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เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ 

เร่ืองของกิเลสตกแตงไมมีส้ินสุด 
 

 สรุปทองคําและดอลลารเมื่อวันที ่ ๓๐ วานน้ี ทองคําได ๙ บาท ๓๕ สตางค 
ดอลลารได ๓๖ ดอลล ยังขาดทองคําอยูอีก ๑๔๔ กิโล ๑๖ บาท ๖๐ สตางคจะครบจํานวน 
๕๐๐ กิโล ทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ๕,๔๑๕ กิโล ท่ีวาทางธนาคารชาติจะรวบรวมใหได 
(๑๐๐ กิโลครับ) เออ ใหได ๑๐๐ กิโล แนนอนแลวนะ (ครับ) รวมธนาคารอะไร 
(ธนาคารพาณิชย ๑๒ ธนาคารครับ) เออ ดูวาอยางน้ัน ไดทองคํา ๑๐๐ กิโล ยังขาดอยูเทา
ไรท่ีวากัน (ขาดอยู ๔๔ กิโล ครับ) เออ ขาดอยู ๔๔ กิโล ที่วา ๑๐๐ กิโลน่ีแนนอนแลวนะ 
(ครับ) ทราบมาจากไหน (ทางธนาคารชาติแจงมาครับ) นี่กัดเขามา ๆ ธนาคารตาง ๆ กัด
เขามาต้ัง ๑๐๐ กิโล ยังเหลืออยู ๔๔ กิโล 

เหวไฮ ไกลอยูนะ เขาไปลึก ๆ เน้ือท่ีวัดกวางต้ังหลายรอยไร อยูกับตีนเขาเลย 
บริเวณวัดหลายรอยไรก็เหมาะสมแลว มีหมูบานสถานที่ใดก็ตองมีวัด ใหความรมเย็นเปน
สุข ใหความอบอุน วัดเปนของสําคัญมากทีเดียวสําหรับชาวพุทธเรา อยูในปาในเขาก็ตาม
ถามีวัดแลวชุมเย็น ๆ ไมมีวัดมีวามีแตความเลอะเทอะไปหมดนั่นแหละ โอย ดูไมไดนะ 

เมื่อเชานี้ก็ออกแตเชาเลย พอสวางเปนวันใหมก็ปุบออกเลย ไปดูที่เขากําลังขุด
คลองใหม คลองเกามันคด ๆ งอ ๆ เขาเลยขุดคลองตรงแนวจากนูนมา เหมือนท่ีหนาวัด
แหละ พอขุดแลวมันก็ตรงแนว อันไหนที่มันคดเขาก็ดัดไปเลย ๆ ทางโนนก็เหมือนกัน 
เมื่อวานนี้ก็ออกแตเชาไปด ูเห็นอะไร ๆ กลับมาแลวก็มาเตือนพวกขุดคลอง เม่ือเชาน้ีกลับ
ไปดูอีก ควรจะไดเตือนตรงไหน ๆ อีก ออกไปแตเชาเมื่อเชานี้ ตรงหนาทางโนนนาจะได
ทําสะพานอีกนะ เห็นเขาทําถนนติดมากับกําแพงเรา คลองเราขุดมาน้ีก็แนใจแลววาจะตอง
ทําสะพานขามไปหาโนน ถนนก็บงบอกมาแลว เรายังไมไดถามทานปญญา หากเปนความ
แนใจวายังไงตองเปนสะพานจนได ไปดูมาแลวคอยแนะน้ันแนะน้ีใหเขาทําตามน้ัน ๆ 
อะไรที่ขัดของก็ปรึกษากับทานปญญา เพราะสวนใหญเรามอบใหทานปญญาหมดแลว เรา
จะคอยไปดูอะไร ๆ เฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับไรกับนาเขาที่ควรจะดัดแปลงของเราใหเขากับ
นาเขาไดยังไง เชนอยางทางถนนนี้เหมือนกัน อันโนนก็เหมือนกัน ทางโนนก็มีทางเขา ทีนี้ก็
เปนปญหาอยูที่ถนนมาตรงนี ้คงจะทําสะพานที่นี่แหงหนึ่ง 
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พอไปเมื่อเชานี้เราไปเจอเอาอยางจัง ๆ กุฏิหลังน้ีใครเปนคนปลูกข้ึนสรางข้ึน กุฏิ
หลังหนาศาลาเราน้ี เราไปเห็นเม่ือเชาน้ีกําลังเอากระเบ้ืองอะไร เขาใจวาเปนกระเบ้ืองมา
จากช้ันเทวดาหรือช้ันพรหมโลกเอามาปูอวดมนุษยเรา กําลังลงกระเบื้องแผนขนาดนี้ ๆ 
เราเดินไปเห็นเลยเขาไปดู กําลังปูกระเบื้องนะ คือพื้นที่ที่ลาดซีเมนตก็เรียบรอย ก็นับวาสูง
พอแลว มันเลยวงกรรมฐานอยูแลว วงธรรมของผูปฏิบัติธรรมเพื่อความพนทุกขโดย
ถายเดียว  เทาท่ีทํามาแลวเราก็อนุโลมแบบหูหนวกตาบอดไป มันก็คอยคืบคลานเขามา 
เหยียบเขามา ๆ พวกสวมพวกถาน คอยเหยียบเขามา ๆ เหยียบธรรมละซี ธรรมเปนยังไง
เขาไมเห็นน่ี สวมถานเขาเคยพอกพูนกันมาแลวทั่วโลกดินแดน มีแตสวมแตถานเต็มบาน
เต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสาร มีแตสวมแตถานในสายตาของธรรม ฟงใหดีวันน้ีนะ 
กระเทือนมาแลวเม่ือเชาน้ี เราต้ังไปดูจริง ๆ  โฮ น่ีเปนความคิดความเห็นอยางน้ี ๆ เอามา
เทียบเคียงกับเรื่องธรรมของพระพุทธเจา เปนอยางน้ัน ๆ เอามาเทียบ 

