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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ชาวพุทธควรจะมีจิตตภาวนาฝงอยูในใจ 
 

 การชวยชาติคราวนี้ก็เปนประโยชนแกชาติไทยของเราและที่อื่น ๆ เชนธรรมะน้ี
ออกกวางขวางมากนะ อยางเทศนอยูเวลานี้พูดอยูเวลานี้ก็ออกทั่วโลกแลว ก็ดี เคร่ือง
ไมเครื่องมือที่กิเลสเอาไปใช โลกเอาไปใชมาเปนประจํา สวนมากใชสังหารเจาของนะ 
เจาของน่ันกิเลสมันเสกเปาหัวพุดเดียวอีกวา ไดเครื่องเปนที่พอใจมา เคร่ืองเทวทัต 
โทรทัศน วิดีโอ มีแตเคร่ืองเพลิดเคร่ืองเพลินใหมนุษยเปนบากันท้ังโลกน่ันแหละ แต
มนุษยก็พอใจกับไอบาแบบนี้ มิหนําซํ้าพระเรายังเต็มไปตามวัดตามวาพวกเทวทัต วิดี
โอ มันไหลเขาในวัดในวา ซึ่งไมเคยมีในพุทธศาสนาของเราเลย มันก็ยังเอาเขามาได 
เห็นไหมกิเลสมันแหลมคมขนาดไหน 

พระที่บวชมาในพุทธศาสนา ตามหลักธรรมวินัยของพระแลว ตัดขาดไปหมด
เลย น่ัน ทั้ง ๆ ที่มีอยูก็ใหอยูคนละฝง ทานไมใหเขามาเก่ียวของ นั้นฝงโลก น้ีฝงธรรม 
เพ่ือใหเปนวรรคเปนตอน ใครตองการรอนก็ไปทางนั้น ใครตองการเย็นก็มาทางนี ้ใคร
ตองการบรมสุขเขาจุดศูนยกลางคือใจ ฝงนั้นไดแกกิเลส ฝงนี้ไดแกธรรม จุดศูนยกลาง
ของกิเลสและธรรมนั้นคือใจ รวมเขาถึงใจแลวน่ันละท่ีน่ีสุดยอดเลย ตัดกิเลสออกหมด 
ธรรมกับใจน้ีกลายเปนอันเดียวกันลวน ๆ แลวก็พุงเลย น่ีละทานวา อมตธรรม อมตจิต 
อยูที่นี่ไมไดอยูที่อื่น 

ทานวาจิตไมตายก็คืออันนี้ มันมีสองอยาง อันหน่ึงหนุนไว อันหน่ึงเขามาทําลาย 
ไดแกกิเลสที่อยูอีกฝงหนึ่งตีเขามาทําลาย ทางนี้ตีตอนกลับไปดวยธรรมที่มีอยูในใจอัน
เดียวกัน ใครมีความขยันหม่ันเพียร พยายามปองกันรักษาตัวเองเอาไว ไมใหกิเลสทวม
ทนเขามา ใจจะไมไดลมจมไป มีธรรมเปนเคร่ืองคํ้าชูอุดหนุนเอาไว ตานทานเอาไวก็มี
ความผาสุกเย็นใจ 

โลกเราน้ีเปนหลักธรรมชาติ ฟงแตวาโลกวัฏวน คือเปนโลกของคนมีกิเลส สัตว
มีกิเลส ทานจึงเรียกวาวัฏวน คือวนไปวนมา ทั้งสูงทั้งต่ํา สุขทุกขเจือปนกันไป สวนมาก
จะมีแตเรื่องความทุกข ความสุขนั้นก็พอลอไปบาง ถามีแตความทุกขอยางเดียว โลกก็
จะเบ่ือกิเลส ตองมีสิ่งลอลวงเขาไปใหเพลิดใหเพลิน โลกเมื่อเพลิดเมื่อเพลินแลว ทุกข
ก็ทนเอา เปนอยางน้ันละ เชน เขาน่ังดูเทวทัต เขาใจไหมเทวทัต ทางภาษาของโลกเรา
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เรียกวาโทรทัศน แตภาษาของธรรมเรียกวาเทวทัต ตองแยกใหทราบ มันเปนเคร่ือง
สังหาร สําหรับในสายตาของธรรมเห็นวาส่ิงเหลาน้ีเปนเคร่ืองทําลายสังหาร ทานจึง
เรียกวาเทวทัต มันทําลายมันสังหาร 

วันนี้ทูลกระหมอมฟาหญิงทานก็อุตสาหเสด็จมา ทานบําเพ็ญอยูในพระราชวัง 
พระราชวังน้ันมีอรรถมีธรรม มีบุญมีกุศล ดีไมดีเทวบุตรเทวดามาอารักขาทาน ใครมี
ศีลมีธรรมแลวเทวดา ตามที่ทานพูดไวในธรรมวา เทวดานี้อยูหางจากมนุษยตั้งโยชน
หน่ึง กลิ่นมนุษยนี้ฉุน ไมหอมหวนชวนชม เทวดาจึงรังเกียจ ไมคอยเขามาเกี่ยวของกับ
มนุษย เพราะมนุษยน้ีกล่ินฉุนไปดวยอํานาจแหงความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา 
ความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกัน น้ีเรียกวาเต็มอยูกับมนุษย จึงเปน
เร่ืองสกปรก มนุษยทั้งคน ๆ เปนภาชนะสําหรับความสกปรกของกิเลสที่มันทุมลงมา 
ๆ ตลอดเวลา หาความสุขความสบายไมได  

