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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๔ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ดูโลกธาตุจากจิตตภาวนา 
 

 อ.รัตนา สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนกรุงเทพฯFM103.25MHz 
ออกอากาศเวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๓๐ น. และสถานีเครือขายทั่วประเทศดังน้ี 

ภาคเหนือ 
1.      เชียงใหม อ.แมอาย FM 103.25 (เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น.) 
2.               เชียงใหม อ.เมอืง    FM 91.25    (ออกอากาศเร็วๆ นี้) 
3.               พะเยา                FM 104      (เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๓๐ น.) 

ภาคอีสาน 
1.               อุดรธานี FM 103.25 (เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๓๐ น.) 
2.               สุรินทร  FM 103.25 (เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๓๐ น.) 
3.               ขอนแกน FM 104     (เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๓๐ น.) 
4.               รอยเอ็ด FM 93.25  (เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๓๐ น.) 
5.               บุรีรัมย FM 104           (ออกอากาศเร็วๆ นี้) 
6.               นครราชสีมา FM 103.25        (ออกอากาศเร็วๆ นี้) 
7.               อุบลราชธานี FM 88.25          (ออกอากาศเร็วๆ นี้) 

ภาคกลาง 
1.               ลพบุรี FM 94  (ออกอากาศเร็วๆ นี้) 
2.               พิษณุโลก FM 92          (ออกอากาศเร็วๆ นี้) 

ภาคตะวันตก 
1.               ประจวบคีรีขันธ FM 93.25  (ออกอากาศเร็วๆ นี้) 

ภาคใต 
1.    พังงา               FM 103.25 (ออกอากาศเร็วๆ นี้) 
2.    สงขลา FM 103.75            (ออกอากาศเร็วๆ นี้) 

 
สถานีเชื่อมสัญญาณสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บางชวงเวลา ดงัน้ี 
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1. สถานีวิทยุกาญจนบุรี  FM 93.25 เชื่อมประมาณ ๖๐-๗๐% 
2. สถานีวิทยุจังหวัดหนองบัวลําภู FM 89 เชื่อมประมาณ ๘๐-๙๐% 
3. สถานีวิทยุวังสามหมอ จ.อุดรธานี FM 105.25 แตเดิมเปนของการศึกษานอก
โรงเรียน เราไปเชื่อมเขามาไดประมาณ ๘๐% 
 ทั้งหมดม ี๑๘ สถานี และพวกที่เชื่อมเปนบางเวลาอีก ๓ สถานี และที่จะเกิดใหม
เราจะเชื่อมรอยเปอรเซ็นตเจาคะ เปนของทางอีสานมากที่สุด ทางใตสองแหงตอนนี้เจาคะ 
ประจวบอีกแหงหนึ่งถานับเปนทางใตตอนบนก็ไดคะ 
 หลวงตา เครื่องไทยทานของพี่นองทั้งหลายที่บริจาคน้ีออกกระจายทั่วโลกเลย 
ไมอยูนะวัดปาบานตาด เปนที่ผานๆ ออกตลอดเวลา สําหรับวัดเราเรียกวาไมมีเก็บ ไมมี
เลย มีเทาไรออกหมดๆ การบริจาคกองทานใหญของพี่นองทัง้หลายไดผานมาเรียบรอย 
เวลานี้กําลังนับเงิน แลวเมื่อสักครูนี้อาจารยรัตนาทานไดมาอานเร่ืองวิทยุ เวลานี้กําลังออก 
ประเทศไทยมีเทาไร ๑๘ สถานีหรือไงดูวางั้น วิทยุเสียงธรรมลวนๆ ออกประเทศไทยเรา
ทุกภาค เวลานี้กําลังมีอยู ๑๘ สถานีนะที่อานไปตะกี้นี ้ และตอไปก็จะออกไปเรื่อยๆ 
กระจายไปเรื่อยๆ มาก ทุกภาคละเวลานี้ออกทกุภาค อยางนอยเชนภาคใตถึงสองสาม
สถานีแลว ภาคอื่นๆ ก็เยอะ เรียกวามีทุกภาคในเมืองไทยของเรา  
