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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๗ 

โลกนี้ไมมีอะไรสมหวัง 
 

กอนจังหัน 

เราอยากพบอยากเห็นพี่นองชาวไทยซึ่งเปนชาวพุทธ ไดหันหนาเขาสูอรรถสูธรรม 
เขาสูวัดวาอาวาสที่มีศีลมีธรรมพอประมาณ ไมอยากใหตืน่นอนแลวก็ดิ้นไปไมมีหลักมี
เกณฑ ไมมีฝงมีฝา ตายแลวจมไปเลยๆ เราไมอยากพบอยากเห็น พุทธศาสนาของ
พระพุทธเจาเลิศเลอสุดยอดแลว ประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบ ถอดออกจากหัวใจนี้
ประกาศเลย พวกมูตรพวกคูถมันกม็าเหาวา อวดอุตริมนุสธรรมอยางน้ันอยางน้ี มูตรคูถ
เต็มหัวใจมันไมไดด ูมนัไปเหาทองคําทั้งแทง ทานทั้งหลายฟงใหดีคํานี้นะ พูดเรื่องของดิบ
ของดีนี้ไมไดนะ พวกมตูรพวกคูถมนัเหา เพราะมีแตมูตรแตคูถเต็มโลกเต็มสงสารเต็ม
หัวใจของสัตวโลกน่ันแหละ หาความดิบความดีไมมีเลย 

พอพดูเรื่องความดิบความดีจากทานผูปฏิบัติดีดังพระพทุธเจาเปนตน มาแสดงแก
โลก โลกไมยอมรับ มันหนาขนาดนั้นนะโลกเรา จะทนเผาไหมอยูนี้ตั้งกปัตั้งกัลป มนัไม
เข็ดไมหลาบไมกลัว กลาหาญชาญชัยเสียดวย ถาเร่ืองของดิบของดีที่จะฉดุจะลากออกจาก
ฟนจากไฟจากนรกอเวจีทั้งเปนทั้งตาย ทั้งมนุษยทั้งเมืองผนีี้มันไมอยากสนใจนะถาเปน
เร่ืองอรรถเรื่องธรรม 

ทานทั้งหลายมานี้ใหพากันสังเกตพนิิจพิจารณา อยามาเดนๆ ดานๆ มาเที่ยววัด
เที่ยววาเที่ยวสนุกสนาน เราเคยดุเสมอนะ ยิ่งไมใชเวล่ําเวลา เวลาค่ําเขาๆ ไหลมาเที่ยว
เตร็ดเตร มันเรื่องอะไร สถานที่นี่ไมใชสถานที่เที่ยวเลนเที่ยวเตร็ดเตรเที่ยวเพลิดเพลิน 
เปนสถานที่เสาะแสวงหาอรรถหาธรรม บางทีเราดุเอา ไลไปแลวก็ดุพรอมดวยนะ ไมอยาก
พบอยากเห็น ทานทั้งหลายมาสูอรรถสูธรรมใหพินิจพิจารณาบาง อยาเห็นธรรมเปนกอง
มูตรกองคูถ แลวเห็นมูตรเห็นคูถเปนทองคําทัง้แทง มันจะจมกันหมด 

เมืองไทยเรานี้เปนเมืองพุทธ นาจะไดมีสติสตังบาง ทําไมจึงไมพากันคิดกนัอานบาง 
นี่เราจวนจะตายแลว พูดนี้ทานทั้งหลายวาดุเหรอ พิจารณาซิ พูดดวยความเมตตาสงสาร 
ขอใหคิดใหอานบางเถอะ หัวใจดวงนี้เลิศเลอสุดยอดถาเอาของดิบของดีเขาเสริม ของชั่ว
ไมดีปดออกๆ ส่ิงใดที่ไมดี เพราะความเลวสุดยอด ความทกุขสุดยอด อยูที่หัวใจของสัตว 
ความดีสุดยอดกอ็ยูที่หัวใจของสัตว ใหคัดเอาความไมดีทัง้หลายออก เอาตั้งแตความดีเขา
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สูใจ จะเปนสิริมงคลทั้งที่เปนอยูและตายไป อยูกับจิตนั่นแหละเปนผูจะรับเคราะหรับกรรม
ทั้งหลาย ไมอยูที่ไหน 

อยาไปตื่นเมฆตื่นหมอกตื่นดินฟาอากาศที่ไหนๆ ไมใชสถานที่ควรตื่น เพราะไมใช
สถานที่ใหสุขใหทุกขแกสัตวโลก ยิ่งกวาหัวใจที่กําลังตื่นอยูเวลานี้ มีตั้งแตส่ิงหลอกลวงเขา
มาหลอกหัวใจ ใจก็ยิ่งตืน่ ตื่นไปเทาไรก็เตลิดเปดเปงไมไดหลักไดเกณฑ เหมือนอยางที่เขา
วากระตายตื่นตูมนั่นแหละ พวกเรานี้พวกกระตายตื่นตูม คนนั้นก็ตื่นคนนี้ก็ตื่น หาหลักหา
เกณฑไมได วิ่งไปจนกระทั่งไปถึงพญาราชสีห พญาราชสีหตวาดเอาไว วิ่งมาอะไรกนั ก็วา
ฟาถลมๆ ฟงซิฟาถลม 

