะดัดเจาของ ดัดอยางงั้น น่ีเด็ดอยางน้ี ดัดอยางน้ีมันไมใชความเสียหาย นี้
เปนความเปนธรรม เด็ดขนาดไหนก็เด็ดเถอะนะ เด็ดเพื่ออรรถเพื่อธรรมเปนธรรมขึ้น
มาเรื่อย ๆ ถาวันไหนจติมันลงไดงายน้ี วันน้ันไมบอบชํ้ามากนะ ถึงจะนั่งเวลาเทากันก็
ตาม มันข้ึนอยูกับจิต ถาจิตพิจารณาเหตุการณตาง ๆ ที่ไมรอบตัวมันก็ไมลง ไมลงวัน
น้ันบอบชํ้ามากทีเดียว ลุกขึ้นนี่ลมทั้งหงายเลย ขาเรานี้ตายหมด ถาวันไหนมันลงไดงาย 
วันน้ันถึงเวลาลุกแลวไปเลย ไมไดระวัง ถาวันไหนมันเอาเสียจนกระท่ังถึงสลบไป แต



 ๑๓ 

มันไมสลบนะ ความทุกขมันถึงขนาดจะเทียบกันไดกับสลบไป อยางน้ันเวลาจิตลงมันก็
ไมมีอะไร  

พอจิตถอนข้ึนมาแลวพิจารณาอีกมันก็ลง แตรางกายน้ีมันตายหมดแลวนะ กอน
ที่จิตจะลงสูความแปลกประหลาดอัศจรรยนี ้ รางกายน้ีบอบชํ้าเต็มท่ี พอถึงเวลาแลวจะ
ลุกน้ี มันตายหมดแลว นั่นแหละที่นี่ตองไดจับขาเจาของ นั่งขัดสมาธิจับขาดึงออกทางนี ้
ๆ คือมันตายหมดแลว เราจะลุกไมไดลมเลย ตองจับขา ทีแรกเราไมรูเราลมตูมเลย เรา
ลุก น่ีเปนคืนแรกนะ มันตายหมดแลว ฟดกันจนเต็มเหน่ียว ทีนี้เวลาจะลุกมันไมเจ็บไม
ปวด ก็มันจะเจ็บอะไรมันตายหมดแลวนี่ พอลุกน่ีลมท้ังหงาย หงายลุกไมขึ้น อาวทําไม
เปนอยางงี้ ไมรูเรื่องนะ ที่ไหนไดแขงขานี่มันเปนทอนไมทอนฟน ตั้งแตสวนนี้ลงไป 
จากน้ีข้ึนมาดี ทางนี้ลงไปมันเปนทอนไมทอนฟน ทํายังไงมันก็ลุกไมไดที่นี่ มีแตแขน 
ขาตายหมด  

ทีน้ีก็ท้ิงไวน้ันกอน คอยดู คราวน้ีเลือดลม เวลาจับขาเราเหยียดออกไป เอามือ
นะจับ ขามันทํางานไมเปนแลวแหละ มันเปนทอนไมทอนฟน เอาขานี้เหยียดออกไป
วางไว เราก็เอามือเทาไวยันไว ดูคอยสังเกต แลวเลือดลมคอยเดินไปๆ ตอไปแขงขา
คอยรูเรื่องรูราว แลวกําหนดกระดิกดู ถามันกระดิกไมไดเฉยน่ีอยาลุกนะ ลุกลมเลย ถา
มัน กระดิกไดๆ กําหนดดูกระดิกดูกระดิกได คูมาลองทดลองดู คูไดเหยียดออกได นี่
เปนการทดลองนะ เอาลุกได ถามันเฉย ๆ อยู กําหนดคูเขามาก็ไมได  กําหนดเหยียด
ออกไปก็เฉย กําหนดกระดิกน้ิวเทาก็เฉย อยาลุก ลุกลมทันที มันเคยแลวมันก็สอนตัว
เอง 

