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อยูดวยศีลดวยธรรมแลวเย็น 
 

 นี่เขากําลังขุดรอง เปนคลองอีกคลองหนึ่งขาง ๆ เคียงกันมากับหวยหมากแขงนี ้
ขุดนี้ดูจะเอาออกทางโนน เราก็ไปดูทางโนน เขาวาจะมีขุดคลองไปขางในกําแพงนี้ สวนนํ้า
ทะลุออกโนน ทานปญญาทานเปนผูกะโครงการอะไร ๆ เราเปนแตเพียงวาไปคอยดู ๆ 
หากวาขัดของอะไรจะปรึกษากัน เตือนหรือแกไข จึงตองไดออกไปอยูเรื่อย ๆ  เวลาน้ีเขา
กําลังทํางานขางนอก การขุดการอะไรตออะไรเวลานี้ยุงทั่วไปหมดแถวนี ้ เราไปดูเสียตอน
วาง ๆ อันหนึ่งตอนเชาแตเชา พอสวางปบรีบออกไปเที่ยวดูนั้นดูโนน อยางหนึ่งตอนเย็น
ถึงจะออกได เวลาอ่ืน ๆ ไมไดนะ กลางว่ีกลางวันน่ีไมไดเลย เหมือนผูตองหาแหละ เขารุม
เอาหลงทิศไปเลย เปนอยางน้ันนะ ก็เวลานั้นเราไมไดตองการอะไร เราจะตองการในจุดที่
เราไปดู ๆ จึงตองหาเวลํ่าเวลา 

บางคนก็จะไมพอใจก็ม ีมันแยกยากนะแยกใสหัวใจคน คิดไปทันทีแหละเปนอกุศล
แกตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ความคิดความรูสึกของเราไมไดเปนอยางนั้น มันหาเอาจนไดน่ันแหละ
เรื่องที่จะเปนฟนเปนไฟเผาเจาของ ไปอะไร ๆ รุมใสเลย ไมทราบอะไร ก็เห็นกันอยูทุกวัน 
แลวรุมใส ๆ บางทีก็ดุเอาบางซิ น่ีอันหน่ึง เคียด โกรธ กิเลส มีหลายแบบเราพูดจริง ๆ นะ 
โห รักษาหัวใจคนไมทราบจะรักษาแบบไหน การรักษาแบบน้ีกลายเปนเร่ืองทําลายแบบน้ัน
เขาไปอีก มันแทรกกันอยูนั้น จึงตองไดระวัง ๆ  

นี่เขากําลังทําถนนใหญออก เห็นไหมละ ขางคลองนั่น ตนเสากําแพงไถขาดไปหมด
เลย ทีแรกก็วาจะเอาใหเปนแนวกําแพงไปน้ี ทานปญญาทานก็ทําของทาน ทีน้ีทานไมทราบ
เรื่องเกี่ยวโยงกันยังไงบาง คือนาเขาอยูทางน้ัน น่ีมันลําบากนะ เราไปเห็นเสาต้ังอยูน้ัน อาว 
แลวกัน มันยังไงกัน ดูแลวรีบแกทันทีเร่ืองราวมัน ไถตนเสากําแพงออกหมดแลวทําถนน
ผานดังท่ีเห็น ใหนาเขาออกทางนี้ไดไปนี้ไมตองมาเกี่ยวของกัน เขาก็เปนอิสระของเขา 
สะดวกสบาย การปดเปดประตูของทางวัดเราก็สะดวกสบาย ไมตองเปนกังวลวาใครจะมา
เกี่ยวของ เม่ือมีทางใหเขาแลว เขาก็ออกเขาของเขาสบาย สิ่งที่ตองทําจึงตองทําใหอยางนั้น 
จากน้ันเขาก็จะเอาหินลูกรังเทขางบนไว เม่ือเชาน้ีไปดูหมดสุดสายเลยแหละจึงเขามา 

ขอใหพี่นองทั้งหลายทําความอบอุนกับศีลกับธรรมนะ จิตใจอยาใหพรากจากธรรม
ไป ทานท้ังหลายจะมีความอบอุนอยูภายใน ๆ โดยเฉพาะ ๆ ไปที่ไหนจะอบอุนตามจิตเขา
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ไปสัมผัสกับธรรม ธรรมคืออารมณแหงความอบอุน ตอไปก็ขึ้นเรื่อย ๆ อบอุน แนนหนา
มั่นคง หลายแบบท่ีจะแสดงข้ึนจากความดีของตนท่ีบําเพ็ญธรรมภายในใจ เพียงเราระลึก
ถึงพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ ก็พุทโธ ธัมโม สังโฆ ครอบโลกธาตุ พอแย็บปบนี้ถึงกัน
หมดเลย อันน้ีละเขาสูหัวใจ ใจน้ีเวลาบําเพ็ญเต็มท่ีแลว ใจน้ีกับธรรมก็เขาเปนอันเดียวกัน 
ดังท่ีวานํ้ามหาสมุทรก็เคยพูดแลว เวลาน้ียังไมเปนอันเดียว ตองอาศัยธรรมเปนเครื่องอบ
รมใหเช่ือมเขาหากัน เพียงแตระลึกถึงธรรมเทาน้ันเราก็สบาย ๆ นะ 

