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เม่ือวันท่ี ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ 

เจ็บไขไดปวย 
 ถาพอวาไมสบายนี่มันก็เหมือนกับลิงชวยลิงนะ ทั้งพระทั้งเณรมาไดขูไลลงกุฏิ 
ไมใหขึ้น มายุงอะไร มันเปนอยูกับเราตางหาก ไมไดเปนอยูกับพระกับเณรกับใครตอ
ใคร อยามายุงนะ พอวาไมสบายคนนั้นก็มายุงคนนี้ก็มายุง คนน้ันมาถามคนน้ีมาถาม 
ตอบกับคนก็เลยจะตาย มันไมไดเรื่องอะไรนี ่ เคยเปนเคยอะไรอยู เรื่องเจ็บไขไดปวย
มันมีอยูในธาตุในขันธนี้ดวยกันทุกคน ถามันจะหายก็หาย ถาไมหายมันก็เปนอยูในธาตุ
ในขันธ มาเยี่ยมมายามมาดูกันเกิดประโยชนอะไร วากําลังใจ กําลังใจอะไร เราไมไดเอา
จากใครแหละกําลังใจ พอมีคนมาเย่ียมก็ดีใจอยางง้ันเหรอ น่ีไมดีใจมีแตไลขนาบเลย 
เย่ียมหาอะไรวาง้ันเลย หมอจะมาตรวจไมใหตรวจ เวลาน้ีปกติ ไมจําเปน..ไมตรวจ 
 นี่เคยพูดแลวเปนสองเมื่อไร ไมไดเปนสองเหมือนใครนะ พูดยังไงเปนอยางงั้น
เลย บอกแลวเปนระยะ ๆ ถาพอที่จะเกี่ยวของกับหยูกกับยาอะไรเราก็เกี่ยว พอที่จะลด
สวนไหนลงเราลดของเราเอง ๆ เวลามันเปนมากจริง ๆ อะไรก็ไมเกิดประโยชนแลว...
ยาไมตอง นั่นตัดเขา ๆ สุดทายใครมายุงไมไดนะ หามไมใหมาแตะตองจนกระทั่งราง
กาย หาม..น่ัน จะตายคนเดียว ก็อริยสัจแสดงปาง ๆ เรียนธรรมะไมเรียนอริยสัจจะ
เรียนอะไร ถารูตองรูอริยสัจนี่ซ ิรูกันแลวจะไปหลงกันอะไร อะไรมันทนอยูไดก็อยู อะไร
อยูไมไดมันพังของมัน ก็รูกันอยูวาพังจะไปตื่นมันหาอะไร ไมตื่น พูดจริง ๆ ใครจะวา
บาก็วา ไมตื่นก็บอกไมตื่น เวลาต่ืนก็บอกวาต่ืน นี่มันไมตื่นก็บอกไมตื่น 
 อยางเมื่อคืนวันที ่๒๖ มันเอาอยางหนัก หนักแบบหน่ึง เปนอยูขางบน ลุกนั่งไม
ไดเลย ลมตูม ๆ นั่งอยูกับหมอนก็พันกันอยูกับหมอน กุฏิมันหมุนไปหมดเลย อะไร ๆ 
หมุน แมที่สุดที่นอนหมอนมุงหมุนไปตาม ๆ กันหมด เราก็รูวามันหมุน ธาตุขันธมัน
เปนของมันก็ไมเห็นตื่นมันอะไร มันจะหมุนไปไหนวะ ปดประตูไวหมดแลวมันจะหมุน
ออกนอกทวีปไดเหรอ ประตูปดแลวใสกลอนแลวน่ี เอา มันก็หมุนอยูภายในนี ่ๆ 
 คืนแรกดูเหมือนคืนวันท่ี  ๒๖ พอวันที่ ๒๗ หกทุมเริ่มอีกแลว เร่ิมคราวน้ีมันไม
ไดเปนอยูขางบน มันเขาขางในละซิ หมุนแลวเขาไปขางใน เอ นี่มันจะไมไดถอดกลอน
ประตูออกเหรอ เวลาตายพระเณรก็จะมางัดประตูลําบากน่ีนะ ขนาดน้ันนะวันน้ัน มัน
หมุนเขาขางใน ตองไดรับกันละ เรียกวาตั้งกองทัพรับกัน มันเขาขางในน้ีรุนแรงนะ เขา