พอวันไหนเอากันถึงพริกถึงขิงอยางน้ัน จิตกวาจะไดลงมันบอบช้ํามาก พอถึง
เวลาลุกข้ึนมาจากท่ีตองจบัขาดึงออก จนกระทั่งเลือดลมเดินสะดวก กําหนดวาคูได
เหยียดได ลุกไดแลวถึงลุก ทุกขมากไหม แลวในขณะท่ีน่ังภาวนาอยู ที่วามันทุกขจน
กระทั่งถึงวาลืมไมลงเลย ในชีวิตของพระเรามีพรรษา ๑๐ เปนพรรษาที่ ๑๐ น่ังตลอด
รุง ๆ แลวเวลาไดกําหนดต้ังสัจจะอธิษฐานวาจะน่ังตลอดรุงน้ี การบังคับจิตใจนี้จิตจะ
คิดออกไปไหนไมได น่ีอันหน่ึงนะ แหมบังคับหนักมากนะ ไมใหจิตน้ีคิดออกไปนอก
ลูนอกทาง แย็บ ๆ ใสอะไรไมใหไป ใหอยูในวงน้ี เปนสติอยูในน้ี รักษาอยูในน้ี 
พิจารณาในรางกายซ่ึงเปนองคอริยสัจ เปนทางพนทุกข เรียกวาทางภาวนาถูกตอง
โดยถายเดียว 

ทีน้ีบังคับจิตไมใหออก ไมใหมันออกไปไหน แลวรางกายก็เปนทุกข ทุกขขนาด
ไหนก็ใหมันหมุนกันอยูกับรางกายน้ีไมใหมันออก จิตก็บังคับอยางหนัก ไมยอมใหออก
ยิบ ๆ แย็บ ๆ ไปไหนเลย น่ีหนักอันหน่ึง แลวก็รางกายทุกขก็ทนเอา อันน้ีก็เปนหนัก



 ๑๔ 

อันหน่ึง ในพรรษา ๑๐ น้ันหนักท้ังรางกายและจิตใจ ท้ังรางกายก็เปนไฟเผาขอนซุง 
ทางจติใจก็บีบบังคับไมใหมันสงออกนอกลูนอกทาง อยางน้ันจึงเปนทุกขมากท่ีสุดใน
พรรษา ๑๐ จากน้ันมาแลวไมเสมอกัน บางทีก็หนักทางรางกาย จิตไมไดหนัก บางทีจิต
ทํางานอยางหนัก รางกายไมหนักก็มี ไมเสมอกันเหมือนพรรษาที ่๑๐  

พอไดกําลังวังชาข้ึนไปแลว ตอจากน้ันไปแลวรางกายกับจิตน้ีไมคอยสนใจวา 
อะไรทํางานหนัก มันไมไดตั้งใจจดจอเหมือนพรรษา ๑๐ เรื่องจิตที่มันหมุนตัวเปน
ธรรมจักร ๆ ท่ีแกกิเลสดวยความเพลิน มันก็ลืมตัวไปเสีย ไมทราบวายากลําบากขนาด
ไหน มันหมุนของมันเปนธรรมชาติไป เมื่อถึงขั้นธรรมฆากิเลสมันฆาเองของมันนะ จึง
เรียกวาธรรมอัตโนมัติ สติปญญาอัตโนมัต ิ เวลาพิจารณาเขาไปนี้มันคลองตัวๆ เปน
ธรรมลวน ๆ แลวมีแตธรรมออก ไมวาจะเดินจะเหินไปไหน แมท่ีสุดฉันจังหันน้ี จิตก็
ไมไดไปเก่ียวของกับอาหารการกิน มันหมุนตัวของมันเพ่ือแกกิเลสฆากิเลส เหมือนกับ
แตกอนท่ีมันคิดอะไรมนัเปนกิเลสท้ังน้ัน  

