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 สรุปทองคําและดอลลารวันท่ี ๑๑ เม่ือวานน้ี ทองคําได ๑ บาท ดอลลารได ๑๒๘ 
ดอลล เวลานี้ไดดอลลารที่จะเขาคลังหลวงพรอมกันกับทองคํานั้น ๑๓๓,๗๐๖ ดอลล 
รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ๖,๐๕๐ กิโลคร่ึง รวมดอลลารท้ังหมด ทั้งที่เขาคลังหลวง
แลวและยังไมไดเขาเปนดอลลาร ๗,๓๓๓,๗๐๖ ดอลล เราไมไดเตือนเกี่ยวกับเรื่องทอง
คํา ไปหมุนตั้งแตทองคํา ๆ เลยไมไดพูดถึงเรื่องดอลลารเลย อยาลืมวาทองคําที่จะเขา
มอบคราวน้ี ๕๐๐ กิโลน้ัน ดอลลารตองติดตามไป ท่ีใหเหมาะท่ีสุดดอลลารควรจะได ๓ 
แสนดอลล เพราะคราวท่ีแลว ๆ มานี้ไมได ๓ แสนดอลล นี่เราลืมไมไดพูดถึงเลย พึ่งจะ
มาเร่ิมวันน้ีแหละ 

น่ีก็ไดดอลลารแลวเวลาน้ี ๑๓๓,๗๐๖ ดอลล เราก็พยายามท่ีจะใหได ๓ แสน ถา
หากวาไมไดจริง ๆ เงินไทยเรา ๒๑ ลานน้ีเราจะถอนออกมาซ้ือดอลลารไปเลยเทียว ไม
ควรที่จะมีแตทองคําไปโดดเดี่ยวคนเดียว เปล่ียวมากนาหวาดเสียว ตองเอาดอลลารติด
แนบเปนองครักษไปดวย เราก็ลืมไมไดพูดนะ หมุนตั้งแตทองคํา พึ่งมาระลึกไดเดี๋ยวนี ้
แตยังไงจะเอาละ คิดวาไมควรจะใหตํ่ากวา ๓ แสน เพราะเรามีเงินอยูกอนหน่ึงแลว ๒๑ 
ลาน ที่เราถอนเงินไปทางโนนใหซื้อทองคําทั้งหมด แตทางโนนซ้ือแลวเห็นวาทองคํามัน
จะพอดีอยู เลยไมซื้อหมด เลยหักเงินไว ๒๑ ลาน ๒๑ ลานนี่ที่จะติดตามทองคําไปอีก 
ดวยการซื้อดอลลารเขาไปตามกัน เราพึ่งระลึกได 

มันยุงมากจริง ๆ นะเรา ดอลลารยังไงจะตองติดตามไปละ เราคิดวามันควรจะได 
๓ แสนนะ เราหวังได เพราะจากนี้ไปถึงโนนก็ยังอีกตั้งนาน ทีน้ีเวลาระลึกไดแลวอยางน้ี
จะไปเรื่อยละนะ เตือนเร่ือยทีเดียว ใหติดตามทองคําไปเลย กอนหนานี้ระลึกไมไดนะ 
หมุนตั้งแตทองคํา ดอลลารเลยไมไดคิดอะไร ๆ พึ่งมาคิดนี่ เห็นวาทองคําจวนจะถึงจุด
หมายท่ีเราตองการแลว เลยมาระลึกถึงดอลลารได ทีนี้จึงควาเอาดอลลารตามกันไป ยัง
ไงก็ใหได ๓ แสนละคราวน้ี ขาดเทาไรเราก็เอาเงินของเราซ้ือเลยใหพอ ๓ แสน อันนี้
คอยดูไปกอน จากนี้ไปถึงโนนยังอีกเดือนเต็มเลยนะ มันจะไดไปเรื่อย ๆ แหละทั้งทอง
คําและดอลลาร จะไดไปตาม ๆ กัน คือคราวน้ีจะใหไดทองคํานํ้าหนัก ๕๐๐ กิโล และ
ดอลลาร ๓ แสน ที่เราคิดไวตามปกติเปนคูเคียงกันไปนี้คิดไวเปนพื้นฐานเลย กะวาจะให
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ไดดอลลารสัก ๓ แสน จากน้ันมาแลวระลึกดอลลารไมไดเลย มีแตทองคํา ๆ พึ่งมาระลึก
ไดวันน้ีแหละ จึงปลุกดอลลารขึ้น นอนอะไรไมตื่น 

