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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

การภาวนาเปนการซักฟอกจิตใจ 
 

 เราขยับเขาไปเร่ือย ๆ เวลาน้ีเงินเราท่ีถอนออกจากทางน้ีไปนูน จะซื้อทองคํา 
สมทบกับบรรดาพ่ีนองท้ังหลายจะบริจาคเร่ือย ๆ ไปจนกระทั่งถึงวันมอบนะ ก็คงจะได
ไปเรื่อย ๆ เพราะฉะน้ันจึงหักไวเม่ือวานน้ี ๒๑ ลาน ยังไมซื้อ เพราะเห็นวาจากน้ีไปถึง
วันนูนก็ยังอีกเปนเดือน วาอยางงั้นเถอะนะ ทองก็มาอยูเรื่อย ๆ รอจังหวะ ๆ ไป ยังไม
ไดเอาเงินนั้นซื้อทอง พักไวกอน คราวน้ีก็ ๕๐๐ กิโล พอได ๕๐๐ กิโลน้ีแลวก็เปน ๖ 
ตันกวา จากนั้นก็เหลืออีก ๔ ตัน ไมนานนักจะเต็ม ทองเต็มคลังหลวงของเราก็
กระเทือนไปทั่วโลก ตั้งแตคลังหลวงแหงผากวาไงมันจะจมใหคนทราบกันทั้งประเทศ 
ดวยความสลดสังเวชเมืองไทยเรา นี่ก็คอยพยายามตางคนตางฟนขึ้นมาดวยหัวใจของ
มดของปลวกนั้นแหละ ฟาดขึ้นเปนรวงเปนรังไดใชไหมละ 

นี่ก็เหมือนกันขึ้นเรื่อย ๆ อยางนี้ อํานาจความพรอมเพรียงสามัคคีเกิดจาก
ความรักชาติความเสียสละของเรา เราจึงรักจึงสงวน มันบกพรองตรงไหนก็รีบหนุน ๆ 
ทันทีเลย คอยหนุนเขามา ๆ ทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันเปนของเลนเมื่อไร เพียงแตแทง
เดียวดูน้ีสงางามมาก คือแทงหนึ่งมัน ๑๒ กิโลคร่ึง มาวางน้ีนาดู ฟาดเขาไปสี่รอยหา
รอยแทง ส่ีรอยหารอยกิโล ฟาดเขาไปถึง ๖,๐๐๐ กิโล หรือ ๖ ตันกวา จึงเปนที่ภาคภูมิ
ใจของเราผูเปนเจาของ และท่ีอ่ืนท่ีเขาไมมีเจตนามุงรายหมายโทษอะไรกับเรา เขาก็
พลอยอนุโมทนาดวย ไดยินวาทางจีนหรืออะไรที่เขาซื้อพันธบัตร (เกาหลีใตครับ เขา
ชวยชาติโดยใหประชาชนมาซื้อพันธบัตรของรัฐบาล พอรัฐบาลมีเงินก็ถายคืน ไมไดให
ฟรี แตหลวงตาหนุนคลังหลวงแบบไมไดคิดอะไร ใหฟรี ๆ เลย) มันตางกัน พวกเรามี
มากมีนอยยกใหฟรีเลยตลอดมา ๆ เวลาน้ีก็ต้ังหาตันกวาแลว พอถึงวันที ่๑๒ เมษา ก็
จะ ๖ ตันกวา น่ีใหดวยนํ้าใจเราฟรี ๆ เลย ไมมีอะไรเปนสิ่งตอบแทน มีมากมีนอยทุม
ลง ๆ เพื่อชาติไทยของเรา 

ไมใชเราเพียงจะชวยชาติไทยของเรา ที่ดูกันสวนมากมักจะดูกันแบบผิวเผิน วา
ไดทองคําเขาคลังหลวง หรือวัตถุน้ันวัตถุน้ีเขาคลังหลวง เราก็พอใจอยูกับคลังหลวง 
สวนบุญสวนกุศลเขามาน้ีเราไมรูนะ ก็เหมือนกับเราใหทานท่ัว ๆ ไป การมอบใหคลัง
หลวงเหมือนกับเราใหทานท่ัว ๆ ไปนั้นเอง น่ีย่ิงเปนจุดใหญ จุดหัวใจของคนอยางนอย
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คนทั้งประเทศ อยูในน้ันหมด เราไปหนุนน้ีหัวใจตางดีดข้ึนมา ๆ หายใจโลงข้ึนมา ทีนี้
บุญกุศล พอวัตถุเขานั่นปบ บุญกุศลมหากุศลเขาแลว ๆ  เราก็เคยเทศนอยูแลวอันน้ี
นะ คือวัตถุเขาคลังหลวง สวนมหากุศลเขาหัวใจเรา เราก็เคยเทศนมาอยูเสมอในเวลา
ไปเทศนสถานที่ตาง ๆ วันนี้ก็ไดพูดขึ้นมาใหทราบทั่วถึงกัน 

