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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

อัฐิเปนพระธาตุไดเร็วไดชา 
สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๒ กุมภา ทองคําที่หลอมแลว ๓๖๒ กิโลคร่ึง 

เทากับ ๒๙ แทงๆ ละ ๑๒ กิโลคร่ึง ทองคําที่ยังไมไดหลอม ๑๖ กิโล ๑๘ บาท ๘๗ 
สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๓๗๘ กิโล ๕๑ บาท ๗๖ 
สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลคร่ึงที่มอบไปแลวนั้นเขาดวยกันก็เปนทองคํา ๔๑๖ กิโล 
๑๘ บาท ๘๗ สตางค รวมแลวเรียกวาเราไดทองคํา ๑๑ ตันกับ ๔๑๖ กิโล ๑๘ บาท 
๘๗ สตางค ทองคําเหลานี้ยังอยูขางนอก ยังไมไดหลอมยังไมไดเขา ที่เขาแลว ๑๑ ตัน
กับ ๓๗ กิโลคร่ึง อันนี้เศษยังไมไดเขา พยายามเก็บหอมรอมริบมา ควรหลอมก็หลอม 

เราพยายามที่สุดที่จะใหสมบัติอันสําคัญๆ เขาสูคลังหลวงของเราซึ่งเปนหัวใจ
ของชาติ จงึตองพยายามทุกแบบทุกฉบับที่จะใหไดเขามา การนําพี่นองทั้งหลายในการ
ชวยชาติคราวนี้ทั้งวัตถุมพีวกเงินและทองคําเปนตน แลวก็รวมออกไปถึงธรรม สวน
วัตถุนี้ก็มาเล็กๆ นอยๆ ไปอยางน้ัน สวนธรรมนี้กระจายเวลานี้ ธรรมนี้กระจายออกสู
ประเทศไทยและนอกประเทศไทยไปอีก ธรรมเราที่ไปพรอมกันกบัการชวยชาติ 
ประกาศธรรมคําสอนโลกน้ีไปดวยกนัๆ  

เวลานี้ดูเหมือนจะออกทัว่โลกไปแลว คือกระจายออกไปทางอนิเตอรเน็ต พวก
ชาวพุทธเราที่อยูเมืองนอกเมืองนากไ็ดยินไดฟงอรรถธรรมอยูเร่ือยๆ อยางน้ีละ ธรรม
เราน้ีออกกวางขวางมากนะ ในประเทศไทยเราก็เรียกวาหมดแลว ทางวิทยุที่ออกก ็๙๘ 
สถานีทั่วประเทศไทย คอยขยายออกไปเรื่อยๆ นี่ละธรรมกระจายออกไปมากกวาวัตถ ุ
ที่วาชวยชาติเรามุงเอาธรรมเปนสําคัญ คราวนี้คราวธรรมที่จะไดกระจายออกสูหัวใจพี่
นองชาวไทยเราทั่วประเทศซึ่งเปนชาวพุทธ แลวกอ็อกจริงๆ ดวย สวนวัตถุก็คอยเบา
ไปๆ สวนธรรมะนี้ไมเบา ออกเร่ือยๆ  

