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ทองเต็มแตจิตใจหิวโหย 
 

กอนจังหัน 

 ทองคําเอาเขาคลังหลวง ศีลธรรมเอาเขาหัวใจของพระของเณรของชาวพุทธเรา ศีล
ธรรมสําคัญมาก ศีลธรรมภายในใจหนุนไดทุกอยาง สมบัติขางนอกมีมากก็สูไมได ศีล
ธรรมภายในใจหนุนไดหมด พากันจําเอาไว วันน้ีมีพระมาเทาไร (๓๙ ครับ) ๓๙ เหรอ 
พระมามากทุกวัน ๆ มาศึกษาอบรม ก็ใหพากันตั้งอกตั้งใจพระลูกพระหลาน ใหไดสืบ
ทอดศาสนาตอไป ดวยความนาดูนาชม อบอุนทั้งตนและผูเกี่ยวของมากนอย อยาไปสุมสี่
สุมหา ไปที่ไหนก็โก ๆ เก ๆ พระโกเกนี้ดูไมไดนะ พระโกเกใหโกเกในศีลในสมาธิใน
ปญญา ศรัทธา ความเพียร โกเกในน้ี ศาสดาองคเอกโกเก เปนสุขดวยความโกอันน้ี ความ
โกของกิเลสเปนฟนเปนไฟ ใครโกมากเทาไรคนน้ันจมมาก เรื่องโกกับกิเลสนี ่ โกไปเทาไร 
อยาไปอวดดีกับกิเลสนะ สอดหัวเขาไปใหมันตัดคอเอา ๆ ใครเกงกับกิเลส 

เดี๋ยวนี้พวกชาวพุทธเรามักจะเกงกับกิเลส แลวดูถูกเหยียดหยามธรรม นี่ละกําลังจะ
สรางความลมจมใหแกชาติไทยเรา ทั้ง ๆ ที่เปนชาวพุทธไมมองดูพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ บางเลยน่ีเสียนะ พี่นองทั้งหลายจําใหด ีหลวงตาตายไปแลวจะไมมีใครพูดอยางนี้ 
คนน้ันก็เจริญพร คนนี้ก็เจริญพร มีแตเจริญพรเต็มบานเต็มเมือง ขี้เต็มสวมเต็มถาน ไฟ
เต็มหัวใจ นี่เจริญพรของกิเลส ถาเปนเรื่องของธรรมแลวทําอะไร น่ันเห็นไหมจอเขาแลว 
จะตีกิเลสนะนั่น ทําอยางนั้นมันผิด น่ันเห็นไหมขูกิเลส ฟดกิเลส น่ันเรียกวาธรรม น่ีละ
ภาษาธรรมเปนภาษาชะลาง ภาษากิเลสเปนภาษาส่ังสมฟนไฟ พ่ีนองท้ังหลายจําเอานะ 

ทานท้ังหลายจะไมเคยไดยินเสียงอรรถเสียงธรรม ทั้ง ๆ ที่ถือพุทธศาสนา ระยะที่
หลวงตาออกมาชวยชาติบานเมืองเวลาน้ี คอยออกมาเปนลําดับ ๆ เปนภาษาธรรมะ แต
กิเลสไมชอบทั้งนั้น ภาษาขวานผาซาก วาอยางน้ันนะ ผาซากก็ซากกิเลส ฟาดมันคอขาดลง
ไปเปนไร ตัวอะไรท่ีเปนภัยตอสัตวโลกเวลาน้ี ไมใชกิเลสจะคืออะไร ธรรมไมเคยม ี เด็ด
ขนาดไหนมีแตเด็ดปราบกิเลสท้ังน้ันเร่ืองธรรม เรื่องกิเลสออนนิ่มเทาไร โอย เอาใหตับ
ปอดไมมีเหลือเลย 

พากันตั้งใจ พระเณรเราตั้งใจมาศึกษาทุกองค ๆ ดูใหดีนะ สอดสองมองที่จะเปน
อรรถเปนธรรมเปนประโยชนแกตน ดูอะไรใหคิด คิดดวยสติดวยปญญาน่ีสําคัญมาก อยา
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สักแตวาอยู สักแตวาไป ใชไมได ไปที่ไหนก็เที่ยว ท่ีไหนก็มีแตวาเปนครูเปนอาจารยของ
เราท้ังหมด คนน้ันก็อาจารยเรา คนน้ีก็อาจารยเรา ๆ มีแตอาจารยของเรา ๆ ตัวเราเปนยัง
ไงไมไดดู เอาครูบาอาจารยมาอวดเพ่ือความดิบความดี ทั้ง ๆ ที่ไมมีเลยความด ีอวดแบบ
น้ันนะ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ เร่ืองธรรมพระพุทธเจาน้ันคงเสนคงวาหนาแนน อยาใหกิเลส
มาลูบจมูกเลนวาบาปบุญนรกสวรรคครึ ลาสมัย นิพพานไมมี มีแตกิเลสหลอกโลก ที่จะ
ทําลายโลกใหจมดวยกันทั้งนั้น ธรรมคงเสนคงวาหนาแนนมากี่กัปกี่กัลป กิเลสก็เชนเดียว
กัน เปนขาศึกศัตรูตอกันมาตลอด 

ใครหนักทางดีดีไปเรื่อย ๆ  ใครหนักทางช่ัวช่ัวเร่ือย ๆ ชั่วจนไมมีอะไรเหลือติดตัว
เลยเพราะว่ิงตามกิเลส กิเลสรูไหม ความโลภ โลภไมรูจักเปนจักตาย โลกเขามีปาชา คนที่
โลภมาก ๆ ไมมีปาชา กลับวาตัวจะเอาหัวคํ้าฟาไมเคยตายกับใคร สุดทายก็เอาไฟเผาคน
เอาหัวคํ้าฟาน่ันแหละ อยาลืมเน้ือลืมตัวนะ ความโลภมันลบปาชาท้ังหมด ลืมเปนลืมตาย 
มีแตจะดิบจะดีจะมั่งจะม ี มันมีขี้หมาอะไร ไปที่ไหนเห็นตั้งแตฟนแตไฟเผาไหมหัวใจสัตว
โลก ดีดดิ้น กิริยามารยาทก็จะเปนจะตาย ภายในใจน้ีคือไฟเผาหัวใจสัตว ไดแกไฟกิเลส น่ี
ละความโลภมันพาแสดง ความโกรธเปนไฟเผาไดหมด 

ราคะตัณหาหามันมามาก ๆ ถาอยากขึ้นสวรรคทั้งเปน ผูชายคนหนึ่งไปหาเมียมา
สักรอยคน แลวผูหญิงคนหนึ่งไปหาผัวมาสักสองพันคนเอามาอวดกันซ ิ คูผัวคูเมียคูน้ัน 
ใครจะเกงเอาอวดโลกดูซิ นี่ละพวกจมทั้งนั้น พวกกินไมอิ่มกินไมพอ กิเลสมีแตความดีด
ความด้ิน หิวโหยตลอดเวลาคืออะไร คือกิเลส ธรรมะน่ีอ่ิมเปนลําดับลําดา จําใหดีนะคําน้ี 
ใหฟงเสียงพระพุทธเจาถาอยากเปนคนดิบคนดีมีฝงมีฝามีหลักมีเกณฑเปนที่ยึดที่เกาะ ขอ
ใหยึดธรรมพระพุทธเจา ยึดกิเลสพังทั้งนั้น ๆ จําใหดีลูกหลาน ตอไปนี้จะใหพร 

