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เทศนอบรมฆราวาส
ณ หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จ.ปทุมธานี
เมื่อบายวันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

จิตเปดโลกธาตุ
วันนี้เปนวันมหามงคลแกบรรดาพี่นองชาวพุทธเรา ที่ตางทานตางไดอตุ สาห
พยายามสละทั้งเวล่ําเวลา หนาที่การงานทุกสิ่งทุกอยาง แมชีวิตจะเปนอะไรในขณะที่
เกี่ยวของกับการกับงานเพื่อการกุศลครั้งนี้ก็ยอมรับเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
ไปเลย ดวยความพออกพอใจแหงจิตใจที่เปนกุศลของพี่นองทั้งหลาย หลวงตาที่มาใน
งานอันยิ่งใหญของพี่นองชาวไทยนี้ รูสึกวามีความปลื้มปตกิ บั จิตใจของทานทั้งหลายที่
มีความรักใครใฝธรรมเปนอันมาก จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาทานทั้งหลาย
มีทานที่เปนประธานเปนตนในงานนี้ดวย
การแสดงธรรมวันนี้ก็จะแสดงไปตามความสามารถอาจรูไดแคใดก็ตาม ในวง
ของพระพุทธศาสนา จะไดนํามาชี้แจงใหทานทั้งหลายฟง สําหรับหลวงตาเองอาจจะได
บรรยายเรื่องราวของตนเล็กนอย พอเปนขอคิดกับบรรดาพี่นองทั้งหลายที่ลงใจเชื่อถือ
จนกระทั่งไดนิมนตมาแสดงธรรมในสถานที่นี่ มีวันนี้เปนวันสําคัญใหไดยินไดฟงบาง
พอประมาณ การที่จะไดนําธรรมมาสั่งสอนพี่นองทั้งหลายนี้ก็นํามาแทบเปนแทบตาย
แทบสลบไสลตั้งแตวันออกปฏิบัติ ไมตองพูดถึงเรื่องวันบวช
ออกปฏิบัติวันที่ไดยินไดฟงธรรม ที่เปนธรรมธาตุจากพอแมครูอาจารยมั่นของ
เรา นี้คือองคอรหันตในสมัยปจจุบัน จะเห็นไดชัดเจนก็คอื เวลาทานมรณภาพลวงไป
แลว อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุอยางสวยงามมาก สมใจที่บรรดาลูกศิษยลูกหา
ทั้งหลายไปประพฤติปฏิบัติฟงอรรถฟงธรรมของทานไมมีขอตองติตลอดมา เฉพาะ
อยางยิ่งหลวงตาบัวไปอยูก ับทานเปนเวลา ๘ ป มีตั้งแตความซาบซึ้งในกิริยาอาการ
ความเคลื่อนไหว ไมมเี คลื่อนคลาดจากหลักธรรมหลักวินัยเลย เปนการเสด็จตาม
พระพุทธเจา
คือทานเองเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัย ซึ่งเปนการตาม
เสด็จพระพุทธเจาทุกอิรยิ าบถ ไมวายืนก็ยืนตามธรรมวินัย เดินก็เดินตามธรรมวินัย นั่ง
ก็นั่งตามธรรมวินัยไมใหขัดของ แมจะนอนก็นอนตามหลักของพระ ตามทางของ
ศาสดาที่พาดําเนินมา จึงเปนองคที่นาเคารพเลื่อมใสในปจจุบันเปนอยางมากสําหรับ
ชาวพุทธเรา การแสดงธรรมของทานหาที่ตองติไมได ไมมีทางอื่นใดที่จะแยกแยะ
ออกไปจากอรรถจากธรรมคือธรรมวินัยซึ่งเปนสวนรวมนี้เลย
แสดงบทใดบาทใด
เปนไปดวยอรรถดวยธรรมที่ถกู ตองดีงาม ที่ศาสดาของเราพาดําเนินมาแลวเปนตน
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เวลาไปอยูกับทานรูสึกวาซาบซึ้งตั้งแตวันไปอยูทแี รก จนกระทั่งไดจากไปเปน
เวลา ๘ ป ธรรมะเหลานั้นไดซาบซึ้งถึงใจตั้งแตขณะไปถึงทานทีแรก เพราะไปดวย
ความตั้งอกตั้งใจจริงๆ เต็มหัวใจ ทีแรกเราก็เรียนตามปริยัติ พระพุทธเจาแสดงก็
แสดงดวยสวากขาตธรรม คือตรัสไวชอบแลวในธรรมทุกบททุกบาททุกขั้นทุกภูมิ ไมมี
บกพรองประการใดจากศาสนธรรม
ที่พระองคทรงแสดงไวแลวดวยความถูกตอง
แมนยํา ที่เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว
องคพอ แมครูบาอาจารยมั่นของเรา
ทานดําเนินตามธรรมตามวินัยเหลานี้
ประหนึ่งวาทานตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดอิริยาบถเรื่อยมา เมื่อเราเขาไปถึงทานดวย
ความพออกพอใจเบื้องตนเนื่องจากสงสัยมรรคผลนิพพาน ทั้งๆ ที่เราก็เรียนในปริยัติ
ทานก็บอกไววามรรคผลนิพพานมีอยู
ธรรมะเหลานี้ก็ออกจากพระโอษฐของ
พระพุทธเจาที่ตรัสรูเปนศาสดาของโลกมาเปนเวลานาน ประกาศธรรมประกาศกองทั่ว
ดินแดนแหงโลกคือสามโลกธาตุนี้ พระพุทธเจาเปนศาสดาทั้งนั้น ตั้งแตมนุษยเราขึ้น
ไปถึงพรหมโลก เทวดา อินทร พรหม ลวนแลวแตเปนลูกศิษยของตถาคตทั้งนั้น
ทานแสดงออกดวยความถูกตองแมนยํา เรามีความสงสัยในแงอรรถแงธรรมที่
แสดงไววามรรคผลนิพพานมีอยู ทั้งๆ ที่พระพุทธเจาตรัสไวนั่นแล แลวก็มาหาที่ปลง
ใจ จิตใจก็มาระลึกถึงแตหลวงปูมั่น จะใหพูดตามความถนัดของพระปาเราเราขอ
เรียกวาพอแมครูอาจารย คือพอแมครูอาจารยมั่น เพราะทานเปนทั้งพอทั้งแม แนะนํา
สั่งสอนเลี้ยงดูปูปกไมมอี ะไรอะไรบกพรอง สม่ําเสมอดวยความเปนธรรม ไมลําเอียง
ตลอดมาทัง้ ดานวัตถุและนามธรรม จึงควรอยางยิ่งที่เราจะเรียกไดอยางเต็มหัวใจเต็ม
ปากของเราวาพอแมครูบาอาจารยองคนั้นองคนี้
ดวยเหตุนี้จึงติดปากพระปามาดังที่หลวงตาไดแสดงใหทานทั้งหลายฟงวา นี้คือ
พอแมครูบาอาจารยมั่น ไปก็ไปดวยความสนใจอยางยิ่งตอมรรคผลนิพพาน จะไปปลด
ไปปลงมรรคผลนิพพาน คือความสงสัยนั้นออกจากคําพูดของทานอยางชัดแจงในคืน
วันนี้ ไปก็ตั้งหนาตั้งตาไปจริงๆ เต็มเม็ดเต็มหนวย พอไปถึงทานก็กางเรดารไว
เรียบรอยแลว พอไปถึงทานก็ใสปวะเลยวาทานมาหาอะไร นี่ละเบื้องตนที่เราไปถึงทาน
ทีแรก
ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ
ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชมรรคผล
นิพพาน ไมใชกิเลสตัณหา ไมใชบาปไมใชบุญ รวมทั้งแดนโลกธาตุนี้ไมใชบาป ไมใช
บุญ ไมใชแดนมรรคผลนิพพาน บาปแท บุญแท กิเลสแท ธรรมแท มีอยูที่ใจ สัมผัส
สัมพันธไดทใี่ จ เกิดขึ้นทีใ่ จจากทานผูปฏิบัติจะรูชัดเจนแจมแจง ตามศาสดาที่ทรงสอน
ไวแลวดวยสวากขาตธรรม คือตรัสไวชอบแลวนั้นแล จะไมมีทขี่ ัดของใจ พอทาน
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ประมวลลงมานี่ก็เขามาสูใจ ใครจะเปนผูเปดทั้งบาปทั้งบุญ ทั้งกิเลสตัณหา ทั้งอรรถทั้ง
