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กอนจังหัน 

 พระที่มาศึกษาใหตั้งใจศึกษาจริง ๆ นะ อยามาเพน ๆ พาน ๆ สุมส่ีสุมหา ไมไดถือ
วาเปนวัดเรา เปนขอวัตรปฏิบัติของเรา ไปไหนเราก็ไมมีเนื้อมีหนังติดตัว ไปดูวัดนั้นวัดนี้
ไมดูเจาของ ศาสดาอยูท่ีพระนะ พระมีธรรมมีวินัยนั้นแลไปที่ไหนมีศาสดาติดเนื้อติดตัวไป 
ถาไมมีธรรมวินัยแลวจะเอาเทวดามาเปนพระ ก็เทวดาเทวทัตน้ันแหละ ศาสดาอยูที่ไหน 
ทานแสดงไวแลววา พระธรรมและพระวินัยน้ันแลจะเปนศาสดาของเธอท้ังหลาย เม่ือเรา
ตายไปแลว น่ีละใครมีธรรมมีวินัยกับหัวใจกับตัวแลว พระองคนั้นไปไหนมีศาสดาติดตัว
ตลอด ๆ นะ พวกเรามันมีศาสดาหรือมีเทวทัตติดตัว ดูเจาของนะ ไปที่ไหนดูขางนอกแลว
ใหมาดูขางในเทียบเคียงกัน ทางนั้นผิดทางนี้ถูกยังไงบาง ดูไปใหรอบดาน น่ีเรียกวาผูมา
ศึกษา 

เร่ืองศาสดาท่ีทรงสอนไวแลววา สวากขาตธรรม ไมมีตนมีปลาย ไมวาดีวาช่ัว มี
เสมอตนเสมอปลายเหมือนกันหมด ใครเสาะแสวงหาชั่วไดชั่วไดทุกขติดมากับความชั่ว ผู
เสาะแสวงหาความดีไดของดิบของด ี ไดความสุขติดตัวมาเชนเดียวกัน ใหพากันจําเอาไว 
เวลาน้ีกิเลสกําลังลบลางอรรถธรรมท้ังหลาย จะไมใหมีเหลืออยูในแดนไทยเราซ่ึงเปนลูก
ชาวพุทธเลย ไปท่ีไหนมีแตกิเลสลบลางเหยียบยํ่าทําลายศาสนา ใครสรางความดิบความดี
ขึ้นมา ความเลวรายมันจะตามเขามา ติดตามเขามา เหยียบยํ่าเขามา ผลสุดทายตัวของเรา
เองเหยียบยํ่าตัวของเราดวยความช่ัวท้ังหลาย เอาใหความดีธรรมวินัยไมมีติดเนื้อติดตัว ไป
ที่ไหนก็มีแตเทวทัตเต็มหัวใจเต็มพระเต็มเณร ดูไมไดนะ ขอใหทานท้ังหลายพิจารณาใหดี
ทุกอยาง ๆ 

ศาสดาทรงรอบคอบสุดยอดแลวในโลกน้ี จะหาใครเสมอเหมือนพระพุทธเจา ซึ่ง
เปนผูรอบคอบทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไมไดเลย เราโงใหศึกษา อยาเกงกวาศาสดา
นะ ใครเกงกวาศาสดาน้ันละเวลาตกนรกหมกไหมไมมีใครเกินในโลกน้ี คือคนเกงอยางนั้น
แหละ ใหพากันระมัดระวัง ทุกอยางใหดูตัวของเรา ใครผิดใครพลาดอยาดวนไปตําหนิติ
โทษเขา โดยไมไดดูความคิดที่มันเคลื่อนไหวออกไปยกโทษเขามันคือความคิดเชนไร ถา
ความคิดถูก เขาผิดเราอยาผิด ถือมาเปนคติอันหนึ่ง เราอยาผิดอยางน้ัน เม่ือเขาถูกเรายึด
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มาปฏิบัติเปนความถูกตองดีงาม น้ีเรียกวาความคิดความปรุงท่ีเปนอรรถเปนธรรม มี
ศาสดาประจําความคิดความปรุง ถาความคิดความปรุงผิดพลาดไปในทางไมดีไมงาม ใคร
จะเลวขนาดไหน ตัวผูไปยกโทษเขาน้ีเลวกวาเขา ใหจําตรงน้ีใหดีนะ 

วันน้ีพูดยอ ๆ ไมคอยมีโอกาสอบรมพระเณร วันไหนก็ยุงน่ันยุงน่ี เก่ียวกับชาติบาน
เมืองน้ันแหละซ่ึงเปนสวนรวม ไมหมุนออกไปอยางนั้นก็ไมได มันก็จะจมทั้งชาติทั้งศาสนา
ไปดวยกันน่ีแหละ เราจึงตองดูตัวของเราใหด ีใหฟนฟูในจิตใจของเรา มีศาสดาติดแนบไป
เสมอ สติกับปญญาใชตลอด สติน้ีแนบแนนติดตัวตลอด ปญญานําออกใชเปนระยะ ๆ ไป 
ใหติดอยูกับตัวดวยกันนะ น่ีเรียกวาเปนผูมาประกอบความพากความเพียร อยามีแตผา
เหลืองหอหัวโลนหุมหัวโลนไวนะ หัวโลนน่ีแมแตหมาเราไปโกนมัน มันก็เปนหมาหัวโลน
ได อยาวาแตพระหัวโลนท่ีไมมีธรรมมีวินัยติดตัวน้ีเลย จําใหดีขอนี้ 

นี่ละการพูดอรรถพูดธรรม ทานทั้งหลายฟงใหถึงใจ พระพุทธเจาสอนโลกสอนดวย
ความถึงใจถึงอรรถถึงธรรม เราผูฟงผูปฏิบัติใหถึงใจถึงอรรถถึงธรรมเหมือนกัน เราจะมี
ความรมเย็นเปนสุขตลอดไป เอาละวันน้ีพูดธรรมะสอนพระเรา แลวขอวัตรปฏิบัติในวัดน้ี 
ใหถือวาเปนวัดของเราทุกคน ๆ ขอวัตรปฏิบัติบกพรองตรงไหนแสดงวาเราบกพรองใน
วัตรน้ี ไมดีเลย ใหดูขอวัตรปฏิบัต ิเชน ปดกวาดเช็ดถูตรงไหน อยาถือวาคนน้ันทําคนน้ีทํา 
ใหดูตัวเองวาทําหรือยัง ถาไมทําก็บกพรองตัวของเราเอง คําอันใดๆ ถาครูบาอาจารยแนะ
นําส่ังสอนจุดไหน ๆ ใหยึดมาไวเปนหลักเปนเกณฑ น่ีเปนครูเปนอาจารยติดตัวอีก เชน
เดียวกับเปนศาสดาติดตัวของเราดวยหลักธรรมหลักวินัยม่ันคง เอาละที่นี่จะใหพร 
 

หลังจังหัน 

 เมื่อวานซืนนี้ไปฉันที่รอยเอ็ด พอสวางแลวออกเลย ไปถึงโนนรวมแปดโมงพอด ี
แบงทางโนนแบงทางน้ีไมทราบจะแบงทางไหนนะ ไปดูขาวตามไรตามนาดีหมดแหละ ถึง
จะลดกวาทางนี้เพราะฝนมาลามาสายก็ยังดีอยู ทีแรกเราตกใจเหมือนกันตอนไปทีแรก ทาง
น้ีเร่ิมดําไรดํานากัน ทางโนนยังไมมีน้ําเลยมันยังไงกัน เรากลับไปเท่ียวน้ีขาวตามทองนา
เหลืองอราม เขากําลังจะเร่ิมเก่ียว ก็รอจังหวะคือรอฝน คือถาจะเกี่ยวขาวตอนฝนตกขาว
เสีย เพราะฉะน้ันเขาจึงรอ พอเปนจังหวะแนใจแลววาฝนผานไปแลวน้ีเขาก็เร่ิม ทีนี้เอา
ใหญละนะ เก่ียวขาวน้ีบุกกันใหญเลยเทียว จวนส้ินเดือนจะเร่ิมเสร็จ ๆ พอสิ้นเดือนพฤศจิ
กา ขาวก็เร่ิมเสร็จกันเปนสวนมาก ๙๐ กวาเปอรเซ็นตสําหรับทางภาคอีสาน พอตนเดือน
ธันวาก็เรียบรอยหมดเลย แตทางภาคกลางเอาแนไมได มันมีทั้งนาแลงนาฝนมีอยูทั่วไป นา
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ปรัง พอน้ําไหลมาที่ไหนพอทําไดเขาทํา ทางโนนจึงเอาแนไมได สวนทางนี้ไมมีพวกน้ําพวก
ทาที่จะทํานาปรังนาอะไรอยางนี้ไมม ี จึงตองรีบเรงตอนที่มีฟามีฝนตกตามฤดูกาล เวลา
เสร็จจึงตองเปนระยะเดียวกัน 

