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ความเมตตาพาพยุง 
 

 สรุปทองคําและดอลลารที่จังหวัดรอยเอ็ด วันท่ี 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 

เร่ืองเห็นใจคนตามข้ันตามภูมิของคนเราเห็นใจ แตเวลามันจะตายจริง ๆ ทนไม
ไหวจริง ๆ มันก็เผนเทาน้ันจะวาไง น่ันละพากันสรางความดีใหดีนะ เด๋ียวน้ีเวลาน้ีความดี
เราเรียกวาแทบไมมี ก็ยังมีชิ้นดีอันหนึ่งมันมีเงื่อนอยู มีหวัง ๆ เชนอยางเรามองเห็นครูบา
อาจารยมีความเคารพเล่ือมใส ทานมาอยากกราบอยากไหว น้ีเปนความดีของเรา ทีนี้ตอ
เขาไปอีกก็เรียกวา ความดีของเรายังไมพอ ยังขาดตกบกพรองมาก เราจึงตองเสาะแสวงหา
ความดีใหเพ่ิมเขา ๆ เปนลําดับ ถาความดีพอแลวพอหมด เปนอยางน้ันนะ พระพุทธเจา 
พระอรหันตทานพอหมด พอ ๆ ๆ ตลอด นี่คือหาความดีจนกระทั่งพอ หาความช่ัวหาเทา
ไรก็ไมพอ ตั้งแตเวลามันเปนกิเลสตัวเปนเหตุใหทําชั่วมันก็ไมพอ ทําสัตวโลกใหหิวตลอด
เวลา ๆ ไมมีคําวาพอเลยคือกิเลส อันนี้จะไมพอ ลงถึงแดนนรกมหาอเวจีก็ยังไมพอ ยัง
หมุนกันไปหมุนกันมา มันตางกันอยางนี้ 

ถาธรรมแลวพอ ถึงขั้นพอ ๆ เลย แมแตการบําเพ็ญก็ยังมีเปนระยะ ๆ พอเปน
ระยะ ๆ แตกิเลสไมมีคําวาระยะ ไมพอตลอด ๆ เพราะฉะน้ันการเกิดตายของสัตวโลก จะ
มากี่กัปกี่กัลปก็ไมพอ ตองหมุนกันอยูอยางนี้ตลอดไปเพราะกิเลสไมใหพอ กิเลสดึง กิเลส
ลากเข็นอยูอยางนี้ตลอด จะเอาพอมาจากไหน 

เราไปคราวน้ีไปคืนหน่ึง แตหนักมากทีเดียว พอไปถึงก็พอดีขึ้นธรรมาสน เทศนก็
ชั่วโมง ๑๗ นาที เหน่ือยมาก ไปตามโครงการ เม่ือเรารับเขาแลวก็ตองไปตามน้ัน ลงจาก
ธรรมาสนปบแลวก็ไปอีกอําเภอโพธิ์ชัย  ไปน้ีจะวาเทศนหรือไมเทศนก็แลวแต มันเหน่ือย
พอแลว ไปก็พูดสอนไปเรื่อย ๆ สอนประชาชนมาก อยูในปาน้ันก็มาก วัดน้ันมันเน้ือท่ีดูวา
หกเจ็ดรอยไรหรือวาไง เร่ิมสรางวัดกันมา นี่ก็เทศนสอน พอเสร็จแลวก็กลับมาโพนทองเขา
พักวัด พอทุมครึ่งก็ไปที่ศาลา คนเต็ม แนนหมดเลย ศาลาใหญ ๆ น้ีแนนเลย พระก็มาก น่ี
ละมันจะตายจริง ๆ เหน่ือยมาก เราไปกราบพระเสร็จแลวท่ีศาลาใหญ หันหนาไปก็เร่ิมข้ึน
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เลยตลอด เทศนสอนพระละมาก เพราะประชาชนเขาทองจะแตกแลว กินมากจนทองจะ
แตก พระหิวโหยมาก ไมคอยไดยินไดฟงอรรถธรรมจากครูจากอาจารย เฉพาะภาคปฏิบัติ
น้ีรูสึกวาหิวโหยมากพระกรรมฐาน น่ีละพอเราไปเขากราบพระประธานเสร็จแลวหันมาน่ังก็
เร่ิมเลย เพราะพระกรรมฐานมีมาก แถวนั้นมากันทั้งนั้น ลูกศิษยทานศร ีพระมากมาย เรา
ก็สงสารสงเคราะห พอขึ้นไปก็เริ่มเทศน อันนี้ชั่วโมง ๑๑ นาที มีแตหนัก ๆ ทั้งนั้น เรา
เหนื่อยพอแลว เทศนถึง ๓ กัณฑ 