หลังจังหัน 

เวลาน้ีไดประกาศแลววามอบทองคําแตละคร้ัง ๆ ใหไดคร้ังละ ๕๐๐ กิโล ต่ํากวา
นั้นไมมอบ แตกอนเทาไร ๆ ก็มอบ เดี๋ยวนี้ตองใหไดกําหนดกฎเกณฑ มันนับงาย เชน 
๕๐๐ พอหารอยที่สองก็หนึ่งตันไปเลย เวลาน้ีก็ไดแลว ๕,๕๕๙ กิโลคร่ึง ยังขาดอยูเพียงสี่
พันกวากิโล ไดแลวหาพันกวา แลวก็แนนอนไปเร่ือย ๆ การรวมทองคิดวาจะเรงข้ึนกวาแต
กอน มันหากเปนของมันไปเอง คอยเรงข้ึนเร่ือย ๆ เร็วข้ึน ๆ  คราวน้ีเรามอบทองคําหา
รอยกิโล กฐินทองคําเรา ๘๔,๐๐๐ กองนั้นเราไดถอนออกมาซื้อทองคําเพิ่มเขาไปนี้เพียง 
๒๐ ลาน 
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เวลานี้ยังเหลืออยูจะซื้อทองคําไดประมาณ ๓๐๐ กิโลเงินในธนาคารของเราท่ีฝากไว 
ยังอีกสองรอย ดีไมดีอาจไดมอบเดือนเมษานี้ก็ได ถาไดอีกสองรอยก็ปุบเลยไมรอ เวลาน้ี
เราแนนอนแลวเงินเราฝากไวท่ีธนาคาร ๑๒๒ ลาน จะซื้อทองคํา ดูวาไดทองคําประมาณ 
๓๐๐ กิโล ยังขาดอยูอีกเพียง ๒๐๐ กิโล หากวาไดมาครบจํานวน ๕๐๐ กิโลนี้ก็จะมอบ 
อาจจะไดมอบเดือนเมษาก็ได มันจวนเขามาแลว มีอยู ๓๐๐ แลวนะ พอเดือนเมษาก็มอบ 
มอบไปเรื่อย ๆ ดอลลารเราไมคอยแนนัก ไดเทาไรก็มอบ เชนคราวน้ีท่ีแนก็คือสองแสน
แลว เศษเหลือไปเทาไรเราไมไดนับดู มันควรจะมอบไปตามเศษเหลือเราก็มอบเสีย ที่แนก็
คือวาทองคําคราวน้ี ๕๐๐ กิโล ดอลลารสองแสน 

เงินโครงการชวยชาติของเรายังเหลืออยูเวลาน้ีประมาณ ๕๐ ลาน ไมคอยเคลื่อน
ไหว อยูอยางน้ันแหละ เรามักจะหมุนไปทางทองคํามาก ไดมาเทาไรหมุนเขาทองคํา ๆ ไป
เลย โครงการชวยชาติท้ัง ๆ ที่ก็เพื่อทองคําดวยกัน แตจิตมันไปหนักอยูทองคํามากมันเลย
ไปทางนูนมากเด๋ียวน้ีนะ แลวเคียงมาก็ดอลลาร คิดวาจะใหทองคํากับดอลลารเคียงขางกัน
ไป เชนอยางเราไดทองคํานํ้าหนักสิบตัน ดอลลารก็คอนขางแนใจวาจะไดสิบลาน คิดวา
อยางนั้น 

เมื่อวานทางชอง ๑๑ เขามาสัมภาษณเราเก่ียวกับวันเฉลิมพระชนม เราก็ไมไดพูด
อะไรมาก พูดเพียงเล็กนอยเพราะพูดมาประจําทุกวัน ๆ มิหนําซํ้าเวลาน้ีทางสหรัฐยังมา
คอยฟงอยูนี้นะ (เอาโทรศัพทมือถือโทรมาเขามือถือทางอุดร ไปวางไวที่ไมค แลวออกไป
ถึงอเมริกาเลยครับ) เออ พูดที่นี่ก็ถึงอเมริกา ดูวาติดตอมาหลายวันแลวม้ัง (วันอังคารถึง
วันเสารของอเมริกา ตรงกับวันจันทรถึงศุกรของประเทศไทยครับ) นั่นละทางโนนขอมา 
ทางโนนก็มีคนสนใจธรรมะอยูมาก เฉพาะรัฐเทกซัสมีตั้งหลายประเทศ พวกลาว เขมร 
เวียดนาม ซึ่งเปนชาวพุทธ แลวคนไทยเราดวยก็รวมอยูในน้ัน พวกนี้เปนพวกชาวพุทธ 
เพราะฉะน้ันเขาถึงสนใจธรรมะจากทางน้ีไป 

เวลาน้ีธรรมะเราไปอยูท่ีรัฐเทกซัสมากท่ีสุด เฉพาะอยางยิ่งก็คือธรรมะหลวงตานี้เอง 
ไมไปไหนแหละ มีแตธรรมะหลวงตา ออกจากนี้ไปเมืองนอกคือสหรัฐ เทกซัสนี้ก็ออกจาก
ธรรมะของเราที่เทศนอยูนี้ทั้งนั้น ไมเห็นองคไหนไปเทศน ไดยินไหมมีพระองคใดบางที่
เทศนชวยแบงหนักแบงเบากันอยูเวลาน้ี มีท่ีไหนบาง (มีก็ท่ีไปจําพรรษาแลวไปเผยแพร
ของปลอมใหเขาฟง เลยตองเอาธรรมะหลวงตาซึ่งเปนของจริงไปฟงเพื่อไมใหสับสนครับ) 
อันนี้ก็ไมพนที่เราจะตองพูด เพราะทางโนนมากระเทือนกับเรา ทางเทกซัสนั้น ไดเรื่องได
ราวความเคลื่อนไหวของพระที่เทศนไปยังไงตอยังไงใหเขาฟง สวนมากก็มีแงที่เขาสงสัย
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หรือแงไมแนใจเลยก็มี เขาถามมาทางน้ี พูดเร่ืองราวทางโนนมาทางน้ี เทากับเปนการถาม
ในตัว เมื่อเปนการถามในตัวก็ตองมีการตอบกัน สุดทายก็เลยประหน่ึงวาเปนการถามการ
ตอบไปกับปญหาเหลาน้ีแหละ 

พระไปประกาศศาสนาหรืออะไร (ท่ีหลวงตาเทศนวาจะเปนศาสดาองคใหม) น่ัน
แลว มันก็เปนอยางนั้น สําหรับธรรมของเราแลวเราพูดตรง ๆ สามแดนโลกธาตุน้ีเราไม
เคยหว่ันกับอะไรเลย มันเหนือหมดเราพูดจริง ๆ สอนพี่นองทั้งหลายนี้มาโกหกพี่นองทั้ง
หลายเหรอ น่ีมันจวนจะตายแลวจึงไดเรงธรรมเขา เพ่ือใหเขาสูหัวใจพ่ีนองชาวไทยเราพอ
ไดยึดเปนหลักเปนเกณฑไว เปนท่ีสักการบูชา เปนที่อบอุนในจิตใจ ธรรมนี้แลจะพาไปขึ้น
สูง ๆ เร่ือย เรื่องกิเลสเรื่องไมเอาไหนมีแตจะจมทั้งนั้น ใหพากันระวังใหด ี

ศาสดาองคเอกทุกพระองคไมเคยโกหกโลกเลย แตกิเลสมันโกหกโลกตลอดมา เรา
ก็เชื่อทางกิเลสเสียมากมันถึงจมไป ๆ น่ันซิ ใครตองการความสุขดวยกันน่ันแหละโลก แต
เวลากาวไปถูกจูงไปทางความผิดละซี แลวมันก็ไปกองทุกขเสีย มันแหลมคมมากนะกิเลส 
ใหขึ้นตอกรกันบนเวทีเสียกอน เราถึงจะทราบเร่ืองราวของกิเลสวามีความละเอียดแหลม
คมขนาดไหน ในสามแดนโลกธาตุน้ีช้ีน้ิวใหกิเลสอยางเดียว ไมมีใครเหนือกิเลสเลย มี
ธรรมเทาน้ันท่ีเหนือโลกธาตุอีก จ้ีลงมาหากิเลส ธรรมเอามาชะลาง กิเลสเทากับสวมกับ
ถาน มันสรางความสกปรกรกรุงรัง ใหเกิดความทุกขความเดือดรอนแกสัตวทั้งหลายไมไว
หนากันเลย ไมเวนดวย อยางนี้ตลอดมา 

