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เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
ธรรมชาตินั้นคือนิพพานเที่ยงอยูในหัวใจ 

มาจากไหน (วัดอาวุธ บางพลัด ครับผม) ทานชื่อวาไง (พระมหาประกอบ ครับ
ผม) ผมเคยไปไหมวัดนี้ (ไมเคยครับผม) อยานั่งเทาแขนมันไมนาดู พระที่นั่งในที่
ชุมนุมอยูในทามกลางครูบาอาจารยที่เคารพนับถือ มาทําอยางนี้ดูไมได จาํใหดีนะ นี่ละ
ธรรมวินัยสอนกันอยางนี้ อยามาเหลาะๆ แหละๆ นะเห็นแลวมันขวางหูขวางตา นี่
รักษาธรรมวินัยมาตั้งแตวันบวชตลอด ความสวยงามเหมาะสมกับพระรักษาปฏิบัติมา 
อันนั้นเปนเรื่องของโลกเขา พากันจําเอานะ 

มีพระเทาไรอยูนั้น (ตอนนี้มีอยู ๑๐ รูปครับผม) ใหพากันตั้งใจปฏิบัตนิะพระ
เรา มันจะเหลวๆ ไหลๆ ไปหมดเวลานี้ วัดจะกลายเปนสวมเปนถาน พระจะกลายเปน
มูตรเปนคูถไปหมดเพราะความเหลวไหล เหยียบหัวพระพุทธเจาไปดวยการขามเกิน
พระธรรมวินัย นี่ละที่เสีย เสียตรงนี้ มองไปที่ไหนเห็นตั้งแต ทั้งเราทั้งทานทั้งใคร
เหยียบหัวพระพทุธเจาตลอดไปเลย นั่งก็นั่งบนหัว ขี้รดหัวไป มันขามเกินหลักธรรม
วินัยที่เปนองคแทนของศาสดา องคแทนของศาสดาก็คือเปนศาสดาของเราทั้งหลาย
นั่นเอง 

ใหพากันเคารพหลักธรรมหลักวินัย นั่นละเปนองคแทนของศาสดา ถาเคารพ
หลักธรรมวินัย อยูที่ไหนก็ตามเสด็จพระพุทธเจาหรือเฝาพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา ถา
นอกจากนี้ไปแลวถึงจะแบกคัมภีรหลังหักก็ไมเกิดประโยชนอะไร เรียนมากี่ประโยคๆ 
ไมเกิดประโยชน มีแตความจาํเฉยๆ ความจริงไมมีในใจ หลักธรรมหลักวินัยนั้นคือ
ความจริงออกจากศาสดา ใหพากันจําเอา ตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ

เห็นพระลูกพระหลานมาผมก็สงสาร เพราะฉะนั้นเห็นระเกะระกะจึงเอาเลย นั่น 
ผมไมอยากดู อันนี้มันเลอะเทอะมาพอแลวในโลก ในวงของพระ ในวงพวกเรานัก
ปฏิบัติยังจะมาเห็นอยางนี้อีกมันดูไมได ใหพากนัจําเอา เทศนเทานั้นละ เอาพากัน
กราบเสีย นี่พวกญาติโยมก็จะหลั่งไหลขึ้นมาละ พอใจที่นําทองมาถวาย แลวทานเปน
หัวหนาวัด ใหเขมงวดกวดขันการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระเณรนะ 
เทานั้นละฝากไว 
 (ลูกศิษยนําปจจัยแปดหมื่นกวาบาทมากราบถวายหลวงตา จากการนําผาหมให
ญาติโยมซื้อถวายพระ) อยาทําตอไปนะ ถามีศรัทธาใหเอามา ไมมีศรัทธาอยาเอามา อัน
นี้มันมีเลหมีเหล่ียมรอยสันพันคมอยูในนั้น กิเลสแทรกธรรม นี่ภาษาธรรมใหทาน
ทั้งหลายฟงเสียนะ เราติดเราขวางตามานานแสนนาน วันนี้ก็เห็นพระมานั่งเกงๆ กางๆ 
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ก็ใสเปร้ียงๆ เลย นี่ละภาษาธรรมไมเปนภัยตอผูใด ภาษานี้เปนคุณทั้งน้ัน เปนธรรม
ลวนๆ อะไรระเกะระกะชะออกไปลางออกไป ถงึไดวาอันนี้มาขายนั่นแลวก็ไดเงินนี้มา 
เราไมอยากรับเงินวาไง วัดนี้ไมเคยจําหนายขายนั้นขายนี้ เห็นไหมบิณฑบาตไดมาสัก
เทาไร กองพะเนินเทินทึก แจกทานไปหมดๆ เลย ของที่ไดมาในนี้เราไมมีอะไรที่จะกํา 
ไมมี แบตลอดๆ ใหทานทั้งหลายจําเอา 

