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ความเมตตาพาพยุง
สรุปทองคําและดอลลารที่จังหวัดรอยเอ็ด วันที่ ๒๕-๒๖ มกรา ๔๖ ทองคําได ๔
กิโล ๕๐ บาท ๔ สตางค ดอลลารได ๓๑๘ ดอลล ทองคําที่ไดหลังจากการมอบวันที่ ๑๐
ธันวา ๔๕ เวลานี้ไดทองคําเพิ่ม ๑๐๐ กิโล ๑๑ บาท ๘๗ สตางค ดอลลารได ๑๐๗,๒๘๐
ดอลล รวมทองคําทั้งหมดที่มอบแลวและยังไมไดมอบ ๕,๖๕๙ กิโล
เรือ่ งเห็นใจคนตามขัน้ ตามภูมขิ องคนเราเห็นใจ แตเวลามันจะตายจริง ๆ ทนไม
ไหวจริง ๆ มันก็เผนเทานัน้ จะวาไง นัน่ ละพากันสรางความดีใหดนี ะ เดีย๋ วนีเ้ วลานีค้ วามดี
เราเรียกวาแทบไมมี ก็ยังมีชิ้นดีอันหนึ่งมันมีเงื่อนอยู มีหวัง ๆ เชนอยางเรามองเห็นครูบา
อาจารยมคี วามเคารพเลือ่ มใส ทานมาอยากกราบอยากไหว นีเ้ ปนความดีของเรา ทีนี้ตอ
เขาไปอีกก็เรียกวา ความดีของเรายังไมพอ ยังขาดตกบกพรองมาก เราจึงตองเสาะแสวงหา
ความดีใหเพิม่ เขา ๆ เปนลําดับ ถาความดีพอแลวพอหมด เปนอยางนัน้ นะ พระพุทธเจา
พระอรหันตทานพอหมด พอ ๆ ๆ ตลอด นี่คือหาความดีจนกระทั่งพอ หาความชัว่ หาเทา
ไรก็ไมพอ ตั้งแตเวลามันเปนกิเลสตัวเปนเหตุใหทําชั่วมันก็ไมพอ ทําสัตวโลกใหหวิ ตลอด
เวลา ๆ ไมมีคําวาพอเลยคือกิเลส อันนี้จะไมพอ ลงถึงแดนนรกมหาอเวจีก็ยังไมพอ ยัง
หมุนกันไปหมุนกันมา มันตางกันอยางนี้
ถาธรรมแลวพอ ถึงขั้นพอ ๆ เลย แมแตการบําเพ็ญก็ยังมีเปนระยะ ๆ พอเปน
ระยะ ๆ แตกเิ ลสไมมคี าํ วาระยะ ไมพอตลอด ๆ เพราะฉะนัน้ การเกิดตายของสัตวโลก จะ
มากี่กัปกี่กัลปก็ไมพอ ตองหมุนกันอยูอยางนี้ตลอดไปเพราะกิเลสไมใหพอ กิเลสดึง กิเลส
ลากเข็นอยูอยางนี้ตลอด จะเอาพอมาจากไหน
เราไปคราวนีไ้ ปคืนหนึง่ แตหนักมากทีเดียว พอไปถึงก็พอดีขึ้นธรรมาสน เทศนก็
ชั่วโมง ๑๗ นาที เหนือ่ ยมาก ไปตามโครงการ เมือ่ เรารับเขาแลวก็ตอ งไปตามนัน้ ลงจาก
ธรรมาสนปบแลวก็ไปอีกอําเภอโพธิ์ชัย ไปนีจ้ ะวาเทศนหรือไมเทศนกแ็ ลวแต มันเหนือ่ ย
พอแลว ไปก็พูดสอนไปเรื่อย ๆ สอนประชาชนมาก อยูใ นปานัน้ ก็มาก วัดนัน้ มันเนือ้ ทีด่ วู า
หกเจ็ดรอยไรหรือวาไง เริม่ สรางวัดกันมา นี่ก็เทศนสอน พอเสร็จแลวก็กลับมาโพนทองเขา
พักวัด พอทุมครึ่งก็ไปที่ศาลา คนเต็ม แนนหมดเลย ศาลาใหญ ๆ นีแ้ นนเลย พระก็มาก นี่
ละมันจะตายจริง ๆ เหนือ่ ยมาก เราไปกราบพระเสร็จแลวทีศ่ าลาใหญ หันหนาไปก็เริม่ ขึน้

๒

เลยตลอด เทศนสอนพระละมาก เพราะประชาชนเขาทองจะแตกแลว กินมากจนทองจะ
แตก พระหิวโหยมาก ไมคอยไดยินไดฟงอรรถธรรมจากครูจากอาจารย เฉพาะภาคปฏิบตั ิ
