เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [เชา]

ประชุมใหญ”
นี่ก็จะไปมหาวิทยาลัยขอนแกน ไปทีไ่ หนเราเปนหวงบรรดาพีน่ อ งชาวไทยชาวพุทธ
เราอยางมากทีเดียว เพราะฉะนัน้ จึงไดเนนหนักเรือ่ งอรรถเรือ่ งธรรมเขาสูใ จๆ ไมอยางนั้น
กิเลสก็จะเอาไปถลุงหมด เรียนความรูมามากนอยเปนเครื่องมือของกิเลสไดเปนอยางดี ๆ
และคลองตัว เพราะไมมอี ะไรคัดคานตานทาน ทําความเสียหายแกผเู รียนมาและผูอ น่ื เปน
อันมากทีเดียว เพราะฉะนัน้ จึงตองสอนเรือ่ งอรรถเรือ่ งธรรมเขาเปนเครือ่ งคัดคานตานทาน
ชีแ้ นวทางให แนะทางให ไมอยางนั้นจะไมมีอะไรเหลือ
ไปที่ไหนมีแตความรูจรดฟา ๆ แตความจมจรดนรกอเวจีมันไมไดพูดถึงกัน มัน
หมุนติ้ว ๆ อยูภ ายในเลย นีล่ ะทีน่ า วิตกวิจารณ ทําไมเมืองพุทธเราแท ๆ เมืองไทยเรานี้
มันถึงไดหนาเอานักหนาอยากวางัน้ นะ เราก็มาพิจารณาถึงตนเหตุ หนาเพราะอะไร ๆ มัน
ก็ไมพน จากพระเรานีแ่ หละ พระผูนํา สําคัญมากนะ พระพุทธเจาผูนํา สาวกผูน าํ เปนลําดับ
ลําดามา ครูบาอาจารยทม่ี รี ากมีฐานสําคัญทางภาคปฏิบตั มิ าดวยดีแลว ๆ สอนที่ไหนเปน
ผล ๆ โลกชุมเย็น ๆ ประชาชนชุมเย็น ไปที่ไหนชุมเย็น นั่นละธรรมไปไหน ไปที่ไหนเพียง
มองเห็นพับเทานัน้ มันประสานกันแลว ธรรมของทานกับหัวใจของเรา มันมองไมเห็นที่ตา
นัน่ นะ ธรรมของทานกับหัวใจของเรา กิเลสตัวรายแรง ตัวรายกาจนีก่ เ็ หมือนกัน โอ มัน
ของเลนเมื่อไร
เราจึงไดพยายามแนะนําอรรถธรรมใหบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลายทราบ อยาไดมีแต
ความรูท างฝายกิเลสลวน ๆ ทีเ่ รียกวาความรูข องโลกนี้ คือความรูน ผ้ี ลิตมาจากกิเลส แลวก็
กิเลสเปนเจาอํานาจครอบครอง ทีนก้ี เิ ลสมันเคยทําความดีงามใหแกใคร มันเปนขาศึกของ
ธรรม เพราะฉะนั้นมันจึงไดสนุกถลุงสัตวโลกที่อยูใตอํานาจของมัน เพราะไมมีอะไรคัดคาน
ตานทาน นีล่ ะวิตกวิจารณมากนะ
ถามีธรรมอยูที่ไหน คอยชุมคอยเย็น ๆ เราคิดดูตง้ั แตเรานัง่ ภาวนา วันไหนซัดกับ
กิเลสแลวสูก เิ ลสไมได แหม นอนไมหลับ เปนอยางนัน้ นะ หลวงตาบัวเปนนิสยั อยางนีด้ ว ย
นะจึงพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง นิสัยของหลวงตาบัวรูสึกจะผิดแปลกจากพระทั้งหลายอยูไม
นอย มันหากมีของมันอยูนั้นแหละ มีนสิ ยั แปลก เราพูดถึงเรือ่ งวากิเลสมีอาํ นาจมาก บีบบี้
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สีไฟหัวใจเรา ทีนเ้ี ราทําความเพียรเพือ่ จะปราบปรามกิเลสหรือชําระลางกิเลสนี้ กําลังของ
ความเพียรเราไมพอ กิเลสเหยียบเรานี้ วันนัน้ นอนดวยความทุกขความลําบาก เคียดแคน
ใหกเิ ลส คือไมไดหมายถึงวาจะเอาใหมันคว่ําลงทีเดียวนะ เอาใหไดเปนพัก ๆ ๆ ไป พอ
พักนี้มาอีก หลุดลุยสูมันไมได นีล่ ะเจ็บใจพักนีเ้ ขาใจไหม พอไดแลว ทีนี้ภูมิใจ เอาอีก ๆ