นี่ละธรรมเปนประโยชนแกโลก เฉล่ียเผื่อแผชุมเย็นไปหมด ไมตองถามถงึชาติ
ชั้นวรรณะฐานะสูงต่ําประการใด น้ําใจที่แสดงออกมาตอกันเชื่อมถึงกันทนัที สนิทตาย
ใจกันไดทันที นี่ละธรรมใหพากันจําเอา โธ ธรรมดูโลกมันจะดูไมได จะวาอะไร พูด
ออกมาจากหัวอกสักทีเถอะ นี้ปฏบิัติมาตั้งแตวันบวชมาจนกระทั่งถงึบัดนี้ส่ังสมความดี
งาม ชะลางส่ิงที่สกปรกมาตลอดๆ ตัง้แตวันบวช พูดงายๆ จนมาถึงวันนี้ ๗๒–๗๓ ปนี้
ละมัง ชะลางๆมา ขางนอกกช็ะลางมาตลอด อยูในฐานะที่ชะลางไดงาย คือกิริยาอาการ
ความประพฤติอยางไรอนันี้ชะลางไดงายกวาภายใน ภายในใจนี่ชะลางยาก จึงตองเอา
จิตตภาวนาเขาไปชะลาง ธรรมดานี่ชะลางไมได 

นี่ชะลางมาทั้งภายนอกทัง้ภายในรวมกันมาเรื่อย ชะลางมาๆ เอาใหเต็มเม็ดเต็ม
หนวยเลยชะลางที่สุดทายคือชะลางหัวใจ เราชะลางมาตั้งแตบวชก็ฝกหัดภาวนา เคยเลา
ใหฟง นี่ละชะลางหัวใจ ตอมาพอเรียนจบตามความมุงหมาย ที่วาเรียนจบแลวเราจะ
ออกปฏิบัติโดยถายเดียวเทานั้น แลวเราก็ออกตามนั้น นั่นละที่นี่ขึ้นเวทีฟดกันเลยกับ
กิเลส มีแตชะลางจิตใจโดยลําดับ กายวาจาความประพฤตทิุกอยางมันชะลางอยูตลอด
แลว เปนประจํานิสัยของพระ ตองรักษาอยางน้ันชะลางอยางน้ันมาตลอด 

สวนจิตใจมันมัวหมองมดืตื้อไมมีใครมองเห็นกันไดแหละ เราก็พยายามชะลาง
เร่ือยมาโดยลําดับลําดา ตั้งแตจิตเศราหมองมืดตื้อ จูงเขาทางจงกรมมันรองแหง็กๆ  
มันเปนอยางไรรองแหง็กๆ เหมือนจูงหมาใสฝน มันไมอยากเขาทางจงกรม เหมือนจงู
หมาใสฝน มันรองแหง็กๆ เคยเห็นไหมจูงมาใสฝน ไมเคยเห็นเหรอ ไปจูงดู ไปบาน
เวลาฝนตกจูงหมาออกไปมันจะรองแหง็กๆ ไหม สอนขนาดละสอนคน  

นี่ละเราทําความดีมันฝนๆ ไดฟดกนัตลอดเวลานะ วันนี้เปดใหพี่นองทัง้หลาย
ทราบเสีย เราทําประโยชนมาใหแกโลกมานี้ได ๕๕–๕๖ ปนี้แลว ทําแบบสมบูรณ ไม
ไดมาทําเจาของ เจาของไดพยายามชําระสะสางมาตั้งแตพรรษา ๗ จนกระทั่งพรรษา 
๑๖ วันที่ ๑๕ วันที่มันเปนนั้น วันแรม ๑๔ ค่ําเดือน ๖ ๒๔๙๓ เวลาไปเทียบแลวเปน
วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ นี่ละชะลางกันไป ซดักนัไปๆ ตลอดเวลา เปนตายไมไดคํานึง  