ธรรมะตองไดมาชะมาลางพอนาดูนาชม ผูผานพนไปก็ม ีๆ เมื่อมีการชําระการยอม
รับการชะลางอยู ก็มีเวลาที่จะคอยสะอาดสะอานกันไดคนเรา นอกจากจะจมไปถายเดียวไม
สนใจกับสิ่งชะลางแลวก็ชวยไมได พระพุทธเจากี่พระองคก็ชวยไมได มันข้ึนอยูกับเราผูจะ
ยอมรับมากนอย นี่ก็ชะลางกันมาตลอดจนกระทั่งปานนี้ ศาสดาองคไหนตรัสรูขึ้นมาก็มาชะ
ลางของสกปรกเหลานี้ไมใชชะลางอะไร สกปรกเหลาน้ีอยูท่ีไหน อยูที่หัวใจของสัตว ไมมี
ความสะอาดความสกปรกที่ไหนนอกเหนือไปจากหัวใจของสัตว ความสุขและความทุกขก็
อยูที่หัวใจของสัตวโลกทั่ว ๆ ไป เพราะกิเลสอยูท่ีน่ัน ตัวเปนเหตุสรางความช่ัวชาลามก ทีนี้
ธรรมก็อยูที่ใจ เกิดที่ใจดวยกัน กิเลสและธรรมไมเกิดที่ไหน เกิดที่ใจดวงเดียวกันของสัตว
โลก ใหพากันจําขอนี้ไวใหด ี

เราอยาเขาใจวาดินฟาอากาศกวางแสนกวาง กิเลสจะไปเท่ียวหาหลบซอนท่ีน่ันท่ีน่ี 
ไมมี จะอยูที่หัวใจของสัตวโลกดวยกันทั้งนั้น ไมวามนุษยไมวาสัตวประเภทใด กิเลสจะมีอยู
ดวยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นความทุกขจึงมีอยูทั่วไป เพราะกิเลสเปนตัวสรางทุกขท้ังน้ัน 
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สรางความเพลิดเพลินใหเล็กนอย ๆ พอเปนเหยื่อลอ แลวความทุกขเปนเส้ียนเปนหนาม
เปนฟนเปนไฟเผาตามหลังไปเลย เรื่องความลอลวงของสัตวโลกก็คือกิเลสมันลอลวงให
ดีดใหดิ้นไปตามมัน จะสมหวังอยางนั้นสมหวังอยางนี ้ มีแตหวัง ๆ ทีน้ีผิดหวัง ๆ ก็เปน
ความทุกขขึ้นมา ก็เปนเรื่องของกิเลสหลอกโลกทั้งนั้น มันเต็มโลกเต็มสงสาร โลกไหนที่จะ
มีความสุขไมม ีเอาธรรมเขาจับนะ 

เราไมพูดอะไรใหนอกเหนือจากธรรมไป เพราะธรรมเคยสอนโลกมานานแลว โลก
ที่จะพนจากทุกขเพราะธรรมเทานั้น อยางอื่นไมม ี สามแดนโลกธาตุไมมีอะไรที่จะฉุดลาก
จิตใจของโลกที่ถูกกิเลสปกคลุมหุมหอหรือบีบบังคับเอาไวใหหลุดพนออกไปได มีธรรม
เทาน้ัน สองอยางนี้เปนขาศึกตอกัน อยางอื่นไมม ีดินเปนดิน นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม ไฟเปน
ไฟ เขาเปนขาศึกศัตรูตอผูใด รอนเขาก็ไมรูวาเขารอน หนาวเขาไมรูวาเขาหนาว เปน
ธรรมดาของเขา เราผูมีความรูอยูภายในใจ สัมผัสอะไรก็ทราบไดชัดวาอันนั้นรอนอันนี้
หนาว อันนั้นสุขอันนี้ทุกข เกิดอยูที่หัวใจนะไมไดเกิดอยูที่อื่นใด ดินฟาอากาศเขาไมมี
ความรูสึก รอนเขาก็ไมรูสึกวาเขารอน หนาวเขาไมรูสึกวาเขาหนาว เชนทุกขอยางนี ้ ทุกข
เองก็ไมรูสึกวาตัวเปนทุกข แตผูไปสัมผัสทุกขตางหากไดรับความทุกขความลําบาก ใหพา
กันจําเอานะ 

รวมแลวท่ีไหนเปนท่ีรวมแหงความสุขและความทุกข ก็คือใจ ความทุกขก็คือกิเลส
เปนผูสรางขึ้นมาใหเกิดความทุกข ความสุขก็คือธรรมเปนผูสราง ความดีงามของเรานั่น
สรางขึ้นมาเปนเครื่องชะลางกัน ๆ พอฟดพอเหวี่ยงกันไปไดคนเราไมทุกขโดยถายเดียว 
นอกจากสรางกรรมอยางไมมีปรานีปราศรัยเลยน้ันจมได แตผูท่ียังรูสึกเร่ืองบุญเร่ืองบาป
อยูแลว ผูน้ีมียาเปนเคร่ืองบรรเทา เหมือนคนไขเขาไปหาหมอมีทางหายได อันน้ีถาเรายังมี
ความรูสึกในอรรถในธรรม ขยะแขยงตอบาปตอกรรม มีความกระหยิ่มยิ้มยองตอบุญตอ
กุศล ผูนี้มีทางไปได ถาเปนโรคก็เขาโรงพยาบาลแลวหายออกมาเปนคนปรกติได ถาไม
ยอมเชื่ออะไรเลย โรคไมเชื่อหมอก็คือโรคตายโดยถายเดียว ไมเชื่อหมอไมเชื่อยาตายโดย
ถายเดียวเทาน้ัน แมโรคเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ตายได เพราะกินตามความตองการ ใชตามความ
ตองการ ไมไดคิดวาอะไรเปนของแสลง เพราะไมเชื่อใคร แลวสุดทายเจาของเปนผูจม 

ธรรมพระพุทธเจาก็เหมือนกัน เราใหพากันอุตสาหพยายามนะ หลวงตาก็บอกชัด 
ๆ แลว เราไมไดพูดเพื่ออะไรในโลกอันนี้ พูดเพื่อเรา ๆ ก็ไมเคย ไมมีที่จะตั้งใจสงเคราะห
สงหาเราหรือวาหนุนเรายังไง ๆ ขาดตกบกพรองอะไร เราไมมีเราก็บอกเราไมมี มีแตเพื่อ
โลกลวน ๆ ที่ตะเกียกตะกายนี้ไมไดเพื่อใครนะ เพื่อพี่นองชาวไทยและสัตวทั่วโลกดินแดน
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น่ันแหละ สําหรับเราเองเราไมมี เราบอกไมม ี นี่แหละธรรมะทานพูดอยางตรงไปตรงมา 
การทําการทํางานทางดีทางชั่ว มีงานมีการทางดีทางชั่ว ไดผลขึ้นมาดีชั่วมากนอยเพียงไรเขา
ก็มาพูดกันได เชนไปเลนการพนัน วันน้ีไปเลนการพนันเสียไปเทาไรไดเทาไร เขาพูดได 
เขาไมเห็นปดปาก เขาพูดไดอยางธรรมดา ๆ ของนักพนัน แลวทีน้ีการสรางคุณงามความดี 
เราหาคุณงามความดีไดมากนอยเพียงไร วันน้ีเปนยังไง ไดไปทําบุญใหทานหรือรักษาคุณ
งามความดีอะไรบาง หรือวันน้ีไดภาวนาเปนยังไง จิตใจสงบอยางไรบาง เราพูดไดทําไมเรา
จะพูดไมได 