เม่ือวานไปวัดธรรมอินทร แลวไปโรงพยาบาล เอาของไปมอบโรงพยาบาล ก็ไม
ไดใหอะไรเขาแหละ ไมคอยมีอะไรจําเปนนักเราก็บอกวา เราขอผานไป ผานไปเพื่อจุดที่
จําเปน ๆ ซึ่งมีขวางหนาอยูตลอด เพราะฉะน้ันเม่ือวานน้ีจึงไมไดชวยอะไรทางโรง
พยาบาลนายูง เปนแตเพียงเอาสิ่งของไปสงใหแลวก็ออกมาเลย ไปพูดถึงเรื่องจะโอนเงิน
ไปใหวัดนาคํานอย ซึ่งกําลังจะซอมกําแพงเวลานี้ เริ่มลงมือแลว เราจะรีบโอนเงินไปให 
เพราะตอจากนี้ไปเราจะไปโนนไปนี้จะไมมีเวลา จึงรีบโอนเสีย โอนทางนี้แลวก็โอนทาง
ภาคใต ทางพังงา กระบ่ี น่ันก็โรงพยาบาล กอนที่เราจะออกเดินทาง อีกอยางหนึ่งก็อาจ
โอนไปหาคุณชายปาเก่ียวกับลาดยาว มี ๓ จุดที่จะตองทําในระยะนี ้

เมื่อวานเทศนที่กาฬสินธุก็ไดฟงแลวไมใชเหรอ เม่ือเชาเห็นเราออกจากโนนมา 
ขึ้นรถมาไมทราบยังไงตูมตามลงเลย ตูมตามลงมามาถูกจังหวะพอดี มาอะไร ดุเอา พอดุ
แลวเปดเลยเรา (ตามไปฟงเทศนทานอาจารยที่วัดดงเมือง ครบเครื่องพอดี) โหย วัดดง
เมือง คร้ันเวลามันไปได ไปไดของไมเปนทามา ไปพูดอะไร ๆ ก็ไมรูละนะ ไปโดนเอาที่
มันฝงอยูในนี้มา คิดดูซิตั้งแตวันบวช ๗๐ ปใชไหมละ มันพึ่งออกวันนั้น มันมาสัมผัสวัน
นั้นออกปุบปบเลย 

คือไปกาฬสินธุ พูดไปพูดมา นี่มันก็อยูในนี้มาได ๗๐ ป ตั้งแตบวชแลวระลึกกัน
ไมไดเพราะไมใชเปนเรื่องที่จะระลึกวางั้นเถอะ มันผานไปเหยียบไปเหยียบมา พอดีผาน
มากาฬสินธุตอนคืนวันน้ัน วันนั้นพูดไปพูดมาเลยไปโดนนั้นเขามา มันก็ออกมาเลย พวก
หมอลําสอย คือทางภาคอีสานเขาเวลาลําจบลงปบ เขาข้ึนแทรก ๆ คือจบแตละพัก ๆ ที่
เขาลําไป ๆ แลวจบพัก เรียกวาหายใจใหญ นั่นละพวกนี้มันก็ขึ้น กองที่คอยแอบ เรียกวา
กองสอย มันจะขึ้นตอนนั้น โหย นาขบขันดีนะเวลาเขาสอยนาฟงนะ น่ีเราจําไมได มันก็มี
เทานี้ละที่เอาออกมานี่ แตกอนจําไดมาก ๆ มันก็ ๗๐ ปจะเอาอะไรมาเหลือ ไมใชสิ่งที่
เราไปเกี่ยวของกับมัน มันก็ติดของมันอยูงั้น วันนั้นถึงไดออกเรื่องราวมัน 