ไปแพมนั ตรงไหนเปนแบบนัน้ แหละ นอนไมหลับสนิทเลย อะไรไมสบาย มองดูอะไรไม
เจริญหูเจริญตา เพราะความแพอยางหลุดลุย มันมีอยูก บั หัวใจเรา เรียกวากิเลสมันยืน
ครอบหัวเราอยูน ้ี
ไมวากินอยูปูวายอะไร กิเลสอยูบ นหัวเราดวยความชนะ ๆ ของมัน เราเปนบอยของ
มัน แพอยางหลุดลุย นัน่ ละเรียกวาหาความสบายไมได นีเ่ ราเรียนพีน่ อ งทัง้ หลายทราบวา
นิสัยของหลวงตาเปนอยางนั้น การชนะกิเลสจะใหชนะเปนระยะ เปนเปลาะ ๆ เหมือน
อยางเวลาทีน่ าํ พีน่ อ งทัง้ หลายเวลานี้ ไดระยะนีแ้ ลวคอยเอาใหไดระยะนัน้ ใหเปนเปลาะ ๆ
ไปอยางนี้ นี่ก็รูสึกจะเปนนิสัยฝงมา แลวเวลามานําพี่นองทั้งหลายมันจึงมีลักษณะอยางนั้น
นีถ่ า แพละแหม วางัน้ เลยนะ
ทีนเ้ี วลาปฏิบตั ิ มันก็ชนะจนได ความเคียดแคนนีเ้ ปนความเคียดแคนของธรรม
เปนเครื่องชนะกิเลสไดเปนอยางดี ไมเหมือนความเคียดแคนของกิเลส ถาความเคียดแคน
ของกิเลสนี้โลกพินาศ เคียดแคนมากเทาไรยิง่ สรางฟนสรางไฟเผากันไดมาก แตความ
เคียดแคนของธรรมใหกิเลสเพื่อจะปราบกิเลสซึ่งเปนตัวขาศึกนี้ เวลาชนะไปมากนอยเทา
ไร ภูมใิ จ ๆ ชนะไปโดยลําดับ ภูมิใจไปโดยลําดับ ถาวันไหนแพแลว วันนัน้ นอนไมหลับ
เลยนะ นีเ่ ปนอยางนัน้ นีก่ ป็ ฏิบตั เิ ปนอยางนัน้ นะ
พูดถึงเรือ่ งเวลากิเลสมันหนา เราเรียงลําดับดูเรือ่ งจิตใจของเราเองแหละ ปฏิบัติ
ธรรม เวลามันหนามันแนน กิเลสอะไรนีแ้ หม แมนยําหมดเรือ่ งกิเลส ตอยทีไรเราหงาย
หมา ๆ เลย ไอหงายธรรมดาเราไมอยากพูด ถาวาหงายหมามันถึงใจ ไมใชเปนเรือ่ งหยาบ
โลน พี่นองทั้งหลายอยามาคิดเรื่องนี้นะ ธรรมจะไมคดิ แบบโลก ๆ ถึงจะพูดกิรยิ าเปน
เหมือนโลกก็ตาม แตธรรมจะไมเปนอยางนัน้ ตางกัน เชนอยางวาหงายหมานี่ คือแบบ
วาหงายไมเปนทา เขาใจไหม ไมมที า ตอสูใ ด ๆ บาง หงายหมาพอเหมาะกัน ความ
หมายวาอยางนัน้ ไมไดไปหมายหรือวาต่ําทรามอะไรนะ ถาวันไหนมันแพกเิ ลสแลว ภาวนา
เราสูเ ปนพัก ๆ ๆ ไป ถาวันไหนชนะกิเลสแลวภูมใิ จ ตั้งทาตอไปอีก เอาอีกเรื่อย ๆ นะ
คิดดูอยางที่พูดใหพี่นองทั้งหลายฟงวา ไปนัง่ น้าํ ตารวงอยูบ นภูเขา ตั้งใจจะไปฟด
กับกิเลสใหมนั หงายตกภูเขาไปเลย มันฟาดเราหงายหมาตกภูเขาแลวยังกลิง้ อีกโนน มันก็
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ดีอันหนึ่ง นี่ละที่จับได คือออกอุทานเชียวนะ เคียดแคนใหมนั เต็มหัวใจ เคียดแคนใหกเิ ลส
ถึงขนาดออกอุทาน เหอ มึงเอากูขนาดนีเ้ ชียวเหรอ เปนอยูใ นใจนะ มันไมไดออกมาเปนคํา
พูด มึงเอากูถงึ ขนาดนีเ้ ชียวเหรอ คือมันเอาเราจนน้าํ ตารวง สูมันไมได พอตั้งสติปบลม
ผล็อย ๆ ไมมีอะไรติดอยูเลยนะ ตั้งเพื่อลม ๆ แพตลอด ๆ เลย ทํายังไงก็สูมันไมได
เหมือนสูเสือดวยกําปนนั่นเองพูดงาย ๆ ยังเหลือแตหวั ใจ เคียดแคนเต็มกําลังถึงขนาดวา
เหอ มึงเอากูขนาดนีเ้ ชียวเหรอ เอาละ นั่นตรงที่จะตัดสินกันนะ มึงจะเกงขนาดไหนก็ตาม
ยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย เอา เวลานี้มึงเอากูไดอยางนี้ยอมรับ แตหวั ใจไม
ยอมรับ มันจะฟดกัน
นีเ่ ราไมลมื นะ มันเปนอยูใ นหัวใจเรา เราทํามาอยางนัน้ นีน่ ะ ไปก็ไมมีที่ไหนละที่ลับ
มีด ลับศัสตราวุธ ก็คือหลวงปูมั่น เปนหินลับปญญา ลับอุบายตาง ๆ ไปศึกษาอบรมจาก
ทานมาแลว ไดแลว ไปอีก เอาไปอีก หงายหมาอีก ยังไมลืมนะ โถ มึงยิ่งเกงถึงขนาดนี้เชียว
หรือ เอานะ เอาอีก ถอยกลับอีก เอาอีกอยูอยางนั้นนะ มันดีอยูอยางหนึ่งที่วามันไมถอย
แบบถอยกรูด ยอมแพไปเลย อันนี้ไมมี มีแตขยับเรื่อย ถึงแพขนาดไหนก็เคียดแคนเพื่อจะ
สูใ หชนะ นี่มันก็เปนนิสัยอันหนึ่งเหมือนกัน ชนะไปโดยลําดับ นีผ่ ลแหงการเอาจริงเอาจัง
มีชัยชนะไปเปนลําดับ ๆ ถาแพแลวถอยกรูดนี้ลมลงไปเลย ไมมีอะไรเหลือ
นีล่ ะ เปนของสําคัญนะเรือ่ งน้าํ ใจ กําลังใจเปนสําคัญมาก อะไรก็ตามถาไมมีกําลังใจ
ผลไมคอยมีเทาที่ควร เปนฝายดี ไมคอยไดผลเทาที่ควร นัน่ ละทีท่ า นวาโกรธวาแคน เรา
อยาเขาใจวาความโกรธเปนกิเลสอยางเดียวนะ ความโกรธของฝายกิเลสก็มี ความ
โกรธของฝายธรรมก็มีไดเหมือนกัน คือธรรมนัน้ โกรธใหกเิ ลสตัวขาศึก เอาจนชนะ ๆ
เมื่อความโกรธหมดโดยสิ้นเชิงแลว ทานวา โกธํ ฆตฺวา สุข เสติ ฆาความโกรธไดแลว
อยูเ ปนสุข นัน่ ผลแหงความโกรธ ถาเราโกรธ ความโกรธนัน้ ก็เปนตัวกิเลส เอาเราก็โกรธ
ฟาดกันนี้ ฆาความโกรธไดแลวอยูเ ปนสุข โกธํ ฆตฺวา สุข เสติ ฆาความโกรธไดแลวอยูเปน
สุข ทานวาอยางนัน้
ไอเรื่องที่วาอะไรก็เปนแตเรื่องกิเลสทั้งหมด ธรรมไมมี ไมได มีดวยกันทั้งกิเลสทั้ง
ธรรม ความโกรธของกิเลสก็มี ความโกรธของธรรมก็มี แตความโกรธของธรรมเพือ่
ฆากิเลส เปนอยางนัน้ นะ ความอุตสาหพยายามของธรรมเพือ่ ฆากิเลส ความอุตสาห
ของกิเลสเพือ่ ฆาตัวเอง และฆาธรรม มันเปนคู ๆ กันอยู แตผูไมปฏิบัติหรือผูไม
พิจารณามันก็ไมเห็นในแงของธรรมของกิเลสทีม่ นั มีตา งกันอยางไรบาง เชนอยางความ
โกรธอยางนี้ ใครจะไปวาความโกรธเปนธรรม ไมวา ใครจะวาโกรธแลวเปนกิเลสทัง้ นัน้ ๆ
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แตเวลามาปฏิบตั นิ ้ี มันจะเห็นขึน้ ในตัวเอง โกรธมันเห็นขึน้ ในตัวของเราเอง โกรธแคนให
กิเลสนี้ โถ ถึงขนาดกูมึงเลยนะ แลวก็ชนะมันไดดวยอํานาจของความโกรธความแคน มุ
มานะทุกอยางรวมอยูตรงนั้นกันหมด ฟาดจนกิเลสพังเปนระยะ ๆ ไป นีค่ วามโกรธนีเ้ ปน
ธรรม จําเอานะ
ไมวาอะไรคือแยกไปทางกิเลส แยกมาทางธรรมไดทั้งนั้น ๆ ถาเราพิจารณาเอา
นํามาทําประโยชน ถาไมมอบใหกิเลสเอาไปถลุงเสียอยางเดียว นี่ใหพากันพยายามทุกคน
ๆ
แลวนีท่ องคําเราก็ไดเปนระยะ ๆ ไป มาคราวนี้ก็คิดวาจะไดทองคําสัก ๕๐ กิโล
ระยะนี้ก็ดูได ๔๘ กิโลแลว กอนจะถึงวันกลับ ควรจะได ๕๐ กิโล ใหไดเปนระยะ ๆ ไป ดู
เหมือนวา ๔๘ กิโลแลว ตั้งแตออกจากอุดรไปจันทมาถึงที่นี่ นี้ดูเหมือน ๔๘ กิโล ยังอีก ๒