อันนี้ธรรมก็เปนธรรมทั้งนั้น แกกิเลสไปโดยลําดับลําดา มันจึงไมมีเสมอกัน วา
รางกายทุกขมากเหมือนปน้ัน ปน้ันรางกายทุกขมาก จิตก็บังคับ ทีน้ีหลังจากน้ันมาแลว
จิตมันไมไดบังคับ มันเปนอัตโนมัติของมัน ดําเนินไปตามแถวธรรมแกกิเลสเรื่อย ๆ ๆ 
น่ีธรรมเม่ือมีกําลังกลาแกกิเลสเปนอัตโนมัติเหมือนกัน เราอยาเขาใจวากิเลสท่ีมาบีบบ้ี
สีไฟหัวใจของสัตวโลกจะเปนอยางอื่นอยางใดไป มันเปนอัตโนมัติของมัน ตาเห็นปบ
เกิดกิเลสแลว กิเลสทํางานแลว ตา หู จมูก ล้ิน กาย จิต สัมผัสสัมพันธอะไรเกิดกิเลส 
เปนกิเลสโดยอัตโนมัติในตัวของมัน แตทีน้ีเวลาสติปญญามีกําลังแลว กิเลสเหลาน้ัน
ออนตัวลงไป พอตา หู จมูก ล้ิน กาย สัมผัสสัมพันธอะไรเปนธรรมแลวๆ แกกิเลสไป
ในตัวๆ นี่มันเห็นชัด ๆ อยางงั้น 

บทเวลาถึงขั้นธรรมะแกกิเลสนี้เปนอัตโนมัติ เปนอัตโนมัติตั้งแตสติปญญา
อัตโนมัติน้ีไปหามหาสติมหาปญญา ไมมีความพลั้งเผลอ ตั้งแตสติปญญาอัตโนมัติก็ไม
เผลอแลว ยิ่งมหาสติมหาปญญามันซึมไปเลยๆ เราจะไปหาที่ไหนธรรมเหลานี้นะ หา
จากผูปฏิบัติ เปนขึ้นมาในตัวของเราเอง รูในตัวของเราเอง ไมมีใครรู เรารูคนเดียวหาย
สงสัยๆ ใครไมรูก็เปนเรื่องของเขาซี เรารูของเรา กิเลสเขาละไมได เราละได ทุกสิ่งทุก
อยางท่ีเขาแบกดวยฟนดวยไฟ เราสลัดทิ้งหมดๆ มีแตความสุขลวน ๆ ขึ้นมาเรื่อย น่ัน
เห็นไหมละ การปฏิบัติธรรม  

ศาสนาคงเสนคงวาหนาแนนไปดวยมรรค ผล นิพพานมาตลอด แตนี้เรามันไม
ไดสนใจปฏิบัติศาสนาละซี มีตั้งแตคําวาเรียน เรียนก็เรียนแตตัวหนังสือ เปนนกขุนทอง 
แกวเจาขา เปนหนอนแทะกระดาษ ไมสนใจปฏิบัติ ศีลก็ไมทราบวาบริสุทธิ์หรือไม
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บริสุทธ์ิ ไมสนใจรักษา ไมมีหิริโอตตัปปะ สมาธิ ปญญา ไมสนใจภาวนา แลวจะเอา
อรรถเอาธรรมขึ้นมาปรากฏในเพศของเราไดยังไง เชนอยางเราเปนพระ ก็ไมมีความสุข 
มีแตกิเลสตัณหาครอบหัวใจตลอดเวลา แลวก็ผาเหลืองครอบเอาไว ไมเกิดประโยชน
อะไรเลย ไมปฏิบัติ แลวออกไปก็เอาเร่ืองของกิเลส ความไมเปนทาของตัวเอง ไปพูดโอ
พูดอวด วามรรค ผล นิพพานหมดเขตหมดสมัยแลว มรรค ผล นิพพานไมมี ใคร
ปฏิบัติไปเทาไร ๆ ก็มรรค ผล นิพพานไมมี ก็มันไมปฏิบัต ิ มันพูดดวยความโออวด 
เรียกวาดวยความตาบอดของมัน  