เราทําหนาท่ีการงานใด เราก็นําหนาท่ีการงานท่ีเปนผลข้ึนมาไดมากนอยเพียงน้ัน
เหมือนกัน ทําไมเราจะพูดไมได ธรรมพูดไมไดก็กิเลสมีอํานาจมากเย็บปากผูปฏิบัติธรรม
ใหหมดไมใหพูด ใหพูดแตเรื่องของกิเลสอยางเดียว โลกนี้ก็มีแตฟนแตไฟซิ ที่จะเย็นได
เพราะธรรม แตธรรมออกไมไดจะทํายังไง อะไรจะดับฟนไฟที่มันเผารอนอยูภายในจิตใจ
ของสัตว เพราะฉะนั้นจึงพูดได เรื่องธรรมเรื่องโลกพูดไดดวยกัน เพราะมีการทําดวยกัน มี
ผลดวยกัน ผลไดมากนอยเพียงไรพูดได ทางชั่วก็พูดได ทางดีก็พูดไดทําไมจะพูดไมได น่ี
เราปฏิบัติศีลธรรมก็เปนอยางน้ัน 

อยางหลวงตาที่ไดสอนพี่นองทั้งหลายนี้ เราก็ไมเคยไดคิดไดคาดบอกแลว อันนี้
บอกไมรูกี่ครั้งแลว ปฏิบัติตนดวยความตะเกียกตะกายเสือกคลานมาเปนลําดับลําดา แต
เพราะความอุตสาหพยายามไมหยุดไมถอย เอา ลมลุกขึ้นมาตอยอีกอยูอยางงั้น หลายคร้ัง
หลายหน ฝกซอมเขาไป ๆ เสียทาใหคูตอสูแงไหน ๆ จับเอาไวๆ  แลวไดทาตรงไหนจับเอา
ไวเปนสักขีพยาน สงเสริมอุบายที่ถูกตองนั้นใหมีกําลังมากขึ้น ก็ตอสูกันไป ๆ  น่ีละทานวา
ธรรมคือน้ําที่สะอาดชะลางของสกปรกไดแกกิเลส ที่มันสรางกองทุกขขึ้นมาในหัวใจของเรา 
ยกตัวอยางเชน เราน่ังภาวนาจิตไมอยู จิตดีดจิตดิ้น ไมดีดไมดิ้นยังไงกิเลสมันมีพลังขนาด
ไหน มันดันออก มีเมื่อไรที่กิเลสอิ่มพอ ไมมี มีแตหิวแตโหยอยูตลอดเวลา ทองกินจนไมมี
ทองที่จะใส ทองเต็มแตจิตใจหิวโหย คือเรื่องของกิเลสไมยอมอิ่มพอเลย ตลอดกัปตลอด
กัลปก็ไมมีคําวาอิ่มพอคือกิเลส ไดเทาไรยิ่งดิ้น ๆ คือกิเลสน้ันแหละจะเปนไรไป 

สวนธรรมไมเปนอยางน้ัน ยกตัวอยางเชนนักบวชผูมุงตอศีลตอธรรมอยางยิ่ง ตอ
มรรคผลนิพพานอยางย่ิงแลว ทานเร่ิมบวชปบวันน้ันทานจะเร่ิมมีความสุขภายในใจ ความ
ระมัดระวังจะรอบตัว ระวังความช่ัวไมใหเขามาผานภายในใจทําลายตัวเอง แลวรักษาความ
ดีไมใหศีลดางพรอย เพียงเทาน้ีเย็นแลวนะนักบวช บวชในวันน้ันเย็นในวันน้ันเลย ทีนี้
พยายามต้ังใจปฏิบัติรักษาศีลรักษาธรรม แลวปดเปาสิ่งไมดีทั้งหลายอยูตลอดเวลาใน
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อิริยาบถท้ังส่ีเวนแตหลับเทาน้ัน จิตใจก็ยิ่งมีความอบอุนเปนลําดับลําดา มันเห็นชัด ๆ อยู
งั้น น่ีละธรรมเขาอยูท่ีใจนะ 

คุณงามความดีเปนเคร่ืองเสริมจิตใจใหมีความสุขความสะดวกสบาย อบอุนทุก
อยางข้ึนไปเปนลําดับลําดา น่ีธรรมอยูกับใจ ดูเอาซิดูเจาของ ทีนี้ศีลก็ด ี พยายามตั้งใจ
ภาวนาใหจิตมีความสงบ เพราะกิเลสตัวยุแหยกอกวนมันทําทุกอยางที่จะใหเกิดความฟุง
ซานวุนวายและสรางความทุกขใสหัวใจตัวเอง มันทําอยูตลอดเวลา ทีน้ีเวลาเรามาภาวนา 
กิเลสก็ดันออกไป มันอยากใหคิดอยางนั้น อยากใหคิดอยางนี้ คิดตลอดเวลา ทางธรรมะ
ระงับดับความคิดที่กิเลสคิดนั้น เอาความคิดของธรรมเขาแทน เชนเราบริกรรมพุทโธ ๆ 
ใหบังคับอยูกับพุทโธ คําบริกรรมเปนคําใดก็ตามซ่ึงเปนอารมณของธรรมแลว เรียกวาถูก
ตองทั้งนั้น ถาเจาของชอบกับจริตนิสัยขอใดใหจับขอนั้นเอาไว เอาธรรมน้ีบังคับ จําไวใหดี
นะ 

มันจะดันออกนะ กิเลสน่ีละ อารมณเรื่องของกิเลส อารมณมันแสดงออกมา คือ
อยากคิดอยางนั้น อยากคิดอยางนี้ มันดึงออกเรื่อย ทางนี้บังคับไมใหคิด บังคับดวยความ
คิดของธรรมคือพุทโธ หรือคําบริกรรมบังคับเอาไว มันจะเปนจะตายมันจะคิดอะไรไมยอม
คิด บังคับกัน ไมนานนักแลวจิตจะคอยสงบลง ๆ มีอารมณของธรรมสืบเนื่องกันดวยคํา
บริกรรมโดยความมีสติ จะคอยสงบลง ๆ พอจิตสงบแนวลงไปน้ีเห็นโทษแหงความวุนวาย
แลวท่ีน่ี ที่กิเลสมันผลักมันดันออกไปใหคิดอยางนั้นอยางนี ้ ทีน้ีมาเห็นความสงบ ความ
สงบเปนสุข ไมมีอะไรกวน แตความดีดดิ้นของความคิดความปรุงกวนทั้งนั้นใหเกิดแต
ความทุกข มันก็เห็นคุณคาละซิ ออ จิตสงบแลวสบาย เห็นโทษแหงความคิด คราวหลังก็มี
ทางตอสูเพราะไดสักขีพยานแลว เราทําอยางน้ันจิตของเราสงบอยางน้ัน ทีนี้จะเอาใหสงบ
อยางนั้น ๆ มากกวานั้นใหยิ่งขึ้น ๆ  