กิโล แลววันที่ ๒๓ เปนวันกลับ ใน ๓ วันนีเ้ ปนวันตัดสินทองคํา ๒ กิโล กับการกลับของ
หลวงตาบัว กลับดวยความแพหรือกลับดวยความชนะ จะมอบใหพี่นองทั้งหลายตัดสินให
หลวงตาเองนะ หลวงตาตัดสินตัวเองไมได เพราะเปนผูตองหา ตองเปนผูเหนือนั้นมาตัด
สิน เขาใจเหรอ นี่ได ๔๘ กิโลแลว ตอไปก็ ๕๐ แลวตอเขาไปอีก
พูดไปตามความหวังของเราที่จะไดแคไหนก็เอาใหเต็มกําลังของเราก็แลวกันนะ นี่
หากวาเดือนเมษาฯ นี้ ถาพอที่จะไดทองคําน้ําหนัก ๕๐๐ กิโล มอบคลังหลวง เราก็อยาก
มอบในเวลานัน้ เพราะเปนรอบทีเ่ หมาะสมดวย คือเปนรอบที่เราเริ่มนําออกชวยชาติเดือน
เมษาฯ ครบรอบนี้ ถาไดทองคํามาอีก ๕๐๐ กิโล เหมาะสมมากทีเดียว อยางนี้แลวไม
ปรารถนามากนักละ เวลานีก้ าํ ลังปรารถนาอยูใ น ๔๘ กิโลเพื่อ ๕๐ กิโล เอาแคนก้ี อ นนะ
ตอไปคอยขยับไปอีก ๆ
ทองคําเราเปนหัวใจของโลก หัวใจของพี่นองชาวไทยเราอยูที่ทองคําทั้งหมด หลวง
ตาไดพจิ ารณาเต็มสัดเต็มสวนแลว จึงไดประกาศออกมาใหพี่นองทั้งหลายทราบ อันนีเ้ ปน
จุดสําคัญมาก ทั้งความบกพรองและความสมบูรณ ความบกพรองเสียมาก นีล่ ะเราหนุน
เขาไปใหเปนความสมบูรณ เปนมงคลมาก จึงตองพยายามใหไดในจุดนี้ ไดเปนพัก ๆ ไป
พอถึง ๑๐ ตันแลว เราพอใจละในทองคํา
การชวยชาติคราวนีเ้ ปนคราวทีย่ ง่ิ ใหญมาก เมืองนอกเมืองนาทั่วโลกเขาทราบกัน
หมดวาเมืองไทยเรากําลังชวยตัวเอง มิหนําซ้าํ เขายังทราบอีกวา มีพระเปนหัวหนาอยูด ว ย
ประชาชนก็คอื วงรัฐบาล วงรัฐบาลเคยนํามาแลว ถึงจะไดมากดีมากขนาดไหนก็ตาม เขาก็
เคยชินมาแลว ไมเคยไดยนิ เหมือนพระนําหนา พระนําหนาเขาเพิง่ ไดยนิ หนเดียวนี้ เขาก็มา
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จอหลวงตาบัวอยูน ่ี ความขายหนาขายตาก็จะมาอยูก บั หลวงตาบัว หลวงตาบัวพาพี่นองทั้ง
หลายนําเพื่อใหไดทอง ๑๐ ตัน ฟาดนีห้ งายหมาไปเลย อูย อยาใหไดยนิ นะ อยาใหหลวง
ตาบัวไดยนิ ใหตายเสียกอนถึงไดยินเถอะ เพราะอยูขั้นพอดิบพอดีจริง ๆ กับกําลังของพี่
นองชาวไทยเรา ๖๒–๖๓ ลานคน
เวลานีท้ องคําก็เรียกวาขาดอยู คือไดทองคํามาตั้ง ๕,๖๐๐ กิโลแลวนะ ทีเ่ ราจะให
ได ๑๐ ตัน ยังขาดอยูอีก ๔,๔๐๐ กิโล เอาพยายามบึกบึนกันใหได เปนน้ําใจพี่นองชาวไทย
เราแสดงออกเปนความรักชาติเต็มจุดทีห่ มายทีเ่ ราตองการไว สวนดอลลารเรารูส กึ วาจะเบา
ใจอยูแลววาจะไดถึง ๑๐ ลานแหละ กวาทองคําจะไดถึง ๑๐ ตัน คิดวาดอลลารจะได ๑๐
ลาน ไมต่ํากวานั้น เพราะดอลลาร ๑๐ ลานมันเบากวาทองคํา ยกงายกวากัน คลองตัวกวา
กัน แตทองคําหนัก กวาจะถึง ๑๐ ตัน คิดวาดอลลารนี้ตองไดถึง ๑๐ ลาน เวลานีก้ ็ ๗ ลาน
๒ แสนกวาแลว ดอลลารทไ่ี ดรบั เพิม่ หลังจากการมอบเขาคลังหลวงเรียบรอยแลวนัน้ เวลา
นี้ได ๙๒,๖๐๑ เหรียญ ตอไปก็เขาเปนแสน นี่มัน ๗ ลาน ๒ แสนกวา เดีย๋ วนีม้ นั คงเขาไป
๓ แสนแลวละ ดีไมดี ๓ แสนกวา
