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เพื่อรักษาของดีเอาไว
กอนจังหัน
กฎของพุทธศาสนานี้วางลงเปนชั้นๆ คือกฎของพุทธศาสนาสําหรับพุทธบริษัท
แตกอนมีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทานแยกไวเปนชั้นๆ สําหรับผูปฏิบัติ พระ
ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระ ภิกษุณกี ็ปฏิบัติตามแบบภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาก็มีแบบ
มีฉบับเปนเครื่องปฏิบัติ ไมใชลุกๆ ลามๆ กาวกายยุงไปหมด อยางเมืองไทยเรานี่พูด
ใหชดั เจน หลวงตาบัวอยูในทามกลางเมืองไทย เมืองไทยนี่หากฎหาระเบียบไมได โลเล
โลกเลกไปหมด อะไรก็โลเล เขาวาอะไรดี ความับๆ เร็วยิ่งกวาลิงเมืองไทยเรา จะเอา
อะไรมาเปนแบบเปนฉบับเปนเนื้อเปนหนังของตัวไมคอยได แมที่สุดพระก็ยังเลอะ
เทอะไปได นี่คือความไมมีกฎไมมีระเบียบ มันไมนาดู
การแตงเนื้อแตงตัวเหมือนกัน เราไปดูซิประเทศเขา ประเทศไหนๆ เครื่องวัด
เครื่องตวงของเขาคือเครื่องแตงเนื้อแตงตัวเปนสําคัญมาก พวกเราเลอะๆ มองไปทาง
นี้ไปเห็นหมา มองทางนั้นไปเห็นคน เครื่องแตงตัวหมากับคนมันเหมือนกัน ที่ผดิ กัน
อยูบางก็คือหมามีหาง คนไมมีหาง คนแพหมา เมืองไทยเราคนแพหมา หมามีหาง เปน
อยางนั้นนะ มันไมไดหลักไดเกณฑอะไร นี่เราเอาแบบพุทธศาสนาที่เปนชีวิตจิตใจของ
ชาวพุทธเรามาวัดมาตวง มันไมมีแบบมีฉบับเลย แมแตพระก็เลอะๆ เทอะๆ
ถาลงพระไมมีแบบฉบับแลว จะใหประชาชนเขาถืออะไรเปนแบบเปนฉบับ พระ
ตองเปนแบบเปนฉบับของพระ ศีลแนนหนามั่นคง ขอวัตรปฏิบัติหนาที่การงานของ
พระใหเปนเรื่องของพระๆ ไมกาวกายกัน ดูแลวงามตา อันนี้มันเลอะเทอะไปหมด เลย
ไมมีอะไรเปนแบบเปนฉบับ ดูไมได
การแตงเนื้อแตงตัวก็เหมือนกัน ธรรมดาเขาใชกางเกง สําหรับผูชายนี้กางเกง
เขาเรียกวาเครื่องแตงตัวสากล แตงไปไดทกุ แหงทุกหนไมแสลงหูแสลงตา แตเกี่ยวกับ
เรื่องผูหญิงเขามีแบบมีฉบับของผูหญิงในประเทศนั้นๆ ที่ไมมีแบบมีฉบับคือประเทศ
ไทย จะดูหมาก็ไมถนัด จะดูหมูกไ็ มถนัด จะดูวัวก็ไมถนัด จะดูคนก็ไมถนัด มันคละ
เคลาไปหมดดวยการแตงเนื้อแตงตัวไมมีแบบมีฉบับ เรียกวาไมมีหลักใจ หลักใจหลัก
ยึดไมมี กฎเกณฑไมมีแลวไขวควาไปหมด
พุทธศาสนานี้มีหลักมีกฎมีเกณฑทุกอยาง พระก็ตองใชกฎเกณฑของพระ เอา
หลักธรรมหลักวินัยมาเปนกฎเกณฑการปฏิบัติของพระ ประชาชนก็แยกออกไปใช แลว
ก็นาดูนาชมตามเพศของตนๆ ไมเลอะๆ เทอะๆ นี่ละที่วาเมืองไทยเราไมคอยมีแบบมี