เรียกเขาอุโมงคใหญ เปนอยูภายนอกนี้คอยยังชั่ว วันน้ันเขาขางในดวยจนจะไดเปด
ประตูไว ผูมาดูใหเห็นชัดเจนไมตองมางัดประตูใหลําบาก หนักอยูคืนน้ัน จากนั้นมาก็
เบามาเร่ือย ๆ แตกําลังไมมีนี่ซีสําคัญ มันคงเปนเพราะยาอะไรก็ไมรู 
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 เร่ืองตายนะอยามาวิตกวิจารณกับเรานะ บอกชัด ๆ เลย อยามาวิตกวิจารณกับ
หลวงตาบัว กลัวหลวงตาบัวจะเปนอยางโนนอยางน้ี ลงนรกหลุมไหนเราจะลงของเรา
เอง ถามันควรจะไปลงนรกเราจะลงของเราเอง มันควรจะไปไหนเรารูอยูในตัวของเรา
แลว เพราะฉะน้ันเราถึงไมสะทกสะทานเราบอกตรง ๆ เลย ไมงั้นสอนทําไมสอนคน 
สอนหลอก ๆ หลอน ๆ ไดยังไง ถอดออกมาจากหัวใจ ถามันจะรูก็รูที่หัวใจนี ้ถอดออก
จากนี้สอน 
 เพราะฉะนั้นถึงสอนใหมีธรรมภายในใจหนามันถึงมีหลักยึดนะ สิ่งภายนอกเอา
เรื่องไมไดนะ เงินกองกองเทาภูเขานี่ก็จะเกิดประโยชนอะไร เวลาจําเปนมาแลวเกาะไม
ไดยึดไมได พัง ๆ ๆ ดีไมดีเปนเปรตเฝากองทรัพยสมบัติอยูนั้นอีก จะไปไหนมาไหนก็
ไปไมไดแหละ นั่นมันเปนภัยแกตัวเองถาไมรอบคอบตัวเอง เพราะฉะน้ันจึงใหสราง
ความด ีอบรมจิตใจของเราใหมีความแนนหนาม่ันคง ใหมีหลักใจกับธรรมะ ธรรมะเปน
เกาะที่สําคัญมากที่จะยึดเพื่อความแคลวคลาดปลอดภัย ถาไมมีธรรมแลว กําหนดดูเจา
ของเวลาไหนก็เร ๆ รอน ๆ โลเลโลกเลก เวลาจะตายก็แบบเดียวกันน้ี หาความแนนอน
ไมไดมันก็กลิ้งไปเลยซ ี
 ดูเจาของใหรูซีวาเราไดสรางความดีอะไรไว ความดีนั้นละเปนที่พึ่งเปนพึ่งตาย 
ไอเร่ืองกิเลสหลอกคนมีแตความเพลิดความเพลินร่ืนเริงบันเทิงเหมือนไมมีปาชา บท
เวลาปาชาปบเขามาหาน่ีไมเห็นมีคําพูดอะไรตอบรับกัน มีทาตอสูกัน ตายดวยกันท้ังน้ัน
แหละ กิเลสหลอกคนหลอกมาสักเทาไรแลว เวลาเปนบากับกิเลสมันเหมือนไมมีปาชา 
เหมือนจะไมตาย คนท้ังโลกเราจะอยูคํ้าฟาคนเดียวเรา น่ันเห็นไหมกิเลสหลอกคน มัน
ไมเข็ดไมหลาบน่ีนะ เพราะฉะนั้นถึงสลดสังเวชซ ิการส่ังสอนหดเขามา ๆ โห สอนกันไป
ยังไงนี่ 
 น่ีก็สอนใหรูเร่ืองรูราว ใหยึดความดีใหดีนะ อยูในบานในเรือนก็ใหมีศีลมีธรรม
เปนเคร่ืองบังคับ ใหสงบรมเย็นภายในครอบครัวภายในเพ่ือนฝูงดวยกัน ถาตางคนตาง
มีธรรมแลวสงบ ธรรมะพระพุทธเจาไมเคยทําโลกใหกําเริบแตไหนแตไรมา นอกจากทํา
โลกใหสงบเทาน้ันเอง เพราะโลกมันวุนวาย โลกวุนวายคืออะไร ก็เพราะอํานาจของ
กิเลสน่ันแหละ มันเขาไปตีแหลกไปหมด วุนวาย ธรรมเขาไปเปนน้ําดับไฟระงับดับ 