นีพ่ ระเจาพระสงฆ ทานก็รสู กึ วาทานเปนทุกขเปนลําบากเหมือนกัน พระสงฆทั่ว
ประเทศไทยหลัง่ ไหลกันมาดวยความลําบากลําบน เพราะเหตุการณตา ง ๆ ทีค่ อยทําลาย
ชาติศาสนาของเมืองไทยเราใหลมจม เปนมาตลอดอยางนั้น ไมรุนแรงอะไรมากนัก ก็เปน
มาพอใหราํ คาญดี ๆ นีแ่ หละ มาคราวนีร้ สู กึ จะหนักขึน้ กวาทุกคราว จนถึงขนาดวาพระทั่ว
ประเทศไทยผูมีความจงรักภักดี กราบไหวตอ ศาสดา พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
อยางสนิทใจนัน้ ตางองคก็เคลื่อนไหวมาแลว
วันที่ ๒๒ ก็จะประชุมที่วัดอโศการาม เรื่องราวอะไรทานจะแสดงออกจากน้ําใจของ
ทาน โดยถือธรรมเปนหลักเกณฑ ทานจะไมแยกแยะ หรือเหยียบย่าํ ทําลายธรรมวินยั แตขอ
ใดขอหนึ่งในการแสดงออกในเวลาประชุมนั้น ทานจะแสดงนี้ออกใหบรรดาพี่นองทั้งหลาย
ผูจะฟง ๆ นี้อาจจะออกทางวิทยุในเวลาไหนก็ไดนะ เวลาทานมาอานนะ อาจจะออกทาง
วิทยุ เพราะพระนีจ้ ะจํานวนไมนอ ย ทั้งเรียกวาทั่วประเทศไทย ไมไดนิยมถึงธรรมยุต
มหานิกายนะ ลูกของพระพุทธเจาอันเดียวกันหมดนั้นแหละ เวลานีม้ ารวมกัน ทั้งสอง
นิกายมารวมกัน เพราะเรือ่ งนีจ้ ะถูกทําลาย อยางทีท่ า นทัง้ หลายเห็นแลวนะ อานมีกี่ขอซึ่ง
เปนตัวทําลายเปนเพชฌฆาต ๆ นี้ กี่ขอที่เขามาอานที่มีคัดคานอะไรกันมา อันนี้จะออก
สนามเลยละ คราวนีอ้ อกเลย คอยฟงก็แลวกัน
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อันที่อานมาแลวมันมีกี่ขอของ พ.ร. บ. พ.ร.แบ พ.ร. บีบ นะ มีกี่ขอ นัน่ นะเขาจะ
ยกขึ้นสภา จะเหยียบลงไปทั้งชาติ ทัง้ ศาสนาในระยะเดียวกัน เพราะทําใหเกีย่ วโยงกัน
แลวลากลงใหจมดวยกัน ผูที่มารื้อฟนนี่ก็จับเขามาดวยกัน เอาอีกเหมือนกัน ทั้งสองเขา
ดวยกัน ที่มาประชุมใหญของพระคราวนี้ แสดงน้ําใจของทานเองออกมา เราไมไปเทีย่ วบีบ
บังคับองคไหนทําอะไร ๆ องคไหน ๆ มีแตการปรารภ หรือแสดงเรือ่ งราวสูก นั ฟงในความ
ผิดถูกชั่วดีของทั้งสองอยาง ฝายที่จะทําลายกับฝายที่จะตอตานหรือสงเสริมรักษาออกมา
พิจารณา บรรดาพระสงฆทง้ั หลายทีไ่ ดทราบเรือ่ งราวแลว ตางองคก็ตางไดเรียนหลักธรรม
หลักวินยั มาถูกตองเรียบรอยแลว ก็ออกมาดวยกัน นัดกันประชุม ออกมาแสดงความเห็น
เต็มหัวใจตามหลักพุทธศาสนา เรียกวาออกมาอยางเต็มที่ละ คราวนี้จะออก วันที่ ๒๒ ทาน
จะออกมาแสดงใหเห็น
นี่คือกําลังของน้ําใจแหงลูกศิษยตถาคตเรา มาแสดงความจงรักภักดีตอองคศาสดา
ทีป่ ระทานพระโอวาทไวนส้ี มบูรณแบบทุกอยางแลว ไมมีอะไรบกพรองแลว เมือ่ ไดทราบวา
มีเหตุการณอะไร ๆ ที่จะมาเกี่ยวของ ดวยอํานาจบาตรหลวงอะไรก็แลวแตเถอะ ทางนี้จะ
ออกตานทานกันเลย วางัน้ พูดตรง ๆ อยางนี้ ควรจะหนัก ๆ ควรเบา ๆ ควรขาดไป คอ
ขาดไปทั้งประเทศ ก็ขาดไปเลย ทําเหยาะ ๆ แหยะ ๆ ไมได ชาติไทยจะจมจริง ๆ ศาสนา
จะจมจริง ๆ ถาตางคนตางอยูเงียบ ๆ ๆ ทางนัน้ บืนเขามา ๆ กลืนเขามานีเ้ รือ่ ย มันหมด