วันท่ี ๙ นี้ก็จะไปโนนสะอาด วันท่ี ๑๐ ไปหนองผือ วันท่ี ๑๑ กลับมา วันท่ี ๑๖ ไป
บานแพง ไปทอดกฐินใหสองวัด สงสารเราก็ไปทอดให วัดภูเขาถํ้ายา ท่ีทานบุญมีเราเคยไป
อยู เดี๋ยวนี้มีพระทานไปอยูแทน เราทอดวัดขางลางน้ีทอดวันน้ันดวย วันนั้นไปสั่งเสียอะไร 
ๆ พอดีระลึกไดที่วามีอีกวัดหนึ่งขาง ๆ ทางเขามาวัดบานแพงน่ี ถามถึงชื่อของวัด แลวพระ
มีจํานวนมากนอย วาพระมีมาก มีผูจะมาทอดกฐินแลว คือถาไมมีเราก็ทอดใหทั้งสามวัด
เลย พรอมกันเลย ถามีแลวก็เรียกวาหมดปญหา ตกลงก็ไปทอดใหสองวัด วัดบานแพงกับ
วัดภูเขา วัดบานแพงดั้งเดิมพอแมครูจารยมั่นมาอยูที่นั่น ตรงน้ันเปนกลางดงใหญนะ รอบ 
ๆ ขางวัดมีแตดงทั้งนั้นแตกอนรอบ จนกระทั่งถึงตลาด ดงตลอดไปเลย ทานอยูกลางดง ที
น้ีเวลาทานจากน้ันไปเขาก็เลยสรางท่ีน่ันเปนวัด จากนั้นตอมาก็อยางวา ที่ไหนก็มีแตบาน
ลอมรอบ ๆ ไปเลย อันนี้ก็เหมือนกัน เวลาน้ีวัดบานแพงก็อยูกลางบานเสีย กลางทุงนาดวย 
บานติดเขามาเลย ทางนี้ก็เปนทุงนา 

เราก็ติดตามรอยมือทาน บูชาคุณทาน จึงไปทอดกฐินใหเสมอ สวนวัดโนนเปนทาน
บุญม ี เราสงทานบุญมีไปถํ้าหีบ จากนี้ก็ไปอยูบานแพง เห็นวาภูเขาดี พอทานบุญมีมาอยู
ทางนาคูณแลวก็มีทานอะไร สืบทอดกันไปดวยการปฏิบัติดีดวย เราจึงติดตามสงเสริม ไป
ทอดกฐินใหพรอมกัน คือทอดน้ีเราก็ถือวาเราเปนพระผูใหญ เหลาน้ีเปนลูกศิษยท้ังน้ัน เรา
ไปในฐานะอาจารย ไปก็ไปวางจุดเดียว ส่ังขางบนใหลงมารับไทยทานท้ังหมดน้ีข้ึนขางบน
เลย ไปทําพิธีกันขางบน เราก็อยูขางลาง พอเสร็จแลวเราก็กลับไมข้ึน ลําบาก พระเหลาน้ีก็
มีแตลูกศิษยลูกหา ลูกศิษยกับอาจารยพูดสั่งเสียอะไรๆ กันไมไดมีอยางเหรอ ก็ทานไมมี
อะไร ทานมีความเคารพเต็มท่ีอยูแลว นี่ก็ใหทานลงมา ตอนเชามาฉันจังหันรวมกันท่ีวัด
บานแพง เสร็จแลวถวายกฐินใหทานข้ึนเลย 

ตามธรรมดาส่ิงของเราจะแบงคร่ึง ๆ แตปน้ีเราไมแบง คือขาวถาจะใหก็เพียงเล็ก
นอย เพราะไมจําเปนอะไรนักขางบน แตวัดนี้กับทางประชาชนทั้งฝงนั้นฝงนี้จําเปนดวยกัน 
เราจึงเอาขาวไปลงตรงน้ันตูมเลยแลวใหเขาแจกกันเอง ทางโนนเส่ียสมหมายมารับ พอ
ทราบวาเราจะเอาขาวไปทําบุญ ทางโนนมาหาก็เลยมาถามเรา ก็บอกโดยตรง เลยขอรับไป
เลย พันถุง ๆ ละ ๑๒ กิโล พอไหม โอย ถาธรรมดาหลวงตาเอาไปไมมากขนาดนั้น เรียก
วามากแลว ถาง้ันเอาแคน้ีละนะวาง้ันเลย เรียกวาเอาพันถุง ๆ ละ ๑๒ กิโลไป นัดกันแลว 
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ท่ีไปวานซืนก็ส่ังเสียอันน้ีใหแนนเขาไปอีกวา จะไปวันไหนแนใหทราบชัดเราบอก คือพวก
เขาไปขายขาวท่ีโรงสีน้ัน จะใหเขาเอามา พวกขายขาวเขาไปจากทางนี ้ขายแลวกลับมาก็ให
เอาขาวมา วันท่ี ๑๔ เขาบอกอยางงั้นเขาจะเอามา เราไปวันท่ี ๑๖ พอเขาเอามาเรียบรอย
แลวจะส่ังเสียใหใครเปนคนจัดคนทําแทนเรา เราก็ส่ังไวเรียบรอยแลวเขาจัดไดเลย เราไม
เขาไปเกี่ยว ถามอบความเปนใหญใหผูใดเปนอยางน้ันละ ไมกาวกายนะ ถามอบใหผูใด
แลวไมเขาไปยุง 

ก็มีเฉพาะกําแพงนี้ เหตุที่มีก็มีเหตุผล คือเรามอบใหทานปญญาแลวทําท้ังแปลนท้ัง
กําแพงเรียบรอยหมด เราไมเขาไปยุงเลย ทีน้ีเวลาทํากําแพงไปตาม เขาเรียกหวยหมาก
แขงสะพานหนาวัดไปน่ี นาเขาอยูตรงน้ันทานปญญาไมรู น่ีเหตุท่ีเราจะเขาไปกาวกายกัน 
นาเขาอยูตรงน้ัน จะใหเขามาในนาน้ีก็ไดแตเขาจะไมสะดวกใจเลย ไมเปนกรรมสิทธิ์ของ
เขาเอง เขามาเม่ือไรเราก็เปดโลงให แตเขาก็จะไมสนิทใจ เราไปเห็นเขาแลวรูวามันติดกับ
คลอง โอ ไมได ไปดูนา ออกมานี้ออกไมไดทําไง ทางเราเปดโลงก็จริงแตเขาไมมีกรรมสิทธิ์
เขาก็ไมโลงใจ เพราะฉะนั้นเราถึงไปสั่งใหเขาไถออกหมดเลยตนเสา ๆ ไถลมไปเลยถึงนูน
เลย นี่ไปกาวกาย 

เหตุผลก็เลาใหทานปญญาฟง ทานก็ยอมรับ เพราะทานไมทราบวานาเขาเปนยังไง 
เราทราบใชไหมละ นี่ละถึงไดกาวกายกัน จากนูนมาน้ี เวลาน้ีตนเสาไถออกหมดแลว ตอไป
เขาก็จะทําตามแนวท่ีเราไดส่ังไวแลว คือเขาไปขางในใหเปนถนนออกนาเขาเลยทีเดียว เขา
มานี้ก็ไปนี้ออกไปสะพานเลย สวนร้ัวทางน้ีเราก็จะก้ันประตู ใหเขาเขาทางนี้ออกทางนูนไป
เลย เราคิดไวเรียบรอยแลว ประตูนี้จะใหอยูทางดานใน ทางเขามานี้เขาออกไปนูน เขามาน้ี
ไปน้ีเลย น่ีละท่ีวากาวกาย ถาธรรมดาเราส่ังอะไรแลว มอบภาระใหใครแลวไมกาวกายละ 
ไมไปยุงเลย 

วันไหน ๆ ก็พูดตั้งแตเรื่องชวยชาติบานเมือง ตัวของเราผูที่จะอุมชาติบานเมืองนี ้
ศีลธรรมไมมีในใจมันเหลาะแหละไดนะ จึงตองมีศีลธรรม สอนทั้งดานวัตถ ุ สอนทั้งดาน
ศีลธรรมเขาสูใจ ศีลธรรมเขาสูใจน้ี เปนกําลังอันหนาแนนทีเดียวที่จะหนุนทุกสิ่งทุกอยาง 
ใหเปนไปเพ่ือความราบร่ืนดีงามและแนนหนาม่ันคง ขึ้นอยูที่จิตใจนะ จิตใจเปนสําคัญมาก
ทีเดียว เพราะฉะน้ันไปท่ีไหนเราจึงไมพนท่ีจะสอนทางดานศีลธรรมเขาแทรก ๆ เสมอ 
วัตถุน้ันเปนอันหน่ึง หลักใหญอยูที่จิตใจ เชนบานเมืองของเราน้ี ถาจิตใจไมมีศีลมีธรรม 
โกโรโกโส ทําลายชาติใหจมไดไมสงสัย ถาตางคนตางรักสงวนชาติของตนดวยความเปน
ธรรมวาเรามีสิทธ์ิในชาติไทยของเรา มีสิทธิ์ทั้งการรักษาดูแลบํารุงทุกอยาง ปองกันทุกอยาง 
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นี่เรียกวาสิทธิ์ของผูจะเปนเจาของของสมบัติ ตองเปนอยางนั้น อันนี้ก็ตองสอนทางดานจิต
ใจเขาไป 