คือกุฏิหลังน้ีเราก็มองเห็นแลวหลังเด่ียว ๆ อยูนั้น เขาทําทุกอยางเราก็ดู ก็ไมขัด
อะไรมากนัก ทนเอา ขัดธรรม ธรรมเปนแบบฉบับท่ีราบร่ืนดีงามเหนือโลกท้ังปวง คือธรรม 
อันนี้มันก็ซอกแซกซิกแซ็กไปตามภาษาของมันในวงวัฏจักร ในวงของสวมของถาน เอาให
มันยันกัน ไมมีใครพูดในปจจุบัน มีแตหลวงตาบัว จะวาบาก็วาเถอะ สามแดนโลกธาตุน้ีคือ
ถังขยะในสายตาของธรรม คําวาธรรมของพระพุทธเจา องคศาสดาท่ีมาสอนธรรมอยูเวลา
น้ัน จากน้ันแลวก็เปนธรรมลวน ๆ เปนธรรมธาตุครอบโลกธาตุ เหนือทุกอยางในโลกธาตุ
ไมมีอะไรเสมอเลย เพราะฉะน้ันโลกท้ังหลายท่ีเปนเร่ืองแหงวัฏวน จึงเรียกวาเปนสวมเปน
ถานโดยไมสงสัยในสายตาของธรรม 

เราออกไปดู ทําอันน้ันบาง ทําอันน้ีบาง เราดูเมื่อไมขัดอะไรมากนักก็อนุโลมไป 
นิ่งๆ เฉย ๆ ไป แตเม่ือเชาน้ีไปลาดซีเมนตแลว กุฏิหลังนี้พื้นขางบนก็สูงแลว ขางลางก็ลาด
ซีเมนตแลว เราก็นึกวาเรียบรอยแลวเต็มภูมิของสวมของถานแลวกุฏิหลังน้ี ฟาดไปนี้มันยัง
จะประดับสวมถานเขาอีกใหเปนอะไรอีก อันนี้มันยังไมเหม็นพอ จะเอาใหมันเหม็นกวาน้ี 
จะวาอยางนั้นกระมัง ปูอะไรขึ้นมาอีกแผนแคนี้ ๆ กําลังป ูวางสายยาวมา เราก็ไปด ู วันน้ีก็
จะตอ ปูพื้นนี่ใหเลื่อมพั่บ ๆ น่ีเล่ือมข้ีเขาใจไหม เรื่องสวมเรื่องถานมันเลื่อมพั่บ ๆ  

พอพูดอยางนี้ก็เขากันไดแลวกับที่พูดวา ทําไมจึงอัศจรรยมากนัก เขาใจไหม น่ีละ
มันเลื่อมพั่บ ๆ อยางน้ีเขาใจหรือ ไปดูแลวเลื่อมพั่บ ๆ ใครมาดูก็จะวาสวยงามหมดละ 
กําลังจะทําใหเลื่อมพั่บ ๆ ขึ้น อยูใตถุนกุฏินั่นละ จิตมันปบเขาหากันเลย ที่วาเลื่อมพั่บ ๆ 
เลื่อมอยางนี ้ วัฏวนมันเล่ือมพ่ับ ๆ สวยงามอยางน้ี ๆ ใครมาเห็นก็อัศจรรย กุฏิหลังน้ีสวย



 ๓

งามมาก ๆ เขาใจเหรอ ธรรมธาตุปุบเขามาน้ีขาดสะบ้ันไปหมดเลย มีแตสวมแตถานไป
หมดเลย เทียบกันแลวเปนอยางน้ัน 

เราไปเห็นแลวอยางอนุโลมก็คือวาบอกใหรื้อออก ถาไมอนุโลม เอาใหเต็มยศก็คือ
เอาไฟเผาเลยกุฏิหลังน้ี อยาใหมันเหลือซากอยางนี้อยูมันจะเหยียบธรรมพระพุทธเจาไมให
มีเหลือในโลกเลย ธรรมที่เลิศเลอเหนือโลกธาตุนี้ขนาดไหนทําไมถึงไมด ู น่ีเรียกวาอนุโลม 
ใหรื้อออก ที่กําลังเริ่มปูใหรื้อออก ถาไมรื้อออกใหเอาไฟเผาเลยอยาใหมีเหลือ มันจะ
ทําลายธรรมของพระพุทธเจาท่ีเลิศเลอ ท่ีโลกท้ังหลายกราบไหวบูชาอยูใหฉิบหายไปหมด 
จะไมมีเหลือ น่ีละเร่ืองของกิเลสมันเหยียบยํ่าทําลายข้ึนมา เจาของไมรูนะ เราจะไปตําหนิติ
เตียนผูทําไมไดนะ มันหากเปนอยูในหัวใจ มันหากมีเครื่องกลอมของมันใหเขาใจวาอันนั้น
สวยอันน้ีงามๆ สวยงามของกิเลสคือสวมคือถาน สวยงามไมมีสิ้นสุด สวยงามไปเร่ือย ๆ 
ดูซิตึกรามบานชองกี่หองกี่หับประดับประดาตกแตง มีแตประดับตกแตงสวมถานทั้งนั้น ๆ 
ในสายตาของธรรม เอาทานทั้งหลายฟงใหดี 

ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอขนาดไหนท่ีมาสอนโลกอยูเวลาน้ี เวลาน้ีพวกมูตรพวกคูถ
กําลังเหยียบยํ่าทําลายธรรมใหจมลง ๆ มันจะขึ้นครอง มีแตขี้เต็มบานเต็มเมืองเต็มโลก
เต็มสงสารเวลาน้ีนะ นี่ละดูเอาซ ี เราสลดสังเวชนะไปเห็นแลว อยางเมื่อเชาไปดู ยืนพินิจ
พิจารณาดู อํานาจของกิเลสกับเรื่องธรรมไมมีอะไรมาวัดกัน กิเลสมันก็ออกหนาออกตาไป
เร่ือย ๆ ของมัน อันน้ันสวยอันน้ีงามไมส้ินสุดนะ ความสวยของกิเลสไมมีสิ้นสุด ประดับ
ประดาตกแตงเร่ือยไมมีคําวาส้ินสุดเลย เอากระทั่งตายจมไปก็ไมสิ้นสุด ธรรมปุบเขามาเทา
นั้นพอหมด เรียบวุธไปหมด เหนือทุกอยาง น่ีละท่ีวากองข้ีควายเขาใจไหม ที่ไปดูเมื่อเชานี้ 
เทียบกับธรรมปบอันน้ีเปนกองข้ีควายแลว อันนั้นเปนยังไงดูซินะ มันเหนือกันขนาดไหน 
เราไปดูพินิจพิจารณา 

แลวก็มักจะทําเวลาเราไมอยู หรือมันคอยดานเขา ๆ อยูไมอยูก็ทําเรื่อยไป สวนมาก
เวลาเราไมอยูจะซอกแซกทําส่ิงน้ันส่ิงน้ี เพราะเราอยูเราไมสงเสริมในเร่ืองวัตถุการกอสราง
ทุกอยาง มันเปนสวมเปนถานสําหรับผูปฏิบัติเพ่ือความพนทุกขหรือเพ่ือธรรมอันเลิศเลอ 
มันเปนสวมเปนถานท้ังน้ันวาง้ันเลย มันหางไกลกันขนาดนั้นกับธรรมพระพุทธเจา เพราะ
ฉะนั้นจึงคอยเตือน ๆ ถามันควรจะหนักก็หนัก อยางน้ีแหละ วันน้ีไดออกเสียแลวเร่ืองสวม
เร่ืองถานเพราะดูมานาน สวมถานเจาะจง ที่บอกธรรมดาสวมถาน ก็บอกธรรมดากวาง ๆ 
ไป อันน้ีมันเขาเจาะจงแลว ไปประดับประดามูตรคูถใหมันสวยงามขึ้น จะใหมันเหม็นหรือ
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อะไรเขาไมสนใจแหละ มีแตวาสวยงาม ๆ เร่ือยเลย ไปดูเมื่อเชานี ้ มันดูไมไดแลว สวน
มากจะทําเวลาเราไมอยู 

ชอบซอกแซก เรื่องกิเลสนี่ชอบมากนะ ซอกแซกทํานั้นทํานี ้ ท่ีไหนหรูหราฟูฟาไป
หมดแหละแถวน้ัน ตอไปเดี๋ยวจะรุกเขาไปขางในอีก มันเปนอยางนั้นนะมันถอยเมื่อไร
กิเลส มักหากคืบหากคลานเขาไป พอหลวมมือ ๆ สอด พอหลวมแขน ๆ สอด กิเลสไม
ถอยงาย ๆ นะ ดื้อดานไมมีอะไรเกินกิเลส ซึมซาบเขาไปหมดนะ จึงไดไปดูเมื่อเชานี้ ใครท่ี
ไปปูไวใหรื้อนะที่กุฏิหลังนั้นนะ เปนใครปลูกกุฏิหลังน้ัน ใครเปนคนปลูกข้ึน โห ประดับ
ประดาตกแตงขึ้นไปเรื่อย ๆ ยังไมสิ้นสุด นี่กําลังปูกระเบื้องอีก จะใหสวยงามยิ่งขึ้นไปเรื่อย 
ๆ ตอจากนี้ถาไมรื้อแลวก็ใหเอาไฟเผาใหหมดกุฏิหลังนี้ อยาใหเหลือซากอยูเลยนะ มันดู
ไมไดในสายตาของธรรม มันจะคืบคลานไป มีแตสวมแตถานเต็มวัดเต็มวา ไปที่ไหน
หรูหราฟูฟาดวยวัตถุอันเปนมูตรเปนคูถของกิเลสน่ันแหละ 

ธรรมแทมันไมไดเห็น มันไมสนใจน่ันซี ดันไวตานไวมันก็ยังไมรู ๆ วันน้ีจึงเอาให
หนักเขาไปอีกแลว บอกถาไมรื้อใหเอาไฟเผาเลย อยาใหมันขวางตานะ โฮ มันทุเรศจริง ๆ 
อํานาจของกิเลส ทั้งโลกมันเปนอยางนั้นจะใหวายังไง เราพูดอยางน้ีก็เหมือนเราเปนบาคน
เดียว ฟงซิ บาก็บาเถอะบาอยางน้ี วาอยางน้ันนะ มันไมไดถอยใครแหละบาอยางนี้ ตกแตง
น้ัน ตกแตงนี้ มีแตเรื่องตกแตงสวมถานนะ ไปอยูที่ไหนก็อันนั้นไมดีอันนี้ไมด ี หาลูบหา
คลํา หาเกาต้ังแตสวมแตถาน หัวใจมันดีดมันดิ้นอยูเพราะความเดือดรอน ตัวสวมตัวถาน
เขามาเหยียบหัวใจ จนกระทั่งดีดดิ้นไมมีวันมีคืนทุกแหงทุกหนเต็มไปหมด สัตวโลกอยูที่
ไหนไฟคือกิเลสอยูที่หัวใจ เผาอยูท่ีน่ัน ๆ มันไมดูที่วานี่นะ 

