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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เรือนรางของใจ 
กอนจังหัน 

พระ ๓๙ ไมใชเลนๆ นะ แนนขางใน แตทําเลของพระไมใหใครเขาไปยุง จะให
มีเฉพาะคนรับใชพระผูชายสองคนหรือสามคนเทานั้น นอกนั้นไมใหเขาไป เปนทําเลที่
ทานภาวนาไมใหขาดวรรคขาดตอน เร่ืองการทําความพากเพียรเพื่อชาํระจิตใจนี้เรา
เขมขนมาตลอด เราไมเคยจืดจาง แมจะชวยโลกเต็มเม็ดเต็มหนวยสวนพระนี้เราไมไป
แตะ มีแตเสริมเรื่อยๆ เพราะเห็นความสําคัญของกิเลสกับธรรมอยูภายในใจดวงนี้ งาน
ของวัฏวน กองทกุขทัง้หลายที่อยูในวัฏวนนี้อยูที่หัวใจ งานของเราอะไรๆ นี้จะไมมีทาง
ส้ินสุด มีมากวุนมากๆ ทุกขมากๆ ตลอดทัว่ถึงกันหมด งานเขามาหาใจนี้เปนงาน
ประมวลความทุกขความสุขเขามาๆ ตัดเขามายนเขามา มายุติที่ใจ 

พอใจหมดเรื่องเทาน้ันโลกอันนี้เหมือนไมมี วางไปหมดเลย ยุงก็คือใจ กเิลสพา
ใหยุง จําใหดีนะเหลานี้ ถอดออกมาจากหัวใจมาสอน งานใดก็ตามที่จะใหมีความสงบ
งบเงียบใหมียุติไมมี ถาเขาสูงานหัวใจซึ่งเปนโรงงานใหญ เขาไปตรงนี้แลวดวยการพินิจ
พิจารณาดูใจตัวเอง แลวก็ลงในจิตตภาวนา นี่เปนงานที่จะยุติที่หัวใจ งานจะยุติที่หัวใจ
ดวยการพินิจพิจารณาดูใจตัวเอง แลวลงไปในทางจิตตภาวนา เลิกหมดทุกข ไมมี บรม
สุขขึ้นทันที เพราะฉะนั้นจึงใหพากันตั้งอกตั้งใจภาวนา 

ไมมีใครที่จะเลิศเลอยิ่งกวาพระพุทธเจา คนหาตนเหตุแหงกองทกุข แหงวัฏวน
ทั้งหลายอยูที่ไหน คนลงไปที่จุดนัน้ตรัสรูปงขึ้นมา ธรรมก็เลิศขึ้นที่นั่น กิเลสเลวปด
ออกหมดในเวลานั้น ไดนํามาสอนโลก สามโลกนี้ไมมีใครที่จะมาคนคิดหาอรรถหา
ธรรมไดมาสอนพวกเรา คุยเขี่ยขุดคนฆากิเลสสังหารกิเลสออกจากใจ มีพระพุทธเจา
เทานั้น ใหพากันขวนขวาย 

สําหรับพระเราความพากเพียรเคยพูดเสมอ สติเปนสําคัญ ใครจะอยูที่ไหน
เคลื่อนไหวไปมาไมมอีะไรเร็วกวาสติ งานการของเราจะเปนอะไร เดินจงกรมจะชาหรือ
เร็ว สตินี้เร็วตลอด อยาไปเดินแบบปลงธรรมสังเวช เดินคอยตอเทาไป คอยเดินคอย
ตอเทาไป กลัวจะเผลอสติ มันบา เราอยากวาอยางน้ัน อะไรจะรวดเร็วยิ่งกวาใจ อะไร
จะรวดเร็วยิ่งกวาสติ ขากาวเดินไดสามกาว สติไปไดรอบโลก เดินจงกรมแบบนั้นอยาทํา
ใหเห็น สลดสังเวชนะเรา แทนที่จะอนุโมทนากลับสลดสังเวชกับผูภาวนาไปทําแบบ
สลดสังเวช 
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เราไปเห็นแลวในกรุงเทพ เดินจงกรมตอเทาไป ไปด ู โอย พระกรรมฐาน
ดวยกัน กรรมฐานดูกรรมฐานมันดูถนัดชัดเจนนะ เลยติดตาติดใจตั้งแตนั้นมา อยางนี้
เหรอผูที่ภาวนา ที่จะชําระกิเลสใหเปนคติตัวอยางอันดีงามใหโลกไดชุมอกชุมใจ เดิน
แบบนี้เหรอ นั่นไปเห็นไปดูแลวสลดสังเวช อันนี้มันแบบสลดสังเวชนะ หาความ
สวยงามไมไดนอกจากความสลดสังเวช อะไรจะรวดเร็วยิ่งกวาสติสตัง เดินไปธรรมดา 
เรียบๆ ธรรมดาสติปกครองใจตลอดไป สวยงามตลอดไป ไมสะดุดตาสะดุดใจจนเกิด
ธรรมสังเวช 