เราไดพยายามทุกวิถีทางที่จะชวยพี่นองชาวไทยเรา ทางดานวัตถุเราก็ชวยดังที่
เห็นกันอยูแลวนี้ ทองคําก็ไดเขาสูคลังหลวงถึง ๑๑ ตันกวา ๔๐๐ กิโลแลว ธรรมะใหเขา
สูจิตใจของประชาชน วัตถุทั้งหลายที่เขาไมมีคายิ่งกวาธรรมเขาสูหัวใจนะ ถาธรรมเขาสู
หัวใจจะมีกําลังมากทีเดียว เพราะใจเปนผูผลิตทกุส่ิงทุกอยาง เลวรายที่สุดคือใจ เลิศ
เลอที่สุดก็คอืใจ แลวแตจะไดส่ิงที่เปนพิษเปนภัยหรือเปนคุณเขาสูใจตัวเอง ถาเปนพิษ
เปนภัยก็ทําโลกใหพินาศได อยาวาแตเจาของพินาศ โลกพินาศไดดวย ถาธรรมเขาสูใจ
แลวชุมเย็นไปหมด ผูใหญผูนอย ประเทศใหญประเทศนอย เหมือนพอแมกับลูก ถา
ธรรมเขาสูสถานที่ใด 
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ธรรมเขาสูหัวใจแลว โลกที่อยูรวมกัน ประเทศใหญประเทศนอย เหมือน
ประเทศใหญเปนพอเปนแม ใหความรมเย็นแกประเทศเล็กประเทศนอยไปโดยลําดับ 
ถามีธรรมในใจ ถาไมมีธรรมในใจแลวประเทศใหญเทาไรเปนยักษเปนผีกินบานกิน
เมืองกินโลก กินไปไดหมด นี่เขาเรียกวาปาเถื่อน อํานาจปาเถื่อน พอกินไดกินไป กลืน
ไดกลืนไปไปหมด นี่ละกเิลสกินไมพอ กินเทาไรก็ไมพอกิเลส ถาธรรมนี้พอ ถึงขั้นพอ
พอ คอืพอเปนขั้นๆ ธรรมทานมีพอเปนขั้นๆ เชนภาวนา ถึงขั้นสมถะพอ กาวเขาสู
สมาธิ จากสมาธินี่พอ กาวเขาสูปญญา ปญญาฟาดเสียกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจหมด
โดยสิ้นเชิงแลวพอหมด นั่น 

นี่ละธรรมมีคําวาพอ อยางที่เรานํามาพูดเสมอเราพอแลวเราไมเอาอะไรในโลกนี้ 
ไมเอาจริงๆ ที่ดีดดิ้นอยูทุกวันนี้เราไมไดดีดดิ้นเพื่อเรา ดีดดิ้นเพื่อโลกคือเพื่อพี่นอง
ชาวไทยเรานั่นแหละ เฉพาะอยางยิ่งเพื่อพี่นองชาวไทยเรา เราแบตลอดเราไมเอาอะไร 
ทางดีดทางดิน้ไมมีใครเกินเราละ ขวนขวายหาทุกแบบทุกฉบับทุกแงทุกมุมดังที่พูดเมื่อ
ตะกี้นี้ อันนัน้เขาทางนั้น อันนี้เขาทางนี้ ก็เพื่อเขาสูสวนรวมนั่นเอง สําหรับเราเราพอ 
เราไมเอาอะไร พูดใหชดัเจน นี่ละการปฏิบัติธรรม เมื่อถึงขัน้พอพอ จะใหเลยกวานั้น
ไมเลย พอ อิ่มเต็มที่แลว 

อิ่มธรรมไมเหมือนอิ่มวัตถุส่ิงของตางๆ เชนเรารับประทานอาหารตอนเชานี้อิ่ม 
พอบายมาหิวแลว นั่น ธรรมะถาไดอิม่ อิ่มเต็มที่ไมมีคําวาหิว อิ่มตลอดเวลา อิ่มพอดิบ
พอดี อิ่มอยางเลิศเลอ อิ่มธรรมนี้อิม่อยางเลิศเลอดวย ในหัวใจนี้เลิศเลอ ตั้งแตยงัไม
ถึงขั้นเลิศเลอมันก็ยังเสกสรรขึ้น เราก็เคยพูดใหบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายฟงถึงการ
ดําเนินที่วาไปอยูวัดดอยธรรมเจดีย ตอนเชาเดินจงกรมทางดานทิศตะวันตกมันมีรองๆ 
ยาว จิตตอนนั้นมันสวางไสวเอาจริงๆ แลววางไปหมด ทัง้ๆ ที่หัวใจนั้นยังไมไดวางจาก
กิเลสนะ แตใจนี้มันวางจากส่ิงทั้งหลาย มันปลอยหมด วางไปหมด 