ธรรมทุกขั้นทุกภูมิ หนาบางหยาบละเอียดของกิเลสตัณหาของอรรถของธรรมขึ้นมาให
ประจักษไดดวยวิธีการใด
พระพุทธเจาของเราทานตรัสรูธรรมดวยจิตตภาวนา พระสาวกทั้งหลายที่เปน
สรณะของชาวโลกชาวพุทธเราตลอดมานี้ทานบําเพ็ญมาดวยจิตตภาวนา ที่เราวา พุทฺธํ
สรณํ คจฺฉามิ พระพุทธเจาเปนศาสดาของโลกนั้นก็เปนศาสดาของเราดวยการตรัสรู
ธรรม ธรรมแสดง ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจา ก็คือธรรมลนโลกลนสงสาร
ธรรมอัศจรรยเรียกวาโลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลกเหนือสงสาร เหนือสิ่งทั้งปวงในสาม
แดนโลกธาตุ พระสงฆสาวกที่บรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรมก็เพราะการภาวนา ดวยการ
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางแหงสวากขาตธรรม
ที่พระพุทธเจาไดตรัสไวชอบ
เรียบรอยแลว
ทั้งพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นี่เปนพุทธศาสนา ศาสนาของพระพุทธเจา
เปนศาสนาของทานผูสิ้นกิเลส
ไมใชเปนศาสนาที่ควาเอามาจากตนไมภูเขาดินฟา
อากาศ ลูกใครหลานใครเมียใครผัวใครก็กวานเอามาเปนพอของตน เปนแมของตน
เปนศาสนาของตนอยางนั้น แตพระพุทธเจาทานควาออกมาจากภาคปฏิบัติตามอรรถ
ตามธรรม ถูกตองตามอรรถตามธรรม แลวไดตรัสรูขึ้นมาเปนศาสดาเอกของโลก
พระสงฆสาวกทั้งหลายก็บรรลุธรรมไดมาเปนครูเปนสรณะของโลก
ทีนี้ทั้งสองอยางนี้เปนมาจากไหน ขอรื้อยอนไปหาตนเหตุกอนวาพระพุทธเจา
จะตรัสรูขึ้นมาเปนศาสดาตรัสรูในที่เชนไร พระสาวกบรรลุธรรมตรัสรูขึ้นมาเปนสรณะ
ของพวกเรานี้ทานตรัสรูขึ้นมาในที่เชนไร ในครั้งพุทธกาลไมเคยปรากฏวามีอยางโลก
เขาวามหาวิทยาลัยบาน มหาวิทยาลัยปา แตพระพุทธศาสนาทานไมวา หากเปน
มหาวิทยาลัยปาโดยหลักธรรมชาติมาดั้งเดิมทีพ่ ระพุทธเจาทรงพาอยู พาทรงบําเพ็ญใน
ปา แลวไดตรัสรูขึ้นมาจากปากรุงพาราณสี
จากนั้นพระสงฆสาวกเขาไปอบรมศึกษากับทาน
เฉพาะอยางยิ่งเวลาบวช
อุปสมบทขึ้นมาแลวก็สอนธรรมะอันเด็ดขาด คอขาดบาดตาย เปนเครื่องรบขาศึกใน
สงคราม เพื่อจะสังหารกิเลสออกจากใจ ขึ้นดวยบทธรรมที่สําคัญวา รุกฺขมูลเสนาสนํ
นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทาน
ทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไมในปาใน เขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอม
ฟาง อัพโภกาส อันที่เวิ้งวางเปนที่สะดวกสบายตอการบําเพ็ญสมณธรรม ปราศจาก
สิ่งรบกวนทั้งหลาย ขอใหทานทั้งหลายไปอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวติ
เถิด
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ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย คือใหไปอยูและบําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิด
เพราะปราศจากสิ่งกอกวนทั้งหลาย การบําเพ็ญก็สะดวกสบาย เพราะฉะนั้นบรรดา
สาวกของพระพุทธเจาก็ด-ี สาวกของเราทั้งหลายก็ดี จึงทรงบําเพ็ญอยูในปาในเขาเปน
พื้นฐานสําคัญของผูบําเพ็ญธรรม
แลวบรรดาสาวกทั้งหลายก็ไปศึกษาอบรมจาก
พระพุทธเจาในมหาวิทยาลัยปา
พอศึกษาหรือวาบวชเสร็จเรียบรอยแลวก็ประทาน
โอวาทที่เปนโอวาทสําคัญ ไมมีคําวาครึวาลาสมัยเหมือนสมัยใดๆ ตามโลกตามสงสาร
แตที่เปนธรรมะสมัยเปนสมัยที่พอเหมาะพอดีกบั การบําเพ็ญเพื่อแกกิเลส
กิเลสก็มีอยูในหัวใจของสัตวมาดั้งเดิม ไมมีคําวาครึวาลาสมัย ธรรมก็มีในหัวใจ
ของสัตวโลกทั่วๆ ไป เฉพาะอยางยิ่งมีในหัวใจของพระพุทธเจาและสาวกทาน ทานได
นําธรรมนี้มาประพฤติปฏิบัติ จิตตภาวนาเปนพื้นฐานสําคัญแหงการบุกเบิกเพิกถอน
กิเลสออกจากจิตใจของทานดวยจิตตภาวนา โดยถือแดนปาแดนเขาเปนสําคัญในการ
บําเพ็ญเพราะเปนความสะดวกสบายเรื่อยมา บรรดาพุทธศาสนาของพระพุทธเจาก็
เปนผูสิ้นกิเลส โลกวิทูทรงรูแจงทั้งโลกนอกโลกใน โลกเปรตโลกผี โลกนรกอเวจี
ตลอดสวรรคชั้นพรหมนิพพาน ไมใชเปนที่ไปไขวไปควาดนเดาเกาหมัดมาหลอกโลก
หลอกสงสาร
เอา..ภาวนาจะพาไปดูสวรรค จะพาไปดูนิพพาน แตหัวใจที่มีกิเลสปดกั้นบังอยู
นั้นจนไมมองเห็นทิศเห็นแดนใด จะโดนตนไมภูเขาจนหัวแตกก็มองไมเห็น แลวสอน
ลูกศิษยลูกหาใหไปดูนรกไปดูสวรรคนี่มันเขากันไมไดกับพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา
ก็ด-ี สาวกก็ดีที่ทรงแสดงวาบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี พรหมโลกมี นิพพานมี
เหลานี้ พระองคทรงแสดงมาตามหลักประเพณีของพระพุทธเจาผูทรงธรรมรูแจงแทง
ทะลุ เรียกวาโลกวิทู ทานรูขึ้นมาจากการบําเพ็ญในหลักธรรมชาติที่ถูกตองกับธรรม
ขึ้นมาตางหาก ไมใชไปประดิษฐขึ้นมา นรกไมมีกบ็ อกวามี สวรรคไมมีก็บอกวามี
นรกก็ดี สวรรคก็ดี พวกเปรตพวกผี พรหมโลกก็ดี นิพพานก็ดี ธรรมชาติ
เหลานี้มีมาดั้งเดิม
ไมมีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะบอกไดยืนยันไดวาไปพบไปเห็น
อยางนั้นอยางนี้ดวยความดนเดาเกาหมัด อยางนีไ้ มมี มีแตผูบําเพ็ญธรรม เมื่อถูก
แนวทางตามความเปนจริงที่จะควรรูควรเห็นสิ่งที่มีอยูดั้งเดิมนัน้ แลว ตองรูตองเห็น
ตามนิสัยวาสนาของตน
พระพุทธเจาเปนพุทธวิสัยสามารถที่จะรูนอกรูใน โลกวิทูรูแจงทั้งโลกนอกโลก
ในตลอดทั่วถึงไปหมด นี่คือพุทธวิสยั สาวกวิสัยก็ตองรูตามนิสัยวาสนาของตน เรื่อง
นรกอเวจี พวกเปรตผีอสุรกายเหลานี้ที่มีนี่ยอมรับวามีอยู แตนิสัยวาสนาของผูที่จะรู
เห็นนั้นมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงหยาบละเอียดตางกัน ไมไดรูเสมอกันหมด สิ่งเหลานี้มี