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ฉบับ เอาหลักพุทธศาสนาซึ่งเปนหัวใจของคนไทยเราออกวัดรูกันหมดเลย ถาผูปฏิบัติ
ตามหลักตามเกณฑแลว ไมวาฆราวาสไมวาพระนาดูทั้งนั้นแหละ อันนี้มันเลอะๆ
เทอะๆ ไปหมด โอ นาทุเรศนะ เมื่อเปนเชนนั้นแลวผลที่จะไดกไ็ มเห็นมีอะไร เพราะ
เหตุคือความเลอะๆ เทอะๆ ในการเคลื่อนไหวปฏิบัติตัวเองมันเลอะเทอะ ผลก็ตอ ง
เปนแบบเดียวกัน ถาจริงจังทุกอยางๆ ไมวากิจนอกการใน ผลจะเปนของดีขึ้นมาๆ
นาดู
ยกตัวอยางเอานี้เลย วัดปาบานตาด ถามาขวางกับหลักธรรมหลักวินัยขอไหน
แลว เฉพาะอยางยิ่งหลักวินัย อยางนอยเตือน เราพูดจริงๆ มากกวานั้นขับเลยๆ ไมให
อยู เนื้อรายเปนภัยตอสวนใหญ ถาเตือนไมเอาแลวใหออกทันทีๆ เพื่อรักษาของดี
เอาไว ของชั่วของเสียหายของเปนภัยใหขับออก นั่นละหลักธรรมหลักวินัย อยาง
พระพุทธเจาทานปรับอาบัติปาราชิก สังฆาทิเสส... เรื่อยๆ ปรับโทษคนที่หมดความ
เยียวยา
ทุกสิ่งทุกอยางหมดคาหมดราคาแลวปรับเปนปาราชิกพระ เรียกวา อสํวาโส ไม
มีที่อยูที่หลับที่นอน ไมมีที่พกั ที่อาศัย ยิ่งกวาหมาตัวหนึ่ง พระที่ตองอาบัติปาราชิก
แปลวา ผูหาคาหาราคาไมได อลชฺชิตา ความไมละอายบาป ลดลงมาๆ ทานปรับโทษ
เพื่อรักษาของดีเอาไว จะวาพระพุทธเจาหาโทษใสโลกไดยังไง เพื่อรักษาของดี ของชั่ว
เตือนๆ ถาไมฟงแลวขับออกๆ จึงมีของดีในโลก มีคนดีในโลก อะไรก็แบบเลอะๆ
เทอะๆ เอาตามใจชอบๆ ไมเกิดประโยชนอะไร เลอะเทอะไปหมดเลย ควรจะถือเปน
หลักเปนเกณฑ
เราเปนชาวพุทธ ขนบประเพณีอันดีงามยังไงที่ควรจะปฏิบัติ ก็ควรนํามาปฏิบัติ
ใหพอเหมาะสมบาง เรื่องการแตงเนื้อแตงตัวผูห ญิงเมืองไทยเรานี้เลอะเทอะมากที่สดุ
ผูชายคนไทยเราถือเอากางเกงเปนเครื่องแตงเนื้อแตงตัวสากล ไมขัดหูขัดตา แตฝาย
ผูหญิงนี้มักจะมีเหลวแหลกแหวกแนว อันนี้สําคัญ เปนยังไงผูหญิงไมมีหมู ีตาเหรอ ควร
จะดูบาง เอาแตความเพลิดความเพลินรื่นเริงบันเทิงใหเขามองดูครูหนึ่งก็เอา ทําตัว
แหม ดูไมไดนะ แตงเนื้อแตงตัวเห็นหีเห็นหําก็ตาม ขอใหเขาไดมองดูสกั นิดหนึ่งก็ยงั ดี
เขามองดูดวยความรังเกียจที่สุดก็มี เกลียดที่สุดก็มี มองมีหลายแงหลายมุม มองดูดวย
ความกระหยิ่มยิ้มยอง มองดูดวยความเทิดทูน ดวยความเคารพนับถืออยางนั้นก็มี เรา
อยาเห็นวาเขามีตาแลวเขาจะมองแตเราที่แตงตัวแบบลิงแบบคาง แบบสัตวเดรัจฉาน
เขาไมมองนะอยางนั้น ขอใหพากันพิจารณาบาง
อะไรๆ ไมมีหลักมีเกณฑ นี้เอาหลักพุทธศาสนาซึ่งเปนหลักสากลในเมืองไทย