การนําวัตถุเขาสูคลังหลวง ไมใชคลังหลวงจะเปนเจาสมบัติเงินทองเจาบุญเจา
คุณแตคนเดียว ผูเปนเจาของของคลังหลวงนั้นแลเปนผูทรงไวทุกดาน วัตถุก็คือเจา
ของ แลวบุญหรือมหากุศลก็คือเจาของ ก็ไดแกทานผูบริจาคทั้งหลายเปนเจาของได 
น่ันเปนมหากุศล ใหสวนรวมเสียดวยนะไมใชธรรมดา ใหสวนรวมอันย่ิงใหญในวงของ
คนทั้งประเทศ ซึ่งหายใจอยูในจุดนี้หมดดวยกัน เราใหทานในจุดน้ีเพ่ือฟนลมหายใจ
ของคนทั้งประเทศกลับคืนมา จะไมมีอานิสงสมากไดยังไงก็เห็นกันอยูชัด ๆ ดอลลาร
ของเราก็เร่ิมเหมือนกันน่ันแหละ ก็คอยหนุนกันไป ๆ แตความท่ีแนใจแลววา ทองคํา
นํ้าหนัก ๑๐ ตัน ไดนํ้าหนัก ๑๐ ตันฉันใด ดอลลารก็ไดจํานวน ๑๐ ลานฉันน้ันเหมือน
กัน เคียงกันไปเลยเปนคูสวยงามมากนะ 

ทองคําแตเชายันคํ่าเม่ือวานน้ีเปน ๑ กิโลกับ ๑๔ บาท ดอลลารได ๒๒๗ ดอลล 
น่ีเรียกวาเราไมไดเปนมหาเศรษฐี แตไดทําใจกวางขวางแกชาวโลกทั่ว ๆ ไป เราก็
สามารถทําจิตใจใหกวางขวางตอพี่นองชาวไทยเราทั้งชาติ โดยนําสมบัติเขาสูคลังหลวง
ของเรา เห็นอยางประจักษ โลกเห็นท่ัวกันนะ ก็จะเห็นมาเปนลําดับ เชนอยางประกาศ
อยางนี้ก็ไดยิน ขางลางก็ไดยิน ไดยินมาตลอด ไดเทาไร ๆ ข้ึนเร่ือย ๆ พี่นองทั้งหลายก็
ไดทราบเร่ือย ๆ ไดมาเทาไร ๆ อนึ่งก็จะพิจารณายอนหลัง ตัวขางหลังเราจะเปดหัวใจ
เราใหพ่ีนองท้ังหลายฟง มันจาอยูน้ีดวยความบริสุทธ์ิ บริสุทธิ์ในสมบัติทั้งหลายที่พี่นอง
นํามาน้ี เราช้ีไดวา แมแตหน่ึงบาทเราไมเคยแตะ ฟงซินะ ขนาดน้ันละอํานาจความ
เมตตาครอบอยูมันจะไปแตะไดยังไง อะไรก็ลงความบริสุทธิ์หมดละซี เพราะอํานาจ
เมตตาจอง ๆ ตลอดเวลา ผิดพลาดไปไมได เปนอยางน้ันนะ 

เราชวยโลกคราวน้ีเรียกวา เราชวยเต็มกําลังความสามารถของเรา ดังไดเรียนพี่
นองท้ังหลายทราบดวยความสัตยความจริงของเรา เวลาเราฆากิเลสถึงข้ันจะสลบไสลก็
มีอยูในปาในเขา อยาวาแตสลบไสลเลย เอาตายก็ตาย มันไมไดกลัวเลย เราไมเคยสลบ 
แตวาถึงข้ันตายเราตายไดดวยความพลีชีพทันทีเลย ไมมีเสียดาย เพ่ือธรรมเทาน้ัน 
ธรรมเหนือหัวใจเรา เหนือชีวิตของเรา เอาตายตายไปเลย เราก็ไดทํามาแลว ไดเรียน
ใหพ่ีนองท้ังหลายทราบ คําพูดเหลาน้ีออกจากความสัตยความจริงท่ีเราทํา เราก็เคยพูด
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ใหฟงไมใชหรือ ไปบางแหงเขาแตกบานมาดูเรา หลั่งไหลมาดู มาอะไร ออ ผูใหญบาน
ตีเกราะประชุมกัน วาง้ันนะ ประชุมแลวมีอะไร 

