เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

“เด็ดหัว” ฟงซิ..แมแตฆราวาสเขายังไมกลาพูด
วันนี้ก็ไปเทศนที่มหาวิทยาลัยกําแพงแสนตั้งชั่วโมง ๖ นาที เทศนนานอยู เทศนมัน
เหนือ่ ยก็เลยหยุด เขาบอกวาตั้งชั่วโมง ๖ นาที นานอยู ถาเทศนธรรมดานีม้ นั ก็นานบางพอ
สมควร ถาเทศนมเี รงมีอะไรแลวไมนานนะ การเทศนนแ้ี ลวแตเหตุการณทม่ี นั หนักมันเบา
แคไหน ถาธรรมดาๆ มันก็ไปธรรมดา ถาสมควรจะเนนจะหนักนี้ก็ออกเรื่อย ๆ จากนี้ไป
กําแพงแสนก็ชั่วโมงพอดี ขากลับมาก็ชั่วโมงพอดี แตเรามีรถนํานะ ถาไมมีรถนําก็ชากวา
นัน้ แตนเ้ี รามีรถนํา อยางไฟเขียวไฟแดงนี้ผานเลย ๆ ก็พอดีชั่วโมง ไปชั่วโมง มาชั่วโมง
พอดีเลย
รถเรามีรถนําแลวผานไป ๆ ทั้ง ๆ ที่เปนไฟเขียวที่เขาจะมาไดก็ตองหยุดคอยเรา ก็
อดคิดไมไดนะเรา เรานีม้ นั เอารัดเอาเปรียบมนุษยเกินไป แนะมันเปนนะ แตความจําเปน
มีกบ็ นื ไปอยางนัน้ แหละ เรื่องขัดมันขัดอยูนะเรื่องใจนี่ เอารัดเอาเปรียบเขาเกินไป ไฟเขียว
ปุบแทนที่เขาจะไปได ก็พอดีเปนไฟแดงของเราที่จะหยุดกลับผาน นี่ดูอยูตลอดนะ
อะไรก็ตามเมื่อไมมีธรรมเขาแทรกแลว อยางนอยไมคอยเปนผลดี มากกวานั้นไมมี
ผลนอกจากความเสียหาย ความรูเ หลานีเ้ ปนความรูข องกิเลสทีม่ นั บึง่ ๆ ไปเรื่อย เรียกวา
กิเลสมันมีรถนํา มันบึ่งไปเลย เราไฟเขียวไฟแดงมันก็ตองไดรอ ใหกเิ ลสมันผานไป ๆ ทีนี้
กิเลสมันไมมีนอยที่นี่ กองทัพนี้ผานไปแลว กองทัพหลังมาอีก สุดทายเราก็มีแตจอดแจกัน
อยูอยางนั้น เพราะไมหมดขบวนของกิเลสผาน คิดอยางนั้นซิคิดบาง คือกิเลสมันมีกําลัง
มาก ไมมีการยับการยั้งไมฟงเสียงใคร มันจะบึ่งไปตามเรื่องของมันเรื่อย เรื่องของกิเลส
เปนอยางนัน้
อยางวิชาทางโลกก็เหมือนกัน เรียนมาไดมากไดนอยเทาไร เปนเครื่องสงเสริมทิฐิ
มานะความประพฤติหนาทีก่ ารงานใหเหลวแหลกแหวกแนวไป โดยอาศัยอํานาจแหงการ
ศึกษามาของกิเลสนั่นแหละ เพราะฉะนั้นมันถึงมีแตไฟเขียวเรื่อย พวกอรรถพวกธรรมเรา
ไมมีแลวก็มีแตจอดแจอยูนั่น ทั้ง ๆ ที่เปนไฟเขียวควรจะไปได แตกเิ ลสผานไดหมด ไฟ
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เขียวไฟแดงพวกเขารอใหรถนํานี้ผานไปเสียกอน เสร็จแลวเขาถึงจะผาน แตเรื่องกิเลสมัน
ไมสนใจวาใครจะรออยูเ ทาไร มันผานของมันตลอด เปนอยางนัน้ นะเดีย๋ วนี้ พวกเรานีพ้ วก
ผานตลอด เขาใจไหม ถาเปนทางกิเลสแลวผานกันตลอด ไมมีวันมีคืน เอาตายเขาวาเลย
นิมนตพระมากุสลายังไมรวู า เจาของตายแลว ยังจะผานตลอดไปอีก เห็นไหมละ
เรื่องของโลกลวน ๆ ก็คือเรื่องของกิเลสลวน ๆ เพือ่ ใหรบั กันกับธรรม จึงตองพูด
วาเรือ่ งโลกลวน ๆ นี้ คือเรื่องของกิเลสลวน ๆ ทํางานบนหัวใจคน ตลอดกิรยิ ามารยาท
การแสดงออกมีแตกิเลสบงการ ๆ จึงมีแตไฟเขียวตลอด ๆ ไฟแดงเพื่อหักหามตัวเองไมมี
ในวงของกิเลส วงธรรมก็เปนฝายแพ เปดไฟเขียวจา ๆ นี้ก็ไปไมได ๆ ควรจะไปไดอยู แต
มันสูกิเลสไมไดก็ตองหยุด เปนอยางนัน้ นะ พากันพิจารณานะเรือ่ งอยางนี้ มันเปนธรรม
หมดนัน่ แหละ มองไปไหนก็เปนธรรม นอกจากจะเอามาพูดหรือไมพูดเทานั้น ธรรมแทรก
ไปทุกแหงทุกหน จะมีตง้ั แตกเิ ลสมีรถนําอยางเดียวเหรอ ธรรมก็มี
มันเปนเขาในวัดในวาในพระในเณรเวลานีก้ เิ ลส มีแตไฟเขียวของกิเลสบุกนั้นบุกนี้
กอเรื่องนั้นกอเรื่องนี้ขึ้นมา มีแตไฟเขียวของกิเลส มันเปนไฟเขียวตลอด ไมมีไฟแดงให
ฝายความดีงามทัง้ หลายผานไปไดเลย ใหมีแตเรื่องของกิเลสเลอะๆ เทอะๆ ไปหมด ไปที่
ไหนเลอะๆ เทอะๆ นี่มันจะกออะไรขึ้นอีกฟงซิ วา “ธนาคารสงฆ”ธนาคารเส็งมันมีมาที่
ไหนเรื่องพุทธศาสนาของพระพุทธเจานะ
พระพุทธเจาตําหนิเงินทองขาวของมามากนอยเพียงไรก็เห็นอยูในธรรมวินัย แลว
ไหนยังจะมาสงเสริมยกขบวนเปนสงฆขึ้นมา ตั้งธนาคารสงฆขึ้นมา ก็เทากับเหยียบหัวพระ
พุทธเจาผูทรงบัญญัติหามการเงินการทองละซิ มันก็เห็นอยูน ้ี ธรรมวินยั ก็เห็นอยูน ้ี มันดู
เมื่อไรไฟแดง มีแตมันจะไปทาเดียวพวกนี้ เปดเปนไฟเขียวตลอด มันไมมธี รรมมีวนิ ยั เลย
กลายเปนหนาดานไปหมด กวนบานกวนเมือง คือพระของเราที่ไมมีธรรมมีวินัยในตัวนั่น
แหละ
ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัย ไดรบั ความกระทบกระเทือนจาก