ทีนี้มันก็เหม็นคลุงไปถึงพวกเทวบุตรเทวดา ไมอยากเขามาใกลชิดติดพันกับ
มนุษยอยางน้ีเลย ตามท่ีธรรมทานแสดงไวอยางน้ันจริง ๆ วามนุษยกับเทวดาอยูหาง
กัน ทีนี้ก็มีขออีกอันหนึ่ง นี่หมายถึงมนุษยที่มีแตความสกปรกอยางเดียว เทวดาก็รัง
เกียจ มนุษยผูมีสมบัติผูดีก็รังเกียจ แตผูท่ีมีศีลมีธรรมภายในตัวเทวดาเขาใกลชิดติด
พัน น่ันเห็นไหมละ นี่ละกลิ่นแหงศีลแหงธรรมนี้ลบลางความสกปรกที่มีอยูในตัวของ
บุคคลคนนั้นออกได เปล่ียนแปลงไดเปนลําดับลําดา เพราะฉะนั้นพระที่ทานอยูในปา
ในเขา ไปอยูที่ไหนไมมีใคร มนุษยมนาไมคอยไปเกี่ยวของ ทานอยูในปาในเขา แตพวก
เทวดาใกลชิดติดพันตลอด  

ยกตัวอยางเชน พระจิตตคุตต ทานอยูในภูเขาอยูในถํ้าน้ันมาต้ัง ๖๐ ป พระ
จิตตคุตต แปลวาผูบํารุงรักษาจิต เวลาแปลออกแลวนะ ทานอยูกับเทวดา ทานอยูองค
เดียวนะในประวัติ มีเทวบุตรเทวดาเต็มอยูน้ัน จะไปไหนมาไหนเขาไมยอมใหไปงาย ๆ 
เขารักเขาเทิดทูนทาน ใกลชิดติดพันกับทาน ใครจะมาสุมสี่สุมหาไมได ไมเห็นตนเห็น
ตัว อยูๆ  ลมผล็อยไปก็ม ี โดนน้ันโดนน้ีไปตาง ๆ ก็ม ี เทวดาบันดาลทําใหเปนไป ใน
ตําราทานแสดงไวอยางน้ัน อยู ๆ ก็มีอันเปนไป ถามาระเกะระกะนะ แตถามาเพื่อศีล
เพ่ือธรรม เทวดาก็ชมเชย ยินดีตอนรับขับสูใหความสะดวกสบาย  

ถาใครมาแบบระเกะระกะ มาแบบโจรแบบมาร แบบเทวทัตแลว เทวดาเหลา
น้ันจะแสดงอาการตาง ๆ ใหเห็นใหเปนไปจนไดน้ันแหละ นี่พูดถึงเรื่องเทวดากับ
มนุษย น่ีทานอยูในพระราชวัง ทานเจริญศีลธรรมเปนประจํา ทานไมเคยลดละ บําเพ็ญ
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ศีลธรรม เทวดาก็อารักขา มีความชมเชยสรรเสริญทาน เทวดารักษาทาน ธรรมรักษา
ภายในจิตใจ และรอบดานอีกดวย เทวดาก็เสริมเขามา น่ีผูมีธรรมในใจเปนอยางน้ัน 
การพูดทั้งนี้เราไมไดยกใหแตทูลกระหมอมวา จะเปนผูเทวดารักแตพระองคเดียวนะ 
พวกเราถาอยากใหเทวดารักก็อยาข้ีเกียจข้ีคราน การทําบุญใหทาน การภาวนา 

เฉพาะอยางย่ิงการภาวนา เวลาภาวนาหนักเขาๆ จริตนิสัยของเราไมเหมือนกัน 
เปนมาตางๆ  กัน ทีน้ีผูมีนิสัยวาสนาเก่ียวของกับเทวบุตรเทวดา น่ังภาวนาอยูก็เห็น
เทวดามาเฝา กลางวันเทวดาก็เฝา กลางคืนก็เฝา ตาในทานเห็นอยูตลอดเวลา เวลา
ทานอดอาหาร ทานไมบิณฑบาต ซูบผอม เทวดาเขามาจะเอาอาหารทิพยมาใหทานฉัน 
อาหารทิพยก็ฉันไมได ทานบอกฉันไมไดผิดพระวินัย พระพุทธเจาหามไมใหฉันอาหาร
ในเวลาวิกาล เขาก็จัดอาหารทิพยมาทาสกลกายของพระ ไมใหพระไดเกิดความระคาย
เคือง ใหเกิดความขัดของอะไร ประหน่ึงวาไมมีอะไรมาเฉียดรางกายเลย แตความจริง
แลวเทวดาเอาอาหารทิพยมาชโลมทารางกายใหทาน น่ีเห็นไหมละ พระสมัยปจจุบันน้ี
นะ เราอยาวาสมัยไหน  

เทวดามีมาตลอด ธรรมมีมาตลอด ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซ่ึงควรแกสภาวธรรม
ท้ังหลาย ก็มีมาเปนประจําเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงมีการสัมผัสสัมพันธกันได
ระหวางผูดีกับผูด ี เชน พระผูมีความชํานิชํานาญในทางดานจิตตภาวนาเก่ียวกับเร่ือง
เทวบุตรเทวดา ทานจะไดเห็นเทวบุตรเทวดามาหอมลอมอยูในสถานท่ีตาง ๆ ที่ทาน
บําเพ็ญอยู อยางทุกวันนี้เหมือนกัน เพราะธรรมน้ันก็เปนอกาลิโก สิ่งเหลานี้ก็มีอยูทั่ว 
ๆ ไปตลอดมา เปนอกาลิโกเชนเดียวกัน แมแตมีการเปลี่ยนแปลงดวยอายุอานามของ
สัตว แตเปลี่ยนไปอันนี้มา อันน้ีเปล่ียนไป อันนี้มา แสดงความมีอยูแหงสัตวประเภท
ตาง ๆ ไดตลอดมาเชนเดียวกัน  