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อยูแตทานไมไดปฏิเสธวาสิ่งเหลานี้ไมมี แตผสู ามารถที่จะอาจเอื้อมหรืออาจรูเห็นได
นั้นเปนไปตามนิสัยวาสนา
เพราะฉะนั้นเราผูถือพุทธศาสนาใหถือตามธรรมของพระพุทธเจา ทานวานรกมี
ก็เชื่อตามธรรมดาของเรา
สวรรคหรือพรหมโลก-นิพพานก็เชื่อตามคําของศาสดา
แสดงออกบอกวาไมผิด แตอยางไรการปฏิบัติขอใหรู นรกก็ด-ี สวรรคก็ดีจะเปนชัน้ ใด
ก็ตามจนกระทั่งถึงพรหมโลกนิพพานก็ดี ขอใหมาประจักษกับใจของการปฏิบัติแหง
ชาวพุทธของเราเถิด จะเปนความเหมาะสม อยาพากันดนเดาเกาหมัด ใชไมได ไมถกู
ทางของศาสดา
ทางของศาสดาคือการจิตตภาวนา ประกอบกับนิสัยวาสนา เมื่อจิตตภาวนา
สามารถรูแจงแทงทะลุไปโดยลําดับ จนกระทั่งทําลายกิเลสที่เปนตัวมืดมิดปดตาให
บอดทั้งวันทัง้ คืนยืนเดินนั่งนอน พาเราไปตายกองกันอยูในโลกสมมุติสามแดนโลกธาตุ
นี้มากี่กัปกีก่ ลั ปเราก็ไมรู เพราะกิเลสตัวนี้มันปดมันบัง เกิดในภพใดชาติใดก็ไมทราบ
ภพชาติของตัวเอง ทัง้ ๆ ที่เจาของนัน่ ละเปนผูไปเกิดไปตาย แตไมทราบรองรอยของ
ตัวเองที่เกิดตายมาเปนสัตวประเภทใดบาง นรกอเวจี ขึ้นสวรรคชั้นพรหม ลงนรกอเวจี
เหมือนเขาขึ้นบันไดบานเรือนนั้นแหละ บรรดาสัตวผูสรางดีสรางชั่วมันเปนอยูอยางนี้
นี่เปนสิ่งที่พระพุทธเจาทานสามารถรูแจงแทงทะลุไปหมดทุกๆ พระองค ไมมี
พระพุทธเจาพระองคใดในธรรมชาติเหลานี้จะปดบังพระทัย จะไมใหทรงรูทรงเห็นได
เลย ทานจึงนําธรรมเหลานี้มาสอนโลกดวยเปนสวากขาตธรรมแบบเดียวกันหมด ไมมี
วาพระพุทธเจาองคนั้นแสดงดวยความดนเดาเกาหมัด แสดงธรรมทั้งหลายออกจาก
ความรูแจงเห็นจริงทั้งนั้น นี่คือพุทธศาสนาแท ผูทรงศาสนาก็เปนผูสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิง
สาวกของพระพุทธเจาก็เปนพระอรหันต
การแสดงออกจากความสามารถแหงความรูความเห็นของตน ที่เกิดมาจากจิตต
ภาวนานี้ยอมรูไดชัดเจนเต็มกําลังความสามารถวาสนาของตน เราอยาไปคาดไปหมาย
แลวพาใครตอใครก็ตามแสดงธรรมแลวพาเขาไปนรก พาไปสวรรค พาดูชั้นนั้นชั้นนี้
ไปภาวนาแลวจูงเขาไป นี้เปนมิจฉาทิฏฐิในหัวใจของผูพาแสดง ของผูเปนผูนํา สอนคน
อื่นก็ใหผิดไปพลาดไปอยางนั้น เพราะนี้ไมใชทางของศาสดา ทางของศาสดาแลวเอา
จิตตภาวนา การบําเพ็ญของตนตั้งลงไปใหถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา
คําสอนอุบายวิธีที่จะบุกเบิกเพิกถอนกิเลสที่มืดมิดปดตาอยูภายในใจนี้ ใหเบา
บางหรือกระจายออกไปโดยลําดับๆ นั้นคือจิตตภาวนา จิตตภาวนาจะพูดเพียงยอๆ
ไมอยางนั้นเวลาจะไมพอและกําลังธาตุขันธกไ็ มพอเหมือนกัน การภาวนานี้เปนกุญแจ
เปดธรรมทั้งหลาย ทั้งเปดกิเลสดวยใหเห็นแจงชัดเจน สิ่งที่ควรทําลายก็ทําลายไป
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ดวยกัน สิ่งที่ควรเจริญขึ้นใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเชนอรรถเชนธรรม ก็เจริญขึ้นในระยะ
เดียวกันคือจิตตภาวนา การภาวนาไมใชเรื่องเล็กนอย ศาสดาองคเอกทีม่ าเปนเจาของ
ศาสนาสอนพี่นองทัง้ หลายชาวพุทธเราอยูเวลานี้ ออกจากพระพุทธเจาที่ทรงภาวนา
สรณํ คจฺฉามิ คือพระสงฆสาวกทานมาเปนสรณะของพวกเราอยูเวลานี้ ออกมา
จากทานภาวนา องคนี้สําเร็จพระโสดา องคนั้นสําเร็จพระสกิทาคา องคนั้นสําเร็จพระ
อนาคา องคนั้นสําเร็จพระอรหันต ออกมาจากแดนปามหาวิทยาลัยปาเปนสวนมาก
แลวก็มาสอนสัตวโลกอยูจนกระทั่งทุกวันนี้ ทานไมไดสอนแบบงูๆ ปลาๆ ใหพากัน
เขาอกเขาใจ เรื่องพุทธศาสนานี้พูดอยางถูกตองแมนยําเรื่อยมา ไมพาประชาชนชาว
พุทธของเราทั้งหลายดนเดาเกาหมัด ดวยการสั่งสอนงูๆ ปลาๆ ของพระศาสดาเลย
นําศาสนาไปแลวไปตีศาสนาเปนกิเลสไปหมด เลยไมเปนอรรถเปนธรรม กิเลส
เลยคุมศาสนา ศาสนาเลยไมเปนใหญ มีแตกเิ ลสเปนใหญในศาสนา เลยกลายเปน
ศาสนาปาๆ เถื่อนๆ แลวก็ยกขึ้นมาเปนของแทของจริง เปนทองคําทั้งแทง แลวเหยียบ
ย่ําศาสนาอันแทจริงคือทองคําทั้งแทงใหเปนมูตรเปนคูถลงไป เลยกลายเปนเรื่องวา
เอามูตรเอาคูถขึ้นมากราบมาไหว เปนศาสนาเอกขึ้นมา ดวยอํานาจของกิเลสตัณหาที่
เชื่ออยางเดาๆ เกาหมัด ทําไปแบบสุมสี่สุมหาไปเสีย ไมไดทําตามแบบตามฉบับของ
พระพุทธเจาอยางแทจริง
ดังที่แสดงมาเวลานี้นับแตพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายมาถึงสรณะ เฉพาะ
อยางยิ่งคือนักบวช นักบวชเปนแนวหนา สอนใหเขาไปอยูในปาในเขาบําเพ็ญเพียร
สํารวมระวังตนดวยสติและปญญา ประกอบความพากเพียรอยูในจิต รักษาจิตตลอด
สติปญญารักษาจิต สํารวมระวังอยาใหสิ่งใดเขามาพัวพัน อันเปนขาศึกตอจิตใจ ให
บุกเบิกเพิกถอนออกไปเรื่อยๆ นี่ทานเรียกวาภาวนา คือการอบรมจิตใจที่มันเนาเฟะๆ
อยูดวยอํานาจของกิเลส ใหมันสดใสงดงามขึ้นมาดวยจิตตภาวนาชะลางใจดวงนั้น แลว
ใจดวงนั้นก็จะมีความสวางไสว จิตใจมีความสงบรมเย็น นี่เกิดขึ้นจากจิตตภาวนานะ
การภาวนาเปนของสําคัญมาก เปนนามธรรม สวนดานวัตถุตางๆ นั้นเปนสิ่งที่
อาศัยเพียงเล็กนอย แตเวลานี้ดานวัตถุเปนใหญ เปนเจาของศาสนา เปนศาสนวัตถุไป
หมด เปนศาสนาวัตถุ ไมไดเปนศาสนธรรมเหมือนครั้งพุทธกาลที่ทานทรงดําเนิน และ
นิยมกันมาปฏิบัติกันมา เลยจะมีตั้งแตศาสนวัตถุเต็มบานเต็มเมือง จะไปอยูท ี่ไหน
สรางที่อยูนั้นนะ ๕ เดือนก็ไมเสร็จ ทั้งๆ ที่วาจะสรางไปภาวนา ไปภาวนาอยูรมไมชาย
เขาที่ไหนก็ได สรางกระตอบขึ้นเล็กๆ นอยๆ พอไดอยูอาศัยไปวันหนึ่ง เราคิดดูซิวาเรา
ไปทํากระตอบหรือทํารานเล็กๆ ขึ้นมาเพียงวันสองวันยังไมเสร็จ จิตใจยังสอความ
กังวลไปกับงานทั้งหลายเหลานั้น การภาวนาก็ไมสมบูรณแบบ