 สมเจตนาของหลวงตาที่ไดชวยพี่นองทั้งหลายตั้งแตขั้นเริ่มแรกมา ประกาศออกวา
จะเปนผูนําพี่นองทัง้หลายชวยชาติของเราที่กําลังจะลมจมอยูเวลานี้ แลวพอประกาศวาจะ
ชวยพี่นองทัง้หลายทางดานวัตถุนี้จะทราบทั่วกันทั้งประเทศเลย ทราบทันทีทันใด วาจะชวย
ชาติ ก็ตองชวยในดานวัตถุตางๆ เชนทองคํา เงินสด ดอลลารเปนตน แตธรรมจะยังไมมี
ใครคิด สําหรับเราเองคิดพรอมแลว แนะอยางนั้นนะ คราวนี้ธรรมจะไดออกกระจายเขาสู
หัวใจโลกที่เปนชาวพุทธเรา พอไดยินไดฟงเปนขวัญตาขวัญใจบางแหละคราวนี้นะ 
 ตั้งแตบัดนั้นเวลาออกชวยชาติทางดานวัตถุก็ออกทางดานวัตถุ การเทศนาวาการก็
ติดตามกันไปเรื่อยๆๆ มาได ๗ ป หลังจากนั้นแลวธรรมเทศนานี้ก็ออกทางวิทยุ กระจาย
จนกระทั่งเรียกวาทั่วโลกแลวเวลานี้ เปนธรรมที่เรากลั่นกรองออกไปจากหัวใจลวนๆ ขอให
ทานทั้งหลายทราบดวยดีวาธรรมนี้เปนธรรมพระพุทธเจา ไมมีการโกหกโลกแมเม็ดหินเม็ด
ทราย เรานําธรรมเหลานั้นมาปฏิบัติเราดวยการกลั่นกรองตามทางของศาสดาก็ไดผลเปนที่
พอใจๆ จนกระทั่งไดผลเปนที่อิ่มพอทุกอยางแลว  
 พอดไีดมานาํพี่นองทั้งหลายจึงไดเอาธรรมะนี้ออกเปนอันดับสอง อันดบัแรกชวย
ทางดานวัตถุ สมบัติทั้งหลายที่เราไดทางดานวัตถุเปนที่พอใจ ทองคํากไ็ดตั้ง ๑๑ ตัน เวลา
นี้ได ๑๑ ตนักับ ๑๐๐ กวากิโลแลวแหละ แตกอน ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่งที่มอบเขาคลัง
หลวงเรียบรอยแลว ทีนี้ทองประเภทน้ําไหลซึมก็ไหลตามกนัมาอีก ไดทองคําประเภทน้ํา
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ไหลซึม ๘๓ กิโลแลวนะเวลานี้ มันจึงเปน ๑๑ ตันกับ ๑๐๐ กิโลกวาแลว ประเภทน้ําไหล
ซึมนี้ก็จะคอยไหลเขามาเรื่อย หนุนทองคําในคลังหลวงเราใหหนาแนนมั่นคง ก็เทากับชาติ
บานเมืองของเราหนาแนนมั่นคงขึ้นเปนลําดับ  
 นี่เร่ืองทางดานวัตถุก็พอใจ ทองคํา ดอลลาร เงินสดกระจายทั่วประเทศไทย  เปนที่
พอใจสําหรับเราเปนผูนํา ไมมีคําวาดางพรอย มีแตความบริสุทธิ์ลวนๆ ไมวาวัตถุสวนใด
ชิ้นใดมากนอย เราจะออกชวยโลกดวยเหตุดวยผลทุกอยาง จะไมชวยแบบชุยๆ ชิ้วๆ อยาง
นั้นเลยนะ เราจะชวยดวยเหตุผล ควรมากมาก ควรนอยนอย ไมควรใหไมให นอกจากไม
ควรใหแลวยังดุอกีกม็ี ทีม่าขออยางหาเหตุผลไมได ขอดวยความลืมตัวก็มีเยอะนะ มาขอ
ดวยความลืมตัวมีเยอะ ถาประเภทนี้แลวทั้งดทุั้งไมใหดวย สอนใหรูจักความพอเหมาะ
พอดทีี่เปนสาระ ไมเปนสาระ ส่ิงที่ควรขอ ไมควรขอ อธิบายใหฟงชัดเจนแลวไมใหดวย ส่ัง
สอนดุดาดวย อยางน้ีก็ม ี
 บางรายเขาพูดขึ้นมาเทานั้นใหเลยทันทีๆ ก็มี ยังไมไดขอ นี่เราก็ชวยเต็มกําลัง
ความสามารถเรื่อยมาอยางน้ี ทางดานวัตถุเราเรียกวาไมมีล้ีลับ สมบัติพี่นองทัง้หลายที่ผาน
หลวงตาบัวมาจากทั่วประเทศไทย ตัง้แตทองคํา ดอลลาร เงินสด มาจนกระทั่งบัดนี ้ เปน
ความบริสุทธิ์ลวนๆ จากหัวใจของเราที่เปนความบริสุทธิ์ดวยความเมตตาสงสารครอบมา
ตลอดๆ บวกกันกับใจของเราพอแลว เราพอทุกอยางในโลกอันนี้ 
 การแสดงธรรมมาโดยลําดับลําดา เฉพาะอยางยิ่งก็คือ ๗ ปนี้ที่วานําพี่นองทั้งหลาย 
ออกมาเปนเวลา ๗ ปนี้เราไดกล่ันกรองออกมาจากหัวใจนี้เรียบรอยแลว หัวใจนี้คือที่สถิต
แหงธรรมกับเปนที่อยูของกิเลส เมื่อชําระกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงแลวเหลือแตธรรม
ลวนๆ ธรรมกับใจจึงเปนอันเดียวกัน เรียกวาธรรมทั้งแทงในหัวใจ นําธรรมทั้งแทงบน