พวกเราท้ังหลายเคยเห็นไหม ต้ังแตต้ังบานมาน้ีเราไมเคยเห็นพระท่ีเปนอยางน้ี
เลย ต้ังแตมาอยูกับเราน้ี ไมทราบวาฉันจังหันหรือไมฉันจังหัน นาน ๆ ดอม ๆ มาที
หน่ึงหายเงียบ ๆ อยูอยางนี้เปนประจํา ต้ังแตมาอยูท่ีน่ีเราไมเคยเห็น น่ีก็อดหลายวัน
แลวไมทราบตั้งแตเมื่อไร น่ีทานไมตายแลวเหรอ พวกเรากินวันละสามมื้อสี่มื้อยัง
ทะเลาะกันได นี่ทานกี่วันทานถึงฉัน ทานยังอยูได เปนยังไงพิจารณา เราเคยเห็นไหม 
ถามลูกบาน ลูกบานก็บอกไมเคยเห็น เอาไมเคยเห็น ไปดู วันพรุงนี้ไปด ูวาง้ันเร่ืองราว 
เขาก็มาจริง ๆ นะ แตไปนี้เขามีขอแมอันหนึ่ง ไปใหระวังหนอยนะ พระองคนี้ไมใชพระ
ธรรมดา ไมใชพระธรรมดาคืออะไร เขาอยากจะพูดชั้นฟานูนนะ วาทานเปนมหา ไป
ระวังนะเด๋ียวทานจะตีหนาผากเอานะ ใหระวัง พระองคนี้เปนมหา เขาก็หลั่งไหลมา เรา
ก็ถาม เขาก็เลาเร่ืองใหฟงอยางน้ี  

เราก็บอก การอดขาวเราไมไดอดเพ่ือฆาเราใหตาย เราจะอดฆากิเลส โดยอาศัย
การอดขาวเปนเคร่ืองสนับสนุนฆากิเลส เราไมไดอดเพื่อจะฆาเรา แลวเขาบอกถาทาน
ไมตายทานไมโมโหโทโสเหรอ เขาถาม เวลามาก็ถามถึงเร่ืองตายเขาก็เห็นอยูน้ันแลว 
ทานไมโมโหโทโสเหรอ แลวเปนยังไงโมโหโทโสไหม เอ ก็เห็นทานย้ิมแยมแจมใสอยูน่ี 
ก็เราไมไดอดเพื่อจะโมโหโทโสหนาบึ้งนี่วะ พูดงาย ๆ พอจากนั้น “มีเทาน้ันหรือ” “มี
เทาน้ัน” ไลแตกฮือเลย กลับ น่ันละบางคร้ัง จะเรียกวาเจาของไมรูตัวจะเปนจะตายก็
อาจพูดได เขาถึงไดมาดู ถึงอยางนั้นก็มีทานทั้งหลายไดยินไหม นี่มาโกหกทานทั้ง
หลายเหรอ ถึงขั้นเขาแตกบานมาดูก็ม ีไปที่อื่นมันก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน การทําของ
เรานะ แตเขาไมประชุมเราก็บอกไมประชุม เขาไมแตกบานมาดูก็บอกไมแตก แตที่นั่น
มีเราก็บอกวาม ี

น่ีแหละการทําความพากเพียรของเรา เราเด็ดจริง ๆ บอกตรง ๆ แลวนิสัยน้ีรู
สึกจะผิดแปลกจากนิสัยทั้งหลายอยูมากเหมือนกัน ถาวาอะไรลงไปแลวขาดสะบ้ันเลย 
ๆ พิจารณาทุกอยาง ถายังไมลงตัว ยังรออยูปากคอก หรือลอมอยูนี่ดูเหตุผล จน
กระทั่งลงผึงเทานั้นเจาของก็ถอนไมขึ้น ถาลงไดลงแลวนะ ถาเหตุผลไมเหนือนี้จะถอน
ไมไดเลย คนอื่นก็ถอนไมไดอยาวาแตเจาของ ถาเหตุผลเหนือนี้แลวเจาของถอนไดคน
อื่นถอนได แกไขใหมไดเลย ถายังเหนืออยูแลวอยามาถอนนะ ตายก็ตายกับน้ีเลย เปน
อยางงั้นนะ เราไดอุตสาหพยายามประกอบความพากเพียร  
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ที่ลําบากมากก็คือปฏิปทาของเรามันเปนปฏิปทาของคนอาภัพวาสนา ถาปฏิบัติ
ไปอยางครูบาอาจารยท้ังหลายน้ี จิตใจรูสึกวามันไมไดภูมิใจนะ ธาตุขันธอิ่มหมีพีหมา
แตจิตใจมันไมไดสงางามซ ิทีนี้พออดอาหารมาก ๆ รางกายจนจะกาวขาไมออก ไมวา
ยืน วาเดิน วาน่ัง วานอน ความเม่ือยความเพลีย ทุกสิ่งทุกอยางมันก็มีในธาตุในขันธ 
แตมันไมใหญย่ิงกวาใจกับธรรม นั่นละที่มันทับกันไดนะ เขาใจไหม จนจะเปนจะตาย
มันยังบืนไปได เพราะอํานาจของกําลังใจที่มุงตออรรถธรรมอยางยิ่ง น่ีมันเหนืออันน้ี
มันก็เหยียบอันนี้ไปได น่ีเราทํามาเปนประจํานะ เม่ือออกจากครูบาอาจารยไปแลวจะ
เปนอยางน้ี ๆ ถาอยูกับครูบาอาจารย ก็เพื่อนฝูงพระเณรมีมาก ประกอบกับวาเราตอง
เปนผูดูแลอยูอยางลึกลับ ฉากหลัง ๆ พอแมครูจารยทานอยูสบาย 