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ทีนี้พอสรางกระตอบหรือทํารานเล็กๆ ใหเสร็จสิ้นแลว ปดปุบงานทัง้ หลาย
ไมใหมี ใหมีแตงานภาวนาคืองานนามธรรมอยางเดียว ชําระกิเลสออกจากจิตใจดวย
สติ สติเปนของสําคัญมาก สติมาเปนอันดับหนึ่ง จะภาวนาหรืองานนอกงานในก็ตาม
ถาขาดสติผลงานจะไมคอยสมบูรณผิดๆ พลาดๆ ถามีสติอยูแ ลวงานภายนอกภายในดี
ยิ่งเปนการภาวนาดวยแลวงานภายในตองมีสติสัมปชัญญะ นี้เรียกวาติดตัวๆ นี้คือการ
ภาวนาแกกิเลส กิเลสไมใชเรื่องเล็กนอย มันครอบหัวใจโลกธาตุมานี้กี่กปั กี่กัลป ทุก
ประเภทของสัตวโลกที่ไมมีกิเลสครอบงํานั้นไมมีเลย เวนแตพระพุทธเจาที่ตรัสรูไป
แลว สาวกตรัสรูไปแลวกี่หมื่นกี่แสนกี่ลานๆ ก็ตามเปนผูพนภัยโดยสิ้นเชิง ไมมกี ิเลส
ตัวใดจะเปนภัยตอพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเลย นี่ทานบําเพ็ญภาวนา
การชําระกิเลสทานเอาจริงเอาจัง เดินก็มีสติ นั่งก็มีสติ นอนมีสติ การทําการ
ทํางานอะไรก็มีสติ แตนักภาวนาจริงๆ แลวทานจะไมสนใจกับการสรางนั้นสรางนี้ ทาน
จะสรางตั้งแตจิตใจ สรางแตสติ สรางแตปญญาเขาสูจิตใจ สติสัมปชัญญะ ความพาก
ความเพียร ความอดความทน ความอุตสาหพยายาม ใหติดพันกันไป มีสติเปนแนว
หนาๆ เปนผูบังคับงาน จิตใจก็คอยสงบเย็นลงไปๆ ขอเรียนโดยตรงเลยถึงจะเปนตัว
เทาอึ่งก็ตามเถอะ สติเปนของสําคัญ
ใครก็ตามอยาตําหนิติเตียนเจาของวาเกิดมามีอํานาจวาสนานอย ทั้งๆ ทีเ่ ราไป
ภาวนาอยูในปาในเขากับครูบาอาจารยทั้งหลาย แตมาตําหนิเรามีวาสนานอย ตนเหตุที่
มีสติปญญานอยไมไดรบั ผลเทาที่ควรเพราะอะไร เพราะขาดสติ เอา ใหทานทั้งหลาย
ไปตั้งใจภาวนาดูซินะ สติตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมยอมใหเผลอ เอา เอาตั้ง วันนี้
ก็ตั้ง เราเกิดตายกองกันมานี้กี่กัปกีก่ ัลปลําบากลําบนหรือนานเทาไรเราไมเห็นคิด แต
เรามาตั้งสติเพื่อใหจิตใจของเรามีความสงบตั้งตัวไดนี้เพียงสองสามวันสี่วันเทานี้ทําไม
จึงวานาน ทําไมจึงวาลําบากลําบน นี้เสียทาใหกิเลสแลว
เอาตั้งลงไปสติ ใครภาวนามีสติดีผูนี้รับรองไดเลยวาจิตตองสงบ สิ่งที่มาเปน
ขาศึกตอสติก็คือสังขาร สังขารออกมาจากอวิชชา อวิชชาผลักดันใหคิดใหปรุงแตเรื่อง
ของกิเลสตัณหาทั้งนั้น เมื่อสังขารออกไดกิเลสก็ออกไดวันยังค่ํา สติขาดไปๆ กิเลสยิ่ง
สนุกทํางาน เอา ดึงสติเขามาใหดี ใหอยูกับใจ ไมใหมันคิด มันจะคิดเรื่องอะไรลวน
แลวแตเปนกิเลสทั้งนั้นในเวลาที่มันเปนกิเลส บังคับใหอยูกบั สติๆ หรือเราภาวนาใน
ธรรมบทใด เอาธรรมบทใด เชนพุทโธเปนตนนะ จะเอาธัมโม สังโฆ หรือธรรมบทใดก็
ตามแตสําคัญที่สติเปนสําคัญ ใหติดแนบอยูกับคําบริกรรมนั้นๆ ไมยอมใหมันคิด มัน
คิดมาตั้งแตวันเกิดและคิดมาตั้งแตตนื่ นอนไมเห็นไดเรื่องไดราวอะไร คิดเรื่องราวงูๆ
ปลาๆ
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ทีนี้ใหมันคิดกับคําบริกรรม เอางานคือคําบริกรรมนั้นเปนงาน นี้คืองานของ
ธรรม เอาสติจับเขาไปไมใหมันคิด ใหคิดอยูกับคําบริกรรมเทานั้น ไมกี่วันจิตนี้จะตั้ง
เปนความสงบเย็นใจไดแลวเห็นผล จากนั้นก็มีแกใจที่จะตัง้ สติใหสืบเนื่องกันไปๆ จิต
ไมเคยสงบสงบได จากสงบแลวก็เปนสมาธิคือความแนนหนามั่นคงของใจ ทานเรียกวา
สมาธิ คือความแนนหนามั่นคง ความสงบคือจิตปราศจากความคิดความปรุง หรือ
ความคิดความปรุงทั้งหลายคอยดอยลงๆ จากนั้นก็เปนสมาธิ พอจิตเปนสมาธิแลวแนว
เปนเอกจิต เอกธรรม เอกัคคตาจิต มีอารมณคือความรูดิ่งอยูอ ันเดียวเทานั้น ทาน
เรียกวาสมาธิเต็มภูมิ
เอา ทานทั้งหลายฟงเสีย ที่เทศนอยูเดี๋ยวนี้คือผูภาวนามาแลว ใหทานไดฟง ไม
โอไมอวดนะ ทีนี้เวลาตั้งสติไมหยุด เรื่องสตินี้ถอยไมไดเลย จิตก็เขาสูสมาธิคือความ
แนนหนามั่นคง พอแนนหนามั่นคงแลวสวนมากมักจะติดความสุข เพราะจิตไมคิดไม
ปรุงอะไรเปนความสุข นั่งอยูกี่ชั่วโมงก็ได จะอยูท ี่ไหนสบายหมดเพราะความคิดความ
ปรุงไมมารบกวน มีแตความรู เอกัคคตาจิต เอกัคคตาธรรม อยูอันเดียว ทีนี้ก็ติด
ความสุข ในความไมคิดไมปรุงนี้เปนความสุขพอใหติดได ทานจึงเรียกวาจิตติดสมาธิ
ทีนี้ออกความรูใหสูงกวานั้นเขาไปอีก เพื่อจะแยกออกจากสมาธิไปทํางาน คําวา
สมาธิเปนแตเพียงพักสงบเย็นใจสบายใจเทานั้น ที่จะถอดถอนกิเลสไมมี ไมมีการถอด
ถอนกิเลสไดดวยสมาธิ ไดดวยสมถะ แตถอดถอนกิเลสไดดวยปญญา โดยอาศัยสมถะ
หรือสมาธิเปนเครื่องหนุนกันไปๆ ไมใชจะไดปญญาอยางเดียว พิจารณาทางดาน
ปญญา คําวาปญญาเปนอยางไร ทานสอนพระทานสอนวาอยางไร เกสา โลมา นขา ทัน
ตา ตโจ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง จากนั้นทานไมกระจายตอไป เพราะมีเวลานอย สอน
เพียงเกสาคือผม โลมาคือขน นขาคือเล็บ ทันตาคือฟน ตโจคือหนัง นี้ละคือภูเขาหนา
ทั้งลูก ไมมภี ูเขาใดในสามแดนโลกธาตุจะหนายิ่งกวาภูเขาคือความติดเขาติดเรา ติด
หญิงติดชาย ภูเขากี่ลูกสูไมได
รางกายของเรานี้ก็มีเพียงผิวหนังบางๆ แลวก็มีขี้ไคลติดอยูนั้นดวย ไมพนที่วาขี้
จะไมติด นัน่ ละพิจารณานี้ซินี่ เอา เกสาใครจะถนัดเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ยอน
ไปยอนมาดวยความมีสติๆ แลวจิตใจก็จะสงบ เบื้องตนเอากรรมฐาน ๕ เปนคํา
บริกรรมเพื่อความสงบใจกอน
พอจิตมีความสงบลงไปเปนลําดับลําดาควรแกทาง
วิปสสนาไดแกทางดานปญญาแลว เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นีก้ ลายเปนหินลับ
ปญญาไปไดอีก เปนอารมณของสมถะก็ไดเพือ่ การตั้งตนแหงความสงบยึดในเบื้องตน
แลวจากนั้นก็เปนปญญาออกเปนหินลับมีด วาอยางนั้นเถอะ เอาความสงบนี้