หัวใจที่กล่ันกรองสุดขดีหายสงสัยแลวออกประกาศสอนโลกทั่วๆ ไป มาตั้งแต ๒๔๙๓ 
จนกระทั่งบัดนี้เปนเวลา ๕๕ ป  
 แสดงออกมาดวยความไมสงสัยในธรรมทุกขั้น จากหัวใจของตนเองทีไ่ดปฏิบัติมา 
ผิดถูกชั่วดีกล่ันกรองมาในภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติกล่ันกรองมาโดยลําดับ จนถึงที่สุด
จุดหมายปลายทาง หาความสงสัยไมได เมื่อเปนเชนนั้นธรรมที่ออกมานี้จึงไมมขีอสงสัย พี่
นองทั้งหลายใหจําใหดี เราไมไดมาหลอกลวงโลก ศาสนธรรมไมเคยหลอกลวงโลก แต
กิเลสหลอกลวงตลอดเวลา ตั้งแตปูยาตายายมา กัปไหนกัลปใดมันหลอกมาอยางน้ัน แต
ธรรมนี้เปนธรรมที่จริงที่แนนอนที่สุดมาทุกองคศาสดากี่กัปกีก่ัลปเชนเดียวกัน จึงขอใหพา
กันยึดเอาหลักธรรมนี้ไปปฏิบัติ 
 สําหรับเราที่แสดงใหพี่นองทัง้หลายฟงไมวาน่ิมนวลออนหวาน ไมวาเผ็ดวารอน ไม
วาเด็ดขาดอะไรก็ตามเปนเนื้อธรรมลวนๆ ไมเปนการกระทบกระเทือนดวยกิเลสตัณหา
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จากหัวใจไปกระเทือนผูอืน่ใหเสียหายเราไมมี เร่ืองกิเลสตัณหาบอกวาเราไมมีในหัวใจเรา 
จะดุจะดาจะเด็ดขนาดไหนเปนดุดาเด็ดดวยอํานาจแหงธรรม ถาเทียบแลว เวลาดุดาเด็ดๆ 
อยางน้ันเหมือนกับฟารองขึ้นบนอากาศ เสียงลั่นอยูบนอากาศ ผูทีอ่ยูใตดินพวกสัตว
ทั้งหลายก็อกึทึกครึกโครม “นี่ๆ ฟารองแลวนะ หาอะไรมารองน้ํา” 
 ฟารองไมไดวาฟาคําราม ฟาจะกินคนนะ ฟาไมใชยักษ เวลาฝนตกมาจากฟารอง
เสียงลั่นนั้นเปนน้ําและเปนความชุมเย็นแกโลกทั้งหลาย นี่ธรรมเสียงลั่นก็เหมือนกัน ธรรม
เสียงเด็ดเสียงขาด แตเวลากระจายออกมาแลวเปนฝน เปนน้ําดับไฟ เปนความชุมเย็น 
ธรรมใหความชุมเย็นแกโลก เราพยายามสอนพี่นองทัง้หลายดวยความไมสงสัยในธรรม
ทั้งหลายที่ถอดมาสอนนี้ในธรรมทุกขั้น ตั้งแตขัน้พื้นๆ จนกระทั่งถงึวิมตุติพระนิพพานเรา
นํามาสอนหมด  
 เพราะเหตุไร เพราะธรรมอยูในหวัใจนี้หมดแลว จากการขวนขวายของเรา 
ตะเกียกตะกายแทบเปนแทบตาย เรียกวาเดนตายจึงไดมาสอนพี่นองทัง้หลาย จึงไดธรรมะ
ที่ภูมิใจตามที่เราคัดเลือกเต็มเม็ดเตม็หนวยแลวมาสอนพี่นองทั้งหลาย เราจึงไมสงสัยใน
การสอนพี่นองทัง้หลาย จึงขอใหยึดเอาธรรมที่ตายใจนี้ไปปฏิบัติตอตนเอง ฝากเปนฝาก
ตายไวกับธรรมเหลานี้ อยาไปฝากเปนฝากตายกับกิเลสตัณหาซึ่งมันคอยหลอกลวงเราอยู
เสมอนะ 
 นี่ก็วิทยุกําลังออกแลวเวลานี้ นี่ก็เสียงธรรม ธรรมออกมาทางเสียงเขาสูหัวใจของเรา 
ธรรมเขาสูใจ ใจก็มีความยิ้มแยมแจมใสเบิกบาน คนที่เคยทําความชั่วชาลามกเมื่อธรรมชะ
ลางเขาไปๆ ก็คอยสะอาดไป และมีความสะอาดสะอานขึ้นโดยลําดับ มีความรักศีลรักธรรม
ประจําชีวิต ไมไดเหมือนรักกิเลสตัณหาประจําชีวิตเหมือนแตกอน นี่เพราะอํานาจแหง
ธรรมชะลาง เราก็กําลังจะไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมตอไปอีกมากมาย เวลาตั้งถึง ๑๘ 
สถานีแลวทั่วประเทศไทย  
 เสียงธรรมของหลวงตาบัวนี่ทั้งน้ัน เราอยากพูดวาทั้งน้ัน หากจะมีครูบาอาจารยองค
อื่นใดบางมาแทรกก็ไมมากนัก แตครูบาอาจารยที่มาแทรกในระยะนี้เรียกวาครูบาอาจารย
ที่เด็ดที่ดีทัง้นั้นแหละ แตทานไมคอยออกมาแสดง ถึงไดนําเทปของทานมาแสดงแทรกเขา
ไปเปนบางกาลเปนเวลา ที่ออกหนาออกตาตลอดเวลานี้คือเทศนของเรา ทั้งเสียงสดๆ 
รอนๆ อยางน้ี ทั้งเสียงเทปออกกระจายไปหมดทุกสถานี สวนมากเปนเสียงของเรานั้น
แหละออก ใหทานทั้งหลายไดฟง  