ถาไปอยูก็ตกแตงตรงนั้น ตกแตงตรงนี้ ในครัวน้ีก็เหมือนกันเราก็ดู แตไมทราบวา
เราดูนะเพราะเราไปเราก็ไปตามประสีประสาเซอ ๆ ซา ๆ ไป สวนมากจะดูตั้งแตกระจอน
กระแต ไมคอยสนใจกับอะไรแหละ คือเห็นกระแตนี่รักเมตตาเปนพิเศษอยูนะ ไอพวกที่ไป
ปลูกไปสรางอะไรแลวตกแตง มันทํากระตอบก็ตกแตงกระตอบ มีเสื่อหมอนมันก็ตกแตง
เสื่อหมอน มีอะไร ๆ ตกแตงหมด ไปดูเอาซ ิ  เรื่องของกิเลสมันมีของมันอยางนั้นตลอด 
แลวจะตําหนิใคร เจาของไมรูนี่วาไง มีแตตกแตงเรื่อย ๆ สมมุติวาหมอนขาด มันนอนไม
หยุดไมถอยจนหมอนแตกหมอนขาด ตกแตงใหมคือเย็บหมอนใหม เขาใจไหม มันตก
แตงอยูนั้น โหย มันนาทุเรศนะ 

ธรรมน่ีเวลามันข้ึนมาแลว เหลาน้ีจะเห็นเปนฟนเปนไฟไปหมดนะ อํานาจของธรรม
ไดขึ้นมาแลว เหลาน้ีเปนฟนเปนไฟเปนสวมเปนถาน เร่ิมเปนลําดับ ๆ ไป ธรรมะสามารถ
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เทาไร มีความละเอียดแหลมคมเทาไรยิ่งเห็นโทษของมันหนักเขา ๆ น่ีละผูท่ีทานเดินทาง
ดานปญญาอัตโนมัติแลวเปนอยางนั้น คือเห็นชัดเจนเขา ๆ  เร่ืองสวมเร่ืองถาน เรื่องฟน
เรื่องไฟเรื่องมหาภัยของวัฏจักร มันจะเปดจาขึ้นมาดวยสายตาของสติปญญาอัตโนมัติ หรือ
มหาสติมหาปญญามันจะจาไปหมด ๆ เห็นไปหมด ๆ ทีนี้ปดออก ๆ ก็ถีบขึ้นเรื่อย ๆ น่ัน
ละท่ีทานผูทําความเพียรถึงขนาดท่ีแสดงไววาฝาเทาแตก คือไมมีวันถอยเลย จะบืนออก
จากฟนจากไฟนั้น เปนอยางน้ัน 

ใหฟงเสีย คําน้ีใครพูดท่ีไหนในประเทศไทยเราน้ี หลวงตาบัวไมไดคุยนะ หลวงตา
บัวเอาธรรมออกมาพูด ดูแลวจึงคอยพูดไมไดมาอุตรินี่นะ มันเปนอยางน้ันจริง ๆ ก็ดังที่
เคยพูดใหฟง เวลาไปเดินชมเชยสรรเสริญเจาของ เยินยอเจาของอยูบนหลังเขาวัดดอย
ธรรมเจดีย ตอนเชา เราไมไดลืม ไปเดินจงกรมอยูตั้งแตยังไมสวางทางดานตะวันตก วัด
ดอยธรรมเจดีย น้ันเปนเดือน ๓ ทีนี้จิตมันสงางามมันสวางไสว จิตน่ีมันวางไปหมดเลย แม
ที่สุดมองดูตนไมภูเขา ภูเขาท้ังลูกน้ันมันก็เพียงเปนราง ๆ เทาน้ัน จิตมันทะลุไปหมด ๆ 
มองดูเจาของมันก็ทะลุไปแบบเดียวกัน มีแตความสวางจาอยูงั้นตลอด ทีนี้มันก็อดไมไดซิ 
โอโห จิตเราน้ีทําไมถึงไดสวางไสวเอานักหนา อัศจรรยเอานักหนานา ยืนรําพึงนะ 

คือมองไปไหนมันจาไปหมดเลย นี่ละสวมถานของอวิชชา เอาฟงใหดี น่ีละสวมถาน 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาเปนกษัตริยวัฏจักร นี้สวมถานของอวิชชาตัวสุดทาย มัน
หลอกไดขนาดมหาสติมหาปญญาหลงมันนะ จิตลงขั้นมหาสติมหาปญญาเผลอที่ไหนเมื่อ
ไร แตอันนั้นมันยังละเอียดเขาไปอีก ยังเหนือสติปญญาอันนี้อีกอยู ยังไมรูนะ ยืนชมเชย
เจาของอยูน้ันเสียจน ทีน้ีพระธรรม น่ันเห็นไหม พระธรรมทานเหนือกวาธรรมชาติท่ีเรา
อัศจรรยเยินยอสรรเสริญมันอยูน้ัน พระธรรมทานก็เตือนออกมา กลัวหลง ข้ึนมาในใจน่ี 
ยืนรําพึง ออกมาเปนคําพูดเปนคํา ๆ ออกมา จะวาเปนเสียงก็ไมใชนะ เปนเสียงเปนคําอยู
ในหัวใจน่ันแหละ พูดงาย ๆ ออกมาวา ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน น้ันแลคือตัวภพ 
น่ันละทานเตือนแลวนะ 