น่ีละอํานาจแหงธรรม ใครมีธรรมอยูที่ไหน อยาวาแตมนุษยชมเชยสรรเสริญน้ี
เลย เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม ก็ชมเชยสรรเสริญ กราบไหวบูชา ถาพูดถึงอยางนี้
เราอดคิดถึงหลวงปูมั่นไมไดนะ หลวงปูม่ันน่ีเช่ียวชาญมากทีเดียวเร่ืองเทวบุตรเทดา 
อินทร พรหม มาทุกชั้น สวรรค ๖ ชั้น พรหมโลก ๑๖ ชั้น มาเกี่ยวของกับทานทั้งนั้น 
เวลาทานเลาใหฟงไดหันหนาเขาฝา นํ้าตารวงไมอยากใหทานเห็น เวลาทานเลาทานเลา
เฉยนะ เหมือนเราพูดเรื่องตางๆ ธรรมดาๆ เวลาพวกเทวดาอินทรพรหม เขามากราบ
เย่ียมทาน ฟงอรรถฟงธรรม ถามปญหาในแงตาง ๆ เต็มทองฟา เต็มหมด ฟงซินะ น่ี
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ละพวกกายทิพยมากราบไหวบูชา ถามปญหา แลวทานก็เทศนาวาการใหฟง มาเปน
ประจํา 

อยูในปาในเขาลึกเทาไร หางจากมนุษยเทาไรยิ่งมีตั้งแตพวกเทพทั้งหลาย เทพ
ประเภทตาง ๆ รุกขเทพ อากาสเทพ แลวก็เทพพวกชั้นบน สวรรค พรหมโลก มา ฟงซิ 
ทานเลาใหฟง โอย ไมไดวางนะ แตการเทศนสอนพวกน้ีเทศนสอนดวยความละเอียด
ลออ คนท้ังหลายจึงไมทราบวามีงาน เทศนสอนมนุษยมนาน้ีตองลําบากลําบน การน่ัง
เหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา การพูดเทศนาวาการ เราเทศนเพ่ืออรรถเพ่ือธรรมเขาก็เอาฟน
เอาไฟเผาเขามา เขาก็เขาใจวาเขาเผาเขามาหาเรา เขาตานทานธรรมเรา แตในขณะ
เดียวกันความตานทานธรรมของเราก็กลับไปเปนพิษเปนภัยแกเขาเอง นี่เรื่องมนุษย
ทานพูดวาอยางน้ี  

เทศนสอนมนุษยจิตใจไมไดเหมือนกัน มนุษยคนหน่ึงชมเชยสรรเสริญ มนุษย
คนหน่ึงติฉินนินทา คัดคานตานทาน สวนเทวดานั้นเต็มทองฟา ไมมีเทวดารายใดท่ีเขา
มาคัดคานตานทานธรรมน้ีเลย ตางกันที่ตรงนี ้ ทานวาง้ัน เทศนเทวบุตรเทวดาใจมี
ภาษาเดียว พอกระจายออกนี้มันทั่วถึงหมด ๆ ทานวาง้ัน น่ีละสัตวท่ีเปนนามธรรม 
สัตวพวกกายทิพย วิสัยของจิตใจที่เรียกวาเปนตาทิพย ก็มองเห็นกันไดสะดวกสบาย 
นิสัยของสวนหยาบ เชนอยางเราน้ีมองเห็นดวยตาเน้ือ เห็นกันไดสะดวกสบายไมมีใคร
คัดคานกันวาใครไมเห็น ใครวามนุษยไมม ี อยางน้ีเห็นท่ัวหนากัน ยอมรับท่ัวหนากัน 
วามนุษยมีมามากนอยเพียงไร 

เชน อยางมาท่ีน่ีวันน้ีมีเทาไรเห็นกันหมด น่ีคือตาเน้ือ เห็นส่ิงท่ีหยาบดวยกัน 
จึงหาที่คัดคานกันไมได ทานผูมีตาทิพยทานก็เห็นสิ่งเหลานี้ดวยตาทิพยของทาน ในส่ิง
ที่เปนกายทิพย เปนของทิพยเชนเดียวกัน ของเราน้ีมันก็มีอยูหลายประเภท เชน ตา
เปนวิสัยท่ีจะดู ทานเรียกวาอินทรีย ๆ แปลวาความเปนใหญ ตาก็เปนใหญทางดู ไมมี
ใครมาทําหนาท่ีแทนตาได หูเปนใหญในทางฟงเปนตน ไมมีใครมาทําแทนได สิ่งแตละ
อยาง ๆ เปนใหญในตัวเองๆ ทานจึงเรียกวาอินทรียหา ความเปนใหญแตละทางๆ ตา 
หู จมูก ล้ิน กาย เรียกวาอินทรีย ใจน้ีเปนท่ีรวมของอินทรียท้ังหลาย  