ทีนี้ความวาง ความสวางไสวภายในหัวใจนั้นสงางามเอาเหลือประมาณ เราจึงได
รําพึงที่วาน่ันแหละ เอ ทําไมใจเรานี้ถึงไดอัศจรรยเอานักหนานา เจาของวาเจาของเรา
ไมลืม คือมองไปที่ไหนมันทะลุไปหมด วางไปหมดเลย แตยังไมไดมาดูเจาของวาวาง
หรือไมวาง บอกแตขางนอกวางไปหมด ขางในไมวางมนัยังไมรู มันยังไมรอบวางั้น
เถอะ พอสักเดี๋ยวธรรมะขึ้นแลว ทานกลัวเราจะหลง เราเห็นวาความวางของจิตนี้เปน
ความอัศจรรยเลยรําพึงในเจาของ ทําไมจิตเรานี้จึงไดอัศจรรยเอานักหนานา มันวาง
อะไรนักหนา วางหมด ทัง้ๆ ที่เหยียบอยูบนภูเขาคือแผนดินกท็ะลุหมดเลย วางไปหมด 
โลกน้ีไมมีอะไรเหลือ วางหมดเลย นั่นเห็นไหมอํานาจของจิต มันวางในตัวจิตเอง ส่ิง
เหลานี้เขาก็มีตามเรื่องของเขา แตความวางน่ีมันทับไปหมดเลย วางไปหมด 
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ไมนานละ สักเดี๋ยวธรรมะทานเตือนขึ้นมา บอกวาทานเตือนนั่นแหละเพราะ
กลัวเราจะหลง พอเรารําพึงอันนี้ เร่ืองของจิตทีม่ันอัศจรรย มันสวางกระจางแจง มัน
วางไปหมดนี้ยุติลงเทานั้น สักเดี๋ยวขึ้นเปนเหมือนคนมาบอกเปนคําๆ ขึ้นภายในหัวอก
นี้แหละ ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ เราไมรูที่สวางไสว จุดดวงสวาง
ไสวนั้นเหมือนตะเกียงเจาพายุ จิตเหมือนไสตะเกียงมันมอียูนั้น จุดสวางน้ันเปนจุด 
ความสวางของไสตะเกียงนั้นเปนจุด เราไมรูซิ เมื่อรําพึงหยุดลง ถามีจดุมีตอมแหงผู
รูอยูที่ไหน ผูรูก็หมายถึงใจที่กําลังสวางอยูนั้น นั้นแลคือตัวภพ นั่นเห็นไหมทานเตือน 
ธรรมเตือน เตือนขึ้นมาภายในใจ 

เพราะธรรมก็ดี กิเลสก็ด ีอยูที่ใจ เกดิที่ใจ อันนี้ธรรมเตือนขึ้นมา เรียกวาธรรม
เตือน ธรรมเกิด เตือนขึน้มา กลัวจะหลงความสวางของตัวเอง ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยู
ที่ไหน ตอมก็คือตอมแหงผูรู จุดแหงผูรูนั้นแหละ ที่วาสวางไสว นั้นแลคือตัวภพ ยังใช
ไมไดความหมายวางั้น นั้นแลคือตัวภพ เรายังไมเขาใจเลย แบกความสงสัยนี้ไปทาง
อําเภอบานผือ ทาบอ ศรีเชียงใหม ไปคนเดียวแหละ ก็มาปลงกันที่วัดดอยธรรมเจดีย 
พอกลับขึ้นมานั้นก็เปนเดือนพฤษภา เราไปเดือน ๓ จากวัดดอยไป พอถวายเพลิงพอ
แมครูจารยมั่นเสร็จเรียบรอยแลวเราก็ขึ้นวัดดอย 

พอขึ้นวัดดอย โยมเขามาบอกวาครบรอยวันของพอแมครูจารยมั่นมรณภาพ ก็
เราเคารพสุดยอดเราก็ตองลงมางานรอยวัน พอออกจากงานรอยวัน วัดสุทธาวาสก็ไป 
นูนละแบกหามจิตที่วามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ ไปทางอําเภอบาน
ผือ ลึกๆ ไปก็ยังปลงไมตก กลับมาวัดดอยธรรมเจดียอีก เดือนพฤษภากลับมานะ วัน
ปลงตกเรากไ็มลืม พูดใหพี่นองทัง้หลายฟงแลววา วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ นั้นเปน
วันปลงตก ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ จุดตอมไดพงัทลายลงในวัน
นั้น วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ นั่นละวันจุดตอมพัง จดุตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือ
ตัวภพ ตัวภพอยูกับผูรู ผูรูอยูดวยกันกับอวิชชาตัวพาใหเกิด พออันนี้พงัลงไปแลวก็จา
เลย 

