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เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ 
“เด็ดหัว” ฟงซ.ิ.แมแตฆราวาสเขายังไมกลาพูด 

วันนี้ก็ไปเทศนที่มหาวิทยาลัยกําแพงแสนตั้งชั่วโมง ๖ นาที เทศนนานอยู เทศนมัน
เหน่ือยก็เลยหยุด เขาบอกวาตั้งชั่วโมง ๖ นาที นานอยู ถาเทศนธรรมดาน้ีมันก็นานบางพอ
สมควร ถาเทศนมีเรงมีอะไรแลวไมนานนะ การเทศนน้ีแลวแตเหตุการณท่ีมันหนักมันเบา
แคไหน ถาธรรมดาๆ มันก็ไปธรรมดา ถาสมควรจะเนนจะหนักนี้ก็ออกเรื่อย ๆ จากนี้ไป
กําแพงแสนก็ชั่วโมงพอดี ขากลับมาก็ชั่วโมงพอดี แตเรามีรถนํานะ ถาไมมีรถนําก็ชากวา
น้ัน แตน้ีเรามีรถนํา อยางไฟเขียวไฟแดงนี้ผานเลย ๆ ก็พอดีชั่วโมง ไปชั่วโมง มาชั่วโมง 
พอดีเลย 

รถเรามีรถนําแลวผานไป ๆ ทั้ง ๆ ที่เปนไฟเขียวที่เขาจะมาไดก็ตองหยุดคอยเรา ก็
อดคิดไมไดนะเรา เราน้ีมันเอารัดเอาเปรียบมนุษยเกินไป แนะมันเปนนะ แตความจําเปน
มีก็บืนไปอยางน้ันแหละ เรื่องขัดมันขัดอยูนะเรื่องใจนี่ เอารัดเอาเปรียบเขาเกินไป ไฟเขียว
ปุบแทนที่เขาจะไปได ก็พอดีเปนไฟแดงของเราที่จะหยุดกลับผาน นี่ดูอยูตลอดนะ 

อะไรก็ตามเมื่อไมมีธรรมเขาแทรกแลว อยางนอยไมคอยเปนผลด ีมากกวานั้นไมมี
ผลนอกจากความเสียหาย ความรูเหลาน้ีเปนความรูของกิเลสท่ีมันบ่ึง ๆ ไปเรื่อย เรียกวา
กิเลสมันมีรถนํา มันบึ่งไปเลย เราไฟเขียวไฟแดงมันก็ตองไดรอ ใหกิเลสมันผานไป ๆ ทีนี้
กิเลสมันไมมีนอยที่นี่ กองทัพนี้ผานไปแลว กองทัพหลังมาอีก สุดทายเราก็มีแตจอดแจกัน
อยูอยางนั้น เพราะไมหมดขบวนของกิเลสผาน คิดอยางนั้นซิคิดบาง คือกิเลสมันมีกําลัง
มาก ไมมีการยับการยั้งไมฟงเสียงใคร มันจะบึ่งไปตามเรื่องของมันเรื่อย เรื่องของกิเลส
เปนอยางน้ัน 

อยางวิชาทางโลกก็เหมือนกัน เรียนมาไดมากไดนอยเทาไร เปนเครื่องสงเสริมทิฐิ
มานะความประพฤติหนาท่ีการงานใหเหลวแหลกแหวกแนวไป โดยอาศัยอํานาจแหงการ
ศึกษามาของกิเลสนั่นแหละ เพราะฉะนั้นมันถึงมีแตไฟเขียวเรื่อย พวกอรรถพวกธรรมเรา
ไมมีแลวก็มีแตจอดแจอยูนั่น ทั้ง ๆ ที่เปนไฟเขียวควรจะไปได แตกิเลสผานไดหมด ไฟ
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เขียวไฟแดงพวกเขารอใหรถนํานี้ผานไปเสียกอน เสร็จแลวเขาถึงจะผาน แตเรื่องกิเลสมัน
ไมสนใจวาใครจะรออยูเทาไร มันผานของมันตลอด เปนอยางน้ันนะเด๋ียวน้ี พวกเราน้ีพวก
ผานตลอด เขาใจไหม ถาเปนทางกิเลสแลวผานกันตลอด ไมมีวันมีคืน เอาตายเขาวาเลย 
นิมนตพระมากุสลายังไมรูวาเจาของตายแลว ยังจะผานตลอดไปอีก เห็นไหมละ 

เรื่องของโลกลวน ๆ ก็คือเรื่องของกิเลสลวน ๆ เพ่ือใหรับกันกับธรรม จึงตองพูด
วาเร่ืองโลกลวน ๆ น้ี คือเรื่องของกิเลสลวน ๆ ทํางานบนหัวใจคน ตลอดกิริยามารยาท
การแสดงออกมีแตกิเลสบงการ ๆ จึงมีแตไฟเขียวตลอด ๆ ไฟแดงเพื่อหักหามตัวเองไมมี
ในวงของกิเลส วงธรรมก็เปนฝายแพ เปดไฟเขียวจา ๆ นี้ก็ไปไมได ๆ ควรจะไปไดอยู แต
มันสูกิเลสไมไดก็ตองหยุด เปนอยางน้ันนะ พากันพิจารณานะเร่ืองอยางน้ี มันเปนธรรม
หมดน่ันแหละ มองไปไหนก็เปนธรรม นอกจากจะเอามาพูดหรือไมพูดเทานั้น ธรรมแทรก
ไปทุกแหงทุกหน จะมีต้ังแตกิเลสมีรถนําอยางเดียวเหรอ ธรรมก็ม ี

มันเปนเขาในวัดในวาในพระในเณรเวลาน้ีกิเลส มีแตไฟเขียวของกิเลสบุกนั้นบุกนี้
กอเรื่องนั้นกอเรื่องนี้ขึ้นมา มีแตไฟเขียวของกิเลส มันเปนไฟเขียวตลอด ไมมีไฟแดงให
ฝายความดีงามท้ังหลายผานไปไดเลย ใหมีแตเรื่องของกิเลสเลอะๆ เทอะๆ ไปหมด ไปที่
ไหนเลอะๆ เทอะๆ นี่มันจะกออะไรขึ้นอีกฟงซิ วา “ธนาคารสงฆ”ธนาคารเส็งมันมีมาท่ี
ไหนเรื่องพุทธศาสนาของพระพุทธเจานะ 

พระพุทธเจาตําหนิเงินทองขาวของมามากนอยเพียงไรก็เห็นอยูในธรรมวินัย แลว
ไหนยังจะมาสงเสริมยกขบวนเปนสงฆขึ้นมา ตั้งธนาคารสงฆขึ้นมา ก็เทากับเหยียบหัวพระ
พุทธเจาผูทรงบัญญัติหามการเงินการทองละซ ิ มันก็เห็นอยูน้ี ธรรมวินัยก็เห็นอยูน้ี มันดู
เมื่อไรไฟแดง มีแตมันจะไปทาเดียวพวกนี้ เปดเปนไฟเขียวตลอด มันไมมีธรรมมีวินัยเลย
กลายเปนหนาดานไปหมด กวนบานกวนเมือง คือพระของเราที่ไมมีธรรมมีวินัยในตัวนั่น
แหละ 

ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัย ไดรับความกระทบกระเทือนจาก
เปรตจากผีผูกอกวนชาติบานเมืองในเพศของพระนี่ละ เวลาน้ีกําลังมาก กอขึ้น ไปหา
โฆษณาไปทุกแหงทุกหนตั้งแตผูใหญลงมาหาเด็ก อยาวาแตพระเลยนะ ฟาดไปถึงฆราวาส
ญาติโยมเด็กผูใหญโฆษณาชวนเชื่อไปหมด ขอตั้งธนาคารสงฆๆ ออกไปหมดทุกทิศทุก
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ทาง ประกาศหนาดานไปเลยนะ โห มันไมมีธรรมวินัย ธนาคารสงฆ ตั้งแตพระที่ดื้อดาน
หาญทําเกี่ยวกับการเงินการทองเวลานี้มันก็ทนดูกันไมไดแลว ยังจะมาตั้งธนาคารสงฆขึ้น
มาอีกก็เทากับเหยียบหมดเร่ืองศาสนาจะไมใหมีอะไรเหลือเลย 

ที่พระเราทําอยูทุกวันนี้ถูกตองตามธรรมวินัยที่ไหนเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ก็ทนดูกัน
อยูอยางนั้น ก็เปนมาอยางนี้จะวายังไง เห็นกันอยู ธรรมวินัยก็กางอยูมันไมฟงเสียง ไมทํา
ตาม เปนอยูน้ี ก็ทนดูเอา คราวน้ีจะมาต้ังธนาคารสงฆข้ึน พระจะเปนผูทําหนาท่ีการเงิน
การทอง มีอํานาจบาตรหลวงในธนาคารสงฆข้ึนมา พระก็เปนเจาหนาท่ีอันใหญโตรโหฐาน
ปาๆ เถื่อนๆ มาวางอํานาจไวเหยียบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆในธนาคารสงฆน่ัน
แหละ นั่นฟงซินะ 

มันผิดมันถูกยังไงๆ เห็นอยูทุกคน คัมภีรวินัยเรียนมาทุกคนเห็นอยู พูดไมไดยังไง 
ตั้งแตผูมันทําแบบหนาดานมันก็ยังทําได เราไมใชหนาดานเราทําไมจะพูดไมไดวะ ก็เรา
พูดตามหลักธรรมหลักวินัยนี ่ อันนั้นมันมีหลักมีเกณฑที่ไหน มันไมม ี มันหนาดานทําเอา
เฉยๆ มันกําลังดานมากนะ เวลาน้ีพระกําลังกวนบานกวนเมือง กวนชาติกวนศาสนาให
แหลกเหลวไปหมด พ่ีนองท้ังหลายใหทราบนะ โห เลวมากทีเดียว เราเพศพระดวยกันมอง
หนากันไมไดวาง้ันเลย มันไมทําในสิ่งที่พระพุทธเจาใหทํา แตแหวกไปทําสิ่งที่พระพุทธเจา
ทรงหามไมใหทํา 

ในพระวินัยนี้มีทั้งตนบัญญัต ิ มีทั้งอนุบัญญัต ิ น้ีดูมาหมดแลวน่ีนะ ตนบัญญัติตัด
ขาดเรื่องเงินเรื่องทองไมใหมายุงเลย ขาดสะบ้ันไปเลย เปนภัยตอการบําเพ็ญสมณธรรม
ของพระ  นั่นฟงซ ิ พระพุทธเจาตัดขาดหมดเลยพุทธบัญญัต ิ โย ปน ภิกฺขุ ชาตรูปรชต ํ
อุคฺคณฺเหยฺย วา อุคฺคณฺหาเปยฺย วา อุปนิกฺขิตฺต ํวา สาทิเยยฺย นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติย ํ น้ี
เปนตนบัญญัต ิ

ภิกษุรูปใดรับเงินและทองเองก็ดี ใหเขาเก็บไวเพื่อตนก็ด ี เปนนิสสัคคีย ของนั้น
ตองเสียสละออกไป เจาของแสดงอาบัติปาจิตตีย เปนอาบัติแลว น่ันบอกไวแลวอยางน้ี น้ี
ตนพุทธบัญญัติหามไมใหพระสงฆเกี่ยวกับเงินกับทองเลย นี่พุทธบัญญัติสวดอยูในปาฏิ
โมกขทุกอุโบสถ มีหรือไมมีธรรมวินัย เห็นอยูทุกคนบรรดาพระท่ีบวชมารวมอุโบสถสังฆ
กรรมไมเห็นอันนี้ไมได เปนพระวินัยของพระ เห็นอยูอยางน้ี นี่ละบัญญัติตน 
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ครั้นตอมาบรรดาผูมีศรัทธาเคารพเลื่อมใสทุกชั้นทุกภูมิตั้งแตมหากษัตริยลงมา มา
ขอบวชในพุทธศาสนา ชาติชั้นวรรณะมันก็ตางกัน ทุกสิ่งทุกอยางมีหยาบมีละเอียด ทีนี้
กษัตริยออกมาบวชจะใหทําเหมือนประชาชนทั่วๆ ไป เหมือนตาสีตาสาตามทองนาอยางน้ี
มันก็ลําบาก เมณฑกเศรษฐีเปนปูของนางวิสาขาไปขอความผอนผันจากพระพุทธเจา  ขอ
ใหทรงอนุญาตผอนผันลงในการตัดขาดเรื่องเงินเรื่องทอง ทั้งเก็บไวดวยตนเองก็ดี ทั้งคน
อื่นเก็บก็ด ีหามเด็ดขาด ขอใหลดหยอนผอนผันลง ใหคนอ่ืนเก็บไวใหบาง เก็บไวเพ่ือทาน
จะตองการอะไรก็ใหไปเอาของจําเปนที่ทานตองการนั้นมาถวายพระ 