ผูท่ีมีจิตใจวาสนาหนักไปทางไหน ทานก็รูก็เห็นของทานในทางนั้น ๆ อยางที่วา
พวกกายทิพย พวกเทพทั้งหลายนี่ นี่เราพูดถึงเรื่องเทวดารังเกียจมนุษย ไมคอยอยาก
เขามาใกลชิดติดพัน เพราะมนุษยนี้เหม็นคลุงไปหมดดวยความไมมีศีลมีธรรม มีแต
ความสกปรกรกรุงรังเต็มตัว เทวดาจึงไมอยากเขามาใกลชิดติดพัน แตมนุษยที่มีศีลมี
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ธรรมเทวดารักชอบกราบไหวบูชามาตลอด ตามที่ทานแสดงไวในธรรมวาอยางงั้น เราก็
ทําใหจิตใจของเรามีความหอมหวนชวนชมในตัวเองบางซิ วันหน่ึง ๆ มีแตตําหนิติ
เตียนเอง อันนั้นก็ไมด ีอันนี้ก็ไมด ีอะไรก็ไมดีๆ แตตนเปนผูสั่งสมความไมดีขึ้นตลอด
เวลาน้ีไมคิด ไมตําหนิตรงนี ้มันก็ตองสั่งสมความไมดีขึ้นมาเรื่อย ๆ ใหตําหนิเร่ือย ๆ 
ไปอยางงั้นแหละ  

ใหพากันพินิจพิจารณา ดูตัวเอง ดูเขาไมดีเปนยังไง ดูเราไมดีเปนยังไง ใหดูเขา
ดวยดูเราดวย ดูเขาไมดีคอยยังชั่ว ไมคอยมาสัมผัสสัมพันธกับตัวเราเอง ถาเราไมดีน้ี
มันพัวพันตลอดเวลา เลยคําวาความสัมผัสไป มันพัวพันตลอดเวลา เปนทุกขเปนรอน
ตลอดเวลา จึงใหพยายามแกไขตนเอง เขาไมดียังไงเอามาเทียบตัวเอง เราอยาเปนคน
เชนน้ัน ใหพยายามแกไขดัดแปลงตนเองใหดีขึ้นไปเรื่อย ๆ มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ คนเรา 
จิตใจเปนของแกไขดัดแปลงได เมื่อจิตใจเปนสิ่งที่แกไขดัดแปลงได กาย วาจา ก็เปน
บริษัทบริวารของใจ ใจยอมดัดแปลงกาย วาจา ใหการพูดการจา กิริยาทาทาง การทํา
ตาง ๆ พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงจากความผิดไปหาความถูกตองดีงามได ผลก็ยอนเขา
มาสูตัวเราเองคือใจ ซ่ึงเปนผูบงการ  

ใหพากันระมัดระวังตนบางนะ เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาน้ีเรียกวาเลิศเลอ
สุดยอดแลวนะ พุทธศาสนาเปนศาสนาที่สืบทอดมาตั้งกัปตั้งกัลป เปนแบบเปนฉบับ
โดยหลักธรรมชาติของธรรมเอง ที่พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาแตละพระองค ก็ตรัสรูธรรม
ที่เปนหลักธรรมชาต ิซึ่งเปนธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดนี้แล ถายทอดมาเรื่อย ๆ อยาง
น้ี พระพุทธเจาองคขางหนาก็จะมาตรัสรูธรรมชาติอันเดียวกันนี ้ คือธรรมเลิศเลออยาง
เดียวกัน สอนโลกไปเรื่อย ๆ อยางนี้ นี่เราเกิดมาในชองที่พอเหมาะพอสม ใน
ทามกลางแหงพุทธศาสนา คือพระพุทธเจาของเรา  

แมพระสรีระของทานจะลวงลับดับไปเหมือนโลกอนิจจังทั่วไปก็ตาม แตคําวา
พระพุทธเจาองคแทจริงนั้นคือธรรมธาตุ ธรรมที่บริสุทธิ์ครอบโลกธาตุอยูตลอดมา 
ทานนิพพานไปแลว พระธรรมก็ด ีพระวินัยก็ด ี น้ันแลเปนศาสดาของพวกเราท้ังหลาย 
แทนพระพุทธเจาที่ปรินิพพานไปแลว จึงขอใหพากันปฏิบัติตน ดัดแปลงแกไขตนเอง
ไปตามธรรมตามวินัยที่ทรงสั่งสอนไวแลวนั้น ก็เทากับเราตามเสด็จพระพุทธเจาทุกเว
ลํ่าเวลา ทุกอิริยาบถไปเลย ถาหางเหินหรือขัดขืนดื้อดึงตอธรรมตอวินัย ฝาฝนธรรม
วินัยแลวก็เรียกวาเปนการทําลายพระพุทธเจาท่ีเปนศาสดาของเราเอง ใหเสียหายไปซ่ึง
เปนการเสียหายแกตัวเราเองน้ันแล ไมไดเสียหายแกผูใด  



 ๖ 

ดังพระพุทธเจาแสดงไววา “ดูกอนอานนท พระธรรมและพระวินัยน้ันแล จะ
เปนศาสดาของเธอทั้งหลาย แทนเราตถาคตเม่ือเราตายไปแลว” คือธรรมวินัยน้ีแลเปน
องคแทนของศาสดา เพราะฉะน้ันจึงใหเคารพธรรม เคารพวินัย วินัยคือกฎขอบังคับ 
เชน ศีล ๕ ศีล ๘ เหลาน้ีเรียกวินัย ตีขนาบไวสองฟากทาง ไมใหขามพระวินัยนี้ไปเปน
การออกนอกลูนอกทาง ถาหางเหินตออรรถตอธรรมแลวใกลชิดติดพันตอความลมจม 
ทานก็มีพระวินัยกั้นไวสองฟากทาง เปดทางเดินคือธรรมไวในทามกลาง ใหดําเนินดวย
การสํารวมระวังตน จิตใจของเราใหระมัดระวังเสมอ น่ีเรียกวาเปนการดําเนินตามธรรม 