นี่เราก็เทศนใหทานทั้งหลายฟง อวดทานทั้งหลายหรือเวลานี้ เทศนแทบเปน
แทบตาย หาธรรมะมาแทบเปนแทบตาย จะเขาถึงขั้นสลบไสลก็มีเวลาฟดกับกิเลส ของ
งายเมื่อไร มาพูดนี้เปนการโกหกพีน่องทั้งหลายหรือ เราเปดจาอยูตลอดเวลามาตั้งแต
วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ ตั้งแตบัดนั้นมาเราไมเคยไดยิบๆ แย็บๆ หรือมียิบแย็บวา 
หือ กิเลสน้ีกูนึกวามึงมวนเสื่อไปตั้งแตวันนั้น แลวมึงยังโผลหนาขึ้นมาไดหรือ ไมเคย
เห็นหนา หนาลูกหนาหลาน หนาโคตรหนาแซของกิเลส ไมเคยเห็นเลย โคตรของมนั
คืออวิชชา อวิชชาพังเทานั้นโคตรแซของมันพังไปหมดเลย ตั้งแตบัดนั้นมา ก็พูดใหพี่
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นองทั้งหลายฟง ธรรมพระพุทธเจามีผลหรือไมมี หรือวาธรรมนี้หมดกาลหมดสมัย ส้ิน
เขตสิ้นสมัย ทําบุญไมไดบุญ  ทําบาปไมไดบาป สวรรคไมมี นิพพานไมม ี ไปอยางน้ัน
เหรอ พิจารณาซ ิ

ศาสดาองคเอกเปนผูสอนธรรมเหลานี้ไว ทําไมพวกเราตาบอดๆ มาอวดเกง
กวาพระพุทธเจา ลบลางบาปไมมี บุญไมมี นรกสวรรคไมมี มันเกงขนาดไหนพวกนี้
พวกเทวทัต พวกเราลูกศิษยตถาคตมันเหยียบหัวพระพุทธเจาไป คือเหยียบหัวตถาคต 
ดวยความโงเงาเตาตุน ความมืดบอดของเจาของ ผูรูผูฉลาดคือจอมปราชญไดแก
ศาสดาองคเอกสอนไวโดยแท แลวทําไมไปลบไดลงคอ กิเลสพาใหลบ ตัวเราเองเราไม
ลบแหละกิเลสมันพาใหลบ 

กิเลสมันดื้อดานนะไมใชของเลน มันลบไดหมด บาปบุญ นรกสวรรคไมมี ก็มี
แตกิเลสไปลบ ธรรมชาติอันนี้มแีตจอมปราชญที่ทานแสดงไวแลวมาตั้งกปัตั้งกัลป 
พระพุทธเจาอุบัติขึ้นมาแตละพระองคนั้นละคือจอมปราชญอบุัติ อุบัตขิึ้นมาก็ร้ือฟน
ของจริงขึ้นมา อะไรมีๆ หนักเบามากนอยหยาบละเอียดแคไหนไมปฏเิสธ ยอมรับๆ 
บาปบุญ นรกสวรรค ยอมรับหมด จอมปราชญไดเห็นไดรู ร้ือฟนขึ้นมาสอนพวกเรา 
อยาเหยียบย่ําทําลายนะ จะเปนการเหยียบย่ําทําลายเจาของ ทานก็สอนอยางน้ัน แตนี้
มันก็ไมทนกเิลสได กิเลสพาเหยียบไป เหยียบหัวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆไป 
โดยวาบาปบุญ นรกสวรรค ไมมไีป พวกน้ีพวกเหยียบหัวพระพุทธเจาพวกเรานี่ของเลน
เมื่อไร ตีนมันอยูต่ําๆ แตไปเหยียบหัวพระพุทธเจา มันก็เหยียบหัวเจาของนั่นแหละ 
เขาใจไหมละ 