น้ีเราไมพูด พวกนี้มองดูหนาไหนหนามันไมมีวาสนาพอจะฟง ใครจะสมควรกับน้ี 
อันนี้มันตองคนมีวาสนามันถึงไดฟง ใครไมมีวาสนาไมไดฟง พอเขาลําหยุดปบ ไอพวก
กองสอยมันจะขึ้นปบ ๆ แลวคนก็หัวเราะกันล่ันทุกที คือมันมีแตเรื่องขัน ๆ นะ ออกมา
สอยเอาแตเรื่องขัน ๆ ใหคนไดหัวเราะกันล่ัน ๆ เวลาพวกหมอลําเขาลําจบ พักหายใจ
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เฮือกใหญหนึ่ง นั่นละกองสอยมันขึ้นตอนนั้น หัวเราะกันล่ันๆ อันน้ีเราก็ไดยินเขาสอย 
เราก็ไดฟงลําเหมือนกันน่ีวะ 

พอเขาจบลงไป ฟงพวกนี้นะ พอลําจบปบลงไปนี้ สอย ๆ เขาข้ึนนะ สอย ๆ เฒา 
ซิตาย บายของผัวนึกวาแมนหัวลูก  มา ๆ แมซิหมผาให มันจะบขบขันที่ไหน มันเปนแต
อยากหัว น่ีละข้ึนทีไรคนถึงหัวเราะล่ัน คือมันข้ึนแนวคนบคิดบอาน (หลวงตาคะ ตอน
หลวงตาข้ึนท่ีกาฬสินธุดังกวาน้ี เพราะเขาฟงภาษาลาวรู ทางนี้ฟงไมเปน) มันเปนอยางงั้น
โลกอันนี้ เขามีของเขาแทรกของเขาไปอยางงั้น ระยะนี้ดูไมคอยมีลํา เงียบ ๆ ทางภาค
อีสาน แตกอนมีงานอะไร เห็นมีลํามีอะไร เด๋ียวน้ีเงียบๆ เราก็ไมเคยสนใจกับมันวามีงาน
หรือไมมีงาน ก็ไมทราบวาเงียบหรือไมเงียบ ไอโลกธรรมดามันไมเงียบแหละ ไมเห็นมา
แสดงตอหนา ตั้งแตบวชมานี้ก็ไมคอยไดเกี่ยวของกับเรื่องเหลานี้เลย แมแตอยูภาค
อีสานก็ไมเคยไปเกี่ยวของ 

เมื่อวานทูลกระหมอมทานก็มา ทานจะมาเร่ือย ๆ ครั้งกอนมาบวกกันกับเรื่องอื่น
บาง คือภาวนาบวกกับเร่ืองอ่ืน มาคราวน้ีมีแตเร่ืองภาวนาลวน ๆ มาก็เลาเร่ืองภาวนาให
ฟง ทานภาวนาเอาจริงเอาจังมาก ไมมีลดมีละ งานการขนาดไหนถึงเวลาท่ีจะเอา ตองถือ
เปนความจําเปนอยางย่ิง ปลอยหมดเลย ภาวนาไมหยุด เกงนะ ทําทุกวันภาวนา ทุกอยาง
ในเร่ืองดานธรรมะ ถึงเวลาของทาน ปลอยงานหมดแลวทานจะเขาหาทางดานธรรมะลวน 
ๆ เลย น่ันจริงจังอยางง้ันนะ ฟงซิ นี่ละทําอะไรใหมีจริงมีจัง ถึงทําวาระไหนใหเปนไปเลย 
ๆ มันก็เปนผลขึ้นมา 

อยางทูลกระหมอมพูดเมื่อวานนี้นาฟง มาน้ีก็ต้ังหนามาโดยเฉพาะ มาเร่ืองภาวนา 
เวลาจะไปน้ียังบอกวาอาทิตยหนาจะมาอีก แตจะมาก็จะตองโทรมาถามดูเสียกอน วาเรา
อยูหรือไมอยู เพราะเราไมคอยแนนอนนัก เด๋ียวไปน้ันไปน้ี น่ีวันท่ี ๑๔ ก็จะไปบานโพน 
แลวไปคางท่ีน่ันคืนหน่ึง วันท่ี ๑๕ กลับมา มาคางคืนท่ีน่ี วันท่ี ๑๖ ออกเดินทางไปอีก 
เผาศพท้ังน้ันแหละ เราไมแนเร่ืองการอยูการไปเอาความแนนอนไมได แตทานก็บอกไว
วาทานจะมาอาทิตยหนา มาเก่ียวกับเร่ืองน้ีแหละ  