นีร้ สู กึ วาหิวโหยมากพระกรรมฐาน นีล่ ะพอเราไปเขากราบพระประธานเสร็จแลวหันมานัง่ ก็
เริม่ เลย เพราะพระกรรมฐานมีมาก แถวนั้นมากันทั้งนั้น ลูกศิษยทานศรี พระมากมาย เรา
ก็สงสารสงเคราะห พอขึ้นไปก็เริ่มเทศน อันนี้ชั่วโมง ๑๑ นาที มีแตหนัก ๆ ทั้งนั้น เรา
เหนื่อยพอแลว เทศนถึง ๓ กัณฑ
พอฉันเสร็จออกจากนี้ก็เดินทางไปเลย ออกจากนี้เขาก็นิมนตเขาไปที่รอยเอ็ด จํา
เปนตองไปรอยเอ็ด จากนั้นก็ปบออกโพนทอง สถานที่ของงานเขา ถึงไมมเี วลานะ ไปทั้ง
วันเหนือ่ ยมากจริง ๆ ๓ ทุมกวาละมั้ง ติดตอกันเรื่อยจนกระทั่งถึง ๓ ทุมจึงไดออกมาจาก
ศาลามาพักนิดหนอย โฮ มันจะตายจริง ๆ นะไมใชเรื่องเล็กนอย เหนือ่ ยเอามากทีเดียว
เราพยายามขวนขวายหาสมบัตทิ ง้ั หลายเขาสูค ลังหลวง ใหพี่นองชาวไทยเราทั้งชาติ เราเปน
หัวหนาหา เพราะฉะนัน้ มันจึงมาหนักทีห่ วั หนาผูพ ากาวเดิน พาคิดพาอานทุกสิ่งทุกอยาง
นอกจากนั้นยังทางดานวัตถุอีก ขวนขวายวัตถุเขาสูห วั ใจของชาติ แนะนําสัง่ สอนจิตใจซึง่
เปนเจาของของหัวใจของชาติอีก
เรื่องจิตใจนี้เปนของสําคัญ หนักทั้งสอง ทางดานวัตถุเงินทองขาวของก็หนัก ทาง
ดานจิตใจสอนคนใหเขาอกเขาใจในวิธีปฏิบัติตอสมบัติของตนและของชาติก็หนัก
มัน
ลําบากนา ทองคําเราก็ไดคอนขึ้นไปแลวละ คิดวาคราวนีจ้ ะคอยกาวเร็วกวาแตกอ น เพราะ
วางจุดหมายไวเรียบรอยแลว อยางอื่นอยางใดก็ไมคอยมีภาระอยางอื่น ก็มีแตจะมุงทองคํา
ๆ ดอลลารเปนคูเ คียงกันไป สําหรับเงินสดไดมาเทาไรก็ทง้ั ชวยชาติ ทั้งแยกเขาคลังหลวง
มันก็ไปดวยกันอันนี้ ความมุงใหถึงจุดก็คือทองคํา ตองมุง ทีนบ้ี รรดาลูกศิษยกค็ งเห็นใจ
เพราะเรามุงใสจุดนั้นคือทองคํา เพราะไดประกาศแลวจะใหไดจุดนั้น คนทั้งประเทศ
ประกันตัวเขาสูจ ดุ นัน้ หมดเลย ใหไดมีความสงาราศีแนนหนามั่นคงอบอุนแกชาติไทยของ
เรา ใหสงบรมเย็นดวยความมีขอ่ื มีแป มีหวั หนา มีทั้งชาติ มีทั้งศาสนา ตางพยุงกันเขาเวลา
นี้
ทางบานเมืองก็หนักมาก เราเห็นใจเหมือนกัน ทางศาสนาคือฝายของเรานี้ก็หนักไป
อีกทางหนึ่ง แตหนักเพื่ออุมชาติ ไมไดหนักเพือ่ กอความเสียหายเผาชาติเผาศาสนา หนัก
ดวยความพยุงอุมชูขึ้น เอา หนักก็พากันหนักเถอะไมเปนไร หัวหนาเราหนัก ทางศาสนาก็
คือเราหนัก ทางบานเมืองก็คือนายกหนัก แตหนักแลวก็ใหเล็งดูเจตนาและการขวนขวาย
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ของหัวหนาก็แลวกัน ใหตา งคนตางบืน ตัง้ แตสตั วเขายังมีหวั หนา ไมมหี วั หนาแหลกหมด