 เสียงธรรมเหลานี้ทานทั้งหลายเคยไดฟงไหม เราก็ไมเคยรู ไมเคยเห็น ไมเคยเปน 
ในธรรมที่นํามาสอนพี่นองทั้งหลาย แตกอนทานเหมือนเรา เราเหมือนทาน จิตใจเต็มไป
ดวยกิเลสตัณหามืดบอดเหมือนกันหมด เดินไปนี้ชนนั้นชนนี้ เพราะตาความสวางของ
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สติปญญาไมมี เดินไปไหนชนนั้นชนนี้ ทีนี้เวลาเราซักฟอกจิตใจของเราใหมีความสวาง
กระจางแจง ยอมรูจักที่เปนภัยที่เปนคุณ ทางไหนปลอดภัย ไมปลอดภัย ตนไม ภูเขา ขวาก
หนาม หลุมบอที่ไหนมันก็รู มันหลีกไดๆๆ เมื่อตามีนะ ถาคนตาบอดแลวโครมครามๆ หัว
แตก จากแตกกต็าย นี่คนตาบอดคือใจบอด ไมยอมฟงเสียงบุญบาปอะไรเลย ทําแต
ความชอบใจๆ มีแตลงเหวลงบอทั้งนั้น ใหทานทั้งหลายจําใหดีในขอนี้ 
 ธรรมที่มาแสดงถึง ๑๘ สถานีนี้เราจะไดยินในสมัยนี้ ธรรมเหลานี้เปนธรรมที่ยืนยัน
จากหลวงตาวาไมผิด ไมวาธรรมขั้นใดเราถอดออกมาจากหัวใจเราจริงๆ หัวใจเราที่ถอด
ออกมาแนนอนนั้นคือเราปฏิบัติคัดเลือกมาโดยตลอด ตั้งแตเร่ิมตนปฏิบัติคัดเลือกซักฟอก
มาเรื่อยๆ จนกระทั่งถงึหมด ไมมอีะไรที่จะซกัฟอก บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแลวเอาธรรมที่
บริสุทธิ์นี้ เปนกิ่งเปนแขนงออกมาสอนพี่นองทั้งหลาย ตามขั้นภูมิของผูจะรับไดประการใด
แลวออกมาๆ อยางไมสะทกสะทาน อยางไมสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมา  
 ทานทั้งหลายที่ยังไมเคยไดยินไดฟงใหฟงเสียนะ ธรรมพระพุทธเจาประกาศกังวาน
มากับโลกนี้แตกาลไหนๆ แตกิเลสมันเหยียบย่ําทําลายธรรมออกไมได พอเสียงอรรถเสียง
ธรรมเกิดขึ้นมาบางเล็กนอย คือความดี เราเสาะแสวงหาความดีไดมากไดนอยเราก็ภูมิใจ
มาเลาสูกันฟง ไอตวัเปรตตัวมารมันก็เขามาเหยียบย่ําทําลาย หาเร่ืองนั้นหาเรื่องน้ีมายุแหย
กอกวน มาเผา เชนอยางวาอวดอุตริมนุสธรรม อยางน้ีเปนตน 
 อุตริมนุสธรรมคืออะไร ธรรมที่สูงสุดของมนษุยที่กราบไหวบูชา มีอยูในหัวใจ
พระพุทธเจา มีอยูในหัวใจพระอรหันตทาน แตธรรมเหลานี้ไมมีอยูในหัวใจเรา เปนแต
เพียงวาเราอวดอุตริในธรรมทั้งหลายเหลานี้ที่ไมมีแกโลก นี่ทานเรียกวาอวดอุตริมนุสธรรม 
ถาเปนพระก็ปรับอาบัติปาราชิกทีเดียว ขาดจากภิกษุอยางขาดสะบั้นหั่นแหลกไปเลย ถามี
ในใจแลวนําออกมาตามความมีความเปนที่รูเห็นขนาดไหนนั้นไมเปนภัย เปนคุณสําหรับ
ผูฟงดวยอรรถดวยธรรม แตเปนโทษสําหรับผูที่คอยยุแหยกอกวน เผาทําลายความดีของดี 
เผาอรรถเผาธรรม เผาคนดีไมใหมีคนดี ไมใหมีธรรมในโลก อยางน้ีพวกนี้พินาศฉิบหาย 
 ใหพากันจําเอานะ มันมีแทรกอยูทุกแหง อันนี้เราจะตําหนิใครก็ไมได ความดีคนดี 
คนชั่วความชั่วมีมากับโลกดั้งเดิม มสัีบกันไปใหพากันคัดกันเลือกเอา ไมใชวาเราจะไป
ตําหนิมัน สาปแชงมันใหฉิบหายไปจากโลกบรรดาความชั่วที่ไมตองการ เปนไปไมได
นะ ตองมาชําระตัวของเรา ใครดีไมดีใหมาดูตัวเอง เราไมดีตรงไหนใหชําระตัวของเรา 
มันจะคอยสวางกระจางแจง รูดีรูชัว่ข้ึนที่ใจของเรา ไปดคูนอื่นไมมีสิ้นสุดนะ ตางคน
ตางใหดูหัวใจตัวเอง นั้นละเปนของสําคัญ 
 ที่เปดจาอยูตลอดเวลา ทาทายบาป บุญ นรก สวรรค มรรคผลนิพพานก็คือจิตต
ภาวนา อันนี้สําคัญมากนะ ในวงศาสนธรรมของพระพุทธเจา เรียกวาแบบแปลนแผนผัง
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แสดงถึงโลกทั้งสามนี้มีอะไรอยูในพุทธศาสนานั้นทั้งหมด เราอยากจะทราบเรื่องเหลานี้ให
จิตจอเขาไปจิตตภาวนานะ จิตตภาวนาทราบไมใชหรือ เชนภาวนาพุทโธก็ได ธมัโมก็ได 