กระตายมันนอนหลับอยูใตตนตาล แลวมะตูมมันหลนลงใสกานตาลตูมตามลงมา 
กระตายกําลังหลับ พอมะตูมตกใสกานตาลเปรี้ยงปราง มนันึกวาฟาถลมก็ไปเลยทเีดียว 
ไปก็มีแตบอกฟาถลมๆ สัตวตัวไหนมีเทาไรไดยินวาฟาถลมๆ ก็วิ่งตามมัน ขาหักขาขาดวิ่ง
ไปเรื่อยๆ พวกเรานี่พวกขาหักขาขาด นั่นยังดีนะถูกพญาราชสีหตวาดเอาไว วิ่งไปไหนๆ ก็
วาฟาถลม อยาดวนไป ไหนฟาถลมยังไง ไลใหพาไปดูสถานทีฟ่าถลม ไลกระตายนั่นแหละ
ตัวพาใหฟาถลม หลอกโลก ครั้นไปดูแลวมีแตมะตูมหลนใสกานตาล 

อันนี้ก็เหมือนกัน ไปที่ไหนมีแตฟาถลมๆ ตื่นนั้นตื่นนี้ ใครตอใครอยูที่ไหนตื่นกัน 
มีแตฟาถลมๆ แลวใครจะเตือนใครจะตวาด ราชสีหคือใคร ก็คือศาสนธรรมอันล้ําเลิศของ
พระพุทธเจานั้นแล นี้ตื่นหรือยังพวกเรา หรือจะวาฟาถลมไปเรื่อยเหรอ ใหพากันพิจารณา
นะคํานี้ มีแตพวกฟาถลมทั้งนั้นแหละ กระตายตืน่ตูมๆ ตื่นกันไปไมไดหลักไดเกณฑอะไร 
ใหยึดซิหลักธรรม พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ใหยึดเขาสูที่ใจ พุทโธๆ เพียงเทานี้ก็
กระเทือนใจ กระเทือนพระพุทธเจาทุกๆ พระองค นี่ละธรรมะของราชสีหเปนอยางน้ี เรา
จะรูเนื้อรูตัวนะ ถาธรรมะฟาถลมแลวตายหมดเลย พวกนั้นพวกกิเลสพวกฟาถลม ตายเลย 
ไมมีเขตมีแดน ใหพากันจําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้เสียกอน ขอฝากฟาถลมไปกับทกุ
คนๆ วาผูที่หักหามฟาถลมพอไดสตสิตังบาง คืออะไร ก็คอืธรรม คือพุทธศาสนา จําเอาไว
นะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

(เนื่องในวันคลายวันเกิดของคุณวิชาดา วงศานิตย เจาของสถานที่ปฏิบัติธรรม 
บานธรรมวารี อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา และเจาของบริษัทรอยัล เรนโบว นําคณะลูกศิษย
จากกรุงเทพของหลวงปูสังวาลย เขมโก และหลวงพอสนอง กตปุญโญ มาถวายทองคํา ๑ 
กิโลกรัมครับ) เออ พอใจๆ มันตองใหฟาดินถลมอยางน้ีซิ อันนี้เปนมงคลฟาดินถลมอยาง



 ๓

นี้ นี่ละที่วาทองคําน้ําไหลซึมเปนอยางน้ันละ คอยซึมเขามา วันนี้ตูมตาม มันนากระตายตื่น
มันก็ตองตื่นซิ ตูมตามเลย นึกวาฟาดินถลม ไดทองตัง้กิโล ของเลนเมื่อไร เราก็พยายามจะ
ใหไดทองคําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะทองคําในคลังหลวงของเรามีนอยมาก เมื่อเปนโอกาส
อันดีงามอยางน้ีก็ควรจะไดทองคําเขาสมทบกันๆ 

ที่พูดเมือ่เชานี้เร่ืองกระตายตื่นตูม เราตั้งแตเปนนักเรียน ทุกวันนี้มีหรือเปลาไมรู
หนังสืออยางนี้ ยังมีอยูเหรอ (มีเปนบางเรื่องเจาคะ) ตั้งแตเราเรียนหนังสือเปนนักเรียนอยู
เราไปเห็นหนังสือเลมนี้มันก็จําได เวลาไปบวชไปเจอเอาในคัมภีร โอย มันอยูในคัมภีร
นูนนะ ทานเอาออกจากธรรมในคัมภีรมาสอนพวกครูพวกนักเรียนอะไร จึงไดรู อันนั้นให
ชื่อวาธรรมจริยาอะไรตออะไร นิทานอีสป เวลาเราเปนนักเรียนเราก็อานๆ อานไมไดสนใจ
อะไรละประสาเด็ก เวลาบวชแลวนี้เรียนหนังสือจึงไปเจออยูในคัมภีรๆ ไมใชนอยๆ อยูใน
คัมภีร ทานถอดออกมาสอนประชาชน สอนเด็ก สอนครู นักเรียน มันเปนสาระทั้งน้ันๆ 
แตกอนเราเปนเด็กไมเห็นมีอะไร พอเปนผูใหญไปเห็นอยูในอรรถในธรรม จึงวา โอย มหา
สาระ ทานเอาออกไปสอนคน 

เราอยากใหพี่นองทัง้หลายสนใจทางดานจิตตภาวนา ใหไดเดนขึ้นในหัวใจเราสัก
หนอย โลกอันนี้จะเรียบราบไปหมดเมื่อธรรมไดโผลขึ้นที่หัวใจ โลกที่เปนฟนเปนไฟจะยุบ
ยอบไปหมด ขอใหธรรมไดปรากฏขึ้นในใจ เทากับน้ําดับไฟ พระพุทธเจาตรัสรูปงน้ันละ
น้ําดับไฟ ธรรมไดปรากฏขึ้นแลวๆ ในโลก ตรัสรูขึ้นเพียงพระองคเดียว พวกรุกขเทวดา 
อากาสาเทวดา ภุมมเทวดา จนกระทั่งถึงจาตุม เทวโลก โลกที่อยูของเทวดา ตั้งแตชั้นจาตุม
ไปถึงทาวมหาพรหม พรหม ๑๖ ชั้น ชั้นเทวโลกก็คอื จาตุมขึ้นไปหาปรินิมมิตวสวัตดี เปน
ชั้นที่ ๖ จากน้ันก็เปนพรหมโลก ๑๖ ชั้น บอกกระเทือนกนัอยางรวดเร็ววา ธรรมอันเลิศ
เลอ ของวิเศษไดเกิดขึ้นแลวๆ พระพุทธเจาตรัสรูแลว ตั้งแตพวกเทวดากระเทือนขึ้นไปถึง
พรหมโลกในขณะเดียวเทานั้น และกระเทือนไปถึงหมื่นโลกธาตุ เราจะวาโลกธาตุมีนอย
เหรอ มีถงึหมื่นโลกธาตุ ของนอยเมือ่ไร กระเทือนทั่วกันหมดในขณะเดียวเทานั้น ธรรมที่
พระพุทธเจาตรัสรูเพียงพระองคเดียวกระเทือนทั่วไปหมด เปนของเลนเมื่อไร 