จุดก็คือจุดอันสวางไสวอยูในหัวอกเราน้ีแหละ เราไมรูวามันเปนจุดละซี ทานเตือน
เขามาตรงน้ี ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน น้ันแลคือตัวภพ ตัวน้ีแหละตัวภพ เราก็ยังงง
ไปอีก ดูซินะ เกงไหมอวิชชา น่ีละมันหลอกวาระสุดทาย ถึงขนาดอัศจรรยอวิชชาที่สวางไสว
น้ี สวางไสวของอวิชชา คือกษัตริยวัฏจักร ไดแกอวิชชา นี้เปนสุดทายของอวิชชาที่หลอก 
สวางขนาดน้ัน เห็นไหมรูตัวเมื่อไร พระธรรมทานมาเตือนบอกวา ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยู
ที่ไหน น้ันแลคือตัวภพ ก็คือจุดของดวงสวางนี่แหละ มันก็ไมรู เอ มันจุดยังไง ตอมยังไงนา 
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หลงไปอีก นี่เดือน ๓ อยูวัดดอยธรรมเจดีย แบกความสงสัยสนเทหน้ีไปอีกเขาภูเขา ไป
อําเภอบานผือ ศรีเชียงใหม 

แตกอนไมมีอําเภอศรีเชียงใหม มีแตอําเภอบานผือ อําเภอทาบอ เขาไปลึก ๆ โนน
ไปอยูในภูเขา เขาเรียกถ้ําผาดักหรืออะไร จนกระทั่งเริ่มเดือน ๖ ถึงกลับมาจากโนนอีก 
กลับมาก็ขึ้นภูเขาลูกนี้อีกแหละ วัดดอยธรรมเจดีย คราวน้ีเปนเดือน ๖ แบกความสงสัยจุด
ตอมอันนี้ไปโนนแลวกลับมาอีก มาคราวน้ีจึงไดมาเขาใจ พูดใหมันเต็มยศที่วา การท่ีเรา
หลงมันแลวกลับมามวนเส่ือมัน มาลางแคนมัน วางั้นก็ได กลับมาเดือน ๖ คราวน้ีกลับมา
ลางแคนกัน แตไมมีเจตนานะ พูดใหมันถึงใจวางั้นเถอะนะ เราหลงก็หลงเสียจนขนาดน้ี 
จนธรรมทานเตือนขึ้นมามันยังไมยอมรับ แบกไปถึงอําเภอบานผือ ทาบอ เลยเขาไปถํ้าผา
ดัก อยูคนเดียวท้ังน้ันนะเหลาน้ี ประมาณเร่ิมเดือน ๖ ละมังจึงกลับมาจากนูน 

มาคราวน้ีข้ึนภูเขาวัดดอยธรรมเจดียอีก นี่ละคราวที่ไปแกแคนกัน มันแกแคน
สําเร็จในคืนแรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๖ ต่ืนเชาข้ึนมาก็เปน ๑๕ ค่ํา เปนวันอุโบสถ ลงอุโบสถแลว
เราก็ออกจากวัดดอยธรรมเจดียมาวัดสุทธาวาส เราไมลืมนะ แรม ๑๔ ค่ํา ถึงไดมาแกแคน
กันตรงนั้น น่ันเห็นไหมละ นี่ละกองขี้ควาย ทีแรกเราวาอัศจรรย ๆ  บทเวลาธรรมอันน้ีได
ขึ้นผึงนี ้ สิ่งที่วาอัศจรรยกลายเปนกองขี้ควายไปหมดเลย เห็นไหม เปนอยางน้ันละ เหนือ
กันขนาดไหน จึงมาตําหนิส่ิงท่ีเรายกยอสรรเสริญสุดหัวใจวาเปนกองข้ีควาย ธรรมน้ันสูง
ขนาดไหนฟงซินะ นี่ละมันไดรูกันอยางนี้ มาเห็นนี้มันจึงสะดุดใจกึ๊กเลย นี่เขาก็ตกแตงให
สวยใหงาม กิเลสมันตองการสวยงาม มันตกแตงนี้แลวยังจะตกแตงอีกนะนั่น ถาสมมุติวา
ไมมีใครเตือนยังจะตกแตงอีก เร่ือย ๆ ตกแตงขี้กองนั้นแหละ ใหมันสวยงามของมันนั่น
แหละไปเร่ือย ๆ  

พอดีเราไปเห็นเสีย วันน้ีไปเห็นแลว นี่ละเปนยังไง พูดใหเต็มยันตามหลักธรรม
ชาติแหงความจริงจึงเรียกวาภาษาธรรม ไมไดดูถูกเหยียดหยามอะไร พูดตามหลักความ
จริง ธรรมกับวัฏจักร ธรรมธาตุกับวัฏจักรน้ี เทียบกันแลววัฏจักรน้ีเทากับมูตรกับคูถ กอง
สวมกองถานเต็มไปหมด วัฏจักรเปนอยางน้ัน ธรรมธาตุน้ันเหนือแลวถึงไดมาตําหนิอันน้ี
วาเปนกองมูตรกองคูถ เวลามันอยูดวยกันมันก็ไมเห็น พนออกไปแลวมันก็เห็น 