พอฉันเสร็จออกจากนี้ก็เดินทางไปเลย ออกจากนี้เขาก็นิมนตเขาไปที่รอยเอ็ด จํา
เปนตองไปรอยเอ็ด จากนั้นก็ปบออกโพนทอง สถานที่ของงานเขา ถึงไมมีเวลานะ ไปทั้ง
วันเหน่ือยมากจริง ๆ  ๓ ทุมกวาละมั้ง ติดตอกันเรื่อยจนกระทั่งถึง ๓ ทุมจึงไดออกมาจาก
ศาลามาพักนิดหนอย โฮ มันจะตายจริง ๆ นะไมใชเรื่องเล็กนอย เหน่ือยเอามากทีเดียว 
เราพยายามขวนขวายหาสมบัติท้ังหลายเขาสูคลังหลวง ใหพี่นองชาวไทยเราทั้งชาติ เราเปน
หัวหนาหา เพราะฉะน้ันมันจึงมาหนักท่ีหัวหนาผูพากาวเดิน พาคิดพาอานทุกสิ่งทุกอยาง 
นอกจากนั้นยังทางดานวัตถุอีก ขวนขวายวัตถุเขาสูหัวใจของชาติ แนะนําส่ังสอนจิตใจซ่ึง
เปนเจาของของหัวใจของชาติอีก 

เรื่องจิตใจนี้เปนของสําคัญ หนักทั้งสอง ทางดานวัตถุเงินทองขาวของก็หนัก ทาง
ดานจิตใจสอนคนใหเขาอกเขาใจในวิธีปฏิบัติตอสมบัติของตนและของชาติก็หนัก มัน
ลําบากนา ทองคําเราก็ไดคอนขึ้นไปแลวละ คิดวาคราวน้ีจะคอยกาวเร็วกวาแตกอน เพราะ
วางจุดหมายไวเรียบรอยแลว อยางอื่นอยางใดก็ไมคอยมีภาระอยางอื่น ก็มีแตจะมุงทองคํา 
ๆ ดอลลารเปนคูเคียงกันไป สําหรับเงินสดไดมาเทาไรก็ท้ังชวยชาติ ทั้งแยกเขาคลังหลวง 
มันก็ไปดวยกันอันนี ้ ความมุงใหถึงจุดก็คือทองคํา ตองมุง ทีน้ีบรรดาลูกศิษยก็คงเห็นใจ 
เพราะเรามุงใสจุดนั้นคือทองคํา เพราะไดประกาศแลวจะใหไดจุดนั้น คนทั้งประเทศ
ประกันตัวเขาสูจุดน้ันหมดเลย ใหไดมีความสงาราศีแนนหนามั่นคงอบอุนแกชาติไทยของ
เรา ใหสงบรมเย็นดวยความมีข่ือมีแป มีหัวหนา มีทั้งชาต ิมีทั้งศาสนา ตางพยุงกันเขาเวลา
น้ี 

ทางบานเมืองก็หนักมาก เราเห็นใจเหมือนกัน ทางศาสนาคือฝายของเรานี้ก็หนักไป
อีกทางหนึ่ง แตหนักเพื่ออุมชาต ิ ไมไดหนักเพ่ือกอความเสียหายเผาชาติเผาศาสนา หนัก
ดวยความพยุงอุมชูขึ้น เอา หนักก็พากันหนักเถอะไมเปนไร หัวหนาเราหนัก ทางศาสนาก็
คือเราหนัก ทางบานเมืองก็คือนายกหนัก แตหนักแลวก็ใหเล็งดูเจตนาและการขวนขวาย
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ของหัวหนาก็แลวกัน ใหตางคนตางบืน ต้ังแตสัตวเขายังมีหัวหนา ไมมีหัวหนาแหลกหมด 
หัวหนาท่ีดีก็เจริญรุงเรืองแนนหนาม่ันคง หัวหนาเลวก็จมไปดวยกัน 