ไปที่ไหนอยาลืมอรรถลืมธรรม ใหมันมีในหัวใจเรา มีแตกิเลสรุมลอมบีบบ้ีสีไฟ
ตลอดเวลา ใจดวงไหนก็ดวงนั้น แลวจะหาความสุขมาจากไหน กิเลสเคยใหใครไดรับความ
สุขมีที่ไหน ถากิเลสพาโลกใหไดรับความสุขแลวศาสนาก็ไมควรจะมีหรือไมมี พระพุทธเจา
ก็ไมจําเปน บําเพ็ญตะเกียกตะกายมาตรัสรูธรรมเพื่อสอนโลกหาอะไร กิเลสเขาก็พอตัว
ของเขาแลว เขาไมจําเปนจะตองหาอะไรมาชวยเหลือสงเสริมใหเขามีความสุขย่ิงกวาน้ันไป
อีก เพราะเขาสรางความสุขใหแกโลกเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว น่ีถาเปนอยางน้ันไดนะศาสนา
จะไมมี แตนี้มันเปนไมได คําวากิเลสคือตัวฟนตัวไฟอยูในหัวใจ อยาไปหาท่ีไหนหากิเลส 
หาธรรมก็อยาพากันไปหาที่ไหน หลงผิดท้ังน้ันวาง้ันเลย 

ใจน้ีเปนตัวรับทราบ เปนตัวมหาเหตุ แลวความดีชั่วก็อยูที่ใจ ฝงอยูที่ใจ เกิดอยูที่ใจ 
ไดแกกิเลสกับธรรม เกิดอยูที่นี่นะ ฝงอยูในนั้น แลวแตทางไหนจะมีกําลังมากนอยจะฉุดจะ
ลากหัวใจซ่ึงเปนสมบัติของตนน้ันแหละ เพราะทั้งสองอยางมันแยงกันครองใจดวงเดียวกัน
ทั้งธรรมทั้งกิเลส พอทางกิเลสมีโอกาสก็ลากไป ๆ เวลาน้ีกิเลสไมเพียงแตมีโอกาสนะ มัน
ครอบโลกธาตุมานานแสนนาน จะสงบลงไดบางเปนกาลเปนเวลาท่ีพระพุทธเจามาตรัสรู
เทาน้ัน ธรรมมีอยูก็จริงแตไมมีใครรื้อฟนขึ้นมาก็ไมเกิดประโยชน เหมือนแรธาตุเต็มอยูใน
แผนดิน เดินเหยียบยํ่าไปมาก็ไมมีใครสามารถนํามาทําประโยชน มันก็กลายเปนแรธาตุ
เหมือนธรรมดาไปหมดจะวาไง เหมือนแผนดินเราเหยียบไปยํ่ามาน่ี 

ทีนี้เมื่อมีผูไปคนคิดแลวก็นําแรธาตุตาง ๆ มาใชประโยชนเต็มโลกเห็นไหมละ ถามี
ความฉลาดไปเอามา นี่ธรรมพระพุทธเจาก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน ธรรมธาต ุนั่นฟงซ ิเลิศ
เลออยูกับนี้ ไมมีอะไรเสมอวางั้นเลย ในโลกอันนี้ไมม ีสามแดนโลกธาตุเปนแดนที่เกิดที่อยู
ท่ีเจ็บท่ีตายของสัตวโลกท่ีกิเลสครองหัวใจเทาน้ันเอง ไมมีแดนใดจะหวังพึ่งเปนพึ่งตายกับ
มันไดเหมือนธรรม ถาธรรมมีมากมีนอยอบอุน ไมมีเส้ียนมีหนาม ไมมีฉากหนาฉากหลัง
อยูในน้ัน กิเลสมีรอยสันพันคม มีอะไรขึ้นมาความระแวงเคลือบแคลงสงสัยจะติดตามเขา
มา ๆ  
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แมแตเรามีเงินกองเทาไรอะไรนี ่ เราก็ยังตองเคลือบแคลงสงสัยเปนหวงเปนใยอยู
น้ันแหละ หาความสบายใจไมได ถาธรรมภายในใจไมมี ทานวา อโจรหรโณ นิธิ ขุมทรัพย
คือธรรมภายในใจ โจรมารอะไรมาทําลายไมได น้ําก็ทวมไมได อะไรทําลายไมได ทานก็
บอกไวแลว สวนนอกจากน้ันหาความแนนอนไมได นี่ทานบอก เราฟงซิเราเปนลูกชาวพุทธ 
หู ตา จมูก ล้ิน กาย เรามีแตกิเลสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืน คร้ันกลับมาก็มีแตมาบนเพอ
ละเมอเพื่อระบายทุกขตอกันฟง มันจะระบายทุกขอะไร มันขนทุกขเขาหูเขาตาเขาใจกัน 
คนนั้นก็กองทุกข คนนี้ก็กองทุกข ใครระบายออกมามีความสุขความสบายพอจะไดยึดมา
เปนสิริมงคลเปนความอบอุนแกตน จากกิเลสที่สรางกองทุกขใหบุคคลถึงกับมาระบายนั้น
มันไมม ีจะใหพูดวายังไงอีก ก็ดีดดิ้นกันอยูอยางนี้เหรอ 