เราออกมากาง พระใหเปนแบบของพระไปแลวนาดู ประชาชนก็ใหเปนแบบประชาชนก็
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นาดูไปดวยกันๆ อันนี้เลอะเทอะไปหมดทัง้ พระทั้งฆราวาส เขาไปในวัดก็เลอะเทอะ
ออกจากวัดยิ่งไปใหญเลย แลวหาที่เกาะที่ยึดทีไ่ หน พวกลูกเตาหลานเหลนเกิดมา
สุดทายภายหลังเขามาในวัดเพื่อจะถือเปนคติตวั อยาง ดูไมไดเลย ดูพระก็ดูไมได
ออกไปทางฆราวาสก็ยิ่งแลวไปอีก เลอะเทอะไปหมด พากันคิดบางสิ่งเหลานี้ เอาละให
พร
หลังจังหัน
เพราะความเมตตาไปถึงหมด ไมมีคาํ วาใกลวาไกล สงทั่วถึงกันหมดเลย แตถา
มันไกลนัก เดี๋ยวนี้รางกายสุขภาพออนแอลงมากก็ชักจะเลือกๆ ถาไกลนักก็ไมไปแหละ
สงสารก็ทนเอา เพราะรางกายกําลังของเราไมไดสงสารดวย เทพสถิต ภักดีชุมพลนี้
เทากับนี้ไปสูงเนิน-สีคิ้ว ไกลขนาดนั้นละ คือไปที่ไหนเราจะดูเข็มไมล เวลาจะไปคราว
หนาคราวหลังกําหนดถูก ตลอดเวล่ําเวลาก็กําหนดถูก ทางนี้เทานั้นกิโลเทานี้กิโลแลว
กําหนดเวลาถูก
เมื่อวานนี้ไปวัดถ้ําผาปู ตั้งแตทานอาจารยคําดีเสียไปแลว รูสึกวาวัดถ้ําผาปูเรา
ยุบยอบลงมาก เราก็สงสารจึงตองไปเยี่ยมเสมอ ไปนี้ไปดวยความสงสาร แตกอนทาน
อาจารยคําดีมีชีวิตอยู ทานกับเรานี้รูสึกวาสนิทสนมกันแนนหนามั่นคงมากจริงๆ ทีนี้
พอทานลวงไปแลวรูสึกวาเหววัดถ้ําผาปู เราก็เลยไปเยี่ยมอยูเสมอ เพราะคิดถึงอาจารย
คําดี ทานอาจารยคําดีนี้เปนพระที่หาไดยากมาก ทานปวยแลวเอาไปโรงพยาบาลที่
กรุงเทพ พอดีตอนนั้นเราก็ไปพักอยูที่กรุงเทพ ก็เลยทราบวาทานไปรักษาตัวที่กรุงเทพ
เราก็แนใจเลยวาพระนั้นแหละลากเข็นทานไป ถาธรรมดาทานจะไมไป เราก็เลยไป
เยี่ยม
พอดีเปนจังหวะที่เขากําลังมาฉีดยาทาน แขงขาทานดีดผึงๆ เราสลดสังเวชนะ
พอไปถึงปบก็พอดีหมอเขาก็มาฉีดยาจังหวะเดียวกัน เราก็ไดดูตอหนาตอตา ขาทานดีด
ผึงๆ นั่นละขันธ ธาตุขันธของทาน องคทานเองไมมปี ญหาอะไรแหละ ทานผานไป
เรียบรอยแลว พอฉีดยาเสร็จหมอผานไป เราก็ใหทานสีทนเขามาหาทันทีเลย เอาอยาง
หนักนะ บอกทานสีทนเอาทานมานี้ทําไม ทานปฏิบัติกับทานมาเปนเวลานานแลวนี่วัด
ถ้ําผาปู ทานทําไมจึงไมรจู ักแงหนักแงเบา ครูบาอาจารยประเภทนี้ไมใชประเภทที่จะมา
คลุกเคลายุงเหยิงวุนวายอยางที่เห็นอยูนี้นะ ใหรีบเอาออกกลับไป วางั้นเลย เอา ทาน
จะไปตายที่วดั ถ้ําผาปูผมจะตามไปเผาศพ ถามาตายที่นี่ผมไมมาเผา บอกตรงๆ เลยให