หัวหนาทีด่ กี เ็ จริญรุง เรืองแนนหนามัน่ คง หัวหนาเลวก็จมไปดวยกัน
นีเ่ ราก็เปนทีแ่ นใจ เพราะเราพิจารณาโดยธรรม เราไมไดพจิ ารณาเพือ่ เหยียบย่าํ
ทําลาย เอนทางโนนเอียงทางนีเ้ ราไมมี ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ตรงไปตรงมา เพราะ
ฉะนัน้ สิง่ ใดทีเ่ ราเขาใจวาผิดแลวเราจะไมแสดง เราจะไมพากาว เราจะพากาวแตเห็นวาถูก
ตองเรียบรอยแลว แลวกาวออก ๆ นีเ่ ราก็ไดพจิ ารณาแลววา นายกเรานีห้ นักมากนะ เวลา
นี้หนักมากทีเดียว พยายามพยุง ไมใชของเลนดวยนะ นายกยังดีกวาเราถึงเรื่องการพูด เรา
เรื่องการพูด พูดบอย ๆ ตีคนนัน้ ตีคนนีค้ อื เรา ก็ธรรมะนีเ่ ขาใจไหม อันนัน้ ทานเปนฝาย
บานเมือง ทานก็ไปเรียบ ๆ ของทาน เราเปนฝายธรรมะตีโนนตีน้ี เพราะลูกศิษยเรามันดือ้
ก็ตีไปละซี นี่ละตางกันตรงนี้ นาน ๆ ทานจะออกรับทีหนึ่ง เรามันอยูร อบดาน ตีอยูทุกวัน
ทุกเวลา อยูวงแคบก็ตีแคบ อยูวงกวางก็ตีกวาง แตเรือ่ งเจตนาเปนอันเดียวกัน พยุง ตีมาก
ตีนอยตีดึงขึ้น
ทางโลกตีแบบหนึง่ ทางธรรมตีแบบหนึง่ ทางโลกเรียบ ๆ ทางธรรมตีหนักเขา ๆ
แหละ เราจะพยายามใหบา นเมืองเราพอลืมหูลมื ตาอาปากไดแลวเราก็หายหวง เราพูด
อยางที่พูดแลว นี่ก็เหมือนกันตรงแนวเลยไมเปนอื่น เราหวงเพียงเทานัน้ นอกนัน้ เราไมมี
ในโลกสามแดนโลกธาตุนี้เราไมมีอะไร ก็มาหวงพีน่ อ งชาวไทยเรานี้ เทากําปน นีก่ ห็ ว งแลว
ตองไดพยุงกันอยูอยางนั้น สวนโลกทัว่ ๆ ไปเราก็กระจายไปทั่ว อันนัน้ ก็เปนอันหนึง่ ที่จุด
เฉพาะจําเปนที่จะตองไดยกไดอุม มันเฉพาะนี้ก็ตองไดหมุนกันอยูอยางนี้ มันถึงหนักมาก
นะเรา ไปที่ไหนไมใชเลน ๆ นะหนักจริง ๆ แตเราเรือ่ งความเมตตามันครอบอยูแ ลว หนัก
ขนาดไหนก็พยายามบึกบึนไปอยางนั้น ดวยความเมตตาพาพยุง โดยเฉพาะเรื่องธาตุเรื่อง
ขันธมันจะตายจริง ๆ บางวันบางเวลานี้ แหม ทุกขมากจริง ๆ จนถึงขนาดหายใจแขมว ๆ
ทีเดียว มันอะไรก็ไมรูนี่
ขอใหพน่ี อ งทัง้ หลายนําธรรมไปติดแนบในหัวใจนะ อยูใ นบานในเรือนอยาลืมธรรม
ใหเขาแทรกอยูเ สมอ ถาธรรมเหินหางเมือ่ ไรแลวฟนไฟจะเขานะ กิเลสรุมลอมอยูตลอด
เวลาเราไมรู พาใหเราดีดเราดิน้ ดิน้ เพือ่ ความหวังของกิเลสทีจ่ ะมาทําลายเรานัน้ แหละไม
ใชอะไร เราตองมีธรรมเปนเครือ่ งยับยัง้ เปนเบรกหามลอ เปนคันเรง หนาทีก่ ารงานทีจ่ ะ
เปนผลเปนประโยชน ใหทาํ ดวยความขยันหมัน่ เพียร อดทน นีเ่ รียกวาธรรม ถาสิ่งใดที่ไมดี
ใหปด ๆ ฝนใจขนาดไหนตองปด ไมปดไมได เหมือนไฟถาใหเขามาติดตัวแลวเปนเผาเลย
แหละ กิเลสก็เหมือนกันใหพากันระมัดระวัง
