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จิตดวงนี้เปนจิตธรรมธาตุ
เขากําลังโจมตีอยูเห็นไหมละ ตะกีน้ ี้พูดวายังไงเราจําไมไดละ ที่เขาพูดในรถ
การบานการเมืองกับเราแขงกันวาใครเปนผูโกหกเกง เขาก็หาวาหลวงตาบัวโกหกเกง
อยางนั้นใชไหมละ วาอะไรก็วามา ถาไมอยากวาก็แลวแต เราไมมีอะไรละกับขี้หมูขี้หมา
นี่ (เขาหาเหตุมาวาหลวงตาโดยที่เขารูกันเอง) วาก็เปนเรื่องของเขาเองไมเปนไรแหละ
เราไมเปนอะไร เขาวาอะไรจะเลวขนาดไหน เราก็เปนเราอยูนี้แหละ ใหเขาวามาซิ สาม
โลกธาตุใหวามาเลย แตละโลกธาตุใหยกโคตรมาเลย เทานั้นแหละเรา ไมมีเรื่องอะไร
กับใคร ดูโลกมันดูพอแลว
อะไรๆ เขาก็วามา ก็เขาไมมีของดิบของดีพอจะมาอวดโลก เขามีแตของเลวๆ
มาอวดก็อวดอยางนั้นแหละ ถาหูเรามีก็จําใหดี เอาของเขาไปปฏิบัติไปนรกทั้งเปนนะ
เรานี้ไมฟง เฉยเลย เหมือนหมาปลอยหํานั่นแหละ มันเฉยนะ ถาคนปลอยตบนูนตบนี้
เปนบานะ หมาปลอยหําเขาไมตบ เขาเฉย จึงเรียกวาหมาปลอยหํา นี่เราก็แบบหมา
ปลอยหําจะเปนอะไรไป ใครจะวาอะไรก็วามาซิ โลกเขามีปาก เขาคิดของเขาพูดของเขา
เองเปนเรื่องของเขา เรื่องของเราก็เรื่องของเรา จะมีอะไรกัน ก็เทานั้นเอง เขาจะพูด
อะไรก็เปนเรื่องของเขา เหตุกับผลอยูกับเขาหมด เราไมไดกอเหตุ ผลจะมาหาเราได
ยังไง ก็เทานั้นเอง
เงินที่ไดมาเปนเช็คเปนอะไรเราเอาเขาธนาคารในกรุงเทพเอาไวๆ เวลาทางนี้
จําเปนถอนออกมาจายทางนี้ๆ อยูอ ุดรก็เหมือนกัน อยูอดุ รก็เอาไวในบัญชี พอจําเปนก็
ถอนออกมาจายทางอุดร ทางนี้จําเปนก็จายทางนี้ๆ ที่เช็คเอามาเราเอาเขาธนาคารทางนี้
หมดเลย เผื่อเวลาจําเปนก็ถอนออกจายตามความจําเปน ในบริเวณกรุงเทพนี่หมด
แหละ คือเราเขียนใบถอนใหพรอมแลว ใหเขาถือเอาใบถอนไปถอนออกมาจายตาม
ความจําเปน ชวยโลกชวยอยางนั้นแหละ
เพราะฉะนั้นใครจะวาอะไร ที่เขาหาเรื่องตางๆ มาโจมตีเราอะไร อยาไปฟงนะ
เสียเวล่ําเวลา รําคาญหูเปลาๆ เราทําอยางไรตอพี่นองทั้งหลาย ทานทั้งหลายก็เห็นอยู
แลวนี่ ผิดถูกดีชั่วเห็นอยูดวยตาของเราเองเปนยังไง เขาโจมตีแบบไหนก็จะลมไปตาม
เขาๆ ลมอะไร ก็คนชั่วใหเปนแบบชั่วของเขา เราเปนคนดีเฉยอยูซิจะเปนอะไรไป เขา
บอกวาจอมโกหกเดี๋ยวนี้มาอยูในหลวงตาบัวหมด เราสรางใหโลกแทบเปนแทบตายมี
แตเรื่องโกหกโลกอยางนีล้ ะ ที่เขาไมไดทําอะไรเลยนั่นละคือเขาสรางความดีใหโลก มัน
ขบขันตรงนี้
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เออ จิตใจของโลกมันขุน มันมัวเปนฟนเปนไฟ ไมไดออกอยูไมไดนะ ถาได