น่ีเราก็เปนท่ีแนใจ เพราะเราพิจารณาโดยธรรม เราไมไดพิจารณาเพ่ือเหยียบยํ่า
ทําลาย เอนทางโนนเอียงทางน้ีเราไมมี ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ตรงไปตรงมา เพราะ
ฉะน้ันส่ิงใดท่ีเราเขาใจวาผิดแลวเราจะไมแสดง เราจะไมพากาว เราจะพากาวแตเห็นวาถูก
ตองเรียบรอยแลว แลวกาวออก ๆ น่ีเราก็ไดพิจารณาแลววา นายกเราน้ีหนักมากนะ เวลา
นี้หนักมากทีเดียว พยายามพยุง ไมใชของเลนดวยนะ นายกยังดีกวาเราถึงเรื่องการพูด เรา
เรื่องการพูด พูดบอย ๆ ตีคนน้ันตีคนน้ีคือเรา ก็ธรรมะน่ีเขาใจไหม อันน้ันทานเปนฝาย
บานเมือง ทานก็ไปเรียบ ๆ ของทาน เราเปนฝายธรรมะตีโนนตีน้ี เพราะลูกศิษยเรามันด้ือ 
ก็ตีไปละซี นี่ละตางกันตรงนี้ นาน ๆ ทานจะออกรับทีหนึ่ง เรามันอยูรอบดาน ตีอยูทุกวัน
ทุกเวลา อยูวงแคบก็ตีแคบ อยูวงกวางก็ตีกวาง แตเร่ืองเจตนาเปนอันเดียวกัน พยุง ตีมาก
ตีนอยตีดึงขึ้น 

ทางโลกตีแบบหน่ึง ทางธรรมตีแบบหน่ึง ทางโลกเรียบ ๆ ทางธรรมตีหนักเขา ๆ 
แหละ เราจะพยายามใหบานเมืองเราพอลืมหูลืมตาอาปากไดแลวเราก็หายหวง เราพูด
อยางที่พูดแลว นี่ก็เหมือนกันตรงแนวเลยไมเปนอื่น เราหวงเพียงเทาน้ันนอกน้ันเราไมมี 
ในโลกสามแดนโลกธาตุนี้เราไมมีอะไร ก็มาหวงพ่ีนองชาวไทยเราน้ี เทากําปนน่ีก็หวงแลว 
ตองไดพยุงกันอยูอยางนั้น สวนโลกท่ัว ๆ ไปเราก็กระจายไปทั่ว อันน้ันก็เปนอันหน่ึง ที่จุด
เฉพาะจําเปนที่จะตองไดยกไดอุม มันเฉพาะนี้ก็ตองไดหมุนกันอยูอยางนี้ มันถึงหนักมาก
นะเรา ไปที่ไหนไมใชเลน ๆ นะหนักจริง ๆ แตเราเร่ืองความเมตตามันครอบอยูแลว หนัก
ขนาดไหนก็พยายามบึกบึนไปอยางนั้น ดวยความเมตตาพาพยุง โดยเฉพาะเรื่องธาตุเรื่อง
ขันธมันจะตายจริง ๆ บางวันบางเวลาน้ี แหม ทุกขมากจริง ๆ จนถึงขนาดหายใจแขมว ๆ 
ทีเดียว มันอะไรก็ไมรูนี่ 

ขอใหพ่ีนองท้ังหลายนําธรรมไปติดแนบในหัวใจนะ อยูในบานในเรือนอยาลืมธรรม
ใหเขาแทรกอยูเสมอ ถาธรรมเหินหางเม่ือไรแลวฟนไฟจะเขานะ กิเลสรุมลอมอยูตลอด
เวลาเราไมรู พาใหเราดีดเราด้ิน ด้ินเพ่ือความหวังของกิเลสท่ีจะมาทําลายเราน้ันแหละไม
ใชอะไร เราตองมีธรรมเปนเคร่ืองยับย้ัง เปนเบรกหามลอ เปนคันเรง หนาท่ีการงานท่ีจะ
เปนผลเปนประโยชน ใหทําดวยความขยันหม่ันเพียร อดทน น่ีเรียกวาธรรม ถาสิ่งใดที่ไมดี
ใหปด ๆ ฝนใจขนาดไหนตองปด ไมปดไมได เหมือนไฟถาใหเขามาติดตัวแลวเปนเผาเลย
แหละ กิเลสก็เหมือนกันใหพากันระมัดระวัง 
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พระพุทธเจาทรงพยายามทําความดีมาต้ังแตเร่ิมสรางพระบารมี หนักขนาดไหนเรา
เอามาเทียบกับเราซี กวาจะไดเปนพระพุทธเจานี้ โถ ฟงซินะ ครั้งพระองคเสด็จลงมาจาก
ช้ันดาวดึงส ในตําราบอกไวอยางชัดเจน ใคร ๆ ก็กระหยิ่มยิ้มยองอัศจรรยพระพุทธเจา 
แลวก็ปรารถนาพุทธภูม ิ เปนพระพุทธเจา เปนลาน ๆ ปรารถนาพุทธภูม ิ เพื่อจะเปนพระ
พุทธเจา แตเวลาพระองครับส่ัง เออ การปรารถนาน้ีก็เปนความดีงาม ดี วาอยางน้ันนะ 
เร่ืองความปรารถนาเปนพระพุทธเจาเปนเจตนาท่ีดี เปนความปรารถนาท่ีดี ไดผลตาม
กําลังของตน แตที่จะใหไดเปนพระพุทธเจาจริง ๆ ในจํานวนเหลาน้ีอยางมากไมเลย ๒ คน 
ฟงซิ เปนลาน ๆ อยางมากไมเลย ๒ คน 