เพราะฉะนั้นจึงตองใหมีธรรมภายในใจตัวเอง ภายในความประพฤติ มีหลักใจอยูงั้น 
แลวสรางความดีคือการบังคับจิตใจของตนไมใหทําความช่ัว นอกจากนั้นก็ทําความด ีๆ 
ความดีก็เสริมเขาไป ๆ จิตก็มีกําลังแลวก็แนใจตัวเองไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งแนใจทีเดียว
ไมตองไปถามใคร รูอยูในใจน้ีทานวา สนฺทิฏฐิโก ประกาศปาง ๆ อยูในหัวใจ 
 จึงบอกตรง ๆ วาเวลาตายใครอยามาเปนกังวลกับเรานะ เราไมกังวลกับใคร 
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บอกตรง ๆ เลย สามแดนโลกธาตุนี้ไมกังวลกับอะไรทั้งนั้น เอา ทนไมไหวเหรอ.. ไป 
เทาน้ันเอง ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา แบกมาตั้งแตวันเกิดแลว ยิ่งคนมีกิเลสอยางพวก
เรา ๆ ทาน ๆ ดวยแลวแบกท้ังอุปาทานดวยนะ ไมแบกเพียงความรับผิดชอบในธาตุใน
ขันธพาอยูกินหลับนอนเทานั้นนะ ยังแบกดวยความยึดมั่นถือมั่น เปนกองทุกขอันหนัก 
อันนี้แบกสองชั้น 
 พระพุทธเจาพระอรหันตทานแบกเพียงอันเดียว เพียงรับผิดชอบอยูในธาตุใน
ขันธเทาน้ัน เหอ อยูไมไดเหรอ จะไปแลวเหรอ ไปก็ไปซี ปลอยปงเลย น่ีเรียกวาหมด
ความรับผิดชอบ สวนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอะไรทานไมมีตั้งแตวันตรัสรูปงขึ้นมา
เทาน้ันแหละ ไมตองซ้ําซาก นัดเดียวเทาน้ันพอ พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคพระสาวก
ทั้งหลายทุก ๆ องคตรัสรูหนเดียวปงเทาน้ันพอ ขาดสะบั้นไปหมดแลวไมมีอะไรมาเปน
เงื่อนตอ แลวธาตุขันธนี้มันจะเอาอะไรมาตอ มันก็เปนโลกเหมือนกันกับโลกทั่ว ๆ ไป 
มันจะมีอํานาจอะไรมาเปนเงื่อนตอ ใหเกาะใหเกี่ยวใหไดยึดไดถือ ใหไดแบกใหไดหาม
ใหหนักละ 
 เรียนใหรูใหเห็นซิ เรียนใหเจอซิธรรมน่ี เจอแลวไมกราบพระพุทธเจาไมมีในโลก
น้ีวาง้ันเลย เพราะธรรมะเปนอันเดยีวกัน ปจจุบันอยูท่ีน่ี ไมมีอดีตอนาคต เขาในวง
ปจจุบันเปนอันเดียวกันแลวพอ นี่ละองคศาสดาแทอยูตรงนั้น ตรงที่บริสุทธิ์ ใจที่
บริสุทธ์ิ  ปงเทาน้ันไมวาพระพุทธเจาและสาวก  นตฺถิ  เสยฺโยว ปาปโย ไมมีความยิ่ง
หยอนกวากันเลย เสมอกันหมด ตรงนั้นตรงเสมอกัน อํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารน้ัน
ตางกัน อยางพระพุทธเจาก็ไมเหมือนกัน พระสาวกก็ไมเหมือนกัน มีความเหลื่อมล้ําต่ํา
สูงตามนิสัยวาสนาท่ีเคยทําความปรารถนามาตางกัน แตเรื่องความบริสุทธิ์เมื่อถึงนั้น