เมณฑกเศรษฐีขอผอนผันพระพุทธเจา พระองคจึงทรงผอนผัน ยังเหน็บไวดวยนะ 
ผอนผันแลวก็ยังเหน็บไวอีกดวย คือผอนผันวาใหผูอื่นเก็บแทนได แตใหยินดีในกัปปยะที่
ของนี้จะไปซื้อไปแลกเปลี่ยนมาเทานั้น ไมใหยินดีในเงินและทอง ถายังยินดีน้ีปรับอาบัติ
อีกโนนฟงซ ิ ถึงอนุโลมผอนผันแลวยังมีปรับไวอีก มีขอเหน็บไวอีก นี่ละที่มีผอนผันนี่มัน
ทําใหจุนจานอยูทุกวันน้ี จนไมมีความหมายเลยพระวินัยขอน้ี แหลกเหลวไปหมดมา
นมนานสักเทาไรพ่ีนองท้ังหลายก็เห็นกัน นี่พระวินัยมีอยางนี้จะวายังไง ผูปฏิบัติตามหลัก
ธรรมวินัยมีอยู ทานปฏิบัติมาตลอด เพราะฉะนั้นจึงเขากันไมไดซ ิ คนหนึ่งรักษาอยู คน
หนึ่งมาทําลายมันเขากันไดยังไง มันก็แตกกัน เปนนิกายน้ันนิกายน้ีเขาไปละซิ จะทําให
แตกอีกนะ ผูหน่ึงรักษาผูหน่ึงทําลาย 

เดี๋ยวนี้จะมาสั่งสมเงินสั่งสมทองเหยียบย่ําพุทธศาสนาเขาไปอีก จะตั้งธนาคารสงฆ
ขึ้นมานี้มันก็ยิ่งไปใหญแลว พระพุทธเจาทรงวาอยางน้ันแลวมาต้ังธนาคารสงฆข้ึนมาใน
แดนไทยของเรานี้มันฟงไดไหม พิจารณาซิ ตั้งแตรับไวเพื่อบุคคลๆ น้ีก็เปนการอนุโลม
ผอนผันเต็มท่ีแลววาใหคนอ่ืนรับแทนได ใชในกิจการท่ีจําเปนเทาน้ัน ก็มีไวเฉพาะๆ นี้ก็
ทรงผอนผันพอเหมาะพอดีแลว แลวจะลุกลามไปที่ไหนอีก ขนาดเหยียบหัวพระพุทธเจา
ใหแหลกไปหมดเลย โดยตั้งธนาคารสงฆขึ้น พระก็จะเขาไปทํางานในธนาคารสงฆ เปนเจา
อํานาจบาตรหลวงในเงินในทองย่ิงกวาอรรถกวาธรรม ธรรมไมสนใจเลย จะสนใจแตเงิน
แตทองเทานั้น บวชมาเพื่อเงินเพื่อทองเทานั้น ไมไดบวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม มันเขากัน
ไดเหรอกับพระที่บวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม ฟงซินะ มันมีอยู ข้ึนแลวเวลาน้ี ประกาศลั่น
ทั่วไปหมด มีแตพระใหญๆ ดินเหนียวติดหัวแลววาตัวมีหงอนละซิ ประกาศทั่วไปหมด ไป
ที่ไหนๆ ก็ประกาศ ขอตั้งธนาคารสงฆๆ โฆษณาชวนเชื่อไปหมดทุกหยอมหญานะเวลานี้ 
เอาคะแนนเสียงมาก 
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จะเอาคะแนนเสียงมากมาลบความจริง ก็เทากับเอาธนบัตรปลอม มีกี่หมื่นกี่แสนกี่
ลานๆ ใบก็ตาม จะเอามาลบธนบัตรจริงฟงซิ ธนบัตรจริงคืออะไร พุทธบัญญัติที่ทรง
บัญญัติไวแลวน้ีเปนความจริง พระสงฆผูมุงอรรถมุงธรรมกราบไหวบูชาตลอดมาเปนขวัญ
ตาขวัญใจไมเคยฝาฝน อันนี้ฝนเขามาอยางนี้เปนยังไงฟงซิ ขนาดรุกลํ้าเขามาขนาดน้ันมัน
ก็พอแลว เดี๋ยวนี้ยังจะมาตั้งธนาคารสงฆขึ้นมาอีกมันดูไดไหม ฟงซิพี่นองชาวไทยเรา 

เราเปนลูกชาวพุทธ ตามีหูมีดูเอา ใครพูดควรเชื่อหรือไมควรเชื่อฟงเอา หูเราเคย
ฟงอยูแลวนี่ มันเปนอยางงั้นจะใหวาไง ใครจะลงใจได เมื่อทางนี้มันขึ้นมาทางนี้มันก็จะรับ
กันละซ ิ พุทธบัญญัติวายังไง มันจะข้ึนรับกันตรงน้ี เราไมไดบวชมาดวยพวกเปรตพวกผ ี
สรณํ คจฺฉามิ น่ีนะ เราบวชมาจาก พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ตางหาก เราจะกราบ
ไหวและปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงบัญญัติไวแลว คือธรรมวินัยน้ีเทาน้ัน นอกน้ันเราจะไม
ปฏิบัติตาม มันจะยกเมฆมาก็ยกมา เมฆเหลาน้ีไมใชเมฆเปน สรณํ คจฺฉามิ ของเรา เมฆ
ปาๆ เถื่อนๆ ลุกลามมาดวยเมฆอลัชชีหาความละอายบาปไมได เราไมกราบ เราไมปฏิบัติ
ตาม วาอยางน้ีละเรา มันจะยกเมฆเอาอํานาจบาตรหลวงมาจากไหนก็ตาม บีบไดบีบราง
กายน้ี จะเอาเราไปฆาเราก็ยอมตาย แตเราไมยอมถอยถึงเรื่องการคัดคานตามพุทธบัญญัติ
น้ี เพราะพุทธบัญญัติมีอยูนี ่ นี่ละตนเหตุตนหลักเกณฑอยูที่นี ่ มันจะมาขนาดไหนก็ของ
ปลอมมันไมใชของจริง ของจริงคือพระธรรมวินัยเทานั้นที่เปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
แทนเราตถาคตเมื่อตถาคตตายลงไปแลว ก็บอกอยางนี้ ไมไดบอกวา ธนาคารสงฆนะท่ี
เปนสรณะของพวกเธอทั้งหลาย ไมมีในพุทธบัญญัต ิจะใหเรายอมลงใจปฏิบัติไดอยางไร 