กิเลสมันหนาดานข้ึนทุกวันนะ ใหทานท้ังหลายจําเอาไว เอาธรรมจับ เราพูดอยาง
อาจหาญชาญชัย มันรูอยูจัง ๆ ในหัวใจน่ีจะวายังไง ไปที่ไหนมันทิ่มมันแทงอยูตลอดเวลา 
แตมันไมไดเหมือนเส้ียนเหมือนหนามเหมือนหอกเหมือนหลาวแทง ไมงั้นมันหงายไป
หมดแลวแหละ พระพุทธเจาตรัสรูแลวก็หงายเลย พระสาวกทานไดบรรลุธรรมหรือไมได
บรรลุก็ไมทราบก็หงายเลย กิเลสฟาดเอาแหลก ๆ  แตน้ีรูเหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น 
ไมสามารถที่จะมาเสียดแทงอันนั้นได ธรรมชาติน้ันจึงเรียกวาธรรมธาตุ หรือโลกุตรธรรม 
ธรรมเหนือโลกแลว อันนี้มันก็ดิ้นอยูในวงของมัน แตมันก็ทนเห็นทนดูไมไดจะวาไง เขาเอา
ไฟเผากันก็เห็นอยู แตเราไมรอนก็เห็นอยูจะวาไง 

ความดีความชั่วมันเห็นกันอยูตลอดเวลาปดไดที่ไหน ทานบอกวาท่ีลับไมมีในโลก 
ยิ่งกับธรรมดวยแลวมีไดยังไง ไมมี เห็นหมด น่ีละพระพุทธเจาท่ีวาทาน โลกวิท ูทานรูอยาง
น้ัน นํามาสอนโลกดวยความรูแจงจริง ๆ พวกเราใหมีความคัดคานตานทานเหน่ียวร้ังกัน
บางนะจิตใจ ไมงั้นกิเลสจะเอาไปถลุง ตั้งแตวันนี้ถึงวันตายสรางความชั่วไดมากขนาดไหน 
แลวตกนรกนี้จะนานสักเทาไรกวาจะไดฟนขึ้นมา จากผลแหงความช่ัวท่ีตนทําในภพหน่ึง ๆ 
น้ันคิดบางซิ ความดีเราทํานี้เพื่อความดีตอเราจนกระทั่งถึงอนันตกาลถึงนิพพานเที่ยง คือ
ความด ีแนะมันก็รับกันอยูนั้น 

จะเอาทางไหนก็เอาซิ ถาจะเอาทางกองทุกข ตายกองกันอยูนี้มันก็ตายกองกันเห็น
อยูชัด ๆ อยางนี้ เปนยังไงปฏิเสธกันไดไหมตายกองกัน ไปที่ไหนมีแตปาชาของสัตว เหลา
นี้มันอดอยากที่ไหน ปาชาของสัตวมีเต็มไปหมด แตไมเรียกเขาวาเปนปาชา เชน สัตวไกนี้
มันลมมันตายที่ไหนก็เปนปาชาของสัตวที่นั่น ๆ บนฟาบนอากาศ จิตวิญญาณอยูที่ไหน มัน
เกิดมันตายไดทั้งนั้น ๆ ดูใหมันชัดอยางนั้นซ ิพระพุทธเจาสอนโลกทานสอนอยางนั้นนี่นะ 
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ทานไมไดมาง ูๆ ปลา ๆ เหมือนเรา แลวคําวาปาชาก็คือวา ความทุกขมันฝงอยูนั้น ทนไม
ไหวตายแลวเกิด เกิดเอาอีกเปนทุกขอีกเพราะสรางกรรมของตัวเอง ผลของกรรมยังไม
หมดมันไมสิ้นไปไดละซ ีอันนั้นมาอันนี้ตอกันไปเรื่อย 

เพียงเราจะอุตสาหบําเพ็ญธรรม บังคับหัวใจเจาของบางตอความดีงามท้ังหลาย 
ทําไมจะไมได เราตองคิดซิเราเปนผูรับผิดชอบเรา จะปลอยเลยตามเลยเปนซุงทั้งทอนไหล
ไปตามแมน้ํา ซุงมันไมเจ็บไมปวดแสบรอนนะ แตซุงของมนุษยเรานี้มันมีหัวใจ ของสัตวมี
หัวใจ ไปที่ไหนกลิ้งไปที่ไหนทุกขไปที่นั่น มันไมไดเหมือนขอนซุงกลิ้งหรือลอยน้ําไปนะ หัว
ใจที่ถูกกิเลสมันเอาใหจม ๆ เหมือนไมมีราคํ่าราคาเลย เปนขอนซุง กิเลสถลุง เราจะดีดจะ
ดิ้นเจาของเพื่อสรางความดีทําไมจะดีดไมได ก็เราเปนคนรับผิดชอบเรา 