มันมีทุกแบบนะ นักภาวนาแบบสลดสังเวชก็มี แบบนาเคารพเลื่อมใสก็มี อันนี้ก็
เหมือนกัน เดินจงกรมอยูในครัว คอยๆ ตอเทาไปกลัวมันจะเผลอสติ ใหพากันตอเทา
ไปนะ อยามาทําในวัดนี้ใหเห็นนะ นี้ผานมาหมดแลวเรื่องเหลานี้ ถาพูดถึงเร่ืองการเดิน
เที่ยวกรรมฐานก็ทั่วประเทศไทย เราไปหมดแลว เขานอกออกในสํานักกรรมฐาน สํานัก
ปริยัติ อยากจะวาไมมีใครเกินหลวงตาบัว เขานอกออกในไดหมด ดูทกุส่ิงทุกอยาง แลว
ประมวลมาละที่นี่ ประมวลมาคัดเลือกมาๆ มาปฏิบัติแลวมาสอน อยาใหมีธรรมสังเวช
นะ 

เดินไปอยางสวยงาม สติสตังอยูในใจ ไมมอีะไรที่จะรวดเร็วยิ่งกวาสติ สติ
ครอบครองแลวรวดเร็วสวยงามไปดวยกันทั้งน้ัน ทางขางในครัวภาวนา ภาวนาใหดีนะ 
นี่เขมงวดกวดขันตลอดมา สําหรับวัดนี้ไมใหออนแอนะทางดานภาวนา พูดใหชัดเจน 
เครื่องประกาศมันอยูในหัวอกนี่นะ ดวยการขวนขวายทางดานจิตตภาวนา จนมันจา
ขึ้นมาภายในหัวอก มีจืดมีจางที่ไหน อกาลิโก จาอยูตลอดเวลา แลวอะไรจะมาแขง ใน
โลกอันนี้ไมมีอะไรแขงไดเลย ใหพยายามเอาอันนี้ใหไดนะจิตดวงนี้ เลิศเลอที่สุดคือจิต
ดวงนี้ ที่พนจากสิ่งมัวหมองมลทินหาราค่ําราคาไมไดแลว เปนจิตที่เลิศเลอ ใหตั้งอก
ตั้งใจปฏิบัต ิ

ขางในอยาไปมัวยกโทษแตคนอื่นนะ คนนั้นไมดีอยางน้ัน คนนี้ไมดีอยางน้ี 
เจาของดีหรือไมดไีมด ู ไปหาดูตั้งแตคนอื่น นักภาวนาทําไมจึงเปนอยางน้ัน ถาเปนนัก
ภาวนาแทตองสงบเงียบใหอภัยกัน ใครผิดใครพลาดหากจะเตือนไดก็เตอืน เตือนไมได
ก็ปลงธรรมสังเวชไปเสีย อยาเอาเร่ืองของกันและกันมานินทา สถานที่นี่ไมใชสถานที่
นินทาคนนั้นคนนี้ สรรเสริญคนนั้นคนนี้ โดยหาเหตุหาผลไมได ตองเปนธรรมทั้งน้ันจึง
เรียกวานักภาวนา 

ดูกันเห็นกันดวยความใหอภัย นี่คอยยกโทษคนนัน้ยกโทษคนนี้ คนนี้ไมดีอยาง
นั้นคนนั้นไมดีอยางน้ี ยกมาตีกันอยูตลอดเวลามันนักภาวนาอะไร นักหมากัดกัน คอย
ตําหนิคนนั้นคอยตําหนิคนนี้ หัวใจเจาของมันดดีอยูนั้นนะทาํไมไมดู ดตูรงนั้นซิ ตัว
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เหตุรายมันอยูตรงนั้น อยูดวยกันตองใหอภัยกนั การติฉินนินทากันไมเกิดประโยชน
นอกจากเกิดโทษ ผูไดยินคําตําหนินั้นก็บอบช้ําภายในจิตใจ ใหอภัยกันจึงเรียกวา
ธรรมๆ เร่ืองกิเลสไปที่ไหนไมไดกดัไดเหาก็เอา กิเลสมันชอบเหาชอบกัด ตั้งใจใหดนีะ
การภาวนา 

งานรวมยอดแหงวัฏวนนี้มาลงในจิตตภาวนา พระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลาย
พนแลวดวยอํานาจแหงจิตตภาวนา นี่เรียกวางานประมวลวัฏวนกองทุกขทั้งหลายอยูที่
หัวใจ เอาจิตตภาวนาหยั่งเขาไปๆ จะเปนการทําลายกงจักรแหงวัฏจักรภายในใจให
คอยเบาบางๆ แลวพนไปไดเลย งานนอกนั้นไมมีที่จะใหผานพนไปได ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่ง
กวางยิ่งขวาง ยิ่งเพิ่มทุกขความลําบากมากมายเขาไปโดยลําดับ ถาหมุนเขามาที่หัวใจๆ 
ตางคนตางหมนุดูหัวใจดวย หมุนดูภายนอกดวย หมุนดูภายในดวย คนนั้นจะรูจัก
ประมาณ มีหลักมีเกณฑ มีการยับยั้งชั่งตัวได 