รีบเอากลับ ดุทานสีทนอยางหนัก ใหรีบเอากลับ พอดีทานสีทนทานก็เคารพเราอยูแลว
อยูไดวันที่สองก็ออกไป กลับมาถ้ําผาปู จะอยูไ ดสองวันหรือสามวันทานก็ไป จะไม
ทรมานทางธาตุขันธมากไป
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นี่ละเปนเพชรน้ําหนึ่งองคหนึ่งทานอาจารยคําดี เวลาทานมรณภาพแลวเผาศพ
อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ นี่ก็แนกันแลวตั้งแตทานยังไมตายวางั้นเถอะ แนกันอยู
กอนแลว บรรดาครูบาอาจารยทั้งหลายที่เปนที่เคารพนับถือกับบรรดาลูกศิษยที่ใกลชดิ
เชนพระเปนตน พระทานจะทราบกอนแลวตั้งแตทานยังไมตายวาทานอยูขั้นใดภูมใิ ด
พระทานทราบหมดเรียบรอยแลว ทราบอยูภายใน ทีนี้เวลาเผาศพทานแลวก็อัฐิ
กลายเปนพระธาตุ จึงมาประกาศทีหลัง สําหรับพระลูกศิษยลูกหาทานทราบมากอน
แลวตั้งแตทานยังไมตาย เปนอยางนั้นทั้งนั้นละ
คือเหตุที่อัฐิ ก็กระดูกเหมือนกันกับของเราๆ ทานๆ มันเปนอะไรเวลาทานผูสิ้น
กิเลสทานมรณภาพเอาศพไปเผา อัฐิก็คอื กระดูกเหมือนกันกับเราๆ ทานๆ แต
กลายเปนพระธาตุไดยังไง นี่เปนปญหาที่ลึกลับอยูสําหรับคนทั่วๆ ไปจะไมเขาใจ แต
สําหรับทานผูสิ้นกิเลสทานเขาใจกันไดดี เขาใจในองคทานเองดวย บรรดาพระเจา
พระสงฆที่ใกลชิดติดพันกับทาน แลวปฏิบัติภูมิจิตภูมิใจเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกันบางเปน
ธรรมดานี้เขาใจไดดี คือจิตนี้มีความผองใสเทาไรๆ ก็เปนการซักฟอกธาตุขันธไปในตัว
โดยไมมีเจตนา หากเปนหลักธรรมชาติซักฟอกกันไปอยางนั้น
พอจิตบริสุทธิ์แลว อํานาจของจิตทีบ่ ริสุทธิ์นี้ซักฟอกตลอด เวลาทานเขาสมาธิ
สมาบัติภาวนานั้นเรียกวาซักฟอกรอยเปอรเซ็นตเลย
ถาอยูธรรมดาก็ซักฟอกโดย
อัตโนมัติ จิตที่สะอาดสุดยอดแลวซักฟอกธาตุขนั ธที่เปนของสกปรกใหสะอาดตามสวน
ของธาตุขันธที่สกปรก จนกลายเปนพระธาตุได นี่ละที่ตางกันตางตรงนี้ คือทานผูมีจิต
บริสุทธิ์นานไปเทาไรๆ ก็ยิ่งซักฟอกๆ ไปเรื่อย จิตที่บริสทุ ธิ์ซักฟอกธาตุขันธใหเปน
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไปตามสวนแหงความหยาบของธาตุขันธ จึงกลายเปนพระธาตุได
เปนอยางนั้นนะ
เวลาเขาสมาธิภาวนานี่ละเปนเวลาซักเต็มที่เลยฟอกเต็มที่เลย ถาเวลาธรรมดาก็
ซักฟอกไปโดยอัตโนมัตเิ รื่อยๆ พอจิตเขาวงในเมื่อไรซักฟอกเพราะกิเลสไมมีแลวในใจ
ทาน ใจผูสิ้นกิเลสกับใจของพวกสวมพวกถานเหมือนใจทานๆ เราๆ นี้ตางกันคนละ
โลก โลกอันหนึ่งโลกวิมุตติ โลกอันหนึ่งโลกสมมุติ โลกสวมโลกถานกับโลกทองคําทั้ง