ทานก็ชมเชยเร่ืองความปรารถนาเหลาน้ีเปนบุญเปนกุศล ไมถึงโนนไดแคนี้เอา 
ความหมายก็วาอยางน้ัน อยางมากก ็๒ คน น่ัน ฟงซินะ ยากไหมความเปนพระพุทธเจา น่ี
พระองคเองซึ่งเปนผูทรงปรารถนาเปนพระพุทธเจามาแลว และไดเปนพระพุทธเจาเห็นผล
มาหมด เวลาตรัสรูแลวพิจารณายอนหลังถึงการบําเพ็ญเพียรทางพระโพธิญาณ เพื่อเปน
พระพุทธเจานี้ยากขนาดไหน นานขนาดไหน พระองคจึงจับปุบเอาอันนั้นออกมาพิจารณาดู
สัตวโลกที่ตะเกียกตะกายปรารถนาเปนพระพุทธเจา ทานก็ชมเชยอนุโมทนาในความ
ปรารถนาของทานเหลาน้ัน ก็เปนบุญเปนกุศลถึงขั้นของความพอดิบพอดีกับกําลังของตน 
ครั้นไปแลวมันก็คอยหมดไป ๆ สุดทายอยางมากก็เพียง ๒ คนทานวา เรียกวามากท่ีสุดนะ 
๒ คน แทบไมไดนั่นเอง 

คนเปนลาน ๆ ปรารถนาเปนพระพุทธเจา แลวเวลาไดอยางมากไมเลย ๒ คน คือ
พระองคเทียบกับพระองคแลว ท่ีทําความปรารถนาเหมือนพระพุทธเจาเราน้ีมากขนาดไหน 
ลมเหลว ๆ ตองประสบกับความยากความลําบากแสนสาหัสไมมีใครเกินผูปรารถนาพุทธ
ภูม ิ จนกระท่ังสําเร็จถึงพุทธภูมิน้ีสุดขีดความยากความลําบาก นี่แหละพระองคทรงเอา
เรื่องของพระองค เล็งญาณปบรูหมด แลวมาพิจารณาดูสัตวทั้งหลายที่กําลังตะเกียกตะกาย
ปรารถนาพุทธภูม ิจึงไดรับสั่งออกมาวาอยางมากก็ไดเพียง ๒ คน  

น่ีละความยากความลําบาก ทานทรงปรารถนาพุทธภูมิอุมสัตวโลกทั่ว ๆ ไป แตเรา
นี่เปนความปรารถนาของลูกศิษยตถาคต ไมไดมากมายถึงนั้นก็ผานพนจากทุกขไปได โอง
ใหญของศาสดาก็เต็ม เราเปนโองเล็กก็ตาม เราก็พยายามขนนํ้าเขาใสตุมเล็กของเราใหมัน
เต็ม เราก็ไดความสุขความสบายเต็มภูมิของตุมนํ้าเราน้ันแหละ ใหพยายามอยางน้ี ถาไม
สนใจขวนขวายเลยก็มีแตความเหือดแหงกันดาร ไปภพใดชาติใดเกิดแตละภพละชาต ิ
เสวยทุกขตั้งแตขณะเกิดจนกระทั่งตาย แลวตอภพอีกเกิดความทุกขอีก ทรมานอยางน้ี
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ตลอดไปหาประมาณไมได ถาไมมีความดีเปนเครื่องสกัดลัดตอน ความทุกขทั้งหลายจะไม
มีการขาดวรรคขาดตอน ทุกขทั้งหลายจะติดตอกันไปเรื่อย ๆ มีบุญมีกุศลเทานั้นที่จะตัด
ความทุกขทั้งหลาย มากก็ใหนอยลง นอยก็ใหขาดไปได 