ไป ๆ เจาของสมบัตเิ หลานัน้ หลับครอก ๆ ใชไมไดวางั้นเลย
นีล่ ะเหตุการณทม่ี นั จะรับกันตามนี้ กระเทือนไปทางรัฐบาลทางไหนก็เอา พระสงฆ
เราเปนประธานอันใหญหลวงทัว่ ประเทศไทย จะมารวมกันแสดงออก เทานัน้ ละเรือ่ งราว
ทานทัง้ หลายก็จะทราบ นีเ่ ปนเจตนาทีบ่ ริสทุ ธิข์ องพระทัง้ หลายทีม่ าคราวนี้ เพื่อปกปอง
พระพุทธศาสนา และชาติไทยเราในงานอันเดียวกันนี้ เพราะเรื่องอันนี้มันเกี่ยวโยงกันหมด
เกีย่ วโยงทัง้ ศาสนา เกี่ยวโยงทั้งชาติ ถาวาจมก็วาเอาใหจมทั้งสอง ตานทานหรือฟนฟู เอา
ทั้งสองอีกเหมือนกัน กรุณาทราบไวตามนี้
นีพ่ ดู ใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบไวเทานัน้ เองนะ ตอจากนี้จะใหศีลใหพรก็เลิกกัน
(โยม : ภาวนาจนเวทนาดับสนิท แตมคี นมาเรียกเจาคะ) นัง่ ภาวนาเปนยังไง เริม่ ตน
ใหฟงหนอย มันนาฟงไหม (เริม่ ตนเวทนามากเลยเจาคะ ๒ ชั่วโมงกวา เลยหลุดเวทนา ไม
มีตวั ตนเลยเจาคะ) กอนที่จะไมมีตัวตนเปนยังไง (มันเวทนามากเลยคะ มันเจ็บปวด) จนถึง
เปนความสลบไปเลย (ไมถงึ สลบเจาคะ พอมันหลุดแลวมันจะนิง่ ไปเลยเจาคะ) ใหวา งัน้ ซิ ก็
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นีม่ นั เคยผานสนามรบเหลานีม้ าแลว (มันติ๊งใหไดยินเลยนะคะ ดับเงียบสนิทไมมีตัวตน)
แลวรางกายหายเงียบเลย (แตร)ู ความรูไ มลบ เพราะความรูไ มเคยตายก็บอกแลว หากพูด
อะไรไมไดนะความรูนี้ เมื่อไมเกี่ยวกับอะไรแลวเราจะพูดไดแตวาสักแตวา จะไมใชสักแตวา
แบบไมมคี ณ
ุ คาราคานะ คือแยกออกจากนั้นอีกนิดหนึ่ง ไมได ผิดจากความจริง สักแตวา
ปรากฏ คือความรูน น่ั ปรากฏ คือละเอียดขนาดนั้น เราจะพูดใหเดนกวานัน้ ไมได เดีย๋ วจะ
เปนสองเปนสามไป
(แตมคี นมาเรียกเจาคะ เขาจะบาปไหมเจาคะ) บาปบุญยังไงเราจะคอยตัดสินให
(เวลามาภาวนาทีหลัง ใจมันพะวงเจาคะ ใจมันจะนึกอยูเรื่อย) นึกอะไร (นึกวาทําไมไมนา
มาเรียกเลยเจาคะ) ไปหาเปนบาไปแลวอะไร เราคอยจะเอาเหตุเอาผล เอาวาไป มีหนเดียว
เทานัน้ เหรอ (ทีด่ บั สนิทจะมีหนเดียวเจาคะ) ใหพจิ ารณาลงปจจุบนั ไมตองกลัวเรื่องตาย
เรื่องเปนอะไร ไมตองกลัว ใหดูทุกขดวยความรูของเรานั้น (คะ ในบางครัง้ ตัวจะใหญมาก
ใหญเทาภูเขาเลยเจาคะ) ใหญกวานัน้ ก็ใหญ เราเคยมาหมดแลว เอาพูดไป อะไรมันก็รูไป
หมด ไมใชคุย ก็มนั ผานมาหมดแลว นอกจากอะไรไมมาสัมผัสก็ไมดึงออกมารับกันเทานั้น
เอง (บางครัง้ เหมือนมีมาวูบมาชนแรง ๆ ) แลวหมามาดวยกันไหม (ไมมีอะไร แตเหมือน
แบบวูบมาชนจะหงายหลังเจาคะ) หมีมาชน แลวหมามากัดเขาไป สักเดีย๋ วก็เผน สักเดี๋ยวก็
ภาวนาไมได นัน่ ตรงนัน้ เราถามจุดตรงนัน้ มีแตคอยจะออน
ฟงยอ ๆ นะ อยาฟงมาก เราจะพูดใหฟงยอ ๆ ทุกขเวทนามามากขนาดไหน เอา
ซักมันไลมันอยูในทุกขเวทนา อยาตองการใหมนั หายนะ มันจะทุกขมากทุกขนอยเอา เปน
ความจริงอันหนึ่งของกองทุกข เราไมตองไปเสริมไปตัดมันออก อยากใหมนั หายเทาไรยิง่