เราพูดจริง ๆ เราไมไดมีอะไรมาหลอกพี่นองทั้งหลาย เพราะฉะน้ันจึงกราบพระ
พุทธเจาทุกพระองคอยางราบหาที่คานไมไดเลย รูตรงไหน ๆ ก็พระองคสอนไวหมดแลว 
แลวคานพระพุทธเจาไดยังไง ส่ิงท่ีเรารูเราเห็นเราก็คานไมได แลวส่ิงน้ีพระพุทธเจาสอนไว
แลว ๆ แลวจะเอาอะไรมาคานพระพุทธเจาละ น่ีซิมันสลดสังเวชนะ ทุกวันน้ีย่ิงหนาข้ึนจน
จะดูไมไดพูดจริง ๆ ไมรูนะ เราจะไปตําหนิใครก็ไมได มันเปนหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่
กิเลสเหนือหัวใจสัตวโลก มันบีบบ้ีสีไฟอยูน้ันเราไมรู เหมือนขอนซุง 

แตขอนซุงอันนี้มันเปนทุกขนั่นซี ไมมีทาตอสูเรียกวาขอนซุง เปนความทุกขความ
เดือดรอน วันหน่ึง ๆ หาความหมายหาที่ยึดที่เกาะเปนที่อบอุนแกตัวเองไมไดเลย ทั้ง ๆ ที่
ยุงอยูกับกิเลสอยูตลอดเวลา ก็ยุงเรียกวาหาหลักเกณฑไมไดน่ันเอง เปนคนหลักลอยตลอด
ไปเรื่อย ตั้งแตเกิดมานี้สรางแตบาปแตกรรมตามอํานาจของกิเลส ตายไปแลวน้ีจะเสวย
กรรมอันนี้ไปอีกนานสักเทาไร ถาเราสรางบุญเราจะเสวยความดีไปนานเทาไร เราตองคิด
บางซิ เราเปนผูรับผิดชอบเรา จะปลอยใหกิเลสถลุง ๆ เอาเลย เวลาเปนทุกขกิเลสไมได
เปนทุกข มันบีบบ้ีสีไฟคนตางหาก คนเปนทุกข ไฟจี้คนไฟไมไดเปนทุกข คนเปนทุกขตาง
หากนะ พิจารณาซิ 

นี่ดูไปไหนมันจะดูไมไดนี่นะ โถ ทําไมหนาแนนเอานักหนากิเลสน่ี เพราะฉะน้ันคน
ชั่วจึงมีมาก การสรางบานสรางเมืองคนดีมีจํานวนนอย คนช่ัวมีมาก ไปที่ไหนเตะถีบยันกัน 
มีแตเรื่องความสกปรกเลอะเทอะเต็มบานเต็มเมือง ในวงราชการงานเมืองตาง ๆ หาความ
สะอาดไมไดเลย มีแตความสกปรกท่ีกิเลสไปสรางสวมสรางถานไวในวงงานตาง ๆ สะสาง
จะหวาดจะไหวยังไง มันสรางข้ึนมากย่ิงกวาสะสางน่ี ไปที่ไหนมีแตความทุกขความรอน
เพราะกิเลสน้ีละสรางข้ึน อูย เราสลดสังเวชนะ น่ันละกิเลสท่ีมีอยูในหัวใจของเรา เราสะเรา
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สางไมทันกับมันกอเหตุการณขึ้นมา น่ีเวลามันหนา หนาอยางน้ัน เทียบเขามาหาเจาของซิ 
เราสรางความดีน้ีไมทันมัน ๆ แตยังไงก็ตามเมื่อสรางไมถอย ทัน แนะ ใหเอาจุดน้ีนะ  

ทําไมไมทัน กิเลสกับธรรมมีอํานาจเหมือนกัน แตสุดทายแลวก็ธรรมมีอํานาจเหนือ 
แนะ ธรรมปราบกิเลสได ไมมีอะไรเหลือเลยแหละกิเลสน่ี ดังพระพุทธเจา พระอรหันตน้ี
ทานผูปราบกิเลสได หาความทุกขในใจไมมีเลย น่ีคุณคาแหงการปฏิบัติตนดวยความ
อุตสาหพยายาม เวลาไดผลขึ้นมาเปนที่พอใจแลว พระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตก็ดี ทาน
เหลาน้ีต้ังแตวันท่ีตรัสรูปงข้ึนมาเทาน้ัน เรื่องกิเลสตัวสรางทุกขนี้พังลงไปจากจิตใจแลวนั้น 
ทีน้ีมีแตธรรมเปนธรรมธาตุลวน ๆ ตั้งแตบัดนั้นไปตลอดอนันตกาลจะหาความทุกขนิด
หน่ึงเขามาในใจไมไดเลย ทานจึงเรียกวานิพพานเท่ียง นิพพานคือความดับทุกข ดับ
อยางเที่ยงถาวร ดับไมมีวรรคมีตอน ดับตลอด ท่ีวานิพพาน ๆ คือความดับแหงสมมุติ
ท้ังหลาย สมมุติก็คือกิเลสเปนตัวสมมุต ิ ตัวสรางเส้ียนสรางหนามสรางฟนสรางไฟใสหัวใจ
สัตวโลกคือกิเลส เอาอันนี้แหลกลงไปแลวไมมีอะไรเหลือเลย  