แทงมันตางกัน เพราะฉะนั้นเวลาทานมรณภาพอยางนั้นอัฐิของทานจึงกลายเปนพระ
ธาตุ เพราะจิตที่บริสุทธิ์นี้ซักฟอกตลอดเวลาเลย ถาจิตบริสุทธิ์แลวนิพพานไปเสียเร็วๆ
นี้อัฐิกลายเปนพระธาตุชา หรือทานดําเนินจิตมาโดยลําดับลําดาเหมือนเครื่องบินเหิน
ฟา เวลาทานมรณภาพไปแลวอัฐิก็กลายเปนพระธาตุไดเร็วอยู ถาภูมิจิตภูมิใจของทาน
ไปอยางรวดเร็วผึงไปเลยนี้ เวลามรณภาพแลวอัฐิจะกลายเปนพระธาตุชาหนอย ตางกัน
อยางนั้นละ
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คือมันซักฟอกกันไปในตัว จิตสะอาดเขาไปสงบเยือกเย็นสะอาดเขาไปเทาไรก็
ยิ่งซักฟอกธาตุขันธไปโดยหลักธรรมชาติ จนสะอาดเต็มทีบ่ ริสุทธิ์เต็มที่ซักฟอกเต็มที่
เลย นั่นละที่วาพระอรหันตทานนิพพานไปแลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ เปน
เพราะเหตุนี้เองไมใชเพราะอะไร คือธาตุขันธนี้ก็เปนธรรมดาของเรา แตอํานาจแหงจิต
ที่บริสุทธิ์ซักฟอกธาตุขันธใหเปนของสะอาด ตามสวนแหงธาตุขันธที่สกปรก ให
กลายเปนของสะอาดไปตามสวนของตนตามจิตทีบ่ ริสุทธิ์ไป จึงกลายเปนพระธาตุได
นี่ละการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ ทานเรียกวา อกาลิ
โกๆ ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลามากีดกันทําลายได สําหรับผูทําดีทําชั่วเปนบุญเปนบาป
ไดดวยกันเสมอกันหมด ผูทําบาปทําเวลาใดก็เปนบาป ที่แจงที่ลับไมสําคัญ สําคัญอยู
กับผูทํา การกระทํานี้ตีตราแหงความดีชั่วขึ้นมาแลว ทีนี้เวลาทําความดีก็เปน อกาลิโก
เรื่อยไป ทําความชั่วก็เปน อกาลิโก สั่งสมมากเทาไรความชั่วทั้งหลายก็มนี ้ําหนักเหมือน
หินเหมือนภูเขา หนักเขาๆ สุดทายก็พาเจาของจม
ที่ลงนรกอเวจีอะไรนี้ก็เพราะอํานาจแหงกรรม ไมมีอะไรที่จะหนาแนนหนักมี
อํานาจมากยิ่งกวากรรม กรรมดีกรรมชั่ว ทานบอกไววา นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมี
อานุภาพใดที่จะมากยิ่งกวาอานุภาพแหงกรรมดีกรรมชั่วที่สัตวทําลงไปแลว ทานวางั้น
นะ คืออันนีม้ ีอานุภาพมากทีเดียว ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ใครจะปฏิเสธเทาไรก็ตาม ถาไม
ปฏิเสธการกระทําดีชั่วของตนแลวจะบุญเปนบาปไปยังค่ํา เปนอยางนั้นนะ
เวนแตพระอรหันตทาน พระอรหันตทานเปนสักแตกิริยา คือจิตนี้ผานไป
หมดแลว กิริยาของสมมุติทานก็ใชไปตามสมมุติใหพองามหูงามตาซึ่งเปนโลกสมมุติ
ดวยกัน ขันธทานก็เปนสมมุติ ของโลกทัง้ หลายก็เปนสมมุติก็ปฏิบัติใหเหมาะสมกัน