พระเณรทั้งหลายมานี้ไมไดขันตีนิมนตทานมา มาเอง ๆ จะมาใหทานหนัก
รําคาญใจทําไมเมื่อยังพอดัดแปลงแกไขไดอยู ทีนี้เราก็อยูฉากหลังตองคอยแนะคอย
เตือนอยูตลอด ตานี้สอดสองตลอด น่ีพูดตามความสัตยความจริงวา พระเณรกลัวเรา
มากตลอดนะ อยูกับพอแมครูจารย พอแมครูจารยเปนองคที่หนึ่งที่กลัวมาก แตทานก็
ไมวาอะไร ๆ แตผูที่รองทานลงมานี่ละมันสําคัญ เด๋ียวจ้ีตรงน้ันเด๋ียวจ้ีตรงน้ีอยูอยางน้ัน 
ตาตองด ี ทุกสิ่งทุกอยางใหรอบคอบขอบชิด เพ่ือความสวยงามนาดูนาชม เวลาพอแม
ครูบาอาจารยสัมผัสสัมพันธมาทางตาทางหู ก็ใหเปนที่ชื่นชม เราก็พยายามเต็มกําลัง
อยางน้ีแลว 

เราฉันทุกวันนะ อยูหนองผือนี ่ ไมเคยเวนแหละ ฉันทุกวันแตไมใหอิ่ม เอา
ขนาด ๖๐% เปนประจํา ๆ พอภาวนาไดสะดวกสบาย ถาจะเอาใหหนักกวาน้ันเพ่ือจะ
ทุมความเพียรน้ีงานของเราก็มาก เราถึงแบงเพื่อทางโนนแบงเพื่อทางนี ้ ฉันจังหัน
เพียงประมาณ ๖๐% อยูอยางน้ันเปนเสมอไปเลยนะ ไมใหมีอิ่มใหอยูอยางนั้น พอ
ภาวนาสะดวกสบาย ๆ เพราะมันจะทุมลงเต็มเหนี่ยวไมไดมันเกี่ยวกับงานการ ที่วาอด
น้ันมันพุงเลยนะน่ัน ทุมเลย ๆ ไมมีขอยกเวนอะไร  

น่ีละท่ีเราอยูกับครูบาอาจารย เราก็ฉันอยางน้ัน ฉันอยูประจํา แตพอออกไป
แลว มันเปนอีกอยางหนึ่งมันหากเปนของมันเองนะ พอกาวออกจากวัดปบนี้เหมือน
เดินจงกรมไปเลย ไมมีคําวาเวลํ่าเวลา ไปจากน้ีไปโนนไปน้ีเสียเวลํ่าเวลาไมมี เดิน
จงกรมตลอดไปถึงที่ ดึกดื่น บางทีค่ํามืดเมื่อไรก็ไปถึงบานเขาจนไดนั่นแหละ มันมี
ทางพอไปไดนี่ บางแหงมืด บุกไปมันไมถึงบานเขาก็ไป อยางนี้เดินจงกรมไปตลอด 
สติพิจารณาตลอด เรียกวาทําความเพียรเหมือนกัน น่ีเราไปคนเดียวไมเปนนํ้าไหลบา
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นะมันพุง ๆ เลย ทีน้ีเราจะวาความเพียรเรามีนอยมีอะไรอยางน้ีไมมี เรียกวาเปนความ
เพียรไปตลอดอยางนั้นเลย  

น่ีละท่ีมันหนัก ๆ คือเพราะอดอาหาร การอดอาหารน้ีลําบากทางสวนรางกาย
มากนะ แตทีนี้มันจะไปหนุนกันทางดานจิตใจ พออดอาหารไปหลายวันเทาไร จิตใจยิ่ง
ดีดขึ้น ๆ ๆ มันเปนอยางน้ันนะ จนเจาของจะกาวขาไมออก จิตใจมันยิ่งเหมือนจะ
เหาะเหินเดินฟา น่ีละมันทะเลาะกันตรงน้ีแหละ รางกายก็ถกเถียงมันจะตายแลวนี้จะ
อดไปอะไรนักหนา ทางนี้ก็ ทางหนึ่งก็เปนผูพิพากษา ก็เราเองเปนผูพิพากษาเอง จะ
ทํายังไง ทางจิตก็ถาหากวาไมอดอาหารการภาวนามันก็ไมดีวาง้ัน ถาอดอาหารทางธาตุ
ทางขันธก็จะตายจะทํายังไง ออ ตัดสินใหวาอดบางอิ่มบางละดี แนะ ไปอยางน้ันเสีย 
เปนอยางนั้นตลอดมา เพราะจิตนี้มันมุงอยางสุดขีดเลย ไมมีลดหยอนผอนผัน ราง
กายสังขารมันจะออนเปล้ียเพลียแรงขนาดไหนก็ตาม แตจิตมันไมไดออนนะซิ มัน
สําคัญ เราถึงไดกลาพูดวา กําลังใจสําคัญนะ  