จิตตภาวนาเปนธรรมท่ีเลิศเลออยูกับจุดน้ีนะ พระพุทธศาสนาของเรา และของ
พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคมาเลิศเลออยูที่จิตตภาวนา รากแกว หรือแกนของศาสนา 
ไดแก จิตตภาวนา อยาพากันปลอยกันวางนะ การใหทาน รักษาศีล การทําคุณงาม
ความดีท้ังหลายเหลาน้ันเปนก่ิงกานสาขาของจิตตภาวนา จิตตภาวนาเปนตนลําอันใหญ
หลวง เม่ือจิตตภาวนาเปนตนลําอันใหญหลวงน้ีดีอยูแลว แนนหนาม่ันคงอยูแลว กิ่ง
กานสาขาดอกใบก็สดสวยงดงามไปตาม ๆ กันหมด เชน คนผูมีจิตตภาวนา มีจิตใจ
เปนอรรถเปนธรรม ไดรับอรรถธรรมจากการภาวนาของตน จิตใจมีความยิ้มแยมแจม
ใส มีหลักมีเกณฑภายในตัวเองน้ีแลว กิริยาอาการใด ๆ ก็ตามที่ออกจากใจนี ้ จะเปน
กิริยาอาการที่มีสติสตัง มีหลักมีเกณฑ ทําอะไรทําดวยความตั้งอกตั้งใจ ผิด ถูก ดี ชั่ว 
จะทราบไดในเวลาเดียวกัน จากใจที่มีหลักเกณฑอยูแลวนี้เตือน ๆ อยูตลอดเวลา  

นี่ละผูมีจิตตภาวนาจึงไมคอยผิดพลาด ทําอะไรยอมเปนไปดวยความสม่ําเสมอ 
ผิดกับผูที่ไมไดมองดูหัวใจเลย มองดูตั้งแตทางความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ซึ่ง
เปนฟนเปนไฟเผาไหมตลอดเวลาน้ี มองตลอดเวลา แลวฟนไฟ คือส่ิงเหลาน้ีมันก็เผา
ตลอดเวลา จึงหาความสุขไมไดนะ ความสุขความทุกขหาอยูกับคนน้ันแหละ ถาหาทาง
ผิดก็ไปทางเปนพิษเปนภัย หาทางถูกก็เปนไปเพื่อความรมเย็นเปนสุข หาท่ีใจ ถือหลัก
ธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจาเปนกฎเกณฑเอาไว พระวินัยคือขอบังคับ ถาพระพุทธ
เจาสอนหามอันใด เราก็ไมเห็นวาสุดวิสัยอะไรพอที่จะทําไมได  

โลกมนุษยมีมาแตกาลไหน ๆ สืบทอดพุทธศาสนามา เขาทําไมเขาทํากันได 
หลั่งไหลไปสูความดิบความด ีจนกระทั่งถึงมรรค ผล นิพพาน จากความดีของตนที่ทํา
ไดดวยกันทั้งนั้น เหตุใดเราจึงทําไมได เราเปนมนุษยเหมือนกันกับเขา เราตองนํามาส่ัง
สอนเรา ดัดแปลงแกไขเราใหได ไมมากใหนอยใหได ทีนี้เราก็ตองไปไดตามกําลังแหง
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ความสามารถของเราจนไดน้ันแหละ นี่คือการดัดแปลงตนเอง เร่ืองจิตตภาวนาน้ีสําคัญ
มากทีเดียว มันไมมีคําวาจืดวาจางเร่ืองจิตตภาวนา  

ธรรมกับใจท่ีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันจากการภาวนาของเราน้ี เปนอันเดียวกัน
แลว ไมมีคําวาอิริยาบถ ยืน เดิน น่ัง นอน คําวามืด แจง สวาง กาลน้ัน เวลาน้ี ไมมีเขา
มาเกี่ยวของ จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันน้ีไดเลย นี่คือธรรมแท สมบัติแท เขามาอยูที่นี ่
ไมระเวียงระวัง ผิดกันกับสมบัติภายนอก ท่ีอยูกันดวยความเส่ียงทาย วันน้ีดี วันน้ันช่ัว 
วันน้ันไดมา วันน้ีเสียไป อยูอยางนี้ตลอดของโลกนี้ทั้งเขาทั้งเราเหมือนกัน หาความแน
นอนไมได บางทีเจาของนอนหลับ ๆ อยู เขาเอาไฟมาเผาบาน แตกบานไปก็มี น่ีเห็น
ไหมละ สมบัติภายนอกมันไมแน ถาสมบัติภายในน้ีไมมีอะไรเคล่ือนคลาดแหละ ไมวา
หลับและต่ืน เปนอัตสมบัติ คือเปนสมบัติอันตายตัวของตนโดยเฉพาะ ไมมีใครมาแยก
มาแยะ มาฉกมาลัก มาปลนสะดม มาจุดมาเผาไดเลย น่ีเรียกวาสมบัติภายใน 