การตกแตงนี้กิเลสไมมีพอนะ ใครไปอยูที่ไหนก็ตามเถอะ จะตกแตงอะไรใหดีขึ้น
เร่ือย ๆ แตไมมีความสิ้นสุดวาแคไหนมันดีมันพอ ไมมี มีแตใหดีเรื่อย ตกแตงเรื่อยอยูงั้น 
เรื่องกิเลสหาความพอไมม ีมีแตดูดแตดื่มไปเรื่อย ๆ ถาธรรมพอเปนระยะ ๆ พอถึงขั้นพอ
ตัวเต็มที่แลวพอ น่ีละพากันจําเอาบาง หลวงตาตายแลวไมมีใครมาพูดอยางน้ีนะ จะไมมี 
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เวลาน้ีก็มีแตหลวงตาองคเดียวพูดน้ีแสลงหูสวมหูถานเต็มโลกเต็มสงสาร ไมอยากบอกวา
มันแสลงหูผูหูคน เราอยากจะวาแสลงหูสวมหูถาน ใหมันถึงใจกับธรรมอันนี้ ที่กําลังรื้อขึ้น
ไปหาธรรมอันน้ัน พูดอยางนี้เปนการดูถูกหรือ กําลังลากขึ้นไปนูน ยังจะวาดูถูกอยูเหรอ น่ี
ละเปนอยางน้ัน 

ธรรมพระพุทธเจาเลิศขนาดไหน เวลาน้ีตีบตันเขาไป กิเลสมันพอกมันพูน ใครอยูที่
ไหนมีแตสงเสริมกองมูตรกองคูถ ใหสดสวยงดงามยิ่งขึ้น ๆ เหยียบธรรมลงไป ๆ ดวย
ความหาประมาณไมไดในการสงเสริม กิเลสชอบสงเสริม ชอบยกยอ ยกยอเทาไรหาความ
สิ้นสุดแหงความยกยอไมมี คือเรื่องของกิเลส ไมมีอะไรพอ ถาลงกิเลสไดสวมเขาไปเปน
เจาของแลวไมพอทั้งนั้น นี่เราพูดใหฟงชัด ๆ ธรรมพระพุทธเจาเลิศขนาดไหน ปฏิบัติให
มันรูซิ 

คิดดูซิอยางที่วาอัศจรรยตัวเองถึงขนาดนั้น มันไมนาอัศจรรย นาชมเชยจะชมเชย
หรือคนเรา ใชไหม มันก็นาชมเชยเต็มหัวใจ มันตองชมเชย ข้ึนอุทานเสียดวยนะ โอโห ๆ 
จิตดวงน้ีทําไมถึงสวางไสวขนาดน้ีเชียวนา  มองไปที่ไหนมันทะลุไปหมดเลย วาง ยังตอง
เอาประจักษตอหนาอีก เอาหินกอนใหญ ๆ น้ี มองไปนี้ทะลุผึงเลย หินก็เปนเหมือนเงา ๆ 
จิตมันทะลุ มองลงแผนดินทะลุ แลวแผนดินเลยกลายเปนเงา ๆ ไป มันของเลนเมื่อไรจิต
ดวงนี้ ดวงท่ีวาเปนสวมเปนถาน 

ทีน้ีบทเวลาธรรมธาตุผางข้ึนมาเทาน้ัน พรึบหมดเลย อันนี้เลยกลายเปนกองขี้วัว
ขี้ควายไปหมด ความรูความเห็น ความแปลกประหลาดอัศจรรยอยูในวงของ อวิชฺชาปจฺจ
ยา เปนกองมูตรกองคูถไปหมด เปนกองขี้ควายไปหมด อันนั้นเปนยังไง ฟงซิ มันเหนือกัน
ขนาดไหน ไมควรตําหนิ ๆ ไดยังไง แตกอนยอมันเสียจน ไมรูตัวเลย ทีน้ีบทเวลาไดเห็น
ธรรมชาติที่มันเทียบกันแลวมันดูไมไดวางั้นเถอะนะ บอกไดวากองสวมกองถานเทานั้น พอ
ดูไดฟงได กองทุกขเต็มตัว ๆ กองสวมกองถานนี้กองทุกขเต็มตัว ธรรมชาตินั้นไมมีทุกข 
พระพุทธเจา พระอรหันตไมมีทุกข หมดโดยประการทั้งปวงไมมีอะไรเหลืออยูเลย ตั้งแต
ขณะที่กิเลสซึ่งเปนตัวสาเหตุสรางทุกขขึ้นมาพังลงไปจากหัวใจเทานั้น พระอรหันตทานจึง
ไมมีความทุกข 

คําวาบรมสุขน้ันก็สุขเหนือโลกไปเสีย เราต้ังวาบรมสุขคือสุขอยางย่ิง น้ีก็เปนการ
คาด อันนั้นเหนืออีกนะ ฟงซิ เหนือขนาดไหน ธรรมพระพุทธเจาเลิศขนาดไหน ใหมันเห็น
ประจักษตาของเราจะไปหาพยานมาจากไหน สามแดนโลกธาตุนี้มันก็ไมเคยหวั่นกับอะไร 
ก็เหมือนกับคนตาดีเพียงคนเดียว ดูคนตาบอดเต็มศาลา เขาจะมาโจมตีคนตาดีวาอะไรก็
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ตาม แตเขามันคนตาบอดทั้งนั้น เราจะไปถือสีถือสาเอามาเปนพยานไดยังไง ก็คนตาบอด 
เราเห็นไมตนน้ีเสาตนน้ี เราคนเดียวเห็น เขาปฏิเสธกันหมด ใตถุนศาลาน่ีไมเห็น มีแต
หลวงตาผีบาองคเดียวน้ีเห็นตนเสา พวกเราไมเห็น พวกเรานะ พวกตาบอดเขาจับมือกัน
โจมตีเรา ทั้ง ๆ ที่เขาตาบอดกันทั้งหมด น่ันละพระพุทธเจาตรัสรูเพียงองคเดียวเทาน้ัน 
ขนาดไหนก็เหมือนกัน ไมมีความหมาย พระอรหันตตรัสรูปงขึ้นมา สิ่งทั้งหลายไมมีความ
หมาย อันน้ีผึงเดียวไมตองหาใครมาเปนพยาน อันเดียวพอแลวๆ นี่ละธรรมพระพุทธเจา
เลิศเลอขนาดไหน ใหพากันตั้งหนาตั้งตา 