คนเราอะไรก็ตามถาเปนกําลังใจไมวาดีวาช่ัว ขาดสะบั้นไปดวยกัน ถาลงกําลัง
ใจเต็มที่นี้ทางชั่วก็ขาดสะบั้น กําลังใจเต็มที่ทางดีก็กิเลสหรือความชั่วขาดสะบั้นเหมือน
กัน เราไดทําไดเปนขอทดสอบมาแลวจากตัวของเราผูดําเนินงานเอง นี่ก็เต็มเม็ดเต็ม
หนวยเร่ือยมา ๆ ความพากความเพียรก็ไมหยุดไมถอย การทรมานทางรางกายมันก็
เปนคูเคียงกันไป ถาใหรางกายกินอ่ิมนอนอ่ิมสบาย ๆ จิตใจก็รูสึกวามันออน ๆ เด๋ียว
มันจะหมอบ น่ัน จึงตองฟตกันขึ้นเรื่อย ๆ ละซิ ทางดานจิตใจก็ไดถูกการบํารุงรักษา
หนุนตลอดก็ตองขึ้นเรื่อย ๆ ๆ เห็นประจักษ ๆ อยูในจิต  

เรื่องความทุกขในทางความเพียรนี้มันเปนขั้นเปนตอน ความทุกขในการถูไถที่
ยังไมไดหลักไดเกณฑนี้ทุกขมากแบบหนึ่งเหมือนกันนะ เพราะกิเลสมีกําลังมาก ความ
เพียรเราโผลหนาไมได มันตีเอาหัวพับไปเลย ๆ ท่ีเราเรียกวาหงายหมา ๆ คือไมเปน
ทา สูมันไมไดเลย น่ีเวลากิเลสมันมีกําลังมาก ก็เราคนเดียวเราดูเราอยู ฟดกันอยู
ตลอด ทีนี้เมื่อไมหยุดไมถอย กิเลสก็คอยออนลง ธรรมก็คอยปรากฏขึ้นมา ๆ คร้ัน
ธรรมปรากฏข้ึนมามันก็เหยียบกิเลสลงไป กิเลสคอยออนลง ๆ สุดทายจิตใจที่ดิ้นที่ดีด
ดวยอํานาจของกิเลสก็คอยสงบตัวลง ๆ น่ัน เห็นชัด ๆ 

ทีนี้มันก็มีแกใจดีดขึ้นเรื่อย ด้ินข้ึนเร่ือยเอาเร่ือย ๆ จนมีความสงบแนวเลย ที่
เรียกวาสมาธิ สมาธิเต็มภูมิ สมาธิธรรมดาม ีสมาธิเต็มภูมิมี ใหมันเห็นประจักษ สาม
แดนโลกธาตุมาคานไมมีสนใจฟงเลย อยูประจักษกับตัวเองพอ น่ันละ พระพุทธเจา
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ตรัสรูข้ึนมาเปน สนฺทิฏฐิโก เทาน้ันพอแลวไมตองหาใครมาเปนพยาน น่ีเราพูดเพียง
ขั้นสมาธ ิขั้นใดมันก็รูประจักษๆ จนถึงข้ันสมาธิเต็มภูมิเรียกวานํ้าเต็มแกว จะใหเขยิบ
ขึ้นไปกวานั้นไมได มีเทานั้นเต็มภูม ิสมาธิก็ยังเต็มภูม ิ 

ทีนี้พอกาวทางดานปญญา สมาธิเม่ือมีความสงบแลวเรียกวาจิตใจน้ีอ่ิมตัว ใจที่
ไมมีสมาธิไมมีความสงบน้ีใจหิวโหยโรยแรง ดีดดิ้นอยูตลอด อยากเห็นอยากรู อยาก
ไดยินไดฟง อยากทุกอยางรอบตัว น้ีคือกิเลสตัวสมุทัยหนุนใหอยาก ทีนี้จิตเมื่อมันหิว
โหยตออารมณอยู จะบังคับใหมันพิจารณาทางดานปญญาไดยังไง มันก็ไปตามอารมณ
ไปหมดละซิ  