ใหพากันทํากันบางนะภาวนา เลิศอยูท่ีน่ีนะ ไมไดอยูที่ไหน อันน้ีเปนรากเหงา
แหงความดีท้ังหลาย ผูมีภาวนาเปนหลักใจทําอะไรเปนช้ินเปนอัน เปนเน้ือเปนหนัง 
เปนกฎเปนเกณฑ เปนที่อาศัยได เปนท่ีม่ันใจตายใจไดนะ ไมเหมือนคนที่ไมไดเคยสน
ใจกับศีลกับธรรม และไมเคยสนใจกับภาวนา ผิดกันอยูมากคนประเภทนี้นะ ประเภทน้ี
อยูไปกินไป นอนไป วันหน่ึงๆ ก็อาศัยลมหายใจ ถาลมหายใจหมดแลว หมดที่พึ่งทันที
เลย ไมมีอะไรเหลือเลย สมบัติพัสถานสิ่งของเงินทองมีลนฟา มันก็ลนฟาแตส่ิงเหลา
น้ัน แตหัวใจเราไมมีท่ีพ่ึง พอลมหายใจขาดเทาน้ันขาดไปหมดเลย เพราะเราอาศัยลม
หายใจ เราไมไดอาศัยคุณงามความดีคืออรรถคือธรรมภายในใจท่ีเราไดบําเพ็ญมาบาง 

เพราะฉะน้ันจึงขอใหบําเพ็ญธรรมภายในจิตใจ ลมหายใจจะสิ้นไปก็สิ้นเถอะ 
คนบาปคนบุญมันมีลมหายใจเหมือนกัน แตลมหายใจของคนบาป ทั้งที่มีลมหายใจ ทั้ง
ที่มันจะตายเมื่อไร มันก็ลมเหลว ๆ ตลอด แตคนท่ีมีลมหายใจดวยคุณงามความดีสืบ
ตอกันไปตลอดนี้ ถึงจะตายก็ไมตาย อํานาจแหงบุญแหงกุศลอยูกับใจ ใจเปนของไม
ตาย ลมหายใจจะตายไปก็ตาม ใจไมตาย นี่ละไปได ความดีงามท้ังหลายอยูกับเราทุก
คน เราพูดเนนหนักต้ังแตเร่ืองภาวนา คือเปนรากฐานแหงความดีงามทั้งหลายอยูจุดนี้
ทั้งนั้น รากเหงาเคามูลอยูท่ีน่ี ใหพยายามอบรมจิตใจตนบางนะ 

จิตใจเวลาไดแสดงข้ึนมาแลวน้ีแปลกประหลาดอัศจรรย ไมมีอะไรเหมือนใน
โลกอันนี้ ถาลงไดถึงขั้นแสดงโดยลําดับลําดา เจาของก็ตื่นเตนนะ เพราะไมเคยรูไมเคย
เห็น ไมเคยเปน แตมาเปนข้ึนในขณะภาวนา เกิดความตื่นเตน ปติยินดี พูดไมถูก เปน
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อยูในใจ น่ีเวลาใจไดรับผลจากการภาวนามากนอยเปนอยางน้ี ย่ิงเราไดมีการอบรมไป
โดยลําดับลําดา ส่ิงท่ีแปลกประหลาดอัศจรรยจะปรากฏข้ึนจากการภาวนาของเรา แตก
แขนงไปเรื่อย กระจายไปเรื่อย ไมมีที่สิ้นสุด ความรูความฉลาดน้ีจะกระจายออกเร่ือย 
เพราะกิเลสคอยจางลงไป ๆ สิ่งที่ปดบังหุมหอ หนาบางก็คือกิเลสน้ันแหละปดบังหุม
หอจิตใจ  

เมื่อสิ่งเหลานี้ไดกระจายลงไปจากการชําระซักฟอก โดยทางการภาวนาของเรา
แลว จิตใจจะสวางข้ึนเร่ือย ๆ ส่ิงท่ีไมเคยรูรู ไมเคยเห็นเห็นข้ึนมา แปลกประหลาด
อัศจรรยข้ึนมาเร่ือย ยิ่งเปนเครื่องดูดดื่มทั้งภายนอกภายใน ส่ิงภายนอกก็เห็นเปนท่ีนา
ร่ืนเริงบันเทิง ในผูที่ประกอบคุณงามความด ี เชน ทานไปชมพวกเทวบุตรเทวดา เอา
เพียงข้ันเทวบุตรเทวดา เพียงช้ันสวรรค จิตนั้นแหละไปชม จิตท่ีภาวนากระจางแจงแลว
เห็นไปหมด แลวใครท่ีวาสวรรคไมมี ๆ มันพวกตาบอดทั้งนั้นที่วาไมม ีพวกตาดีมีเทา
ไรทานไมเคยปฏิเสธกันเลย  

พระพุทธเจาตรัสรูมานี้กี่พระองค เราอยาวาเปนหม่ืน ๆ แสน ๆ ลาน ๆ เลย 
มากกวาน้ันเปนไหน ๆ ไมมีองคไหนปฏิเสธ พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคบัญญัติหรือ
สอนเร่ืองเปรตเร่ืองผี เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม นรก สวรรค นิพพาน ดวยกันทั้ง
น้ัน เพราะส่ิงเหลาน้ีมี ถาวาทาทายก็ทาทายมาตั้งกัปตั้งกัลป ใครไมตาบอดใหดูเอา วา
ง้ันเลย ตาดีเห็นดวยกันแลวคานกันไดยังไง ทานผูตาดีทานเห็นอยูกระจางแจงอยูอยาง
น้ัน ไอพวกตาบอดมันก็มีแตคัดคาน ชนนั้นชนนี้ไปอยางนั้น เหมือนอยางคนตาบอด 
เดินไปชนตนไมปงปงเขาหงายลงไปเลย เพราะไมเห็นน่ี ตนไมมันไมลําเอียงมันก็
เปนตนไม มันก็มีอยูตามธรรมชาติของมัน แตคนตาบอดอวดด ี เดินไปก็ไปชนตนไม 
ตูมเขาไปน้ีหงายหมาลงไปเลยเทียว ทําไมถึงวาหงายหมา ก็หงายไมเปนทาละซ ิ หงาย
ดวยความตาบอดมันไมเปนทา 