ลองใหไดปรากฏกับใจของเราดูซินะจะเปนยังไง ใจดวงนี้เคยคลุกเคลากันกับมูตร
กับคูถ ของสกปรกรกรุงรัง เปนฟนเปนไฟเผาไหมตัวเองมาตัง้กัปตั้งกัลป หลายกัปหลาย
กัลป ยังไมส้ินสุดนะ ถาเปนแบบกระตายตื่นตูมนี้จะไมส้ินสุด ขาหักขาขาดตื่นกันไป สัตว
เล็กสัตวใหญตื่นกัน ทั่วโลกดินแดนนี้เทากับสัตวโลก เรียกวาสัตวเล็กสัตวใหญนะ ตื่นกัน
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ทั่วโลก ดวยอํานาจของกระตายตัวเดียว อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ครอบหัวใจสัตวโลกน่ัน
ละ มันเอาใหกระตายตื่น 

กระตายตื่นตูม มันนอนเพลินละซิ กระตายนอนอยูใตตนตาล ร้ือมาอีกทีหนึ่งนะ 
กระตายนอนอยูใตตนตาล ขางตนตาลมีตนมะตูมอยูตนหนึ่ง ผลมะตมูหลนลงมาถูกกาน
ตาลตูมตามลงมา กระตายกําลังนอนหลับเพลินอยูตามครัวไฟในวัดในวานี่แหละ ไมใชตัว
เดียวนะกระตาย มันมากมาย มันตื่นกันละที่นี่ ตูมตามลงมาก็นึกวาฟาถลม ก็เผนเลย
กระตาย เปนอะไรวิ่งอะไร โอย ฟาถลม ทางนั้นนึกวาฟาถลมก็ไปดวยกันเลย ลมระนาวไป
เลย จนกระทั่งไปถึงพญาราชสีห 

พญาราชสีหก็คือพระพุทธเจา โก น ุหาโส กิมานนฺโท? นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ อนฺธกา
เรน โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ. เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเปนฟนเปนไฟเผาไหมโลกมาตัง้กัป
ตั้งกัลปจนกระทั่งถึงปานนี้แลว พวกทานยังหัวเราะรื่นเริงหาอะไร ทําไมจึงไมเสาะแสวงหา
ที่พึ่ง เพราะอํานาจแหงความมืดบอดมันปดบังมา อนฺธกาเรน โอนทฺธา มันปดบังหัวใจ 
ใหพากันตื่นตลอดเวลาไมรูเนื้อรูตัวเลย ธรรมทานกระตุก ธรรมพระพุทธเจากระตุก ทําไม
จึงไมเสาะแสวงหาที่พึ่ง เมื่อไรจะรูเนื้อรูตัว ธรรมเตือนขึ้นมาเหมือนพญาราชสีหใหมาดู 
ครั้นเขามาแลวก็มาเห็นมะตูมลกูหนึ่งหลนใสกานตาล กระตายมันก็นอนอยูนั้น ก็มาจบที่
กระตายตื่นตูมตรงนั้นแหละ คนลงไปหาอวิชชาตัวนี้แลวไดเหตุมันเลย ไมใชฟาถลมที่ไหน 
มันจากอันนี้แหละพูดงายๆ มะตูมตมูตามลงมานี่ตื่นกัน 

ใหพากันเสาะแสวงหาความสมหวังนะ ในโลกนี้ไมมีอะไรสมหวัง เราอาศัยไปชั่ว
กาลชั่วเวลาชั่วชีวิตของเรา คนทุกขคนจนคนมั่งมีศรีสุข ฐานะสูงต่ําประการใด ก็ตื่นลมกัน
ไปอยางน้ันแหละ ใหฟงเสียงธรรมนะ เสียงธรรมจะเปนเสียงราชสีหหรืออะไรก็แลวแตจะ
พิจารณา มันเปนอยูอยางน้ีกระเทือนทั่วโลกดินแดน ใหสัตวโลกทั้งหลายไดตื่นกันเหมือน
กระตายตื่นตูมวิ่งอยูนี้ ธรรมะมากระตุกเอา โก นุ หาโส กิมานนฺโท? ก็เมื่อโลกสันนิวาส
มันเปนฟนเปนไฟเผาไหมสัตวทั้งหลายอยูนี้ทั่วโลกดินแดน เพราะความมืดบอดของตน
ตลอดเวลามา แลวพวกทานทั้งหลายยังร่ืนเริงบันเทิงกับมันอยูเหรอ ทําไมจึงไมเสาะ
แสวงหาที่พึ่ง นั่นทานบอก แสวงหาศีลหาธรรม ที่จะสมหวังอยูในจุดนั้นนะ 