สังโฆก็ได จอเขาไปที่จติของเราซึ่งเปนมหาเหตุสรางแตฟนแตไฟเผาตัวเองอยูตลอดเวลา 
เราจอจิตเขาไปดวยสติดตูรงนั้น อาการที่มันเกิดขึ้นยังไงมันจะรูจะเห็นดวยอํานาจของ
สติปญญาจนไดนั้นแหละ ตอไปจิตใจก็สงบ พอจิตใจสงบแลวคอยสวางออกไป  
 นี่ผลแหงการภาวนาที่จะดูโลกธาตุทั้งภายนอกภายในจะดูจากจิตตภาวนา ดูอยาง
อื่นไมได เอาอะไรไปดูดูไมเห็น ถาลองจติตภาวนาไดจอเขาไปแลวเต็มภูมิของทานผูรู
ทั้งหลาย ซึ่งมีนิสัยตางๆ กัน พระพทุธเจาเปนพุทธวิสัยจาครอบโลกธาตุ สาวกวิสัยทานก็
จาเต็มภูมิของทานเรื่อยมาเมื่อมีจิตตภาวนา ทานทั้งหลายก็เหมือนกัน จิตใจไมมีเพศ ไมมี
หญิงมีชาย ความดีชั่วรับไดดวยกัน กิเลสบาปธรรมรับไดดวยกัน ใหชําระกิเลสออกและให
มีธรรมขึ้นภายในใจดวยการชําระ มีจิตตภาวนาเปนสําคัญ 
 เราจะไดเห็นความสวางของใจเรา ซึ่งแตเกิดมาเราไมเคยเห็นความสวาง อันนี้จะ
พูดใหเปนคติตัวอยาง หรือจะวาหลวงตาบัวนี้อวดไปเสียก็ได แตเราพูดตามความจริง ใคร
วาเราอวดไมอวดเปนเรื่องของคนๆ นั้นจะโงหรือฉลาด หาความดีหรือความชั่วใสตนก็
แลวแตคนนั้น นี้บวชมาใหมๆ สนใจภาวนา พอเวลาไปเปนนาคเห็นทานพระครูทานเดิน
จงกรมแตเชามืดๆ เราก็สังเกต เดินจงกรมตั้งแตเชามืดๆ พอสวางทานก็เขาในโบสถแลว
ไหวพระ ทําวัตรเชาเสร็จแลวออกบิณฑบาตอยางน้ันเปนประจํา พอบวชแลวกราบเรียน
ถามศึกษาภาวนากับทานวาอยากภาวนา จะใหภาวนายังไง อยากภาวนา ทานบอกวาใหเอา
พุทโธนะ 
 เราก็ชอบพุทโธ ภาวนาพุทโธ เรากจ็ับเอาพุทโธมาภาวนา เบ้ืองตนก็ไมไดเร่ืองได
ราว ทําสะเปะสะปะๆ ไป นี่เบ้ืองตนแหงความแปลกประหลาดอัศจรรยเกิดขึ้นจากจิตต
ภาวนา ตั้งแตวันเกิดมาเราไมเคยเห็น เพราะฉะนั้นจึงไดมาเปดใหพี่นองทั้งหลายทราบ ให
กระตุกใจเราบางเปนยังไง มันจะเปนไปไดไหมถาเดินตามทางของพระพุทธเจาคือจติต
ภาวนา พอพุทโธๆ บทมันจะเปนนะ มันจะเหมือนเราตากแหเอาไวนี่นะ เวลามันจะเปน
ความอัศจรรยขึ้นมาเหมือนเราตากแหเอาไว เราไปจับจอมแหดึงๆๆ คือพทุโธๆๆ จับจอม
แหดึง แลวตีนแหหดเขามาๆ  
 กระแสของจติคือตีนแหคอยหดยนเขามา มันเกิดความสนใจ พุทโธถี่ยบิ สติถี่ยิบ 
แลวหดเขามา มาถึงตรงกลางนี้แลว ถาวาแหก็เรียกวาหดเขามาเต็มที่แลวก็เปนกองแห ทีนี้
กระแสของจติหดเขามาแลวก็เปนจุดของผูรูที่เดนดวง จาขึ้นที่นี่ พอหดเขาๆ ถึงที่แลวจา
ขึ้นเลยที่นี่ โลกน้ีเหมือนขาดสะบั้นไปหมดเลย นี่ตั้งแตเกิดมาเราไมเคยเห็น โลกน้ีเหมือน
ขาดสะบั้น เหลืออยูจุดเดียวนี้ที่เปนจุดอัศจรรยเอานักหนา ตั้งแตเกิดมาเราไมเคยเห็น 



 ๗

สวางจาขึ้นที่นี่ อยูเปนเกาะเหมือนเกาะในทามกลางมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละ เกาะนี้
เปนเกาะอัศจรรย  
 เราตื่นเตน ทั้งอัศจรรย ทั้งตื่นเตน ไมนานจิตก็ถอยออกมาเสีย นี่ไดเบ้ืองตน แลว
ความเห็นอันนี้ไมมีวันจืดจางเลย เปนอจลศรัทธาฝงแนนเลย ถึงจะไมเปนอยางน้ีอกีก็ตาม 
ความเปนนี้เราไดรูแลว เห็นแลว เชื่อแลว นั่นละเร่ิมตนที่เราภาวนา ไดปรากฏพุทโธรวมตัว
เขาไปเปนกองอัศจรรยในหัวใจเรา จากนั้นก็เอาใหญละ ทีนี้ขยายแลวนะ นี่เบ้ืองตนเกิดมา
อายุ ๒๐ ปกับ ๙ เดือนมาบวช ไปเจอเกาะทามกลางมหาสมมุติมหานิยม เกาะแหงความ
แปลกประหลาดอัศจรรยเกิดขึ้นที่ใจของเรา โอย ตื่นเตน  
 วันนั้นจิตไมไปไหนนะ ปวนเปยนๆ อยูนี้ละ อยากจะใหจิตนี้ภาวนาใหแนนเขาไป 