น่ันละ ทานประกาศธรรมสอนโลกปาง ๆ คือทานไมมีทุกขเลย มีแตบรมสุขเต็ม
พระทัย เต็มหัวใจของสาวกทาน จากการอุตสาหพยายามบําเพ็ญมาหนักเบามากนอยทาน
ไมถอย ผลเวลาไดข้ึนมาก็อยางเดียวกันกับกิเลสเผาสัตว เวลาผลไดขึ้นมานี้ตั้งกัปตั้งกัลป
มันก็ถูกเผาอยูอยางนั้นตลอดเวลาเหมือนกัน ทีนี้ธรรมเมื่อไดสรางขึ้นมาใหเต็มเม็ดเต็ม
เหน่ียวแลวก็หมด คําวาทุกขในจิตใจของพระพุทธเจา พระอรหันตไมมีเลย หมด หมดโดย
ส้ินเชิง แลวนอกจากคําวาหมดทุกขแลว บรมสุขยังทับกันไวอีกอยูอยางนั้นตลอดไปฟงซ ิมี
อดีตอนาคตที่ไหน วากาลน้ีสุขกาลน้ันจะทุกข กาลน้ีแปรปรวน กาลน้ันจะสงบรมเย็น ไมมี 
เรื่องสมมุติเหลานี้ไมมี เท่ียงตรงอันเดียวเลย นี่มันก็ชี้ไดชัดเจนที่วา ออ มีกิเลสเทาน้ันท่ี
สรางความทุกขใหแกสัตวโลก จนกระทั่งไมมีวรรคมีตอน ไมมีฝงมีฝา สามแดนโลกธาตุน้ี
เปนที่อยูแหงกองทุกขของสัตวทั้งหลายเพราะกิเลสบีบบี้สีไฟเทานั้น หรือท้ังน้ันวาง้ันเลย 
ไมมีเกาะใดดอนใด  

พอพนจากเกาะกองทุกขนี้แลว ถึงนิพพานก็แบบเดียวกันอีก แตอันน้ันหาประมาณ
ไมไดเลย อันนี้ยังบอกวาสามแดนโลกธาตุ ยังมีขอบเขต กามโลก รูปโลก อรูปโลก 
กามภพ รูปภพ อรูปภพ น้ีเปนแดนแหงสัตวท้ังหลายท่ีอยูดวยความหมุนเวียน จากนี้ไป
แลวหมดไมมีฝง เลยไปทุกอยางจึงเรียกวาวิมุตต ิพนไปหมดโดยประการทั้งปวง น่ีผลแหง
การปฏิบัต ิมันจะทุกขยากขนาดไหนตองสูซิ เราเปนผูรับผิดชอบในตัวของเรา จะปลอยให
กิเลสเผาตอหนาตอตาน้ีมันเกินไปนะ ตองชวยตัวเอง  
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เวลาน้ีกิเลสกําลังหนาแนนทีเดียว ตางคนตางไดความสงเสริมเขามาหาเช้ือภายใน
คือใจท่ีมันดีดด้ินมันเสาะแสวงหาอยูแลว พออะไรผานหูผานตามันจะควา ๆ เขามาก็มา
เผาตัวเอง เวลาน้ีโลกกําลังคละเคลากัน โลกนอกโลกในเมืองเขาเมืองเรา น้ันละเขามาคละ
เคลากัน ส่ิงตาง ๆ ก็ติดมากับคน ทีน้ีเวลาเจอกันเขาแลวมันก็พัวพันกัน แลวก็นํามาเปน
เร่ืองเปนราวในคนแตละคน ๆ ตลอดถึงสัตวก็เดือดรอนไปดวย เวลาน้ีจึงมีแตเร่ืองการสง
เสริมกิเลสนะ คนน้ันผลิตข้ึนท่ีน่ัน คนน้ีผลิตข้ึนท่ีน่ี ประเทศน้ันผลิตธรรมข้ึนท่ีน่ัน ๆ เขามี
ความรมเย็นเปนสุขอยางน้ัน ๆ ประเทศน้ันผลิตธรรมข้ึนมามีความรมเย็นเปนสุขอยางน้ัน 
ๆ อยางน้ีเราเห็นท่ีไหน ไมมีวางั้น มีแตกิเลสผลิตกองทุกขใหสัตวโลกเผาตลอดเวลาเลย น่ี
ซิมันสําคัญ เอามาเทียบใหมันเห็นชัดเจนท่ีวา ถาธรรมอยูที่ไหน แมในบานน้ีผูใดมีธรรมผู
น้ันเปนสุขกวาเพ่ือน อยูอยางนี้ละ  

กวางไปเทาไรถามีธรรมตรงไหน น้ันละมีท่ีซุกหัวนอนคนเรา กับธรรมเทาน้ันนะ 
อันน้ันส่ิงใหนอนเปนแตเพียงอาศัยเทาน้ัน อยูกับมันก็อยูดวยความไมนอนใจ ตางฝายตาง
จะพังตอกันอยูตลอดเวลา หาความสุขท่ีไหนได แตใจกับธรรมไมพรากจากกันอยูที่ไหนอบ
อุนตลอดไปเลย เปนอยางน้ันนะ ทานท้ังหลายจําเอาไว การสอนทานท้ังหลายหลวงตาพูด
จริง ๆ อาจหาญ ยกมาสามแดนโลกธาตุมาโจมตีหลวงตาบัวจะแบบไหนก็ตามเถอะ มันก็
คือถังขยะ มันก็คือหมาเหาฟาเขาใจไหม อันนั้นไมไดมาเกี่ยวของเลย เลยไปหมดแลว เอา 
หัวใจอันนี้ก็ยกขึ้นอีกเปนแบบเดียวกัน จึงกลาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง คําพูดเชนน้ีเราก็ไม
เคยพูด เพราะเราไมเคยรูเคยเห็นเคยเปนแตกอน เขาทุกขเราทุกขมันก็แบบเดียวกัน ถึง
ขนาดที่วาแขงกันไมได เรื่องความมืดความบอด ความทุกข ความทรมาน มันเปนเหมือน
กันหมด  