ระบายออกแลวก็วาเปนความสุขสบายเทานั้นก็เอา ทั้งๆ ที่เปนไฟเผาตัวแหละ
ธรรมะพระพุทธเจาทรงแสดงเองก็ดี
บรรดาสาวกทั้งหลายที่เปนพระอรหัต
อรหันตแสดงก็ดี เวลาออกมานี้เปนธรรมออกมากับเสียงลวนๆ ไมมีแตเพียงเสียงแต
ธรรมไมมี สมมุติวาเราเรียนมาดวยความจดความจําอยางนี้เวลามาก็มีแตเสียงธรรม
องคธรรมแทไมไดออกมาดวย ผิดกันตรงนี้ สําหรับพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย
แสดงออกมาเสียงกับธรรมออกมาพรอมกัน พระสาวกก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการ
แสดงธรรมของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายจึงมีน้ําหนักตางกันมากทีเดียว กับเราได
แตเสียงมา ทานมีธรรมออกมากับเสียงพรอมกันทีเดียวๆ
เวลาเทศนสอนนี้เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม ไดยินหมด มนุษยมนาเรารวม
แลวบรรลุธรรมเปนจํานวนมากมาย เพราะธรรมกับเสียงออกมาพรอมกัน เสียงก็เปน
ความจริงไปดวย เพราะธรรมพาใหจริง นี่แหละความรูความเห็นที่เปนอยูในใจออกมา
ทําประโยชนแกโลก
มีความตางกันกับผูที่นําธรรมออกมาแสดงเปนผูทรงธรรมไว
เรียบรอยแลว ผูที่เรียนจดจํามาธรรมดาก็ไดแตเสียงธรรมมา ตัวอรรถธรรมจริงๆ แม
ตัวเองก็ยังไมเขาใจ ไมรู เทศนไมแนใจ การฟงก็มีผลอยางเดียวกัน ไมคอยเต็มเม็ด
เต็มหนวย
ครั้งพุทธกาลทานเทศนาวาการบรรดาพุทธบริษัทมาฟงธรรม นับแตเทวบุตร
เทวดาลงมาจนกระทั่งถึงมนุษยเราจํานวนมากมาย การบรรลุธรรมคือผลที่เกิดขึ้นจาก
การไดยินไดฟงจากพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายนั้นจึงตางกันมากมาย เทียบไมได
ในการเทศนธรรมดาเราดวยความจํากับเทศนดวยความจริงที่ออกมาจากจิตใจ นี่ละ
ศาสนามันสําคัญอยูที่ผูทรงธรรมไวนําออกมา กับผูที่ทรงความจําไวแลวนําออกมาก็มี
แตความจํา หากเปนประโยชนอยูไมมากก็นอย ไมใชวาปฏิเสธวาไมเปนประโยชน คือ
เปนประโยชนเชนเดียวกัน แตไมมนี า้ํ หนักมากเทาทานผูทรงธรรมไวเต็มเม็ดเต็มหนวย
แลวแสดงออกมานั้นมีผลมากสําหรับผูฟง
อันนี้แตกอนมีมากนะ เพราะทานผูปฏิบัติธรรมแตกอนมีจํานวนมากมาย ถาวา
พระเจาพระสงฆสวนมากมีแตออกประพฤติปฏิบตั ิ พอบรรพชาอุปสมบทเรียบรอยแลว
ก็ไลเขาปาเขาเขา ปาเขาถาหากวาเราเรียกอยางสมัยปจจุบันนี้ก็เรียกวามหาวิทยาลัยปา
ปาแหงอรรถแหงธรรม ผูไปบําเพ็ญอบรมศึกษาอยูในปา ตามรุกขมูลรมไมในปาในเขา
ดังที่ทานแนะนําสอนใหไปนั้น
ผลที่ตกออกมาจึงปรากฏตางกัน
ออกมาจาก
มหาวิทยาลัยปา องคนี้เปนพระโสดา องคนั้นเปนพระสกิทาคา องคนี้เปนพระอนาคา