ฟงใหดีฟงเทศนนะ นี่ปฏิบัติมาแทบเปนแทบตายไดมาสอน จวนจะตายเทาไร
ยิ่งเปดออกๆ มันจาอยูภายในนี้จะใหวายังไง ตั้งแตวันที่วาน่ัน วันที่ ๑๕ พฤษภา นั่นละ
ที่วาออกเต็มขีดเต็มแดน ฟาดินถลม ปรากฏวานะ ระหวางกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจาก
กันนี้เหมือนฟาดินถลม คือรางกายนี้พุงเลย รางกายนี้เหมือนวากระเด็นขึ้นขางบน 
อํานาจของกเิลสเวลามันหลุดลอยออกจากใจมันรุนแรงขนาดนั้นนะ เราจึงวาฟาดินถลม 
แตฟาดินจริงๆ ไมไดถลม ฟาดินอันหนึ่งคือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุฟาก็
อยูที่นี่ ธาตุดินอยูที่นี่ ระหวางกิเลสกับธรรมกับจิตขาดจากกนันี้ ขาดสะบ้ันลงไปนี้มัน
พุงของมัน รางกายนี้ไหวเลยเทียว นั่นนะเหมือนฟาดินถลม 

ตั้งแตวันนั้นมากิเลสมวนเสื่อ พูดใหทานทั้งหลายฟง ธรรมะพระพุทธเจาสอน
หลอกลวงโลกเหรอ มรรคผลนิพพานมีหรือไมม ีฟงเอาซินะ สวากขาตธรรมตรัสไวชอบ
แลว พระพุทธเจาวาบาปบุญนรกสวรรคมี แตมันไมมีอยางนี้เรียกวาพระพุทธเจาโกหก
โลก แตนี้เราโกหกเรา พระพุทธเจาทานไมไดโกหก เจาของนั่นละโกหก ไมเชื่อธรรม
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พระพุทธเจา มันโกหกเจาของ พวกนี้พวกโกหกเจาของ ถาวาจะเดินจงกรมจูงไปนี้
เหมือนกับจูงหมาใสฝน มันรองแหง็กๆ ถาลงบนหมอนแลวเหมือนไมไดหายใจ ตาย
ไมฟน ตองตื่นนอนมันถึงจะฟน เขาใจไหมพวกนี้นะ พวกนอนไมรูตื่น นอนในหัวใจ 
ประมาทก็ประมาทในหัวใจมันไมมีตืน่นะ ถึงเราตื่นนอนมาอยางน้ีก็ตาม หัวใจไมไดตืน่
จากกิเลสตัณหาขาดสะบั้นไปจากหัวใจนะ พากันจําเอา มีเทานั้นละ จบ 

พอจังหันเรียบรอยก็คงประมาณ ๙ โมงครึ่งเราก็จะออกเดินทาง ประมาณเฉยๆ 
พรอมเมื่อไรก็ออกเมื่อนัน้ แตคงไมต่ํากวา ๙ โมงครึ่งขึ้นไป จะใหเร็วกวานั้นไมเร็วละ 
จะไปงานเจาคุณเขียน เจาคุณเขียนเปรียญ ๙ ประโยค ทานอยูบานโพน ทานมรณภาพ
ไปแลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ ถาลงอัฐิกลายเปนพระธาตุแลวนั้นคือพระอรหันต
ในสมัยปจจุบัน สมัยปจจุบันกับครั้งพทุธกาลเปนอันเดียวกัน ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา
มาทําลายความจริงนี้ได 

ทานเจาคุณเขียนเวลาทานมรณภาพไปแลว อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ แต
กอนเราก็ไมรู เราพึ่งมาพิจารณาแลวถามยอนหลัง แตกอนก็เห็นทานเอาพระของทาน
ลูกศิษยของทานในวัด สงมาหาเรามาฝากเรา บางทีทานเขียนจดหมายฝากมาพรอม ให
พระมาอยูในวัดนี้ มาศึกษาพอสมควรแลวทานเอาองคนี้กลับไปแลวทานเอาองคใหม
มาเรื่อยๆ ทานเจาคุณเขียนนี่ละ ตดิตอเราอยางลับๆ เงียบๆ อยางน้ัน บางทีทานสง
พระมาแลวทานจดหมายฝากมาพรอม บางทีทานก็สงมาเฉยๆ อยูพอสมควรแลวทาน
เอาพระนี้กลับคืน แลวองคใหมมา องคนี้กลับคืนองคใหมมาเรื่อยๆ กับเรา คือติดตอ
กับเราอยูอยางลับๆ อยางนั้นละ 