มันกําลังลุกลามนะไฟไหมศาสนาจะไมใหมีอะไรเหลือ พี่นองทั้งหลายฟงใหด ี เรา
ฟงไมไดแลวเวลาน้ี มันหนาดานขนาดน้ันนะพระเรา แหม ดานสุดขีดเลย ไมมียางอาย 
หลักธรรมหลักวินัยมีเปนกําแพงก้ันมันเหยียบไปเลยเชียว หลักธรรมวินัยคือธรรมวินัย 
เหยียบไปก็คือเหยียบหัวพระพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาองคแทน ไดแกหลักธรรมวินัยน้ัน
แหละ มันเลอะเทอะไปหมดแลวเวลาน้ี แหม ดูไมไดนะ เอาผาเหลืองใสหัวแลวอวด
อํานาจบาตรหลวง เอาช่ือเอานามอะไรยศถาบรรดาศักด์ิ ดินเหนียวมาติดหัววาตัวมีหงอน
น่ีซิ ผูตั้งทานก็ตั้งเพื่อความดีความชอบใหปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ใหมีแกใจในการปฏิบัติ
ศาสนา สงเสริมศาสนาตอไป ทานไมไดบอกวาใหมีแกใจในการเหยียบยํ่าทําลายศาสนานะ 
แลวมันยังมาทําไดลงคออยางนี้จะวาไง 
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พูดจริงๆ บวชมาอุทิศตัวเพื่อพระพุทธเจา จึงไมยอมลงใจถาผิดจากหลักของ
ศาสดาองคเอกที่สอนไวแลว ไมลงดวยนะ คอขาดขาดไปเลย ใหเราถอยไมไดเลยละ ส่ิง
เลวรายมันเห็นอยูน่ี ผิดก็เห็นอยูนี่จะใหฝนใจทําไดยังไง เอาอํานาจมาเหยียบๆ ไดเราไม
วา เรื่องเกิดเรื่องตายมันอยูกับรูปรางอันนี้ละ เอาไปฆาโลกไหนเราไมไดวา แตหัวใจเราจะ
ฆาไมไดวาง้ันเลย หัวใจนี้มอบกับศาสดาองคเอกอยางเต็มหัวใจแลว รางกายนี้ก็มอบกับ
กฎอนิจจัง มันจะตายเมื่อไหรก็ตาย ใครฆาใครไมฆามันก็ตาย เราไมเห็นมีกลามีกลัวอะไร
กับส่ิงเหลาน้ี อยางท่ีวาน่ีละ ปาๆ เถื่อนๆ ขนาดไหนมันก็ไดยินมาเปนความจริงแลวน่ีนะ 
เราก็พูดได เพราะไดยินมาอยางน้ี เราไมเห็นแตเราไดยินท่ีเขามาเลาใหฟง 

เวลานี้พวกเปรตพวกผีพวกยักษพวกมาร พวกจะทําลายท้ังชาติท้ังศาสนาน้ีแหละ 
กําลังเด๋ียวน้ีหมายหัว อยางนอยหมายหัว แลวเด็ดหัวท้ังนายกรัฐมนตรีดวย ท้ังหลวงตาบัว
น้ีดวย จะเด็ดหัว สองตัวน้ีเปนตัวสําคัญตานทานมัน แลวก็มีพระองคใดที่ไมเห็นดวยแลว
จะเด็ดหัวมันใหหมด พี่นองทั้งหลายฟงซิภาษาพระนะนี่ พระมาพูด เขาไดยินไดฟง เขา
เตือนเวลาน้ี กําลังเตือนเขาไปหาฝายเถระผูใหญ หาตนตอมันเปนยังไงพูดอยางนี ้ ทาง
กฎหมายก็ผิดแลวน่ี ทําไมพระแทๆ มาพูดอยางนี้ได ฟงซิพิจารณาซิมันเขากันไดไหม 
หมามันก็ไมไดเหาแบบน้ีนะ มันยังรูจักเจาของมันนะหมา น่ีไมรูจักเจาของเลยวาไง มันกัด
ดะไปเลย ใครทําดีจะเด็ดหัวมันทั้งนั้น นอกจากพวกที่ทําความชั่วนี้เสริมหัวมันขึ้น ใหมัน
ไดต้ังรอยหัวพันหัวคนหน่ึง ไปหาดูซิมันมีกี่หัว มันไดไหมละ 

มันอวดแตฤทธิ์แตเดชของมันดวยทิฐิมานะ ท่ีมาจากความหยาบโลนของมันตาง
หากน่ีนะ มันไมไดมุงอรรถมุงธรรมอะไร มุงแตยศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อมีเสียงเรียงนามเทา
น้ัน บวชมาเพื่ออันนี ้ ไมไดบวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม แลวมันดูกันไดยังไงผูมุงอรรถมุง
ธรรมมีอยู เราไดยินมาอยางน้ีเราพูดตามเราไดยินมาอยางน้ี ผิดถูกประการใดไดยินมา
อยางนี้ก็ตองพูดอยางนี้ เอาถาวาเราพูดผิด แลวพูดมายังไงมันออกจากใคร ไลเขาไปซ ิอัน
นี้เรื่องเด็ดหัวของชาติของศาสนาไปหมดทั้งประเทศไทยเรานี้ไมใชเหรอคําพูดเชนนี้นะ ก็นี้
เพ่ือชวยชาติชวยศาสนา นายกก็เปนผูนําของชาต ิ ทั้งศาสนาก็แฝงไปดวย เปนผูอุปถัมภ
อุปฏฐากดูแลรักษาความปลอดภัยของศาสนาดวย พระก็เปนผูปฏิบัติบํารุงศาสนาโดยแท
ดวย ทําความเสียหายหรือทําความผิดท่ีไหน ทําไมจึงถูกมันวาเด็ดหัวพวกนี้นะ มันมีกี่
หัวมันไดหัวประเภทไหนมามันจึงเห็นหัวพวกน้ีเปนหัวแปลก หัวมันเปนหัวชนิดไหนวะ 
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ลองถามมันดูซิ มีก็มีแตหัวเปรตหัวผีหัวยักษหัวมาร มีกี่รอยกี่พันหัวกี่โคตรหัวของ
มันก็มีแตหัวเปรตหัวผีหัวยักษหัวมาร เราจะลงใจมันไดไหม พิจารณาซิ หัวประเภทน้ีนะ 
หัวประเภทเด็ดหัวคนอ่ืน หัวของตัวมันเปนยังไง ไมไดดูหัวของตัวบางเหรอพิจารณาซิ น่ี
ละใหพิจารณาเสียนะ ถาไมไดฟงๆ เสียวันน้ี เราไดยินมาอยางน้ีเราพูดอยางน้ี เราไมเคย
กลาไมเคยกลัวกับสิ่งใด สามแดนโลกธาตุน้ีเราไมมี เราจะพูดตามหลักความจริงลวนๆ 
แหงธรรมท้ังหลายเทาน้ัน นอกจากน้ันเราไมเลนดวยเลย 

เกิดข้ึนทุกหยอมหญานะความเลวเวลาน้ี มันจะเอาใหฉิบหายไปหมดทั้งชาติทั้ง
ศาสนา แหมเลวรายมากทีเดียวจนฟงไมไดเลยเราก็ดี ท่ีวาเด็ดหัวน้ีแหม แมแตฆราวาส
ญาติโยมใครตอใครธรรมดาก็ไมกลาพูดออกมาเพราะมันผิดกฎหมาย น่ีมันยังหนาดาน
พูดออกมาไดอยางไร ฟงซิ เลวขนาดไหนดูเอาซิ 