เปรตจากผีผูกอกวนชาติบานเมืองในเพศของพระนี่ละ เวลานีก้ าํ ลังมาก กอขึ้น ไปหา
โฆษณาไปทุกแหงทุกหนตั้งแตผูใหญลงมาหาเด็ก อยาวาแตพระเลยนะ ฟาดไปถึงฆราวาส
ญาติโยมเด็กผูใหญโฆษณาชวนเชื่อไปหมด ขอตั้งธนาคารสงฆๆ ออกไปหมดทุกทิศทุก
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ทาง ประกาศหนาดานไปเลยนะ โห มันไมมีธรรมวินัย ธนาคารสงฆ ตั้งแตพระที่ดื้อดาน
หาญทําเกี่ยวกับการเงินการทองเวลานี้มันก็ทนดูกันไมไดแลว ยังจะมาตั้งธนาคารสงฆขึ้น
มาอีกก็เทากับเหยียบหมดเรือ่ งศาสนาจะไมใหมอี ะไรเหลือเลย
ที่พระเราทําอยูทุกวันนี้ถูกตองตามธรรมวินัยที่ไหนเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ก็ทนดูกัน
อยูอยางนั้น ก็เปนมาอยางนี้จะวายังไง เห็นกันอยู ธรรมวินัยก็กางอยูมันไมฟงเสียง ไมทํา
ตาม เปนอยูน ้ี ก็ทนดูเอา คราวนีจ้ ะมาตัง้ ธนาคารสงฆขน้ึ พระจะเปนผูท าํ หนาทีก่ ารเงิน
การทอง มีอาํ นาจบาตรหลวงในธนาคารสงฆขน้ึ มา พระก็เปนเจาหนาทีอ่ นั ใหญโตรโหฐาน
ปาๆ เถื่อนๆ มาวางอํานาจไวเหยียบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆในธนาคารสงฆนน่ั
แหละ นั่นฟงซินะ
มันผิดมันถูกยังไงๆ เห็นอยูทุกคน คัมภีรว นิ ยั เรียนมาทุกคนเห็นอยู พูดไมไดยังไง
ตั้งแตผูมันทําแบบหนาดานมันก็ยังทําได เราไมใชหนาดานเราทําไมจะพูดไมไดวะ ก็เรา
พูดตามหลักธรรมหลักวินัยนี่ อันนั้นมันมีหลักมีเกณฑที่ไหน มันไมมี มันหนาดานทําเอา
เฉยๆ มันกําลังดานมากนะ เวลานีพ้ ระกําลังกวนบานกวนเมือง กวนชาติกวนศาสนาให
แหลกเหลวไปหมด พีน่ อ งทัง้ หลายใหทราบนะ โห เลวมากทีเดียว เราเพศพระดวยกันมอง
หนากันไมไดวา งัน้ เลย มันไมทําในสิ่งที่พระพุทธเจาใหทํา แตแหวกไปทําสิ่งที่พระพุทธเจา
ทรงหามไมใหทํา
ในพระวินัยนี้มีทั้งตนบัญญัติ มีทั้งอนุบัญญัติ นีด้ มู าหมดแลวนีน่ ะ ตนบัญญัติตัด
ขาดเรื่องเงินเรื่องทองไมใหมายุงเลย ขาดสะบัน้ ไปเลย เปนภัยตอการบําเพ็ญสมณธรรม
ของพระ นั่นฟงซิ พระพุทธเจาตัดขาดหมดเลยพุทธบัญญัติ โย ปน ภิกขฺ ุ ชาตรูปรชตํ
อุคคฺ ณฺเหยฺย วา อุคคฺ ณฺหาเปยฺย วา อุปนิกฺขิตฺตํ วา สาทิเยยฺย นิสสฺ คฺคยิ ํ ปาจิตฺติยํ นี้
เปนตนบัญญัติ
ภิกษุรูปใดรับเงินและทองเองก็ดี ใหเขาเก็บไวเพื่อตนก็ดี เปนนิสสัคคีย ของนั้น
ตองเสียสละออกไป เจาของแสดงอาบัติปาจิตตีย เปนอาบัตแิ ลว นัน่ บอกไวแลวอยางนี้ นี้
ตนพุทธบัญญัติหามไมใหพระสงฆเกี่ยวกับเงินกับทองเลย นี่พุทธบัญญัติสวดอยูในปาฏิ
โมกขทุกอุโบสถ มีหรือไมมีธรรมวินัย เห็นอยูท กุ คนบรรดาพระทีบ่ วชมารวมอุโบสถสังฆ
กรรมไมเห็นอันนี้ไมได เปนพระวินัยของพระ เห็นอยูอ ยางนี้ นี่ละบัญญัติตน
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ครั้นตอมาบรรดาผูมีศรัทธาเคารพเลื่อมใสทุกชั้นทุกภูมิตั้งแตมหากษัตริยลงมา มา
ขอบวชในพุทธศาสนา ชาติชั้นวรรณะมันก็ตางกัน ทุกสิ่งทุกอยางมีหยาบมีละเอียด ทีนี้
กษัตริยออกมาบวชจะใหทําเหมือนประชาชนทั่วๆ ไป เหมือนตาสีตาสาตามทองนาอยางนี้
มันก็ลาํ บาก เมณฑกเศรษฐีเปนปูของนางวิสาขาไปขอความผอนผันจากพระพุทธเจา ขอ
ใหทรงอนุญาตผอนผันลงในการตัดขาดเรื่องเงินเรื่องทอง ทั้งเก็บไวดวยตนเองก็ดี ทั้งคน
อื่นเก็บก็ดี หามเด็ดขาด ขอใหลดหยอนผอนผันลง ใหคนอืน่ เก็บไวใหบา ง เก็บไวเพือ่ ทาน
จะตองการอะไรก็ใหไปเอาของจําเปนที่ทานตองการนั้นมาถวายพระ
เมณฑกเศรษฐีขอผอนผันพระพุทธเจา พระองคจึงทรงผอนผัน ยังเหน็บไวดว ยนะ
ผอนผันแลวก็ยงั เหน็บไวอกี ดวย คือผอนผันวาใหผูอื่นเก็บแทนได แตใหยินดีในกัปปยะที่
ของนี้จะไปซื้อไปแลกเปลี่ยนมาเทานั้น ไมใหยินดีในเงินและทอง ถายังยินดีนป้ี รับอาบัติ
อีกโนนฟงซิ ถึงอนุโลมผอนผันแลวยังมีปรับไวอีก มีขอเหน็บไวอีก นี่ละที่มีผอนผันนี่มัน
ทําใหจนุ จานอยูท กุ วันนี้ จนไมมคี วามหมายเลยพระวินยั ขอนี้ แหลกเหลวไปหมดมา
นมนานสักเทาไรพีน่ อ งทัง้ หลายก็เห็นกัน นี่พระวินัยมีอยางนี้จะวายังไง ผูปฏิบัติตามหลัก
ธรรมวินยั มีอยู ทานปฏิบัติมาตลอด เพราะฉะนั้นจึงเขากันไมไดซิ คนหนึ่งรักษาอยู คน