การเสาะแสวงหา การทํามาหาเลี้ยงชีพ รูจักเก็บรูจักจาย ไมใชจะฟุงเฟอเหอ
เหิมเปนบากูบายืมเขาไปโดยถายเดียว แบบสุกเอาเผากินๆ วิ่งไปวันหนึ่งคืนหนึ่งหา
หลักหาเกณฑไมได ใหกิเลสพาหาเปนทุกขกระทั่งวันตายคนประเภทนี้ ตองมกีารเก็บ
การรักษา รูจักประมาณ มีการยับยั้งชั่งตัว สมกบัเรารับผิดชอบเรา พากันจําเอานะ เอา
ละใหพร 

หลวงปูมั่นทานวา บวชใหมๆ ยังไมได ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ ตองมีผูที่
ไดแลวเสก ปฏิสงฺขา เปาฟูๆ แลวเอามาใหๆ แจก ปฏิสงฺขา  เขาใจไหม นี่ยังไมได
คาถากอนฉนั ตองใหคนอื่นเสกเปาแลวเอาให ทานเลาใหฟงเราเลยไมลืม อันนี้มันมี 
ปฏิสงฺขา ไหมละพระเหลานี้ ใครจะเสกเปาใหใครละ ถาพอแมครูจารยมั่นพูดอะไรถึง
ใจนะเรา เพราะตั้งใจไปศึกษาจริงๆ ไมมตีกเรี่ยเสียหายเลย ทานพูดแย็บออกมา
ตรงไหนจับปบๆ ตลอดเลย แลวพระเหลานี้มันมี ปฏิสงฺขา ไหมละ ตองใหเณรมาเสก
เปาใหเหรอ มันยังไง 

หลังจังหัน 

สมัยอยูหนองผือไมมีเครื่องขยายเสียง พึง่เร่ิมมีตอนถวายเพลิงพอแมครูจารย
มั่น ดูมีเครื่องใหญๆ เครื่องหนึ่งมาตั้ง นั่นเปนครั้งแรกที่เราไดเห็น ไปถวายเพลิงศพ
พอแมครูจารยมั่น เขาเอามาก็ดูเหมือนใชไมได สุดทายออกสนามไมได หากไดเห็น 
สมัยพอแมครูจารยมั่นยังมีชีวิตอยู เหลานี้ไมมีเลย สมัยนั้นทานเทศนไมมีฆราวาสเขา
ไปฟง มีแตพระลวนๆ นั่งเต็มศาลาเหมือนไมมพีระ เงียบ กลางคืนไดยนิเสียงทานองค
เดียวก็ชัดเจนเพราะมันเงียบ ทานเทศน เสียงธรรมทานเปนเสียงธรรมมีแตหมอเล็ก
หมอจิ๋วๆ พุงๆ เลย 
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ตั้งแตเราไปอยูกับทานทีแรกน้ันทานเทศนถึง ๔ ชั่วโมง เร่ิมเทศนจนกระทั่งจบ 
๔ ชั่วโมง ครั้นอยูนานมาๆ นี้ลดลง เทศน ๓ ชั่วโมงจบ วาระสุดทายนี้ ๒ ชั่วโมงจบ 
จากน้ันไมเทศนอีกเลย ๔ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมงจบ ทานเทศนมีแตเน้ือธรรม
ลวนๆ เลย ออกมาจากหัวใจทานๆ เพราะใจทานเปนธรรมทั้งดวงแลว ใจกับธรรมเปน
อันเดียวกนัแลว เวลาเปดออกมานี ้ แรกๆ ที่เราไปฟงทาน ๔ ชั่วโมงจบ แตไมมีใคร
สนใจวาเวลาชาหรือเร็วขนาดไหน มีแตเสียดาย พอทานจบลงแลวยังเสียดายอยากให
ทานเทศนตอ คือเพลินในธรรมของทาน ทานเทศนมีแตเนื้อธรรมลวนๆ ฝาย
ภาคปฏิบัติ แกงหมอเล็กหมอจิ๋วๆ แกงหมอใหญไมมีเพราะไมมีฆราวาสไปฟง มแีต
พระลวนๆ ฟง 