องคนั้นสําเร็จเปนพระอรหันตขึ้นมา นําธรรมที่สําเร็จเปนผลจากตัวเองแลวนี้ไปแนะนํา
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สั่งสอนสัตวโลก ก็ไดผลเปนที่พอใจๆ ตามกําลังนิสัยวาสนาของตน เพราะฉะนั้นธรรม
จึงเปนของจําเปนมากที่ควรจะใหใกลชิดติดกับหัวใจของเรา
ไปที่ไหนอยาลืมธรรม แมคิดจะโกรธจะเคียดจะแคน พอธรรมปรากฏขึ้นในใจ
เทานั้นเองสิ่งเหลานี้จะคอยระงับดับลงไปทันที เพราะเปนน้ําดับไฟ ระลึกถึงธรรมปบก็
เทากับระลึกถึงน้ําที่มาดับไฟของกิเลสที่มันกําลังแสดงฤทธิ์เดชอยูในเวลานั้น นี่ละธรรม
กับใจจึงใหติดกันไป จะไมผาดโผนโจนทะยานมนุษยเรา ถามีแตเรื่องของกิเลสตัณหานี้
เปนฟนเปนไฟ พลิกหนาพลิกหลังรอยสันพันคม ไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม มีแตเสียง
กิเลสวาจะทําบานเมืองหรือโลกใหเจริญ กลายเปนคว่ําบานคว่ําเมืองใหเหลวแหลก
แหวกแนว มีแตเถาแตถานไปไดดวยอํานาจของกิเลสพานํา
นี่ละใครที่วาอยากเปนผูใหญกําลังเปนบากันอยูเวลานี้ จะคัดเลือกหรือจะอะไร
วันที่เทานั้นเทานี้ จะตั้งรัฐบาลใหมนั่นนะ กําลังแยงกันยุงกันดวยกิเลสตัณหา ไมไดยุง
ดวยความเปนอรรถเปนธรรม ครั้นไดมาแลวก็เปนฟนเปนไฟเผาบานเผาเมือง ตับปอด
ประชาชนจะไมมีเหลือ เพราะตัวพุงใหญๆ นั้นแหละมันกินมันกลืน กินไมหยุดไมถอย
คือกิเลสกินสัตวโลก ธรรมมีคําวาพอ เรื่องกิเลสแลวไมมีคําวาพอ ไดเทาไรเหมือนกับ
เราไสเชื้อเขาไฟ ไดเทาไรยิ่งอยากๆ อยากมากทีเดียว เหมือนไสเชื้อเขาไฟ เปลวของ
มันแสดงออกจรดเมฆๆ
เปลวของกิเลสคือความอยากความทะเยอทะยาน ที่มันไดรับเชื้อไฟเขาไปแลว
มันก็ลุกลามอยางนั้น จึงหาความสุขไมไดมนุษยเรา ถาปราศจากธรรมเสียอยางเดียวไม
มีความสุข ใครอยาไปคิดขามหัวพระพุทธเจา ขามหัวธรรมของพระพุทธเจา-พระสงฆ
สาวกไป วาจะเอาดีเอาเดน เอาความสุขความเจริญ เหยียบหัวพระพุทธเจาไป เหยียบ
หัวธรรมไปนั้นไมมีหวัง อยาไปคิดนะ ใหอยูในอรรถในธรรมนี้จะสม่ําเสมอ เหมือนหนึ่ง
วาไดตามเสด็จพระพุทธเจาไปทุกฝกา ว ถาผูมีธรรมในใจไมลืมตัวงายๆ นะ ถาไมมี
ธรรมแลวลืมตัว
ดังที่เห็นมาแลวนี้เราสลดสังเวชนะ เราเปนพระไมเขาไปเกี่ยวของกับการบาน
การเมือง แตการแนะนําสั่งสอนสั่งสอนไดหมดตลอดเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม
ไมใชเพียงสอนไดมนุษยของเราเทานั้น สอนไดหมด ธรรมเหลานี้จึงนํามาพูดไดทั้งนั้น
มนุษยมนาครองบานครองเมืองมันเอากิเลสตัณหาเขาไปครอง เอาหอกเอาหลาว เอา
ฟนเอาไฟเผากันเขาๆ ยกคนใดขึ้นมาวาจะพาครองบานครองเมือง มันกลายเปนยก