ผูทานปฏิบัติทานปฏิบัติ ผูรูทานรูอยู ผูทานทรงมรรคทรงผล ทานทรงตลอดมา
อยางทุกวันน้ี อยางในวัดปาวัดเขานี ่ ทานอยูในปาเงียบ ๆ วาทานไมทรงเหรอ ทาน
เหลาน้ีเองเปนผูมีความสุขความสงบเย็นใจ ตั้งแตขั้นสมาธิถึงขั้นปญญาและขั้นวิมุตติ
หลุดพนมีนอยเมื่อไร ในพระกรรมฐานท่ีอยูในปาในเขา แตทานไมไดมาแสดง ก็
เหมือนหนึ่งวาไมม ีทานเหลาน้ันแหละเปนผูทรงไว ทั้ง ๆ ที่โลกเปนฟนเปนไฟเผาไหม
หัวใจดวยกิเลสท้ังหลาย ทานจะมีมากมีนอยเผาทานก็ดับมันเร่ือย ๆ อันไหนท่ียังมีทาน
ก็เผา ธรรมมีก็เปนเครื่องแกกันๆ ไปอยางน้ี เปนอยางง้ันนะ 

ทานผูที่จะทรงมรรคทรงผลก็คือผูตั้งใจปฏิบัติตามศาสนา ธรรมวินัยของพระ
พุทธเจา เพราะธรรมวินัยทางเดินนี้เพื่อมรรค ผล นิพพาน รักษาอยูก็ตองเปนอยางง้ัน
เรื่อยมา ถามีผูปฏิบัติอยูมันก็รูก็เห็นอยางน้ีจะใหวาไง นี้มันหมดสงสัยเรื่องศาสนธรรม
พระพุทธเจา บอกไดเต็มเหนี่ยวเลยวา คือตลาดแหงมรรค ผล นิพพาน มาตลอด ทาน
เรียกวา อกาลิโก ๆ ไมมีตนมีปลาย ไมมีเรียวมีแหลม ไมมีคําวาครึวาลาสมัย ธรรมมีอยู
ตลอดไป ใครคุยเขี่ยขุดคนหาธรรมเจอขึ้นมาๆ คุยเขี่ยหากิเลสเปนกิเลสขึ้นมาเผาตัว
เองตลอดไปเหมือนกัน มีอะไรบกพรอง นอกจากผูเสาะแสวงหา เสาะแสวงทางไหนมัน
ก็ได ดีมี ช่ัวมี กิเลสมี ธรรมมี ควาหากิเลสเปนกิเลสข้ึนมา เปนฟนเปนไฟขึ้นมา ควาหา
ธรรมเปนธรรมขึ้นมา รมเย็นขึ้นมา 

น่ีละการปฏิบัติ จึงวาโอยเปนทุกขมากจรงิ ๆ นะ วันนี้เปดใหบรรดาลูกศิษยลูก
หาท้ังหลายฟง เพราะฉะนั้นเวลามาเห็นอะไรมันขวางตาขวางใจมันก็อดไมไดละซี ถาไม
อดนะ มันก็อดไมได ถาอดก็เฉยไวเสีย เหมือนหมาปลอยหํา มันอดไมไดก็ใสเปรี้ยงเสีย
บาง มันขวางตา ขวางใจ ขวางธรรม น่ัน น่ีละท่ีน่ีอํานาจแหงการปฏิบัติตัวเอง ตั้งแต
ความทุกขเริ่มตนมาจนกระทั่งทุกขแสนสาหัสถึงจะเปนจะตายนี ้ มีแตความทุกขเพราะ
ความพากเพียร ผลที่ไดมาเปนลําดับ ๆ จนกระทั่งถึงวาระสุดทายมีความทุกขมาเปน
ลําดับ  
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ผลขั้นสุดทายฟาดกิเลสพังลงไปหมด ไมมีอะไรมากอใหเปนกองทุกขอีกเลย 
เพราะกิเลสเปนตัวสรางทุกข เมื่อกิเลสสิ้นลงไปแลวทุกขจะมีมาจากไหน ไมม ี จิตของ
พระอรหันตทานไมมีทุกข ต้ังแตขณะกิเลสตัวสรางทุกขมวนเส่ือลงไปแลว หมด น่ันละ
บรมสุข จาข้ึนมาในเวลาน้ัน เปนอนันตกาล เรียกวานิพพานเท่ียง สุขประเภทนั้นไม
เหมือนอะไรเลยในโลกน้ีคืออันน้ันเอง ที่วานิพพาน ๆ คืออันน้ัน ถาวาสุข บรมสุข ยัง
คาดไมได บรมสุขวาสุขอยางยิ่งเราแปล แตสุขอยางที่ธรรมชาติอันนั้นไมไดเหมือนสุข
อยางย่ิงท่ีโลกท้ังหลายคาดกัน เลยน้ันอีกๆ เปนอยางงั้น บรมสุข ๆ นี่ปฏิบัติธรรม 