ที่มาเทศนใหพี่นองทัง้หลายฟงน้ีเวลาปฏิบัติอยูนั้น นักโทษในเรือนจําเราสมัคร
เขาเลยมันไมไดทกุข  กินขาววันละสองหนสามหน จักตอกเหลาตอกวันละส่ีหาเสน 
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ฆาเวล่ําเวลาพอไดออกจากเรือนจํา แตสูกับกิเลสน้ีมันยิ่งกวาเขาติดคุกในเรือนจํานะ 
ทุกขยากลําบากดวยความสมัครใจ จะเปนจะตายนี้บางทีจนกิเลสมันขึ้นภายในจิตใจ 
เพราะความทุกขความทรมานกับเรา นั่งภาวนาฟาดกันเต็มเหนี่ยวๆๆ เขาขับลําทํา
เพลงมาขางๆ ทางนี้กิเลสก็ขึ้น นี้เขายังพอมีความสะดวกสบายบาง ไมไดรับกองทกุข 
ตกนรกทั้งเปนเหมือนอยางเราที่เปนอยูเวลานี้ นี่กิเลสสอดขึน้มา 

ทางนี้ธรรมก็รับกันปงเลย เร่ืองเหลานี้เราก็เคยผานมาแลว ตกนรกทั้งเปนทั้ง
ตาย ไดเห็นมาแลว ตั้งแตไหนในชาตินี้เปนฆราวาสก็เคยเปนอยูแลว ไปตื่นเตนหาอะไร 
ฟาดกิเลสตัวมันหลอกอยูเวลานี้เปนไร ก็ซัดกันเลย นี่ละพูดถึงเร่ืองความพากความ
เพียร เราพูดจริงๆ ชีวิตของเรานี้ แหม พูดงายๆ นะ งานของโลกนี้เขาทําไดเราทําได
เต็มกําลังความสามารถ แตไมมีคําวาสละเปนสละตาย แตงานภาวนานี้สละตายจริงๆ 
นะ ถึงเวลาเขาดายเขาเข็ม เอา ใครเกงอยู ใครไมเกงตกเวที ตองซดักันทะลุเลย 

ทานทั้งหลายฟงเสียนะ เพลงของการฆากิเลส วิธีรบขาศึกศัตรู สละชีวิตๆ มา 
กวาจะไดธรรมมาแสดงพี่นองทัง้หลายนี่เปนเวลา ๕๖ ปนี้ ๒๔๙๓ นั่นละวันกิเลสตัว
ขาศึกใหญพงัทลายลงจากหัวใจ ฟาดินถลมภายในหัวใจนี้เลย ฟาดินถลมมันสะเทือน
หัวใจมาก จนกระทั่งสะดุงปงเลยทีเดียว มันเปนอยางไร กเิลส อวิชฺชาปจฺจยา มันกด
มันถวงลากสัตวทั้งหลายใหเกิดแกเจ็บตายในภพนอยภพใหญ ไมมกีําหนดกฏเกณฑวา
ภพใดชาติใดจะเกิดเปนอะไรๆ บาง ตามแตกรรมของตัวเองที่สรางมาดีชั่ว ถาทําชั่ว
แบบไหนๆ มันจะไปเกิดตามกรรมชั่วของตัวเอง  

ไมมีอะไรเหนือกรรม ใครอยาอวดดีอวดเกงวาตัวเกงๆ นะ เกงขนาดไหนไม
เหนือกรรม ถาลงไดทาํกรรมแลวใครไมเห็นก็ตามเจาของก็เห็น เจาของก็รูอยูในนั้น 
นั่นละตัวสรางกรรมคือตวัเจาของเอง มืดแจงไมไดเปนบาปเปนกรรม ไมไดเปนผูสราง
กรรม ตัวผูทําทั้งในที่ลับทั้งในที่แจง ผูนั้นละทํา กรรมอยูในนั้น มันเกิดมันตายทั่วโลก
ดินแดนอยูในนี้ มีมากขนาดไหน นี่ละกิเลสตัวนี้มันพาใหเกิดใหตาย พอมาถึงขั้น
สุดทายในคืนวันนั้น เวลา ๕ ทุมเปงเลย หลังวัดดอยธรรมเจดีย อยูบนภูเขาวัดดอย
ธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุมเปง  