สิทธิ์ยังไง มีความรักชาติเหมือนเรารักอวัยวะของเรา รักครอบครัวของเรา รักเปน
ขั้นเปนตอน ๆ ไป สงวนบํารุงรักษาเปนข้ันเปนตอนไปอยางน้ี อันนี้เรารักษาชาติไทยของ
เราซ่ึงเปนสวนรวมของคนท้ังประเทศ เราจึงตองมีน้ําใจรักษาชาติของตนดวยความรักชาติ
เปนสําคัญ จากนั้นก็ใหตางคนตางเสียสละเพื่อชาติของเรา เสียสละน้ีเขาสูชาติของเราอัน
ใหญหลวง ทําความรมเย็นใหแกคนท้ังประเทศ ไมไดเหมือนกับที่อยูในกระเปาของเรา ส่ิง
นี้อยูที่ไหนก็มีแตใชในครอบครัวของตัวเอง เฉพาะตัวเอง ๆ มันก็ไมกวางขวาง หาความ
อบอุนไมคอยได ถาเปนหลักใหญดังที่พาพี่นองทั้งหลายทําอยูเวลานี้ น้ีเปนหลักใหญ ให
ความรมเย็นแนนหนาม่ันคงของคนท้ังประเทศ เปนเครื่องประกันประเทศของตนไดดวย 
น่ันเร่ืองใหญ เราจึงไดพาพี่นองทั้งหลายตะเกียกตะกาย 

จึงตองใหมีศีลธรรม ใหรักจริง ๆ รักชาต ิ อยาสักแตวารักแลวทําลายชาติดวยวิธี
การตาง ๆ นั่นเขาเรียกมหาภัยตอชาติใชไมได น่ันไมใชศีลธรรม นั่นคือมหาภัยตอชาติของ
เรา พากันรักษาจิตใจของเราใหดี เวลาคํ่าคืนยืนเดินน่ังนอนไปไหนอยาลืมคําวาพุทโธน้ี 
คือองคสติอยูภายในนั้นนะ เพราะพระพุทธเจาสติปญญารอบอยูในนั้นหมด ไปที่ไหนคน
เราถาระลึกพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆไดอยางนี้ มันจะระลึกถึงเรื่องหิริโอตตัปปะ การทํา
ความชั่วชาลามกจะไมหนักมือ ผูเคยหนักมือก็จะลด ผูที่เบามืออยูแลวพอหยุด ๆ ไดเลย 
น่ีละอํานาจแหงธรรมสะดุดจิตใจเขาตรงไหน ใจจะมีหิริโอตตัปปะ มีเหตุมีผลขึ้นมาไมทํา 
อันน้ีเราก็เหมือนกัน อยูบานอยูเรือนก็ใหระลึก 

เราอยาหวังพ่ึงอะไรจนเกินไปนะส่ิงเหลาน้ี เคยพูดแลว ส่ิงเหลาน้ีเราอาศัยเวลามี
ชีวิตอยูเทาน้ันเอง ตึกรามบานชอง ถนนหนทาง สมบัติเงินทองขาวของ เพื่อนฝูง ผลที่สุด
แมในครัวเรือนเดียวกันก็ยังจะตองแตกตองแยกกันดวยความลมความตายนั้นแหละ เปน
สิ่งที่ใหญโตมาก ใครหลีกไมไดเลย เม่ือเปนเชนน้ันเราจึงแยกสวนแบงสวนใหดี เวลาเรา
อยูในโลกนี้ตองอาศัยสิ่งเหลานี ้ ตองขวนขวาย นี่เปนพักหนึ่ง ทีน้ีจิตใจเรียกรองหาความ
ชวยเหลือจากเจาของอยูไดคิดหรือยัง ถาไมไดคิดใหคิดเพราะจิตใจไดรับความทุกขความ
ลําบากลําบนหาท่ีปลดเปล้ืองไมได นอกจากธรรมเทาน้ัน เพราะฉะน้ันจึงตองเสาะแสวงหา
ธรรมเขาสูใจ 

ทางเดินของใจน้ีเปนวัฏวน ไมเหมือนชีวิตของเรา ชีวิตของเราเกิดมาเรียกวากาว
เดินแลว ไปถึงวันตายก็เรียกวาสุดทางเดินในชาติน้ี แตจิตน้ีไมมีคําวาสุดในชาติน้ี พอเกิด
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ขึ้นมานี้เขาพักนี้แลวตายแลวก็ออกจากนี้ก็ไป กาวเดินตลอดในวงวัฏจักร โดยมีกิเลสเปน
เครื่องปดกั้นไมใหออกนอกจากวัฏจักรนี้ได เปนมาอยางนี้ทั้งสัตวทั้งบุคคล มีท่ัวหนากัน
หมด เพราะกิเลสนี้มีไดทั้งนั้น น่ีละพาใหสัตวท้ังหลายเกิดตาย ๆ และดลบันดาลอยูภายใน
จิต สวนมากเปนสวนช่ัวมักจะผลักจะดันใหเราทําความช่ัวชาลามก โดยถือวาเปนความ
อยากความทะเยอทะยานตามความหลอกลวงของกิเลส ใหอยากใหทะเยอทะยาน แลวก็
ดิ้นไปตามมัน ไมมีธรรมเปนเคร่ืองยับย้ังน้ีเสียคน ตรงน้ีเสียคน 

ตายไปแลวมันไมอยูเฉย ๆ กรรมที่ทําลงไปแลวนี้ไมไดอยูกับอะไรนะ มันอยูกับจิต 
กรรมดีก็ด ีกรรมชั่วก็ด ีเขาอยูกับจิตอยางเดียวเทาน้ัน ไมมีที่อยูที่พักอาศัย คือวิบากกรรม
ที่มันติดตามผูทําไปทั้งฝายดีฝายชั่ว เพราะฉะนั้นพากันระมัดระวังใหมากนะ การเรียกรอง
ความชวยเหลือก็คือใจ ไดรับความทุกขความลําบากตลอดมาเรื่องของใจนะ ใหมีธรรมเปน
เคร่ืองยับย้ัง มีธรรมเปนเครื่องอบอุน เปนเครื่องพักหลับพักนอนพักอยูอะไรก็มีความ
สบายบางถามีธรรม นี้คือที่ยึดของใจ เครื่องหลอเลี้ยงของใจ ใจจะไมเดือดรอนมากมายนัก
ถามีธรรมภายในใจ ถาไมม ี ใครจะมีสมบัติเงินทองขาวของมากนอยก็ไปเกาะปบ ดีใจสัก
ครูหน่ึง พอแย็บออกจากนั้นหาที่พึ่งไมไดก็วาเหว น่ีรอนมาก แตจิตใจมีธรรมนี้มองไปนั้นก็
รูวาอันน้ันเสีย เปนส่ิงอาศัยช่ัวคราวเสีย มองเขามาขางในเปนส่ิงท่ีอาศัยเปนจีรังถาวรเปน
บุญเปนกุศลไปเสียก็อบอุน แลวทําบุญทํากุศลศีลทานเขาสูใจตลอดไป คนน้ีไมเสียทา 

เศรษฐีตายก็ไปชั้นสูงกวาชั้นเศรษฐีมนุษยนี้อีก ถาไมมีธรรมแลวลงจมยิ่งกวาคนทั้ง
หลายเสียอีก เพราะคนเราเม่ือม่ังมีศรีสุข มียศถาบรรดาศักด์ิสูงแลว มักจะเยอหยิ่ง
จองหอง ไมรูตัวนะ มันเปนอยูภายในใจน้ันละ เพราะกิเลสมันชอบยอ มีใครมายอวาเปน
อยางนั้นมีอยางนี้ มียศถาบรรดาศักด์ิแลวเปนบายอข้ึนมา ยอสมบัติเงินทองขาวของ ยอยศ
ถาบรรดาศักด์ิ ในตัวเลยมีแตความยอ ความยอมันหลอกคนใหลืมเนื้อลืมตัว ทําชั่วก็ไดที่นี ่
น่ัน วาเรามีอํานาจบาตรหลวงแลวทําช่ัวก็ได ตายแลวจมเลย ตรงน้ีสําคัญมาก คนเรามักลืม
ตัว เพราะฉะนั้นจึงอยาพากันลืมตัวนะ 

ธรรมน้ีเราไดคนปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถของเราแลว เราหายสงสัยทุกอยาง
ในธรรมของพระพุทธเจา ไมมีแงใดเลยวาผิดไป ตรงกันกับคําวาสวากขาตธรรมท่ีตรัสไว
ชอบแลว สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม น้ันแหละ แปลแลววา พระธรรมอันพระผูมีพระภาค
ตรัสไวดีแลวหรือชอบแลว น้ีสวากขาตธรรมตรัสไวเพียงเทาน้ีพอแลว ตรัสไวชอบแลว ไมมี
คลาดมีเคลื่อน วาตรงไหน ๆ เปนส่ิงท่ีทรงรูทรงเห็นทุกอยางแลวจึงนํามาส่ังสอนสัตว เอา
ภาคปฏิบัติจับกันซิ น่ีละมันจึงชัดเจนมาก ยอมหมอบราบ ไมตองเห็นองคศาสดาที่เปน
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พระสรีระละ เห็นความจริงคือธรรมท้ังหลายน้ันยอมรับทันที น่ีปฏิบัติเต็มกําลังความ
สามารถมา 