ทีน้ีเวลาเราบังคับจิตเขาจนกระท่ังมีความสงบรมเย็น จิตอิ่มอารมณไมอยากไม
ยุง ทีนี ้ เอา พาจิตที่มีความสงบมากนอยตามขั้นของสมาธินี้แหละ ออกพิจารณาทาง
ดานปญญา มันก็ตั้งหนาตั้งตาทํา พิจารณาดานปญญาใหเปนลําดับลําดา นี่ละที่ทาน
แสดงไว ใครจะเกินศาสดาองคเอกวะ พอจิตอิ่มอารมณพิจารณาทางดานปญญา มันก็
ไมเถลไหลไปหาอารมณที่กําลังหิวโหยแตกอนนะ เพราะมันอ่ิมอารมณแลว หมุนไป
ทางปญญาขั้นไหนมันก็ไปตามปญญา ๆ ทีนี้ออกทางดานปญญานี้มันไมไดเหมือน
สมาธินะ ความสุข ความละเอียดลออ ความแยบคายน้ี โอย.เปนคนละโลกนะ 

เวลามันไมมีปญญามันก็ติดสมาธิ ประหน่ึงวาน่ีแหละคือ นิพพาน เปนแลวนะ 
เราเปนแลว จิตมันแนวอยูน้ันก็เลยช้ีลงอันน้ีแหละ คือ นิพพานอยูตรงน้ีแหละ ๆ ยํ้า
ลงไป แลวเวลาถูกพอแมครูจารยขนาบน้ีออกจากสมาธิ ออกมาทางดานปญญา ทีนี้
สมาธิเลยกลายเปนหมูนอนเขียงเสียแลว อันนั้นมันละเอียดลออ มันแยบคาย กระจาย
ออก ๆ สิ่งที่ไมเคยรู ๆ ส่ิงไมเคยเห็น ๆ น่ีละเร่ืองการภาวนาไมใชเร่ืองเล็กนอยในวง
พุทธศาสนาเรานะ ทาน ศีล เปนอันหน่ึง 

เร่ืองภาวนาเปนรากแกวอันสําคัญมากท่ีจะร้ือฟนจิตใจข้ึนมาใหเห็นในส่ิง
ตาง ๆ และเพ่ิมพูนความดีงามท่ีเราเคยทํามาแตกอน เชน การใหทานหนักแนน
ขึ้นโดยลําดับ การรักษาศีลหนักแนนขึ้น ๆ ไปโดยลําดับ เพราะการภาวนาเปน
หลักใจอันสองทะลุอยูตลอดเวลา คอยเตือน ๆ หนุนตลอด ความดีท้ังหลายมันก็
หนุนข้ึนเร่ือย ๆ เพราะอํานาจแหงการภาวนา 

น่ีเราพูดถึงเร่ืองภาวนา ทีนี้มาวกถึงเรื่อง ขั้นปญญาอยางที่วา เขาถึงขั้นปญญา
ไมไดเหมือนอะไรนะ มันเปนกับผูเปนน้ันแหละมันถึงชัดเจน แลวไมตองไปสนใจถาม
ใครมาเปนพยานนะ สนฺทิฏฐิโก ๆ รูเองเห็นเองจากการปฏิบัติของตัวเอง ทางดาน
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ปญญาขั้นใด ๆ ภูมิใดมันจะรูของมันเรื่อย ส่ิงไมเคยรูเคยเห็น เกิดมาน้ีไมเคยรูเคย
เห็นมันเห็นมันรูจะใหวายังไง แลวยอมรับ ๆ เสียดวยซิ นี่ทางดานปญญาออกจาก
ภาวนานะ ภาวนาก็เปนสมถะ สมาธิธรรม สมถธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรม จาก
นั้นก็ขึ้น วิมุตติธรรม ไดละที่นี่ พิจารณากระจายออกไป ออกจากภาวนาท้ังน้ันนะ ที่
พูดเหลาน้ี 

หลักของพุทธศาสนาจึงอยูท่ีภาวนา ไมอยูที่อื่นที่ใดเลย ตรงนั้นเปนจุด
สําคัญ หนุนออกมาทุกดานทุกทาง ถาทางดานจิตตภาวนามีหลักมีเกณฑแลวไมวาทาง
ทาน ทางศีล ความดีทุกดานทุกทางมันจะหนุนไปดวยความจงใจ ๆ ไมไดทําธรรมดา
นะ ธรรมดาเปนขนบเปนประเพณีก็มี เชนเราเปนชาวพุทธเคยทําบุญใหทาน รักษาศีล 
ก็ไปธรรมดา แตจิตไมไดหนักแนนเหมือนผูท่ีมีภาวนามีหลักใจภายในภาวนา เขาใจ
ไหม ผูนี้หนักแนนทุกอยาง หนักแนนไปโดยลําดับลําดา มันหากเปนเคร่ืองหนุนกัน
หมด กิริยาที่ทําอะไรเปนไปดวยความจงใจ ๆ หนุนแนนไปเร่ือย ๆ น่ีภาวนา  