ทีน้ีเวลาคุยเข่ียขุดคน ตามธรรมที่เปนเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความชั่วชาลามกทั้ง
หลายออก ความสุขก็คอยมีขึ้นมา ความสวางไสวก็มีขึ้นมา ยกตัวอยางเชนการปฏิบัติธรรม 
เอาต้ังแตตนเลยละ วาง้ันเลย พอบวชแลวก็เขาใจในตัวเอง ตัดสินใจตัวเองในวันบวชน้ัน
เลย บัดนี้เขามาสูเพศของพระแลวไมไดเหมือนโลก เปนคนละฝงละฝาแลว เราตองปฏิบัติ
ตามหนาที่ของพระโดยถายเดียวเทานั้น จิตปกปุบลงไปตั้งแตบัดนั้นตลอด สุขทุกขก็ตาม
แนวทางของพระเทานั้น จะไปแนวอื่นไมไดตองไปตามแนวทางของพระ บุกเบิกเพิกถอน
ไปเรื่อย ทุกขสุขอะไร ลําบากลําบนขนาดไหน เราอุตสาหพยายามไปเร่ือย ๆ อยางนั้น  

ต้ังแตบัดน้ันเรียกวาคอยแกคอยไขความช่ัวท่ีมันมืดหนาสาโหดภายในใจ ออกดวย
ศีลดวยธรรมเร่ือย ๆ ๆ มา จนกระทั่งถึงบัดนี้ไดมาสอนพี่นองทั้งหลาย นี่ผลไดมาเปน
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ลําดับ ๆ ต้ังแตวันบวช ไมไดสรางความเดือดรอนใหแกตนตั้งแตบวชมา วาไดทําความ
ทุกขความเสียหาย ขามเกินสิกขาบทวินัยอะไร ๆ อยางน้ีใหเกิดความเสียหายแกตนไมมี มี
แตความอบอุนเพราะศีลก็บริสุทธ์ิแลว ธรรมก็บําเพ็ญทุกวัน หิริโอตตัปปะ มีประจําใจอยู
แลว คนเรามันก็เย็น ๆ ละซิ อยูดวยศีลดวยธรรมเย็น เอา ทีนี้พูดถึงเรื่องในปา นี้อันหนึ่งที่
ชัดเจนมากนะ ในขณะแรกท่ีเราไปบําเพ็ญน้ี ธรรมในใจของเราเรายังไมมีหลักธรรม เชน 
ความสงบของใจ สมาธิของใจก็ไมมี แตศีลบริสุทธิ์อบอุน ไปคนเดียวนี้ระมัดระวังมากที
เดียว ถาผิดพลาดประการใดไมมีที่จะประกาศโทษของตนที่ผิดพลาดตอศีลขอนั้น ๆ ให
เพื่อนฝูงฟง โทษนั้นจะไมลดตามที่วินัยทานวา เมื่อตองอาบัติแลวตองไปแสดงโทษตนเอง
ใหเพื่อนฝูงฟง องคใดองคหนึ่งอยางนั้นนะ บอกวาไดผิดพลาดทําอันนั้นอยางนั้น ๆ มา
แสดงโทษ ทานวาแสดงอาบัติ 

ทีนี้ไปคนเดียวไมมีที่แสดงอาบัติ ไมมีที่แสดงโทษ ย่ิงระมัดระวังเต็มเหน่ียวเลย 
สมมุติวาเปนโทษขึ้นมานี ้ ยังไมไดพบพระเพื่อนฝูงหรือองคใดก็ตาม พอแสดงโทษใหทาน
รูเร่ืองรูราว โทษนั้นจะ ๑).ระงับ ๒).ลดลงไป จะไมกําเริบทานบอก เร่ืองราวจะผานไป
หมด เรื่องทุกขทั้งหลายจะระงับเพียงเทานั้น ถาไมไดแสดงอาบัติตอพระสงฆที่อยูรวมกัน
แลว เกิดวาตายในเวลาน้ันเปนยังไง นี่ที่มันเดือดรอนตรงนี้ซ ิ จึงตองระมัดระวัง ยกตัว
อยางเชน พระองคหนึ่งในครั้งศาสนาพระพุทธเจากัสสปะ ทานก็นั่งเรือไป เรือพาไปริมฝง 
แลวมือคะนองยังไงไมทราบ ทานก็ไมไดตั้งใจ เอื้อมมือไปจับใบตะไครน้ํา พอไปจับเรือมัน
วิ่งปดนี้ขาดติดมือ โอย.ตกใจที่นี่ แลวกันจับอันน้ีขาดติดมือมาแลวน้ี ทานหามไมใหพราก
ของเขียว พรากของเขียว เชน ตัดไมดายหญาอยางนี้หาม ตามพระวินัยมีอยางนั้น อันนี้
ทานทําอยางนี้ทานก็เดือดรอน มิหนําซํ้ามันก็เสริมไปกับโรคภายใน จะเปนโรคทองหรือ
โรคอะไรเราก็จําไมได ปวยหนัก เขามาหาผูแสดงอาบัติไมได ตาย ตายไปเปนพญานาค
เห็นไหม นี่ละเรายกออกมายอ ๆ 