ศาสนาจนจะไมมีเหลือแลวตอไป คอยยุบยอบลงไปเพราะอํานาจเหลาน้ีเหยียบ
เอาๆ ความช่ัวมีมากมันเหยียบแหลกๆ ไปไดละ ความดีมีนอยคนดีมีนอย ใครทําความดี
ที่ไหนจะถูกเด็ดหัวหมด จะมีเหลือแตหัวพวกเปรต คนหน่ึงมันมีสิบหัวก็มีไดหัวพวกเปรต
น่ี แตหัวคนดีมีไมไดถูกเด็ดหมด ก็ยังแตหัวเปรตน่ันละเขาใจไหม 

วันนี้เทศนก็ไมไดเอนไปทางพวกนักศึกษาเลยเพราะเวลาไมพอเหนื่อย เทศนท่ัวๆ
ไปก็ไมพอ กําลังก็เหนื่อยลง ถึงขนาดนั้นก็ไดตั้งชั่วโมงกับ ๖ นาทีนะ เทศนวันน้ีนับวามาก
อยูแตมันเหน่ือยแลว ท่ีจะเบนเข็มแหงธรรมเขาสูนักศึกษาใหเปนคติเคร่ืองเตือนใจในเวลา
ศึกษาอยูก็เลยไมไดเทศนนะวันนี ้ เรารูสึกวาแปวใจอยูเหมือนกัน เวลามันไมพอ วันน้ีก็
เทศนมาพอแลวไมเทศนอะไรแลว น่ีมันก็เทศนมากแลวน่ี เทศนมามากแลวน่ีต้ังแตมาน้ี 
พูดประมาณสัก ๒๐ นาที เห็นจะไดละม้ังวันน้ี ดูนาฬิกา เพราะเทศนมาก็เหน่ือยพอแลว 
มากพอแลวเหนื่อย โถ น่ีเขายังนิมนตใหมาเทศนเดือนมีนา ใหมาเทศนที่กรุงเทพนี่บอกไม
มา บอกยังง้ีเลยวันน้ีบอกเลย  

ถาหากวามีกิจการในชวงท่ีเรามาน้ันจะมีงานอ่ืนใดท่ีเขามาแทรกน้ัน ถาควรรับได
เราก็รับ แนะเราก็พูดมีขอแมอีก ไมมีอะไรเลยจะใหเราโดดมาเทศนแลวเรากลับไปเราไม
มา เราก็ไดประกาศไวเรียบรอยแลว เพราะธาตุขันธไมเหมือนแตกอน เราจะไปใหเทาท่ีจํา
เปนๆ เราบอก ถาทั่วๆ ไปอยางแตกอนไมเอาแลว ชวยชาติก็จริงแตธาตุขันธของเรามันไม
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ไดฟงเสียงคําวาชวยชาติหรือไมชวยชาติ มันฟงแตเรื่องของมัน ที่จะกาวเดินไปตามวัยของ
มันเทาน้ัน เมื่อเปนอยางงั้นเราก็ตองฟงซิ ไมฟงธาตุฟงขันธตองพังทีเดียวไมมีเหลือแหละ  

วันน้ีก็สอนเร่ืองภาวนาบางเล็กนอย โอย นาสงสารท่ีจิตใจไมมีหลักมีเกณฑเลยน่ี
เสียมากนะ ตัวที่จะกาวเดินตอไปแตไมมีหลักมีเกณฑ โลเลโลกเลกมาฉันใด โลเลโลกเลก
อยูก็ฉันนั้น แลวไปก็ฉันนั้นอีก เปนแบบโลเล หาหลักหาเกณฑไมได ก็มีแตความทุกข คน
หาหลักหาเกณฑไมไดมีแตความทุกข จะใหมีความสุขไมมี ผูมีความสุขไมวาทางโลกทาง
ธรรมตองมีหลักมีเกณฑ การปกครองเหยาเรือนของตัวเอง การเสาะแสวงหาสมบัติ การจับ
การจายตองใหมีหลักมีเกณฑเอาไว จายขนาดไหนสมควรยังไง ไมจายยังไงตองมีกฎมี
เกณฑ แลวการจายน้ีจายยังไงบาง ตองพิจารณาพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง เพราะเราเปนเจา
ของสมบัติที่จะทําประโยชนแกตัวเองและครอบครัวของเรา ทํายังไงสมบัติเหลานี้จึงจะเปน
ประโยชนสมเจตนาท่ีมุงหมาย ตองใชความพินิจพิจารณา ไมใชวาไดมาอะไรก็ถลุงเลยๆ 
ใหกิเลสเอาไปถลุงมีเทาไรไมพอ หาจนวันตายก็ไมพอ 

กิเลสไมเคยพอ ใครอยาเขาใจวากิเลสมันพอนะ ถาเปนธรรมปุบเขาน่ีจับปบพอ 
เปนลําดับลําดาพอดิบพอด ี ไมยุงเหยิงวุนวายเดือดรอนและเปนความทุกขมากขึ้นเหมือน
กิเลสนําตลอดเวลานะ ถามีธรรมแทรกคนเรา วันนี้ก็ไมมีอะไรมั้ง มีแตใหพรแลวเลิกกัน
เทาน้ัน เหน่ือยมากแลว เอา ถวายอะไรถวายมา เด๋ียวน้ีจะกินก็เหน่ือยแลวละ อยาวาแตได
มาแลวไมเหน่ือย แมแตกินมันก็เหนื่อยแลวไมอยากกินแลว หลวงตาบัวไปไหนคนแตก
ฮือๆ แหละ มาแลวนูนนะเรายังหาเงินไมได ยังหาทองคําไมไดมาแลว เลยเผนกัน ไมเผน
เอาจริงๆ น่ี มันก็นาเผนละซิ พอไป ไหนละทองคํา ไหนละดอลลาร ไหนละเงินสด ยังงั้น
มันก็นากลัวซีคน วาไหนๆ ตั้งแตมันยังไมพอนี่แหละ พอๆ แลวหยุดเลย ไหนก็ไหนเพื่อพี่
นองท้ังหลายน่ันแหละเราไมเอาอะไรเลย พอทุกอยางแลว  

ก็เปนหวงเปนใยพ่ีนองชาวไทยเราถึงไดบึกบึนอยูเวลาน้ีนะ คือคิดรอบไปหมดจึงได
มาบึกบึน ถาลําพังเจาของไปเมื่อไรก็ไมเห็นขัดของอะไร การอยูกับการไปนี้ไมมีอะไร
เปล่ียนแปลง ถาเปลี่ยนแปลงก็มีแตธาตุขันธเปลี่ยนลงไปนี้ก็วาตายเสีย มาเปน ดิน นํ้า ลม 
ไฟ เทาน้ันเอง แนะ เปล่ียนไปไหน จิตจะเปลี่ยนไปไหน แมแตลงในนรกมันยังไมเปลี่ยน
จากความเปนจิต มันก็เปนจิต รับความทุกขแสนสาหัสแตไมเคยฉิบหายไปคือจิตดวงน้ี 
แลวซักฟอกใหบริสุทธ์ิเต็มเหน่ียวแลว มันจะเอาความทุกขมาจากไหน น่ีละเห็นประจักษ