มันยังอวดดีอยูนะ หงายหมาลงไปแลว ลุกขึ้นมา โถ ตนไมตนนี้สมหวังกูแลวนะ
วันน้ี กูพยายามโดนมันมาตั้งแตเมื่อวานนี้พึ่งมาเจอกันวันนี ้นี่ฟงซินะ นี่คนตาบอดมัน
อวดดิบอวดดีขนาดนั้น ชนตนไม ตนไมเปลือกมันก็ไมถลอก แตหนาผากแตกเลือด
เย้ิม มันยังอวดดีอยูวา เออ สมหวังแลววันน้ี ตนไมตนนี้กูพยายามโดนมึงมาตั้งแตเมื่อ
วานน้ีแลว หงายลงไปก็เปนหงายหมา หงายไมเปนทา หงายดวยความตาบอด แลว
เลือดสาดบนหนาผาก ยังอวดดิบอวดดีวาสมหวังแลววันนี้ไดโดนตนไมตนนี ้ นั่นฟงซ ิ
พวกเรา แลวมองไปทางตนไมมันก็ไมมอง เพราะคนตาบอด เหอ สมหวังแลวมองไป



 ๙ 

ทางดาน ๕ ทวีป นูน ตนไมตนที่มันไปโดนมันไมมองไปหาตนไมเพราะตามันไมเห็น 
ไปโดนตนไมหงาย  

นี่ละคนอวดดิบอวดดีมันเสียทาเสียท ี ไดรับความทุกขความลําบากความ
ทรมานเพราะความอวดดีของตน กิเลสชอบอวดดีเสมอ ชอบยกชอบยอปอปน ไมดี
ขนาดไหนก็ตาม ขอใหมีใครไปยอเถอะนะ กิเลสนี้คึกคักขึ้นทันทีทีเดียว นอนอยูก็ตื่น
ขึ้นมา ต่ืนข้ึนมาแลวพอไดยินเสียงเขายกยอสรรเสริญ รีบไปปลุกเพื่อนฝูงปลุกพอปลุก
แมปลุกโคตรปลุกวงศ ปลุกแซมาหมดมาฟงคําสรรเสริญ มาตอนรับคําสรรเสริญของ
เขา เพราะเหตุวากิเลสชอบสรรเสริญ ไมชอบความจริง เขาสรรเสริญยังไง จริงไมจริง
ไมสนใจขอใหไดรับคําสรรเสริญก็พอแลว ๆ อยูอยางนั้น แตธรรมทานไมเอา ความ
จริงอยูตรงไหนธรรมจะอยูตรงนั้น ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เรียกวาภาษาธรรม 
ไมมีเยอหยิ่งจองหองคือธรรม 

ตัวเยอหยิ่งจองหองคือกิเลส มันเต็มอยูในหัวใจของสัตวโลก ตาบอดตนไมทั้ง
ตนไมเห็น อันน้ีนรกอเวจีมันโดนมาแลวก่ีคร้ังก่ีหน คน ๆ หน่ึง สัตวตัวหนึ่งเกิดตาย 
ๆ ทับถมกันอยูอยางนี้ตลอดมา ทําความชั่วชาลามากก็ลงไปนั้น ทั้ง ๆ ที่พระพุทธเจา
ทุก ๆ พระองคตรัสรูข้ึนมาแลวสอนวา บาปม ีบุญม ีนรกมีสวรรคมีเทาไรมันก็ไมยอม
ฟง มันฟงแตความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นของกิเลสที่ชักลากกันไปนั้นอยาง
เดียว ทีนี้มันก็ไปจมตามนั้น ใครมาประกาศสักเทาไรก็ไมไดเรื่อง 

พระพุทธเจาประกาศธรรมสอนโลกมากี่พระองคแลว เปนยังไง ถาเช่ือทาน 
สัตวโลกน้ีจะคอยเบาบางจากความทุกขท้ังหลายแลวพนจากทุกขไปจํานวนมาก ผูที่อยู
ในวัฏจักรน้ีก็จะมีความสุขความสําราญบานใจ เพราะอรรถเพราะธรรมเปนเคร่ืองหลอ
เล้ียงจิตใจ และชะลางจิตใจใหสะอาดสะอาน บํารุงจิตใจใหมีความสุขความเจริญบาง 
แตนี้ไปที่ไหนมันมีตั้งแตกองทุกขเต็มไปหมด บานใดเมืองใดใครจะไปหาความสุข ไป
ไหนก็ไมเจอในสามแดนโลกธาตุนี้ เพราะกิเลสพาหาจะเอาความสุข ความสําราญบาน
ใจ ความสมหวังมาจากไหน ก็มีแตความผิดหวัง ๆ ไดมาเสียไป ๆ อยูอยางนี้ อยูดวย
ความเส่ียงไปดวยความเส่ียง คือเรื่องของกิเลสหลอกสัตวโลก หาความแนนอนไมได 