ใหสะอาดหรือใหอัศจรรยยิ่งกวานี้ๆ มันก็ไมไดเร่ือง แลวคอยจางไปๆ ปลอย พอจิตใจเรา
ปลอยสัญญาอดีตทั้งหมดมาเปนปจจุบันก็เปนอีก เราเรียนหนังสืออยู ๗ ปความอัศจรรย
อยางน้ีเกิดขึน้ ๓ หนและฝงลึกมาก เพราะฉะนั้นเวลาออกปฏิบัติจึงเด็ดทีเดียวเลย จะเอา
จิตดวงนี้ใหได มันฝงอยูในนี้แลว เราจะเอาใหได เปนก็เปน ตายก็ตาย จึงไดฟดกนัเต็ม
เหนี่ยว ผลสุดทายก็ไดธรรมมาสอนพี่นองทั้งหลายนี้แหละ ออกจากจุดนี้เปนเบื้องตนนะ  
 มันกระจายออกนะ จิตนีก้ระจายออกๆๆ กระจายออกทั่วโลก แลวใครอยาไปคาด
นะ ไปคาดเรื่องของจิต กระแสของจิต ความรูของจิต ความสวางของจิต อัศจรรยของ
จิต อยาไปคาดนะถาไมใชผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติไมคาดก็รู ไมคาดก็เห็น ผูไมปฏิบัตอิยามา
ลบลาง ลบลางเทาไรก็ไมเกิดประโยชน เปนโทษแกตัวเองเปลาๆ ผูที่ทานทําตางหาก
ทานผูทรงอรรถทรงธรรม เกิดขึ้นจากผูทํา นี่ใหเราพากันไปทํานะจะไดเห็นความแปลก
ประหลาดอัศจรรยของใจ 
 การพูดนี้ไมไดมาพูดปาวๆ นะ พูดออกมาจากความจริง จะวาอวดอุตริหรือไมอวด
ทานทั้งหลายฟงเอาซิ สอนโลกมานี้เปนเวลาเทาไร ตั้งหนาตั้งตาอวดอุตริโลกเหรอ เรา
ปฏิบัติมาแทบเปนแทบตาย ไดธรรมมาแลวมาหลอกโลกอยางนั้นเหรอ ใหพากันพิจารณา 
นี่จุดสําคัญอยูที่จิตตภาวนานะ ศาสนาเจริญจะเจริญที่ภาวนา ขอใหจิตใจมีความสงบเยน็
หนาที่การงานของเรามันจะมีขอบเขต มีเหตุมีผล มีหลักมีเกณฑไปตามๆ กัน ไมวาทํา
การบานการเรือนหนาที่การงานอะไรก็ตามธรรมจะมีแทรกอยูในจิต ธรรมจะมีอยูนั้น คอย
เตือนๆ ทําอะไรผิดถูกชั่วดีธรรมจะเตือนๆ ถาไมควรหลบ ถาควรแลวกาวๆ  
 นี่ละนักภาวนาจะมีธรรมเขาเตือนตลอด ทําอะไรไมคอยผิดพลาด มีสติปญญา 
หากเปนอยูในจิตนะ จากจิตที่เคยสงบรมเย็นไดความอัศจรรยแลว มันมาปรากฏ เวลาเรา
ทํางานอะไรนี้เหมือนวาเราไมภาวนา แตจะผิดจะพลาดอะไรมนัจะรูของมนั เตือนเรื่อยๆ นี่
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ใครคาดไดเมื่อไร ใครอยามาคาด ถาผูทําไมตองคาดก็รู พากนัจําเอา เร่ืองจิตตภาวนาเปน
สําคัญมาก ถาลองไดรูแลวจิตดวงนี้กระจางน้ีคาดไมไดทั้งน้ันละ เอาละพอ 
 ทองคําเชาวันนี้ได ๓๑ บาท ๗๖ สตางค ทองคาํที่ไดหลังจากมอบแลว เปนทองคํา
ประเภทน้ําไหลซึม ได ๘๓ กิโล ๓๙ บาท ๗ สตางค จําเอาไวนะ ปจจัยทั้งหลายที่มานี้พี่
นองทั้งหลายจะไดภูมิใจ วาในปจจุบันนี้ผูนําของพี่นองทัง้หลายมีความบริสุทธิ์ขนาดไหน 
เหลานี้ออกชวยโลกทั้งนั้น เราไมแตะแมสตางคหนึ่ง ฟงซินะ ทานทั้งหลายไปหาที่ไหนหา
ผูนํา นี่เราทําอยางน้ันทํากับโลกนะ เพราะฉะนั้นเราถึงพูดไดเต็มปากทกุอยางที่เปนความ
จริง ความจอมปลอมไมเอามาพูด 
 พูดถงึเร่ืองจติพิสดารมันเปนไดนะ เราจําชื่อได อยางน้ีละเชื่อไหมละ แตความจริง
มันเปนอยางน้ัน นี่ละจิต เปนพระไปภาวนาอยูที่จังหวัดขอนแกนทางอาํเภอภูเวียง ทาน
อาจารยกูเปนอาจารย ตอนไปไมไดไปกับทานอาจารยกู ไปกับพวกเพื่อนเดียวกันสามองค 
ไปอยูทีอ่ําเภอภูเวียง มันเปนเขาวง อําเภออยูตรงกลาง ทานไปพักอยูในถ้าํภาวนา พอเริ่ม
ภาวนาแตใจทานผาดโผน นาเสียดายถามีครูมีอาจารยคอยแนะจะไปไดสบาย แตนี่ไมมีครู
อาจารยก็เสียตรงนี้ 
 ทีนี้ไปภาวนาอยูจิตใจพอรวมแลวมันจะเหาะเหินเดินฟา รูนั้นรูนี้ นี่เปนตามนิสัย  
ถามีครูอาจารยคอยแนะๆ อันไหนควรไมควรทานจะแนะๆ แลวก็ปฏิบัติตามทาน ไม
เสียหาย แตพระองคนีท้านก็ไปภาวนา ทีแรกก็ขึ้นนี้กอน สวนอื่นมันก็เปนมาแลวแหละ 