ทวีนะความทุกข ถาเราอยากใหหายเทาไรยิง่ ทวีรนุ แรง ความอยากนัน้ เปนกิเลสอันหนึง่
เพราะฉะนัน้ เวลามันทุกขมาก ๆ ทุกขตรงไหน ใครเปนทุกข ไลเขาไปตรงนั้น อันไหนเปน
ทุกข มันจะหนักกวาเพื่อนอยูคือจุดไหน จุดนีเ้ ปนทุกขเหรอ สมมุตวิ า หนัง เนือ้ เอ็น
กระดูก อะไรเปนทุกข ไลเขาไป ถาวาหนังเปนทุกข ทุกขดับไปแลวทําไมหนังจึงมีอยู
ถามันเปนอันเดียวกัน แลวเนือ้ เอ็น กระดูก เวลาทุกขดับไปแลว ทําไมเนือ้ เอ็น
กระดูก รางกายของเราทั้งหมดจึงมีอยู ถามันเปนอันเดียวกัน มันไมใชอันเดียวกัน นีเ่ รียก
วาทางดานปญญา ซักกันอยูนั้นไมใหออกนะ หมุนติ้ว ทุกขมากเทาไร สติปญญายิ่งหมุน
เปนธรรมจักรไปเลย เราจะทนเอาเฉย ๆ ไมใชทาง ไมถูก ตองใชดวยปญญา ทนเอา ตายก็
ตาย ตายดวยความพินจิ พิจารณาตลอดเวลา ซักเขาไป มันทุกขมากเทาไรยิ่งหมุนเขาไป สติ
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ปญญา สักเดีย๋ วก็จบั ความจริงได คราวนีม้ นั ก็เวิกออกเลย จิตก็ลงผึงเลย นัน่ หายเงียบ
ความทุกขทั้งหลายที่เผารางอยูนี่เหมือนกับไฟมาเผาขอนซุง
เราเปนเหมือนขอนซุง
ทุกขเวทนาเปนเหมือนไฟเผา ดับวูบหมด นีป่ ระการหนึง่ แตมันตองเปนเองนะ เราไป
แตงไมได ใหเปนเองโดยหลักธรรมชาติ เมือ่ มันเปนแลว เราก็นํามาพูดได แตเราไปตก
แตงมันไมไดเวลานั้น
อีกอยางหนึ่ง เวลามันพิจารณารอบหมดแลว ทีนี้ตางอันตางจริงไปหมด ไมมา
กระทบกัน ทุกขมากนอยเพียงไรก็เหมือนทุกขอยูภูเขาลูกนูน เรายืนดูทุกขอยูนั่น มันไมเขา
มาถึงใจ ไมกระเทือนใจ นี้ตางอันตางจริงอยูอยางงั้น รางกายทุกสวนก็ตางอันตางจริง ทุกข
ก็เปนของมันตางอันตางจริง จิตก็เปนจิต ตางอันตางจริงแลวไมกระทบกัน จากนั้นจิตก็
แนวลง แตไมแบบทีว่ า พรึบนะ มันตางกัน แนวลง ปลอยหมดเลย นีอ่ นั หนึง่ แลวเปนผล
เลิศเลอเหมือนกัน อาการที่ลงตางกัน เมื่อลงถึงที่แลวผลเหมือนกัน มันเปนยังไงก็ใหเปน
อยางงั้น เราอยาไปตกแตงมัน หรืออยากใหเปนอยางงั้นอีก อยากใหเปนอยางนี้ ไมไดนะ
ผิด
นีเ่ รือ่ งรบกับทุกขเวทนา หลวงตาไดเปนมาแลว ทานทั้งหลายเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม
นี่เคยพูดใหฟงแลว ภาวนาตลอดรุง ๆ ถึง ๙ คืน ๑๐ คืน เวนสองคืนบาง สามคืนบาง นี่
คืนเดียวก็ยังไมไดเรื่อง ได ๒ ชั่วโมง เราฟาด ๑๒ ชั่วโมง ๑๓ ชั่วโมง จนกระทั่งกนแตก
แตกเลอะ เอามาพูดอะไรขี้ปะติ๋วนี่ ทีนเ้ี วลาคุย เขีย่ ขุดคนกัน มันก็เต็มเหนี่ยวของมันนั่น
แหละ ทุกขมากเทาไร สติปญญายิ่งหมุนติ้ว ๆ ทันกับเหตุการณแลวลงพรึบเลย นีเ่ รียกวา
ธรรมแกกเิ ลส ความหลงทุกขกเ็ ปนกิเลสอันหนึง่ ทุกขมนั เปนของจริงอันหนึง่ แตความ
ไปหลงมันนะซิ ไปแบกทุกขเขามาเปนกิเลสประเภทหนึง่ เวลามันรูแ ลวก็ลง ตอไปมันก็
มั่นคงจิตใจ จะเปนจะตายก็เถอะ จะเอาความจริงนีใ้ หได ทีนก้ี เ็ ปนพยานอยางใหญหลวง