หนึ่งมาทําลายมันเขากันไดยังไง มันก็แตกกัน เปนนิกายนัน้ นิกายนีเ้ ขาไปละซิ จะทําให
แตกอีกนะ ผูห นึง่ รักษาผูห นึง่ ทําลาย
เดี๋ยวนี้จะมาสั่งสมเงินสั่งสมทองเหยียบย่ําพุทธศาสนาเขาไปอีก จะตั้งธนาคารสงฆ
ขึ้นมานี้มันก็ยิ่งไปใหญแลว พระพุทธเจาทรงวาอยางนัน้ แลวมาตัง้ ธนาคารสงฆขน้ึ มาใน
แดนไทยของเรานี้มันฟงไดไหม พิจารณาซิ ตั้งแตรับไวเพื่อบุคคลๆ นีก้ เ็ ปนการอนุโลม
ผอนผันเต็มทีแ่ ลววาใหคนอืน่ รับแทนได ใชในกิจการทีจ่ าํ เปนเทานัน้ ก็มีไวเฉพาะๆ นี้ก็
ทรงผอนผันพอเหมาะพอดีแลว แลวจะลุกลามไปที่ไหนอีก ขนาดเหยียบหัวพระพุทธเจา
ใหแหลกไปหมดเลย โดยตั้งธนาคารสงฆขึ้น พระก็จะเขาไปทํางานในธนาคารสงฆ เปนเจา
อํานาจบาตรหลวงในเงินในทองยิง่ กวาอรรถกวาธรรม ธรรมไมสนใจเลย จะสนใจแตเงิน
แตทองเทานั้น บวชมาเพื่อเงินเพื่อทองเทานั้น ไมไดบวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม มันเขากัน
ไดเหรอกับพระที่บวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม ฟงซินะ มันมีอยู ขึน้ แลวเวลานี้ ประกาศลั่น
ทั่วไปหมด มีแตพระใหญๆ ดินเหนียวติดหัวแลววาตัวมีหงอนละซิ ประกาศทั่วไปหมด ไป
ที่ไหนๆ ก็ประกาศ ขอตั้งธนาคารสงฆๆ โฆษณาชวนเชื่อไปหมดทุกหยอมหญานะเวลานี้
เอาคะแนนเสียงมาก
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จะเอาคะแนนเสียงมากมาลบความจริง ก็เทากับเอาธนบัตรปลอม มีกี่หมื่นกี่แสนกี่
ลานๆ ใบก็ตาม จะเอามาลบธนบัตรจริงฟงซิ ธนบัตรจริงคืออะไร พุทธบัญญัติที่ทรง
บัญญัตไิ วแลวนีเ้ ปนความจริง พระสงฆผูมุงอรรถมุงธรรมกราบไหวบูชาตลอดมาเปนขวัญ
ตาขวัญใจไมเคยฝาฝน อันนี้ฝนเขามาอยางนี้เปนยังไงฟงซิ ขนาดรุกล้าํ เขามาขนาดนัน้ มัน
ก็พอแลว เดี๋ยวนี้ยังจะมาตั้งธนาคารสงฆขึ้นมาอีกมันดูไดไหม ฟงซิพี่นองชาวไทยเรา
เราเปนลูกชาวพุทธ ตามีหูมีดูเอา ใครพูดควรเชื่อหรือไมควรเชื่อฟงเอา หูเราเคย
ฟงอยูแลวนี่ มันเปนอยางงั้นจะใหวาไง ใครจะลงใจได เมื่อทางนี้มันขึ้นมาทางนี้มันก็จะรับ
กันละซิ พุทธบัญญัติวายังไง มันจะขึน้ รับกันตรงนี้ เราไมไดบวชมาดวยพวกเปรตพวกผี
สรณํ คจฺฉามิ นีน่ ะ เราบวชมาจาก พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ตางหาก เราจะกราบ
ไหวและปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงบัญญัติไวแลว คือธรรมวินยั นีเ้ ทานัน้ นอกนัน้ เราจะไม
ปฏิบตั ติ าม มันจะยกเมฆมาก็ยกมา เมฆเหลานีไ้ มใชเมฆเปน สรณํ คจฺฉามิ ของเรา เมฆ
ปาๆ เถื่อนๆ ลุกลามมาดวยเมฆอลัชชีหาความละอายบาปไมได เราไมกราบ เราไมปฏิบตั ิ
ตาม วาอยางนีล้ ะเรา มันจะยกเมฆเอาอํานาจบาตรหลวงมาจากไหนก็ตาม บีบไดบบี ราง
กายนี้ จะเอาเราไปฆาเราก็ยอมตาย แตเราไมยอมถอยถึงเรื่องการคัดคานตามพุทธบัญญัติ
นี้ เพราะพุทธบัญญัติมีอยูนี่ นี่ละตนเหตุตนหลักเกณฑอยูที่นี่ มันจะมาขนาดไหนก็ของ
ปลอมมันไมใชของจริง ของจริงคือพระธรรมวินัยเทานั้นที่เปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
แทนเราตถาคตเมื่อตถาคตตายลงไปแลว ก็บอกอยางนี้ ไมไดบอกวา ธนาคารสงฆนะที่
เปนสรณะของพวกเธอทั้งหลาย ไมมีในพุทธบัญญัติ จะใหเรายอมลงใจปฏิบัติไดอยางไร
มันกําลังลุกลามนะไฟไหมศาสนาจะไมใหมีอะไรเหลือ พี่นองทั้งหลายฟงใหดี เรา
ฟงไมไดแลวเวลานี้ มันหนาดานขนาดนัน้ นะพระเรา แหม ดานสุดขีดเลย ไมมียางอาย
หลักธรรมหลักวินยั มีเปนกําแพงกัน้ มันเหยียบไปเลยเชียว หลักธรรมวินยั คือธรรมวินยั
เหยียบไปก็คือเหยียบหัวพระพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาองคแทน
ไดแกหลักธรรมวินยั นัน้
แหละ มันเลอะเทอะไปหมดแลวเวลานี้ แหม ดูไมไดนะ เอาผาเหลืองใสหวั แลวอวด
อํานาจบาตรหลวง เอาชือ่ เอานามอะไรยศถาบรรดาศักดิ์ ดินเหนียวมาติดหัววาตัวมีหงอน
นีซ่ ิ ผูตั้งทานก็ตั้งเพื่อความดีความชอบใหปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ใหมแี กใจในการปฏิบตั ิ
ศาสนา สงเสริมศาสนาตอไป ทานไมไดบอกวาใหมแี กใจในการเหยียบย่าํ ทําลายศาสนานะ
แลวมันยังมาทําไดลงคออยางนี้จะวาไง
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พูดจริงๆ บวชมาอุทิศตัวเพื่อพระพุทธเจา จึงไมยอมลงใจถาผิดจากหลักของ