เวลาทานเทศนจบลงแลว สามส่ีชั่วโมงนี้ ผูฟงยังเหมือนหัวตอนะ เงยีบ ดู
ลักษณะไมมทีาพลิกทาเปลี่ยนเลย คือจิตมันหมนุอยูในธรรมไมไดออกมาสวนรางกาย 
จึงไมรูสึกวาเจ็บปวดแสบรอนพอจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอิริยาบถบางเลย ทานเทศน
จบลงแลวยังเสียดายอยากฟงทานเทศนตอไป คอืการเทศนนี้กลอมลง ทานเทศนมีแต
เนื้อธรรมลวนๆ เทศนเหมือนแมกลอมลูกดวยบทเพลงนั้นแหละ กลอมลงๆ แลวเด็ก
หลับ ทีนี้บทธรรมที่ทานเทศนาวาการ จิตที่ยังไมเคยกับอรรถกับธรรมก็อาศัยการเทศน
นี้แลวจิตคอยสงบไดๆ  

ภาคปฏิบัติโดยธรรมดากับภาคปฏิบัติโดยฟงเสียงอรรถเสียงธรรม อันนี้เปนที่
หนึ่ง ภาคปฏิบัติดวยการฟงธรรมเปนอันดับหนึ่ง จิตลงเอง ถาเราอยูโดยลําพังน่ีบังคับ
ยาก พอพูดอยางน้ีแลวก็ทําใหระลึกถึงโยมแม โยมมารดาเรา ตั้งนิมนตเรานะ แตกอน
แขกคนก็ไมคอยมาก ถามีแขกคนมามาก สวนมากเรายกผลประโยชนใหฝายผูหญิง มี
ผูชายมาดวยเราก็พาผูชายเขาไปในครัว ยกผลประโยชนใหฝายผูหญิง ไปยากมายาก 
แลวมีทานปญญาเปนผูติดตามไปอัดเทป 

ที่เทศนสอนคุณเพานี้เปนเวลา ๓ เดือนเต็มเลย เทศนทุกคืนๆ โยมแมไดฟง
เทศนอันนี้แหละ เลยบอกวา แมไดกําลังมากทีเดียวทางดานจิตใจ คราวที่อาจารยมา
เทศนสอนคุณเพาวางั้นนะ คือฟงทกุคืนๆ ทีนี้เวลาไมมีแขกเราก็ไมไป ถามีแขกคนเราก็
ไป โยมแมก็นิมนตเสียเอง ไมมีแขกมีคนก็ตาม ถาอาจารยวางขอนิมนตอาจารยมา
เทศนสอนแมบาง ถาฟงเทศนแลวจิตนี้ไมตองบังคับ พอเริ่มเทศนนี้จิตนี้จะจอ สติจอ
ไปแลวลงเลยๆ ไมตองบังคับเหมือนเรานั่งภาวนาธรรมดา วางั้น นั่งภาวนาธรรมดา
บังคับจนหลังจะหักมันกไ็มยอมลง วางั้นนะโยมแม บังคับจนหลังจะหักมนัก็ไมยอมลง 
แตฟงเทศนนี้พอเริ่มนี้จิตมันจอแลวลงเลยๆ ไมมีพลาด เพราะฉะนั้นเวลาวางนิมนต
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อาจารยไปเทศนใหโยมแมฟงบาง ไมมีใครก็ตาม วางั้น ปรกติเราจะไปเฉพาะมีแขกคน 
ไปเทศนที่ครัวนั่นแหละ ทานปญญาเอาเทปไปดวย 

นี่พูดถึงเร่ืองการฟงเทศนไดผล อยางฟงเทศนพอแมครูจารยมั่นตั้งสามสี่ชั่วโมง 
นั่นละไดกําลังใจ กลอมลงๆ ทีนี้เวลาจิตพึ่งตัวเองได มันลงเตม็ที่ของมันแนวแลว ทีนี้
เสียงธรรมแววๆ อยูสูงๆ นะ นี่จิตพึ่งตัวเองไดแลวไมเกี่ยวกับธรรมนั่นนะ เวลาสงจิต
เขาไปสูความสงบ พึ่งตนเองไดแลว เสียงธรรมจะอยูผิวเผินๆ ถาในขั้นสมาธิขั้นยังไม
สงบ ฟงหลายครั้งหลายหนมันสงบเองๆ คือการฟงธรรมมันหลายขั้นของภูมิจติภูมิ
ธรรม ถาจิตกาวเดินทางวิปสสนาแลวนี้ เวลาฟงเทศนนี้มันจะไมสงบนะ 

จิตธรรมดาพอฟงเทศนนี้จะสงบลงๆ แลวแนวเลยในขณะฟงเทศน ถาจิตกาว
เดินออกทางวิปสสนาแลว ทานเทศนนี้มันจะขยับตามๆ ทางดานปญญาทานเทศนนี่มัน
ขยับตามๆ ไมอยูนะ ตางกัน แลวไดผลทั้งฝายความสงบและทางดานปญญา การฟง
เทศนภาคปฏิบัติ ไมใชเทศนเลาเร่ืองนั้นเรื่องนี้ใหฟง จิตก็เพลินไปขางนอกเสีย เทศน
ภาคปฏิบัติตีเขามาๆ เพราะเรื่องราวอยูที่หัวใจ หัวใจเก็บไวหมด เทศนาวาการเปนน้ํา
ชําระลางที่หัวใจ ใจมีความสงบ เย็นลงๆ ทีนี้ผูเขาขั้นวิปสสนาทางดานปญญา พุงตาม
เลยๆ ผูยังไมสงบมีแตความสงบ ไดผลทั้งสองอยาง 