เอาพูดที่สําคัญกอน หกทุมไปอยูดวยกันสามองคกับองคน้ีแหละ ไปภาวนาดวยกัน 
กลางคืนฟงเสียงนกหวีด นกหวีดคืออะไร กลองยานัตถุเปลาๆ นั่นนะเอามาเปาวอดๆ 
เขาใจไหม  
 พระทั้งสององคกต็ื่นตกใจละซิ ดึกๆ หกทุมพอดี มันเรื่องอะไรอกีจึงมาวอดๆ ขึ้น
อยางน้ี ทานก็ปุบปบลงไปหาองคนัน้นะองคนกหวีดดังวอดๆ ขึ้นมา “แลวเปนอะไรๆ” 
“จะเปนอะไร ผมสําเร็จอรหันตแลว” “สําเร็จแลวทําไมจึงเปานกหวีด” “ก็มาดวยกันไดรู
ไดเห็นดวยกันก็เปานกหวีด” สององคแทนที่จะเชื่อทานไมเชือ่นะ ออกไปวิพากษวิจารณ 
มันเปนยังไงนาพระองคนี้ สําเร็จอรหันตแลวมาเปานกหวีด มันอะไรกันนา ก็ไมเชื่อทั้งสอง
องค คอยฟง คอยตั้งขอสังเกต พอคืนหลังน้ีอีกละนะ เปานกหวีดตอนนั้นวาสําเร็จแลว  
 “สําเร็จแลวก็เปานกหวีด เปาหาอะไร” “ก็มาดวยกัน อยากใหทราบ” หมดทา 
สององคนั้นก็เดินคอออนไป ไปวิพากษวิจารณ มันยังไงนะทานองคนี้ ทนีี้พอหกทุมวันละนี้
อีกเสียงนกหวีดขึ้นอีกแลววอดๆ “มันสําเร็จนรกหลุมไหนนา” ทานไมอยากมา แตก็
จําเปนตองมาฟงเหตุเสียกอน ก็พากันมาแบบเขาออนมา “แลวเปนอะไรละทีนี้สําเร็จขั้น
ไหน เมื่อคนืนี้สําเร็จอรหันต แลวคืนนี้ก็หกทุมแลวสําเร็จขั้นไหน” “จะสําเร็จขั้นไหน มัน
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ไมสําเร็จ” “ไมสําเร็จทําไมเปานกหวีด” “ก็คืนวานนี้วาสําเร็จก็เปานกหวีดใหเพื่อนฝูง
ทราบ ทีนี้เมื่อมันไมสําเร็จก็ตองเปาใหทราบ” อยางน้ีก็มี คือมันเปน เปนในใจเขาใจวา
สําเร็จ อยางนี้ไมเปนอตุริมนุสธรรม คือเขาใจผิดตางหาก ไมตั้งใจอวด ถาตั้งใจอวดเปน
ปาราชิก ถาไมไดตัง้ใจอวดมคีวามสําคัญผิดไมมีโทษ 
 ทีนี้ออกจากนี้พระองคนีแ้หละไปภาวนาจิตมันสวาง องคเดยีวกันนี้แหละ พอจิต
สวางก็มีพระอาทิตยดวงเทาลูกมะพราว วูบลงมาตก กระแสจิตของทานนั่นเองไมใชอะไร
ละ ตกมาตรงนี้ ไมไดเสียงตูมตามๆ อะไร วูบมาลงที่นี่แลว ทานดูความสวางไสว ปรากฏ
วาทานเอื้อมมือไป ดวงสวางน้ันถอยไป ทางนี้กข็ยบัไป ดวงสวางน้ันก็ถอยไปเรื่อย สุดทาย
เลยลุกขึ้นไมรูตัว ตามความสวางไป พระองคนี้นะเดินตามไป ความสวางก็ไปเรื่อยๆ พอดี
ไปถึงตนไมความสวางขึ้นตนไม พระองคนี้ก็เตรียมขึ้นตนไมเหมือนกัน  
 นี่คือจิตไมอยูกับตัวนะ อยูกับความสวาง เพราะฉะนั้นจึงไมรูตัว ขึ้นตนไมก็ไมรู 
เดินตามแสงสวางก็ไมรู จนกระทั่งแสงสวางขึ้นตนไมก็ขึ้นตาม พอขึ้นไปถึงน่ัน มนักเ็ดชะ
อะไรก็ไมรูนะ พอดดีวงสวางเหาะวูบลอยไปจนลับสายตา หายเงียบ หมดหวัง พอหมดหวัง
จิตยอนกลับเขามาหาตัว ที่ไหนไดมนัอยูบนตนไม พอรูสึกตวัขึ้นมาแลวอยูบนตนไม ตกใจ
ซิรองไหโฮๆ พระก็มา “มันเปนอะไรเปนอยางน้ี” “ตามแสงสวาง” นี่เร่ืองภาวนาเปนได
อยางน้ัน แสงสวางมันทําใหเพลิน  
 เราพูดจริงๆ เราพูดออกมาเปนตัวอยางเสียบางนะ เราก็เปน แตมันหากจะตางกัน
ดวยสติปญญานะ ของเราเปนเหมือนกัน สวางจาขึ้นมาเลย เอาเราจะดู แสงสวางอันนี้จะไป
ไหนวะ เราจะดูใหเห็นเหตุเห็นผล ดูดวยสติดูดวยปญญา ความสวางเปนสภาพอันหนึ่ง 
สติปญญาเปนสภาพอันหนึ่งที่จะตามดูเหตุผลดีชั่วของกันและกัน  ทีนีก้็ปลอยใหมนัขึ้น 
เอาๆ ขึ้นไหนก็ขึ้น เหาะลอยขึ้น แสงสวางน้ีจาๆๆ ขึ้นเลยทีเดียวเตม็เหนี่ยว  
 โอย จิตนีม่ันคลอยตามนะ อยากรู อยากเห็น อยากตามอันนั้นไปเลย มันก็
เหมือนกับพระองคนั้นละทา เปนแตเพียงวาเราไมลุกไปตาม แตจิตนี้มันคลอยตามนะ มัน