ทานท้ังหลายทราบเสียวาการภาวนาเปนยังไง นี้ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนะ 
มาโกหกทานทั้งหลายเมื่อไร เวลามันออกทางดานภาวนากระจางอยางท่ีวา ฟาดจน
ทะลุพุงเลยแลว อันนี้มองที่ไหนจะไปมองที่ไหนมันจารอบตัวอยูแลวนี่ จะไปหันหนา
หันหลัง มองนั้นมองนี้ยังไงไมจําเปน จิตไมมีหนามีหลัง สวางจาครอบโลกธาตุเทาน้ัน
พอ น่ันละใครรูใครเห็นไมเคยถามกันแหละ บรรดาทานผูรูท้ังหลาย ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺ
โพ วิฺูหิ ทานผูรูท้ังหลายจะรูจําเพาะตน คือผูไมปฏิบัติไมรู ปฏิบัติแตไมถึงขั้นที่รูนี้
ก็ไมรู เมื่อถึงขั้นรูแลวปดไมอยู รูดวยกัน เพราะธรรมน้ีเปนธรรมเปดเผย อกาลิโก 
เปดอยูตลอดเวลา จากการกระทําของพวกเรา พากันทําเถอะนะ ถาทําแลวเปน 

ศาสนาพระพุทธเจาสด ๆ รอน ๆ อยูตลอดเวลานะ อยาวาครึวาลาสมัย 
ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสปด ๆ ๆ กลบไวลบลางไว กิเลสจะไดออกเหยียบธรรมเหยียบ
หัวใจเราใชไหม มันปกปดหมด อันใดท่ีวาเปนความจริง พระพุทธเจาทุก ๆ พระองค
สอนไว กิเลสมันก็เปนความจริงของมันในการโกหก มาตั้งแตโคตรแซของมันเชน
เดียวกับธรรม มันก็มาเหยียบยํ่าทําลาย ปดมาตลอดใหจําเอานะ  

กิเลสจะปดธรรมไปตลอดนะ ธรรมจะแสดงความจริงไปตลอด เปดเผยตาม
ความมีอยูของตัวไปตลอด ๆ กิเลสมันเปนตัวจอมปลอม มันจะปด มีก็บอกไมม ีเห็น
บอกไมเห็น ดีบอกวาชั่ว ชั่วบอกวาด ี นี่เรื่องของกิเลส ใหจําเอาไวท้ัง ๒ อยางนี้เปน
ขาศึกศัตรูกันก็ถูก หรือวาอยางหน่ึงเปนประเภทสกปรก กิเลสเปนประเภทสกปรก 
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ธรรมเปนประเภทท่ีชะลาง ๆ ใหสะอาด น่ัน จําเอานะ น่ีการปฏิบัติธรรม สด ๆ รอน 
ๆ ศาสนธรรมของพระพุทธเจาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน อกาลิโก ๆ คอยรับ
เหตุ การกระทําของเราอยูตลอด ขอใหทําไปมากนอย อกาลิโก จะปรากฏ อกาลิโก มี
ตลอด ผลมากนอยจะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ อันน้ีการปฏิบัติตัวเอง 

ชาวพุทธเราไมคอยมีภาวนากัน แมต้ังแตพระเราไมวาพระองคไหน ๆ 
สวนมากไมคอยไดสนใจภาวนา ดีไมดีเบ้ืองตนเราก็เคยไดทราบมาจากครูบาอาจารย
ที่ทานออกปฏิบัติกรรมฐาน คือ พอแมครูจารยม่ัน หลวงปูฝนทานเคยเลาใหฟง เปน
ความท่ีเขาไมเคยรูเคยเห็น ทําใหสงสัยสนเทห เปนเสนียดจัญไรของพระทั้งหลายทั่วๆ 
ไปเพราะเขาไมเคยทํา ทานอาจารยม่ันก็เคยเลา ทานอาจารยฝนก็เคยเลาเร่ืองอยางน้ี  

น่ีคือคนไมเคยภาวนา ไมเคยอยูในปาในเขา เห็นพระปาพระเขาเปนของแปลก
ไปได เห็นผูภาวนาเปนของแปลกไปได มันก็คอย ๆ ชินกันมาทุกวันๆ น้ีละ เพราะ
กรรมฐานมีมากสอนคนใหรูตามหลักความเปนจริง ยอมรับ ๆ มากแลวมันจะถกเถียง
กันไปไดยังไงใชไหม มันก็ตองยอมรับกัน ทําไมไดก็ตองยอมรับ ยอมรับผูทําได น่ีละ
เร่ืองราวมัน ภาวนามันไมคอยมี ทีนี้คอยกระจายออกไป ๆ ก็ไมพนจากสมัยปจจุบันนี้
คือ พอแมครูอาจารยม่ันเรา อาจารยเสารเรา กระจายออกไป ครูบาอาจารยท้ังหลายท่ี
เปนลูกศิษยของทานแตกกระจายไปทุกภาค ๆ 