ศีลธรรมเทานั้นจะทําใหโลกสมหวัง นอกนั้นมีแตเร่ืองกระเทือนทั่วโลกดินแดนเปน
กระตายตื่นตูมไปตามๆ กัน ขาหักขาขาดก็ไมเขด็ไมหลาบ ไมรูเนื้อรูตัว คือกิเลสหลอกลวง
สัตวโลกใหตื่นไปเรื่อยๆ เอาธรรมเขาไปจับปบ ใจตัวมันพาตื่นนี้ มันดิ้นอยูตลอดเวลาทั่ว
โลกดินแดน มีแตใจดวงเดียวมันเที่ยวหลงไปหมดยึดไปหมด แบกไปหมด หามไปหมด 
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เอาไฟเผาหัวอกตัวเองตลอดเวลาไมรูตัวเลย นี่เรียกวาไฟ แลวเอาน้ําดับไฟ คอืธรรมของ
พระพุทธเจา แลวใหยอนเขามาดูหัวใจที่มันวุนออกไปทั่วโลก ใจดวงเดียวนี้นะ พอเราดูใจ
นี้แลวเราจะเห็นกระแสของใจที่ออกทั่วโลกดินแดน มีแตเร่ืองความลุม ความหลง 
เพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิง ไมรูเนื้อรูตัวทั้งน้ันทั่วโลกดินแดน พอเราตั้งใจภาวนาจอจิตเขาไป
ตรงนี้ นั่นละมหาเหตุอยูตรงนั้น เร่ืองกิเลสมันกอฟนกอไฟ ความเพลิดความเพลิน ลุม
หลง อยูในนั้นหมด  
 พอธรรมจอเขาไปก็เห็นแลวที่นี่ พอเห็นแลวก็ระงับดับไฟ เอา ดับลงดวยอารมณ
ภาวนาทีแรก ใครจะเอาภาวนาบทใดก็แลวแต เชน จอจิตลงไปแลว จิตไมมีที่ยดึมันจะ
ไขวควาอีกนะ เราตองเอาธรรมใหยึด เชน คําบริกรรม พุทโธก็ได ธัมโมกไ็ด สังโฆก็ได คํา
บริกรรมบทใดที่ถกูกับจริตนิสัยของตนแลว ใหนําธรรมบทนั้นเขามาบริกรรม มีสติกํากับ
อยูกับใจตัวเอง ไมใหมันคิดยุงเหยิงวุนวายไปภายนอก ใหคิดอยูกับคําบริกรรมของตนดวย
ความมีสติ ใหทําอยางน้ีไปทุกวัน 
 ทีนี้จิตเมื่อเวลาไดรับการบํารุงรักษาดวยสติ และมีคําบริกรรมครอบเอาไว รักษาภัย 
ไมใหมันออกไปหาภัย หาฟนหาไฟ จิตจะคอยสงบเขามาๆ นี่ละเรื่องราวกระแสของจิตที่
สงออกไปขางนอกจะสงบตัวเขามาๆ เพราะนํ้าดับไฟ คําบริกรรม มีสติเปนสําคัญครอบไว
นั้นแลวจะเปนน้ําดับไฟ จิตใจจะคอยสงบเขามาๆ พอสงบเขามาเราจะเห็นความแปลก
ประหลาดเกิดขึ้นที่จิตใจนะที่นี่ แตกอนเห็นแตกิเลสออกเปนฟนเปนไฟเผาไหมตัวเอง ทีนี้
จะเห็นของแปลกประหลาดคือน้ําดับไฟไดแกธรรม ความสงบเย็นใจ ความสวางไสวภายใน
ใจ จะเกิดขึน้จากการภาวนาของเรา  
 ทีนี้จะมีความแปลกประหลาด ใจดวงนี้พิสดารมากนะ พิสดารมากทีเดียว ไมวา
ผูหญิงผูชายใจไมมีเพศ ไมมีวัย ความทุกขรับไดดวยกันหมด ความสุขรับไดดวยกัน  
เพราะฉะนั้นกิเลสใจจึงรับได ธรรมใจจึงรับไดเชนเดียวกัน ทีนี้เราเอาธรรมเขาไปเปน
น้ําดับไฟ ภาวนาใหจิตใจเราคอยสงบตัวเขามาๆ พอสงบตัวเขามาสูจุดตนเดิมของมันที่
เกิดเหตุทั้งหลายนั้นแลวจิตจะสงบลงที่นั่น  
 พอจิตสงบแลวจะเห็นคุณคาของใจขึน้ในเวลานั้นทีเดียว แตกอนไมเห็น เห็นแต
ความดีดความดิ้นเปนฟนเปนไฟ ทีนี้กลับมาเห็นน้ําดับไฟคือความสงบใจ เย็นสบายๆ 
จากน้ันจะแสดงความสวางไสว ความอัศจรรยขึ้นมาที่ใจ แลวทีนี้เราหาความสุขทั้งโลกทั่ว
โลกธาตุนี้เราไมเจอที่ไหน  คราวนี้เร่ิมเจอแลว นั่น เจอความสุขนี้แลว เจอความแปลก
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ประหลาดอัศจรรยอยูที่นี่เอง อยูทีฟ่นไฟเกิดจากกิเลส พอระงับกิเลสคือฟนคือไฟลงไป
แลวดวยน้ําดับไฟ ใจจะมีความสงบเย็นขึ้นภายในตัวเอง  
 ความสงบของใจตามแตจริตนิสัยของแตละรายๆ ไมเหมือนกัน สงบแปลก
ประหลาดอัศจรรยหลายแงหลายมุม หลายสันพันคมอยูในธรรมนั้นหมด เมื่อเราจับอันนี้
ไดแลวเราจะคอยรูเร่ืองความหลอกลวงของตัวเองที่ออกไปจากใจ ไปคิดหลอกลวงตวัเอง 
แลวยนเขามาก็มาหาที่นี่ ใจของเราจะสงบเย็น ทีนี้ความสุขเห็นแลวเจอแลวๆ เร่ือง
ทั้งหลายขางนอกมันจะหดตัวเขามาหมด มันจะปลอยเขามาๆ ยึดธรรมยึดเทาไรยิ่งมี
ความสุข ความสําราญบานใจ ความแปลกประหลาดอัศจรรยยิ่งขึ้นๆ ยึดมากเทาไรยิ่งแนน
หนามั่นคง เห็นแลวที่นี่แดนวิเศษเห็นแลว เห็นที่ใจดวยอํานาจจิตตภาวนา นี้เราพูดเพียง
ยอๆ นะ  
 ทีนี้เวลาเราภาวนาจิตของเราเปนอยางนี้ วันใดกต็ามเราอยาไปคํานึงคํานวณถึงวัน