เทาที่ฟงเทศนมานี้เราพูดจริงๆ ตามหลักความจริง เราไมไดประมาทครูบา
อาจารยองคใด พูดถงึเร่ืองความเคารพความเชื่อความไดผลมาจากการฟง ก็คือฟง
เทศนพอแมครูจารยมั่นนี้ยกนิ้วใหเลย เทศนสักกี่ชั่วโมงมนัไมไดสนใจนะ คือมันดื่ม
ด่ําๆ ตลอดๆ รสแหงธรรมกลอมใจใหดื่มเรื่อยๆ ถาทางดานวิปสสนานี้ก็พุงตามๆ 
เทศนทางดานความสงบก็แนวลง นี่ละทานเทศนจากความรูความเห็นความเปนในใจ
ของทานจริงๆ ทานไมลูบไมคลํา ถอดออกมาจากหัวใจที่เปนอยูในตัวเรียบรอยแลวจาก
ภาคปฏิบัติของตนเอง ออกมามีแตของคัดเลือกแลวๆ ทั้งน้ัน ผูฟงก็สนุกดื่มสนุกกินละ
ซิ แลวไดผลๆ เร่ือย 

เรายังไมลืมเราฟงเทศนทานอยูหนองผือ จนแปลกใจนะ กเ็ราไมเคยคาดเคย
คิด ฟงเทศนทานกลางคืน ก็มีคืนเดียวเทานั้นละที่มันเปน ฟงเทศนทานแลวดับหมด
เลย จิตปรากฏวาดับ หากรูอยูหากดับ มันดับอะไรพูดไมถกูนะ มันดับแตความรูรูอยู
งั้น หากจิตปรากฏวาดับหมด ฟงซินะพูดไมถกู สามวัน เอะ ทําไมจติเราเปนอยางน้ี 
อํานาจแหงธรรมทาน ทานเทศนทานเรงของทาน ธรรมะขั้นสูงเทาไรทานยิ่งหมุนนะ คํา
วายิ่งหมุนคือพลังของจติของธรรมทานออกมาอยางรุนแรงๆ พลังของธรรมพุงๆ ผูฟง
ก็เต็มเม็ดเตม็หนวย 
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นั่นละจิตของเราไดเปนวันหนึ่ง เปนคราวนั้นคราวเดียว ถึงสามวัน ไดยินเรื่อง
ยินแตมันดับอยูลึกๆ ภายในนี้ สามวันดับอยูนี้จากการฟงเทศนทาน ก็หนเดียวเทานั้น
แหละ ก็ไมเคยเปนอีก นี่ละมันแปลกเหลือเกิน ฟงเทศนทานผูสอนทานผูรูจริงๆ เห็น
จริงๆ ทานเอาของจริงออกมาเลย ทานไมลูบๆ คลําๆ นะ ถอดเหมือนวายื่นใหๆ ผูฟง
ก็ฟงอยางถงึใจๆ ก็มีพอแมครูจารยมั่นนี่ละยกเปนเอกเลยเทาที่เราผานมานี้ ครู
อาจารยทั้งหลายเราก็ยกให แตเราไมไดเขาใกลชิดติดพันเหมือนพอแมครูจารยมั่น อัน
นี้เปนจริงๆ ทานเทศนนี้แหมพุงๆๆ เลย 

อยูกับทานทีแรกเทศน ๔ ชั่วโมงจบ แตละครั้งๆ ตอมาลดมา ๓ ชั่วโมง พอเขา
บั้นแกนี้ ๒ ชั่วโมงหยุด จากน้ันมาไมมีอีกเลย ๔-๓-๒ ชั่วโมงหยุด นี่ละธรรมเปดเผย
ภายในใจ ผิดกันกับกิเลสเปดเผยภายในใจ กิเลสเปดเผยภายในใจนี้สรางกองฟนกอง
ไฟความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นไปกับหัวใจตลอด ใจเปนเหมือนกงจกัรหมุน
ติ้วๆ ดวยอํานาจกิเลสพัดผันตลอดเวลาหาความสุขไมได ทีนี้เวลามีการอบรมอรรถ
ธรรมเขาไปๆ เร่ืองราวทั้งหลายคอยระงับลงๆ เร่ืองทั้งหลายก็คือเร่ืองกเิลสน่ันละระงับ
ลงๆ เร่ืองธรรมคอยขึ้นละที่นี่ 