 ๙ 

อยูในจิตของผูบําเพ็ญธรรม ธรรมของพระพุทธเจาเปนธรรมคงเสนคงวาหนาแนนทาทาย
หลักความจริงตลอดเวลา ถาทําตามพระพุทธเจาแลวยังไงก็ไมจม วาง้ันเลย 

นี่ก็บืนมาถึงขั้นจนจะเปนจะตายก็มีการปฏิบัติตัวเอง จะเปนจะตายเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรม เราไมไดเพื่ออยางอื่นพอที่จะมาเพิ่มกองทุกขใหเราไดรับบาปรับกรรมตอไปอีก เรา
ไมมี เราไมสรางบาปสรางกรรม สรางแตบุญ ทุกขก็ทุกขดวยบุญ ทุกขดวยอรรถดวยธรรม 
สรางไปสรางมาสุดทายมันก็เพิ่มขึ้น ๆ น่ันแหละจะวาไง ทุกขท้ังหลายท่ีเคยเปนมาในเวลา
บําเพ็ญแทบเปนแทบตาย ไมมีใครละอยูในปา มันก็เปนความหมายข้ึนหมดเลย ในขณะที่
สรางความดีอยูน้ันนะอยูคนเดียว อยูในปาในเขา ไมวาไดกินวันไหนไมไดกินวันไหนบีบ
บังคับกันตลอดเวลาเพื่อความด ี น่ันเห็นไหมละ อดขาวก็เอา เอาจนกระทั่งทองเสียถึง
ขนาดจะตายตอนชวยชาติบานเมืองนี ่ เพราะความตะเกียกตะกายเพื่อธรรมทั้งหลายนั่น
แหละ 

อดขาวตั้งแตเริ่มออกปฏิบัต ิ เห็นวาการอดอาหารการภาวนาคอยดี กินอิ่มหมีพี
หมาน่ี โอย ไมเปนทานะ กินอ่ิมเทาไรการภาวนาย่ิงข้ีเกียจ สติสตังไมดีเลย ความขี้เกียจมี
มาก กิเลสตัณหาราคะท้ังหลายเร่ิมแสดงตัว เห็นอยูอยางง้ันจะวาไง เม่ือเปนยังง้ันแลวจะ
อนุโลมใหมันเปนไปไดอยางง้ันเหรอ ถาเปนอยางง้ันมันก็เหยียบหัวเราละซี แลวทําไงจะ
เหยียบหัวมันไดก็ฟดกัน ไมใหกิน มันอยากมากใหกินแตนอย จากนั้นไมใหกิน ก็ทุกขละซิ
คนไมใชคนตายไมไดกิน ตั้งแตสัตวมันก็ยังหิวยังโหยมันยังอยากกินอาหาร คนทั้งคนทําไม
จะไมหิว มันก็หิว ความหิวก็เปนทุกข เอา ทุกขก็ทน เวลาใหกินแลวมันไมเห็นไดเร่ืองได
ราวอะไร กินแลวนอนก็มาก ความข้ีเกียจก็มาก นั่งอยูก็หาวนอน ฟงซิ น่ีละผลแหงการกิน
มากมันดีที่ตรงไหน นอนก็ไมอยากลุก กาวเขาสูความเพียรเขาทางจงกรมไมอยากกาวขา น่ี
เห็นไหมกินมากมันเปนอยางนี ้ดูมันอยูตลอดซิการฝกตัวเอง เปนยังไงเอาพลิกใหมเปลี่ยน
ใหม 

นี่ละเหตุที่ไดอดอาหารก็เพราะการทดสอบตัวเอง ทําวิธีไหนก็เคยทํามาแลว อด
นอนไมทราบวากี่คืนไมนอน อดไปหลายวันเทาไรๆ ยิ่งเซอยิ่งซายิ่งมึนศีรษะ ทั้งๆ ที่ทานก็
มีในเนสัชชิธุดงค ๑๓ ขอ คือมีอดนอนขอหนึ่ง ถาใครถูกจริตจิตใจกับการอดนอน เราลอง
มาทําดูมันไมไดเร่ืองสําหรับเราเอง ทําลงไปๆ ไมนอนหลายคืนเทาไร สมองก็ทื่อ อะไรก็



 ๑๐ 

ทื่อไปตามๆ กันหมด แทนที่สติสตังจะคลองแคลววองไวกลับไมได อาว อยางงี้มันไมได
เรื่องไมไดผล พลิกใหม อยางงั้นนะ 

การนอนนอยก็ด ีแตสําคัญที่ธาตุขันธมันกําลังคึกคะนองอยูนี ้ เราจะไปเสริมอาหาร
เปนเครื่องสงเสริมธาตุขันธนี้ไมไดนะ ใหกินอิ่มเทาไรมันก็เสริมกําลังขึ้น แลวนอนก็มาก
ความข้ีเกียจก็มาก ราคะตัณหาก็เพ่ิมก็แสดงใหเห็น มันไมแสดงในอวัยวะละ มันแสดงอยู
ภายในจิต ก็เราจะบังคับจิตฝกทรมานจิต มันแสดงผิดปกติมันก็รู ออ ถาอยางนี้ไมด ีพลิก
ใหมอยูง้ันแหละ ใหกินแตนอยๆ ดีแตมันไมจุใจ ถาอดปบน่ีมันหิวมาก มันออนเพลีย
มากๆ การภาวนาดีสติดี มันก็ดีตรงนี้นะ สุดทายก็อดไปเลย เรื่องผอนรูสึกวาไมอยากมีนะ 
ตอนไปภาวนาอยูคนเดียว 

ถาอยูกับหมูเพื่อนผอนตลอด เพราะมันอดไมได เอาเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวไมได มัน
เก่ียวกับหมูกับเพ่ือนครูบาอาจารย 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 อันน้ีมันไดเคยเปนในธาตุในขันธเราแลว มันก็ถายของมันไปเรื่อยๆ แตไมมาก มัน
หากถายของมันไปเรื่อยๆ จนกระท่ังอาจารยหมออุดมทานตรวจรางกายเรา โอย ทาน
อาจารยทองเสียนะ เราก็ไมสนใจ ปลอยไปอยางงั้นละ จนกระท่ังมันหนักเขาๆ จะตายป 
๒๕๔๐ น่ี ถูกยาหมอนั่นมันถึงไดฟนขึ้นมาชวยชาติบานเมือง แลวโรคทองน้ันก็หายขาดเลย 
ทั้งๆ ท่ีมันเปนอยางรุนแรงไมนาจะยังเหลือมาไดเลย มันก็ขาดสะบั้นลงไป เรียกวาหายขาด
เลย ทองที่เปนมากๆ 