ทีแรกมันก็มืดดํากําตา ครั้นตอมาคอยบุกคอยเบิกดวยอรรถดวยธรรมเขาไป อรรถ
ธรรมเปนเคร่ืองบุกเบิกเขาไปเร่ือย ๆ มันก็คอยปรากฏยิบแย็บ ๆ เปนแสงสวางแพรว
พราวออกมา ๆ ทีนี้เวลาออกมามากนอย ส่ิงท่ีใหเห็นใหรูจากใจน้ีมันมีอยูด้ังเดิมน่ีนะ พอ
จิตสองออกไปตรงไหนรูไปตรงไหนมันก็เห็นมันก็รู รูแลวเจาของคานไมไดดวย เม่ือเจา
ของคานไมได ยอนไปพิจารณาพระพุทธเจา ทรงแสดงไวแลว ๆ แลวเราจะคานพระพุทธ
เจาตรงไหนเม่ือเราคานตัวของเราไมไดจากความเห็นของเรา น่ีละสําคัญตรงน้ี 

นี่ละปฏิบัติไปตั้งแตกิเลสที่หนาแนนมันมีโทษยังไงบาง พระพุทธเจาสอนศาสนา
สอนใหชําระกิเลส ไมไดสอนใหชําระสิ่งอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้ สอนใหชําระกิเลสซ่ึงเปน
มหาภัยอยูในใจของสัตวทั้งนั้น ความโลภก็เปนมหาภัย ความโกรธเปนมหาภัย ความรัก
ความกําหนัดยินดีในกามกิเลสก็เปนมหาภัย น่ีทานเรียกมหาภัย ๓ กษัตริยใหญทีเดียว 
แลวมีโมหะเปนกษัตริยท่ีใหญหลวงครอบไวหมดเลย สัตวโลกทั้งหลายก็หมุนตามอันนี้
แหละ อันนี้ดึงไปใหอยากไดอะไร โลภอะไร มันก็หมุนไป อะไรไมพอใจก็ฆากันแหลกเหลว
เปนเถาเปนถานไป ถาไปทางกามกิเลส แมแตสัตวมันก็ม ี ถาไมมีธรรมแลวคนเราเลวกวา
สัตวไปอีกนะ มันฉลาด นี่มันมีเหมือนกัน น้ีละตัวมหาภัย 

พระพุทธเจาสอนลงจุดนี้กอนนะไมสอนที่ไหน สอนศาสนา ใหรูจักยับย้ังส่ิงเหลาน้ี 
ๆ แลวเปดทางเดินในทางที่ชอบที่ดีให ใหดําเนินทางท่ีดี จิตก็คอยกาวไปทางดี สิ่งใดที่เปน
ภัยมากระงับลง ความโลภอยาใหมาก ทานไมไดสอนใหเราละความโลภใหขาดหมดโดยส้ิน
เชิงทุกคนนะ ทานจะสอนไวเปนพักเปนตอน ถาผูออกปฏิบัติบวชเปนพระแลว เรียกวาตัด
ขาดสะบ้ันไปเลย เปนคนละโลกไปเลยกับโลก อะไรไมใชวิสัยปดออกหมด ๆ เปนวิสัย
อยางยิ่งคือธรรมกับใจ ชําระซักฟอกจิตใจเปนลําดับลําดา ซักฟอกจิตใจคือความโลภ 
ความโกรธ ราคะตัณหา ตัวใหญมันอยูตรงนี้ มันดีดมันดิ้นอยูที่หัวใจ ดูท่ีหัวใจ ความโลภ
มันเปนกิ่งเปนกานออกไป ดันออกไป ความโกรธ ราคะตัณหา มันกิ่งกานออกไป ตัวไหน
ดันมันดูตัวนี้แกตัวนี ้ๆ  

น่ันละนักภาวนาทาน ทานจึงแกท่ีใจภาวนาท่ีใจ เพราะจิตใจน้ีเปนตัวรับเหตุการณ
ทั้งหมด ทั้งดีทั้งชั่วอยูกับใจทั้งนั้น ทานจึงสอนใหดูจิตใจ ใหดูน้ีระงับน้ี สติมีตั้งใหด ีอยาให
จิตมันออกเพนพานจนเกินเหตุเกินผล ใหคอยยับย้ังช่ังตัวอยูดวยความพินิจพิจารณาทาง
ดานปญญาอยูสม่ําเสมอ น่ีทานแกตัวน้ี ๓ กษัตริยใหญนี ้ใหแกตัวน้ี นี่หมายถึงพระ แกให



 ๘ 

ขาดไปหมดเลยไมใหเหลือ แลวก็ขาดไดจริง ๆ ตามพระพุทธเจาสอน เวลามันหนาความ
ทุกขน่ีแสนสาหัสนะ กิเลส ๓ ตัวนี่ตัวใดขึ้นเปนไฟเหมือนกันหมด ไมไดเลือกวาตัวนั้นออน
ตัวน้ีแข็ง มันเปนไฟดวยกัน แมแตดอกไฟกระเด็นมาถูกเรายังปดปุบ ๆ มันรอนมากไหม 
น่ีกิเลสก็เปนแบบเดียวกันน่ันแหละ ตกมาหาเราไมปดไมได ตองปด ๆ ปดดวยธรรม ๆ 

พยายามแกหลายคร้ังหลายหน ทีน้ีทางการดําเนินของเราก็คอยราบร่ืน ทางนั้นก็
คอยจางไป ๆ ชําระไป เราอยูเปนฆราวาสก็ขอใหอยูในความพอเหมาะพอด ี อยาดีดอยา
ดิ้นจนเกินไป ไมเคยเห็นใครเปนเศรษฐีแลวเอาความสุขความเจริญมาอวดโลกเขา เรายัง
ไมเคยเห็นในสามแดนโลกธาตุ ไมเคยม ีมีแตความทุกขเหมือนกันหมด เพราะกิเลสครอบ
หัวเศรษฐีอยูน้ัน กิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่ไดมามากขนาดไหน ความโลภ
นั้นไมพอนะ เราอยาเขาใจวาเศรษฐีจะมีเมืองพอ เศรษฐีน้ันแหละมีความโลภมากย่ิงกวา
คนท้ังหลาย แลวโกรธก็โกรธมากเพราะอาศัยอํานาจเงินทองขาวของมาก ยิ่งมียศแถมเขา
ไปอีกดวยแลวก็เปนไฟไปเลย เปนมหายักษ ทําลายคนไดอยางหนาตาเฉย กิเลสตัวน้ีมัน
ตัวสําคัญมาก 

เราอยาเขาใจวาใครม่ังมีศรีสุขคนน้ันจะมีความสุข ไมมีวาง้ันเลย เพราะส่ิงเหลาน้ี
เปนแรธาตุตาง ๆ แมแตกระดาษที่เต็มเกลื่อนอยูถนนหนทางก็ไมเห็นมีประโยชนอะไร แต
เสกวาเปนเงินเปนทอง เปนไอหลังลายเทาน้ันก็เปนบาดวยกันหมดเห็นไหมละ น่ีมันเปน
ข้ึนจากหัวใจมนุษยท่ีผลิตข้ึนมานะ แลวก็มาทําลายตัวเองถาไมมีธรรมเขาแยก อันน้ีเปน
เครื่องใช น่ันธรรมนะ อันนี้เปนเครื่องใชไมใชของจริง สถานท่ีบานเรือนก็เปนเคร่ืองใชท่ี
อยูอาศัยไมใชของจริง น่ัน สมบัติเงินทองขาวของ เชน ไอหลังลายเปนตนก็เปนเครื่องใช
ไมใชของจริง 

บรรดาทานผูมีสติปญญาพิจารณากวางขวางเห็นการณไกล ทานก็แยกเหลาน้ีเห็นมา
เปนประโยชนในทางใด ๆ เชน พิมพธนบัตรซึ่งเปนกระดาษนั่นแหละ ข้ึนมาเปนเงิน เปน
ใบละ ๑๐ บาท ย่ีสิบ รอย พัน อะไรก็แลวแตเถอะ เรียกวาไอหลังลาย ใชตามความจําเปน
ของมันที่พิมพขึ้นมา ไมไดพิมพขึ้นมาเพื่อใหหลงบากันอยางเราทุกวันนี้ มันอดอยากอะไร
ที่ไหนเมืองไทยเรา เมืองไหนก็ตามไมเห็นอดอยาก แตมันทําไมถึงดิ้นนัก มันอดอยากไอ
หลังลายไดไมพอเขาใจไหม ไดเทาไรไมพอไอหลังลาย น่ีละด้ินกับไอหลังลายเวลาน้ี โลก
กําลังจะเปนบากัน กระดาษน้ันแหละ ไอหลังลายสมมุติขึ้นมาก็มาพันคอตัวเอง 

เพราะฉะนั้นจึงตองใหมีธรรม วาน้ีเคร่ืองอาศัย มีมากมีนอยใหธรรมเปนผูควบคุม
ดูแลรักษาจะไมเดือดรอนมากนะ แลวจะมีความสุขความเจริญสะดวกสบาย เพราะธรรม