เปนหินลับปญญาออกทางดานปญญาก็ได เมื่อออกทางดานปญญาแลวเกสา โลมา
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นขา ทันตา ตโจ นี้มันจะพิจารณาทางรางกาย วันนี้ทานทั้งหลายใหฟงชัดเจนนะวันนี้
วันนี้จะเทศนใหฟงเต็มภูมิของผูป ฏิบัตินี้แหละ ภูมิเทาหนูก็จะเทศนใหเต็มตัวหนูนั่น
ละ ทีนี้เวลาพิจารณารางกายนี้เอาเรื่องอสุภะอสุภงั ไปจากเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ
ควานเขาไปขางในมีอะไรบาง ทานทั้งหลายภูมิใจหาอะไร พิจารณาซินะ
มีอะไรปกปดหลอกอยูเวลานี้จึงไดเยอหยิ่งจองหองพองตัว ลืมเนื้อลืมตัว โดย
ลืมผิวหนังมันหลอกวาสดสวยงดงาม นอกจากนั้นยังมีโรงเสริมสวยเสริมเสเขาไปอีก
เสริมบามันอะไรก็ไมรู มันมีแตหนังหอขี้อยูในนั้น พิจารณาใหดีนะ พอวาหนัง ผิวหนัง
นั้นละเปนตัวสําคัญมันทําใหสดสวยงดงาม นอกนั้นมาตกแตงโรงนั้นโรงนี้ โรงเสริมสง
เสริมสวย มันจะสวยอะไรโรงหอขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง กิเลสก็อยูนั่น ขี้เปนมูตรเปนคูถ
จริงๆ ก็อยูทนี่ ั่น เอาพิจารณาแยกออกไป
เมื่อจิตมีความแยบคายพอสมควรแลวพิจารณาทางดานปญญา แยกผมออกมา
ดู ทีแรกผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนอารมณของสมถะเพื่อความสงบใจ จากนั้นมาแลว
จิตมีพื้นฐานแหงความสงบแลวแยกอันนั้นออกมาเปนปญญา คลี่คลายดูผม ขน เล็บ
ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก หัวใจ พังผืด อาหารใหมอาหารเกาเต็มอยู
ในนี้ มีแตมูตรแตคูถเต็มเนื้อเต็มตัว หาของสวยงามมาจากไหน แลวการกอการสราง
สรางขึ้นมากี่หองกี่หับ หอปราสาทแดนสวรรคสูมนุษยไมได
ตึกรามบานชองมนุษยประดับประดาตกแตงใหสดสวยงดงาม งดงามอะไรตัว
ของเราเปนซากผีดิบ ไปอยูที่ไหนมันก็สกปรกอยูอยางนั้น ไปอยูแดนไหนก็ตาม ไปอยู
กี่ชั้นกี่ภูมิมันก็สกปรกเต็มตัวของมัน
เวลาอะไรเขามาเกี่ยวของกับรางกายของเรา
สะอาดขนาดไหนมันก็เปนของสกปรก ตองชะตองลาง ตองเช็ดตองถู ไปอยูในบานใน
เรือนตองเช็ดตองถู ตองปดตองกวาด แมที่สุดเขาอยูในครัวไฟก็ตองไปเช็ดไปปดไป
กวาดครัวไฟ นี่คือรางกายของเรามันสกปรก แลวสรางบานสรางเรือนขึ้นมา ตึกราม
บานชองสูงขนาดไหนก็มาโออวดซากผีดิบนี่เทานั้น ตางคนตางเปนบาในซากผีดิบของ
ตัวแลวมาอวดตัวเอง
ใครมีตึกรามบานชองสูงใหญขนาดไหน หรูหราฟูฟาเยอหยิ่ง ดีไมดีจองหองดู
ถูกเขาผูทุกขจนขนแคนเสียดวยไมรูตัวเลย แตความจริงมันเอารางกายของตัวเองที่
เปนซากผีดิบนี้แหละไปเปนหอปราสาทขึ้นมา
จากอิฐจากปูนจากหินจากทรายจาก
เหล็กจากหลานั้นละมันสวยงามอะไร อิฐปูนหินทรายพวกเหล็กหลานั้นละ ก็อยางที่เรา
เห็นอยูนี้ เดินมานี้ก็เหยียบสิ่งเหลานี้มามันสวยงามอะไร ปรุงแตงขึ้นมาเปนบานเปน
เรือน เอาปาชาผีดิบคือตัวของเรานี้เขาไปก็วาโกหรูๆ มันโงขนาดไหนมนุษยเรานะ
พิจารณาใหมันแจงชัดซิ ทานผูรูธรรมทานรูหมดสิ่งเหลานี้ แยกออกเปนสัดเปนสวนให
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รูไดหมด สิ่งที่พออยูไดกอ็ ยูกันไปอยางนั้น จะทําใหหรูหราฟูฟาเปนบาไปไหนอีก นี่ละ
กิเลสพาคนเปนบาไมมีเลิกนะ เปนไปตลอดจนจะตายแลวไมอยากตาย
เขาวาผมนี่หงอกแลวนะไปหายายอมผมมา
มันขาวเปนธรรมชาติปลอยมัน
ไมไดเหรอ เวลามันขาวเปนธรรมชาติก็ปลอยมันเปนธรรมชาติไปซิ ถาเปนผูรูอรรถรู
ธรรมไมกังวลวุนวาย ไมยุงเหยิง การกอกวนตัวเองตลอดถึงการทํามาหาเลี้ยงชีพทุกสิ่ง
ฟุงเฟอเหอเหิมมากทีเดียว เฉพาะอยางยิ่งเมืองไทยเรานี้เปนเมืองพุทธ แตมันไมดู
พระพุทธเจา มันเหยียบหัวพระพุทธเจาไปดวยความฟุงเฟอเหอเหิม กินไมพอไดไม
พอ อิ่มไมพอ ทุกอยางฟุงเฟอเหอเหิมๆ อะไรมาความับๆ คือเมืองไทยของเรานี้เปน
เมืองฟุง เฟอเหอเหิม
พอแมตายายของเราทานไมไดฟงุ เฟอ ทานมาดวยความสงบรมเย็นสบายๆ
ลูกหลานเกิดขึ้นมาก็เห็นความสบายๆ มีแตความเพลิดความเพลิน ก็ตนื่ ไปตามความ
เพลิดความเพลินไปเสีย
ทีนี้เวลาเหตุการณมันมาประจันหนาเราอยางทุกวันนี้
เหตุการณตางๆ รอบดานเมืองไทย ปรับตัวไมทันแลวก็แกไมทัน ไมทันเขาแลวลาหลัง
เขา เปนอยางไร มันดีไหมอยางนี้ ของของตัวเองไมยินดี ไปยินดีกับของคนอื่น ถาเปน
ของเมืองนอกเมืองนาดีหมดๆ ของในของเรานี้ไมดี อะไรก็ไมดีหมด ฟงซิมันเลวไหม
หัวใจมนุษยไมยินดีกับสมบัติของตัวเอง
สุดทายก็จะวาลูกเขาดีกวาลูกเรา ผัวเขาดีกวาผัวเรา เมียเขาดีกวาเมียเรา แยง
ผัวแยงเมียกันไป พวกบามันไมรูเรื่องรูราวอะไรเลย พากันฟงใหดีนะ นี่ละเทศนธรรม
สอนทานทั้งหลายฟงใหดี ธรรมพระพุทธเจาที่เปนศาสดาสอนโลก เปลื้องทุกขโดย
ประการทั้งปวงไมมีอะไรเหลือในพระทัยแลว เปนบรมสุขขึ้นมาเต็มหัวใจมาสอนโลก
จะเปนที่ติเตียนไดที่ไหนพระองคทรงบรมสุข พวกเราพูดนี้มันมีแตฟนแตไฟอยูหัวใจ
เอาไปอวดพระพุทธเจาไดอยางไร พวกมูตรพวกคูถ พากันจําเอานะ
นี่ละการพิจารณาเรื่องภาวนาไปถึงความสงบ ภาวนาถึงสติปญญาก็เลยไดหยุด
ไป ทีนี้ตอ เอาสติปญญามาตอ พอจิตมีความสงบรมเย็นแลวใหแยกออกทางดาน
ปญญา แยกธาตุแยกขันธ แยกผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ดูผมมันเปน
ผมมันเปนเทวบุตรเทวดามาจากไหน ขน เล็บ ฟน หนัง มันก็เปนแตละชิ้นละอันของ
มัน มันเปนเทวบุตรเทวดาเลิศเลอมาจากไหน ยิ่งเขาไปเนื้อ เอ็น กระดูก อาหารใหม
อาหารเกายิ่งเลอะเทอะไปหมด สกปรกหมดทั้งตัว มันเลิศมาจากไหน
นี่ละปญญา เวลาพิจารณาเขาไปมันรูตรงไหนมันปลอยมันวางมันสลัดปดทิ้งๆ
กองทุกขทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะความอุปาทานยึดมั่นถือมั่นก็ปลอยไปตามๆ
กัน