มันจะทุกขขนาดไหนไมเลยตาย เอาตรงนัน้ เอาตายครอบเอาไว ไมเลยตาย เวลายังไมตาย
จะพิจารณาใหรหู มด
จําเอานะ เอาละไมพูดมาก ไปพิจารณา ใหภาวนาอีก อยาไปถือสัญญาอารมณ
ความทุกขยากลําบากในการพิจารณามาเปนอารมณไมไดนะ ตองลงปจจุบัน เราอยากได
เห็นเวลาทีว่ า จิตมันลงนี่ สําหรับเราเองนัง่ ตลอดรุง ทุกคืน ไดทุกคืน ธรรมอัศจรรยทว่ี า นี่
เปนแตเพียงวาลงชาหรือเร็วตางกัน ถาวันไหนจิตพิจารณาเกาะไมติดสนิทดี วันนัน้ ชา ถา
วันไหนจับติดปบ พุง ๆ เดี๋ยวก็พุงเลย เร็วอยางนี้ ลุกขึ้นมาเดินไปไดเลย ถาอยางนี้นะ

๙

ถาแบบทีว่ า ฟดกันเสียจนเต็มเหนีย่ ว ลมลุกคลุกคลานจะสลบไสล จนกระทั่งถึง
เวลาลุกแลว ตองไดจับขาดึงออกนะ มันตายหมดแลว สวนนีย้ งั ดี สวนนีต้ ายหมด จับนีไ้ มรู
เรือ่ งเลย เปนทอนไมทอนฟน ลุกไมไดนะ ลุกลมตูมเลย ลมไปแลวขาใดก็ขานั้นอยูงั้น มัน
ไมกระดุกกระดิก เราตองจับขาดึงออก ทีนเ้ี วลาเรารูเ รือ่ งมันเรียกวาวิชานีจ้ บ พอวันนีเ้ รารู
แลววาทุกขมากที่สุดนี้ การลุกนี้จะตองลุกแบบมีสติปญญารักษาตัว พอจะลุกเราก็จับขานี้
วางออก นูนฟงซิ ขาไมรเู รือ่ งนะ มันตายหมดแลว วางแลวตองกําหนด ถาหากวาเรา
กระดิก ๆ ไดอยางนี้แสดงวาตอไปนี้มันจะลุกได
ถากําหนดกระดิกดูยังเฉยนี้ อยาไปฝนนะ ฝนลมเลย ตองกําหนดดูจนกระทั่ง
กําหนดกระดิกนิ้วเทาอะไรๆ ได คูลองดู เหยียดลองดู ไดแลวลุกได ถาไมอยางนั้นอยาลุก
ลุกลมตูมเลย ไมมีทานะ นี่วิธีการปฏิบัติทุกขหรือไมทุกข เคยพิจารณามาแลว พอมาพูดนี้
มันเขาใจหมดนัน่ แหละ ฟงซิพจิ ารณามาสักเทาไรแลว นอกจากไมพูดเทานั้น เมื่อไมมีเหตุ
ก็ไมพูด ถามีเหตุก็พูดไดทันทีเลย สําหรับนิสยั เราเปนนิสยั อยางวา คือมันตองผาดโผน
เรียกวา เหลือตายแลวคอยยังเปนคนมา
ถาธรรมดานีไ้ มไดนะในขัน้ เหลานี้ แตถึงขั้นมันเปนอัตโนมัติของมันแลว อันนั้น
เปนอีกขั้นหนึ่ง ขัน้ ทีก่ าํ ลังฟดกําลังเหวีย่ งนีห้ นักมากทีส่ ดุ ในขัน้ เหลานีแ้ หละ พอเลยจากนั้น
ไปแลว ไปถึงขั้นอัตโนมัติมันหมุนไปเอง แกกิเลสไปเอง ๆ แลวความเพียรนีไ้ ดรง้ั เอาไว ที่
จะไดหนุนใหเปนความเพียรไมมี นอกจากมันจะเลยเถิด คือความเพียรกลา หมุนตลอด ๆ
ถึงไมไดหลับไดนอน กลางค่ํากลางคืน กลางวันก็มีคือนอนไมหลับ หมุนตลอด ตีตอยกัน
ตลอดระหวางกิเลสกับธรรม นี่เรียกวาอัตโนมัติ ถึงขั้นอัตโนมัตินี้แลวจากอัตโนมัตินี้แลว
เชื่อมเขาไปมหาสติ มหาปญญา อันนี้ยิ่งละเอียดมากนะ
พอเขาถึงมหาสติ มหาปญญา คือสติปญญาอัตโนมัตินี่เรียกวามันยังเปนคลื่น ๆ อยู
มันจะเร็วขนาดไหนก็มีลักษณะเปนคลื่น ๆ พอกาวเขาสูม หาสติ มหาปญญาแลวราบเรียบ
ไปเลย ทีนี้ซึมซาบ ถาวาปญญาก็ซึมซาบไปเลย ๆ ไมมีคลื่น นี่ละเอียดตางกัน การปฏิบัติ
ธรรมพระพุทธเจาหาที่ตองติไมไดแลว ขอใหปฏิบัติตามเถอะนะ เอาละแคน้ี
อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th