สติปญญาตกแตงใหดีนะ สิ่งที่จะตกแตงพระพุทธเจาก็สอนหมด ตกแตงความพาก
ความเพียร ใหขยันหม่ันเพียรอุตสาหพยายาม ใชความพินิจพิจารณา เรียกวาตกแตง สติ
ตั้งใหด ีนี่เปนสิ่งที่จะตกแตงใหพนจากธรรมชาตินี้ เขาใจเหรอ เราเสริมข้ึน ๆ อะไรก็ตาม
เมื่อเสริมแลวมีกําลังขึ้นดวยกัน ทางชั่วก็มีกําลัง ทางดีก็มีกําลัง น่ีเราเสริมในทางท่ีดีมีกําลัง
เร่ือย ๆ ใหสงเสริมในอรรถในธรรม อยาไปหาสงเสริมแตเสื่อแตหมอน พูดไปไหนมันก็ไม
พนเสื่อพนหมอน คือมันติดคออยูกับทุกคน น่ังอยูน่ีวาไมมีเส่ือมีหมอนเหรอ มันเปนอยาง
น้ันนะ พิลึกพิลั่นจริง ๆ นาทอใจจริงๆ อยางพระพุทธเจาทรงทอพระทัย ไมทอยังไง หัวใจ
ดวงเดียวกันเห็นมันก็รูเหมือนกัน เปนแบบเดียวกัน 

ก็ฟงซิ อยางที่เราก็เคยพูด เราก็ตัวเทาหนู ทําไมพูดออกมาได ก็หัวใจมันเต็มดวง
เหมือนกันที่มันรู พระพุทธเจาเปนราชสีหก็เต็มภูมิราชสีห หนูก็เต็มภูมิหนู ทําไมจะยัน
ออกมาไมได เปนสักขีพยานซึ่งกันและกันไมได เวลาเต็มข้ึนมาในหัวใจเห็นหมด ตาชางตา
ใหญ ๆ มันก็เห็นเต็มตัวของมัน ตาหนูตัวเล็ก ๆ มันก็เห็นเต็มตัวหนู หนูจะไปยืมตาชางมา
ใชไมไดนะ ชางจะไปยืมตาหนูมาใชก็ไมได ตางตัวตางเต็มภูมิดวยกัน น่ีละหัวใจกับธรรม
เต็มภูมิดวยกันแลวพระพุทธเจากับสาวกก็เต็มตัวดวยกัน ตามภูมิของตน ๆ นี่มันก็เปน
อยางนั้น 

ทีน้ีก็ยอนเขามาหาจุดท่ีมันเปนท่ีวา ฟาดินถลม นี่มันเคยเปนเมื่อไร เอาจนนํ้าตาพัง
ไมรูตัวเลย พราก ๆ เหมือนฟาดินถลม มันเปนอยูในจิต สวนฟาดินเขาก็อยูของเขาอยาง
น้ันแหละ แตเวลาน้ีมันกระเทือน มันอยูที่นี่เหมือนฟาดินถลมเลย น่ีละอวิชชาตัวมหาภัยท่ี
บีบบี้สีไฟใหความทุกขทรมานตอสัตวทั้งหลายพาใหตกนรกหมกไหม ตายกองกันอยูนี้มา
ตั้งกัปตั้งกัลปคือตัวนี้กดอยูที่จิต พอตัวนี้พังทลายลงไปเทานั้น จิตดีดผึง น่ันแหละฟาดิน
ถลมตรงนี ้ พอเวลามันไปเต็มที่แลว เอา น่ีสรุปความมา แลวมองดูโลกน้ีเราเคยเกิดเคย
ตายมาสักเทาไรมันสงสัยท่ีไหน แตกอนมันไมเห็น ทีน้ีมันเห็นจะวาไง โลกนี้เคยตายกอง
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กันมาสักเทาไรๆ แตกอนมันไมเห็น ปดรอยตัวเองมา ทางนี้ปดรอย ๆ ไมเห็นๆ สุดทายก็
วาตายแลวสูญ 

ตายกองกันมาสักกี่กัปกี่กัลป มันยังลบไดวาตายแลวสูญเพราะมันไมเห็นรองรอยท่ี
มา ทีน้ีเวลามันจาข้ึนมามันเห็นหมด แลวจะไปลบรองรอยเจาของไดยังไง เมื่อเปนอยางนั้น
แลวทอใจ โถ โลกเปนอยางน้ีเหรอ เปนฟนเปนไฟมากี่กัปกี่กัลป เปนฟนเปนไฟเพราะ
อํานาจแหงกรรมช่ัว กรรมดีพอชโลมพอพยุงกันไปๆ แกกันไปเหมือนโรคกับยากับหมอ 
คอยแกกันไป ถาโรคแบบไอ.ซี.ยู ไมสนใจกับอะไร นี่พวกปทปรมะ ไมเชื่อบุญเชื่อบาป 
แลวพวกนี้คือพวกนั้นเอง ไมมีวันมีคืนที่จะหลุดพนไปได พวกเชื่อบุญเชื่อบาปทําคุณงาม
ความด ีเอาทุกข เวลาทุกข ๆ ความดีมีอยูจะตานทานกัน บรรเทากันมีอยู เวลามีมากข้ึน ๆ 
ก็ปดทุกขออก ๆ ผึงไดเลย ดวยอํานาจแหงความดี 