เราจึงไดร้ือฟนภาวนาข้ึนมา ใหบรรดาพ่ีนองท้ังหลายชาวพุทธเราไดทราบท่ัวถึง
กัน เพราะหลักใหญของพุทธศาสนาที่เลิศเลอประกาศกองมาได ๒,๕๐๐ ปกวาน้ีแลว มา
จากภาวนานะ มีพระพุทธเจาเปนพระองคแรก เปนศาสดาข้ึนมาดวยการภาวนา รอย
เปอรเซ็นต เกิดข้ึนมาดวยการภาวนา เกิดเปนพระพุทธเจาข้ึนมาจากการภาวนา สง !ฆํ สร
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ณํ คจ!ฉามิ ของพวกเรา คือพระสงฆที่เปนสรณะของพวกเราเกิดขึ้นจากการภาวนา น่ี
เรียกวารอยทั้งรอย พระพุทธเจารอย พระสาวกท้ังหลายรอยเปอรเซ็นต เกิดขึ้นจากการ
ภาวนาท้ังน้ัน  

บรรดาลูกเตาหลานเหลนท่ีสืบทอดกันมาท่ีมีเหลือมาทุกวัน ๆ น้ีก็มาจากหลัก
ภาวนา ทีน้ีการภาวนาคอยรอยหรอลงไปๆ ศาสนาก็เร่ิมจืดไป ๆ จางไป กิเลสรุมลอม
เขาๆ รุมลอมเขาไปเรื่อย ๆ ศาสนาก็เลยจะกลายเปนศาสนาประเพณี ถาไมมีหลักภาวนา
เปนตัวยืนสําคัญแลว เร่ืองเหลาน้ันมันก็สักแตวาเปนประเพณี การทําบุญใหทานอะไร ๆ 
น้ีก็กลายเปนประเพณีไปเลย เพราะไมมีแมเหล็กอยูขางในเปนเครื่องดึงดูด หรือเตือน ที
น้ีเม่ือมีภาวนาแลว ผูภาวนาทําไปเทาไร ก็ความดีความชั่วมีอยูดวยกัน ธรรมกับกิเลสมี
อยูในใจดวงเดียวกัน แลวแตเราจะคุยเข่ียขุดคนหาอันใด จะเจอขึ้นมา เพราะเปนของมี
อยูดวยกัน 

แตในสมัยปจจุบันน้ีสวนมากตอมาก วาง้ันเลย โลกหมุนหาตั้งแตกิเลส เพราะ
ฉะนั้นจึงไดผลขึ้นมาเปนความทุกขรอนทั่วหนากัน โลกกวางแสนกวางกิเลสทํางาน
กระจายไปหมด ดวยฟนดวยไฟเผาไหมทุกแหงทุกหน อะไรก็ตามถากิเลสแสดงตัวขึ้นที
ไร ไมวาสัตววาบุคคล แมแตไกยังไลตีกันเห็นไหม น่ันกิเลสกําเริบ ไกไลตีกันเราเห็นไม
ใชหรือ สัตวไลกัดกันอะไร ๆ คนทะเลาะกัน อยางนอยทะเลาะกัน มีแตเรื่องกิเลสออก
ทํางาน ๆ ทั้งนั้น ธรรมไมไดออก ถาธรรมออก อยูท่ีไหนสงบเย็น อยูคนเดียวก็เย็นภาย
ในใจ นี่จิตตภาวนาออกทํางาน อยูคนเดียวก็เย็น เกี่ยวของกับหมูกับเพื่อน มีแตเรื่อง
ความรมเย็นมาประสานกัน 