คืนปเดือน ใหกําหนดกฎเกณฑอยูกบัคําภาวนา ใหอยูที่นั่น ไมตองคิดวาจะเอามรรคเอา
ผล เอานิพพาน ที่ไหนไมตองคิด ใหอยูกับคําบริกรรม นี้คือตนเหตุอยูที่นี่ เมื่อคําบริกรรม
กับจิตสืบเนื่องกันไปโดยลําดับแลวธรรมจะปรากฏขึ้นที่นั่น ความสงบเย็นใจ ความสวาง
ไสว ความรื่นเริงในธรรมไมไดเหมือนรื่นเริงในโลกนะ ร่ืนเริงในโลกทําใหคนเดือดรอน
วุนวายไปมากตอมาก แตความรื่นเริงบันเทิงในธรรมนี้มีแตความสุข ความเบาใจไปเรื่อยๆ 
สวางไสว แปลกประหลาดอัศจรรย จิตก็เกาะยึดเรื่อยเขาไป นี่เรียกวาน้ําดับไฟ  
 ใหพากันดูหัวใจตนเองดวยจิตตภาวนาบาง โลกทั้งโลกไมมีใครดูจิตใจนะ ถาไมใช
ธรรมพระพุทธเจามากระตุกวา โก น ุ หาโส กิมานนฺโท อยาพากันเพลิดเพลินรื่นเริง
บันเทิงเกินเหตุเกินผล ใหยอนเขามาดูหัวใจตนเองบาง ตัวนี้เปนตัวเหตุอันสําคัญที่กอฟน
กอไฟเผาทานทั้งหลาย ความหมายวาอยางน้ัน ใหดูตัวนี้ แลวจิตจะสงบเย็นลงไป พอนี้เย็น
ขึ้นไปมากเขาๆ สวางขึ้น สุดทายครอบโลกธาตุจิตดวงนี้นะ เปนความสวางไสว ความ
แปลกประหลาดความอัศจรรยครอบโลกธาตุเลย  
 ตั้งแตกอนกเิลสครอบหัวใจ มีแตพิษอํานาจของกิเลสครอบโลกธาตุ ไฟจึงเผาโลก
ทั่วดินแดน ทีนี้พอธรรมเกิดขึ้นเปนน้ําดับไฟ ความเย็นฉ่ําของธรรมนี้จะกระจายออกไป
ครอบโลกธาตุเหมือนกัน นั่นละพระพุทธเจาตรัสรูปงขึ้นมาเทานั้น เทวบุตรเทวดา อินทร 
พรหม รูหมดๆ ในขณะเดียวกัน หมื่นโลกธาตุฟงซิ ไดเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย
ใจขึ้น ในขณะที่พระพทุธเจาตรัสรูในเวลาเดียวกันหมด นั่นละธรรมเกิดแลวเกิดที่ใจนะ  
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 โลกน้ีรอนทั่วแดนโลกธาตุ กระเทือนอยูโดยหลักธรรมชาติ แตโลกไมตื่นตัว ไมรูตัว 
จึงเหมือนกบัหลับตลอดเวลา เวลาธรรมไดปรากฏขึ้นในใจแลวตื่นตัว มองไปที่ไหนๆ ตา
อันเกา หูอันเกา ใจอันเกา ทีนี้พลิกเหมือนพลิกอันเกาออกหมด เปลี่ยนใหมขึ้นมา ใจเย็น
สบาย นี่พระพุทธเจาตรัสรู พระสงฆสาวกทานตรัสรูธรรม ตรัสรูที่ใจดวงเปนฟนเปนไฟมา
แตกอนนั้นแหละ กลายเปนน้ําดับไฟขึ้นมา เย็นฉ่ํา ตรัสรูนี่หมายความวาฟนไฟดบัโดย
ส้ินเชิง เหลือแตน้ําที่เย็นฉ่ํา อมตะมหานิพพาน เย็นอยูที่ใจ  
 นี่พระพุทธเจา พระสงฆสาวกทานสอนโลกดวยความเย็นฉ่ําในใจของทาน สอนโลก
ดวยความอัศจรรย สอนโลกดวยบรมสุข ในโลกที่เต็มไปดวยฟนดวยไฟ พระพทุธเจา 
พระสงฆสาวกทานไมเปนฟนเปนไฟ ทานสอนโลกดวยความรื่นเริงบันเทิงภายในธรรมที่สุด
ยอดแลว ใหพากันจํา ใหไปภาวนาบางนะ นี่หลวงตาจวนจะตายแลวรีบสอนๆ ทาน
ทั้งหลายอยามาสําคัญมั่นหมายกับกิริยาทาทาง ที่แสดงออกหนักเบามากนอย เหมือนวา
ตูมตามๆ อยางน้ัน ธรรมนี้ตูมตามไมไดเหมือนฟาดินถลมของกิเลสนะ ฟาดินถลมของ
กิเลสขาหักขาขาด ธรรมะตูมตามออกมานี้เรียกวาตอแขงตอขาให เขาใจไหม เย็นใจเย็นฉ่ํา  
 กิริยาของธรรมออกมามีหนักมีเบา เปนพลังของธรรม เชน พลังของธรรม
ออกมาหนัก เหมือนอยางวาดุดาวากลาว วูวาม เด็ด เปนลกัษณะเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ 
เปนฟนเปนไฟ ความจริงเปนนํ้าดับไฟ ใหจําเอานะ ใหพากันไปปฏิบัตบิาง ชาวพุทธเรา
ทั้งประเทศไทยไมมีใครสนใจกับน้ําดับไฟ คือดูหัวใจตนเองดวยจิตตภาวนาบางเลยนี้มัน
เกินไปนะ ขอใหดูตรงนี้ เร่ืองราวทั้งหลายจะระงับดับลงดวยดีๆ สวนรวมก็ระงับ ถาตาง
คนตางมีธรรมแลวโลกนี้จะไมรุมไมรอน เผากันทั้งเปนทั้งตายเลยละ จะสงบลงๆ ถามี
ธรรม เขาก็มีธรรม เรามีธรรม ตางคนตางมองเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เมื่อเห็นใจเรา
เห็นใจเขา มาเทียบเคียงกันแลวใจดวงนี้มีความรูสึกอยางเดียวกัน ตองคดิถึงใจเขาใจเรา 
คนเราเฉลี่ยความสุขใหกันไดนะ ไมเอาแตไฟเผากันๆ อยากใหไดสมมักสมหมายมันมีแต
ฟนแตไฟเผาไหมทั้งเขาทั้งเรา ไมดีเลย ใหพากันจําเอานะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี ้

ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันจันทรที่ 25 ต.ค.47 
 

จําตองนําความจริงมาตีแผ !! 
มีพระผูใหญที่ผมเคารพนับถือฝากคาํเตือนมาถึงผมวา “ขอเถอะ อยาไปแตะตอง

พระผูใหญทานนี้เลยบารมีของเราไมถึงทานดอก เวนๆ เสียไดก็จะด”ี กับหลวงพี่อีกรูป
หนึ่งก็บอกวา “ขอบิณฑบาตเถอะ อยาไปแตะตองทานเลยจะเปนบาปแกตัวเองเปลาๆ ถึง
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จะผิดถกูอยางไรก็ปลอยๆ ทานไปเถอะ” คําเตือน คําขอ ดังที่กลาวทําใหผมตองเกิดความ
ระงับยับยั้งใจไวเสมอ 

ไมอยากแตะตองเลยจริงๆ ! 

ผมเหมือนกบัเดินอยูบนทางสองแพรง 

ทางหนึ่งสูนรกอวจี ทางหนึ่งสูภพภูมิชั้นสูง เปนใครใครก็ตองเลือกไปอยูในภพภูมิ
ที่สูงกวา ตายแลวตองการไปอยูในภพภูมิที่เปนสุขเปนทิพยดวยกันทั้งน้ัน 

หวนกลับมาคิดถึงตนเองวาเราเปนใคร? เรากําลังทําหนาที่อะไรใหแกสังคม 
ประเทศชาติ  เออเรานี้ทําหนาที่เปนสื่อสายศาสนาและวัฒนธรรมนี่นะ ! แลวเราทําหนาที่
ของเราไดดหีรือยัง ? นําขอมูลที่เปนจริงมาเสนอตอทานผูมีอุปการคุณหรือเปลา ? หรือวา
ขายขอมูลเทจ็ ! บิดเบือนขอมูลใหผิดจากความเปนจริง เที่ยวปลิ้นปลอกหลอกลวงเขากิน
ไปวันๆ !? 

ละเวนการเสนอพฤติกรรมของพระชั่ว คนชั่ว และเลือกเสนอแตเนื้อหาที่ดีเพื่อรับ
ประโยชนจากเศษทานทีพ่ระชั่ว คนชั่ว โยนมาใหอยางน้ันหรือ 

เราจะรักษาไวซึ่งสังคมประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือวาจะรักษาไวซึ่ง
พระชั่ว คนชั่ว ที่เบียดบังเอาประโยชนสวนรวมของสังคม ประเทศชาติ ศาสนา มาเปนของ
ตน กลุมพวกของตน ? 

เมื่อพิจารณาแลว เราเลือกเปนผูบริสุทธิ์จะดกีวา เพราะเราเชื่อวาการทําหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต กระทําอยางตรงไปตรงมา พระชั่ว คนชั่ว ก็ตองวาไปตามความชั่วที่
เปนจริง พระดี คนดี เราตองเสนอความดีใหสังคมไดรับรูความเปนจริง มันถึงจะถกูตอง 

เพราะเรามีหนาที่เปนสื่อ เชื่อวาทุกทานผูเสียเงินซื้อหนังสือพิมพเพื่อเสพขาวสารก็
ตองการรับทราบความเปนจริงที่เกิดขึน้กับสังคมดวยกันทั้งน้ัน 

พระดี คนดี ก็จะมกีําลังใจในการทําความดีใหยิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อผลดีตอสังคม 

พระชั่ว คนชั่ว ก็จะขาดกําลังใจในการทําความชั่ว เข็ดขยาดจากการทําความชั่ว 
เพราะหากทําความชั่วแลว ก็จะถกูนํามาตีแผใหเกิดความเสื่อมเสียไปทั้งโคตรเหงาวงศ
ตระกูล 