ทีนี้เวลาทานมรณภาพแลวเราจึงถามยอนหลังวา ทานเปนยังไงอฐัิของทานจึง
กลายเปนพระธาตุ โอย เทปของทานอาจารยนี้กัณฑเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ อยูกับทาน
ทั้งหมดเลย พอตกกลางคืนมานี้ทานจะอยูองคเดียวเงียบๆ วางั้นนะ ทานจะฟงแตเทป
ทานอาจารย ออดๆ อยูองคเดียว คนเดียวตลอดมา นั่นละคือทานปฏิบัติเงียบๆ เขาใจ
ไหมละ สุดทายเทปของเราที่เทศนเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ อยูนั้นหมดนะ เพราะฉะนั้นทาน
ถึงไดสงพระทานมาเรื่อย สงมาแลวเสร็จแลวเอากลับไปแลวสงองคใหมมาเรื่อยๆ 
อยางลับๆ นะ เราก็ไมไดคิด 

ตอนที่อฐัิทานกลายเปนพระธาตุเราจึงถามยอนหลัง เปดขึ้นมาหมด ที่ไหนได
เทปเราอยูในกุฏิทานกองพะเนิน ทานฟงคนเดียวกลางคืนเงียบๆ อยูตลอดเวลา นั่นละ
ทานปฏิบัติเงียบๆ ทานรูเงียบๆ เห็นไหม เวลาอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุเปดแลว
นะที่นี่ นั่นคือพระอรหันตวางั้นเลย นี่อัฐิของทานกลายเปนพระธาต ุ ทานเจาคุณเขียน
เปรียญ ๙ ประโยค ทานเรียบรอยมาก เปนเพื่อนกัน เกิดปเดียวกัน เรียนหนังสือก็เรา
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หยุดแลวทานเอาเสียจน ๙ ประโยค เวลาปฏิบัติทานก็เอาเสียเปนยังไงละ อัฐกิลายเปน
พระธาตุ ก็เรียกวาเปนพระอรหันตแลวนั่น แนนอนไมสงสัย ถาลงอัฐกิลายเปนพระธาตุ
แลวตีตรา ไมไดเชื่อใครเลย เชื่ออันนี้เทานั้น อันนี้กับอรหันตเปนอันเดียวกัน 

คืออัฐขิองเรากระดูกของเราตายตางกันนะ วันนี้จะแจงอันนี้ใหทานทั้งหลายฟง
เสียกอน คือของปถุุชนคนธรรมดาตายแลวกระดูกเปนกระดูกตลอดไปเลย จากน้ัน
กลายเปนดินไปเลย สวนอัฐิของพระอรหันตนี้ พอทานตายแลวอัฐิของทานกลายเปน
พระธาตุเพราะอะไร เพราะจิตของทานครอบอยูในรางกาย พอจิตบริสุทธิ์แลวเทานั้น 
จิตดวงที่บริสุทธิ์นี้จะฟอกธาตุขันธไปโดยหลักธรรมชาติ ไมมีใครบังคับบัญชา ความ
บริสุทธิ์ของจิตนี้เปนความสะอาดสุดยอด แลวมันจะซักฟอกรางกายซึ่งเปนของหยาบๆ 
ใหกลายเปนรางกายหรือวาธาตุขันธอันละเอียดลงไปๆ จนกลายเปนพระธาตุได คือจิต
ที่บริสุทธิ์นั่นละซักฟอกธาตุขันธ ใหพากันเขาใจเสีย ซักฟอกอยูในตัว 