 ๙ 

พาใชพาจับพาจาย พาเก็บพารักษา จะไมเดือดรอนวุนวายเหมือนกิเลสพาเก็บพาใชพา
รักษา ถากิเลสรักษามันตัวตระหน่ีเขาใจไหม กิเลสถาไดรักษาแลวมันตัวตระหน่ีเขากับใคร
ไมไดเลย ตัวตระหน่ี ถาวาใชก็แบบสุรุยสุรายจนลืมเน้ือลืมตัว มันไมพอด ีกิเลสพาใชกิเลส
พารักษา แลวก็เดือดรอนไปหมด ทีนี้เรื่องกิเลสตอจากนั้นไป เชน ความโกรธ ความเคียด
แคนหรือราคะตัณหา มันก็ไปตาม ๆ กัน ลุกลามไปเหมือนไฟไดเชื้อ ส่ิงเหลาน้ีมันเปนไฟ 
อะไรผานไมไดมันจะเผาไปหมดเลย ไมไดเลือกวาอะไรเปนอะไร เผาไดทั้งนั้นไฟ กิเลส
เหลาน้ีก็เหมือนกันเผาไดท้ังน้ัน 

ทานจึงสอนใหอยูในความพอดี ดังพระพุทธเจาสอนฆราวาสเราน้ีเหมาะสมอยางย่ิง
แลว แตมันฝนออกนอกลูนอกทาง มันถึงเปนหมากัดกันทุกหยอมหญาเวลานี้ ผัวเดียวเมีย
เดียว น่ัน ทานไมไดตรัสนะวาไมใหมีผัวมีเมีย ใหมีแตอัปปจฉตา ใหมีความมักนอย ใหมี
เพียงผัวเดียวเมียเดียวนี้พอแลวกับความจําเปนที่โลกยังละมันไมไดคือกามกิเลส ทานให
อยูในระดับน้ีจะเปนความสุขดวยท่ัวหนากัน ทั้งเขาทั้งเราทั้งผัวทั้งเมีย ลูกเล็กเด็กแดง สกุล
ตาง ๆ ก็เปนสกุลมีศีลมีธรรม มีศีลขอที่ ๓ เปนเคร่ืองรักษาเย็นท่ัวหนากันไปหมด น่ีพระ
พุทธเจาก็สอนไวแลว 

ถาปฏิบัติตามนี้โลกจะเย็นไปหมดเลย สันเปนสัน คมเปนคม อยามากาวกายวาสัน
เปนคม คมเปนสัน ผัวเปนผัว เมียเปนเมีย ฝากเปนฝากตายตอกันนี้เรียกวาคมเปนคม สัน
เปนสัน ไมพลิกแพลงเปนอยางอื่น ทีน้ีก็เปนความผาสุกเย็นใจ ถาพลิกเปนรอยสันพันคม 
โอย.ไมทราบมันจะมีกี่ผัวกี่เมีย หมาสูไมไดเลย น่ีรอนเปนไฟ น่ีเห็นไหมมันพลิกหลายสัน
พันคม กิเลสเปนอยางน้ันเราก็ใหปฏิบัติตามน้ี น่ีก็เปนความสุข ทานสอนฆราวาสทานก็
สอนอยูในขั้นของฆราวาส ใหปฏิบัติเปนความสุขสําหรับความเปนฆราวาสได สําหรับพระก็
เด็ดเลยขาดสะบ้ันไปเลย ไมเกี่ยวของกับอะไรทั้งนั้น ทานสอนไวอยางน้ี เราอยูในข้ันของ
ฆราวาสก็ขอใหพากันปฏิบัติใหพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอยาง อยาลืมเนื้อลืมตัว เวลาจะหลับ
จะนอนถาไมมีเวลาวางจริง ๆ ไปที่ไหนก็ระลึกได ระลึกธรรมกับใจน้ีนะ พุทโธ ธัมโม สัง
โฆ หรือความตาย ระลึกถึงตัวเปนเครื่องเตือนสติปุบ ๆ นะ  

คนเราจะเพลิดจะเพลินขนาดไหน พอระลึกถึงความตายเทานั้น มันจะเหมือนกับ
เหยียบเบรกหามลอ มันจะสะดุดกึ๊กรูตัว ความโลภก็ถอยตัว ความโกรธถอยตัว ราคะ
ตัณหาถอยตัวเขามาไมลุกลามนะ ถามีธรรมเขาเปนเบรกหามลอ ใหมีเสมอไปที่ไหนทําการ
ทํางานระลึกถึงศีลถึงธรรมอยูเสมอก็ดี น่ีเปนประจําสําหรับเราเปนลูกชาวพุทธ จากน้ัน



 ๑๐ 

เวลาเรามีวาง เชนเวลาจะหลับจะนอน เราจะเขาหองพระไมเขาหองพระก็ตาม เร่ืองส่ังสม
กิเลสอยูไหนมันสั่งสมได เราส่ังสมธรรมภายในใจของเรา อยูที่ไหนเราก็ทําไดเหมือนกัน  

เอา ไหวพระระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แลวสวดมนตเล็กนอยตาม
กําลังของเรา จากน้ันใหภาวนา ตั้งหนาตั้งตารักษาจิตดูจิต เวลานี้จะไมดูอะไรในโลกอันนี ้
สมบัติเงินทองขาวของ เรือนชาน บานชองของเขาเราจะไมด ู เราจะดูหัวใจ ใจนี้จะดีดไป
ไหน น่ัน เวลาจะนอนทําไมมันไมยอมนอน น่ีเวลาจะเอาใจก็ตองเปนอยางน้ัน เวลาน้ีเราจะ
นอน ใจมันไมยอมนอน มันคิดปรุงเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีบังคับดวยธรรม เอา ถามันจะดิ้นไปมาก
เอาคําบริกรรมตีเขาไปเลย เอาคําบริกรรมเขาไปไวแลว เอาสติจับกับคําบริกรรม เอา จะ
นึกพุทโธ ธัมโม หรือสังโฆ หรือธรรมบทใดก็ได ใหจิตรูอยูกับคําบริกรรมน้ันมีสติควบคุม 
บังคับไมใหออก คิดมาตั้งแตวันตื่นนอนจนกระทั่งปานนี้มันยังไมอิ่มพอหรือ จะพาคิดเรื่อง
อรรถเร่ืองธรรมแคน้ีคิดไมไดเหรอ ซัดเจาของ น่ันซิจึงเรียกวา เด็ดอยางนี้เด็ดถูก บังคับ
เขาไป 

ทีนี้จิตมันจะดีดขนาดไหนก็ตาม เมื่อถูกบังคับอยางแรงอยางนี้มันจะคอยสงบตัวลง 
มันอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี ้ แตมันสูความคิดในทางดานธรรมะดวยกําลังของใจและสติอัน
รุนแรงไมได ตกลงมันก็สงบ ทีน้ีพอจิตสงบแลวเราจะเห็นโทษแหงความวุนวายของจิตท่ี
มันดีดมันดิ้นทันท ีเพราะเห็นคุณแหงความสงบ ไมมีอะไรกวนใจ นี่ก็ทันทีเหมือนกัน น่ีละ
การดูกิเลสดูธรรมใหดูท่ีหัวใจ เราพิจารณาไป พอตอไปแลวก็คอยขยับเขาไปเรื่อย สติน้ี
อยาวาเปนของเคยชินแลวนะ ใหตั้งอยูเสมอ อยาถือเปนของเคยชินนะ ใหตั้ง น่ีละเคร่ือง
ปราบ เคร่ืองปราบมารคือสติ ตั้งใหด ี ปญญาออกเปนกาลเปนเวลา ท่ีเราจะพิจารณาคิด
อานไตรตรองอะไรก็ใหคิดไดในเวลาอันควร แตเรื่องที่จะใหมีสติอยูกับใจในขณะที่เรา
ตองการคําบริกรรมภาวนาน้ี ใหสติจับไมตองคิดเรื่องอะไร ใหมีแตคําบริกรรมกับสติจอกัน 

ความรูนี้เมื่อมีผูอารักขาคือสติรักษาอยู คําบริกรรมบีบเอาไว  สติตีแนบเขาไปอีก
แลวจะคอยสงบลง ๆ จากน้ันก็เย็นเลย พอมันรวมของมันเขาไปเปนอันเดียวแลว ทีน้ีโลก
มันวางไปหมดในขณะน้ันนะ เหมือนโลกไมมีวางไปหมด เหลือแตความแปลกประหลาด
อัศจรรยสวางไสวภายในจิตใจของตัวเอง จากการภาวนาของเรา จําใหดีนะ ทีนี้พอมันถอน
ข้ึนมาแลว ความรูสึกที่แปลกประหลาดอัศจรรยติดใจตลอดนะ ไมไดถอน ไปทําการทํางาน
อะไรจิตมันประหวัด ๆ อยูท่ีผลแปลกประหลาดอัศจรรยท่ีเราเคยทํามาแลว แมจะผานไป
แลวมันก็ไมลืมนี่ละมันติด ทีน้ีตอไปความพากความเพียรเราก็คอยหนุนเขาไป ๆ แลว
ความสงบเย็นใจย่ิงมากข้ึน ย่ิงเห็นภัยแหงความวุนวายมากข้ึน ๆ น่ัน 