พอถงึวาระซัดกันนี้ก็สะเทือนโลก เหมือนวาโลกธาตุสะเทือน มันกระเทือนอยาง
รุนแรง รางกายนี้ไหวปงเลย นี่เห็นไหมอวิชชาตัวมันกดมันถวงพาเกิดพาตายกี่กัปกี่
กัลปมานับไมถวน นักเกิดก็คอืตัวของเราของทานแตละคนๆ ไมมีใครนับได พอมันจา 
ขึ้นมามันรูตามไปหมดเลยเกิดเปนอะไรๆ นี่ละพอผางขึน้มานี้เกิดความสลดสังเวช 
น้ําตาพังเลยเทียวนะ ฟงเสียนะทานทั้งหลาย เราปฏิบัติธรรมนี้ มาสอนเหลานี้เราสอน
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ดวยความเมตตา เราไมไดสอนดวยความโออวด พูดอยางน้ีก็ไมไดโออวด เปนสิ่งที่
กระตุกใจใหพากันตื่นบาง 

อยาเปนบายศบาลาภ บาสรรเสริญเยินยอ บาน้ันบานี้ มันมีแตกิเลสหลอกคน
ใหจมๆ ธรรมทานไมหลอก นีก่็ฟดกันจนกระทั่งขาดสะบั้นลงไปแลว ถงึขนาดที่วาทอ
ใจ เราก็ไมเคยคิดเคยเห็นเคยเปนในจิตดวงนั้น เพราะไมใชเปนเรื่องคาดเรื่องดนเรื่อง
เดานะ เวลามันจาขึ้นมานี้ไมไดเหมือนอะไรเลย นั่นละที่เรียกวาจิตที่พนจากโลกสมมตุิ
เวียนเกิดเวียนตาย ผางออกไปเทานั้น มองดูอะไรนี้มันเหมือนกองมูตรกองคูถ กองฟน
กองไฟลอมทั้งหนาทั้งหลัง ทั้งเขาทั้งเราเต็ม มันลอมเขามาตั้งแตเมื่อไรไมเห็น เวลามัน
จาผางขึ้นมานี้มันถึงมองไดเห็น  

ทีนี้มันก็ทอใจ เอ นี่จะสอนใครไปอยางไร ลงเปนขนาดนี้แลว นี่ละมันเปนในจิต 
พูดใหฟงชัดๆ เสียวันนี้ ไมเคยคาดเคยคิดนะ ธรรมชาติที่เลิศเลออัศจรรย เลยโลกเลย
สงสาร เปนวิมุตติไปแลว ไมไดเปนโลกเปนสงสาร ผางขึ้นมาเทานั้นเกิดความทอใจ
ทีเดียว โอย จะสอนไปอยางไร ดูธรรมชาติที่เปนอยูในหัวใจเวลานั้น กับดูสภาพ
ทั้งหลายนี้เหมือนหนึ่งวาเขากันไมได นี่ละทําใหทอใจ จะสอนไปอยางไรลงธรรมชาตินี้
อัศจรรยถึงขนาดนี้แลวจะไปสอนโลกใครจะไปเชื่อฟง ไปสอนที่ไหนเขาก็จะหาวาบาๆ 
ไปหมด ทัง้ๆ ที่เขาเปนบากันทั้งโลกธาตุ ธรรมชาตินี้ไมใชบาก็ตาม แตทัง้โลกธาตุนี้มนั
เปนบาทั้งหมด มันจะมาโจมตีวาเปนบาไมเกิดประโยชนอะไร สอนไปทําไมสอนโลก 
อยูไปกินไปวันหนึ่งๆ เทานั้น พอถึงวันแลวไปเสียเทานั้น  

มันทุกขยากลําบากขนาดนี้เพราะการฆากิเลสตัวนี้ ไดเจอไดเห็นแลวจะมา
แนะนําส่ังสอนคนอื่นใหเขามาตะเกียกตะกายอยางเรานี้ไมมีใครเปนไปได ฟงซ ิมนัเปน
ของมันเองนะ ไมไดดถูกูเหยียดหยามผูหนึ่งผูใดแหละ เปนในหลักธรรมชาติ ไปสอน
ใคร ใครจะไปเชื่อถอื ใครจะปฏิบัติตามได ลงถงึขนาดนี้แลว สอนใครไมไดแลว ทีนี้
เปนความทอใจนะ พอทอใจลงปบเทานั้น ทีนี้ธรรมอันหนึ่งกระทุงขึ้นมาเลย ผึงในหัวใจ
เลย ก็เมื่อธรรมอันนี้เปนของอศัจรรย เปนของเลิศเลอสุดวิสัยของมนษุยที่จะรูไดเห็น
ไดแลวเราเปนเทวดามาจากไหน นี่ละธรรมขึ้นนะ เราถึงรูไดเห็นได รูไดเพราะเหตุใด 
นั่น ทําไมคนอื่นเขาจะรูไมได เรารูไดเพราะเหตุใด เราเปนเทวบุตรเทวดามาจากไหนจึง
มารูได รูไดเพราะเหตุใด เพราะเหตุใดคือสายทางมา พากันจําเอานะ 