เพียงเทานั้น แตที่ทานจะกลัววาจะเปนบาปเปนกรรมเปนสังฆาปาราชิกถาเปนพระนะ
อยางนี้ทานไมมี ผานหมด แตทานก็เทิดทูนหลักธรรมวินัยคือองคศาสดาไวดวยดี
ตลอดไป ธรรมะพระพุทธเจาจึงเรียกวา สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู
มีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลวหรือดีแลว อกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา สนฺทิฏฐิ
โก จะปรากฏดวยตัวเอง สนฺทิฏฐิโก รูดวยตัวเองสําหรับผูทํา อกาลิโก ไมมีเวล่ําเวลา
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ ทานผูรูทั้งหลายจะรูจําเพาะตน เปนอยูภายในใจนี้
ใหพากันบําเพ็ญนะ ความดีงามคือศาสดาองคเอกสอนไว นอกนั้นคนมีกิเลส
สอนไวผิดๆ พลาดๆ อยางตั้งขึ้นมาเปนศาสนานั้นศาสนานี้ เราก็ไมอยากพูดมันเปน
การกระทบกระเทือนกัน แย็บออกไปมันรูทันที อะไรเปนกลอุบายของกิเลส เปน
แผนงานของกิเลส แผนการของกิเลส จะลากเข็นสัตวโลกไปทางไหนๆ มันรูทันที
สวนศาสนธรรมของพระพุทธเจานี้ เปนแผนการที่จะรื้อขนสัตวออกจากทุกขโดยลําดับ
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ลําดา ตั้งแตสรางบุญไดบุญสรางบาปไดบาป เปนไปตามทางของศาสดานี้ ขนบุญขน
กุศลไปเรื่อย ถาใครฝนก็ขนบาปขนกรรมไปเรื่อยๆ อยางนั้น สุดทายก็พาเจาของจม ถา
ทําแตความดีงามก็เบาขึ้นๆ เบาจนกระทั่งพนไปเลย
คําสอนของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคจะสอนเปนแบบเดียวกันหมด ทานไมมี
คําวากาวกายกัน พระพุทธเจาทุกๆ พระองคไมมีคําวากาวกายกัน สอนแบบเดียวกัน
หมด สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําบาปทั้งปวง ๑ กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลคือ
ความเฉลียวฉลาดใหถึงพรอม ๑ สจิตฺตปริโยทปนํ การทําจิตของตนใหผองใส
จนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ ๑ นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ไมเวนแตละพระองค
แบบเดียวกันหมด ทานสอนไวสามบทที่สําคัญ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไมมขี ัดมี
แยงกัน เพราะสอนดวยญาณวิถีของทานถูกตองแมนยําดวยกันแลว สอนโลกจึงเปน
สวากขาตธรรมตรัสไวชอบทั้งนั้นๆ ไมผิด
อยางพุทธศาสนาเรานี้เปนศาสนาชั้นเอกเลย พิสจู นกันทางดานจิตตภาวนา เรา
อานธรรมดาๆ ก็ไดตามความคาดหมายของเรา แตไมเหมือนทางภาคปฏิบัติที่รูเขาไป
พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายทานรูดวยจิตตภาวนา รูภายในพระทัยภายในใจ ผูปฏิบัติ
ดวยจิตตภาวนาก็รูภายในใจพนภายในใจ ไมตอ งไปทูลถามพระพุทธเจา พอรูนี้พับ
ตัดสิน สนฺทิฏฐโิ ก ขั้นสุดทาย รูดวยตนเองขาดสะบั้นไปเลยกิเลสไมมีเหลือ ทานปฏิบัติ
อยางนั้นนะ
พวกอยูขางในอยาใหมีเรื่องมีราวนะ ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ใครมาอยามายก
โทษยกกรณกัน ไมใชเรื่อง อันนี้เรื่องสกปรกโสมมเรื่องสวมเรื่องถาน เรื่องมายกโทษยก
กรณ ดูแตโทษเขาโทษเราไมดู หาดูตั้งแตความผิดความพลาดของคนอื่น ความผิด
ความพลาดเจาของไมดู ผิดวันยังค่ํา คิดออกมาเมื่อไรผิดตลอดๆ เจาของภูมิใจวา
เจาของมาบําเพ็ญธรรม บําเพ็ญธรรมอะไรมันสรางแตขวากแตหนามเปนฟนเปนไฟเผา
ไหมทั้งตนและผูอื่น ตอจากนั้นก็กระทบกระเทือนทะเลาะเบาะแวงแตกกระจัดกระจาย
กัน นี่ละความไมดีของความคิดที่มนั คึกคะนอง หาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ความคิดของ
เจาของนั้นตัวภัยที่สุด ใหดูตัวนี้นะ
ความคิดอยูกับตัวเอง คิดขึ้นเรื่องใดมันจะเปนฟนเปนไฟขึ้นมา ถาธรรมะไมได
ติดแนบกับมัน สติธรรมเปนสําคัญ สติธรรม ปญญาธรรม ถาสติติดอยูแ ลวมันจะไมคิด
ทางชั่ว สติรูตัวๆ ระงับๆ อยากคิดเทาไรก็ไมใหคิด มันก็หมอบ ถาปลอยตามใจแลวก็มี
แตขนฟนขนไฟมาเผาตัวเอง อยูดวยกันมากนอยก็เผากันไปหมด ไมดีเลย อยูขางในนี้
ก็มากตอมาก ไมทราบมาจากไหนๆ ไหลเขามาๆ เราก็มองไมทัน ทีนี้มันก็เลยเลอะ
เทอะ กระจัดกระจายออกมาถึงภายนอก แตวาภายในใหเปนภายใน ภายในครัว
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ภายในวัดภายในพระนี้ใหเปนพระ อยามากาวกายคลุกเคลากันคละเคลากันไมไดนะ
มายุงกัน ตางคนตางทําหนาที่ของตนๆ โดยความเปนธรรมดวยกัน แลวอยูเปนผาสุก
ทั้งฝายนูนฝายนี้
ทางจิตมันมีความคิดความคึกความคะนองดีดดิน้ ไปทางกิเลสตัณหา มันกอฟน
กอไฟเผาตนเองและเผาคนอื่น แมที่สุดมาอยูใ นสถานที่ทานบําเพ็ญธรรมมันก็สั่งสม
ตั้งแตความชั่วชาลามกเขาสูหัวใจ ดวยอํานาจของกิเลสที่มนั เคยชินตอจิตใจมาแลวนั้น
แล อันนี้สําคัญมากใหพากันระวัง ใหดูแตหัวใจมันคึกมันคะนองไปยังไง สถานที่นี่เปน
สถานที่บําเพ็ญใจใหถูกตองดีงามไปโดยอรรถโดยธรรม อยาใหกิเลสเขามาแทรกแซง
มาคิดเปนโลกเปนสงสารเปนกิเลสตัณหาใชไมไดนะ อยานํามาใช.เอาละเทานั้น
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