ปลอยไปตามๆ กัน หมดเรื่องรางกาย พิจารณาถึงรางกายถึงขั้นมันหมดมันหมดนะ
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เอา ทานทั้งหลายฟงใหดี นักภาวนาดวยกันใหฟง การพิจารณารางกายนี้เวลามัน
ชํานาญมากรางกายมองดูเห็นผูเห็นคนเห็นสัตวเห็นอะไรก็ตาม ใครชํานาญในทางเนื้อ
เอ็น กระดูก มันจะเห็นเปนเนื้อ เปนเอ็น เปนกระดูก ไปหมด มันจะไมเห็นวาเปนหญิง
เปนชาย มันจะเห็นเปนเนื้อหนังเปนกระดูกแดงโรไปหมด นี่ละเวลามันชํานาญมากๆ
จากนี้แลวพวกอสุภะอสุภังทั้งหลายเหลานี้ ถูกจิตทีพ่ ิจารณานี้มันกลืนเขามา
ภายในใจ อสุภะอสุภังทัง้ หลายเหลานั้นจิตนี้ไปกลืนเขามาๆ เลยจิตนั้นแลเปนตัวอสุภะ
อสุภัง เปนตัวทุกฺขํ เปนตัวอนตฺตา สิ่งที่ปรากฏนั้นเขาไมใช จิตตัวสําคัญตางหากไป
เปนอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา พอสิ่งเหลานี้ถูกใจกลืนเขามามาเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ
อนตฺตา แลวสลัดวัตถุทั้งหลายที่เรามาขยี้ขยําหรือเรียกวามาเปนหินลับปญญานั้นมัน
ปด เรื่องอสุภะอสุภังทัง้ หลาย ใจนี้กลืนเขามาหมด เรื่องอสุภะก็ดอี ะไรก็ดี ใจนี้เปน
ตางหาก สิ่งเหลานั้นเขาไมไดเปนอสุภะอสุภัง
จากนั้นก็ฝกซอมอันนี้ เมื่อจิตมันกลืนเขามาวาตัวนี้แหละเปนตัวอสุภะอสุภัง
ทุกฺขํ อนิจจฺ ํ อนตฺตา ไมใชวัตถุสิ่งทั้งหลายเขาเปน ใจนี้ละมันตัวดีดตัวดิ้นตัวคึกตัว
คะนอง มันไปหาควานั้นตําหนินี้ ชมนั้นชมนี้มา ผูเปนบาคือตัวเอง ทีนี้เวลามันรูแลวสิ่ง
เหลานั้นก็หมุนเขามาสูใจ พอหมุนเขามาสูใจคิดอะไรปบมันเปนอสุภะขึ้นมาที่ใจ อสุ
ภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา เกิดที่หัวใจหมด ไมไดเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราพิจารณาแต
กอน นี่คือมันพอแลว มันหมุนเขามาหัวใจ ใจกลืนเอาหมดเลย
ทีนี้พอใจกลืนหมดแลวปดอสุภะอสุภงั ภายนอกแตกอนมาหมด แตเอาอสุภะ
นั้นละตั้งมาเปนหินลับปญญาฝกซอมกัน จนกระทั่งมีตงั้ แตความตั้งขึน้ ดับไป อนิจฺจํ
ทุกฺขํ อนตฺตา ดับๆ พิจารณาแยกอนิจฺจํ ไมทัน ทุกฺขํไมทัน อนตฺตาไมทนั พอปรากฏ
เหมือนฟาแลบๆ ดับลงๆ เอาอันนี้ละฝกซอม มันเร็วเทาไร เอา ฝกเขาไป จนกระทัง่
ตั้งพับดับพรอมๆ จะแยกอนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ไมทัน จากนั้นรางกายทั้งหลายนี้สูญ
เอาฟงใหดี วันนี้จะเปดโลกใหฟง โลกแหงความหลงของเรานี่ ภูเขาภูเราอยูใน
โลกตัวของเรานี้หมดนั่นละ นี่ละพิจารณา เวลาเปดโลกธาตุตองเปดที่ตัวของเรา
เพราะจิตไปหลงโลกธาตุ เปดโลกธาตุก็เปดที่จิตนี้เอง พอพิจารณานี้มันดับลงไปๆ
จากนั้นจิตก็วาง วางไปหมด ตัง้ อะไรขึ้นมาพับดับปุบๆ จิตวางไปหมด เอาสิ่งวัตถุ
ทั้งหลายที่มันเคยปรากฏมาเปนหินลับปญญา ตั้งขึ้นมาเรื่อยดับไปเรื่อยๆ ตั้งเร็วดับ
เร็วๆ สุดทายแว็บดับ นั่นกลายเปนจิตวางที่นี้นะ วางหมด อะไรวางหมดที่นี่
ทีนี้มันจะมีความหลงขึ้นมาในนั้นโดยเจาตัวไมรูนะ มองดูโลกธาตุนี้แผนดินนี้ก็
เหยียบยางไปนั้นละไมปฏิเสธ ตนไมภูเขาก็เห็นพอรางๆ แตความสวางของจิต ความ
วางของจิตครอบไปหมด จิตวาง นั่นละเรียกวาจิตวาง จิตอยูในขั้นอวกาศ วางไปหมด
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แตตัวเองยังไมวาง นี่ยอนเขามาอีก เทียบกันกับเขาเขาไปในหองวาง เดินเขาไปในหอง
วาง วาหองนี้วาง เอาไปดูซิหองนี้วาง แลวก็มีคนหนึ่งเดินเขาไปในหอง โอ หองนี้วางๆ
มีอีกคนหนึ่งดูเขาไปวาหองนี้วางๆ มันวางอยางไรก็เธอนั้นนะไปยืนอยูกลางหอง เธอ
นั้นเองเปนผูขวางหอง หองจึงวางไมได เอา อยากใหหองวางใหถอนตัวออกมา พอคน
นั้นถอนตัวออกมาปุบหองวางเต็มรอยเปอรเซ็นต
นี้คืออะไร คือตัวจิตของตัวเองยังไมวาง ไปวาแตสิ่งรอบจิตวางไปหมดๆ ตัวจิต
ยังไมวาง ตัวจิตยังไมวาง พอถึงขั้นนี้เขามาหาตัวจิตรูเทาจิต ปลอยวางจิต วางที่จิต
ภายนอกก็วาง ภายในก็วาง วางตรงนี้ ไมตองถามหานิพพาน คือตัวเปนธรรมชาติหนึ่ง
มีจุดมีตอ มแหงความสวางไสวของใจเปนอุปสรรคตอการดําเนินธรรม ทานจึงเรียกวา
ถามีจุดมีตอ มแหงผูรูอยูที่ไหน ผูรูคือใจ นั้นแลคือตัวภพ ฟาดทําลายจุดผูรูคือตัวสวาง
ไสวขาดสะบั้นลงไปหมดแลว ไมมีจดุ ไมมตี อม แลวในขณะเดียวกันกิเลสขาดสะบั้นลง
ไป ไมมีอะไรเหลือ
นั้นแลทานเรียกวาฟาดินถลม ไมตอ งถามหาพระนิพพาน บรรดาพระสาวก
ทั้งหลายตรัสรูธรรมปงขึ้นมานี้
ไมตอ งไปทูลถามพระพุทธเจาวานิพพานอยูที่ไหน
ธรรม สนฺทิฏฐิโก คือรูในผลงานของตนไปโดยลําดับๆ เอง จนกระทั่งรูผลงานของตน
ถึงที่สุดแลวก็ไมตอ งถามพระพุทธเจา นิพพานอยูที่ไหนไมตอ งถาม นั่นคือผูถึงนิพพาน
นั่นคือผูสิ้นกิเลส นี้คือทางเดินเพื่อสิ้นกิเลสเดินอยางนี้ พิจารณาอยางนี้ ตั้งแตเกสา
โลมาขึ้นไป ถึงจิตมีความสงบแนนหนามั่นคง แยกออกไปจนกระทั่งธาตุขันธของเรา
สลายไปหมด ตั้งขึ้นเปนธาตุเปนขันธเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมทันๆ
จากนั้นจิตก็วาง แลวมันไมวางอะไรเวลานี้ ทุกสิ่งทุกอยางวางไปหมด มันยังไม
วางที่จิต ที่วาหองวางมันวางแตหอง ตัวคนไปยืนขวางหองนี้กค็ ือจิตวางแตภายนอก รู
แตภายนอก ตัวจิตเองยังไมรูตัวเอง ทีนี้เขามารูตัวเองปบทีนี้วางหมดเลย นั่นละทานวา
ตรัสรูธรรม วางตรงนั้น พอวางนี้แลววางหมดในหัวใจ นั่นละถึงนิพพาน ทานตรัสรู
ธรรม ธรรมเหลานี้เปนธรรมที่ครึที่ลาสมัยไปหมดแลวเหรอ เปนธรรมที่ทันยุคทันสมัย
อยูตลอดมามีแตกิเลสเทานั้นเหรอ โดยไมไดสนใจกับอรรถกับธรรมมันก็เปนอยางนั้น
ละซิ ผูปฏิบัติปฏิบัติอยู ผูรูรูอยูเห็นอยู ผูไมปฏิบัติหลับหูหลับตาอวดตนวาเปนผู