ยักษยกผีขึ้นมากินบานกินเมืองแหลกเหลวเปนเถาเปนถานไปหมด
อยางนี้ละมนุษยสัตวโลกที่มกี ิเลสมันไมฟงเสียงครูคือธรรม ถาฟงเสียงครูคือ
ธรรมแลวจะสงบรมเย็นคนเรา กิเลสมันจะเอาใหผิดคาดผิดหมายทุกอยาง ถาธรรม
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แลวมีอยูในขอบเขต ไมผิดคาดผิดหมาย ผลก็เปนความสงบรมเย็น ถาเปนกิเลสแลว
ผลออกมามีแตฟนแตไฟเผาไหมกัน นี่ละกิเลสกับธรรมอยูในหัวใจดวงเดียวกัน ไดไม
พอคือกิเลส ไดมาเทาไรพอ มีความอบอุนเย็นใจสบายใจนั้นคือธรรม การปฏิบัติธรรม
มันไมไปหาละนะ ผูปฏิบัติธรรมหนักในธรรมมากเทาไรๆ เรื่องภายนอกที่เคยเปนฟน
เปนไฟมาแตกอน ทีต่ นถือวาเปนแกวเปนแหวนเปนเทวบุตรเทวดา มันก็เห็นไปตาม
ความจริงคือฟนคือไฟ มันไมไดเห็นวาเปนของเลิศเลออะไรยิ่งกวาธรรม การปฏิบัติ
ธรรมไดมากเทาไรยิ่งเย็น ยิ่งสงบเย็นไป
นี่การปฏิบัติธรรม ที่ใหเห็นชัดเจนก็คือผูปฏิบัติจติ ตภาวนา เชนอยางทานไปอยู
ในปาในเขาอยางนี้ทุกขยากลําบากแสนสาหัส ทานผูมุงอรรถมุงธรรม มุงมรรคผล
นิพพานเต็มหัวใจนี้เปนผูฝกผูทรมานไดรับความทุกขความลําบากมากที่สุด แตโลกเขา
มองไมเห็น อยางพระพุทธเจาก็สลบถึงสามหน นั่นฟงซิ ทุกขหรือไมทกุ ขคนเรา นั่นละ
แสวงหาธรรม ทีนี้ผูไปบําเพ็ญตนอยูในปาในเขาก็เชนเดียวกัน เสาะแสวงหาธรรม
จิตใจอยูกับธรรมๆ การอยูการกินใชสอยทุกอยางความเปนอยูไมสนใจ ยิ่งกวาการ
ปฏิบัติธรรมดวยการประกอบความพากเพียรทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน เวนแตหลับ
ซึ่งเปนของสุดวิสัย ตื่นขึ้นมาสติปญญาเครื่องทํางานกาวแลว ทีนี้ความพากความเพียร
ความอดความทน ความอุตสาหพยายามนี้ไปดวยกันๆ
สุดทายจิตใจที่มันผาดโผนโจนทะยานอยูในผูเริ่มปฏิบัติ ที่ไมเคยรูเรื่องรูราวพิษ
ภัยของกิเลส และไมรูเรื่องรูราวคุณคาของธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้นจากการอบรมจิตใจ ตัว
คึกตัวคะนองนั้นแลคือตัวไฟเผาใจ น้ําดับไฟไดแกธรรมความสงบ มีสติใหดี รักษาจิต
เอาลองไมใหมันคิดมันปรุงมันจะเปนอยางไร ในเบื้องตนเอาอยางนี้กอน เราคิดก็ใหคิด
แตงานของธรรม เชนคิดพุทโธก็เปนงานของธรรม ธัมโม สังโฆ หรือธรรมบทใดก็
ตามนั้นเรียกวางานของธรรม มีสติกาํ กับงานนั้นๆ ผลจะเปนความสงบเย็นใจขึ้นมาๆ
แกผูปฏิบัติโดยลําดับ จนกระทั่งถึงวายันไดเลยถามีสติในการประกอบความพากเพียร
กับเรื่องความสงบรมเย็น เรียกวายันกันไดเลย จนกระทั่งถึงความแนนหนามั่นคงของ
ใจ
ที่วาอะไรในโลกนี้เปนทุกขที่สุด อะไรในโลกนี้เปนสุขที่สุดเปนบรมสุข สุดทาย