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พระพุทธเจาทรงพยายามทําความดีมาตัง้ แตเริม่ สรางพระบารมี หนักขนาดไหนเรา
เอามาเทียบกับเราซี กวาจะไดเปนพระพุทธเจานี้ โถ ฟงซินะ ครั้งพระองคเสด็จลงมาจาก
ชัน้ ดาวดึงส ในตําราบอกไวอยางชัดเจน ใคร ๆ ก็กระหยิ่มยิ้มยองอัศจรรยพระพุทธเจา
แลวก็ปรารถนาพุทธภูมิ เปนพระพุทธเจา เปนลาน ๆ ปรารถนาพุทธภูมิ เพื่อจะเปนพระ
พุทธเจา แตเวลาพระองครบั สัง่ เออ การปรารถนานีก้ เ็ ปนความดีงาม ดี วาอยางนัน้ นะ
เรือ่ งความปรารถนาเปนพระพุทธเจาเปนเจตนาทีด่ ี เปนความปรารถนาทีด่ ี ไดผลตาม
กําลังของตน แตที่จะใหไดเปนพระพุทธเจาจริง ๆ ในจํานวนเหลานีอ้ ยางมากไมเลย ๒ คน
ฟงซิ เปนลาน ๆ อยางมากไมเลย ๒ คน
ทานก็ชมเชยเรือ่ งความปรารถนาเหลานีเ้ ปนบุญเปนกุศล
ไมถึงโนนไดแคนี้เอา
ความหมายก็วา อยางนัน้ อยางมากก็ ๒ คน นัน่ ฟงซินะ ยากไหมความเปนพระพุทธเจา นี่
พระองคเองซึ่งเปนผูทรงปรารถนาเปนพระพุทธเจามาแลว และไดเปนพระพุทธเจาเห็นผล
มาหมด เวลาตรัสรูแ ลวพิจารณายอนหลังถึงการบําเพ็ญเพียรทางพระโพธิญาณ เพื่อเปน
พระพุทธเจานี้ยากขนาดไหน นานขนาดไหน พระองคจึงจับปุบเอาอันนั้นออกมาพิจารณาดู
สัตวโลกที่ตะเกียกตะกายปรารถนาเปนพระพุทธเจา
ทานก็ชมเชยอนุโมทนาในความ
ปรารถนาของทานเหลานัน้ ก็เปนบุญเปนกุศลถึงขั้นของความพอดิบพอดีกับกําลังของตน
ครั้นไปแลวมันก็คอยหมดไป ๆ สุดทายอยางมากก็เพียง ๒ คนทานวา เรียกวามากทีส่ ดุ นะ
๒ คน แทบไมไดนั่นเอง
คนเปนลาน ๆ ปรารถนาเปนพระพุทธเจา แลวเวลาไดอยางมากไมเลย ๒ คน คือ
พระองคเทียบกับพระองคแลว ทีท่ าํ ความปรารถนาเหมือนพระพุทธเจาเรานีม้ ากขนาดไหน
ลมเหลว ๆ ตองประสบกับความยากความลําบากแสนสาหัสไมมใี ครเกินผูป รารถนาพุทธ
ภูมิ จนกระทัง่ สําเร็จถึงพุทธภูมนิ ส้ี ดุ ขีดความยากความลําบาก นี่แหละพระองคทรงเอา
เรื่องของพระองค เล็งญาณปบ รูห มด แลวมาพิจารณาดูสัตวทั้งหลายที่กําลังตะเกียกตะกาย
ปรารถนาพุทธภูมิ จึงไดรับสั่งออกมาวาอยางมากก็ไดเพียง ๒ คน
นีล่ ะความยากความลําบาก ทานทรงปรารถนาพุทธภูมิอุมสัตวโลกทั่ว ๆ ไป แตเรา
นี่เปนความปรารถนาของลูกศิษยตถาคต ไมไดมากมายถึงนั้นก็ผานพนจากทุกขไปได โอง
ใหญของศาสดาก็เต็ม เราเปนโองเล็กก็ตาม เราก็พยายามขนน้าํ เขาใสตมุ เล็กของเราใหมนั
เต็ม เราก็ไดความสุขความสบายเต็มภูมขิ องตุม น้าํ เรานัน้ แหละ ใหพยายามอยางนี้ ถาไม
สนใจขวนขวายเลยก็มแี ตความเหือดแหงกันดาร
ไปภพใดชาติใดเกิดแตละภพละชาติ