แลวเหมือนกันหมดเลย เมื่อไปถึงนั้นแลวก็จะไปหวงอะไร เร่ืองเหลาน้ันมันเร่ืองหยาบ 
ๆ ไปหวงเขาอะไรไปหวงเขาอะไรไปแบกเขาอะไร เขาหยาบ ๆ ถาเราวาเราเปนคนละ
เอียดแลวไปเปนบากับเขาทําไม ถาละเอียดก็ใหไปตามความละเอียดของตนซี อยาไป
ตามความหลงซี น่ัน 
 น่ีพอวาไมสบาย โห คนน้ันมารุมคนน้ีมารุมรําคาญจะตายนะ ตอไปน้ีใครตอใคร
ก็ตาม จะใหเอาขายเอาแรวไปดักไวที่ประตูนั่น ใครมาใหมันชักเอา ติดบวงเราแกกันอยู
ท้ังวัน มายุงอะไรนักหนา เขาใจไหม ไปดักขายไวนั้นซิ ใหแกต้ังแตขาคนหัวคนจากบวง 
มายุงนัก นี่ไมใชโรคยุงนะพูดจริง ๆ พูดออกมาเต็มหัวใจเลย น่ีไมใชโรคยุง ไมยุงกับ
ใคร อยูกับกุฏิก็ไมยุงอยูแลว ย่ิงเวลาท่ีโลกเขาสมมุติวาเร่ืองเปนเร่ืองตายเขาดายเขาเข็ม 
มันก็นาจะยุงมากตอนนั้นอีก นี่ไมยุงวางั้นเลย จะอยูก็อยู กินไดกินไป นอนไดนอนไป 
ไมอยูเหรอ ไมอยูก็ไปซี 
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 เทาน้ันอริยสัจ เรียนอริยสัจใหรอบแลวเปนอยางน้ัน ไมกระทบกระเทือนกัน 
ระหวางความเปนกับความตายไมกระทบกระเทือนกันนะถาเรียนใหรอบแลว ถาไมรอบ
แลวความเปนกับความตายจะรบกันแหละ รบตลอด นั่นละสรางกองทุกขขึ้นมาในเวลา
รบกัน ถาเรียนรอบเสียหมดแลวไมกระเทือนกันแลวก็ไมรบกัน แสนสบาย วางไวตาม
เปนจริงของธาตุของขันธของใจ ใจที่บริสุทธิ์คือใจที่อิ่มตัวพอเต็มที ่ แลวยึดอะไรถือ
อะไร เอาอะไรมาเพ่ิม ถามาเพิ่มอยูก็แสดงวายังบกพรอง 
 น่ีไดพยายามสอนลูกเตาหลานเหลนท้ังหลายท่ีมาวัดมาวา เหน่ือยขนาดไหนเรา
ก็อุตสาหสอน เพราะหัวใจเปนของสําคัญมาก มันจะสมบุกสมบันไปอีกตลอดกี่กัปกี่
กัลป เรื่องเกิดเรื่องตาย ๆ ของใจดวงเดียว ๆ น้ี แลวกิเลสมันก็ลบลางวาตายแลวสูญ 
ฟงซิ คนเกลื่อนโลกสัตวเกลื่อนโลกอยูนี้มันยังหลับตามาโกหกโลกได แลวโลกก็หลับตา
เช่ือมันดวยนะวาตายแลวสูญ ๆ น่ีเห็นไหมแผนดินอันน้ี เพียงท่ีเรามองเห็นดวยตาเน้ือ
ของเราน้ี หาที่เหยียบยางไปไมได เต็มไปดวยสิ่งที่มีอยูทั้งหลาย แลวกิเลสวาตายแลว
สูญ ฟงซิ ยังเชื่อมันอีก ถามันสูญแลวอะไรมาน่ังเต็มศาลาน่ี มันสูญไปเสียหมดแลวเอา
อะไรมาเกิด น่ังเต็มศาลาอยูน่ี ดูน้ีซิ 
 นี่มันไมดูซ ิ วิ่งตามกิเลส ว่ิงแบบหลับหูหลับตาว่ิง นี่ละตัวมันจะไป จิตดวงน้ีละ 
พอลมหายใจหมดเทานั้นละดีดปบออกแลว เร่ืองบุญเร่ืองบาปจะติดแนบแลวน่ัน ไมมี
อะไรติดในโลกนี ้มีบุญกับบาปติดใจ เพราะฉะน้ันจึงวาใหสรางความดีหนา บาปมันเปน
ภัย มีมากมีนอยกดลง ๆ บีบบังคับลงใหเกิดความทุกขมากนอยตามวิบากแหงกรรมชั่ว