นี่ละอํานาจแหงจับกอตะไครน้ํา ใบตะไครนํ้าขาด ไมไดแสดงอาบัติตายเสียเวลาน้ัน 
ทั้งที่กําลังเดือนรอนดวยโทษอันนี้อยู ไปเปนพญานาคน้ี ก็พูดเพียงเทานี้เอามาเปนคติตัว
อยาง เพียงเทานี้เปนได เห็นไหม จึงตองระมัดระวังเต็มเหนี่ยว ถาไปอยูองคเดียว
ระมัดระวังเต็มที่ เพราะเมื่อเปนอาบัติแลวจะแสดงตอผูใดไมได เราตองเปนตัวของตัวเรา
เต็มตัวเลย นี่ก็รักษามา  

ทีน้ีความชุมเย็นภายในจิตใจ อบอุนภายในใจ เพียงศีลเทานั้นพอ ไปอยูในปาเสียง
กระหึ่ม ๆ เสียงเสือนะ เดินจงกรมนี่เสือกระหึ่ม เอา ตายก็ตายเถอะ หากวาจําเปนจริง ๆ 
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ตายแลวเราตองไปสวรรค มันแนอยูในหัวใจนะ มันอบอุน เอาแคน้ีกอนนะ เราเองดําเนิน
มาสอนพ่ีนองท้ังหลายมาโกหกเหรอ ไปอยูในปา ปาแตกอนไมไดเหมือนทุกวันนี้นะ พวก
ชางพวกเสือพวกสัตวพวกเนื้อเต็มไปหมดไมวาปาไหน ๆ มันไมมีเฉพาะทุกวันนี้เทานั้น
แหละ เพราะถูกถากถางออกหมดคนมันมีมาก ตนไมใบหญาฉิบหาย สัตวตายหมดนะ  

แตกอนกาวเขาไปตรงไหนเปนปาทั้งนั้น ปานั้นมีสัตวมีเสือมีเนื้อมีทุกอยางอยูในนั้น
หมด เพราะมันมีมาก คนไมมีมากแตกอน การซื้อการขายไมม ีถนนหนทางไมม ีทางแบบ
ทางรถทางราไมมี มีก็ทางคนเดินเปนดาน ๆ ไปเทาน้ัน ไปที่ไหนสัตวเต็มตามขางทาง เปน
อยางงั้นนะ เวลาไปอยูที่เชนนั้นมันจะกลัวอะไร มันก็ตามนิสัย เราน่ีกลัวเสือเปนเบอรหน่ึง 
หมีเปนที่สอง สวนงูนั้นกลัวไมกลัวก็ไมคอยเปนอารมณ แตเสือเปนท่ีหน่ึง หมีเปนที่สอง
เพราะเห็นวาสัตวราย แลวไปอยูในท่ีเชนน้ัน ก็ไปหาที่อยางงั้นละหาที่กลัว ๆ เพื่อรักษาสติ
รักษาจิต ภาวนาจะไดดี มันไมคึกคะนอง ถามีศัตรูอยูขางนอกมันกลัว มันใหถอยเขามา 
แลวอยูดวยความอบอุนฟงซินะ หากวาตายเวลาน้ันก็แนใจ ไปสวรรคไมสงสัยเลย 

เพียงขั้นศีลของเราเทานั้นอบอุน เราก็เห็นชัดเจนในหัวใจของเราวาอบอุน หากวา
ตายก็ไปสวรรคเลย จากน้ันก็บําเพ็ญธรรม ๆ ข้ึนเร่ือย ๆ ธรรมมีในใจ สมาธิความสงบรม
เย็นภายในใจแนนหนาม่ันคงข้ึนเร่ือยๆ ทีนี้ที่พึ่งของเรายิ่งอุนหนาฝาคั่งเขาเรื่อยๆ ทีน้ีเลย
ไมคอยกลัวนะ หาดัดอยูน่ันละ ดัดที่ใหมันกลัวแลวจะไดเรงจิตเขา ความกลัวน่ีหมายความ
วาเปนเครื่องบังคับใหสติกับจิตหมุนเขาใกลชิดติดพันกัน เปนความเพียรข้ึนมา เขาใจไหม 
อาศัยส่ิงภายนอกท่ีนากลัวน่ีละ ดําเนินเขาไป ๆ เวลาอยูในข้ันสมาธิกับปญญาน้ีเร่ืองความ
กลัวจะสงบลงมาก จากนั้นกาวถึงขั้นปญญาละที่นี ่ฟงใหชัด น่ีละการดําเนิน 