 ๑๑ 

น่ีละตัดวัฏจักรท่ีเปนฟนเปนไฟเผาไหมหัวอกเราตลอดเวลา ดวยความไมมีสต ิ
เพราะกิเลสลากไปไมหยุดไมถอย ทีน้ีร้ังคืนมาดวยอํานาจแหงธรรม บังคับใหหนัก เวลา
หนัก ๆ เอา ตายก็ตายวาง้ันเลย อยู ไมพนไปได กิเลสมันก็เปนกําลังอันหนึ่ง ธรรมะก็เปน
กําลังอันหนึ่ง เม่ือกําลังทางไหนหนาแนนกวาแลวทางน้ันจะชนะ เวลานี้มีแตกําลังของกิเลส
หนาแนนตลอดเวลา ธรรมแย็บออกมาไมไดถูกกิเลสตีหงายไปเลย ๆ ทีน้ีเวลาเราต้ังเขามา
จริง ๆ แลวจะเห็นคุณคาของธรรมการฝกทรมานตัวเองข้ึนในขณะน้ันเปนความสงบเย็นใจ 
จากน้ันก็สวางไสวแปลกประหลาดอัศจรรยข้ึนมา แลวละเอียดเขาไปอีก จนเต็มเหน่ียวแลว
น้ีมันวางไปหมดเลย ปลอย คือจิตนี้ปลอย จิตนี้วางจิตนี้ไมคิดเพราะไมมีอะไรผลักดันให
คิด อํานาจของธรรมบีบบังคับไวหมด เมื่อมีแตธรรมครอบครองหรือรักษาจิตใจ ใจก็สวาง
ไสวมีแตความสงบเย็น ไมเหมือนกิเลสเขามาบังคับนะ ตางกัน น่ีเราก็เห็นท้ังสองภาคๆ นะ 
ตอไปก็คอยกาวขึ้นไป ๆ 

เราเปนฆราวาสขอใหทํา เรื่องความสุขความทุกขมันมีดวยกันทั้งประชาชนฆราวาส 
ญาติโยมและพระเณรน่ันแหละ เพราะกิเลสอยูในหัวใจดวยกัน บวชแลวก็มีแตหัวโลน ๆ 
ดังที่พูดเมื่อเชานี้ แมแตหมามันก็หัวโลน ไปโกนใหโลนมันก็โลนละซ ีคนเรามันโกนเทาไร
ก็ไดฟาดจนหนังออกหมดยังเหลือแตกะโหลกศีรษะมันก็ได แตกิเลสไมถลอกปลอกเปกถา
ไมชําระมันไมรักษาตัวใหด ี ถารักษาตัวใหดีโกนไมโกนไมเปนไร ส่ิงเหลาน้ีมีอยูประจําอัต
ภาพรางกายของสัตวของบุคคลแตละประเภท โกนไมโกนไมสําคัญ โกนกิเลสตัวมันเกง ๆ 
น้ันนะ เอาตรงน้ี ฝกหัดบังคับกันบางซิ 

เราเปนหวงพ่ีนองท้ังหลายนะ พูดนี้พูดอยางจริงอยางจัง เราไมมีสงสัยในธรรมพระ
พุทธเจาตั้งแตเริ่มปฏิบัติมา มืดดํากําตาจนไมมีราคํ่าราคาหมดราคาในเจาของก็เห็น
ประจักษในเจาของ แตเพราะการฟตไมหยุดไมถอยก็คอยงอกเงยขึ้นมา ๆ จนกระทั่งเอา
สุดยอดมา ไดมาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง พูดหาความสงสัยไมไดเลยในธรรมพระพุทธเจา 
ยกใหเปนศาสดาองคเอกทันทีเลย ไมเห็นองคศาสดาก็ตาม ธรรมน้ีแลคือศาสดา พระรูป
รางพระโฉมพระสรีระน้ันเหมือนเรา ๆ ทาน ๆ เปนสมมุต ิแตธรรมอัศจรรยท่ีไดรูไดเห็น
ประจักษใจตัวเอง น้ันแลคือศาสดาแท คือธรรมแท หรือธรรมธาต ุ ขอใหปฏิบัติจะเขาถึง
จุดนั้น ทานบอกไววาใครเห็นธรรมผูน้ันเห็นเราตถาคต น่ีละเห็นตถาคตแทคือเห็นธรรม
ในใจ ไมตองไปหาพระพุทธเจาแหละ ประจักษอยูที่ไหน ไปอยูที่ไหนก็มีศาสดาประจําตัว 
ๆ น่ีละการปฏิบัติตัวเอง อยาปลอยอยาวางจนเกินไป 
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เวลาน้ีกิเลสมันเต็มบานเต็มเมือง เฉพาะชาวพุทธเรานี้มีตั้งแตขวนขวายเขามา ว่ิง
เตนเผนกระโดด กวานเขามา เอาฟนเอาไฟซึ่งเปนกลมายาของกิเลส เอามาเผาเราท่ัวบาน
ทั่วเมือง เด็กก็เสียไปตามเด็ก ผูใหญเสียไปตามผูใหญ เพราะตางคนตางไปลากไปเข็นมัน
เขามาเผาตัวเอง เด็กเกิดมาเล็ก ๆ ก็หาเคร่ืองใหเด็กมีความสุขความสบาย พอแมจะไดทํา
การทํางานบาง ถาไมไดเห็นเด็กคนอื่นเขาได เด็กของเราก็รองหมรองไหก็ไปหามา ตั้งแต
เครื่องเลนของเด็กจนกระทั่งจักรยานเล็ก ๆ นอยๆ ตอไปก็มอเตอรไซค เล็ก ๆ นอย ๆ ก็
จะมีขึ้นเรื่อย ๆ น่ีมันเคร่ืองเสริมไปเร่ือย ๆ แลวใหญขึ้นไปเทาไรก็ยิ่งแผลงฤทธิ์ขึ้นไปใช
ไหมละ 

ฟาดขึ้นรถยนต เคร่ืองยนตกลไกบานหน่ึง ๆ มีกี่คันก็ไมรูรถ มันจะซ้ือมาเผาหัวมัน
อะไรเราก็ไมรูนะ หลวงตาก็มีรถ ส่ิงเหลาน้ีก็เผาหัวหลวงตา แตเราไมไดเอา น่ีเขาขโมยซ้ือ
มาใหเราตางหาก ท่ีเอามาใหเรา เราไมเคยเอา ปดตลอด บอกวาเราไมไดบวชมาหารถยนต 
วาอยางนี้แลวเขาก็ฟงแตเขาไมตอบ แตเขาดอมไปเอามา น่ีเต็มอยูเห็นไหม ซื้อมา ๆ เวลา
จะไปไหนจับหลวงตาบัวโยนข้ึนใสรถแลวก็ไป ตกลงเราก็เปนขอนซุงไปกับรถของเขาที่หาม
เขาฟอ ๆ น่ันแหละ เขาใจไหม นี่มันเครื่องยุงเหยิงกอกวนนี้มากขึ้นทุกวัน ๆ จนออนใจเรา
พูดจริง ๆ นะ เรามองไปไหนมันเห็นหมด มันออนใจ มีแตเรื่องอํานาจของกิเลสมันฉุดมัน
ลากอยูตลอดเวลา ไมวาเด็กไมวาผูใหญทุกแหงทุกหนตําบล หมูบาน บานนอกในเมือง ไม
มีเวนที่กิเลสจะเขาไปแทรกไปซึม อยางนอยแทรกซึม มากกวานั้นตีแตกกระจาย ๆ ไป
หมด โลกมันถึงไดรอน ดิ้นไปตามกิเลสรอนทั้งนั้น แตดิ้นตามธรรมไมรอน ดิ้นหนักเทาไร
ย่ิงสงบเย็นลง ๆ 

การปฏิบัติจิตก็ไดปฏิบัติมาตั้งแตตน จนกระทั่งหายสงสัยทุกอยางในธรรมพระ
พุทธเจา เราหายสงสัยหมด ทั้งธรรมธาตุทั้งกระแสของธรรม กิ่งกานสาขาดอกใบของธรรม
ท่ีจะควรรูควรเห็นในส่ิงใด ตามนิสัยวาสนาของเรา ถึงตัวเทาหนูมันก็มีความรูเทาหนู ตัว
เทาชางมีความรูเทาชาง อยางพระพุทธเจาเหมือนราชสีห ก็เต็มเหนี่ยวของพระองคที่ทรง
พระอํานาจเปนราชสีห เราเปนหนูเราก็ไมสงสัยตามภูมิของเรา น่ีละเอามาเปนเคร่ืองยันกัน 
ระหวางราชสีหกับหนู ที่มายันกันเปนเครื่องยอมรับคืออะไร ราชสีหก็ตาใหญ หนูก็ตาเล็ก
มันก็เห็นดวยกัน ตาหนูก็เห็นส่ิงท่ีหนูจะเห็น ตาราชสีหก็เปนส่ิงท่ีราชสีหจะเห็น ทีนี้ก็คาน
กันไมไดเพราะตางคนตางเห็น นี่ละธรรมพระพุทธเจาถึงจะลึกซึ้งขนาดไหน ๆ ตามภูมิของ
ศาสดาและภูมิของสาวก แตแลวเอามายันกันไดเลย หาที่คานกันไมได นี่ละธรรมพระพุทธ
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เจา ใครรูเขาแลวไมตองถามกัน ๆ รูมากรูนอยเปนความพอด ีๆ กับเจาของ ยอมรับดวย
กันทั้งนั้น 