เฉลียวฉลาด เปนจอมนักปราชญ ไปเหยียบธรรมแทนทองคําทั้งแทงที่ทานบริสุทธิ์พุท
โธไดอยางไร
นี่ละที่วาบรรดาพระที่ทานสิ้นกิเลสแลว เวลาทานนิพพานไปแลวอัฐิของทาน
เปนพระธาตุไปหมดๆ ในสมัยปจจุบันนี้ก็มี แตสวนมากมีในสายพอแมครูจารยมั่นมี
มากนะ คือเวลาทานตายไปแลวหรือวานิพพานไป พระองคนี้หรือครูบาอาจารยองคนี้
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บรรดาวงลูกศิษยที่ใกลชดิ ทั้งหลายทราบกันหมด แตไมไดเคยพูด เปนธรรมะครัวเรือน
ในครอบครัว ทราบกันโดยลําดับ พอทานนิพพานมรณภาพไปแลวอัฐิของทาน
กลายเปนพระธาตุไปหมด เราเห็น ทุกวันนี้มีนอยเมื่อไร อัฐขิ องพระเจาพระสงฆ พระ
กรรมฐานนะสวนมาก แลวมากจริงๆ ก็คือวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น
องคนี้มรณภาพลงไปเดี๋ยวกลายเปนพระธาตุขึ้นมาๆ ที่พอจะยกตัวอยางใหเปน
สักขีพยานสมัยปจจุบันนี้ก็คือหลวงปูม ั่นเรา อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ ไปดูเอาที่
วัดปาสุทธาวาส นั้นเปนจุดที่รวมแหงพระธาตุของหลวงปูมั่น แตผูที่ไดรับแจกไปบูชาที่
บานที่เรือนเขาไมบอกงายๆ นะ ของเขาก็เปน ถาถามวาเปนอัฐิของหลวงปูมั่นเปนพระ
ธาตุนั้นจริงหรือ จริงทันที เขาบอกวาจริง แตวาอยูที่ไหนเขาไมบอก สวนที่รูชัดเห็นชัด
ก็คืออยูที่พพิ ิธภัณฑหลวงปูมั่นนั่นละ ไปดูเอา นั่นละอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ คือ
เปนพระอรหันตแลวอยางเปดเผยในขณะเดียวกัน
ทีนี้ลูกศิษยหลวงปูมั่นที่ตายไปแลวๆ
อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุมีนอย
เมื่อไร ไมนอ ยนะ แตทา นไมพูด ทานไมชอบโอชอบอวด แลวพวกสวมพวกถานพวก
มูตรพวกคูถมันคอยจะไปโปะไปเหยียบไปย่ํา โอย มาพูดโอพูดอวด นี่มนั ไมไดคิดถึง
หลักธรรมดาคติธรรมดาที่ถูกตองอะไรบางเลย หลักธรรมชาติคืออะไร เราไปหาอยูหา
กินหาเงินหาทอง วันนี้ไดมากี่บาทไดมากี่สตางค เขามาเลาสูกันฟงดวยความภูมิใจ เออ
ไดเงินเทานี้รอยเทานี้พันบาท เขาไมไดดูถกู เหยียดหยามกัน เขาภูมิใจไปดวยกัน พอใจ
นี่โลกเขา เขาไปหา เพียงเงินทองวิเศษวิโสยิ่งกวาธรรมไปที่ไหน เขาก็ภูมิใจ
ทีนี้ผูปฏิบัติธรรม
ลงมาพูดวาไดรูอยางนั้นอยางนี้แลวโลกนี้แตกเลย
เพราะฉะนั้นในวงกรรมฐานกับธรรมะ จึงเปนธรรมชาติที่ถอมตนอยูเสมอโดยหลัก
ธรรมชาติ เพื่อสังคมโลกสมมุตทิ ั่วๆ ไป รูเหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น แตเมื่อมีผูไป
เกี่ยวของมากนอยจะรูในระยะนั้น ทานรูในจิตวาเปนภูมิใดชั้นใด เชนอยางบรรดาลูก
ศิษยของทานผูที่วิเศษ เชนลูกศิษยหลวงปูมนั่ บรรดาลูกศิษยหลวงปูมั่นใครจะไม
ยอมรับหลวงปูมั่นวาเปนพระอรหันตละ ยอมรับหมดเลย แตจะมาเปดเผยขึ้นมาก็มา
เปดเผยตอนที่อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุแลวนี้แหละ เออ ยอมรับ แตไมไดรับรอง
วาจะยอมรับไปมากนะ พวกหูหนวกตาบอดมันชนไดสบายๆ
เพราะฉะนั้นศาสนาจึงกลายเปนศาสนากิเลสไปมาก ยิ่งกวาเปนศาสนธรรม ให
ทานทั้งหลายฟง
นีล้ ะธรรมไมเคยครึเคยลาสมัย
สมกับที่วาสวากขาตธรรมที่
พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ชอบอยางนี้เอง ใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไดตามการปฏิบัติ
ของตนทานจึงเรียกวา อกาลิโก ใหผลตลอดเวลา ไมมีอะไรมากีดกันทําลายไดเลย ทั้ง
การสรางบาปสรางบุญ สรางบาปสรางเมื่อไรเปนบาป สรางบุญสรางเมื่อไรเปนบุญ เอา
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สรางบาปใหถึงที่สุดก็เปนบาปถึงที่สุด สรางบุญใหถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานก็ได ให
พากันจําเอานะ
วันนี้ไดเทศนเพียงเทานี้ ยังไมไดเทศนมากอะไรนัก นี่เทศนถึงเรื่องจิตที่พน
ออกไปๆ จนกลายเปนอะไรวาง วางหมดวางหมด นั่นละถึงที่สุดของผูปฏิบัติธรรม
เรียกวาบรรลุก็ได ถาลงจิตวางทั้งภายนอก วางทัง้ ภายใน คือจิตเอง ปลอยทั้งภายนอก
ปลอยทั้งภายใน คือจิตเอง นั่นเรียกวาจิตเปดโลกธาตุ บรรลุธรรมถึงแดนพนทุกขโดย
สมบูรณแลว ทานผูใดเปนก็ตาม สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางขึน้ มาในหัวใจของผูนั้นโดย
ลําดับๆ ตั้งแตเริ่มปฏิบัติมา ที่จิตมีความสงบ จิตเปนสมาธิ จิตมีปญ
 ญาเฉลียวฉลาด
จิตเปนมหาสติ-มหาปญญา จนกระทั่งถึงจิตหลุดพน สนฺทิฏฐิโก จะประกาศผลงาน
ของตนไปโดยลําดับ จนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพาน จะไมละสนฺทิฏฐิโกที่รูเอง
เห็นเองจากการปฏิบัติของตนนี้เลย
จึงขอใหทานทั้งหลายฟง เปนอยางไรศาสนาพระพุทธเจาเอามาหลอกโลกเลน
อยูนี้เหรอ เอาสุมสี่สุมหามาอวดกัน ภาวนาพากันไปสวรรคหลับหูหลับตาไปก็มแี ต
ตนไมภูเขา มันจะโดนหัวมัน หัวมันแตก มันพาลูกศิษยของมันไปหาดูสวรรคนิพพาน
บทเวลาหนาผากมันกับตนไมจะโดนกันมันไมดู กิเลสเต็มหัวใจมันไมดู มันอยากไปดู
สวรรคนิพพาน เวลานี้ศาสนากําลังขึ้นแบบนี้นะ พาคนไปดูสวรรคนิพพาน หัวใจที่มืด
บอดอยูดวยกิเลสตัณหามันไมดู ใหดูหัวใจซิ เปดขึ้นดวยจิตตภาวนาจะรูเอง
พระพุทธเจารูดวยภาวนา สาวกรูดวยภาวนา ทานวิเศษวิโสถึงธรรมธาตุไดเปน
พระอรหันตดวยการภาวนาตางหาก ทานไมไดมาโออวดโลก นี่ภาวนาพุทโธก็ยังไมได
ความ ภาวนาไมทราบเปนอยางไร ไปจะพาไปดูสวรรคชั้นนั้นชั้นนี้ไปแลว มันเสริมกัน
ใหเปนบา เอาศาสนาบังหนาแลวหลอกประชาชนพลเมืองไปซิ เลยมีแตคนไปเห็น
สวรรคนิพพานมาหมดแลวพวกนี้ เปนอยางไรลูกศิษยหลวงตาบัวใครไปเห็นสวรรคชั้น
ไหนๆ นรกชั้นไหนเอามาอวดหลวงตาบัวหนอยนะ หลวงตาบัวมันโงจะตายเวลานี้นะ