นี่ละการฝกทรมานตนเอง ตอไปจิตท่ีเคยดีดเคยด้ินหิวโหยกระวนกระวายเพราะ
อํานาจของกิเลสฉุดลากไปนั้น จะสงบตัวลงดวยอํานาจแหงธรรม ไดด่ืมธรรมแลวมีความ
สบายใจ ๆ อยูไหนก็สบาย นักภาวนาอยูท่ีไหนสบาย อยูในปาในเขา การกินอยูปูวาย การ
หลับการนอนไมไดคํานึง สําหรับนักภาวนาแท ๆ นะ ไมไดสนใจ กินไปวันหน่ึง ๆ พอยัง
ชีวิตใหเปนไปเทานั้นพอ ๆ ทานไมไดเปนอารมณกับส่ิงเหลาน้ี เปนอารมณกับธรรม หมุน
ติ้ว ๆ จิตใจมีความสงบเอิบอ่ิมอยูภายในใจ อยูที่ไหนก็สบายไปหมด ตนไมภูเขาเขาไมมี
อะไร มีแตใจของเราท่ีสงบเย็น ๆ มันก็เห็นเดนอยูน้ี 
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ความสุขท้ังหลายในโลกท่ีเราเคยคิดเคยกวานมาวาความสุขจะอยูท่ีน่ันท่ีน่ี มันไมได
อยูที่ไหน มันอยูที่หัวใจอิ่มกับธรรมเปนขั้น ๆ ขึ้นไป เม่ือเราอบรมธรรมเขาไป จิตของเราก็
มีความอ่ิมเอิบข้ึนภายในใจสบาย ๆ อารมณท่ีกวนใจไดแกกิเลสมันจะคอยเบาลง ๆ น่ีละ
การอบรมตนเอง ทานท้ังหลายจําเอานะ น่ีวิธีการท่ีเราทํามาแลว จากน้ันจิตมันสงบแนว 
จนกลายเปนจิตเปนสมาธิ ทีน้ีอยูท่ีไหนสบายหมด ความคิดความปรุงท่ีเคยเดือดรอนวุน
วายอยากที่จะปรุงแตกอนดับลงหมด คิดข้ึนมาปรุงข้ึนมาน้ีรําคาญ ความคิดของกิเลสแตละ
แง ๆ น้ีสรางความรําคาญใหแกเรา ไมอยากคิด มีแตความสงบแนว อยูไหนอยูไดหมด น่ัน
เห็นไหมละ วันคืนปเดือนมีแตมืดกับแจงสําคัญอะไร สําคัญอยูท่ีความสัมผัสกันระหวางจิต
กับธรรม หรือระหวางจิตกับสุขกับทุกขสัมผัสกันอยูนี ้ เมื่อธรรมมีมากทุกขก็มีนอย สุขก็มี
มากขึ้นมาเรื่อย ๆ ก็สงบเย็น ๆ น่ีเปนข้ันนะ เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน แลวพอตัวสบายไป
โดยลําดับ ไมดีดนะ 

ธรรมไมดีดเหมือนกิเลส กิเลสไดเทาไรยิ่งดีด ยังสรางความทุกขใหเจาของ เหมือน
กับหาเช้ือไฟเขามาเผาตัวเอง ๆ ตลอด สวนธรรมะไมเปนอยางน้ัน คอยเย็นเขาไป ๆ เรา
พูดยอ ๆ ใหพ่ีนองท้ังหลายทราบ จิตขั้นใดก็ตามมีความอิ่มพอในตัวเอง สบาย ๆ ยิ่งออก
ทางดานวิปสสนาปญญาพิจารณาสอดสองมองทะลุไปหมด น่ันย่ิงแลวนะ ยิ่งกระจางแจง
ออกไป ส่ิงไมเคยรู ๆ ไมเคยเห็น ๆ เห็นอยูในใจ เพราะอะไรจึงไมเห็นแตกอนพึ่งมาเห็น
เวลาน้ี เพราะแตกอนกิเลสมันปดเอาไวไมใหมองเห็น สิ่งใดที่มีอยูรอบดานก็ไมเห็น 
เหมือนคนหลับตา เราหลับตาส่ิงเหลาน้ีมันก็ไมเห็น พอลืมตาออกมามันมีอยูตั้งแตเมื่อไร
เห็น แลวสิ่งทั้งหลายมันก็เหมือนกัน พอจิตใจเปดออก ๆ ชําระกิเลสตัวปดบังนั้นออก ๆ 
มันก็คอยเร่ิมเห็น ๆ ทุกสิ่งทุกอยาง เร่ิมเขาไปเร่ือย ๆ  

จิตมีความสวางกระจางแจงออกไปเทาไร ยิ่งขยายออกไปความรูความเห็น ลึกตื้น
หยาบละเอียดจะขยายตัวออกไป ฟงนะนี่ผลของการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจาสอนโลกมา
โกหกโลกเหรอ ปฏิบัติตามนี้ดูซ ิถาไมจริงจริง ๆ แลวจะไปฟองพระพุทธเจาก็ไดไมวา แต
นี้เราไมจริงนั่นซีไปฟองอะไร ถาไปฟองทานก็จะตีหนาผากเอา พวกข้ีเกียจคําเดียวเทาน้ันตี
เปร้ียงหงายไปเลย หงายไมหงายธรรมดาหงายหมาเสียดวย หงายไมเปนทาเขาเรียกหงาย
หมา หงายท่ีจะตอสูกับความช่ัวน้ีเรียกหงายแมว ตบเร่ือย ลมก็ลม ลุกขึ้นแลวตอยกันเลย
กับกิเลสไมถอย 

ทีนี้เวลาจิตสวางออกไปเทาไร ๆ พระพุทธเจาสอนไวตรงไหนวาบาปบุญ นรก
สวรรค เปรตผีประเภทตาง ๆ เห็นแลวรูแลวคอยมาสอนสัตวตาบอด สัตวยังไมเห็น เอา 



 ๙ 

ใหเดินตามนี้นะสิ่งเหลานี้จะปดไมอยู จะไดรูไดเห็นในตัวเอง ขอใหเดินตามแบบแปลน
แผนผังคือธรรมที่แสดงไวแลวนี ้ แลวจะรูเต็มภูมิของตัวเอง คร้ันเวลาปฏิบัติไปมันก็รูจริง 
ๆ เมื่อเจาของรูประจักษหัวใจเจาของแลว เจาของคานเจาของไมได แลวเราจะไปคานพระ
พุทธเจาไดยังไง พระพุทธเจาสอนไวแลวเห็นไวกอนแลว พอเราไปเจอเขา ยอมรับตัวเอง
ในความรูความเห็นตัวเอง แลวก็แย็บออกไปความรู ไปถึงพระพุทธเจา พระองคสอนไว
หมดแลว ๆ ก็ยอมเรื่อย ๆ ทีนี้มันบุกเรื่อยละซ ิ 

น่ีละพระพุทธเจาเอาธรรมมาสอนโลก ไมไดสอนแบบคนตาบอดหูหนวกนะ เห็น
แลวรูแลวทุกอยาง ท่ีพวกเราท้ังหลายไมเห็นอยูเวลาน้ี ทานเห็นทุกอยางแลว พอเปดใจ
ออกไปทางดานปฏิบัติธรรมแลวจะคอยกระจางออกไป ๆ เห็นไปเร่ือย ๆ ทีนี้เรื่องธรรมที่
ทานสอนไวท้ังหลายแลวมันหมดปญหาสําหรับผูท่ีรูตามทานแลว หมดปญหาไปเลย ๆ มัน
ก็มีปญหาตั้งแตพวกตาบอดไมยอมฟงเสียง คอยแตจะคานธรรมพระพุทธเจา น้ันคือเร่ือง
ของกิเลส พากันปฏิบัตินะ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาใจ ช้ีน้ิวเลย สามแดนโลกธาตุไมมีอะไรเลิศ
ย่ิงกวาใจ ในขณะเดียวกันก็ไมมีอะไรเลวยิ่งกวาใจ ถาสรางความช่ัวตามอํานาจของกิเลสน้ี
จะเลวสุดยอดเลย ตกนรกหมกไหมไมทราบกี่กัปกี่กัลปถึงจะไดฟนขึ้นมา ถาปฏิบัติความดี
ก็ดีขึ้นไปสุดยอด ๆ จนถึงพระนิพพานเปนนิพพานเที่ยงขึ้นมา น่ีละสุดยอดอยูท่ีจิตนะ สุข
สุดยอดอยูที่ใจ ทุกขสุดขีดสุดแดนก็อยูที่ใจ จากความช่ัวท้ังหลาย ใหฝกหัดอบรมตน 