ทั้งสองอยางนี้ก็มาไดที่ใจดวงเดียว ตนไมภูเขาดินฟาอากาศกวางแสนกวางกี่ขอบเขต
จักรวาล เขาไมมีความทุกขความลําบากลําบน ความสุขความเจริญอะไรเขาก็ไมมี สิง่ ที่
มีก็คือวามีทใี่ จ สิ่งเหลานั้นมาปรากฏอยูที่ใจของสัตวโลก สัตวโลกไดรับความเดือดรอน
วุนวายเพราะไปในทางผิด เมื่อผิดไปเทาไรก็ยิ่งเดือดรอนวุนวาย สมบัติเงินทองขาวของ
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มีมาก็เปนการเสี่ยงทาย
ถาไมมีธรรมเขากํากับรักษาสิ่งเหลานั้นเปนของไมแนนอน
เสี่ยงอยูตลอดเวลา
ทีนี้เมื่อมีธรรมเขาสูใจสิ่งเหลานั้นก็คอยเย็นไป ๆ เอา มีมาก็มี สิ้นไปก็สิ้นไป
ไดมาเสียไปเปนของคูก ัน ก็รูเทาทันกัน แตการปฏิบัติทางดานจิตใจมีความสม่ําเสมอ
เย็นสบาย นี่เปนสมบัติที่สบายคือธรรมสมบัติ เกิดขึ้นจากการภาวนา วัตถุสมบัติเกิดขึน้
ดวยความจําเปนของธาตุของขันธ ความเปนอยูแหงรางกายของสัตวโลก ทั้งเขาทั้งเราก็
ตองประคับประคอง บํารุงรักษาขวนขวายกันไปอยางนั้นแหละ แตสิ่งที่จําเปนจริงๆ คือ
ธรรมกับใจ อยาใหหางเหินจากกัน อันนี้เปนสิ่งที่แนนอนมากทีเดียว
ภายนอกเราก็อุตสาหวิ่งเตนขวนขวาย การกินกินทุกวันทุกเวลา นอนทุกวันเวลา
ใชสอยทุกวันทุกเวลา ไมขวนขวายหาการหางานจะไดอะไรมากินมาใชมาสอย มัน
จําเปนตองไดทํา ทําเพื่อปากเพื่อทอง เพื่อความจําเปนของความเปนอยู ชีวิตจิตใจของ
เราของทานตองขวนขวาย แตภายในใจแหงผากจากอรรถจากธรรม ยิ่งเปนความรุม
รอนยิ่งกวาสิ่งใดนั้นก็ใหกลับใจขึ้นมาอบรมบํารุงจิตใจใหมีความสงบเย็น ถาใจมีความ
สงบเย็นแลวจะเย็นไปหมด ใจเย็นนี้เย็นหมด ถารอนก็รอนหมดแดนโลกธาตุ อยูที่ใจ
ดวงเดียว
เพราะฉะนั้นจึงอบรมใจอันเปนเรื่องใหญโตนี้ ใหเปนคูเคียงกันไปกับการเสาะ
แสวงหาดวยการทํามาหาเลี้ยงชีพ ใหทํากันไป สวนจิตใจก็เสาะแสวงหาธรรม ซึ่งเปน
อาหารอันเลิศเลอ ไมมอี าหารใดเสมอธรรมเขาสูใจ ทางดานวัตถุเครื่องอาศัยปจจัยไป
วันหนึ่งๆ ก็ใหวิ่งเตนขวนขวายเชนเดียวกัน ใหมีความสม่ําเสมออยางนี้ ผูนั้นอยูก็เย็น
ใจ ไปก็หายหวง เวลามีธาตุมีขันธก็ไดอาศัยปจจัยทั้งหลายสมบัติเงินทองขาวของมา
เพื่อเยียวยารักษา ทางภายในใจก็ขวนขวายหาคุณงามความดีคือธรรม
สมถธรรมคือความสงบรมเย็นใหมีแกจิตใจโดยสม่ําเสมอ ภายนอกก็ไดอาหาร
เครื่องหลอเลี้ยงรางกายของเรา ภายในก็ไดธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจ จิตใจก็มี
ความสงบรมเย็น นี่ละสําคัญอยูที่นี่ ใจถาไดลงถึงขั้นความสงบตลอดถึงความสงบจน