น้ันแล ถาเปนกรรมดีก็ดีดขึ้น ๆ ดีมากเทาไรดีดขึ้น ๆ ดีสุดขีดดีดเลยดังพระพุทธเจา
และสาวกทาน หมดแลวเร่ืองการทองเท่ียวในวัฏสงสาร ขาดสะบั้นลงตั้งแตขณะตรัสรูที
แรก รูในหัวใจเจาของขณะน้ันดวยนะ ไมใชวาตรัสรูวันน้ีแลววันหนาโนนถึงจะไปเอาใบ
ประกาศนียบัตร ไปรับประกาศนียบัตร ปริญญาน้ันปริญญาน้ี ปริญญาขี้หมาอะไร
โกโรโกโส รับกันมาแลวไมเห็นสมปริญญา ปญญาชน ๆ มันชนดะ ปญญาชนของพระ
พุทธเจาไมไดเปนอยางนั้น ไมงั้นจะเปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราไดยังไง พระองคไม
แนในพระองคแลวสอนโลกไดยังไง สอนดวยความแนนอนออกมาจากใจ 
 เพราะฉะน้ันจึงพยายามรักษาใจใหดีนะ มันไมสูญ ตายแลวมันไมสูญ ตายมากี่
กัปกี่กัลปจิตแตละดวง ๆ ของบุคคลและสัตวแตละราย ๆ นี้เอามาแขงกันไมได คือมัน
มากดวยกัน ไมมีใครท่ีจะวาคนน้ีนอยคนน้ันมาก แขงกันได คนน้ันชนะคนน้ีแพอยางน้ี
ไมม ี คือมากตอมากขนาดนั้นละ เร่ืองเกิดเร่ืองตายมาต้ังเทาไรแลว แลวยังจะไปอีก
อยางน้ันตลอด ถาความดีไมมีเราจะยนวัฏฏะเขามาไมไดนะ 
 การท่ีจะยนวัฏฏะท่ียืดยาวแสนยืดยาวน้ีใหหดส้ันเขามา หดยนเขามา ๆ น้ีเพราะ 
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อํานาจแหงความดีเทาน้ันไมมีอยางอ่ืน ไมมีอะไรชวยไดเลยนอกจากความดีนี้เทานั้น 
แลวเวลาไปเกิด เกิดเหมือนเขาก็ตาม เชื้อแหงภพชาติยังมีอยูก็ไปเกิดในสถานที่บุคคล
มีบุญน้ันแลไมเหมือนคนมีบาป แลวก็หดยนเขามา ๆ วัฏวนท่ียืดยาวแสนยืดยาว 
อํานาจแหงบุญกุศลนี้คอยตัดเขามา ๆ ตัดยนเขามาจนกระทั่งถึงปจจุบัน ดังพระพุทธ
เจาพระอรหันตทานน่ันถึงบทปจจุบันแลว ขาดสะบ้ันลงในเวลาน้ัน 
 ที่นี่เปดโลงหมดเลย เคยเปนมาเทาไรไมตองถาม ถามใครอะไรเปนเร่ืองของเจา
ของแท ๆ มองปบนี้มันพุงไปหมดเลย อยางน้ันซิจึงเรียกวารู จะไปถามใครก็เรื่องของ
เจาของเปนแท ๆ ไปถามคนไหน โลกเลกไปไหน มองดูปจจุบันนี้ฟาดลงอดีตมันสักเทา
ไร ดูไปอนาคตก็รูชัดละซี มันตัดขาดไปหมดแลว ปจจุบันก็ขาดแลว เปนมาสักเทาไร
ขาดแลว อนาคตที่จะสืบตอไมมีแลว ปจจุบันน้ีบริสุทธ์ิแลวพอแลวทุกอยาง น่ันจึงเรียก
วารูซี 
  ธรรมะพระพุทธเจาสด ๆ รอน ๆ ตรัสไวชอบแลว ๆ เรามีแตศึกษาเลาเรียนมา
แลวก็มาอวดนํ้าลายกัน วาเรียนรูมากรูนอยอะไร ๆ ยุงไปหมด ไดแตนํ้าลายความจํา 
ความจริงไมปรากฏในหัวใจเลย กิเลสไมไดถลอกปอกเปก ดีไมดีกิเลสหัวเราะดวยซ้ําไป 