ศาสดาองคเอกที่สอนไวแลว ไมลงดวยนะ คอขาดขาดไปเลย ใหเราถอยไมไดเลยละ สิง่
เลวรายมันเห็นอยูน ่ี ผิดก็เห็นอยูนี่จะใหฝนใจทําไดยังไง เอาอํานาจมาเหยียบๆ ไดเราไม
วา เรื่องเกิดเรื่องตายมันอยูกับรูปรางอันนี้ละ เอาไปฆาโลกไหนเราไมไดวา แตหวั ใจเราจะ
ฆาไมไดวา งัน้ เลย หัวใจนี้มอบกับศาสดาองคเอกอยางเต็มหัวใจแลว รางกายนี้ก็มอบกับ
กฎอนิจจัง มันจะตายเมื่อไหรก็ตาย ใครฆาใครไมฆา มันก็ตาย เราไมเห็นมีกลามีกลัวอะไร
กับสิง่ เหลานี้ อยางทีว่ า นีล่ ะ ปาๆ เถื่อนๆ ขนาดไหนมันก็ไดยนิ มาเปนความจริงแลวนีน่ ะ
เราก็พูดได เพราะไดยนิ มาอยางนี้ เราไมเห็นแตเราไดยนิ ทีเ่ ขามาเลาใหฟง
เวลานี้พวกเปรตพวกผีพวกยักษพวกมาร พวกจะทําลายทัง้ ชาติทง้ั ศาสนานีแ้ หละ
กําลังเดีย๋ วนีห้ มายหัว อยางนอยหมายหัว แลวเด็ดหัวทัง้ นายกรัฐมนตรีดว ย ทัง้ หลวงตาบัว
นีด้ ว ย จะเด็ดหัว สองตัวนีเ้ ปนตัวสําคัญตานทานมัน แลวก็มีพระองคใดที่ไมเห็นดวยแลว
จะเด็ดหัวมันใหหมด พี่นองทั้งหลายฟงซิภาษาพระนะนี่ พระมาพูด เขาไดยินไดฟง เขา
เตือนเวลานี้ กําลังเตือนเขาไปหาฝายเถระผูใ หญ หาตนตอมันเปนยังไงพูดอยางนี้ ทาง
กฎหมายก็ผดิ แลวนี่ ทําไมพระแทๆ มาพูดอยางนี้ได ฟงซิพิจารณาซิมันเขากันไดไหม
หมามันก็ไมไดเหาแบบนีน้ ะ มันยังรูจักเจาของมันนะหมา นีไ่ มรจู กั เจาของเลยวาไง มันกัด
ดะไปเลย ใครทําดีจะเด็ดหัวมันทั้งนั้น นอกจากพวกที่ทําความชั่วนี้เสริมหัวมันขึ้น ใหมัน
ไดตง้ั รอยหัวพันหัวคนหนึง่ ไปหาดูซิมันมีกี่หัว มันไดไหมละ
มันอวดแตฤทธิ์แตเดชของมันดวยทิฐิมานะ ทีม่ าจากความหยาบโลนของมันตาง
หากนีน่ ะ มันไมไดมุงอรรถมุงธรรมอะไร มุงแตยศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อมีเสียงเรียงนามเทา
นัน้ บวชมาเพื่ออันนี้ ไมไดบวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม แลวมันดูกันไดยังไงผูมุงอรรถมุง
ธรรมมีอยู เราไดยนิ มาอยางนีเ้ ราพูดตามเราไดยนิ มาอยางนี้ ผิดถูกประการใดไดยินมา
อยางนี้ก็ตองพูดอยางนี้ เอาถาวาเราพูดผิด แลวพูดมายังไงมันออกจากใคร ไลเขาไปซิ อัน
นี้เรื่องเด็ดหัวของชาติของศาสนาไปหมดทั้งประเทศไทยเรานี้ไมใชเหรอคําพูดเชนนี้นะ ก็นี้
เพือ่ ชวยชาติชว ยศาสนา นายกก็เปนผูนําของชาติ ทั้งศาสนาก็แฝงไปดวย เปนผูอุปถัมภ
อุปฏฐากดูแลรักษาความปลอดภัยของศาสนาดวย พระก็เปนผูป ฏิบตั บิ าํ รุงศาสนาโดยแท
ดวย ทําความเสียหายหรือทําความผิดทีไ่ หน ทําไมจึงถูกมันวาเด็ดหัวพวกนี้นะ มันมีกี่
หัวมันไดหวั ประเภทไหนมามันจึงเห็นหัวพวกนีเ้ ปนหัวแปลก หัวมันเปนหัวชนิดไหนวะ
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ลองถามมันดูซิ มีกม็ แี ตหวั เปรตหัวผีหวั ยักษหวั มาร มีกี่รอยกี่พันหัวกี่โคตรหัวของ
มันก็มแี ตหวั เปรตหัวผีหวั ยักษหวั มาร เราจะลงใจมันไดไหม พิจารณาซิ หัวประเภทนีน้ ะ
หัวประเภทเด็ดหัวคนอืน่ หัวของตัวมันเปนยังไง ไมไดดูหัวของตัวบางเหรอพิจารณาซิ นี่
ละใหพจิ ารณาเสียนะ ถาไมไดฟงๆ เสียวันนี้ เราไดยนิ มาอยางนีเ้ ราพูดอยางนี้ เราไมเคย
กลาไมเคยกลัวกับสิ่งใด สามแดนโลกธาตุนเ้ี ราไมมี เราจะพูดตามหลักความจริงลวนๆ
แหงธรรมทัง้ หลายเทานัน้ นอกจากนัน้ เราไมเลนดวยเลย
เกิดขึน้ ทุกหยอมหญานะความเลวเวลานี้
มันจะเอาใหฉิบหายไปหมดทั้งชาติทั้ง
ศาสนา แหมเลวรายมากทีเดียวจนฟงไมไดเลยเราก็ดี ทีว่ า เด็ดหัวนีแ้ หม แมแตฆราวาส
ญาติโยมใครตอใครธรรมดาก็ไมกลาพูดออกมาเพราะมันผิดกฎหมาย นีม่ นั ยังหนาดาน
พูดออกมาไดอยางไร ฟงซิ เลวขนาดไหนดูเอาซิ
ศาสนาจนจะไมมเี หลือแลวตอไป คอยยุบยอบลงไปเพราะอํานาจเหลานีเ้ หยียบ
เอาๆ ความชัว่ มีมากมันเหยียบแหลกๆ ไปไดละ ความดีมีนอยคนดีมีนอย ใครทําความดี
ที่ไหนจะถูกเด็ดหัวหมด จะมีเหลือแตหวั พวกเปรต คนหนึง่ มันมีสบิ หัวก็มไี ดหวั พวกเปรต
นี่ แตหัวคนดีมีไมไดถูกเด็ดหมด ก็ยงั แตหวั เปรตนัน่ ละเขาใจไหม
วันนี้เทศนก็ไมไดเอนไปทางพวกนักศึกษาเลยเพราะเวลาไมพอเหนื่อย เทศนทว่ั ๆ
ไปก็ไมพอ กําลังก็เหนื่อยลง ถึงขนาดนั้นก็ไดตั้งชั่วโมงกับ ๖ นาทีนะ เทศนวนั นีน้ บั วามาก