น่ีละทีน้ีเร่ืองอัฐิกลายเปนพระธาตุเราจะเห็นไดชัด โถ เวลาถามจริง ๆ แลวมี
อยูแทบทุกแหงทุกหนนะ พระกรรมฐานเรา ตายแลวอัฐิกลายเปนพระธาต ุ ๆ ครูบา
อาจารยท้ังหลายเปนพระธาตุ ๆ คอยซอกแซกซิกแซ็ก รูเงียบ ๆ มีเงียบ ๆ ทานไมได
แสดงออกมามีเยอะนะ  

น่ีละการภาวนา การภาวนาเปนการซักฟอกจิตใจ เม่ือจิตใจบริสุทธ์ิเต็มท่ี
แลวก็ฟอกธาตุฟอกขันธ ใหบริสุทธ์ิตามสวนของธาตุขันธซ่ึงเปนสวนหยาบ จน
กลายเปนพระธาตุได มีอยูเยอะนะเวลาน้ี ไมใชนอย ๆ เราทราบมาเร่ือย ๆ สวน
มากจะเปนพระนะ อยูในปาในเขาทานภาวนา ทานเปนอยางน้ัน ๆ ข้ึนมา แลว
รวมยอดก็คือวา เวลาทานตายแลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ ๆ มีเยอะนะ
เวลาน้ี  

นี่ละถามีผูปฏิบัติอยู ธรรมะก็แสดงใหเห็นผลอยู เหมือนท่ีเราว่ิงตามกิเลส ผล
ของกิเลสก็ใหเห็นอยู เห็นท่ัวหนากันไหม หรือวามีแตดีเร่ือย ๆ ถากิเลสแลว เหอ ถา
วากิเลสแลวดีเร่ือย ๆ อยูน้ันเหรอ จนจะเปนจะตาย หนังถลอกปอกเปกก็ยังวาดี ๆ 



 ๙ 

อยูเรื่อย เพราะฉะน้ัน ถึงวาใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตนนะ เร่ืองพุทธศาสนาน้ีคือ
ตลาดแหงมรรคผลนิพพาน อกาลิโก สด ๆ รอน ๆ คอยเปนผลตลอดจากเหตุของผู
ปฏิบัติตลอดเวลา ขอใหทําไปทุกอยาง ไมวาประเภทไหนมีผลดวยกันหมด เหตุปบลง
ไปผลตองมา ๆ มาหยาบมาละเอียดตางกันเทาน้ันแหละ มาดวยกัน เรียกวาเหตุเปน
แมบทของผล พอทําเหตุขึ้นไปผลก็ปรากฏขึ้นมา ๆ เร่ือย ๆ อยางน้ันละ ใหพากันตั้ง
ใจปฏิบัตินะ  

น่ีเราก็ไดเคยพูดใหฟงเร่ืองการภาวนา ถือเปนของสําคัญมากในวงพุทธศาสนา 
ครั้งพุทธกาล พระพุทธเจา พระสงฆสาวก บริษัทท้ังหลายฆราวาสญาติโยมก็หนาแนน
ดวยการภาวนา คร้ันตอมาหัวหนาก็คอยรอยหรอไป ๆ ลูกนองก็ลมเหลวไป แลวสุด
ทายก็เลยจะไมมี ไมมีการภาวนาไมมีเร่ืองนับถือศาสนา ทีนี้ก็มีแตกิเลสพอกหัว ๆ ไป
ท่ีไหนจึงมีแตความเดือดรอนวุนวาย อํานาจของกิเลสจะแสดงแตความเดือดรอนวุน
วาย ความกังวี่กังวล ความดีดความดิ้นตลอด ทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาต ุ

โลกจะหาความสงบไมได เพราะกิเลสมีอยูหัวใจของสัตวทุกตัวสัตวไป ยิ่งมา
แสดงในตัวบุคคลและแสดงในบุคคลผูใหญโตท่ีสําคัญตนวาใหญ ๆ วามีความรูความ
ฉลาดหรือประเทศใหญเขาไปแลวยิ่งพองตัวขึ้นมาใหญ นั่นละมันจะมาแผลงฤทธิ์พน
ยาพิษออกมาเผาซึ่งกันและกันใหโลกฉิบหายได เพราะอํานาจของกิเลสท่ีสําคัญตนวา 
ความรูน้ีเหนือโลกวาง้ันเถอะนะ แตมันไมเหนือกรรมละซิ ไมเหนือธรรมละซิ ทําไป
อะไรมันก็เปนไฟเผาเจาของ วันน้ีก็พอสมควรแลวเทศน เอาละพอ  

 

ชมถายทอดสด ธรรมะหลวงตาวันตอวัน  ไดที่ 
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 

 