เปนธรรมธาตุแลวนี้ไมมีอะไรเสมอในโลกทั้งสามนี้ จิตอบรมจนกระทั่งถึงเปนธรรมธาตุ
ดังพระพุทธเจา-พระอรหันตทาน นี้คือทานผูทรงธรรมธาตุภายในจิตใจไวโดยสมบูรณ
จิตใจธรรมดานั่นละที่มันมีกิเลสคละเคลากันอยูทั้งสุขทั้งทุกขสับปนกันไป แตเวลาชําระ
มากเขาๆ สิ่งที่เปนฟนเปนไฟที่เกิดจากกิเลสมันก็คอยเบาตัวลงไปๆ สิง่ ที่เปนธรรม
เครื่องหลอเลี้ยงจิตใจใหมีความสงบรมเย็นก็มีหนาแนนขึ้นมาๆ จิตก็เลยสบาย นั่น
นี่ละความสุขความทุกขหาจริงๆ รูจริงๆ หาไดที่ใจ รูไดที่ใจ ที่อื่นก็ดังทานๆ
เราๆ ไมเคยเห็นเจอ แตโดนกันทั้งวันกับเรื่องทุกข ไปหาทุกขไมเห็นทุกขแตโดนทุกข
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ทั้งวัน หาความสุขไมเจอในเรื่องความสุขกลับไปโดนเอาแตความทุกข ถาหาใหเปนไป
ดวยธรรมเทียบเคียงกันไปแลวก็จะไดทั้งความสุขความทุกข มีปญญาเกิดขึ้นๆ ในเวลา
ประสบเหตุการณตางๆ สติปญญามีสําหรับผูบําเพ็ญธรรมแลวนํามาพิจารณาใครครวญ
แกไขดัดแปลงแลวก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆ นั้นแหละ
ขอใหพี่นองทั้งหลายสนใจทางดานจิตตภาวนาดวยนะ การใหทานเราเคยใหมา
เปนประจํา ไมมที างสงสัยวาบานใดเรือนใดสําหรับเราที่เปนชาวพุทธ ไดมาที่จะกิน
เปลาๆ กลืนเปลาๆ โดยใหพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นั่งเฝากินของเศษของเดน
เรานี้ไมเคยมีสําหรับชาวพุทธเรา ไดมาอะไรก็คิดถึงพระกอนเลยละ อะไรที่เปนของดิบ
ของดีจะไมคดิ ถึงตัวเองสําหรับชาวพุทธ จะคิดถึงพระเจา-พระสงฆ-การทําบุญใหทาน
นี้กอนอื่นๆ นี่เปนนิสัยของชาวพุทธเรา
ทีนี้เวลาคอยกลมกลืนเขาสูใจแลว จิตใจก็มอี าหารเครื่องหลอเลี้ยงคือบุญคือ
กุศล ภายนอกก็มีอาหารที่เราอุตสาหพยายามหามาเปนเครื่องหลอเลี้ยงกัน ก็อยูไ ด
สบายๆ ภพนี้เราก็ไมอัดอั้นตันใจเพราะบุญเราก็สราง การใหทานเราก็ให อยากจะวา
ทุกครอบครัวไปเลยในชาวพุทธของเรา
ไมไดคํานึงถึงความอดอยากขาดแคลนของ
ตัวเอง มีเทาไรระลึกถึงพระกอนๆ เพราะจิตใจอยูกับธรรม ตองเปนอยางนั้นดวยกัน
นั้นแหละ
ทีนี้ใหพยายามทําดังที่วามานี้ ทางดานจิตใจก็ใหชาํ ระสะสาง มันมีกิเลสตัว
สําคัญอยูภายในใจ นั้นละตัวฟนตัวไฟ ไมขึ้นอยูก ับความมีความจนนะ คนมีก็เปนทุกข
ได คนจนก็เปนทุกขได ถาไมมีธรรมรักษาใจ ถามีธรรมรักษาคนมีก็มีความสุข คนจนก็
มีความสุข ขอใหมีธรรมแทรกอยูในนั้นเถอะ ถามีแตอยางเดียวคือโลก โลกหรือโลภได
ไมพออยางเดียวมีแตกองทุกข เราเห็นไหมนี่มีตั้งแตพวกเศรษฐีกุฎมพีมาปกครองเหยา