อยูแ ตมนั เหนือ่ ยแลว ทีจ่ ะเบนเข็มแหงธรรมเขาสูน กั ศึกษาใหเปนคติเครือ่ งเตือนใจในเวลา
ศึกษาอยูก็เลยไมไดเทศนนะวันนี้ เรารูส กึ วาแปวใจอยูเ หมือนกัน เวลามันไมพอ วันนีก้ ็
เทศนมาพอแลวไมเทศนอะไรแลว นีม่ นั ก็เทศนมากแลวนี่ เทศนมามากแลวนีต่ ง้ั แตมานี้
พูดประมาณสัก ๒๐ นาที เห็นจะไดละมัง้ วันนี้ ดูนาฬิกา เพราะเทศนมาก็เหนือ่ ยพอแลว
มากพอแลวเหนื่อย โถ นีเ่ ขายังนิมนตใหมาเทศนเดือนมีนา ใหมาเทศนที่กรุงเทพนี่บอกไม
มา บอกยังงีเ้ ลยวันนีบ้ อกเลย
ถาหากวามีกจิ การในชวงทีเ่ รามานัน้ จะมีงานอืน่ ใดทีเ่ ขามาแทรกนัน้ ถาควรรับได
เราก็รบั แนะเราก็พูดมีขอแมอีก ไมมอี ะไรเลยจะใหเราโดดมาเทศนแลวเรากลับไปเราไม
มา เราก็ไดประกาศไวเรียบรอยแลว เพราะธาตุขันธไมเหมือนแตกอน เราจะไปใหเทาทีจ่ าํ
เปนๆ เราบอก ถาทั่วๆ ไปอยางแตกอนไมเอาแลว ชวยชาติก็จริงแตธาตุขันธของเรามันไม
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ไดฟงเสียงคําวาชวยชาติหรือไมชวยชาติ มันฟงแตเรื่องของมัน ที่จะกาวเดินไปตามวัยของ
มันเทานัน้ เมื่อเปนอยางงั้นเราก็ตองฟงซิ ไมฟงธาตุฟงขันธตองพังทีเดียวไมมีเหลือแหละ
วันนีก้ ส็ อนเรือ่ งภาวนาบางเล็กนอย โอย นาสงสารทีจ่ ติ ใจไมมหี ลักมีเกณฑเลยนี่
เสียมากนะ ตัวที่จะกาวเดินตอไปแตไมมีหลักมีเกณฑ โลเลโลกเลกมาฉันใด โลเลโลกเลก
อยูก็ฉันนั้น แลวไปก็ฉันนั้นอีก เปนแบบโลเล หาหลักหาเกณฑไมได ก็มีแตความทุกข คน
หาหลักหาเกณฑไมไดมีแตความทุกข จะใหมีความสุขไมมี ผูมีความสุขไมวาทางโลกทาง
ธรรมตองมีหลักมีเกณฑ การปกครองเหยาเรือนของตัวเอง การเสาะแสวงหาสมบัติ การจับ
การจายตองใหมีหลักมีเกณฑเอาไว จายขนาดไหนสมควรยังไง ไมจายยังไงตองมีกฎมี
เกณฑ แลวการจายนีจ้ า ยยังไงบาง ตองพิจารณาพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง เพราะเราเปนเจา
ของสมบัติที่จะทําประโยชนแกตัวเองและครอบครัวของเรา ทํายังไงสมบัติเหลานี้จึงจะเปน
ประโยชนสมเจตนาทีม่ งุ หมาย ตองใชความพินิจพิจารณา ไมใชวาไดมาอะไรก็ถลุงเลยๆ
ใหกิเลสเอาไปถลุงมีเทาไรไมพอ หาจนวันตายก็ไมพอ
กิเลสไมเคยพอ ใครอยาเขาใจวากิเลสมันพอนะ ถาเปนธรรมปุบ เขานีจ่ บั ปบ พอ
เปนลําดับลําดาพอดิบพอดี ไมยุงเหยิงวุนวายเดือดรอนและเปนความทุกขมากขึ้นเหมือน
กิเลสนําตลอดเวลานะ ถามีธรรมแทรกคนเรา วันนี้ก็ไมมีอะไรมั้ง มีแตใหพรแลวเลิกกัน
เทานัน้ เหนือ่ ยมากแลว เอา ถวายอะไรถวายมา เดีย๋ วนีจ้ ะกินก็เหนือ่ ยแลวละ อยาวาแตได
มาแลวไมเหนือ่ ย แมแตกินมันก็เหนื่อยแลวไมอยากกินแลว หลวงตาบัวไปไหนคนแตก
ฮือๆ แหละ มาแลวนูน นะเรายังหาเงินไมได ยังหาทองคําไมไดมาแลว เลยเผนกัน ไมเผน
เอาจริงๆ นี่ มันก็นา เผนละซิ พอไป ไหนละทองคํา ไหนละดอลลาร ไหนละเงินสด ยังงั้น
มันก็นากลัวซีคน วาไหนๆ ตั้งแตมันยังไมพอนี่แหละ พอๆ แลวหยุดเลย ไหนก็ไหนเพื่อพี่
นองทัง้ หลายนัน่ แหละเราไมเอาอะไรเลย พอทุกอยางแลว
ก็เปนหวงเปนใยพีน่ อ งชาวไทยเราถึงไดบกึ บึนอยูเ วลานีน้ ะ คือคิดรอบไปหมดจึงได
มาบึกบึน ถาลําพังเจาของไปเมื่อไรก็ไมเห็นขัดของอะไร การอยูกับการไปนี้ไมมีอะไร
เปลีย่ นแปลง ถาเปลี่ยนแปลงก็มีแตธาตุขันธเปลี่ยนลงไปนี้ก็วาตายเสีย มาเปน ดิน น้าํ ลม
ไฟ เทานัน้ เอง แนะ เปลีย่ นไปไหน จิตจะเปลี่ยนไปไหน แมแตลงในนรกมันยังไมเปลี่ยน
จากความเปนจิต มันก็เปนจิต รับความทุกขแสนสาหัสแตไมเคยฉิบหายไปคือจิตดวงนี้
แลวซักฟอกใหบริสทุ ธิเ์ ต็มเหนีย่ วแลว มันจะเอาความทุกขมาจากไหน นีล่ ะเห็นประจักษ

๙

อยูในจิตของผูบําเพ็ญธรรม ธรรมของพระพุทธเจาเปนธรรมคงเสนคงวาหนาแนนทาทาย
หลักความจริงตลอดเวลา ถาทําตามพระพุทธเจาแลวยังไงก็ไมจม วางัน้ เลย
นี่ก็บืนมาถึงขั้นจนจะเปนจะตายก็มีการปฏิบัติตัวเอง จะเปนจะตายเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรม เราไมไดเพื่ออยางอื่นพอที่จะมาเพิ่มกองทุกขใหเราไดรับบาปรับกรรมตอไปอีก เรา
ไมมี เราไมสรางบาปสรางกรรม สรางแตบญ
ุ ทุกขก็ทุกขดวยบุญ ทุกขดวยอรรถดวยธรรม
สรางไปสรางมาสุดทายมันก็เพิ่มขึ้น ๆ นัน่ แหละจะวาไง ทุกขทง้ั หลายทีเ่ คยเปนมาในเวลา