ยิ่งเขาภาวนาเทาไรซักฟอกรอยเปอรเซ็นต ความบริสุทธิ์ของจิตกระจายออกไป
ซักฟอกไปๆ สุดทายทีว่ากระดูกนั้นเปนสวนหยาบมันกลายเปนสวนละเอียดเปนพระ
ธาตุได เขาใจเหรอ เพราะไดรับการซักฟอกจากจิตที่บริสุทธิ์อยูตลอดเวลา อันนี้เอา
ความจริงมาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง คืออํานาจของจิตที่บริสุทธิ์ครองรางอยู จิตที่ครอง
รางเปนจิตที่บริสุทธิ์ครองราง จิตที่บริสุทธิ์นี้จะซักฟอกรางกายที่เปนสวนหยาบให
กลายเปนกายที่ละเอียดเขาไปๆ จากนั้นพอเจาของตายไปก็เปนพระธาตไุปเลย เพราะ
จิตนี้ซักฟอก จิตบริสุทธิ์นี้ซักฟอกเปนหลักธรรมชาติ ยิ่งเขาภาวนาดวยแลวซักฟอกรอย
เปอรเซ็นต ซักฟอกรางกายใหเปนสวนละเอียดเขาไปๆ เพราะฉะนั้นจึงกลายเปนพระ
ธาตุได 

จิตปุถชุนเราจิตเศราหมอง รางกายก็เปนธรรมดาไปเสียเศราหมองตามเดิม ถา
เปนจิตที่บริสุทธิ์แลวก็ซักฟอกเรื่อย อันนี้ก็มีอีกเปนขั้นๆ นะ ขั้นหนึ่งถาจิตของทานที่
บําเพ็ญถึงขัน้บริสุทธิ์แลวนี้ แตพอถงึแลวทานก็นิพพานไปเสีย อยางน้ีกน็านหนอย จะ
กลายเปนพระธาตุชาวางั้นเถอะ ถาจิตทานบําเพ็ญมาโดยลําดับลําดา ละเอียดมาๆ ถงึ
ขั้นบริสุทธิ์ แมทานจะนิพพานไปไมนานอัฐิก็กลายเปนพระธาตุไดรวดเร็วเหมือนกัน ยิ่ง
จิตของทานครองธาตุครองขันธอยูนานๆ ดวยความบริสุทธิ์ของจิตนั้น พอทานนิพพาน
ไปแลวจะกลายเปนพระธาตุเร็ว ตางกันอยางน้ี 

คือเปนแตชาหรือเร็ว เนื่องจากจิตดวงที่บริสุทธิ์แลวครองขันธอยูนานหรือไม
นาน ถานานก็เปนพระธาตุไดเร็ว ถาไมนานพอบริสุทธิ์ไดไมนานนิพพานไปเสียนี้ อัฐินี้
จะกลายเปนพระธาตุชาไปหนอย พากันเขาใจ นี้คือหลักความจริง เพราะจิตที่บริสุทธิ์นี้
จะซักฟอกรางกายที่เปนสวนหยาบๆ นี้ใหกลายเปนสวนละเอียดๆ จนเปนธาตุที่
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บริสุทธิ์ไปดวยกัน เมื่อทานนิพพานปบอันนี้ก็เปนพระธาตุไดเร็ว เขาใจแลวเหรอ อยาง
ผูเฒาแมแกวนี้พอตายไปแลวไมนานนัก ไมถงึปละมั้ง หรือถึงปก็เปนพระธาตุแลว นี่
แกครองขันธมานาน ตั้งแตป ๒๔๙๕ เราไมไดลืมนะ 

๒๔๙๓ จําพรรษาที่หนองผือ ยอนมาจําพรรษาหนองผือเวลาพอแมครูจารยมั่น
มรณภาพแลว ๒๔๙๔ ไปหวยทราย ผูเฒาก็กําลังเพลินอยูในภาวนา รูนั้นรูนี้ นั่นละที่
เราไปตีลงไปๆ ไมฟงเราไลลงภูเขาจนรองไหนั่นละ พอกลับลงไปไปรูตวัได ภาวนานี้
พอจิตมันลงอยางที่เราสอนนั้น พอออกจากสมาธกิ็ไหวเราไปภูเขา เพราะเราไปอยูภูเขา
บนตะวันตกทางเขาพัก พอจิตมนัลงเต็มที่ตามที่เราสอน แตกอนแกหลงบาไปตาม
ทิศทางตางๆ เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมนี้รูหมด แตมันไมไดรูตัวนี้ซิ ทีนี้เราดึงเขา
มาๆ ใหพจิารณาอยางน้ีๆ เพื่อใหรูอันนี้ แกเพลินกับอันนั้นแกติดนั้นจนไมฟงเรา เมื่อ
มันดื้อเขาไปมากๆ แลวก็ไลลงภูเขารองไหลงไปเลย ลงไปก็ไปไดสติสตงั 