ดังน้ี ผมจงึเชื่อฟงคําตกัเตือนของพระผูใหญที่ผมใหความเคารพนับถือกับหลวงพี่
องคนั้น ครึ่งหนึ่ง สวนอีกครึ่งหนึ่งขอใหผมไดทําหนาที่โดยสุจริตของผมเถอะครบั ขอผม
ทําหนาที่ทดแทนคุณแผนดินบางเถอะครับ ถาจะใหเห็นแกสินจางรางวัล หรือใหเห็นแก



 ๙

หนาตาของผูมีความละโมบโลภมากเสียแลว อนาคตของสังคมประเทศชาติและพุทธ
ศาสนาตองถึงกาลย่ําแย 

ความชอบธรรมในสังคมสงฆยุคปจจุบันแทบจะสิ้นสูญไปแลว เมื่อมาพิจารณาถึง
สถานการณกรณีส่ังปลดหลวงพอเจาอาวาสวัดหลวงพอพทุธโสธร ฟงธงไดเลยวา ขาด
ความชอบธรรมอยางส้ินเชิง 

มีอยูคืนหนึ่ง หลวงพอเจาอาวาสเขาไปกราบขอความเมตตาตอเจาพระคุณสมเด็จ
พระมหาธีราจารย เลาเร่ืองราวที่เกิดขึ้นใหเจาพระคุณสมเด็จฯฟง เมื่อสดับแลว เจา
พระคุณสมเด็จฯเอยดวยเมตตาวา “นาสงสาร นาเห็นใจนะ วันนั้นฉันไมไดเขาประชุมดวย
ก็เลยไมรูเร่ืองนี ้ กอนจะถึงวันประชมุมส. ฉันก็ไดดูวาระการประชุมแลวไมเห็นมีวาระอะไร
ที่สําคัญ และเรื่องนี้ก็ไมมีกําหนดในวาระการประชุม ฉันก็เลยไมไดเขาพจิารณาดวย”  

เจาคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เคยใหขาววา เร่ืองนี้รูมานานแลว เจาคณะภาค 12 

(ทานเจาคุณเหนาะ) กรรมการมหาเถรสมาคม ก็รูเร่ืองนี้มานานแลว เพราะเจาคณะ
ปกครองสายตรงทั้งสองรูป ตางก็รูเร่ืองนี้อยางลํ้าลึกดีกวาใครทั้งหมด แลวทําไมเลาถึงนํา
เร่ืองนี้เขาสูมหาเถรสมาคมโดยฉุกละหุก รีบรอน แลวออกมาเปนมติมหาเถรสมาคมใหส่ัง
ปลดหลวงพอเจาอาวาส ?? 

การที่เจาคณะจังหวัดออกมาทาทายตอกระบวนการตรวจสอบของฟากการเมือง ได
พิจารณารอบคอบดีแลวหรือ ตองการจะขยายความใหเกิดความเสียหายตอการคณะสงฆ
ใหมากไปกวานี้หรือ หรือวามีเจตนาตองการระงับอธิกรณโดยสงบ 

คําส่ังปลดทีแ่พรงพรายออกมาทางขาว ทําไมประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชถึงไมกลาลงนาม และทําไมการเจ็บปวยอาพาธดวยโรครายถึงตองมีการปกปด 
พระสงฆองคเจาผูใกลชิดทําไมถงึโกหกตอส่ือมวลชนเปนรายวัน 

สมเด็จพระสังฆราช ผูเลอเลิศดวยปริยัติและปฏิบัติอยางยากทีจ่ะหาพระภิกษุรูปใด
เสมอเหมือน ยังถูกประจานพระอาการออกไปทั่วประเทศ แลวทําไมการเจ็บปวยอาพาธ
อยางหนักหนาสาหัสของพระคุณทานองคนี้คณะศษิยถึงตองปกปดกันนัก 

ถึงเวลาปลดเปลื้องภาระแดพระคุณทานไดแลวหรือยัง ?? 
    
       ณ. หนูแกว 

หลวงตา เอาละเขาใจ นี่ขา คูไมไดเหยียด ปวด เขาวาเปนเพราะเสนลวนๆ วาอยาง
นั้น เลยเอาใหเต็มเหนี่ยว เมื่อวานนี้เรียกวาหนักมากที่สุดเลย บอกผูนวดเสนนวดเสนเกง
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มากนะ มือนี้เหมือนเหล็กเชียว จังตอจังถึงกันเมื่อวานนี้ เราก็บอกไวเลย ดูใหดีวาแนใจ
แลวหรือวาเปนเพราะเสนที่ขา ทานก็บอกวาแนใจวาเปนเพราะเสน ถาหากเปนเพราะเสน
แลวเสนไหนมันขัดมันขวางตรงไหนฟาดเลยนะ เอาใหเต็มที่วันนี้เราก็บอกอยางน้ันแหละ 

ขานี้มันอาจถูกเสนมันกระตุกก็มอีะไรก็มี เพราะไมใชขาคนตายเราบอกอยางน้ัน 
มันอาจจะกระตุกกระติก เอา ปลอยมันไปใหกระตุก สวนนวดซัดลงไปเราบอกอยางน้ัน 
ฟาดเอาเสียเต็มเหนี่ยวเมื่อวานนี้ ขาก็เปนจริงๆ นะ ถูกเสนมันกระตุกกระตกิปงๆ เอา เอา
ลงไปซัดลงไป อึ๊ๆ อะๆ ไมมีเหมือนคนตายผูถูกนวดก็ดี ผูนวดก็ซัดลงไปเต็มเหนี่ยว เมื่อ
คืนนี้มันกําลังรบกัน ระบม ยังไมทราบชัด แตมีอาการเบานิดหนึ่ง ยังจะเอาอีก เอาใหถึงขดี
ถึงแดนเลย อะไรจะขาดใหขาดไปเลย ใหไดเห็นในประวัติศาสตรแหงประเทศไทยของเรา
วา หลวงตาองคไหนจึงเปนเหมือนขอนซุง วางั้น เอาจนขนาดนั้นยังเฉยเหมือนขอนซงุ ให
ไดเห็นเสียทีอันนี้ก็ดี อันนี้ก็ไมปด เขาใจไหม เปดเลยเรา เราเปนอยางนั้นเราก็เปดอยาง
นั้นเลย พูดเทานั้นละวันนี้ นี่จะเอาใหมนัถึงเขตถึงแดน เปนยังไงก็ใหรูกัน ขาเหลืองๆ นี้
ประคบยานะนี่ ไมใชหลวงตาทาแปงแตงตัวนะ ยาประคบเหลืองอรามแบบนี้ ใครอยาก
เห็นอยากเปนอยางน้ีไหม ถาอยากเปนอยางน้ีใหเจ็บขาเสีย เอาละที่นี่ใหพร  