บําเพ็ญแทบเปนแทบตาย ไมมีใครละอยูในปา มันก็เปนความหมายขึน้ หมดเลย ในขณะที่
สรางความดีอยูน น้ั นะอยูค นเดียว อยูใ นปาในเขา ไมวาไดกินวันไหนไมไดกินวันไหนบีบ
บังคับกันตลอดเวลาเพื่อความดี นัน่ เห็นไหมละ อดขาวก็เอา เอาจนกระทั่งทองเสียถึง
ขนาดจะตายตอนชวยชาติบานเมืองนี่ เพราะความตะเกียกตะกายเพื่อธรรมทั้งหลายนั่น
แหละ
อดขาวตั้งแตเริ่มออกปฏิบัติ เห็นวาการอดอาหารการภาวนาคอยดี กินอิ่มหมีพี
หมานี่ โอย ไมเปนทานะ กินอิม่ เทาไรการภาวนายิง่ ขีเ้ กียจ สติสตังไมดีเลย ความขี้เกียจมี
มาก กิเลสตัณหาราคะทัง้ หลายเริม่ แสดงตัว เห็นอยูอ ยางงัน้ จะวาไง เมือ่ เปนยังงัน้ แลวจะ
อนุโลมใหมนั เปนไปไดอยางงัน้ เหรอ ถาเปนอยางงัน้ มันก็เหยียบหัวเราละซี แลวทําไงจะ
เหยียบหัวมันไดก็ฟดกัน ไมใหกิน มันอยากมากใหกินแตนอย จากนั้นไมใหกิน ก็ทุกขละซิ
คนไมใชคนตายไมไดกิน ตั้งแตสัตวมันก็ยังหิวยังโหยมันยังอยากกินอาหาร คนทั้งคนทําไม
จะไมหิว มันก็หิว ความหิวก็เปนทุกข เอา ทุกขก็ทน เวลาใหกนิ แลวมันไมเห็นไดเรือ่ งได
ราวอะไร กินแลวนอนก็มาก ความขีเ้ กียจก็มาก นั่งอยูก็หาวนอน ฟงซิ นีล่ ะผลแหงการกิน
มากมันดีที่ตรงไหน นอนก็ไมอยากลุก กาวเขาสูความเพียรเขาทางจงกรมไมอยากกาวขา นี่
เห็นไหมกินมากมันเปนอยางนี้ ดูมันอยูตลอดซิการฝกตัวเอง เปนยังไงเอาพลิกใหมเปลี่ยน
ใหม
นี่ละเหตุที่ไดอดอาหารก็เพราะการทดสอบตัวเอง ทําวิธไี หนก็เคยทํามาแลว อด
นอนไมทราบวากี่คืนไมนอน อดไปหลายวันเทาไรๆ ยิ่งเซอยิ่งซายิ่งมึนศีรษะ ทั้งๆ ที่ทานก็
มีในเนสัชชิธุดงค ๑๓ ขอ คือมีอดนอนขอหนึ่ง ถาใครถูกจริตจิตใจกับการอดนอน เราลอง
มาทําดูมนั ไมไดเรือ่ งสําหรับเราเอง ทําลงไปๆ ไมนอนหลายคืนเทาไร สมองก็ทื่อ อะไรก็
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ทื่อไปตามๆ กันหมด แทนที่สติสตังจะคลองแคลววองไวกลับไมได อาว อยางงี้มันไมได
เรื่องไมไดผล พลิกใหม อยางงั้นนะ
การนอนนอยก็ดี แตสําคัญที่ธาตุขันธมันกําลังคึกคะนองอยูนี้ เราจะไปเสริมอาหาร
เปนเครื่องสงเสริมธาตุขันธนี้ไมไดนะ ใหกินอิ่มเทาไรมันก็เสริมกําลังขึ้น แลวนอนก็มาก
ความขีเ้ กียจก็มาก ราคะตัณหาก็เพิม่ ก็แสดงใหเห็น มันไมแสดงในอวัยวะละ มันแสดงอยู
ภายในจิต ก็เราจะบังคับจิตฝกทรมานจิต มันแสดงผิดปกติมันก็รู ออ ถาอยางนี้ไมดี พลิก
ใหมอยูง น้ั แหละ ใหกินแตนอยๆ ดีแตมันไมจุใจ ถาอดปบ นีม่ นั หิวมาก มันออนเพลีย
มากๆ การภาวนาดีสติดี มันก็ดีตรงนี้นะ สุดทายก็อดไปเลย เรื่องผอนรูสึกวาไมอยากมีนะ
ตอนไปภาวนาอยูค นเดียว
ถาอยูกับหมูเพื่อนผอนตลอด เพราะมันอดไมได เอาเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวไมได มัน
เกีย่ วกับหมูก บั เพือ่ นครูบาอาจารย ทานเปนรมโพธิ์รมไทรของพวกเรา เราไมไดถูกขันตี
นิมนตมา เรามาเอง จะใหทานเดือดรอนไดยังไง เพราะความประพฤติของเราโกโรโกโส
ตองไดเขมงวดกวดขันดูแลกัน นี่ละมันเกี่ยวของกับหมูเพื่อนอยู ถาจะอดอาหาร อดอาหาร
มันตองฟดความเพียรอยูตลอด อันนี้มันไมไดตลอดนี่นะ ก็ตองผอนเอาอยางงั้น พอออก
จากหมูเพื่อนไปหยุดเลยไมเอา เต็มเม็ดเต็มหนวยเลย สุดทายทองมันก็เสีย มันไมมีอาหาร
ยอย มันก็ยอยเยื่อบุลําไสอะไรดังที่หมอเขาพูดใหฟง สุดทายทองก็เสีย เสียก็ไมสนใจมีแต
จะเอาธรรมอยางเดียวๆ ฟดกันใหญเลย จากนั้นมันก็ทองเสียไปเลย
ถึงแค ๑๖ ปพรรษาได ๑๖ หยุด การขบฉันขบฉันตามเดิม ไมอดอาหารเหมือนแต
กอน อันนีม้ นั ไดเคยเปนในธาตุในขันธเราแลว มันก็ถายของมันไปเรื่อยๆ แตไมมาก มัน
หากถายของมันไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ อาจารยหมออุดมทานตรวจรางกายเรา โอย ทาน
อาจารยทอ งเสียนะ เราก็ไมสนใจ ปลอยไปอยางงั้นละ จนกระทัง่ มันหนักเขาๆ จะตายป
๒๕๔๐ นี่ ถูกยาหมอนั่นมันถึงไดฟนขึ้นมาชวยชาติบานเมือง แลวโรคทองนัน้ ก็หายขาดเลย
ทั้งๆ ทีม่ นั เปนอยางรุนแรงไมนา จะยังเหลือมาไดเลย มันก็ขาดสะบั้นลงไป เรียกวาหายขาด
เลย ทองที่เปนมากๆ
เราก็อศั จรรยเหมือนกัน โรคทองขนาดนี้ถาเปนนักเลงก็เปนนักเลงโต กวามันจะ
ตายนี้เจาหนาที่ที่ไปฟดไปเหวี่ยงกับมันจะตายไปกี่ศพก็ไมทราบนะ มันไมไดยอมตายงายๆ