เรือน แลวก็มีแตตัวพุงใหญๆ มาพรอมกันดวย มานี้กินบานกินเมืองกินตับกินปอด
ประชาชน มีเทาไรเปนไมเหลือๆ ดวยอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ที่เขาเสกขึ้นใหเปนหัวหนา
เลยกลายเปนหัวหนาปาเถื่อน เปนยักษเปนผีปาเถื่อนกินบานกินเมืองไปหมด
นี้ลวนแลวตั้งแตกิเลสไมมองเห็นโทษของตัวเอง และไมมองเห็นธรรม สุดทายก็
มีแตโทษเต็มตัวๆ อยูท ี่ไหนก็รอน ในเมืองไทยวากวางก็ไมกวางโดดไปอยูเมืองนั้นวา
จะเย็นไมเย็น โดดไปเมืองไหนๆ ก็ไฟเผาอยูที่หัวใจ ความโลภไมพออยูใ นหัวใจ มันก็
ทําใหเกิดความเดือดรอนไปเรื่อยๆ นี่ละความไมมีธรรม ใครเกงกวาศาสดาจะตองจม
ผูฟงเสียงอรรถเสียงธรรมคือฟงเสียงศาสดา ผูนั้นจะพอมีขอื่ มีแปเปนเครื่องยึดเครื่อง
เกาะ ไมวาเหวเสียอยางเดียว ทั้งๆ ที่สมบัติเงินทองขาวของมีเต็มบานเต็มเรือน แต
เวลาตายตายไปเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไรเลยสําหรับคนโง เห็นแกความโลภอยาง
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เดียวเปนอยางนั้น ถาคนมีธรรมแลวเห็นทั้งสองฝาย เปนความดิบความดีดวยกัน ให
พากันคํานึง
การบําเพ็ญจิตใจนี้เปนของยากอยูนะ ไมใชเรื่องเล็กนอย ทีแรกจิตใจมันรุนแรง
กระแสของกิเลสนี้เหมือนกับคลื่นมหาสมุทร ตั้งสติภาวนานี้เหมือนกับเอาฝามือกั้น
คลื่นมหาสมุทร เอาไวไมอยู ตองเผลอตองไผลอะไรจนไดนั้นแหละ แตเอาไมหยุดไม
ถอยสติก็คอยดีขึ้นๆ คลื่นแหงกิเลสทั้งหลายที่เคยปะทะกันกับสติปญญาศรัทธาความ
เพียรของเราก็คอยเบาลงๆ ธรรมะก็คอ ยเจริญขึ้นมาได กลายเปนธรรมที่อศั จรรยขึ้นใน
ใจโดยไมเคยคิดเคยคาดมาแตกอนตั้งแตเกิดมา ก็ไดเจอขึน้ แลวที่จิตใจของนักภาวนา
ผูมีความรักใครใกลชิดกับอรรถกับธรรม เขาที่เขาฐานเขาสูภาวนาสงบใจ
เพราะใจนี้วุนวายทั้งวันไมมีความสงบ ถาติดเครื่องแลวดับไมลง ตองเอาธรรม
เขาไปดับเครื่องจึงจะสงบลงได นี่ใหทํากันไป ทํากันไปมากเขาๆ มันจะเห็นชัดเจน
จิตใจที่มีธรรมเขาสูตัวเองแลวจะคอยมีความยิ้มแยมแจมใสขึ้นมาภายในจิตใจ เรียกวา
มีทางออก ไมใชถูกปดตันทาเดียว พอมีธรรมเขาสูใจใจจะพอมีทางออกเปนลําดับลําดา
เพราะฉะนั้นจึงใหอบรมจิตใจใหดี การภาวนาเบื้องตนยากดวยกันทุกคน อยาเขาใจวา
การภาวนางาย ยกไวเสียในบุคคล ๔ ประเภท เรายกมาเพียงสองอยาง ขิปปาภิญญา ผู
ที่รูไดเร็ว ทันธาภิญญา รูไดชา ๔ ประเภท แตเราแยกออกมาสองประเภท
ถาผูมีอุปนิสยั ปจจัยรวดเร็วพรอมที่จะรูจะเห็นธรรมอยูแลวนั้นเรียกวา ขิปปา
ภิญญา ยกตัวอยางเชน พระพาหิยะ แตกอนทานไดบําเพ็ญภาวนา ตกน้ําตกทาอะไร