รางกายของเรานี้มันไมไปตกนรกหมกไหมที่ไหนนะ ตายแลวมันก็เปนดินเปนนํ้า
เปนลมเปนไฟ เขาเรียกวาสวนผสม สวนผสมคืออะไร ธาตุแข็ง ธาตุออน สวนผสมธาตุแข็ง
เรียกวาธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ อยูในรางกายของเรา พอลมหายใจหมดเทาน้ันแลว
สิ่งเหลานี้ก็สลายลงไปสูธาตุเดิมของตน แตจิตดวงนี้จะออกทันท ี ใครมีบุญมีบาป บุญบาป
นั้นจะพาไป อยางอื่นอยางใดไมพาไปได มีแตบุญกับบาป คือดีกับชั่วจะนําจิตดวงนั้นไป 
ถาจิตมีแตความชั่วชาลามกตายแลวดีดผึงลงเลย ถาจิตมีความด ีพอหมดลมหายใจก็ดีดขึ้น
เลย อํานาจแหงบุญหนุนทันที ๆ ก็อยูในหัวใจดวงเดียวกัน  

ใจดวงน้ีไมเคยตาย ไมมีคําวาตาย ท่ีวาเกิดตาย ๆ น้ี เปนเร่ืองของใจดวงน้ีเขา
ไปอาศัยในธาตุขันธน้ัน ไปปฏิสนธิวิญญาณเกิดภพน้ันภพน้ี สวนใจจริง ๆ ไมเคยตาย 
หากเขารางน้ี รางน้ีหมดสภาพเรียกวาตาย เอา ไปเขารางน้ัน ๆ ตามบุญตามบาปของตัว
เองน้ันแหละ เวลามันหมดทุกสิ่งทุกอยางแลว ทานชําระจนหมดไมมีอะไรจะพาใหไปเกิด
ไปตายอีกแลว บริสุทธ์ิเต็มท่ีแลว เรื่องความทุกขก็ตัดสินใจลงในขณะนั้นวา ทุกฺขํ นตฺถิ 
อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด คือเกิดก็เอากองทุกขมาพรอมนั่นแหละ เมื่อไมเกิด



 ๑๐ 

แลวทุกขไมมี ไมเกิดแลวก็ไมตายดวย ถึงอมตมหานิพพาน ทานไมตาย น่ีละธรรมทาน
สอนไวอยางนี้ ทุกพระองคสอนแบบเดียวกันหมด 

ศาสนาเราก็เรียวแหลมลงไปทุกวัน ๆ สุดทายมีแตสวมแตถานเต็มบานเต็มเมือง 
ใครก็ด้ินหาต้ังแตความสุขความเจริญ เวลาไดรับมีต้ังแตความทุกขความทรมานเต็มหัวใจ
ทั้งเปดเผยทั้งลี้ลับอยูภายในตัว เสวยอยูคนเดียวภายในตัวก็มี ออกไปใหหมูเพื่อนไดเห็น 
เปนกิริยาท่ีโศกเศราโศกา รองหมรองไหเปนการเปดเผยอยางนี้ใหโลกเห็นก็ม ี ที่ไมเปน
อยางน้ันเปนอยูภายในใจก็มี มีอยูดวยกันสัตวโลกเหลาน้ี เพราะกิเลสเอาไฟไปเผาในหัว
อกนั้น เขาใจเหรอ เอาธรรมจับมันก็เห็นหมดน่ี พระพุทธเจาไมขนาดนั้นสอนโลกไดยังไง 
ทานไมไดสอนแบบหูหนวกตาบอดเหมือนเรานะ พวกเรามันอยูดวยตาบอดหูหนวก เวลา
ตายนี้จะไปเกิดที่ไหนมันก็ไมแนใจ เพราะเจาของไมไดสรางความแนใจใหเจาของ ถาลง
สรางความแนใจแลวตายไมตายมันก็รูภายในจิตใจ พูดตรง ๆ อยางนี้ เม่ือมันแนอยูในหัว
ใจ ไมมีอะไรจะเปนนักรูยิ่งกวาใจ ใจเปนนักรูแนทุกอยาง  

เม่ือเวลาสรางบาปสรางกรรมมาก ๆ แลว พอคิดถึงบาปคิดถึงความชั่วนี้จิตใจมัน
จะวูบข้ึนมาเปนไฟเผาเจาของเห็นชัด ๆ นะ คนที่สรางความด ี พอระลึกถึงเรื่องความ
เปนความตายน้ีจิตใจจะมีความอบอุน มีท่ีเกาะท่ียึด เพียงขั้นนี้ก็ชัดเจนแลว ย่ิงเปนนัก
ภาวนาดวยแลวเห็นชัด เห็นประจักษเลยเทียว จิตใจหากเบาบางจากกิเลสมากนอยเพียงไร 
ๆ มันจะรูเปนระยะ ๆ ๆ ไปเลย จนกระทั่งเปนที่แนใจ เชน อยางพระอนาคามีทานก็แนใจ
ทานแลว พระอนาคามีผูส้ินจากราคะตัณหา ข้ันปฐมฤกษทีเดียว ทานแนแลวปบตั้งแต
น้ันมาพระอนาคามีจะกาวเร่ือย ๆ ๆ จะไมกลับ ถึงจะตอชั้นนั้นชั้นนี้ก็ตอไปเพื่อถึงที่
สุด วิมุตติคือพระนิพพาน น่ัน ทานแนใจตั้งแตทานบรรลุอันนี้ลงไป แนเปนลําดับวาจะ
หลุดพนจากทุกขโดยถายเดียว ย่ิงผูส้ินกิเลสแลวผางทีเดียวหมดเลย อยูท่ีไหนรูหมด 
แลวจะไปถามใครเร่ืองเปนเร่ืองตาย ความรูใครจะเกินใจของเราของเขาละ มันก็รูอยู
น้ี  

น่ีละใจท่ีวาใจเปนนักรู รูอยางน้ันซิ ถาสรางดีขึ้นมาก็รูประจักษ อยูที่ไหนก็อยูได
สบาย ๆ ตายหายหวงไปพรอมทั้ง ๆ ที่ยังไมตายก็ไมไดหวง ทานปลอยภาระหมดแลวทุกข
ก็หมดไปดวยกัน ถาผูที่ยังมียึดถืออยูมากนอย ความทุกขก็แทรกอยูในนั้น ๆ น่ีละธรรม
พระพุทธเจาใหพากันปฏิบัติบาง ไมไดนะจะจมไปเลย นี่อุตสาหพยายามได ๔-๕ ปมาน้ี 
ไดอุตสาหเต็มกําลังความสามารถ ธรรมะทุกประเภทออกหมดนะ ประเภทที่เยี่ยมก็สอน
พระแลว เฉพาะอยางย่ิงในวัดปาบานตาด ติดเทปไวหมด ประเภทน้ีประเภทเงียบ ๆ สอน



 ๑๑ 

อยูภายใน ๆ เวลาออกมาชวยชาติบานเมืองนี้ก็เปนแกงหมอใหญ แกงหมอเล็กมีบางเล็ก
นอย แกงหมอใหญคือคนสวนรวมเปนจํานวนมาก สอนใหพอเหมาะพอดีกับขั้นภูมิของผู
จะรับไปปฏิบัติใหเปนประโยชนแกตนทั่วถึงกัน ก็ตองอุตสาหพยายามสอนไปทางโนนสอน
ไปทางนี้ ตีน้ันตีน้ี ตีหนักบางตีเบาบาง ถาจะตีแรง ๆ ลงไปนี้มันจะถูกหัวเด็ก แลวถูกหัว
คนแกเขาใจไหม  