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นักเลงโต กอนที่จะตายตองฟดกับเจาหนาที่เสียกอน ดีไมดีเจาหนาที่จะตายกี่ศพไมทราบ
จากฝมือของเสือใหญนักเลงโต โรคของเรามันก็เปนแบบนัน้ มันรุนแรงขนาดนัน้ แตครัน้
เวลาฉันยาลงไปแลวแทนทีม่ นั จะมีการตอสู มีปฏิกิริยาตอกัน ไมมี พอฉันลงไปนี้ลดลง
ฮวบๆ เลย จนเจาของก็สงสัยไมแนใจ มันเปนมาตั้ง ๕๐ กวาปมันมาหยุดไดยังไง แลว
หยุดแบบใหสงสัยคือหยุดไมมีอะไรไหวติงเลย ปฏิกิริยาที่จะคัดคานตานทานกันกับยานี้ไม
มีเลย นีม่ นั สําคัญนะ
ถึงกับตองถามหมอที่เขารักษา โรคนีม้ นั จะหายจริงๆ เหรอ ทําไมกินลงไปแลวมัน
จึงหายวูบๆๆ ลงไปอยางนี้ละ มันไมใชหายเพือ่ โกหกเหรอ มันเปนยังไง หมอเขาก็บอกวา
หาย ก็หาย หายจริงๆ เพราะอะไรเอาวามา เขาบอกวาโรคชนิดนีเ้ ขาเคยรักษาหายมาเปน
รอยๆ คน เราก็มาพิจารณาของเราจิตก็ลง ยอมรับวาอาการแหงความเปนโรคของเรากับผู
ทีห่ ายมาแลวมันเปนแบบเดียวกันทุกกระเบียด เราจึงไดยอมรับกินยาอันนี้ ครัน้ กินแลวมัน
ก็ลดอยางวา ยังไมเชื่อๆ มันก็หายไปๆ จนหมดไปเลย นีม่ นั หายขาดมาได ๓ ปเต็มแลวนะ
โรคทองทีเ่ คยรังแกเราอยูต ลอดเวลานีห้ ายขาดสะบัน้ ไปเลย อัศจรรยไหมละโรคอันนี้ จาก
นัน้ ก็ขน้ึ ชวยชาติบา นเมืองไดเลย
จึงวาโรคอัศจรรยแลวยาก็เปนยาอัศจรรย เหมือนวามียาเทวดาเขาแทรกอยูใ นนัน้
นี่พูดถึงเรื่องทองมันเสีย เสียมากทีเดียว จนถึงขั้นที่วาจะอยูไมไดแลวมีแตจะไปทาเดียว
เดินจากกุฏิมาศาลาก็จะไมถึง กุฏิของเรากับมาศาลาไกลที่ไหน จะเดินมาศาลาก็ไมถึง เดิน
จากศาลาไปกุฏิก็จะไมถึง ทางจงกรมยังเหลือแตไมไดรื้อทิ้งเทานั้น คือมันไปเดินไมไดมัน
หมดกําลัง ถาอยากเดินก็เดินบนกุฏิเล็กนอย ๒-๓ ตลบหมดกําลังแลว แลวมันก็ฟนขึ้นมา
ไดขนาดนี้
นี่การฝกตัวเองฟงซิ มาโกหกทานทัง้ หลายเหรอ เราทําจริงทําจังทุกอยาง แลวผลก็
เกิดมาอยางนั้นจริงๆ ดวยจากการกระทําของเรา หนักผลก็เกิดหนัก ซัดกันจนถึงขั้นจะเปน
จะตาย เอาตาย เกิดมาในโลกนี้ไมมีใครอยูค้ําฟาได มันตายดวยกันนัน่ แหละ เขาตาย
ธรรมดามี เราตายเพือ่ ความเพียรอยูใ นแนวรบการสูก บั กิเลส เอาตายก็ตาย นั่นไปก็ไป
อยางนัน้ เสีย มันก็หมุนติ้วของมัน เรือ่ งความพากความเพียร โถ มันของเลนเมื่อไร แลวอยู
ในปาในเขาเหมือนสัตวตวั หนึง่ นะ เขามีความสนุกรืน่ เริงบันเทิงทัว่ โลกดินแดน ไอเรามา
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อยูฝกทรมานขาวก็ไมไดกิน นอนก็มีแตบังคับกันเรื่อย ทุกอยางถูกบังคับๆ ดวยธรรมๆ
บังคับกิเลสไมใหมนั โงหัวขึน้ มาไดเลย มันก็ทุกขมาก
ทีนก้ี เ็ พราะอํานาจแหงความเพียร เพียรไมถอย ธรรมก็กาวขึ้นๆ หนักแนนขึน้ ๆ
มันก็มีกําลังตอสูกับกิเลส กิเลสก็ออนลงๆ ทางนีก้ ห็ นาแนนขึน้ เรือ่ ย เปนทีแ่ นใจๆ เปน
ลําดับลําดา มันก็ซัดกันเรื่อย เมือ่ ถึงขัน้ มันเกรียงไกรแลวสติปญ
 ญาทีเ่ รียกวาธรรม สติ
ธรรม ปญญาธรรม เกรียงไกรแลวนี้ ความคลองแคลววองไวของสติปญญานี้มองไมทัน
นัน่ เห็นไหมละ กิเลสออกชองไหนๆ ทันกันๆ ฆากันไดทันทีๆ ซึ่งแตกอนไมเคย แตเวลา
ถึงขั้นมันพอตัวของมันแลวมันทันกันหมด นีแ่ หละการปฏิบตั ติ วั เอง จนกระทั่งกาวเขาสูสติ
ปญญาอัตโนมัติ ความเพียรเปนเองตลอด ไมตองบังคับกันเลยเรื่องความเพียร เปนโดย
อัตโนมัติ ฆากิเลสไปโดยอัตโนมัติ นี่ถึงขั้นฆากิเลสอัตโนมัติมันก็ฆาของมันอยางนี้
แตกอนมีแตกิเลสทําลายเราโดยอัตโนมัติตลอดเวลา คนทั่วโลกสัตวทั่วโลกมีแต
กิเลสทําลายจิตใจใหบอบช้าํ ไดรบั ความทุกขความลําบากอยูต ลอดเวลา ดวยอัตโนมัติของ
มันทํางานเอง เอะอะกิเลสออกแลวๆ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดกิเลส
เกิดแลวๆ เปนอัตโนมัติของมัน เราก็ไมรวู า กิเลสเปนอัตโนมัติ แตเวลาสติปญญาขึ้นแกกัน
ไดแลวมันก็รู ออ เมื่อธรรมเขาถึงขั้นอัตโนมัติแลวมันก็เหมือนกิเลสเปนอัตโนมัติบนหัวใจ
สัตว บีบบี้สีไฟตลอด ทีนเ้ี วลาธรรมมีกาํ ลังแลวมันก็บบี บีส้ ไี ฟกิเลสเปนอัตโนมัติ จนกระทั่ง
กิเลสตัวไหนโผลขน้ึ มาขาดสะบัน้ ๆ จนกระทัง่ ไมมกี เิ ลสเหลืออยูภ ายในจิตใจเลย เพราะ