ในมหาสมุทรทะเลหลวงทานก็เคยตกมา ทีนี้พอมาเกิดในชาตินี้เปนฆราวาสมีความ
เคารพเลื่อมใสพระพุทธเจาเปนกําลัง พระองคเสด็จไปบิณฑบาตอยู นี้ก็ตามทาน ทาน
บอกใหพักเสียกอนเรากําลังเดินบิณฑบาต นี้ก็ติดตามเรื่อยเลย จนกระทั่งไปถึงวาระอัน
สมควรแลวพระองคก็ทรงแสดงธรรมใหฟง
ประเภทขิปปาภิญญาที่รูไดเร็ว พอทานแยมธรรมะออกไปเทานั้น พระพาหิยะ
บรรลุอรหัตผลทันทีเลย นั่น นี่ละที่วาผูบรรลุธรรมไดเร็ว อยูรอพระพุทธเจาเพียง
เล็กนอยก็รอไมได
พระพุทธเจาไปที่ไหนตามเสด็จตลอดๆ
นี่ถงึ ขั้นรอไมไดๆ
พระพุทธเจาก็หันพระพักตร เขามาแนะนําสั่งสอนไมกปี่ ระโยคก็บรรลุธรรมเปนอรหัต
บุคคลขึ้นมา นี้ประเภทที่รูไดเร็ว ประเภทที่ชาก็ใหบืนกันไป ชาเทาไรก็ยิ่งขี้เกียจขี้คราน
จมไปเลยนะ ความขี้เกียจขี้ครานไมพาใครไดมรรคไดผลอะไรละ ความอุตสาหพยายาม
ความขยันหมั่นเพียรนี้ตางหากจะพาคนใหไดดิบไดดี ใหพยายามพยุงจิตใจของเราใหดี
จิตใจนี้เวลามันเลิศเลิศจริงๆ ไมใชธรรมดา เราไมเคยเห็นสิ่งใดในสามแดน
โลกธาตุนี้จะเลิศเลอเลยจิตดวงบริสุทธิ์นี้ไป ไมมี จิตดวงนี้เปนจิตธรรมธาตุ เลิศเลอสุด

๘
ยอดเลย นี้ละเวลาฝกฝนอบรมไดแลวเปนอยางนี้ ธรรมธาตุนี้เที่ยงดวย เหมือนกับวา
นิพพานเที่ยง เปนไวพจนของกันและกัน คือธรรมธาตุก็ดี นิพพานก็ดี เที่ยงดวยกัน นี่
ละการอบรม เอาใหดี ใหพิจารณา ธรรมะพระพุทธเจาที่ศาสดาองคเอกสอนไวนั้นเปน
ธรรมะปจจุบันธรรมตลอด ไมมีคําวาครึวาลาสมัย
กาลนั้นเวลานี้กินไปๆ มืดแจงกินไป เดือนปนาทีโมงกินไปอยางนี้ไมมี มีตั้งแต
เรื่องดินฟาอากาศเขาเปลี่ยนตามธรรมชาติ แตธรรมก็เปนธรรมตามธรรมชาติของตน
ไมมีสิ่งใดมายักยายผันแปรใหเปนอยางอื่นไปได
ผูปฏิบัติไดผลเปนลําดับลําดา
เรียกวาอกาลิโก ทําชั่วไดชั่วทุกเวลาที่ทํา ทําดีไดดีทุกเวลาที่ทําเหมือนกัน ใหอุตสาห
พยายาม กาลนี้เวลานี้เปนกาลอันควร ชีวิตของเราก็ยังพอเปนไปตามความเปนอยูพู
วายของเราก็พอถูไถกันไป สวนภายในจิตใจที่จะเสาะแสวงหาความดีเขาสนับสนุนตนก็
อยาพากันนอนใจ ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจปฏิบัติ
จิตนี้เมื่อถึงขัน้ เลิศแลวไมมีอะไรเสมอ เลิศจริงๆ เรียกวาโลกธรรม ๘ ขาด
สะบั้นไปหมดเลย อะไรจะเอื้อมเขามา มาชมเชยสรรเสริญหรือมาติฉินนินทาขาดไป
ดวยกันหมด เพราะไมมอี ะไรเลิศยิ่งกวาธรรมที่วาธรรมธาตุ นั่นละใหพากันจําเอา วันนี้
ก็ไมเทศนมากมายนักละ เพราะเหนื่อยเทศนทั้งวันๆ เหนื่อย เอาละพอ ขอความสวัสดี
จงมีแกบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