เรียนนักธรรมตรีก็ โห กูนี่ไดนักธรรมตร ี แนะกิเลสข้ึนแลวเจาของไมรู ยังดีใจเหอเปน
บาอยู พอไดนักธรรมโท โห กูน่ีช้ันโทนะ ข้ึนแลวคึกคัก กิเลสมันหลอกทางน้ีเปนบาแลว 
พอนักธรรมเอก มหาเปรียญ โอยกาวไมออก กูนี่คือตูพระไตรปฎกเคลื่อนที่ เคลื่อนที่
อะไรพวกกิเลสเต็มหัวแหละนั้น ถาไมรูก็ใหรูเสีย 
 พูดวาหลวงตาบัวน่ีไมพูดวาใคร หลวงตาบัวเปนท้ังนักธรรมตรี นักธรรมโท นัก
ธรรมเอก ท้ังมหาเปรียญ พระไตรปฎกเคล่ือนท่ีก็หลวงตาบัวน่ีเคล่ือน เวลาน้ีมีแตความ
ขี้เกียจออนแอเคลื่อนที ่ ไมมีพระไตรปฎกเคลื่อนที่เหมือนแตกอน เด๋ียวน้ีมีแตความ
ออนแอทอแท เมื่อเชาไปบิณฑบาตไมได แตกินไดเคลื่อนที ่มันเปนยังง้ัน มีแตเคลื่อนที่
ไปอยางง้ันเด๋ียวน้ี 
 เปนหวงจริง ๆ นะ เปนหวงลูกหลาน โถ มรสุมท่ีเราจะสมบุกสมบันผานมรสุม
ไปนี ้ ตางคนตางจะไดรับความกระทบกระเทือนรอนมากรอนนอย ถาใครมีบุญมีกุศลมี
ความดีก็จะมีความรอนนอย เวลาผานไป ๆ กระแสของกิเลสตัณหามีแตฟนแตไฟเผา
ไปนี ้แลวเราก็ชอบมันเสียดวยนะ ตรงไหนที่ไฟกลา ๆ แข็ง ๆ ไฟท่ีมันจะเผาใหพินาศ
ฉิบหาย มันชอบตรงน้ันเสียดวยนะ ตรงไหนไฟไมแรงไมชอบ ตรงไหนที่กระแสของไฟ
จะออกมาจากจุดนั้นแรง ๆ แลวชอบมาก ๆ 
 ดังราคะตัณหานี่เปนตน นี่ไดเทศนทุกวัน เราอยากวาทุกวันนะ เพราะอันน้ีรุน
แรงมากก็บอกแลว ไฟอยูตรงนี้มาก แลวสัตวท้ังหลายชอบมาก น่ีตรงน้ีละตรงสําคัญ 
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รอน ๆ เพราะอันน้ีแหละ ฆากันแหลก ปจจุบันก็เห็นกันอยูชัด ๆ อยางนี้ ทั้งผัวทั้งเมีย
ฆากันไมเลือกหนาดูซินะ ผัวเมียฆากันไดลงคอ พอแมกับลูกฆากันไดลงคอ เห็นไหม
เร่ืองกิเลสตัวน้ีตัวสําคัญมาก แลวมันปล้ินปลอนรอยสันพันคม ไมมีหิริโอตตัปปะ ตัว
หนาดานท่ีสุด ใหโลกทั้งหลายไดทําบาปทํากรรมอยางไมสะทกสะทาน ก็คือตัวนี้เปนตัว
สําคัญมาก รุนแรงมาก แลวโลกก็ชอบมากเสียดวย กําลังเสริมกันใหเปนบาไปหมดเลย
เวลาน้ี เสริมไปหมดทุกอยาง อะไร ๆ ก็เสริม เสริมอันน้ีนะ หย่ังเขามาหาตัวน้ี ๆ ละ 
อันนี้กิ่งกานมันมาจากไหน พอดูไป มาจากตัวน้ัน กิ่งกานที่แสดงออกมานี้มาจากไหน 
คือตัวนั้น ๆ บังคับออกมา ๆ โลกชอบมากนี่ซิเห็นไหม 
 พระพุทธเจาทานบังคับเอาไวเพื่อไมใหมันรุนแรงเกินไป ทานจึงวาใหมีศีลมี
ธรรม คือมีวินัย มีเครื่องกําจัด มีเครื่องปองกันรักษาตัวเอง มีธรรมเทาน้ันเปนเคร่ือง
ปองกัน ถาไมมีธรรมแลวเตลิดเปดเปง สัตวน้ีเหมือนกับลงในหมอนํ้ารอนน่ันแหละ ไม