น่ีละใหเราเอาพระพุทธเจาเปนพยานของพวกเรา ทุกขยากลําบากตามภูมิของ
ศาสดาและภูมิของเราก็เพ่ือความพนทุกขดวยกัน สวนพระองคเปนความพนทุกขดวย 
เปนศาสดาสอนโลกดวย เราสอนใครไมไดก็ตาม ขอใหไดสอนเราใหพน ตุมเล็ก ๆ ของเรา
นี้ใหมันเต็มก็พอ เอาตรงน้ีละนะ พยายามบึกบึนแลวมันก็เปนไปตามน้ันละ  

ความดีความช่ัวน้ีเปนหลักตายตัว ทานเรียกวา บาปกับบุญเปนหลักธรรมชาติ
ตายตัว ใครจะลบลางอยางไรไมได วาส่ิงเหลาน้ีไมมีไมได ลบลางก็มาทําลายตัวเอง
น่ันแหละ เพราะส่ิงเหลาน้ีมี พระพุทธเจาจึงดําเนินตามสิ่งที่ม ี ซึ่งลบลางไมไดนี้แหละ 
ตองพยายามละบาปตลอดไป สรางบุญตลอดไปเหมือนกัน จนกระทั่งถึงจุดหมายปลาย
ทางแลวก็พนทุกขได เราตามภูมิวาสนาของเราก็ใหพยายามบํารุงรักษาตัวของเรา อยาให
มันไปมอมแมมในความชั่ว มันจะเปนไฟมาเผาเราเทาน้ัน ไมมีใครรับนะความช่ัว ใครทํา
ลงไปผูนั้นรับเต็มตัว ๆ ทั้งความดีความชั่วมีเสมอกันหมด รับเต็มตัวทุกขเต็มตัว ความสุข
ความดีก็รับเต็มตัว มีความสุขเต็มตัว น่ีละใหพยายาม 

ตองพยายามฝาฝนนะ ไมฝาฝนไมได เรื่องของกิเลส อะไรที่จะสะดวกสบายมันทํา
ใหดูดดื่มนะ ดูดดื่มเรื่อย ๆ น่ันละเคร่ืองลอของกิเลสทําใหสะดวกสบาย ใหพออกพอใจไป
ทางต่ํา แลวก็ดึงลง ๆ ความฝนน้ีเปนเร่ืองของธรรม ตองฝนไมฝนไมได ถาฝนแลวผลที่ได
จากความฝนก็คือความสุขความเจริญเร่ือย ๆ น่ัน ใหพยายามอดทนนะ พิจารณาถึงเร่ือง
อดีต พระพุทธเจาก็ทรงพิจารณาถึงเรื่องอดีตของพระองคมาตลอดจนเปนพระพุทธเจา 
แมเราตัวเทาหนูก็พิจารณา เราไมไดเอาอดีตอะไรของเราแหละ เราไมมีความรูเหมือนภูมิ
ศาสดา เราเอาอดีตตั้งแตอดีตบวชของเรา เปนฆราวาสต้ังแตเกิดมาเปนยังไง ๆ เอามา
เทียบ ๆ จิตใจเปลี่ยนแปลงมายังไง การเปลี่ยนแปลงของจิตใจเปลี่ยนแปลงเพราะอะไร 
มันเปลี่ยนแปลงไปทางชั่วก็เห็น เชนอยางการคบคนช่ัวโดยเราไมรูเน้ือรูตัว ช่ัวเพียงเล็ก
นอยก็เรียกวาช่ัว จิตใจมันก็มอมแมมไปตามนั้น พลิกมาทางคนดีก็ไปทางดีมาเรื่อย ๆ จน
กระทั่งถึงออกบวช พยายามตั้งแตความดีละที่นี ่ 