ความสงบก็เปนธรรม เย็นใจ ความสงบเย็นใจ ความสุขเปนธรรมๆ จากนั้นก็
เปนความสวางไสวขึ้นภายในใจซึ่งเปนธรรมทั้งน้ันๆ ออกเร่ือยๆ ธรรมเกิดเกิดที่หัวใจ
สวางไสวที่หัวใจ เปนสุขมากนอยทีหั่วใจ ไมมีที่อื่นใดเปนที่รับความสุขและความทุกข
ของโลก มีหัวใจแตละดวงๆ เทานั้น รับทั้งกองทกุขทัง้ความสุขรับหมด ใจนี้เปนนักสู สู
ไมรูจักเปนจักตายคือใจใคร คือใจปถุุชนคนหนาดวยกิเลส สูไมรูจักเปนจักตายคือพวก
นี้เอง ถาไดปฏิบัติธรรมเขาไปมีทางปลีกทางแวะนะ ผูปฏบิัติธรรมมีทางปลีกทางแวะ 
ทางหลบหลีกปลีกตัวได 

ผูไมเคยปฏิบัติธรรมนี้พวกนี้พวกสูตาย เขาใจไหม พวกไหนยังไมรูอยูเหรอ เรา
จะบอก ไมเอาไกลละเอาใกลๆ นี้ อยูในขอบเขตศาลานี้ ลูกศิษยหลวงตาบัวพวกสูตาย
พวกนี้ ไมรูภาษีภาษาชนดะไปเลย เอา ภาวนาซิ คําวาสูตายนี้มันจะมารูสึกตัว มันคัด
มนัเลือกของมันเอง อะไรๆ ที่จะเปนพิษเปนภัยตอใจมันจะปดของมันเอง ปดเองๆ 
จากการอบรมของเราที่อบรมไปชํานิชํานาญ ความสงบรมเย็นละเอียดลออ มันจะคัดจะ
เลือกของมันเอง ปดออกๆ เปนอยางน้ัน 

การภาวนาเปนการที่รวมเรื่องราวทั้งหลายแหงวัฏวนมาอยูที่ใจ งานอะไรกวาง
แคบเทาไรไมมีทางยุต ิ ทําไปเทาไรยิ่งกวางยิ่งขวางเหมือนไฟไดเชือ้ เชื้อมีมากนอย
เทาไรเผาไหมไปเรื่อยๆ พอหมุนเขามาสูทางดานใจ อยางนอยใหดใูจตัวเอง ยังไมวา
ภาวนาก็ตาม ใหยอนเขามาดูใจตัวเองบาง จากน้ันก็เขาสูภาวนา ทีนี้มันจะรวมเรื่องเขา
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มาหาใจๆ ทีนี้ก็เลยรวมเรื่องวัฏวนความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิด แก เจ็บ ตายที่เต็ม
ไปดวยกองทุกขนี้เขามาสูใจ นั่นลงแลวนะ รวมเขามาจุดนี้ จุดนี้จึงเปนจุดรวมของวัฏวน 
วิวัฏจักรคือไมตองหมุน วัฏวนหมุนดวยอํานาจกิเลส วิวัฏจักรไมตองหมุน จักรของหัว
จักรขาดสะบั้นไปหมด จะมารวมอยูที่หัวใจดวงเดียวนี้ งานใดไมสําเร็จ งานใดไมมีที่ยตุ ิ
พอรวมเขามาสูหัวใจงานนี้ละจะเปนงานที่จะพาใหยุติ แคบเขามาๆ ที่หัวใจ เพราะใจ
เปนคลังงานแบบสูไมถอย สูตายคือหัวใจ 

ทีนี้เวลาอบรมเขาไปๆ เขามาสูใจนี้มันจะคัดจะเลือกๆ ละที่นี ่ ยนเขามาๆ งาน
ในโลกนี้จะมาประมวลที่ใจดวงเดียว ใครจะวาไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองน้ีนอกขอบเขต
จักรวาลที่ไหนก็ไปเถอะ ไมไดเห็นไมไดละเอียดลออไมไดผล แตผูที่ทองเที่ยวภายใน
จิตใจนี้ไดรูไดเห็นเหตุการณตางๆ ประจักษใจๆ ไมตองถามใครดวยจิตตภาวนา คอยรู
เขาเห็นเขา ละไปๆ คืบคลานไปเรื่อยๆ แลวกระจายออกๆ จิตคอยสวางไสวออกไป ที
นี้ประมวลเขามาๆ ทุกขก็คอยสลัดออกๆ สุขนี้คอยจะขึ้นอยูแลว เพราะจิตใจที่หา
ความสุขไมได เพราะกองทุกขจากกิเลสมันครอบงํา ทีนี้พอกเิลสจางลงไปๆ ความสุข
ความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นที่ใจจากจิตตภาวนา จากน้ันก็เรียกวาจิตมีความสงบเย็น
ใจ จิตเปนสมาธิคือความตั้งมั่นอยูดวยความสงบเยน็ 