เสวยทุกขตั้งแตขณะเกิดจนกระทั่งตาย แลวตอภพอีกเกิดความทุกขอีก ทรมานอยางนี้
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ตลอดไปหาประมาณไมได ถาไมมีความดีเปนเครื่องสกัดลัดตอน ความทุกขทั้งหลายจะไม
มีการขาดวรรคขาดตอน ทุกขทั้งหลายจะติดตอกันไปเรื่อย ๆ มีบุญมีกุศลเทานั้นที่จะตัด
ความทุกขทั้งหลาย มากก็ใหนอยลง นอยก็ใหขาดไปได
นีล่ ะใหเราเอาพระพุทธเจาเปนพยานของพวกเรา ทุกขยากลําบากตามภูมขิ อง
ศาสดาและภูมขิ องเราก็เพือ่ ความพนทุกขดว ยกัน สวนพระองคเปนความพนทุกขดวย
เปนศาสดาสอนโลกดวย เราสอนใครไมไดกต็ าม ขอใหไดสอนเราใหพน ตุมเล็ก ๆ ของเรา
นี้ใหมันเต็มก็พอ เอาตรงนีล้ ะนะ พยายามบึกบึนแลวมันก็เปนไปตามนัน้ ละ
ความดีความชัว่ นีเ้ ปนหลักตายตัว ทานเรียกวา บาปกับบุญเปนหลักธรรมชาติ
ตายตัว ใครจะลบลางอยางไรไมได วาสิง่ เหลานีไ้ มมไี มได ลบลางก็มาทําลายตัวเอง
นัน่ แหละ เพราะสิง่ เหลานีม้ ี พระพุทธเจาจึงดําเนินตามสิ่งที่มี ซึ่งลบลางไมไดนี้แหละ
ตองพยายามละบาปตลอดไป สรางบุญตลอดไปเหมือนกัน จนกระทั่งถึงจุดหมายปลาย
ทางแลวก็พนทุกขได เราตามภูมวิ าสนาของเราก็ใหพยายามบํารุงรักษาตัวของเรา อยาให
มันไปมอมแมมในความชั่ว มันจะเปนไฟมาเผาเราเทานัน้ ไมมใี ครรับนะความชัว่ ใครทํา
ลงไปผูนั้นรับเต็มตัว ๆ ทั้งความดีความชั่วมีเสมอกันหมด รับเต็มตัวทุกขเต็มตัว ความสุข
ความดีก็รับเต็มตัว มีความสุขเต็มตัว นีล่ ะใหพยายาม
ตองพยายามฝาฝนนะ ไมฝาฝนไมได เรื่องของกิเลส อะไรที่จะสะดวกสบายมันทํา
ใหดูดดื่มนะ ดูดดื่มเรื่อย ๆ นัน่ ละเครือ่ งลอของกิเลสทําใหสะดวกสบาย ใหพออกพอใจไป
ทางต่ํา แลวก็ดึงลง ๆ ความฝนนีเ้ ปนเรือ่ งของธรรม ตองฝนไมฝนไมได ถาฝนแลวผลที่ได
จากความฝนก็คอื ความสุขความเจริญเรือ่ ย ๆ นัน่ ใหพยายามอดทนนะ พิจารณาถึงเรือ่ ง
อดีต พระพุทธเจาก็ทรงพิจารณาถึงเรื่องอดีตของพระองคมาตลอดจนเปนพระพุทธเจา
แมเราตัวเทาหนูกพ็ จิ ารณา เราไมไดเอาอดีตอะไรของเราแหละ เราไมมคี วามรูเ หมือนภูมิ
ศาสดา เราเอาอดีตตั้งแตอดีตบวชของเรา เปนฆราวาสตัง้ แตเกิดมาเปนยังไง ๆ เอามา
เทียบ ๆ จิตใจเปลี่ยนแปลงมายังไง การเปลี่ยนแปลงของจิตใจเปลี่ยนแปลงเพราะอะไร
มันเปลี่ยนแปลงไปทางชั่วก็เห็น เชนอยางการคบคนชัว่ โดยเราไมรเู นือ้ รูต วั ชัว่ เพียงเล็ก
นอยก็เรียกวาชัว่ จิตใจมันก็มอมแมมไปตามนั้น พลิกมาทางคนดีก็ไปทางดีมาเรื่อย ๆ จน
กระทั่งถึงออกบวช พยายามตั้งแตความดีละที่นี่
พอบวชแลวตัง้ หนาทําความดีลว น ๆ เลย อันใดที่พระองคทรงหาม เชน พระวินยั นี้