เหตุที่ไดสตกิ็เพราะวาหมดที่พึง่แลว เราก็หวังพึ่งอาจารยองคนี้แหละ แลวนี้ถูก
ทานไลลงภูเขาแลวเราจะพึ่งใคร วาเหวมากทีเดียวเสียใจมาก เรียกวารองไหลงมา ลง
มาก็มาระลึกไดวา ที่ทานไลลงมาเพราะอะไร นั่นแกสาวหาเหตุ ทานไลลงมาเพราะอะไร 
เพราะไมฟงคําทาน แนะ ก็ไมฟงคาํทานทานไลลงก็ถกูตองแลว ถาฟงคําทานก็ปฏิบัติ
ตามทานลองดูซินะ ทานจะพาลงนรกใหเห็นวางั้นนะ ถาจะลงนรกอเวจีหลุมไหนก็ให
เห็น ครูบาอาจารยขนาดนี้สอนเราใหลงนรก เราไมฟงทานทานไลลงภูเขาอยางน้ีใครผิด
ใครถูกเอาไปพิจารณาซิ 

เอา ปฏิบัติตามทาน พอปฏบิัติตามนี้ก็ลงจา จากนั้นมาก็กราบ นั่นละแกจึงไป
ไดเร็วเขาใจไหม ตั้งแตป ๒๔๙๕ แกผานได ๒๔๙๔ เราไป ๒๔๙๕ ก็ผาน เปนเวลาป
กวาๆ เพราะหมุนกันในเรื่องอันนี้ภายใน เพราะแกพรอมแลวทางจิตเปนสมาธิแนน
หนามั่นคงพอแลว แตเอาไปใชภายนอก ไมเอามาใชแกกิเลส ทีนี้ตีเขามาเพื่อใหแก
กิเลส แกหลงแกติดแกไมฟงเสียงเรา ดีไมดีจะเปนอาจารยสอนเราดวยซ้ํา นั่นละถูก
ขนาบไลลงภูเขา แกรองไหลงมา พอไดสติที่ทานไลลงมาเพราะเหตุไร เพราะไมปฏิบัติ
ตามทาน เอา ปฏิบัติตามทานดูซิ พอปฏิบัติตามมันก็เปนอยางวา จาเลย พอออกจาก
สมาธิปบแลวกราบไปทางภูเขา เพราะเราอยูทางภูเขานูน พอตอนบายก็ไปละกับลูก
ศิษยลูกหายกขบวนกันไป จากน้ันแกก็เร็ว 

ทีนี้ยอมรับหมด เร่ืองแกรูนั้นรูนี้ปลดหมด เพราะเราใหปลดนานแลวแกไมยอม 
พอมารูอันนี้มันก็ลบลางอันนั้นหมด ทีนี้ก็พุงแกถึงไดรูเร็ว เขาใจไหมละ ตั้งแต พ.ศ. 
๒๔๙๕ รู จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๓๐ เทาไร มันก็นาน เพราะฉะนั้นอัฐิของแกจึงกลายเปน
พระธาตุไดเร็ว กลายเปนพระธาตไุดเร็วอยู นี่ก็คือพระอรหันตองคหนึ่ง ถาครั้ง



 ๘

พุทธกาลทานเรียกภิกษุณี หรือวาอรหันตฝายผูหญิง สาวกสาวิกา ก็เปนอยางน้ันละ เอา
ละพูดไปพูดมาเลยหลงทิศหลงทางไป (หลวงพอเจาขา หนูจะเรียนถามนะคะ มี
พระองคหนึง่ ฟนหลุดออกมาหนึ่งซี ่ มีคนหนึ่งไดรับไป แลวฟนนั้นเปนแกวขึ้นมา ก็
แสดงวาพระองคนั้นใจบริสุทธิ์ใชไหมเจาคะ) อยามาถาม ถามอะไร ใครเปนคนมาเลา
แลวมาถามเราหาอะไร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