ความคิดความปรุงของใจธรรมดาอยูไมไดนะไมไดคิด มันอกจะแตกมนัอยาก
คิดอยากรูอยากเห็น ทุกอยางอยูกับจิตนั้นหมดอยากๆ ทางเดินของความอยากคือ
สังขารมันคิดมันปรุงเร่ือย อยากคิดตลอด ทีนี้เอาภาวนาเปนน้ําดับไฟ งานของธรรมคือ
งานภาวนา เชนพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ หรือธรรมบทใดก็ตามเอามากํากับใจ ใหมี
สติกํากับใจ นี้เรียกวางานของธรรม เมื่องานของธรรมเขาไปสูนี้แลว งานของโลกวัฏวน
ที่เต็มไปดวยฟนดวยไฟนีจ้ะคอยสงบตัวลงๆ งานของธรรมขึ้นแลวจะสรางความสงบ
รมเย็นขึ้นไปโดยลําดับ ตลอดความสวางไสวจะเกิดขึ้นที่ใจ จําใหดีนะ 

การสอนนี้ผานมาแลวทั้งนั้น ไมไดมาลูบๆ คลําๆ สอน เราสอนอยางแมนยําพูด
ตรงๆ อยางที่วาเขาออกวิทยุไปที่ไหนออกเถอะบอกเลย เราไมมีทางสงสัยแลวในหัวใจ
ของเราที่แสดงธรรมออกไป บอกอยางน้ันเลย เวลามันรูนี้แลวกระจางออกๆ เปนอยาง
นั้นละจิตใจ แลวคอยดับทุกขไปโดยลาํดับๆ จะมายุติที่หัวใจ กองวัฏวนคือใจ เกิด แก 
เจ็บ ตาย รายหนึ่งๆ นี้เกิดกี่ภพกี่ชาติ ตั้งกปัตั้งกัลปมามีแตเกิดกับตายๆ อยูในใจดวง
เดียวนั้น สวนใจแทไมเกิดไมตาย หากไปอาศัยสิ่งเกี่ยวของทั้งหลาย เชนไปเกิดเปน
สัตวก็เอารูปรางของสัตวมาเปนเรือนรางของใจนั้นเสีย รูปรางของสัตวของอะไรๆ ก็
ตามเอามาเปนเรือนรางของใจๆ 
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เปนเทวบุตรเทวดาก็กายทิพยนั่นละเปนเรือนรางของใจเรื่อยๆ สวมนั้นสวมนี้
เรียกวาเกิดวาตาย ไปอยูในภพใดชาติใดเรียกวาเกิดวาตาย คือเขาไปสวมรางน้ันๆ จิต
นี้เขาไปสวม จิตแทไมตาย เราจะรูวาจิตไมตายกต็องเปนนักภาวนาเทานั้น ผูอื่นไมรู ที
นี้เวลาจิตสงบรวมตัวเขาไปๆ มันจะเปนจุดของความรู รางกายของเราเปนเรือนรางของ
ความรู เชนเราเอาตะกรามานี้ เอาผลไมวางไวในตะกรานี้ เราจะมองเห็นผลไมที่ตาง
จากตะกรา วาในตะกรานี้ผลไมเปนลูกอะไรผลอะไรเห็นชัดเจน นี่ละจิตอยูตรงนั้น 
ความรูนั่นละอยูจุดศูนยกลางแหงเรือนรางน้ี เวลาจิตสงบเขาไปจะเปนอยางน้ัน แลวอัน
นี้จะคอยซักฟอกตัวเองใหผองใสเขาไป 

ผลไมไดแกความรูที่อยูในทามกลางแหงเรือนรางนี้ จะคอยสงบผองใสเขาไปๆ 
ผองใสเขาไปเรื่อยๆๆ ตอไปเรือนรางอันนี้เวลาพิจารณาแลวมันปลอยของมันๆ มแีต
จติ เรือนรางของจิตก็คอือรรถคือธรรมอยูในนั้นที่นี่ ละเอียดเขาไปๆ เรือนรางรางกาย
นี้ทิ้งไป มนัพิจารณารอบแลวมันปลอยออกไปสลัดออกๆ สวนหยาบสลัดออก สวน
ละเอียดปรากฏเดนขึ้นๆ มากเขาๆ ก็เหลือแตจิตที่มีความผองใสสงาผาเผยละที่นี่ 
รางกายหายหมด 