แมนยํามากทีเดียว ทานสอนวาผิดตรงไหนเปนไมฝน เรือ่ งธรรมสุดวิสยั ออน คือวากําลัง
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ของเราออน สติปญญาของเราออน ไมสามารถที่จะปฏิบัติธรรมไดทุกแงทุกมุม เราก็บนื ไป
ตามกําลังของเรา สวนพระวินยั เอาใหแมนยําตลอดเลย
เพราะฉะนั้นจิตใจจึงอบอุนตั้งแตวันบวชมา ไมเคยสรางบาปสรางกรรมดวยเจตนา
เลย มันจึงอบอุนอยูอยางนั้น ทีนเ้ี วลากาวออกบวชนี้ ศีลเราบริสทุ ธิแ์ ลวอบอุน ตลอด บึง่ ใส
ธรรมเลยทีน่ ่ี เอา ทีนห้ี นักเบาขนาดไหนก็ฟด กันเรือ่ ย ๆ ตอนนี้สูไมไดยอมกอน แตยอม
เพื่อจะสู สูเพื่อจะชนะ เอากันเรือ่ ย ๆ หนัก นี่เราพิจารณาทบทวนถึงเรื่องอดีตเพียงชาติ
ของเราชาติเดียวเทานี้ เราไมไดหมายถึงภพชาติใด ๆ เหมือนศาสดาองคเอกที่ทรง ปุพเพ
นิวาสานุสสติญาณ ทรงระลึกชาติยอนหลังไดเทาไรรูหมด เรียกวา ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ ไอเราไมถึงกับนั้น เราเอาตัง้ แตแคเราระลึกไดน้ี เกิดมาเปนอีตาบัวไปขโมยออยเขา
มา เอาแคนี้ก็เอา ไปขโมยออยเขามา เวลามาเจอเจาของเขา อาว เด็กเหลานีท้ าํ ไมสูไป
ขโมยออยกูละ
เขาพูดเรายังชมอยูนะ พูดเขาไมมหี นาบึง้ หนาเบีย้ วอะไรเลยนะ ก็คือเด็กมันเลย
สภาพทีจ่ ะหนาเบีย้ วใสวา ไง ดีไมดีขบขันดวยนะ ลากออยออกมา มาก็มาเจอเจาของเขาอีก
เขาก็ปดประตูไวดีนะ มันลอดไดเด็กมันลอดเขาไปได ออกมาก็ลอดออกมาลากออกมา นี่
สภาพนัน้ เขาใจไหม พอออกมาแลวก็มาเจอเอาเจาของอยางจัง ๆ เราไมลมื อูย.ฝงลึกนะ
สวยงามมากนะ ปาฝายเปนคนสวยงามมาก กําลังเปนสาว ศักดิ์เปนปาเปนญาติกัน เด็ก
เหลานี้สูทําไมมาขโมยออยกูละ โอย.มันแกเกงนะ เราก็จาํ ไมลมื เอ อุบาย คือมันไมได
ขโมยดวยเจตนานะ คือมันหิวออย มันผานไปก็เห็นออยผานมาก็เห็นออย มันอยากก็เลย
ชวนพี่ พี่เราขโมยออยเขากินเถอะนะ ขึ้นแลวนะขโมยออย พี่ก็ตามเราไปไดออกมาแลวก็
มาตรงกับเขาพูดวา เด็กเหลานี้สูทําไมขโมยออยกูละวางั้น มันตอบวานาฟงอยูนะ เอ ความ
ชั่วนี่มันก็มีอุบายของมันเหมือนกัน
พอเขาวาอยางนัน้ ผมไมไดขโมยนะปาวาอยางนี้นะ ผมไมไดขโมยนะปา ผมหิวมาก
ผมเห็นออยนี้ทุกวันผมหิวมาก ผมก็เลยชวนพี่ไปตัดออยแลวจะแบกเอาออยนี้ไปบานของ
ปา ไปบอกปาแลวถึงจะกลับไปบานของผม ถาอยางนัน้ ปาก็เอาเสีย แนะ มันพูดเองนะ ถา
อยางนัน้ ปาก็เอาเสีย โอย.กูไมเอาแหละ สูตัดมาไดสูก็เอาเสีย ก็ยิ้ม ๆ อยูอ ยางนัน้ ละนะ
โอย.เราจําไมลมื นะ ไมมกี ริ ยิ าหนาบึง้ ใสเลย โอย.กูไมเอาแหละสูเอาเสีย เราก็แบกออยไป