พอกาวถึงขั้นปญญาแยกธาตุแยกขันธ แยกสัตวแยกบุคคล แยกสัตวแยกเสือ วา
กลัวมันกลัวที่ไหน ๆ ไลเขาไปหมด เลยไมมีที่กลัว เสือตัวหน่ึง วาขน ขนมันกับขนเราก็มี
เหมือนกัน แนะมันไลกันเขาไปอยางงั้นนะเรียกวาปญญา วาเล็บ เล็บมันกับเล็บเราก็มี
เหมือนกันตื่นหาอะไร วาเข้ียว เข้ียวมันกับเข้ียวเรามันก็มี ซัดกันไปซัดกันมา น่ีเราพูดโดย
ตรงนะ ไปติดกันที่ตรงหางเขาใจไหม ไลไป ถาวากลัวตารึ ตาเราก็มีไมเห็นกลัว ไปกลัว
ตาเสือทําไม ถาวาขน ขนมันก็มีขนเราก็ม ี วาเล็บ เล็บมันก็มีเล็บเราก็มีกลัวมันทําไม ไล
ไปๆ ไปถึงหางนี่ แลวกลัวหางมันเหรอ มันจะออกทางไหนคอยดูนะ หือ กลัวหางมันเหรอ 
ถาจะอวดวาหางเรามีก็ไมเห็นมีใชไหม กลัวหางมันเหรอ ตั้งแตมันยังไมกลัวเราจะไปกลัว
มันทําไม แนะ คือหางติดกับกนมันอยูกับเสือ ๆ มันยังไมกลัวเราจะไปกลัวมันทําไม ตั้งแต
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มันยังไมกลัวหางมัน มันอยูไกลกับเรา เราไปกลัวมันทําไม มันก็แกออกชองนี้จนไดเขาใจ
ไหม 

นึกวามันจะติดหางเสือไมติดนะ กลัวมันไลไป ๆ ถึงหาง ถาวาถึงฟนถึงเขี้ยวมัน 
กลัวเข้ียวมัน เข้ียวเราก็มี แนะอวดกันได สุดทายมาถึงหาง หางมันมีหางเราไมมี ไมมีที่
อวดนะ ตั้งแตตัวมันเองมันยังไมเห็นกลัว เรากลัวทําไม แนะมันยังแกออกไปนั้นไดนะ พอ
ถึงข้ันวิปสสนาแลวจะไมมีคําวากลัวนะ หมุนติ้ว อะไรแยกเปนธาตุเปนขันธไปหมด ใจดวง
นี้ฟงเอาซิ ในระยะนี้เปนระยะแยกธาตุแยกขันธ แยกหนังเน้ือเอ็นกระดูกวาเปนสัตวเปน
เสือเปนอะไรมันไมม ีมันก็มีแตธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ กับเราท่ัวโลกธาตุเสร็จเรียบรอยแลว
หายขามไปๆ ตอจากนั้นฟาดนี้จนกระทั่งมันวางหมดเลย พิจารณาแยกธาตุแยกสัตวบุคคล
ไมทัน อํานาจแหงความสวางของจิตมันจา กําหนดปบน่ีดับปุบๆๆ ความสวางมันเปน
สุญญากาศมันวางเปลาไปหมด ดวยอํานาจแหงจิตที่ไดชําระอยางคลองแคลวแกลวกลา 
รวดเร็วทันใจทุกอยาง นี่เปนอยางงั้น ๆ จิตดวงนี ้ จากนั้นมันก็ขามไปหมดเลย จากความ
วางน้ัน วางขางนอกวางขางใน ปลอยไดหมด พุงไปหมดเลย 

การปฏิบัติความด ี มันจะทุกขยากขนาดไหนเราตองไดความดีประจําตัวของเราจน
ไดน่ันแหละ เราไมไดตามครูอาจารยทุกกระเบียดก็ตาม เราก็ไดแบบลูกศิษยมีครูสอน 
ตองเดินไปตามครูจนได ครูไดบรมสุขเราไดสุขก็ยังด ี ครูเปนเศรษฐีเรามีฐานะไมยากจนก็
ดีใชไหมละ ไมเปนเศรษฐีเหมือนครู แตเราอยูในฐานะไมยากจนก็พอ มันก็ไลกันไป ๆ จน
ถึงหางมันเหมือนเสือเปนไรวะ ถึงหางก็ออกหางเสือไปเลย ไมติด ใหพากันปฏิบัตินะพี่
นองทั้งหลาย โอย เราทุเรศนะ ยิ่งจวนจะตายเทาไรมันอดคิดไมไดนะ มันจาอยูตลอดเวลา
ใหเห็นอยูน่ี จะทําไง ๆ จึงตองอุตสาหพยายามกัน ใหฝนนะ 

การประกอบคุณงามความดีไมไปไหน ท่ีวาเราทําความดีทํายาก ๆ คือกิเลสมันกีด
มันขวางนะ ความดีไมไดยากกับใครแหละ กิเลสตางหากมันยาก มันกีดมันขวางไมใหทํา
ความด ี ใหพากันทราบไวนะ ถาเราจะทําความดีงามอะไรอยางนี้มันจะกีดจะขวางขึ้นมาทัน
ที นั่นคือกิเลสมากีดขวางแลว ฟาดหัวมันลงไป ความดีทานไมไดกีดขวางใครนี่นะ เอา 
สรางลงไป จําเอานะ วันน้ีเทศนเพียงเทาน้ี เมื่อวานนี้ทองคําได ๗๓ สตางค ดอลลารได 
๗๐๙ ดอลล ทองคําที่ไดทั้งหมด ๕,๓๙๘ กิโล 
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