เวลามันเขาถึงขั้นวางมันวางจริงๆ นะ จิตนี้เมื่อเขาถึงขั้นวางวางจริงๆ ตนไมใบ
หญาเทาไรเขาก็มีตามสภาพของเขา แตอํานาจแหงความวางนี้มันครอบไปหมด ใจนี้
วางไปหมด วางแตยังไมวาง วางภายนอกยังไมวางภายใน วางภายนอกวางเขามาๆ วาง
ภายในวางภายในหมดโดยสิ้นเชิง ทานวาบริสุทธิ์แลว คือวางทัง้ภายนอกวางทั้งใจ
ตัวเอง วางทั้งภายนอกวางทั้งหัวใจตัวเองหมดโดยสิ้นเชิง นี้ละผลแหงจิตตภาวนา
เปนมาอยางที่วาน้ี 

ขอใหตามดูเถอะจตินี่ ส่ิงที่ควบคุมมนัอยูเวลานี้มีแตกิเลสตัณหา มองหาใจไม
เจอเลย เพราะฉะนั้นเราจึงตองไดอาศัยการอบรม ใหจิตมีความสงบผองใสเขาไป จาก
ผองใสเขาไปแลวความรูนี้จะคอยเดนขึ้นมาๆ ทีนี้ก็จับความรูนี้แนนหนามั่นคงเขาไปสิ่ง
เหลานั้นคอยสลัดออกๆ ความรูนี้ก็ผองใสเรื่อยๆๆ สุดทายก็มีแตความรูอยูในเรือนราง 
เรือนรางน้ีก็วางไปหมดเหมือนตนไมภูเขา ดูรางกายเรานี้มันทะลุไปหมดเลย เหลือแต
จิตที่เดนดวงดวยความวางความสวางไสว นั่นเปนอยางน้ันนะ จากน้ันปลอยหมด 
รางกายก็ปลอย ความวางทั้งหลายนี้วางดวยวางดวย วางทั้งภายนอกภายในปลอยหมด
โดยสิ้นเชิง นั่นเปนจิตที่บริสุทธิ์ เรียกวาเปนธรรมธาต ุ

จิตนั้นกลายเปนธรรมธาตุเรียบรอยแลว อยูในรางกายนั้นก็สวางไสวอยูภายใน 
จิตของทานที่บริสุทธิ์หลุดพนแลว เชนจิตพระพทุธเจาพระอรหันต ทานจะยืนจะเดินจะ
นั่งจะนอน ความสวางไสวจะไมมีอิริยาบถ จาอยูนั้นตลอดเวลา หลับก็จาอยูอยางน้ัน



 ๙

ตลอดเวลา นี่ละถึงขั้นจาแลวจาอยางนั้น เวลามันเศราหมองอยูที่ไหนก็เศราหมอง เวลา
สวางไสวก็สวางไสวอยางน้ัน ใหพากันจําเอา คําสอนพระพุทธเจานี้แมนยํามาก เรียกวา
สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวๆ ไมมีผิดมีเพี้ยนขอใหเดินตามนั้น แลวก็จะคอยเจอ
ไปๆ เร่ือยๆ 

เมื่อเจอสุดขดีแลวก็เหมือนแมน้ําลําคลองตางๆ ไหลลงสูมหาสมุทร พอไหลลง
สูมหาสมุทรแลวกลายเปนน้ํามหาสมุทรไปดวยกนัหมด คําวาแมน้ําลําคลองไหลมาจาก
คลองนั้นคลองนี้หมดปญหาทันที เมื่อแมน้ําเหลานั้นไดไหลเขาสูมหาสมุทรแลว จิตนี้
เมื่อกาวเขามาๆ ดวยวาสนาบารมีที่เราสรางมาใกลเขามาๆ เหมือนแมน้ําไหลเขามาหา
มหาสมุทร ใกลเขามาๆ พอถงึมหาสมุทรแลวกลายเปนมหาสมุทรอันเดียวกัน อันนี้จิต
เวลาบําเพ็ญคุณงามความดีก็ใกลเขามา ใกลมหาวิมุตติมหานิพพาน ใกลเขามาๆ พอ
ถึงน้ันปบเปนอันเดียวกันหมดเลย ไมวาพระพุทธเจาสาวกองคใด นตฺถิ เสยฺโยว ปาป
โย ไมมีความยิ่งหยอนกวากัน เปนมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมดเลย นี่ละ
ธรรมแทเปนอยางน้ัน พากันจําเอานะ วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละ วาไมเทศนมากก็เทศน
แลวนี่ไดเทศนทุกวัน ใหเปนคติเครื่องเตือนใจ 

เมื่อวานนี้เพลียเปนกําลังจนไมอยากลุกอยากเดินไปไหน มนัอากาศรอนจนจะ
ไมอยากไปไหนเคลื่อนยายไปไหนเลย เพลียมากที่สุดคือเมื่อวานนี้ วันนี้ก็นากลัวจะเปน
แบบเดียวกันอยู ไมอยากลุกอยากเดินไมอยากลืมหูลืมตา หมดกําลังขนาดนั้นละ ทีนี้
ใหพรนะ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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