นี่มันก็แกตัวของมันไดเกง บอกวาไมขโมย รอยเปอรเซ็นตมันขโมย คือเขาหิวมากเขาไมได
ขโมยเขาหิวมาก เขาตัดออยแลวถึงจะไปบอกเจาของเขาถึงจะแบกออยไปบาน แหม หวาน
มากนะจนกระทั่งปาก็เชื่อ ดูซนิ ะโวหารของมันนีล่ งมาสภาพนัน้
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จากนั้นก็กาวถึงขั้นบวชละที่นี่ เวลาบวชคือขึน้ เรือ่ ยบวช เดนขึน้ เรือ่ ย บึง่ ๆ ขึ้น
เรือ่ ยเลย ออกกรรมฐาน ทีม่ นั สละเปนสละตายไปอยูใ นปาในเขาในถ้าํ เงือ้ มผาคนเดียว ๆ
เพราะเราชอบไปคนเดียวตามนิสัยของตัวเองถึงไดเด็ด ใหไปกับหมูกับเพื่อนมันเปนน้ํา
ไหลบา บาทางนัน้ บาทางนี้ หากเปนความรับผิดชอบกันลึก ๆ นัน้ แหละ ถาไปคนเดียวแลว
ปลอยเลย เปนก็เปนตายก็ตายพอ การกินนี้อยากกินเมื่อไหรก็กิน ไมกินกี่วันชางมันเฉย
เลย นั่นละมันก็เด็ดของมันเรื่อย ๆ ทางรางกายก็เด็ด หนักมากทุกขมาก ทางใจก็ทุกขหนัก
เขา ๆ เรงเขา ๆ ความทุกขทางรางกายอะไรไมสนใจ มีแตจะบึกจะบึนเรื่อย ๆ
จนกระทั่งถึงไดหลักไดเกณฑทางจิต สมถะคือความสงบก็มี สมาธิก็มี สมาธิถึงขั้น
เต็มภูมิ จิตใจอยูท ไ่ี หนเย็นสบาย แนนหนามัน่ คงเหมือนภูเขาแนนปง สมาธิแนนปง เลย
อารมณอะไรไมเขามายุง มีแตความสงบใจเปนความสุขอยูใ นนัน้ จากนั้นก็กาวออกทาง
ดานปญญา มีแตบนื ขางหนาเรือ่ ย เล็งดู ออกทางดานปญญา ทางดานปญญาก็เหมือนกัน
พอออกทางดานปญญาก็เบิกกวางออก ๆ ๆ ทิ้งขางหลัง ๆ เรือ่ ย ดืม่ ขางหนาเรือ่ ย ๆ หมุน
เขาไปจนกระทั่งถึงเปนอัตโนมัติ ถึงธรรมขัน้ ความเพียรเปนอัตโนมัตนิ น้ั ยิง่ หมุนเลยทีน่ ่ี
หมุนถึงขนาดไมหลับไมนอน กลางคืนนอนไมหลับ เห็นทุกขเห็นภัยของกองทุกขขนาด
นอนไมหลับวางัน้ เลย แลวเห็นคุณคาแหงธรรมที่จะฉุดลากออกจากกองทุกขก็แบบนอนไม
หลับเหมือนกัน
เมื่อเปนเชนนั้นมันก็หมุนติ้วของมัน นอนไมหลับ กลางวันก็จะไมหลับ ตองบังคับ
ใหนอน กลางคืนก็ดีกลางวันก็ดีหมุนติ้ว ๆ เรงเรือ่ ย ถึงขั้นอัตโนมัติแลวคําวาความเพียรไม
มี มีแตรง้ั เอาไว ๆ ความเพียรถาวาเพียรก็ เพียรเพื่อพนทุกขอันเปนจุดสุดยอด นีเ่ รียกวา
เพียรเพื่อพนทุกข แตความเพียรในปจจุบนั นีไ้ มมี มันรุนแรงมากผาดโผนมาก ตองไดรั้ง
เอาไว ๆ หมุนติ้ว ๆ นี่พูดถึงสรุปถึงเรื่องการดําเนินของตัวเอง ไมมีหยุดมีถอย ไมสนใจ
กับอะไรเลย เหมือนนักมวยเขาวงในกัน ไมสนใจกับอะไร แมแตกรรมการเขามายุงไมได
เวลานัน้ อันนี้ก็เหมือนกันยุงไมได สิง่ ภายนอกรอบดานไมสนใจเลย มีแตกิเลสกับธรรมฟด