เราก็อัศจรรยเหมือนกัน โรคทองขนาดนี้ถาเปนนักเลงก็เปนนักเลงโต กวามันจะ
ตายนี้เจาหนาที่ที่ไปฟดไปเหวี่ยงกับมันจะตายไปกี่ศพก็ไมทราบนะ มันไมไดยอมตายงายๆ 



 ๑๑ 

นักเลงโต กอนที่จะตายตองฟดกับเจาหนาที่เสียกอน ดีไมดีเจาหนาที่จะตายกี่ศพไมทราบ 
จากฝมือของเสือใหญนักเลงโต โรคของเรามันก็เปนแบบน้ัน มันรุนแรงขนาดน้ัน แตคร้ัน
เวลาฉันยาลงไปแลวแทนท่ีมันจะมีการตอสู มีปฏิกิริยาตอกัน ไมมี พอฉันลงไปนี้ลดลง
ฮวบๆ เลย จนเจาของก็สงสัยไมแนใจ มันเปนมาตั้ง ๕๐ กวาปมันมาหยุดไดยังไง แลว
หยุดแบบใหสงสัยคือหยุดไมมีอะไรไหวติงเลย ปฏิกิริยาที่จะคัดคานตานทานกันกับยานี้ไม
มีเลย น่ีมันสําคัญนะ 

ถึงกับตองถามหมอที่เขารักษา โรคน้ีมันจะหายจริงๆ เหรอ ทําไมกินลงไปแลวมัน
จึงหายวูบๆๆ ลงไปอยางนี้ละ มันไมใชหายเพ่ือโกหกเหรอ มันเปนยังไง หมอเขาก็บอกวา
หาย ก็หาย หายจริงๆ เพราะอะไรเอาวามา เขาบอกวาโรคชนิดน้ีเขาเคยรักษาหายมาเปน
รอยๆ คน เราก็มาพิจารณาของเราจิตก็ลง ยอมรับวาอาการแหงความเปนโรคของเรากับผู
ท่ีหายมาแลวมันเปนแบบเดียวกันทุกกระเบียด เราจึงไดยอมรับกินยาอันน้ี คร้ันกินแลวมัน
ก็ลดอยางวา ยังไมเชื่อๆ มันก็หายไปๆ จนหมดไปเลย น่ีมันหายขาดมาได ๓ ปเต็มแลวนะ 
โรคทองท่ีเคยรังแกเราอยูตลอดเวลาน้ีหายขาดสะบ้ันไปเลย อัศจรรยไหมละโรคอันน้ี จาก
น้ันก็ข้ึนชวยชาติบานเมืองไดเลย 

จึงวาโรคอัศจรรยแลวยาก็เปนยาอัศจรรย เหมือนวามียาเทวดาเขาแทรกอยูในน้ัน 
นี่พูดถึงเรื่องทองมันเสีย เสียมากทีเดียว จนถึงขั้นที่วาจะอยูไมไดแลวมีแตจะไปทาเดียว 
เดินจากกุฏิมาศาลาก็จะไมถึง กุฏิของเรากับมาศาลาไกลที่ไหน จะเดินมาศาลาก็ไมถึง เดิน
จากศาลาไปกุฏิก็จะไมถึง ทางจงกรมยังเหลือแตไมไดรื้อทิ้งเทานั้น คือมันไปเดินไมไดมัน
หมดกําลัง ถาอยากเดินก็เดินบนกุฏิเล็กนอย ๒-๓ ตลบหมดกําลังแลว แลวมันก็ฟนขึ้นมา
ไดขนาดนี ้

นี่การฝกตัวเองฟงซิ มาโกหกทานท้ังหลายเหรอ เราทําจริงทําจังทุกอยาง แลวผลก็
เกิดมาอยางนั้นจริงๆ ดวยจากการกระทําของเรา หนักผลก็เกิดหนัก ซัดกันจนถึงขั้นจะเปน
จะตาย เอาตาย เกิดมาในโลกนี้ไมมีใครอยูค้ําฟาได มันตายดวยกันน่ันแหละ เขาตาย
ธรรมดาม ี เราตายเพ่ือความเพียรอยูในแนวรบการสูกับกิเลส เอาตายก็ตาย นั่นไปก็ไป
อยางน้ันเสีย มันก็หมุนติ้วของมัน เร่ืองความพากความเพียร โถ มันของเลนเมื่อไร แลวอยู
ในปาในเขาเหมือนสัตวตัวหน่ึงนะ เขามีความสนุกร่ืนเริงบันเทิงท่ัวโลกดินแดน ไอเรามา



 ๑๒ 

อยูฝกทรมานขาวก็ไมไดกิน นอนก็มีแตบังคับกันเรื่อย ทุกอยางถูกบังคับๆ ดวยธรรมๆ 
บังคับกิเลสไมใหมันโงหัวข้ึนมาไดเลย มันก็ทุกขมาก 

ทีน้ีก็เพราะอํานาจแหงความเพียร เพียรไมถอย ธรรมก็กาวขึ้นๆ หนักแนนข้ึนๆ 
มันก็มีกําลังตอสูกับกิเลส กิเลสก็ออนลงๆ ทางน้ีก็หนาแนนข้ึนเร่ือย เปนท่ีแนใจๆ เปน
ลําดับลําดา มันก็ซัดกันเรื่อย เม่ือถึงข้ันมันเกรียงไกรแลวสติปญญาท่ีเรียกวาธรรม สติ
ธรรม ปญญาธรรม เกรียงไกรแลวน้ี ความคลองแคลววองไวของสติปญญานี้มองไมทัน 
น่ันเห็นไหมละ กิเลสออกชองไหนๆ ทันกันๆ ฆากันไดทันทีๆ ซึ่งแตกอนไมเคย แตเวลา
ถึงขั้นมันพอตัวของมันแลวมันทันกันหมด น่ีแหละการปฏิบัติตัวเอง จนกระทั่งกาวเขาสูสติ
ปญญาอัตโนมัติ ความเพียรเปนเองตลอด ไมตองบังคับกันเลยเรื่องความเพียร เปนโดย
อัตโนมัติ ฆากิเลสไปโดยอัตโนมัติ นี่ถึงขั้นฆากิเลสอัตโนมัติมันก็ฆาของมันอยางนี้ 

แตกอนมีแตกิเลสทําลายเราโดยอัตโนมัติตลอดเวลา คนทั่วโลกสัตวทั่วโลกมีแต
กิเลสทําลายจิตใจใหบอบชํ้า ไดรับความทุกขความลําบากอยูตลอดเวลา ดวยอัตโนมัติของ
มันทํางานเอง เอะอะกิเลสออกแลวๆ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดกิเลส
เกิดแลวๆ เปนอัตโนมัติของมัน เราก็ไมรูวากิเลสเปนอัตโนมัติ แตเวลาสติปญญาขึ้นแกกัน
ไดแลวมันก็รู ออ เมื่อธรรมเขาถึงขั้นอัตโนมัติแลวมันก็เหมือนกิเลสเปนอัตโนมัติบนหัวใจ
สัตว บีบบี้สีไฟตลอด ทีน้ีเวลาธรรมมีกําลังแลวมันก็บีบบ้ีสีไฟกิเลสเปนอัตโนมัติ จนกระทั่ง
กิเลสตัวไหนโผลข้ึนมาขาดสะบ้ันๆ จนกระท่ังไมมีกิเลสเหลืออยูภายในจิตใจเลย เพราะ
ขาดสะบั้นไปหมด ดวยอํานาจแหงสติปญญาที่เกรียงไกร มองไมทันความรวดเร็ว 