มีความหมายอะไรเลย แตนี้เมื่อมีอรรถมีธรรมอยู ก็ยังมีเจ็บมีแสบบางแตไมถึงกับหมด
เนื้อหมดตัว เพราะธรรมเปนเคร่ืองยึดไว 
 ทานจึงสอนใหอยูในขอบเขตของธรรม ไมงั้นอันนี้จะเปนฟนเปนไฟรุนแรงเอา
มากท่ีสุดเลย ถาไมมีธรรมเปนเครื่องกั้นกาง เร่ืองกาเมสุ มิจฉาจาร ละไมไดทานก็ไมได
บอกวา เอาละใหไดนะ ทานก็ไมไดวาน่ีนะ เมื่อละไมไดก็ใหรักษาใหดีนะ ใหอยูในกรอบ
อันน้ีนะ ความพอเหมาะพอดีจะอยูในนี้แหละ ถาเลยน้ีไปแลวเปนไฟ ๆ ทันท ี หญิงก็
หญิงปลอม ชายก็ชายปลอม ผัวก็ผัวปลอม เมียก็เมียปลอม ไมใชเมียจริงผัวจริง 
เหมือนคูพึ่งเปนพึ่งตายกันนี้ 
 เพราะฉะน้ันจึงใหฝากลงตรงน้ี ความสุขความเจริญ ความเย็นอกเย็นใจ ความ
ตายใจตอกันจะมีอยูจุดนี้ ทั้ง ๆ ที่มีกิเลสอยู มีอยูก็เย็นอยูที่จุดนี ้ น่ันทานบอกไวอยาง
น้ันนะ พอแย็บออกไปจากนี้แลวเอาละนะ หามเขียงตามไมทันแหละ กิเลสเอาไปสับไป
ยําแหลกหมดเลย มันเปนของดีเมือ่ไร หญิงถาเปนเมียเราก็ดีถาเปนหญิงปลอมเปนยัง
ไง ชายก็เหมือนกันถาเปนผัวเรามันก็ดี ถาเปนชายปลอมเปนยังไง เหลาน้ันมันปลอม
ท้ังน้ันนะ พระพุทธเจาก็ตัดไวหมด วาน่ันเปนสวนของเขาน่ีเปนสวนของเรา ตัดไว ๆ 
เพื่อใหอยูในกรอบแหงความพอดี เพราะตัวน้ีมันรุนแรงมาก ใครจะไปรูยิ่งกวาพระพุทธ
เจา เมื่อละไมไดใหปฏิบัติอยางนี้ทานวา เอาจนกระทั่งละได ใหปฏิบัติอยางนี้ ๆ ใหอยู
ในกรอบอันน้ีแลวจะรมเย็น 
 เอามาแขงกันซ ิ คนมีศีลมีธรรมกับคนไมมีศีลมีธรรมเอามาแขงกัน คนมีความ
โลภมากกับคนมีความปรารถนานอย เอาสามีภรรยาน้ันละมาแขงกัน คนน้ี อปฺปจฺฉตา 
เปนผูมักนอย มีความปรารถนานอยท่ีสุด คือมีผัวเดียวเมียเดียว เอา ตั้งลงกึ๊ก คูนี้คูผัว
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เดียวเมียเดียว เอาน้ันมาต้ังก๊ึก ไอนั่น ๒๐ ผัว ๓๐ เมียเอามาแขงกนั เปนยังไงที่นี่ 
ความสุขทางนั้นกับทางนี้เอามาแขงกันซ ิ แลวยังไมทันจะไดแขงคูผัวตัวเมียที่เขามากัน
มาก ๆ แลวเขาจะฆากันใหเราดูดวยซํ้า ผัวเมียคูน้ีดูสบาย ดูพวกนั้นแยงกันเปนบากัน 
 เปนอยางน้ันละอํานาจของกิเลสตัณหาราคะน้ีมันรุนแรงเหมือนไฟลามทุง หา
ความสุขท่ีไหนได มีมากี่เมียกี่ผัว เอา ลองดูซิถาอวดเกงกวาพระพุทธเจา มีแตฟนแตไฟ
เผาไหมท้ังน้ันแหละ แหลกเหลวไปหมด หาความแนนอนใจหาความตายใจไมได หาท่ี
เกาะที่ยึดไมไดก็คือพวกนี้แหละ นี้มีที่ยึดที่เกาะ มองมาในบาน มองมาหาผัวก็ตายใจ 