ขาดสะบั้นไปหมด ดวยอํานาจแหงสติปญญาที่เกรียงไกร มองไมทันความรวดเร็ว
หนักขนาดไหนทุกขขนาดไหนก็ยอมรับวาทุกข แตไมสนใจในทุกขอันนี้สนใจแตชัย
ชนะ เหมือนนักมวยเขาตอยกันบนเวที เขาไมไดสนใจความเจ็บปวดแสบรอนยิง่ กวาชัย
ชนะนะ อันนี้ฟดกับกิเลส กิเลสกับธรรมอยูบ นหัวใจ หัวใจเปนเวที กิเลสกับธรรมฟดกันอยู
นัน้ สติปญญาเปนเจาของคอยดูแล ซัดกันๆ สุดทายกิเลสพังหมด เมื่อกิเลสพังไปหมด
แลว ความเพียรทีม่ คี วามทุกขทรมานแสนสาหัสนัน้ หายไปหมดเลย เห็นไหมละ ก็กิเลส
เปนตัวสรางความทุกขเพื่อการตอสูกับกิเลส มันก็ทุกข ทุกขก็เพื่อจะเอาชัยชนะกิเลส ทีนี้
เมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวสูกับอะไร มันก็ไมมีอะไร ทุกขจึงไมมี ความเพียรที่จะแก
กิเลสจึงไมมี หมดโดยสิ้นเชิงตั้งแตขณะกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ หมดโดยสิน้ เชิง
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ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งถึงปานนี้ ไมเคยปรากฏวากิเลสตัวใดไดมาสรางทุกขให
เราบนหัวใจ ไมมี เพราะกิเลสซึ่งเปนตัวสรางทุกขไมมีทุกขก็ไมมี แลวเราจะไดรบั ความ
ทุกขอะไร มันก็เห็นคุณคาอยางถึงใจๆ ออ มีกเิ ลสเทานัน้ เปนภัยตอจิตใจ เมือ่ กิเลสขาด
สะบัน้ ลงไปแลวดวยอํานาจแหงธรรม ทุกขไมมีเลย นัน่ เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจาพระ
อรหันตทานจึงไมมีทุกขในทางใจ มีแตบรมสุขเหนือโลกเหนือสงสารทุกอยาง มีแตพูดก็
เทียบไมได ความสุขของโลกที่มีกิเลส กับความสุขของจิตใจของทานผูสิ้นกิเลสแลวเทียบ
กันไมไดนะ นี่ละที่พระพุทธเจาทรงทอพระทัย จะสอนไปยังไง กอนที่จะไดมาตรัสรูก็ถึงขั้น
สลบไสล แลวใครจะไปกลาสมัครตัวสลบไสลละ เมื่อเปนอยางนั้นมันก็สอนไมไดละซิ ออน
พระทัยทอพระทัย
นีเ่ วลามันเปนขึน้ มามันก็แบบเดียวกัน จะสอนไปหาอะไรโลกนี่ เราทําแทบเปน
แทบตายขนาดนีม้ ใี ครสละอยางเรา ถึงไดรูอยางนี้ขึ้นมา ใครจะกลาไปเสียสละ มันออนไป
เลย นัน่ เห็นไหม แลวความรูท กุ อยางทีอ่ ยูใ นหัวใจดวงทีส่ น้ิ กิเลสไปแลวนัน้ มันตางกันหมด
กับโลกธาตุนี่ ไมมีอันใดที่จะเหมือนเลยกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวนั้น จึงวาเหนือ
โลก เอาอะไรเทียบไมได อันนี้เปนสมมุติทั้งหมด นัน้ เปนวิมตุ ติจติ แลว ผานไปหมดแลว
ถาวาความสุขเอามาเทียบก็วา สุขอยางยิง่ ๆ นี้ก็ยังอยูในขั้นสมมุติ เลยจากนัน้ ไป พูดไมถูก
แตเจาของไมสงสัย จิตจะวาเที่ยงก็คือธรรมชาตินี้ตลอดไปเลย ไมไดคาดไดคิดวาจะเที่ยง
หรือไมเที่ยง มันประจักษอยูในตัวเอง ความมัน่ คง
แลวพูดยากนะคําวาเทีย่ ง มันหากรูอ ยูใ นใจ ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของ ไมเที่ยงมันก็
เปนสมมุติ มันเปลี่ยนแปลงไดก็เรียกสมมุติ อันนี้ไมเปลี่ยน ถึงสภาพเดิมแลวคงเสนคงวา
หนาแนนตลอดไป เรียกวาธรรมธาตุ นีเ่ กิดมาจากความอุตสาหพยายาม ทุกขยอมทุกข ถึง
ขัน้ จะตายเอาตาย นูนนะฟงซิของเลนเมื่อไร กับผลที่ออกมาจากความเสียสละทุกดานทุก
ทางในทางเหตุคอื การบําเพ็ญนัน้ กับผลที่มันรับกันนี้พอใจ ทุกอยางสมดุลกันเลย มาคิด
ถึงเรื่องความเพียรของเจาของนี้เขากันไดสนิทเลย ไมทําเชนนั้นก็ไมเปนอยางนี้ ไมทําเชน
นั้นก็ไมรูอยางนี้ไมเห็นอยางนี้ นัน่ ยันกันเลย เรื่องความพากเพียรจึงหาที่ตําหนิไมไดวา
ออนไปตรงไหนๆ มันสมดุลกันกับผลที่ไดรับ เปนอยางงัน้ นะ
พากันดูบางซิดูจิตใจเจาของ จะแบกหามกองทุกขไปตั้งกัปตั้งกัลปไมมีขอบมีเขต
อยางนีม้ นั สมควรแลวเหรอ ก็เราเปนผูร บั ผิดชอบเราทุกกระเบียด ก็ควรแกไขดัดแปลงตัว
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เองบาง ฝนบางอะไรเปนเรื่องของกิเลส มันอยากทําอยาทํา มันจะตายก็ใหมันรูกัน ไมทํา
ความชัว่ ไมทาํ ตามกิเลสมันจะตายเหรอ พระพุทธเจาพระอรหันตทานไมเห็นตาย ทานฝน
กิเลสจนกระทั่งกิเลสมวนเสื่อลงไป ทานไมเห็นตาย ทานเปนผูว เิ ศษวิโส ไอเราสูก บั กิเลส
เทานี้สูกิเลสไมได ยังจะอวดพระพุทธเจาอยูเหรอฟงซินะ เอามันอยางงั้นซิ เอาละพอ

อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