ขอใหทานท้ังหลายยับย้ังตัวเองบางนะ อยาเพลิดเพลินจนเกินเน้ือเกินตัว มันจะ
แหลกหมดในวงพุทธศาสนาของเรา ทั้ง ๆ ที่พุทธศาสนามีอยูแตไมมีใครสนใจ มิหนําซํ้า
การปฏิบัติเร่ืองศีลเร่ืองธรรมความดีงามท้ังหลายไมวาฆราวาสและพระ มันโจมตีกันแหลก
หมด ก็มีแตกิเลสตัวลามกจกเปรต ตัวมหาภัยตอชาติตอศาสนาน้ันแหละมันเท่ียวโจมตี 
ลุกลามอยูทุกแหงทุกหนเปนของดีเมื่อไหร มีอยูทุกแหงทุกหนนะ น่ีนาสลดสังเวชมากอันน้ี
เอง ใหพี่นองทั้งหลายจําเอา ใหปฏิบัติใหดี ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาใจที่พนจากกิเลสโดย
ประการท้ังปวงแลวเลิศตลอดเวลา นิพพานเที่ยงก็คือธรรมชาตินี ้ใจท่ีเปนธรรมธาตุลวน ๆ 
แลวน่ันแหละเรียกวานิพพานเท่ียง กาล สถานท่ี เวลํ่าเวลาไมมี คือ อดีต อนาคต ปจจุบัน
ไมมี สิ่งเหลานี้เปนสมมุติปดออกหมด เหลือแตคําวาพอหรือเที่ยงอยางเดียว 

แลวทานจะไปกังวลอะไรการเกิดการตาย การแบกหามความทุกขความทรมาน
อยางอดีตที่เคยเปนมา อนาคตจะแบกตอไปอีกสําหรับคนมีกิเลส ทานไมมีทานจะแบก
อะไร น่ันแหละตรงน้ันตรงสําคัญ เม่ือมันจาเขาในหัวใจ หมดอดีต อนาคต อะไร ๆ มันก็
พออยูในหัวใจหมด น่ีอํานาจแหงการปฏิบัติความดีของเรา อุตสาหพยายามมากนอยจะ
เปนความดีข้ึนมาแกตัวเองน้ันแหละ ไมเปนความดีแกผูใด เราตองฝกเราเปนผูรับผิดชอบ
เรา ความทุกขมากนอยเราเปนผูรับเคราะหกรรมเอง เพราะการกระทําของเรา ทีนี้ความดีก็
เราจะเปนผูอุตสาหพยายามบึกบึนใหเปนความดีสําหรับสงเสริมเรานะ จําใหดี เอาละวันน้ี
เทาน้ีพอ โอ เหน่ือย วันน้ีหมุนไปทางดานธรรมะบาง วันไหนก็มีแตชาติบานเมือง ๆ ยุงไป
หมด วันน้ีเอาพวกเราบาง  

เม่ือวานน้ีวันท่ี ๖ ทองคําที่เขามาถวายธรรมดานี้ได ๓ บาท ๙๔ สตางค ดอลลารได 
๒๖๐ ดอลล ถาทองคํากฐินเราไมไดบอกในนี้นะ กฐินเปนกี่กองก็ตามไมไดนับ ถาทองคํา
เขาถวายธรรมดาปกต ิๆ ไดกี่บาทกี่กิโลก็บอกในนี้ อยางเมื่อวานนี้ได ๓ บาท ๙๔ สตางค 
ดอลลารได ๒๖๐ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ๕,๓๘๓ กิโล ทั้งที่หลอมแลวและยัง
ไมไดหลอม แตที่เราจะมอบครั้งตอไป ๕๐๐ กิโลน้ี เราไดส่ังทางโรงหลอมเรียบรอยแลววา
ใหจัดใหพอ ๕๐๐ กิโลเลย เราจึงจะหาเงินและทองคําริบรวมเขาไป แลวเอาไปบวกลบกัน
กับอันนั้น ถาขาดเทาไรเราก็หาใหมเพ่ิมใหไดตามจํานวน ๕๐๐ กิโลท่ีโรงหลอมจัดไวใหเรา
แลว ถาเหลือเทาไรก็เปนอันวาเหลือ เราก็เผ่ือขางหนา อยางเงินกองกฐินนี้มีจํานวนเทาไร
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เราจะถือเอาทองคํา ๕๐๐ กิโลน้ีเปนประมาณ ถาทางนี้พอแลว เราก็จะพักเงินจํานวนน้ีไว
เพื่อซื้อทองคําในงวดตอไป ซึ่งจะมอบเชนเดียวกันอีกวาตองใหได ๕๐๐ กิโลเหมือนกัน  

เราจะมอบเปนระยะ ๆ อันนี ้๕๐๐ กิโล ๆ เปน ๑ ตัน จะไมมอบต่ํากวานั้น น่ีเราก็
ประกาศไวเรียบรอยแลว กรุณาทราบตามน้ี เงินของเราท่ีมีมากนอยเราเขาน้ันไว แลวเอา
มาพิจารณากันวาขาดเหลือเทาไรกับทองคํา ๕๐๐ กิโลน้ัน ถามันเหลือแลวเราก็ไมไปรบ
กวนกองกฐิน ถามันไมเหลือเทาไรก็ออกมา ๆ กรุณาทราบตามน้ี 

โยม หลวงตาเจาคะ ลูกขอถามนิดหนึ่งเจาคะ หลวงตาไปถูกอะไรมา ลึกมาก  
หลวงตา มันเปนบาอะไร มาถามอยางนี้ มรรคผลนิพพานมีอยูในหัวใจสอนปาง ๆ 

มันไมสนใจ มาสนใจอะไรประสาอันน้ี มันวิเศษวิโสอะไร มาถามหลายปากแลวนะ เด๋ียวตี
ปากเอานะ อยาวาไมบอก รีบไปถาไมอยากปากแตกใหรีบไป เดี๋ยวนี้มันก็แตกแลว ถาฟาด
เขาไปอีกเดี๋ยวแตกอีกนะ ไป  

โยม หวงจริง ๆ หวงหลวงตามาก  
หลวงตา อะไร 
โยม เขาบอกวาเขาหวงหลวงตามาก แตหลวงตาสอนใหเขาหวงตัวเองกอน 
หลวงตา หวงอะไร ก็สอนแลวทุกอยางมาหวงอะไรหลวงตา เม่ือเชาน้ีกินไมทราบวา

เทาไรหมดตั้งบาตร เหลือก็แจกลูกศิษยไปอีก เขาใจเหรอ แลวมาหวงอะไรอีก หรือจะให
กินท้ังขาวเย็นอีกดวยเหรอ มันบาแลวนะ ลูกศิษยหลวงตาบัวน่ี เอาละพอเสียกอน ไดกับ
เขาไหมวันน้ี เอาซะอันน้ีให ดุอยางแหลกเลยใหรางวัล  

โยม หนูตกใจหมดเลย ก็หลวงตาด ุ ลูกศิษยเขาเปนหวงหลวงตากลัวจะเจ็บเขาก็
ถาม เขารองไหเห็นไหมละ หลวงตาหนูถวาย ๕๐๐ วันน้ี 

หลวงตา โอ ลงใสหมัดน้ีเลยนะ เอา พอใจ มันก็ไปสะเปะสะปะเตะโนนเตะนี้ไป
เร่ือย ไมไดสนใจแหละ 

พระบางองคทานภาวนา ฆราวาสก็เปน ในป ๔๕ หรืออะไร ที่พระเหาะขึ้นไปม ีพระ
ทานน่ังภาวนาน้ี ตัวทานลอยข้ึนเร่ือย ๆ ถาปลอยก็ลอยขึ้นเรื่อยเลย ฆราวาสก็มี เพราะจิต
ไมมีเพศวาหญิงวาชาย สมควรที่จะเปนไดยังไงตามนิสัยของตนก็เปนได อยางน้ีฆราวาสก็
เปน พระก็เปน เรียกวาเปนไดทั้งสอง น่ังภาวนาตัวมันเบาข้ึน ๆ ข้ึนเลย นี่ละอํานาจจิตดูซ ิ
แตกอนแบกรางน้ีจะเปนจะตายหนัก พอน่ังภาวนาเขาไป จิตมันรวมพลังอะไร ข้ึนเบาหวิว 
ๆ แลวข้ึนเลย พระปจจุบันน้ีนะ  
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พระทานตัวทานลอยขึ้นไป ถาปลอยแลวก็ข้ึนเร่ือยทานวา ปลอยเทาไรก็ขึ้นเรื่อย 
แตนี้ไมใชเรื่องละกิเลส จึงไมมีใครจะพูดและสนใจอะไรกันนักหนา ย่ิงกวาการแกกิเลส
ดวยการภาวนา อันน้ีสําคัญมาก อันน้ีเปนไปตามนิสัยเฉย ๆ เราก็เขียนไวในประวัติหลวงปู
เสาร ประวัติหลวงปูม่ันน่ันแหละ แตไปเอาเรื่องของหลวงปูเสารมา มีในประวัตินะ ทีแรก
ทานน่ังภาวนาแลวตัวคอยเบาข้ึน ๆ เปนทีแรกทานวา เบาข้ึน ๆ เอ นี่ทําไมมันเหมือนตัว
เราลอยข้ึนนะ ทานก็เลยลืมตาขึ้นมา มันข้ึนแลว พอลืมตาขึ้นมาพอรูตัววาตัวลอยขึ้นเทา
น้ัน จิตมันไมเปนสมาธิ มันไมเบาซิ พอรูตัวแลวก็ตกตูมลงมา โอย.เจ็บเอวอยูต้ังหลายวัน 
จากน้ันมาพอภาวนาแลวมันเร่ิมข้ึนทานรู เอา ปลอยมันขึ้น ๆ  