ทีนี้ก็พูดยอนเขามาหาที่วานี้อีก ไมตองไปหาดูอยางงั้น มันจาอยูน่ี มันเห็นไปหมด
เลย ทีน้ีเวลามันเปนเต็มท่ีแลว โอโฮ ธรรมะลงขนาดนี้แลวจะไปสอนใครได นั่นฟงซ ิ มัน
เปนอยูในน้ี ลงธรรมขนาดน้ีแลวจะไปสอนใครได สอนใครเขาจะหาวาบากันท้ังโลกเลย เรา
อยูไปกินไป พอถึงวันก็ไปเสียเทานั้น คือถึงวันตายแลวก็ไปเสียเทาน้ัน ไปสอนใหลําบากลํา
บนทําไม วาง้ันเลย ไมมีใครยอมรับลงถึงขนาดนั้นนะ ทีแรกบอกวา ไมมีใครยอมรับ แลว
สอนก็ไมมีใครยอมรับ แลวสอนไปทําไม มันเปนในจิต รําพึงอยูในจิต สักเดี๋ยวก็มีแงรับกัน
นะ กําลังจะทอดธุระ สอนโลกสอนไปยังไงๆ ลงขนาดนี้แลวจะสอนไดยังไง แลวใครจะไปรู
ไดเห็นได ธรรมชาตินี้มันเหนือทุกสิ่งทุกอยาง แลวใครจะไปรูไดเห็นได สอนใครเขาก็จะวา
บา โอย อยูไปกินไปพอถึงวันเทานั้นก็เอาแหละ ถึงวันตาย สอนไปทําไมใหลําบาก 

สักเดี๋ยวธรรมขึ้นมาอยางที่วา เหมือนมีจุดมีตอมนั่นแหละ ทีนี้ก็ผุดขึ้นมาปงเลย ถา
วาธรรมประเภทนี้สุดวิสัยของโลกที่จะรูไดเห็นได ไมมีใครรูไดเห็นไดแลว ตัวเราเอง หมาย
ถึงวาเราเอง เปนเทวบุตรเทวดามาจากไหนทําไมถึงรูไดเห็นได รูไดเพราะเหตุใด น่ีเขาจุดน้ี 
ขึ้นมาทักกันเลย คือทีแรกวาจะทอดธุระ จะไมเอาเร่ืองเอาราวกับใคร อยูไปกินไปวันหนึ่ง 
ๆ เทาน้ันพอ แลวพระธรรมเตือนขึ้นมา ถาวาธรรมเหลาน้ีเปนธรรมท่ีสุดวิสัยของโลกท่ีจะรู
ไดเห็นไดแลว เราเปนเทวดามาจากไหนทําไมถึงรูได เห็นไหมละ เรารูไดเพราะเหตุใด คํา
วา เหตุใดคือสายทางมา เขาใจไหม เชนอยางมาวัดปาบานตาด มาเพราะเหตุไร มาเพราะ
สายทาง ทางมานี้ก็มาตามทาง น่ีสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว พอวาอยางนี้ยอมรับทันที
เลยท้ัง ๆ ที่จะปลอยไปหมดจะไมเลนกับอะไรแลว 
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ทําไมถึงรูไดเห็นได เราเปนเทวดามาจากไหน แลวรูไดเพราะเหตุใด มันก็เปนสาย
ทาง คือทางดําเนินของเรามาโดยลําดับ ตามสวากขาตธรรมมาถึงที่นี ่รูได ออ มาตามสาย
ทาง ออ รับทันทีเลย รูไดเพราะเหตุใด สายทางจากการปฏิบัติของเรา เราดําเนินมาถึงข้ันน้ี
ก็มาตามสายทางพระพุทธเจาท่ีสอนไวเรียบรอยแลว เมื่อพระธรรมทักขึ้นมาวา ถาวาสุด
วิสัยของโลกที่จะรูไดเห็นได เราเปนเทวดามาจากไหน เราถึงรูไดเห็นได สําคัญท่ีวา รูได
เพราะเหตุใด ก็คือสายทาง เพราะเหตุไร ออ เพราะเหตุน้ีคือธรรม สอนมาดําเนินมา ทีนี้
รับเลยนะ ทั้ง ๆ ที่เกือบจะเขาขั้นเต็มที ่จะปลอยแลว จะไมเอาอะไรแลว พอวา รูไดเห็นได
เพราะอะไร มันก็วิ่งถึงสายทาง ยอมรับ เอาละรูได น่ันยอมรับ ถึงไมมากก็ได ไมมีนะ
ปฏิเสธ ก็เราเปนเคร่ืองยันอยูแลว เรามาตามสายทาง เรารูได ผูดําเนินมาตามน้ีเขาตองรู
ไดเหมือนกันนั่นซ ิความหมายวาง้ัน จึงวาออได ไมมากก็ได น่ันยอมรับ น่ีละท่ีวาอัศจรรยก็
อัศจรรยอยางน้ัน แตไมพนวิสัยของมนุษยเราไปได เอาละพอ 
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