มองมาหาเมียก็ตายใจแลว อันนั้นมองไปไหนไมมีคําวาตายใจ มีแตสลบไปเรื่อย ๆ จน
กระท่ังตายเลยพวกน้ีนะ 
 เรายังไมเชื่อพระพุทธเจาจะไปเชื่อใคร เรื่องโรคอันรุนแรงที่สุดพระพุทธเจาก็
แสดงไวแลว อันน้ีเปนอันดับหน่ึง รุนแรงท่ีสุดเลยในโลกเราน้ีวาง้ันเลย ทานจึงใหรักษา
ใหอยูในกรอบใหมีศีลมีธรรมแลวเย็น คูแขงกันไมตองเอามากอยางที่วานี ่ อยาเอาเงิน
เอาทองเอาขาวเอาของมาแขงกัน เอาผัวเอาเมียละมาแขงกัน คนน้ัน ๒๐ ผัว คนน้ี ๒๐ 
เมีย เอามาแขงกันกับคนผัวเดียวเมียเดียว น่ีเร่ืองความสุขความสงบเย็นใจ ความตายใจ
ทุกสิ่งทุกอยาง คนนี้จะกอบกําเอาไวหมด คนน้ันจะควานํ้าเหลว ๆ ท้ังน้ันละ เปนบาเฉย 
ๆ เปนบาควานํ้าเหลวเฉย ๆ ไมไดมีของจริงนี่นะ 
 ดูหญิงคนนี้ก็ปลอมคนนั้นก็ปลอม มีกี่สิบคนก็ปลอม มีกี่รอยกี่พันคนปลอม
หมดไมใชจริง ผัวก็เหมือนกัน ชายนี้มีกี่ชายเอามานี้ก็ปลอมนั้นก็ปลอม เพราะไมใชผัว
แท ๆ มีรอยมีพันมีหมื่นมีแสนปลอมทั้งหมด น่ีผัวเราน่ีเมียเราสองคนจริงแลวเทาน้ัน
พอ นี่มีน้ําหนักมากไหมละ นี่ละที่ตายใจอยูตรงนี ้พระพุทธเจาจึงสอนลงตรงนี้ ใครจะ
ไปรูละเอียดแหลมคมยิ่งกวาองคศาสดา ศาสดาองคเอก กิเลสมันอวดเกงเสมอแหละ 
แตมันก็เอากองทุกขนั่นแหละเผาหัวคนที่โงไปตามมันเชื่อมัน 
 ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องจิต จิตน่ีสําคัญมากนะ ตัวภพตัวชาติตัวนักทองเที่ยว อยางพอ
แมครูจารยม่ันท่ีเราเขียนไวในประวัติของทาน จิตคือนักทองเที่ยวทานวา นั่นละดูเอาซิ 
ไมหยุดแหละไปอยูตลอด ๆ แลวจะไปอีกไมมี..คือท่ีผานมาแลวยืดยาวฉันใด และท่ีจะ
ไปขางหนาก็จะยืดยาวฉันน้ัน ถาไมมีความดีเปนเครื่องตัดทอนนะ จะเปนไปอยางนี้
ตลอดเหมือนมดไตขอบดงนั่นแหละ ไตไปไตมาอยูนี้ไมมีทางออกเพราะมันวงกลม 
วัฏฏะแปลวาเคร่ืองหมุน ๆ มันหมุนไปหมุนมาก็เหมือนกับขอบดงนั่นแหละ วกไปเวียน
มาเกิดแลวเกิดเลา ภพเกาภพใหมของเจาของนั่นแหละไมรูกี่ครั้งกี่หนจําไมไดนะ 
เพราะมันมากตอมาก นี่ถาไมมีความด ี
 มีความดีเราสรางตัวของเราใหเปนท่ีแนใจ ๆ เปนคนรักศีลรักธรรมรักผัวรักเมีย 



  

หวงใยหมูคณะ ๑๐๑ 

๑๐๑

ซ่ือสัตยสุจริตตอกันน้ีเปนบอแหงการสรางความดีท้ังน้ัน ถาปลีกจากน้ีแลวสรางกรรม
เผาหัวเจาของ เราพยายามสรางใหดีอยางน้ีเราจะเปนท่ีแนใจ ๆ วัฏวนก็จะหดยนเขามา 
ๆ จนกระทั่งถึงปจจุบันกึ๊กอยางพระพุทธเจาและสาวกทาน ทานแสนสบาย 

เอาละเทศนเทาน้ันละ พากันจําเอานะ วันไหนเทศนทุกวัน ๆ ใหพร 