ถาเปนธรรมแลวอยูไหนเย็นไปเลย มีมากมีนอยเย็นตลอด ๆ ยิ่งมีเต็มหัวใจ
แลวหมดทุกสิ่งทุกอยาง อดีตไมมี อนาคตไมม ี ปจจุบันไมม ี เพราะส่ิงเหลาน้ีเปน
สมมุติทั้งนั้น เชน ปจจุบันก็จะกลายเปนอดีตไปได มันก็เปนสมมุต ิจิตที่ปลอยวางเสีย
โดยประการทั้งปวงเปนใจที่บริสุทธิ์ลวน ๆ แลวจึงไมมีสมมุติใด ๆ เขาไปเจือปนเลย 
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น่ันละทานวานิพพานเท่ียง เที่ยงนี้มาจากไหน จิตดั้งเดิมแทก็เที่ยง คือ ไมตาย ไปตก
นรกหมกไหมตั้งกี่กัปกี่กัลปก็ตามก็ไมยอมตาย ทุกขยอมรับวาทุกข ทุกขขนาดไหน
ยอมรับวาทุกขแตไมยอมฉิบหายคือใจดวงนี ้ เมื่อพนเขตแหงนรกอเวจี มาเปนลําดับ
ลําดา เพราะโลกเหลาน้ีเปนโลกอนิจจัง ก็คอยเปลี่ยนมาจนกระทั่งหมดกรรม ส้ินกรรม
ไปได 

มาบําเพ็ญคุณงามความดี พนจากทุกขนี้ไปถึงนิพพานก็คือใจดวงไมตายนี้
แหละ ไปจมอยูในนรกแสนทรมานก็คือใจดวงนี้ ไปเสวยบรมสุขอยูแดนนิพพานก็คือ
ใจดวงน้ี นี่คือใจดวงนี้ดวงไมตาย ใหพากันอบรมไว ใหทําคุณงามความด ีสรางเปนท่ี
เกาะท่ียึดของใจแลวเราไปไหนจะสวางไสวภายใจสบายใจโลงใจไปโดยลําดับลําดา พา
กันภาวนาบาง น้ีเราเห็นความอัศจรรยของการภาวนาไมมีคําวาจืดจางเลย เพราะความ
เลิศเลอจริง ๆ ทุกสิ่งทุกอยางรวมหมดมาอยูที่ใจดวงเดียวนี้ เลิศก็สุดยอดอยูที่นี ่เวลา
เลวก็เลวสุดยอดที่นี่ถาปฏิบัติไมถูก ถาปฏิบัติใหถูกบํารุงใหดีข้ึนโดยลําดับแลว ดีสุด
ยอดก็ดีอยูที่ตรงนี ้

หลักของการสรางความดีท้ังหลายในแดนพุทธศาสนา สําหรับเราเปนชาวพุทธ
ควรจะมีจิตตภาวนาฝงอยูในใจของเราทุกคน ๆ ทําไปเถอะ ถึงจิตจะไมสงบรวมลงได
เห็นเหตุอัศจรรยตามความตองการในเวลาน้ัน ๆ ก็ตาม หากมีวันหน่ึงจนไดน้ันแหละ 
เพราะการบํารุงสงเสริมอยูเสมอทําไมจะไมเจอ ของดีมีอยู บุญมีอยู ธรรมมีอยู หาก
เจอจนได ผสมตัวเขาไปเล็ก ๆ นอย ๆ มากเขา ๆ มันก็เปนกอบเปนกําเปนกองขึ้นมา 
จากคนท่ีส่ังสมอยูตลอดเวลาน้ันแหละ ใหพากันจดจําเอานะ  

วันนี้เราทั้งหลายพี่นองทั้งชาวไทย เปนยังไง เปนมหามงคลไหมละ ทูล
กระหมอมทานยังอุตสาหมาเย่ียม ทานประทับอยูท่ีกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนใจของ
คนท้ังชาติทานยังอุตสาหเสด็จมาน่ี มาเพ่ืออรรถเพ่ือธรรม จิตตภาวนาเปนของ
สําคัญ ทานมาดวยอรรถดวยธรรม ทานไมไดมาดวยคําวายศถาบรรดาศักด์ิ ทาน
พอแลวทุกอยาง ทุกอยางทานพอหมดแลวทางโลกทางสงสาร ทานอุตสาห
พยายามหาอรรถหาธรรม ใหพอภายในพระทัยทาน เพ่ือจะมีความสุขความเจริญ
ไปโดยลําดับลําดา เราควรตามเสด็จทานดวยการรักใครใฝธรรม อุตสาหพยายาม
คุณงามความดีนะ การแสดงธรรมวันน้ีก็เห็นสมควรแกกาล เวลํ่าเวลา ขอความสวัสดี
จงมีแกบรรดาทานท้ังหลาย โดยมีทูลกระหมอมลูกที่เปนประธานในวันนี้ ขอใหเปน
มหามงคลทั่วหนากันเทอญ  
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(เจาฟาหญิง ราว ๆ สัปดาหหนาลูกจะข้ึนมาอีกเจาคะ ) ออ สัปดาหหนาถึงจะ
มา แลวการภาวนาละ สัปดาหหนาถึงจะภาวนาหนหน่ึงเหรอ (เจาฟาหญิง ไมใชเจา
คะ ) เหรอ สัปดาหหนาถึงจะภาวนาหนหน่ึง (เจาฟาหญิง ภาวนาทุกคืนเจาคะ ) เออ 
ตองอยางนั้นซ ิจะไปคอยหาสัปดาหนั้นสัปดาหนี้อะไร ตอไปนี้จะใหพร ๆ 
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