ไอนักเลงโตมันก็แอบอยูขางหลังไมถูกมันละซิ แกงหมอใหญเปนอยางนั้นละ ถา
แกงหมอเล็กนี้พุง ๆ เลย เพราะมีแตผูที่มุงหวังความหลุดพนดวยกัน ธรรมะประเภทเด็ด
เทาไรยิ่งชอบ ๆ ผึงเลย ผูนี้เรียกวาฟงแตแกงหมอเล็กแกงหมอจิ๋ว เราน้ีก็เทศนหมดแลว
นะ แกงหมอเล็กหมอจิ๋วนี้เราสอนพระโดยลําพัง ๆ มากอนท่ีเราจะชวยชาติบานเมืองน้ี จน
กระท่ังเราหยุดการสอนพระเรียบรอยแลว เพราะเราก็หมดกําลังแลว ทีน้ีเร่ืองชาติบาน
เมืองก็โผลขึ้นมาใหไดพลิกไปทางใหมไปสอนทางโลกทางสงสาร กลายเปนแกงหมอใหญ
ขึ้นมา แกงหมอเล็กจะมีบางในสถานที่มีพระกรรมฐานที่ทานไปปฏิบัต ิ ทานสนใจไปฟง
เทศนฟงในเวลาเชนน้ัน ก็แยกแกงหมอใหญมาเปนแกงหมอเล็ก เพื่อพระทั้งหลายที่มุงตอ
อรรถธรรมข้ันสูง ใหทานไดยินไดฟงไดประโยชน น่ัน จึงมีนอยไมมีมากนะ แกงหมอเล็ก น่ี
เราก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหนวย 

ธรรมท้ังหลายท่ีเราสอนแลวน้ี เราไมมีสงสัยอะไรเลย สอนอยางอาจหาญชาญชัย 
ไมใชเราตั้งขออาจหาญขึ้นมานะ มันเปนอยูในหัวใจ ไมมีสงสัยอะไรแลวเทศนจะสงสัย
อะไรวะ ก็ตองตรงแนว ๆ ๆ นะซ ิ ยังมีชีวิตอยูเวลาน้ี แลวตายไปจะไปที่ไหนมันก็ไมสงสัย
เวลาน้ี เราไมไดสงสัย จนกระทั่งในบางครั้งก็บอกวา เวลาหลวงตาบัวตายแลวอยานิมนต
พระมากุสลานะ น่ันเห็นไหมละ หรือวาอวดวาทาทาย เราไมไดอวดเราแนใจเรา ความ
หมายวาอยางน้ัน กุสลา ธมฺมา คือความฉลาด เราฉลาดฆากิเลสขาดสะบ้ันไปหมดแลว หา
ความฉลาดมาจากไหน แลวจะเอาใครมากุสลา องคท่ีมากุสลามันมีความฉลาดหนักเบา
มากนอยเพียงไร ดีไมด ีกุสลา ธมฺมา กลวยหอมไปไหนนา มันจะวาอยางน้ันเขาใจไหม น่ี
เราไมหากลวยหอม  

ถาพูดตามหลักความจริงจริง ๆ ถึงเวลาแลวท่ีจะไปแลว ไมอยูแลว เขาไปรมไมรม
ไหนปบ ไป เทาน้ันดีดผึงเลยไปเลย ไมมีอะไรเปนหวงเปนกังวลเลย สําหรับจิตหรือธรรม
ลวน ๆ แลวเปนอยางน้ัน แตกิเลสน้ียุงเหยิงวุนวาย หวงหนาหวงหลัง ยังไมตายหวงเปนบา
ไปเลย เขาใจไหม น่ีจิตกิเลส หวงหนาหวงหลัง จิตของธรรมลวน ๆ แลวไมหวง  
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เพราะฉะน้ัน ในประวัติทานแสดงไวในตําราจึงมีนอยมากสําหรับพระอรหันต ทาน
นิพพานที่ไหน ๆ บางนี้ไมคอยมีนะ มีเฉพาะองคที่มีชื่อเสียงโดงดัง ทําประโยชนใหแกโลก
ไดมาก อยางเชนอยางพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน หรือ พระกัสสปะ เรายกมาเปนตัว
อยางเพียงเทานี้ แลวพระสาวกทานมีจํานวนเปนพัน ๆ หมื่น ๆ หรือ แสน ๆ ลาน ๆ หาย
ไปไหนหมด เหตุท่ีหายไปหมดก็เพราะวา ทานไมไดกังวลในความตาย บรรดาพระอรหันต
ทานไมกังวล เวลาสอนโลกทานก็สอนตามกําลังความสามารถของทาน ถึงวาระกาลอันควร
ของทานที่จะไปแลว ทานหลีกปบออกไป เพราะทานอยูในปาที่สงัดอยูแลว พอถึงกาลเวลา
ทานหลีกปบออกไปแลวเทาน้ันแหละ ดีดผึงเลยไปเลย ๆ จึงไมคอยมีประวัต ิ

สวนปุถุชนคนหนาดวยกิเลสน้ีไปท่ีไหน โอย.ยุงไปหมดเลย เผาศพเผาเมรุกอ
เหมือนช้ันดาวดึงส กอศพกอเมรุ  ครั้นเผาก็เอาไฟนั่นแหละไมเห็นไดเรื่องอะไร เจาของถา
ไดทําช่ัวลงในนรก มันไมไดขึ้นอยูกับการศพกอเมรุสูง ๆ สวย ๆ งาม ๆ นะ มันขึ้นอยูกับ
กรรมของเจาของตางหากนี่นะ ถากรรมดีแลวตายที่ไหนตายไดหมด พระพุทธเจาทานตาย
งายนิดเดียว ทานไมหาท่ีตายท่ีไหนยากเลย ปบเขาไปตรงไหน ไปแลว  

นี่ก็ไดเคยพูดกับหมูกับเพื่อน ฟงซิ อวดหรือนี่ก็ด ีพูดใหหมูเพื่อนฟง เฉพาะอยาง
ยิ่งกับพระ เราส่ังอยางเด็ดอยางขาดตามหลักความจริงไมใหเคล่ือนนะ เวลาจําเปนจริง ๆ 
เราก็เร่ิมมาต้ังแตตน การเจ็บไขไดปวยของเรา ถาเราไมยินยอมในใจอยาเอาเราเขาไปโรง
พยาบาลโรงไหน อยาเอาไปนะ น่ันบอกแลว ถาเปนความยินยอมแลวเอาไปเลย น่ีเรียก
อนุโลมข้ันหน่ึง  

จากน้ันเวลาเราหนักเขามาน้ี บรรดาพระท้ังหลายน้ันแหละท่ีจะมาเก่ียวของกับเรา 
ประชาชนไมคอยมา ใหตางองคตางเงียบอยามาสงเสียงนั้นสงเสียงนี ้ แลวอยามาสอนเรา
อันน้ันอันน้ี เราพอเด๋ียวน้ี บอกขนาดน้ันนะ เราพอทุกอยางแลว คําวาพอแลวจะรับอะไร
อีก อยามาสอนมันเปนการกวนใจ นี่ประการที่สอง  