สายทางแหงบารมีของเราของทานที่สรางมาเหลานี้ นี่ละสายกรรมดีของเราลบ
ไมสูญ พอวาอยางน้ันขึ้นมานี่ปบมันถึงกันเลยกับที่เราเคยสรางความดีงามมาทั้งหลายๆ 
มาถึงจุดนี้ อนันั้นละสงใหถึงที่นี่ ยอมรับทันทีเลยวา ออได ไมมากก็ได ยอมทันทีเลย ที
แรกวาจะสอนใครไมไดเลย เพราะมายกเจาของวาเปนเทวดามาจากไหน แลวทําไมถึงดู
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ถูกมนุษย พดูงายๆ วาอยางน้ัน คนทั้งหลายวาจะรูไมไดเห็นไมได เราเปนเทวดามาจาก
ไหนทําไมเรารูได รูไดเพราะเหตุใด ใครๆ ก็สรางคุณงามความดีมาดวยกนั มากนอยๆ 
สรางมา หนุนเขามาๆ เหมือนกัน ยอมรับทันทีวา ออรูได นัน่เห็นไหม ไมมากก็ได นัน่
ตัดกันเลย จากน้ันมาคอยพิจารณาไปตามนั่นละ 

ถึงเชนนั้นก็อยูในปาในเขาไมไดออกมานะ ไมใหใครไปยุงแหละ พระดอม
เร่ือยๆ พระ ติดตามเรื่อยมาตั้งแตไหนแตไรละ ตั้งแตพอแมครูจารยมั่นมรณภาพ แต
กอนเราไมเคยสนใจกับพระกับเณรวาจะมาติดสอยหอยตามเรา มาสนใจเรา เราไมเคย
คิด พอพอแมครูจารยมั่นมรณภาพเกาะพรึบเลย ไมทราบวาจองมองเราดูเราอยูตั้งแต
เมื่อไร นั่นละที่นี่พระเณรแอบตามๆ หลบนั้นหลบนี้ ขโมยหนีทั้งกลางคนื กลางวันก็หนี
เวลาหมูเพื่อนติดตามไป เผลอเมื่อไรไปเมื่อนั้น มันไมสะดวกไมสบาย อยูคนเดียว
สบายดี ทั้งวันทั้งคืนอยูไปเทาไรสบายทั้งน้ัน หัวใจสบายเสียอยางเดียว ไมมีอะไรยุงใน
โลกน้ี  

ที่มันยุงในโลกนี้ เพราะหัวใจพาใหยุง ทานทั้งหลายจําเอานะ ความโลภก็ยุง 
ความโกรธก็ยุง ราคะตัณหาก็ยุง เหลานี้คือฟนคือไฟเผาหัวใจโลก อยูที่ไหนใครจะวามี
ความสุขความเจริญ อยาเอามาอวดธรรมะ ธรรมเหนือนั้นแลวจาหมดแลว อยาเอามา
อวดนะวาเปนของดิบของดี อยาพากนัเปนบานักหนา บายศบาลาภ บาสรรเสริญเยินยอ 
ไดมาเทาไรไมเพียงไมพอ นี้คือกิเลสหลอกคน หลอกเทาไรไดมาเทาไรไมพอ ไดไม
พอๆ สุดทายตูมเลย ลง เวลามันยกขึ้นพอสมควรแลว ทีนี้ยกตูมเลย  จะใหกิเลสพายก
ใหผึงไปเลยไมมี นอกจากธรรมเทานั้น ธรรมถาไดยกแลวขึ้นๆ ขึ้นทะลุถึงนิพพานเลย 
ทานทั้งหลายพากันจําเอา 