พอบวชแลวต้ังหนาทําความดีลวน ๆ เลย อันใดที่พระองคทรงหาม เชน พระวินัยน้ี
แมนยํามากทีเดียว ทานสอนวาผิดตรงไหนเปนไมฝน เร่ืองธรรมสุดวิสัย ออน คือวากําลัง
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ของเราออน สติปญญาของเราออน ไมสามารถที่จะปฏิบัติธรรมไดทุกแงทุกมุม เราก็บืนไป
ตามกําลังของเรา สวนพระวินัยเอาใหแมนยําตลอดเลย  

เพราะฉะนั้นจิตใจจึงอบอุนตั้งแตวันบวชมา ไมเคยสรางบาปสรางกรรมดวยเจตนา
เลย มันจึงอบอุนอยูอยางนั้น ทีน้ีเวลากาวออกบวชน้ี ศีลเราบริสุทธ์ิแลวอบอุนตลอด บ่ึงใส
ธรรมเลยท่ีน่ี เอา ทีน้ีหนักเบาขนาดไหนก็ฟดกันเร่ือย ๆ ตอนนี้สูไมไดยอมกอน แตยอม
เพื่อจะสู สูเพื่อจะชนะ เอากันเร่ือย ๆ หนัก นี่เราพิจารณาทบทวนถึงเรื่องอดีตเพียงชาติ
ของเราชาติเดียวเทาน้ี เราไมไดหมายถึงภพชาติใด ๆ เหมือนศาสดาองคเอกที่ทรง ปุพเพ
นิวาสานุสสติญาณ ทรงระลึกชาติยอนหลังไดเทาไรรูหมด เรียกวา ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ ไอเราไมถึงกับนั้น เราเอาต้ังแตแคเราระลึกไดน้ี เกิดมาเปนอีตาบัวไปขโมยออยเขา
มา เอาแคนี้ก็เอา ไปขโมยออยเขามา เวลามาเจอเจาของเขา อาว เด็กเหลาน้ีทําไมสูไป
ขโมยออยกูละ 

เขาพูดเรายังชมอยูนะ พูดเขาไมมีหนาบ้ึงหนาเบ้ียวอะไรเลยนะ ก็คือเด็กมันเลย
สภาพท่ีจะหนาเบ้ียวใสวาไง ดีไมดีขบขันดวยนะ ลากออยออกมา มาก็มาเจอเจาของเขาอีก 
เขาก็ปดประตูไวดีนะ มันลอดไดเด็กมันลอดเขาไปได ออกมาก็ลอดออกมาลากออกมา น่ี
สภาพน้ันเขาใจไหม พอออกมาแลวก็มาเจอเอาเจาของอยางจัง ๆ เราไมลืม อูย.ฝงลึกนะ 
สวยงามมากนะ ปาฝายเปนคนสวยงามมาก กําลังเปนสาว ศักดิ์เปนปาเปนญาติกัน เด็ก
เหลานี้สูทําไมมาขโมยออยกูละ โอย.มันแกเกงนะ เราก็จําไมลืม เอ อุบาย คือมันไมได
ขโมยดวยเจตนานะ คือมันหิวออย มันผานไปก็เห็นออยผานมาก็เห็นออย มันอยากก็เลย
ชวนพี่ พี่เราขโมยออยเขากินเถอะนะ ขึ้นแลวนะขโมยออย พี่ก็ตามเราไปไดออกมาแลวก็
มาตรงกับเขาพูดวา เด็กเหลานี้สูทําไมขโมยออยกูละวางั้น มันตอบวานาฟงอยูนะ เอ ความ
ชั่วนี่มันก็มีอุบายของมันเหมือนกัน  