ศาสนารอรับอยูแลวเรือ่งความดีความงาม มรรค ผล นิพพาน บุญ บาป มีอยู 
รับรองอยูตลอดเวลาแลว แตมันไมสนใจปฏิบัตินี่ซี พูดแลวเอาตั้งแตกิเลสมาโปะธรรม 
ๆ เหยียบย่ําทําลายธรรม ถาทําความดีแลวถูกกิเลสดูถูกเหยียดหยาม ถาทําความช่ัว
แลวเปนบากันท้ังโลก มันก็มีแตบาเต็มโลกเปนฟนเปนไฟละซิ เพราะหลงตามกิเลสก็
เปนอยางงั้น ถาไมหลงตามกิเลสจะเปนอะไร ไฟไหมหัวเขาเรามีธรรม มันไมไหมเรา 
มันตางกันอยางง้ันนะ เวลาทําลงไปแลว เหตุท่ีหนักขนาดไหน กับผลท่ีไดรับมันเขากัน
ไดสนิทเลย เปนที่ภูมิใจในเหตุของตัวเองที่สรางมาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ถึงข้ันสละ
เปนสละตาย ผลเปนที่พอใจ  

เมื่อไดถึงผลที่พึงใจแลวทีนี้ไมตายอีก ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผู
ไมเกิด กิเลสพาใหเกิดหาบหามกองทุกข เมื่อไมเกิดแลวทุกขก็ไมมีในหัวใจที่บริสุทธิ์
เต็มที่แลวนั้น เรียกวาธรรมธาตุ พระอรหันตทั้งหลายทานเปนธรรมธาต ุ พระพุทธเจา
เปนธรรมธาตุ โลกอันนี้อะไรจะมาก ครอบโลกธาตุน้ีคือธรรมธาตุท้ังหลายน้ีแหละ อยา
มาวามหาสมุทรยังแคบอยูนะ มันอยูเพียงโลกอันน้ีเทากําปน แตธรรมอันน้ีครอบ
โลกธาตุ กวางขวางกวาน้ัน  

นี่วาพระพุทธเจามีหรือไมม ี มันจาเขาไปน้ีแลวมันหายสงสัยไปหมด มีมากมี
นอยเทาไรมันประจักษอยูในหัวใจ น้ํามหาสมุทรมากขนาดไหนมันก็ประจักษใจของผู
ไปเห็นไปเจอ แลวธรรมชาติน้ีก็ประจักษในหัวใจของผูรูผูเห็นแบบเดียวกันแลวสงสัย
หาอะไร หากวามีความอุตสาหพยายามดัดแปลงแกไขตน ถึงเราไมไดแบบของครูบา
อาจารยไปทุกกระเบียด ก็ขอใหไดอยางลูกศิษยมีครู ใหเดินตามเย่ียงอยางของครูไป
แลว เราจะเปนคนดีมีความสงบรมเย็นในตัวของเรา หนาท่ีการงานครอบครัวเหยา
เรือนจนกระทั่งถึงสวนรวม ตางคนตางมีธรรมแลวจะสงบไปดวยกัน  

เวลานี้โลกเปนฟนเปนไฟเพราะกิเลสเทานั้น ไมใชเพราะอะไรนะ เราอยาเขาใจ
วาอะไรมาทําใหโลกเดือดรอน ท่ีโลกท้ังหลายหลงกันวาโลกเจริญ ๆ น้ันละคือฟนคือไฟ 
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มันก็มาเผาเจาของ มันเจริญดวยฟนดวยไฟ มันไมไดเจริญดวยความสุขเย็นใจภายใน
ใจ เหมือนธรรมเจริญนะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี ้

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาวันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