วันนี้ก็ไมทราบวาพูดอะไร มันหากมีอะไรมากระเทือนใจ จึงไดออก นี่ละเหตุผล
กลไกที่ควรจะออก มันจะออกของมนัเอง อยูในหัวใจนี้แหละ ธรรมของพระพุทธเจามี
มาตั้งกัปใดกัลปใดอยูในหัวใจของทุกคน อยาพากันประมาทธรรม อยาเอากิเลสไป
เหยียบย่ําทําลายธรรม ขี้รดหัวธรรมคือหัวใจของเราที่มีธรรมอยูภายในนั้น อยาเอาขี้
โลภขี้โกรธขี้หลงเขาไปขี้รดอยูในนั้น วันคืนปเดือนวันหนึ่งๆ เปนบาแตกับโลกกิเลสให
มันหลอกไป มีวันอิ่มพอบางหรือไมละ  

ธรรมะทานเตือนอยูแลว โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ อนฺธกาเรน 
โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ. ก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเปนฟนเปนไฟเผาไหมกัน ดวยความ
มืดบอดของกิเลสหลอกสัตวโลกอยูตลอดมาอยางน้ี ทานทั้งหลายยังมาหัวเราะกันอยูหา
อะไร นั่นความหมาย ทําไมไมเสาะแสวงหาที่พึ่ง โก น ุหาโส ที่วาน่ีพระพทุธเจากระตุก
สัตวทั้งหลาย ทานสอนเปนพุทธภาษติที่พระองคทรงแสดง เพราะโลกนี้มันมืดมันบอด 
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มันเปนบากันตลอดเวลาไมมีวันตื่นนอน ทานก็เอาธรรมะนี้กระตุกเสียบาง พวกเรานี้อยู
ในประเภทไหน กระตุกมันพอจะรูตัวบางหรือไม หรือพอกระตุกนี้เหมือนวาใหกุสลา
พรอม มันตายในขณะนั้นเหรอ มันนาทุเรศนะ 

ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอขนาดไหน ใหมันจาขึ้นที่หัวใจดูซินะครอบโลกธาตุ
นูนนะ ของงายๆ เมื่อไรธรรมนี่นะ กิเลสมันเหยียบแตพวกที่มีกิเลสดวยกันนะเหยียบ 
เขาไมสนใจกับธรรม เหมือนกับวาเหยียบธรรม ธรรมจะเหยียบทานไดอยางไร ทาน
เลิศทานเลอขนาดไหนเรื่องธรรม ขอใหพากันบําเพ็ญนะความดีงาม คือศาสดาองคเอก
ทุกๆ พระองคสอนใหสรางคุณงามความดี บาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี อยาพากัน
ประมาท ศาสดาองคเอกจอมปราชญทั้งน้ันที่สอนไว 
 ไอพวกที่เหยียบย่ําทําลายนี้คือจอมโง จอมมดืจอมบอด  คือพวกเรานี้แหละ 
มันไมเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อนรกสวรรค วามีๆ มีแตพวกทีม่ันไมเชื่อนี่ลง ผูที่ทานเชื่อทาน
หลีกทานเวน ทานไปตามที่พระพทุธเจาสอนใหไปในทางที่ด ี  ทานไปทางดีหล่ังไหลขึน้
สูสวรรค นิพพานมีนอยเมื่อไรที่เชื่อพระพุทธเจา ที่ไมเชื่อมันก็จมลงไปๆ ยิ่งมีมากมหา
มาก เราจะเอาฝายไหนไปตัดสินตัวของเราเอง เอาปญหานี้ไปถามตัวของเรา เราจะไป
ทางไหน จะไปทางศาสดาองคเอกที่สอนโลกอยางแมนยําไมมีโกหก หรือจะไปทางกิเลส
ตัวโกหกหลอกลวง ทั้งโคตรทั้งแซปูยาตายายของมันเปนสกุลที่โกหกทั้งนั้น จะไปสกุลที่
โกหกของกิเลส หรือจะไปสกุลไหน สกุลของศาสดาจอมปราชญทั้งน้ัน เอาใหเลือก
ตัวเองซิตั้งแตบัดนี้ ไมอยางน้ันจะตายทิ้งเปลาๆ นะ  
 เวลาตายแลวนิมนตพระมากุสลา ธมฺมา มันเกิดประโยชนอะไร กุสลาคืออะไร 
ก็คือความเฉลียวฉลาด ใหฟตตัวบําเพ็ญตัวเสียตั้งแตบัดนี้ที่ยังไมสายเกินไป ตายแลว
จึงมา กุสลา ธมฺมา มันเกิดประโยชนอะไร ความฉลาดแกตวัเองในเวลานี้ นี่เราพูดถึง
เร่ืองการบําเพ็ญตัวมา ทีไ่ดมาสอนทานทั้งหลายเปนเวลา ๕๖ ปนี้ ตั้งแต ๒๔๙๓ กิเลส
พังออกจากใจ ตั้งแตบดันั้นไมมีเร่ืองภายในใจเลยแมเม็ดหินเม็ดทราย เพราะเปน
สมมุติทั้งหมด ขึ้นชื่อวาส่ิงที่มาปรากฏเปนสมมุติ ไมมีอะไรปรากฏ เพราะกิเลสส้ินซาก
ไปแลว สมมุติไปดวยกนัไมมีอะไรเหลือ ความทุกขแมเม็ดหินเม็ดทรายไมเคยมีตั้งแต
กิเลสขาดสะบั้นลงไปเทานั้น จึงชี้นิ้วไดเลยวา ออกิเลสเทานั้นเปนตัวกอเหตุ สรางความ
วุนวายใหแกสัตวโลกทั้งหลาย เมื่อกิเลสอันเปนเหตุสรางกองทุกขนี้ดับลงไปแลวทุกขจึง
ไมมี  
 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาและพระอรหันตทานจึงไมมีทกุขในใจ ตั้งแตวนักิเลส
ขาดสะบั้นลงไป จะยอมรับกันแตเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ-ความทุกข อันนี้เปนสมมุติ เจ็บไข
ไดปวยตวัรอนมีเหมือนกันกับเราๆ ทานๆ ไมผิดแปลกกัน เปนแตเพียงวามันไมเขา
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กระเทือนใจทาน มีก็สักแตวามี ไมทําจิตใจทานใหกระเทือน ถาเปนคนเราธรรมดาแลว
เปนหมด จามฟกๆ ก็เปนบาว่ิงหาหมอแหละ เอาคนอื่นมาเปนตัวของตวั ไมคิดพึ่งตัว
ของตัววาจะแกไขดดัแปลงกันอยางไรบางเลย ใหพากันพึ่งตวัเอง นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ 
ความรักอื่นเสมอรักตนไมมี นี่ละรักตนแลวใหแกไขตนเอง ใหเปนตัวของตัวขึ้นบางนะ  
 มันเลยจะตายทิ้งเปลาๆ นะ เวลานี้ศาสนาเปนเศษกระดาษไปเทานั้น มีใคร
หยิบยกเอาศาสนาที่เปนธรรมอันเลิศเลอมาปฏิบัติใหเห็นความเลิศเลอในจิตใจ  มันไม
มีบางเหรอเวลานี้นะ มันมีแตกิเลสเหยียบหัวอยูตลอดเวลา ไปที่ไหนมีแตกิเลส พอก
พูนเอาเหลือประมาณจนมองหาธรรมไมเห็น แมแตอยูในวัดในวาในพระในเณรมันก็
แบบเดียวกัน ถูกเหยียบย่ําทําลายของกิเลสทั้งหมด จะเห็นพระจริงๆ พระอรรถพระ
ธรรม พระมีความสงางามภายในจิตใจนี้เห็นยากดูยาก หายาก หาของดีหายาก หาพระ
ดีหายากที่สุด 

จะไปหาที่ไหน ก็หาในตัวของเราเอง หาคนนั้นเหมือนคนนี้ คนนี้เหมือนคนนั้น 
เราละเหมือนใคร ใหดูเรานี่ซิ ถาเราเหมือนเขา เลวเหมือนเขา ทําอยางไรถึงจะด ีแกไข
ตัวเองใหมันจาขึ้นมานี่ซิ เมื่อเวลามันจาขึ้นมาแลวไมตองมถีามอะไร อาโลโก อุทปาทิ 
สวางจาครอบโลกธาตุ สงสัยอะไร ความเกิดความตายหมดปญหาทันที ถาลงกิเลสขาด
สะบั้นลงไปแลวความเกิดตายไมมีปญหา ธรรมชาตินั้นคือนิพพานเที่ยงอยูในหัวใจนั้น 
ใหพากันจดจําเอา เอาละพอ 
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