พอเขาวาอยางน้ัน ผมไมไดขโมยนะปาวาอยางนี้นะ ผมไมไดขโมยนะปา ผมหิวมาก
ผมเห็นออยนี้ทุกวันผมหิวมาก ผมก็เลยชวนพี่ไปตัดออยแลวจะแบกเอาออยนี้ไปบานของ
ปา ไปบอกปาแลวถึงจะกลับไปบานของผม ถาอยางน้ันปาก็เอาเสีย แนะ มันพูดเองนะ ถา
อยางน้ันปาก็เอาเสีย โอย.กูไมเอาแหละ สูตัดมาไดสูก็เอาเสีย ก็ยิ้ม ๆ อยูอยางน้ันละนะ 
โอย.เราจําไมลืมนะ ไมมีกิริยาหนาบ้ึงใสเลย โอย.กูไมเอาแหละสูเอาเสีย เราก็แบกออยไป 
นี่มันก็แกตัวของมันไดเกง บอกวาไมขโมย รอยเปอรเซ็นตมันขโมย คือเขาหิวมากเขาไมได
ขโมยเขาหิวมาก เขาตัดออยแลวถึงจะไปบอกเจาของเขาถึงจะแบกออยไปบาน แหม หวาน
มากนะจนกระทั่งปาก็เชื่อ ดูซินะโวหารของมันน่ีลงมาสภาพน้ัน  
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จากนั้นก็กาวถึงขั้นบวชละที่นี่ เวลาบวชคือข้ึนเร่ือยบวช เดนข้ึนเร่ือย บ่ึง ๆ ขึ้น
เร่ือยเลย ออกกรรมฐาน ท่ีมันสละเปนสละตายไปอยูในปาในเขาในถํ้าเง้ือมผาคนเดียว ๆ 
เพราะเราชอบไปคนเดียวตามนิสัยของตัวเองถึงไดเด็ด ใหไปกับหมูกับเพื่อนมันเปนน้ํา
ไหลบา บาทางน้ันบาทางน้ี หากเปนความรับผิดชอบกันลึก ๆ น้ันแหละ ถาไปคนเดียวแลว
ปลอยเลย เปนก็เปนตายก็ตายพอ การกินนี้อยากกินเมื่อไหรก็กิน ไมกินกี่วันชางมันเฉย
เลย นั่นละมันก็เด็ดของมันเรื่อย ๆ ทางรางกายก็เด็ด หนักมากทุกขมาก ทางใจก็ทุกขหนัก
เขา ๆ เรงเขา ๆ ความทุกขทางรางกายอะไรไมสนใจ มีแตจะบึกจะบึนเรื่อย ๆ 

จนกระทั่งถึงไดหลักไดเกณฑทางจิต สมถะคือความสงบก็ม ี สมาธิก็ม ี สมาธิถึงขั้น
เต็มภูม ิ จิตใจอยูท่ีไหนเย็นสบาย แนนหนาม่ันคงเหมือนภูเขาแนนปง สมาธิแนนปงเลย 
อารมณอะไรไมเขามายุง มีแตความสงบใจเปนความสุขอยูในน้ัน จากนั้นก็กาวออกทาง
ดานปญญา มีแตบืนขางหนาเร่ือย เล็งด ู ออกทางดานปญญา ทางดานปญญาก็เหมือนกัน 
พอออกทางดานปญญาก็เบิกกวางออก ๆ ๆ ทิ้งขางหลัง ๆ เร่ือย ด่ืมขางหนาเร่ือย ๆ หมุน
เขาไปจนกระทั่งถึงเปนอัตโนมัต ิ ถึงธรรมข้ันความเพียรเปนอัตโนมัติน้ันย่ิงหมุนเลยท่ีน่ี 
หมุนถึงขนาดไมหลับไมนอน กลางคืนนอนไมหลับ เห็นทุกขเห็นภัยของกองทุกขขนาด
นอนไมหลับวาง้ันเลย แลวเห็นคุณคาแหงธรรมที่จะฉุดลากออกจากกองทุกขก็แบบนอนไม
หลับเหมือนกัน  

เมื่อเปนเชนนั้นมันก็หมุนติ้วของมัน นอนไมหลับ กลางวันก็จะไมหลับ ตองบังคับ
ใหนอน กลางคืนก็ดีกลางวันก็ดีหมุนติ้ว ๆ เรงเร่ือย ถึงขั้นอัตโนมัติแลวคําวาความเพียรไม
มี มีแตร้ังเอาไว ๆ ความเพียรถาวาเพียรก็ เพียรเพื่อพนทุกขอันเปนจุดสุดยอด น่ีเรียกวา
เพียรเพื่อพนทุกข แตความเพียรในปจจุบันน้ีไมมี มันรุนแรงมากผาดโผนมาก ตองไดรั้ง
เอาไว ๆ หมุนติ้ว ๆ นี่พูดถึงสรุปถึงเรื่องการดําเนินของตัวเอง ไมมีหยุดมีถอย ไมสนใจ
กับอะไรเลย เหมือนนักมวยเขาวงในกัน ไมสนใจกับอะไร แมแตกรรมการเขามายุงไมได
เวลาน้ัน อันนี้ก็เหมือนกันยุงไมได ส่ิงภายนอกรอบดานไมสนใจเลย มีแตกิเลสกับธรรมฟด
กันอยูโดยเฉพาะ ๆ น่ีเรียกวาอัตโนมัติของธรรม เมื่อถึงขึ้นที่จะเปนไปไดแลวมันจะหมุน
ของมันเอง ไมวาหัวใจดวงใดก็ตาม เวลาถูไถก็ถูไถ  