กันอยูโดยเฉพาะ ๆ นีเ่ รียกวาอัตโนมัตขิ องธรรม เมื่อถึงขึ้นที่จะเปนไปไดแลวมันจะหมุน
ของมันเอง ไมวาหัวใจดวงใดก็ตาม เวลาถูไถก็ถูไถ
เวลาถึงขัน้ เปนเองเปนอัตโนมัตเิ พราะเห็นโทษเห็นภัยเต็มเหนีย่ ว ของกิเลสนัน้ เห็น
เต็มเหนีย่ ว เห็นคุณของธรรมก็เต็มที่ ถึงขนาดที่วานอนไมไดดวยกัน แลวก็ฟดกัน จิตใจก็
สงาขึ้น ๆ สวางไสว ๆ คลองแคลววองไว กับกิเลสนีร้ วดเร็วมาก ๆ ถึงขนาดวาอยากพบ
กิเลสตัวไหนใหผา นมาขาดสะบัน้ ๆ นีล่ ะสติปญ
 ญาอัตโนมัตแิ กลวกลาสามารถ เขาถึงขั้น

๘

มหาสติมหาปญญาดวยแลวยิ่งไมมีอะไร มีแตพุง ๆ จนกระทั่งมันขาดสะบั้นไปหมดโดยสิ้น
เชิงในปจจุบนั เห็นประจักษใจ สนฺทฏิ ฐ โิ ก ประกาศกองขึ้นมา นีล่ ะ สนฺทฏิ ฐ โิ ก คือผลนัน้ ละ
เปนเรือ่ งเจาของรูเ องเห็นเอง สนฺทฏิ ฐ โิ ก ผูปฏิบัติจะรูเองเห็นเองเฉพาะเจาของเทานั้น นี่
ขึน้ แลวในปจจุบนั ผางเลย นี่ผลเกิดมาจากเหตุที่ตะเกียกตะกายมาบืนมา บืนมาทั้งยากทั้ง
งายมันก็หนุนกันทั้งนั้น จะลําบากไมลาํ บากก็คอ ยหนุนกันไป ๆ จนกระทั่งถึงขั้นของมัน
เมื่อหนุนไมหยุดมันก็ถึงได นีเ่ รียกวา ความเพียร วิรเิ ยน ทุกขฺ มจฺเจติ คนจะหลุด
พนจากทุกขไปไดเพราะความเพียร เพียรพยายามตลอดๆ จากนั้นก็ถึงขั้นรั้งเอาไว ไมมี
ใครพูดนะตรงนี้ มีแตทานบอกวา วิรเิ ยน ทุกขฺ มจฺเจติ คนจะหลุดพนจากทุกขไปไดเพราะ
ความพากเพียร นีท่ า นวา ไอเราก็กา วทางนี้ พอถึงขั้นนั้นความพากเพียรนี้หายหนาไป มีแต
คนจะหลุดพนจากทุกขเพราะรั้งเอาไว ไมงั้นมันจะเลยเถิด นีเ่ ราบัญญัตขิ องเราเองนะ เรา
เปนของเราเองไมมีในพระบัญญัติละ แตมนั มีในหัวใจของเรา มันรอไมไดมีแตหมุนติ้ว ๆ
ไดรง้ั เอาไว คําวารัง้ เอาไวคอื วามันจะเลยเถิด ความเลยเถิดดีเมือ่ ไหร ก็คือวาเกินไป พักเขา
มาสูสมาธิสงบอารมณแลวออก นัน่ คําวารัง้ เอาไว รัง้ เขามาสูส มาธิหรือรัง้ เขามาเพือ่ หลับ
นอน ๒ อยาง พอปลอยปบก็ผึงเลย ทีนี้ไมตองไดวาเพียรแหละ ผึง ๆ จนกระทั่งหมดเหตุ
หมดปจจัยโดยสิ้นเชิง
ความทุกขทั้งหลายที่เคยแบกหามมาตั้งกัปตั้งกัลปก็ขาดสะบั้นลงไป พรอมกันกับ
กิเลสตัวสรางความทุกขขน้ึ มาในขณะเดียวกันหมดโดยสิน้ เชิง ธรรมชาติที่นอกสมมุติซึ่งถูก
กิเลสครอบเอาไวเปดจาขึน้ มาเลย อันนั้นพังทลาย นีอ่ าํ นาจแหงความพากความเพียร
ความอดความทนหมุนไปเถอะ ไมไดมากไดนอยได แตถาลงไดฝนแลวไดทั้งนั้น ไมฝนนี้
มันถึงไมไดเรื่องไดราว มีแตจะจม เอาละวันนีพ้ ดู เพียงเทานีล้ ะ สายแลว
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