ดูดมันดื่ม มนัอยากตามรูตามเห็นกันไปเรื่อยๆ ดวยความเพลินในจิต แตสติกับปญญามัน
อยูนี่จับกันอยูนี่ พอเรารูสึกวามันเต็มที่แลวมันจาไปหมด ดวงสวางนะขึ้นไป จาบนอากาศ 
อากาศไหนก็ไมรูละ เห็นแตความแปลกประหลาดอัศจรรย จิตใจดูดดื่ม อยากตามดู
เร่ือยๆ ใหสูงกวานั้นไป แตสติปญญาทักไว ไปดหูาอะไร ก็ดตูามเหตุตามผล รูเร่ืองแลวก็
หยุดเทานั้นเอง มันกม็ีแคสวางเทานั้นเอง 
 พอวางั้น เราถอยจิตนะ ถอยจิตเขามา สติปญญาตามเขามา ความสวางก็หดลงๆ 
สติปญญาตามเขามา เหมือนวาดึงลงๆ นี่ความไมเผลอ ความมีสติปญญาไมวิ่งตาม พอ
มาถึงตัวแลวหายเงียบเลย นั่นเห็นไดชัด ก็เราเปนเองนี่ อันนี้ก็อวดเหรอ พอพูดถึงเร่ืองน้ัน
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ทางนี้ก็ภาวนาเหมือนกัน มันเปนยังไงก็ไดเลาใหฟง เปนแตเพียงวาเราไมเปนบารองไหโฮ
อยูบนตนไม เพราะเราตั้งสติไวเรียบรอยแลว เอา จะปลอยใหมันไปดู สติปญญาของเรา
เปนเจาของมีอยู มันจะไปไหนเอาไป เราก็ปลอย ปลอยมันก็ขึ้นเลย ขึ้นๆ จิตใจมันคลอย
นะ คลอยตามๆ เพลินอยากดู มันสวางจาเพลินไปเรื่อย 
 พอเห็นสมควรแลวสติปญญาก็เตือน พอเตือนเทานั้นเราถอยจิตออกมา อันนั้น
สวางก็คอยถอยลงๆ จนกระทั่งถงึตัว พอถงึตัวปบความสวางหายหมดเลย นี่ละสติปญญา
เปนสําคัญ เพลินไปกับสิ่งเหลานั้นไปไดเสียหายได อยางพระรองไหโฮๆ อยูบนตนไม เอา
ละทีนี้พอ พูดเรื่องภาวนา พิสดารไมใชเลนนะ นักภาวนาทานก็มีฤทธาศักดานุภาพ มี
แปลกประหลาดที่จะนํามาพูดมาจากันเหมือนโลกที่ทําการทํางานอะไร ใครทํางานทําการ
อะไรก็ไดเร่ืองไดราวนั้นมาพดูเต็มปากๆ เหมือนกัน นักภาวนาทานรูทานเห็นทานพูดได
เต็มปากเหมือนกัน เหมอืนกันกับโลกเขารูเขาเห็นเขาเรียนกันเขาทํากัน อันนี้รูเห็นทางดาน
ธรรมก็พูดไดเต็มปากทางดานธรรมะ 
 นี่เปดเผยไดเชนเดียวกัน เปนแตเพียงวาธรรมะมีความพอดี มีความสวยงาม
พอเหมาะพอดี ไมเตลิดเปดเปงเหมือนโลก ธรรมเวลารูขนาดไหนเก็บไวพอดีๆ ถาไมควร
พูดไมพูดเลย เหมือนไมรูไมเห็น เฉย จึงเหมือนวาทานไมรูนะนักภาวนา เขาเรียนวิชาทาง
โลกรูไดฉันใด ทานเรียนวิชาและปฏิบัติวิชาทางธรรมทานก็รูไดอยางน้ันเหมือนกัน ยิ่ง
พิสดารกวาโลกไปอกีเปนไหนๆ เขาใจแลวเหรอ ถาไมเขาใจ เขาใจเสียวันนี้ หลวงตาบัวนี้
ละเปนผูภาวนาคนหนึ่ง โกหกหรือไมโกหกก็เอากนัอยูเดี๋ยวนี้ละ ไมสะทกสะทานนะ ใครจะ
วาอะไรก็ชาง มันเปนอยูกบัเรา ใหพร 
 (วิธีการเทศนของหลวงพอที่ใชความรุนแรงนั้น ไมใชรุนแรงดุคน กระแทกกิเลส
เจาของ ใครรับไดคนนั้นก็หลุดเจาคะ) ถูกตอง อันนี้ถูกตองแลว ธรรมะจะรุนแรงขนาด
ไหนเปนธรรมลวนๆ ไมเปนกิเลส เหมือนเขาถากไม สมมุติถากตนเสานะ ตนเสาที่
ตรงไหนมันเรียบๆ เขาก็ถากไปเรียบๆ ตรงไหนที่มันคดมันงอมากเขาก็ถากอยางหนัก
มือๆ เพื่อใหตนไมนี้เรียบสวยงาม นํามาทําประโยชน เขาใจไหม อันนี้การเทศนาวาการก็
เหมือนกันมีหนักมีเบา ถาคลื่นกิเลสมันหนักนั้นละขวานคือธรรมจะถากตรงนั้นใหหนัก 
เขาใจไหม แลวเขาก็วาดุดาวากลาวกระแทกแดกดันเปนความผิดของกิเลสไมใหแตะมัน 
เร่ืองธรรมเขาไปถากหัวมัน เขาใจไหม กิเลสมันไมพอใจ ใหจําไวเสีย สําหรับเราไมมี ที่พูด
กับโลกนี้จะขนาดไหน ฟาถลมก็ตาม เร่ืองกิเลสจะเขามาแทรกใหเปนความเสียหายแกผูฟง
ไมมี มีแตเปนคุณลวนๆ เปนธรรมลวนๆ ทั้งน้ันแหละ เอาละพอจะใหพร มันจะบายสอง
โมงแลว 
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