ประการท่ีสาม หามไมใหใครมาแตะตอง เวลาจําเปนเขาจริง ๆ แลวใครอยามาแตะ
ตอง ใหตางองคตางอยูสงบ ๆ เราจะทําหนาท่ีของเราเต็มภูมิ ไมใหอะไรมายุงเลย พอทํา
หนาท่ีเต็มภูมิแลวดีดผึงเทาน้ันแหละ ไอซากของเรานี้จะเอาอะไรสาดเหี้ยนหอโยนลงไปใน
คลองในบึงท่ีไหนเราไมวา เราไปแลว ไปสบายอยางน้ี สอนโลกจึงสอนดวยความอาจหาญ
ชาญชัย ไมมีความสะทกสะทาน เพราะเราไมมีอะไรสะทกสะทานในหัวใจเราแลว ธรรม
พระพุทธเจาจริงไหม ฟงซินะ สอนโลกหลอกลวงโลกหรือ มันเห็นอยูประจักษในใจน้ี บาป
เปนบาป บุญเปนบุญมาแตกาลไหน ๆ ยังจะวาลบลางไดหรือ 
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พระพุทธเจาลบลางบาปลบลางบุญลบลางนรกสวรรคไมได ทําไมเราจะเกงกวาครู
ไปลบลางบาป บุญ นรก สวรรคได ใหมันเห็นในหัวใจแลวลบลางอะไร ยอมกราบพระ
พุทธเจาราบเทาน้ันเอง ใหพากันจําเอา อยาประมาทเปนอันขาด ใจดวงน้ีตัวสมบุกสมบัน 
จะไปอยูตลอดนะ หาความดีไปหนุน อยาเอาความชั่วไปกดลงใหจมลงในนรกนะ เอาละ 
วันน้ีเทศนเพียงเทาน้ันแหละ 

โยม (ชาวอินโดนีเซีย) กราบเรียนถามปญหา 
หลวงตา มีอะไรวามา 
โยม หัวใจเตนแรงเหมือนจะระเบิด ท่ีหัวเหมือนมีนํ้าหนักมาทับอยูหนักมาก  
หลวงตา เรากําหนดจิตยังไงตอนท่ีภาวนา กําหนดลมหายใจหรือกําหนดอะไร หรือ

ใชคําใดบริกรรม 
โยม ไมบริกรรม ดูเฉย ๆ  
หลวงตา กําหนดดูลมหายใจไหม หายใจเขาหายใจออก ไดกําหนดรูอยูไหม 
โยม กําหนดอยูที่ทรวงอก ไมไดอยูที่ลมหายใจครับผม  
หลวงตา ใหกําหนดลมหายใจดวยน้ันดี คือลมหายใจเขาใหรู ลมหายใจออกก็ใหรู 

มันอยูในทรวงอกหรือนอกทรวงอกก็ตาม ใหรูอยูที่ลมหายใจเคลื่อนออกเคลื่อนเขา ใหดู
อยูที่นี่ อะไรจะหนักจะเบาอยาไปสรางความกังวลกับมัน ใหดูลมหายใจ มันมีนะนักภาวนา 
พอพูดมาเขาใจทันที นักภาวนาจะรูเร่ืองของการภาวนามีอาการตาง ๆ ของนักปฏิบัติดวย
กัน มันจะหนักจะเบาไปอยาถือเปนอารมณ เชนอยางเรากําหนดลมเขาลมออก ใหดูลมเขา
ลมออกอยูตลอดเสียกอน หากยังเคลื่อนไหวไปมาอะไรคอยพูดกัน เราจะแนะตอไปอีก ถา
ควรจะแนะตอไปแบบไหน ใหดูอยูทรวงอกเฉย ๆ มีแตความรูนี้มันเผลอไดงาย ใหกําหนด
ลมหายใจเขาหรือออกน้ีเปนหลักเอาไว  

โยม ใหรูอยูตรงน้ี วุนวายอะไรรู 
หลวงตา เออ ใหตั้งเอาลมเปนหลักไวกอน อยูทรวงอกมันกวาง ๆ ไป ใหตั้งลมไวนี้

เสียกอน คือสติอยูกับลมหายใจใหรู ทีนี้มันจะคอยขยายออกไปอีก อันนี้ยังไมพูดนะใหตั้ง
ลมไวกอน สติอยูที่นั่น สติอยูที่ลมหายใจเขาก็รูออกก็รู ไมตองคํานวณวามันจะออกไปไหน
เขาไปไหน ไมตอง ใหรูเวลาลมหายใจเขารู ออกรู มีสติอยูอยางนั้น สติน้ีตัวสําคัญมากนะ 
ถาพรากจากนี้มากนอยจะพรากจากความเพียร ขาดผลประโยชน เขาใจแลวเหรอ  

โยม เขาใจคะ  
หลวงตา เออ เอาอยางน้ันกอนนะ  
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โยม เห็นรางกาย เห็นเน้ือ เห็นเอ็น เห็นกระดูก 
หลวงตา อันนี้รูสึกมันจะนอกลมหายใจไปก็ไดแลว เพราะมันดําเนินงานของมัน 

แลวพิจารณานี้ใหเปนของแตกของดับ ใหมันแตกมันดับใหมันสลายลงไป  
โยม รูอยูอันน้ีเปนรางกาย อันนี้เปนกระดูก 
หลวงตา น่ันละ แลวลองกําหนดใหมันแตกลงไปดูซิ รางกายของคนไมแตกก็ม ีราง

กายคนแตกคนตายก็มี ใหกําหนดมันตายมันแตกสลายลงไปดูนะ เวลามันตายสลายลงไป
แลว ความรูจะเดนข้ึนเร่ือย ๆ อันน้ีถาเรากําหนดอีกต้ังข้ึนมาเปนรูปสวยงาม ใหสวยงามย่ิง
กวานี้ก็ได แลวตั้งใหมันแตกใหมันพองขึ้นไปสลายไป นี่เรียกวาการฝกซอมสติปญญา มัน
จะคลองแคลววองไวขึ้นไปเรื่อย ๆ เขาใจแลวเหรอ มันตั้งขึ้นมาแลวใหมันแตก  

โยม เวลาไมสบายก็รูอยูวาไมสบาย พูดกับตัวเองวาไมอยากมาเกิดอีก  
หลวงตา เอาละใหดูอยูภายในกายน้ี อริยสัจอยูในกายน้ี ใหกําหนดแตกกําหนดดับ 

มันจะขยายไปยังไงเรื่องธาตุอยางนี ้ ใหความรูอยูกับน้ัน สติอยูกับตัว อยาใหสงออกนอก 
มันไปรูสิ่งนั้นสิ่งนี้ถอยเขามา ใหอยูในวงกาย เอาเทานั้นกอน เอาไปพิจารณาเร่ือย ตั้งขึ้น
มาแลวกําหนดใหมันแตกใหมันตาย มันสลายลงไป หรืออยางหนึ่งเอาไฟเผา กําหนดไฟ
เผารางกายที่มันแตกลงไปนี่นะ เอา ตั้งขึ้นมาใหม ใหมันเปนอยางน้ีจนชํานิชํานาญไปโดย
ลําดับ มันจะบอกเองความรูมันจะบอก ความขยายตัวเองรวดเร็วยังไงมันจะรูของมัน ขอให
ใชการการฝกซอมนี้ใหมาก ๆ มันจะรูไปเอง 

เอาเทาน้ันนะ ใหพิจารณาใหมาก ๆ ตั้งขึ้นกําหนดดูใหมันตายมันพองขึ้นมามัน
แตกลงไป แลวบางทีเอาไฟเผาลองดู ใหทดลองดูทุกอยาง แลวจิตมันจะหดเขามา ๆ ผอง
ใสเขามา มีหลักฐานแนนหนาม่ันคงข้ึนเร่ือย ๆ อาศัยอันน้ีเปนหินลับปญญาของเราใหคม
กลา มันจะคลองแคลวในตัวเอง แลวจะสรางพลังของจิตใหแนนหนามั่นคงละเอียดลออเขา
ไปเรื่อย ๆ เขาใจเหรอ เอา เทานั้นกอน 
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