ยังไมรูเรื่องรูราวอะไร ใหพากันจําเอานะ
วันนี้พูดพอสมควร ธาตุขันธกอ็ อนลงๆ แลวมาแสดงธรรมนี้กพ็ อเปนแนวทาง
เปนคติแกทา นทั้งหลายใหไดยินไดฟง ธรรมะประเภทนี้ไมไดออกมาจากสุมสี่สุมหานะ
ออกมาจากภาคปฏิบัติ พระพุทธเจาเปนภาคปฏิบัติ สาวกทั้งหลายเปนภาคปฏิบัติ
ออกมาจากสถานที่เหมาะสมคือมหาวิทยาลัยปาเปนสวนมาก
จากนั้นก็พิจารณา
มหาวิทยาลัยปา ปาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่เปนปาใน ปาตัวเอง จากนั้นก็เขาปา
กิเลสฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแลวโลงหมดเลย
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เอาละการแสดงธรรมตองขออภัยนะ ธาตุขันธคอยออนลงๆ ธรรมะแทนที่จะ
ใหไดเขาอกเขาใจทั่วถึงกันอยางกวางขวางพอประมาณก็เปนไปไมไดแลว เพราะธาตุ
ขันธออนลงๆ การเทศนตองอาศัยธาตุขันธเปนเครื่องมือ นี่ธาตุขันธออ นลงๆ แลว ก็
จะไดประมวลธรรมะคําสั่งสอนลงมาสูจิตใจของทานทั้งหลายที่ไดมาไดยินไดฟง วันนี้
จิตเปนกุศลทั้งวัน คิดตัง้ แตเรื่องบุญเรื่องกุศลทั้งวันๆ วันนี้ทานทั้งหลายสรางบุญสราง
กุศล นํารถขึ้นมารถคันไหนก็มีรถบุญเต็มคันรถๆ หัวใจเต็มไปดวยบุญ รถคันไหนมาก็
มีแตบุญเต็มรถๆ ไมวารถเล็กรถนอยรถใหญรถอะไรก็ตามมีแตคนบุญๆ มาสรางบุญ
สรางกุศล วันนี้รถมีชะตาดีนะ เรียกวามีแตคนบุญ บรรทุกคนบุญเต็มรถๆ มา
แลวเวลาขากลับไปอยาลืมพุทโธ เอาพุทโธอัดเขาไปเต็มเขาไปในหัวใจ เต็มมา
ดวยพุทโธ เต็มมาดวยบุญ เต็มออกไปดวยพุทโธ เต็มไปดวยบุญ อยาใหวางเปลา ไปนี้
อยาลืมพุทโธ ไปที่ไหนอยาลืมพุทโธ เรียกวาตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา ถาหาง
เหินธรรมแลวใกลชิดติดพันกับนรกอเวจีไปเรื่อยๆ นะ
เอาละการแสดงธรรมนี้ก็เห็นสมควรแกธาตุแกขนั ธแกเวล่ําเวลา ขอความสวัสดี
จงมีแกบรรดาพี่นองทัง้ หลาย มีทานผูเปนประธานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนี้โดย
ทั่วกันเทอญ
พูดทายเทศน
พระ
: มีคนจะถามปญหาหลวงตาครับผม
หลวงตา : จะถามปญหาอะไรละ มันจะตอบไดไหม มันจะไมขายหนากลับไป
หรือ มาดวยดอกเตอรพามา แลวกลับไปแลว อีตาบัวไป ใชไมไดนะ ฟง กราบ
นมัสการหลวงตา ที่เคารพ หลานอยากจะทราบวิธีการเขาถึงน้ําพระทัยพระพุทธเจา วา
ทานมีน้ําพระทัยประมาณไหน เหตุใดทานจึงมีปณิธานอันแนนหนาและเมตตาและ
กรุณาตอสรรพสัตวอันหาประมาณมิไดขนาดนี้
อานแลวก็เลยลืมไปแลว ถามมานี้ก็ไมคอ ยเทาไรนัก วิธีการเขาถึงน้ําพระทัย
พระพุทธเจา และทานมีน้ําพระทัยประมาณไหน เหตุใดทานจึงมีปณิธานอันแนวแน
และเมตตาแกบรรดาสรรพสัตวอันหาประมาณมิได
เอาละ ใหเราเดินตามเสด็จนะ จะเปนการตอบไปในตัวนะ ผูถามถามถึงเรื่อง
ทานมีเมตตามหากรุณาธิคุณอยางลนเหลือหาประมาณไมได เราจะทํายังไง ขอใหพี่
นองทั้งหลายเดินตามศาสดาองคเอก อยาเห็นแกเนื้อแกตัว เห็นแกกเิ ลสตัณหา กวาด
ตอนเขามาๆ ดังที่เขาเปนรัฐบาลอยูทุกวันนี้ นายกแตละคนๆ กวาดตอนเขามา ตับไต
ประชาชนจะไมมีเหลือแลว ใครเขาเบื่อคนที่จะมาเปนนายกทุกวันนี้นะ นายกนี่ทอง
ปอง ทองปองๆ พี่นองชาวไทยเราจนจะไมมีตับเหลือแลว ประเภทนี้อยาเอาเขามาใน
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หัวใจ ใหมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกัน แมแตสัตวในบานเราก็เลี้ยงไว คนตา
ดําๆ ดวยกัน มีความทุกขความยากลําบาก หวังพึ่งกันมนุษยเรา อยูคนเดียวไมไดนะ
มนุษยนี้เปนสัตวหมูสัตวพวก ตองอาศัยซึ่งกันและกัน มีมากมีนอยสงเคราะหไปตาม
เกิดตามมี นีเ่ รียกวาน้ําใจของชาวไทยเรา ซึ่งเปนลูกชาวพุทธ
ใหมีแกใจ เห็นอกเห็นใจ อยาดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกัน ใครดอยกวาก็
ใหเมตตาสงสารกัน อยาเยอหยิ่งจองหอง เขาใจแลวหรือ อยาคับแคบตีบตัน เห็นแก
ไดแกเอา กวาดตอนเขามา มีความเสียสละดวยเมตตาธรรมตอกัน นั้นเปนความดี
สําหรับชาวพุทธเรา เอาละพอ เทานั้นแหละ ตอบแลว
คําถามสุดทาย กราบขอคําแนะนําหลวงตาวา ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบนั มีคน
ตกงานและมีความยากลําบากในเรื่องการดําเนินชีวิต เนื่องจากความยากจน จึงกราบ
ขอกําลังใจและคําแนะนํา เพื่อมิใหจติ ใจหวั่นไหวไปกับอํานาจเงิน และไดมาอยางไม
ถูกตองเจาคะ
คนขี้เกียจมันมักจะตกงานตลอด มันอยูบนหมอนบนเสื่อ จึงเปนคนตกงานอื่น
แตมาคางอยูบนหมอน เขาใจไหมละ ทีนี้ในการดําเนินชีวิต เนื่องจากความยากจน จึง
กราบขอกําลังใจและคําแนะนํา เพื่อมิใหจิตใจหวั่นไหวไปกับอํานาจเงิน และไดมา
อยางไมถกู ตอง
นี่เขากําลังจะเปนนายกอีกนะ
ไอนายกเปรตคนนี้นะมันมีเงินมีทองกองเทา
ภูเขาๆ มันจะมาหวานลอมพี่นองชาวไทยเรา ใครเห็นแกเงินแกทองบานเมืองจะจม
ถาใครเห็นแกชาติบานเมือง เงินไมสําคัญยิ่งกวาคนในประเทศรวมหัวกัน มีความ
พรอมเพรียงสามัคคี อยาใหเงินทองเหลานี้มาใหญกวาหัวใจและชาติไทยของเรานะ
จําใหดี มันจะเอาเงินมาหวาน คนเห็นเงินเปนเทวดา เห็นชาติเปนขี้หมูขหี้ มา ใชไมได
นะ เขาใจหรือ เอาละพอ
เวลาทานใหพรนั้น ใหตั้งใจอุทิศสวนตั้งแตสวนยอยถึงสวนใหญทั่วประเทศเขต
แดน ทั่วโลกทั่วสงสาร จากการกุศลของพี่นองทัง้ หลายที่บําเพ็ญในวันนี้ ใหอุทิศสวน
กุศลที่เปนบุญกุศลอันนี้ไปทั่วโลกดินแดนนะ วันนี้บุญเปนของเราทุกคนๆ มีกรรมสิทธิ์
ครองบุญของตนเองทีม่ าสรางวันนี้ แลวใหแผสวนบุญสวนกุศลที่ไดมานี้ สูบรรดาสัตว
ทั้งหลายใหทั่วหนากันนะ เอาละ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

๑๗

และเครือขายทั่วประเทศ