อยาลืมภาวนานะ เมื่อเชาเรารูสึกชื่นใจ ตีสามกวาเราลงไปเดินจงกรม เห็นไฟอยู
ตามแถวนั้นเราก็ดีใจ ชุมชื่นในจิตใจ เราลงไปเดินจงกรมตีสามครึ่งพอดี เราลงไปเดิน เมื่อ
เชานี้เห็นไฟตามนั้น วันหลังเปนยังไงคอยดอูีกนะ นี้ดูคนดูมดืๆ นะ ไมมีใครเห็นละหลวง
ตา เพราะหลวงตาไมวาจะเดินจงกรมในปาในภูเขาก็ตาม ไมเคยจุดไฟ เปนปรกตินิสัย
อยางน้ันมา เดินมืดๆ อยางน้ันละ อยูในภูเขาในปา ดงชาง ดงเสือก็ตาม เดินมืดๆ อยาง
นั้นละ เปนปรกตินะ นี้ก็เปนนิสัยอันนั้นมา อยูในวัดนี้ก็เหมือนกัน ไมเคยจุดไฟเดินจงกรม 
เพราะฉะน้ันมันจึงไดสนุกดูที่ไหน พดูเทานั้นละ 

โยม หลวงตาคะ หนูปฏิบัติกับหลวงตา หนูอยากใหหลวงตาชวยอบรมหนู ถาม
การปฏิบัติของหนูคะหลวงตา 

หลวงตา ก็เทศนตะกี้นี้ ฟาดินถลมจนกระตายวิ่ง ยังไมรูอีกเหรอ 

โยม อาการของหนู เกดิขึ้นกับหนู หนูปฏิบัติอยูที่ถ้ําสาริกา จังหวัดนครนายก 
จากเมื่อป ๔๓ หนูเจ็บที่ขางหลัง หนูก็ยอมเจ็บจนทนไมได เสร็จแลวก็พอจนกะวาตายเปน
ตาย ก็พรึบหายไปเลยคะ ความเจ็บปวด หายแลวมันก็สวางหมด บนเขา มันไมมีตนไม ไม
มีตึกอยางทกุวันนี้คะ มันจะสวางเย็นแลวจะมียอดหญา เหมือนหนูอยูบนยอดหญาเปนจิต
สองดวง จติดวงหนึ่งก็จติหนูเอง เขาบอกหนูวา ที่เขาดาเรา เขายกตัวอยาง เราโกรธแลว



 ๑๑

เปนทุกขไหม เขาก็ถาม จิตหนูก็ตอบวาเปนทุกข เสร็จแลวมันก็อธิบายวา สมมุติวาเขาดา
เรา เราเปนทุกข แลวเราจะหาเหตุยังไงวาเขาถึงดาเรา เราตองหาเหตุกอน 

หลวงตา อาวยนเขามาๆ 

โยม เสร็จแลวก็มาอีกหนอย เขาก็บอกวา รูไหมคนเราทุกข มีทุกขกี่อยาง มีทุกข 
๒ อยาง 

หลวงตา เอาละเขาใจ เขาใจแลว นี้ทานอาจารยมั่นทานอยูที่นั่น ทานเลิศเลอขึ้นที่
นั่น แสดงความแปลกประหลาดอัศจรรยอยูที่ตรงนั้น เราเคยเขียนในประวัติแลว ดูประวัติ
หลวงปูมั่นนะ จะเขากันไดกับอันนี้ทนัที ถ้ําสาริกาอันเดียวกัน ใหไปปฏิบัติอยางน้ันแหละ 
จิตดวงนี้ก็บอกแลวตะกีน้ี้วาเปนยังไง เปนของเลนเมื่อไร ถูกมูตรถกูคูถปกคลุมเอาไว มัน
แสดงตัวไมไดตางหาก พอเบิกอันนีอ้อกๆ น้ําชะลางลงไป แลวอันนี้จะสวางขึ้นมา ก็จา
อยางน้ีละ ตามจริตนิสัยของใครจะออกมากนอยจะแสดงฤทธิ์เต็มทีท่ี่จิตใจ นี่ไดพดูใหฟง
เหลานี้ไมใชพูดเฉยๆ ทาํมาแลว ทุกส่ิงทุกอยางเจอมาเต็มกําลังนิสัยวาสนาของตนจึงเอามา
พูด ไมปดปาก รูอันใด เห็นอันใดที่ควรจะพูดได จะพูดออกมาใหฟง เพื่อเปนคติเตือนใจ 
เขาใจไหม จิตเปนของวเิศษมากนะ ถูกปกคลุมดวยมูตรดวยคูถคือกิเลสตัณหา ใหพากัน
เปดออกดวยจิตตภาวนา เขาใจแลวเหรอ เอาละไปพอ 
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