เวลาถึงข้ันเปนเองเปนอัตโนมัติเพราะเห็นโทษเห็นภัยเต็มเหน่ียว ของกิเลสน้ันเห็น
เต็มเหน่ียว เห็นคุณของธรรมก็เต็มที่ ถึงขนาดที่วานอนไมไดดวยกัน แลวก็ฟดกัน จิตใจก็
สงาขึ้น ๆ สวางไสว ๆ คลองแคลววองไว กับกิเลสน้ีรวดเร็วมาก ๆ ถึงขนาดวาอยากพบ
กิเลสตัวไหนใหผานมาขาดสะบ้ัน ๆ น่ีละสติปญญาอัตโนมัติแกลวกลาสามารถ เขาถึงขั้น



 ๘ 

มหาสติมหาปญญาดวยแลวยิ่งไมมีอะไร มีแตพุง ๆ จนกระทั่งมันขาดสะบั้นไปหมดโดยสิ้น
เชิงในปจจุบันเห็นประจักษใจ สนฺทิฏฐิโก ประกาศกองขึ้นมา น่ีละ สนฺทิฏฐิโก คือผลน้ันละ
เปนเร่ืองเจาของรูเองเห็นเอง สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะรูเองเห็นเองเฉพาะเจาของเทานั้น น่ี
ข้ึนแลวในปจจุบันผางเลย นี่ผลเกิดมาจากเหตุที่ตะเกียกตะกายมาบืนมา บืนมาทั้งยากทั้ง
งายมันก็หนุนกันทั้งนั้น จะลําบากไมลําบากก็คอยหนุนกันไป ๆ จนกระทั่งถึงขั้นของมัน  

เมื่อหนุนไมหยุดมันก็ถึงได น่ีเรียกวา ความเพียร วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะหลุด
พนจากทุกขไปไดเพราะความเพียร เพียรพยายามตลอดๆ จากนั้นก็ถึงขั้นรั้งเอาไว ไมมี
ใครพูดนะตรงนี้ มีแตทานบอกวา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะหลุดพนจากทุกขไปไดเพราะ
ความพากเพียร น่ีทานวา ไอเราก็กาวทางน้ี พอถึงขั้นนั้นความพากเพียรนี้หายหนาไป มีแต
คนจะหลุดพนจากทุกขเพราะรั้งเอาไว ไมงั้นมันจะเลยเถิด น่ีเราบัญญัติของเราเองนะ เรา
เปนของเราเองไมมีในพระบัญญัติละ แตมันมีในหัวใจของเรา มันรอไมไดมีแตหมุนติ้ว ๆ 
ไดร้ังเอาไว คําวาร้ังเอาไวคือวามันจะเลยเถิด ความเลยเถิดดีเม่ือไหร ก็คือวาเกินไป พักเขา
มาสูสมาธิสงบอารมณแลวออก น่ัน คําวาร้ังเอาไว ร้ังเขามาสูสมาธิหรือร้ังเขามาเพ่ือหลับ
นอน ๒ อยาง พอปลอยปบก็ผึงเลย ทีนี้ไมตองไดวาเพียรแหละ ผึง ๆ จนกระทั่งหมดเหตุ
หมดปจจัยโดยสิ้นเชิง  

ความทุกขทั้งหลายที่เคยแบกหามมาตั้งกัปตั้งกัลปก็ขาดสะบั้นลงไป พรอมกันกับ
กิเลสตัวสรางความทุกขข้ึนมาในขณะเดียวกันหมดโดยส้ินเชิง ธรรมชาติที่นอกสมมุติซึ่งถูก
กิเลสครอบเอาไวเปดจาข้ึนมาเลย อันนั้นพังทลาย น่ีอํานาจแหงความพากความเพียร 
ความอดความทนหมุนไปเถอะ ไมไดมากไดนอยได แตถาลงไดฝนแลวไดทั้งนั้น ไมฝนนี้
มันถึงไมไดเรื่องไดราว มีแตจะจม เอาละวันน้ีพูดเพียงเทาน้ีละ สายแลว 

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 

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