หนักขนาดไหนทุกขขนาดไหนก็ยอมรับวาทุกข แตไมสนใจในทุกขอันนี้สนใจแตชัย
ชนะ เหมือนนักมวยเขาตอยกันบนเวที เขาไมไดสนใจความเจ็บปวดแสบรอนย่ิงกวาชัย
ชนะนะ อันนี้ฟดกับกิเลส กิเลสกับธรรมอยูบนหัวใจ หัวใจเปนเวที กิเลสกับธรรมฟดกันอยู
น้ัน สติปญญาเปนเจาของคอยดูแล ซัดกันๆ สุดทายกิเลสพังหมด เมื่อกิเลสพังไปหมด
แลว ความเพียรท่ีมีความทุกขทรมานแสนสาหัสน้ันหายไปหมดเลย เห็นไหมละ ก็กิเลส
เปนตัวสรางความทุกขเพื่อการตอสูกับกิเลส มันก็ทุกข ทุกขก็เพื่อจะเอาชัยชนะกิเลส ทีนี้
เมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวสูกับอะไร มันก็ไมมีอะไร ทุกขจึงไมมี ความเพียรที่จะแก
กิเลสจึงไมมี หมดโดยสิ้นเชิงตั้งแตขณะกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ หมดโดยส้ินเชิง 
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ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งถึงปานนี ้ ไมเคยปรากฏวากิเลสตัวใดไดมาสรางทุกขให
เราบนหัวใจ ไมมี เพราะกิเลสซึ่งเปนตัวสรางทุกขไมมีทุกขก็ไมมี แลวเราจะไดรับความ
ทุกขอะไร มันก็เห็นคุณคาอยางถึงใจๆ ออ มีกิเลสเทาน้ันเปนภัยตอจิตใจ เม่ือกิเลสขาด
สะบ้ันลงไปแลวดวยอํานาจแหงธรรม ทุกขไมมีเลย น่ัน เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาพระ
อรหันตทานจึงไมมีทุกขในทางใจ มีแตบรมสุขเหนือโลกเหนือสงสารทุกอยาง มีแตพูดก็
เทียบไมได ความสุขของโลกที่มีกิเลส กับความสุขของจิตใจของทานผูสิ้นกิเลสแลวเทียบ
กันไมไดนะ นี่ละที่พระพุทธเจาทรงทอพระทัย จะสอนไปยังไง กอนที่จะไดมาตรัสรูก็ถึงขั้น
สลบไสล แลวใครจะไปกลาสมัครตัวสลบไสลละ เมื่อเปนอยางนั้นมันก็สอนไมไดละซิ ออน
พระทัยทอพระทัย 

น่ีเวลามันเปนข้ึนมามันก็แบบเดียวกัน จะสอนไปหาอะไรโลกนี่ เราทําแทบเปน
แทบตายขนาดน้ีมีใครสละอยางเรา ถึงไดรูอยางนี้ขึ้นมา ใครจะกลาไปเสียสละ มันออนไป
เลย น่ันเห็นไหม แลวความรูทุกอยางท่ีอยูในหัวใจดวงท่ีส้ินกิเลสไปแลวน้ันมันตางกันหมด
กับโลกธาตุนี ่ ไมมีอันใดที่จะเหมือนเลยกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวนั้น จึงวาเหนือ
โลก เอาอะไรเทียบไมได อันนี้เปนสมมุติทั้งหมด น้ันเปนวิมุตติจิตแลว ผานไปหมดแลว 
ถาวาความสุขเอามาเทียบก็วาสุขอยางย่ิงๆ นี้ก็ยังอยูในขั้นสมมุต ิ เลยจากน้ันไป พูดไมถูก
แตเจาของไมสงสัย จิตจะวาเที่ยงก็คือธรรมชาตินี้ตลอดไปเลย ไมไดคาดไดคิดวาจะเที่ยง
หรือไมเที่ยง มันประจักษอยูในตัวเอง ความม่ันคง 

แลวพูดยากนะคําวาเท่ียง มันหากรูอยูในใจ ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของ ไมเที่ยงมันก็
เปนสมมุต ิมันเปลี่ยนแปลงไดก็เรียกสมมุติ อันนี้ไมเปลี่ยน ถึงสภาพเดิมแลวคงเสนคงวา
หนาแนนตลอดไป เรียกวาธรรมธาตุ น่ีเกิดมาจากความอุตสาหพยายาม ทุกขยอมทุกข ถึง
ข้ันจะตายเอาตาย นูนนะฟงซิของเลนเมื่อไร กับผลที่ออกมาจากความเสียสละทุกดานทุก
ทางในทางเหตุคือการบําเพ็ญน้ัน กับผลที่มันรับกันนี้พอใจ ทุกอยางสมดุลกันเลย มาคิด
ถึงเรื่องความเพียรของเจาของนี้เขากันไดสนิทเลย ไมทําเชนนั้นก็ไมเปนอยางนี้ ไมทําเชน
นั้นก็ไมรูอยางนี้ไมเห็นอยางนี ้ น่ันยันกันเลย เรื่องความพากเพียรจึงหาที่ตําหนิไมไดวา
ออนไปตรงไหนๆ มันสมดุลกันกับผลที่ไดรับ เปนอยางง้ันนะ 

พากันดูบางซิดูจิตใจเจาของ จะแบกหามกองทุกขไปตั้งกัปตั้งกัลปไมมีขอบมีเขต
อยางน้ีมันสมควรแลวเหรอ ก็เราเปนผูรับผิดชอบเราทุกกระเบียด ก็ควรแกไขดัดแปลงตัว
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เองบาง ฝนบางอะไรเปนเรื่องของกิเลส มันอยากทําอยาทํา มันจะตายก็ใหมันรูกัน ไมทํา
ความช่ัวไมทําตามกิเลสมันจะตายเหรอ พระพุทธเจาพระอรหันตทานไมเห็นตาย ทานฝน
กิเลสจนกระทั่งกิเลสมวนเสื่อลงไป ทานไมเห็นตาย ทานเปนผูวิเศษวิโส ไอเราสูกับกิเลส
เทานี้สูกิเลสไมได ยังจะอวดพระพุทธเจาอยูเหรอฟงซินะ เอามันอยางงั้นซ ิเอาละพอ 

 

อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