เวลาทานคอยชําเลืองออกมาดู ทานรั้งจิตเอาไวไมใหจิตถอยออกมา ถาจิตถอยออก
มามันหนัก มันตก จิตพอรูขางนอกแลวจิตรั้งเอาไวมันก็เลยทรงระดับไว ที่จะใหอยูก็อยู ที่
จะใหขึ้นกําหนดมันก็ขึ้น ที่ลดลงพอถอยจิตมันก็ลง ตอไปทานก็เลยทดลองดูเรื่อยจน
กระท่ังทานเอาไมไปเหน็บไวบนหลังคา พอขึ้นไป ๆ เอาไมไปเหน็บไวกอนนะ แลวมาน่ัง
ภาวนา พอมันขึ้นไป ๆ หัวจรดกับหญา เอา ทีนี้ถึงแลว ทานก็คอยเอามือจับ ร้ังจิตไวนะ 
ไมงั้นมันตก คือกําหนดจิตร้ังเอาไวใหมันมีความเบาอยูตลอด ถาไมรั้งมันหนักมันตกเลย 
ทานไดอันนั้นลงมาทานก็ด ูคือเพ่ือเอาหลักฐานพยานยืนยันอยางชัดเจนหายสงสัย วาอยาง
น้ันนะ ทุกวันนี้ก็มีพระทานเปน 

โยมอินโดนีเซีย  เดินจงกรมตัวลอย  
หลวงตา มันเปนไดคือจิตนี้ อันนี้มันตามแตจริตนิสัยของใครจะใหเปนทุกรายไมได

นะ มันขึ้นอยูกับจริตนิสัยผูที่จะควรลอยไดหามไมอยู ลอยได เพราะฉะนั้นทานถึงไดแยก
เปนคนละประเภท ๆ ความเปนในจิตของคน จริตนิสัยไมเหมือนกัน ทานก็บอกแลว แต
ความบริสุทธ์ิน้ันเหมือนกันหมด เสมอกันเลย สวนนิสัยวาสนาลึกต้ืนหยาบละเอียด กวาง
ขวางหรืออะไรนี้เปนไปตามนิสัย ทานก็บอกไวแลวก็ไมมีอะไรสงสัย มันเหาะเหรอ 

โยมอินโดนีเซีย เวลาน่ัง 
หลวงตา เอา มันเปนก็ชางหัวมัน ใหจิตมันอยูขางใน ไมใหมันออก เราหามไดไหม

ละ คือไมใหมันขึ้นไมใหมันลง ใหความรูอยูกับน้ี ถูกตอง ส่ิงเหลาน้ันยังไมจําเปนเวลาน้ี 
คือการเปน อยางหนึ่งเวลาจิตมันสงบเขาไปมันออกรูนั้นรูนี้มันออกไปไดนะ เวลาฝกหัด
เบื้องตนครูบาอาจารยทานถึงหามไมใหออก ก็มันเหมือนเด็ก คือเด็กออกจากบานไปนี่ 
ออกไดแตเขาบานไมถูก เด็กไปเที่ยวเพนพานไปแลวมันออกไปไดแตเขาบานไมถูก จิตนี้
กําลังเปนเด็กอยูในวัยนี้มันออกรูได ๆ แตเวลาจะยอนเขามายอนไมถูก น่ีละมันเสียได จึง
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หามไวกอนยังไมใหออก จนกวาวามันเปนหลายคร้ังหลายหนรูจักวิธีเขา รูจักกิริยาอาการ
ของจิต รูจักวิธีปฏิบัติรักษาแลวก็ออก ๆ เปนระยะ ๆ ตอไปนั้นปลอยเลย ออกไหนได 
กลับมาเหมือนเราออกจากบานเรา ไปไหนไปได เรากลับบานของเราไดใชไหมผูใหญ ไม
เหมือนเด็ก ถาเด็กแลวออกไดเขาไมถูก มันผิดกัน  

โยมอินโดนีเซีย หลวงตาคะ เวลาน่ังสวางออก 
หลวงตา สวางชางมัน กระแสของจิตทั้งนั้นมันออกเหลานี้นะ มันออกก็ออก แลวให

ยอนเขามาใหมันสวางอยูภายใน สวางขางนอกสูสวางภายในไมได สวางภายในเม่ือมันสวาง
เต็มที่แลว กําหนดดูสกลกายนี้มันจะเห็นไปหมด ใหยอนเขามาสวางขางในนะ  

โยมอินโดนีเซีย หลับตาอยูก็สวางเจาคะ 
หลวงตา น่ันแหละ สวางใหสวางเขามาขางใน ใหมันเขามาขางใน คือไมใหออกขาง

นอก ไมใหมันสวางไปทางโนนทางนี ้ ใหสวางเขามาขางใน ใหสวางอยูภายใน จากน้ันสวาง
ดูอวัยวะของตัวเองดูเนื้อดูหนัง ดูตับ ไต ไส พุง สวางเขามาน้ีใหมันดูตรงน้ี อันนี้เปนวิธีดู
แกกิเลส ดูอันน้ันสวนมากมักจะเพลินและทําใหเสียได ไมอยากใหดูขางนอก ใหดูขางใน 
เอาละนะ เขาใจแลวเหรอ  

โยม เวลาน่ังแบบน้ี วิญญาณ กับเวทนาหายไปหมด (ความรูสึกวาตัวหายเจาคะ) 
หลวงตา ตัวหายก็หายไป แตใจมันไมหาย มันหายแตอาการของจิตไปสําคัญวาอัน

น้ันหายอันน้ีหาย ตัวของตัวอยูน้ีไมหายเขาใจแลวเหรอ  
โยมอินโดนีเซีย วิญญาณกับเวทนาหาย 
หลวงตา มันจะหายชางหัวมัน ใหมันรูอยูที่จิต อะไรหายชางมัน แมแตเวลาจิตมัน

รวมเต็มท่ีของมันแลวมันจะหายหมดเลย อะไรทุกอยางไมม ี รูสึกอยูตั้งแตเพียงความรูอัน
น้ัน แตไมรูวาอยูสูงอยูต่ํา ไมกําหนด เปนเฉพาะปลอยหมดอันนี ้ เขาใจเหรอท่ีพูดน้ี ให
ภาวนาอยางน้ันนะ อยาดวนใหออก สวางใหมันสวางอยูภายใน สวางอยูในตัวของเรา เม่ือ
มันสวางอยางน้ันแลวดูตาง ๆ แลวมันจะจาข้ึนมา ขางนอกยังไมดี มันสวางนอกทําใหเรา
เพลินแลวผิดไปได แตความสวางใหอยูภายในนี้ยังไงก็ไมผิด ถึงไมออกใชอะไรก็ไมผิด ถา
ยิ่งออกใชพิจารณานี้ก็ยิ่งกระจางแจงขึ้นมา เขาใจหรือเปลาท่ีพูดน้ี เอาจับเอาไว 

เราอยากใหรูใหเห็นเร่ืองจิต อะไรจะอัศจรรยยิ่งกวาจิตไมม ีพูดอยางชัดเจนเลย ยัน
ไดเลย อะไรที่จะเลิศยิ่งกวาจิตนี้ไมมีในโลกอันนี ้ คือจิตน้ีเปนธรรม ธรรมเปนจิตลวน ๆ 
แลวเลิศไปเลยเชียว ไมมีอะไรเทียบไดเลย ดังที่วาถังขยะ ๆ ถังขยะนี้ม ี๒ ประเภท คือถัง
ขยะอันหนึ่ง ทั้งรางกายและจิตใจที่มีกิเลสเรียกวาถังขยะ ทั้งสัตวทั้งบุคคล น่ีอันหน่ึง แยก
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ออกไปเปนจิต จิตมีกิเลส เรียกวาจิตนี้ถังขยะ รางกายเปนสภาพของเขา จะวาถังไมถังเขา
ไมมีปญหาอะไรแหละ วาก็หมายถึงจิตเพื่อใหรูตัวตางหาก น่ีมันเปน ๒ ชั้น ๆ เออ วันน้ี
สายแลวไมเอามากแหละ ถาพูดไปอีกเดี๋ยวมันจะลามปามอีก เอาละเลิก 
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