คนน้ันออกมาก็เปนธรรม คนนี้ออกมาก็เปนธรรม บวกกันไปเรื่อยๆ มีแตความดี
ซ่ึงเปนธรรมลวน ๆ ดวยกันแลวผาสุกรมเย็น ๆ นี่ละธรรมไปที่ไหนเย็นไป ๆ เย็นเพราะ
เหตุนี้เอง ออกจากใจ ออกจากใจท่ีผูบําเพ็ญภาวนาน้ีเปนอันดับหน่ึง เวลาออกมาแลวคุย
กันน้ีลืมเวลํ่าเวลา เหมือนกันกับท่ีเขาคุยกันเอิกเกริกเฮฮาเลนไพเลนโป น้ีไมมีเวลํ่าเวลา
นะ ลืมทิศลืมแดน ทีน้ีธรรมะเขาเทียบกันปบ เปนรอยเปอรเซ็นตเหมือนกัน พอเขาทาง
ดานภาวนาก็ลืมวันลืมคืนเหมือนกัน เวลาคุยธรรมะธัมโมกัน องคน้ีก็ภาวนา องคนั้น
ภาวนาหาแตธรรมใสหัวใจ เวลามาถึงกันแลวกระจายออกมา องคน้ันไดภาวนาเปนอยาง
น้ันๆ อยูในสถานท่ีน่ันภาวนาเปนอยางน้ัน สถานท่ีน่ีภาวนาเปนอยางน้ี สวนมากมักจะ
เปนปาเปนเขา ที่บําเพ็ญสะดวกของนักภาวนา 
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ทานออกมาจากปาจากเขา เชน พระกรรมฐานน่ี พอออกมาแลว มีครูอาจารยเปน
จุดศูนยกลางดวยแลวยิ่งฟงเพลินไปเลย องคนั้นมาก็เลาใหฟง ภาวนาอยางน้ัน ๆ องคนี้
ภาวนาเปนอยางน้ี ๆ องคนั้นเปนอยางนั้น นี่ธรรมะกระจายออกมาแลว ครูบาอาจารยก็
กระจายออกไป ทีนี้ตางคนตางเพลิดตางเพลิน ความรูความเห็นในธรรมน้ีกวางขวางมาก
นะ ไมไดคับแคบตีบตันเหมือนกิเลส กิเลสน้ีรูมากเทาไรย่ิงคับแคบตีบตันบีบหัวใจเจา
ของเขาไป ๆ ใหเกิดความเดือดรอนวุนวาย  

ถาธรรมะน้ี ถึงจะตัวเทาหนูก็ตาม ธรรมะอยูภายในใจ ใจไมใชหนู ธรรมะไมใช
หนู กระจายออกไปนี้จาไปหมด เย็น อยูคนเดียวทั้งวันก็เพลิน เพลินอยูในน้ี ไมไดดูดิน 
ฟา อากาศ มืด แจง อะไรละ มันหากเปนอยูภายในจิต น่ีละธรรมกับใจ ความดีกับใจติด
กันแนบสนิท เย็นตลอด เชนเดียวกับคนท่ีมีความช่ัวติดหัวใจ อยูไหนรอนเปนไฟ อยูคน
เดียวก็รอน ไปหาเพื่อนหาฝูงก็รอน ระบายออกไปสูกันฟงก็เผาไหมกันไป รอนตาม ๆ 
กันไป เรื่องของกิเลสคือไฟ เรื่องของธรรมคือน้ําดับไฟ เวลากระจายออกไปน้ีเย็น ๆ  

ดังที่พูดตะกี้นี้ พระกรรมฐาน น้ีละเปนหลักใหญ เวลาทานมาคุยกันน้ีลืมเวลํ่า
เวลา เพลินในธรรม ในความรูความเห็นของแตละองค ๆ ออกมานี้เปนคต ิๆ คือองค
หน่ึงรูอยางหน่ึง ไมไดรูเหมือนกันไปหมดนะ องคหนึ่งหนักในทางหนึ่ง องคหนึ่งหนัก
ทางหน่ึง รูทางหน่ึง ย่ิงเวลามาสนทนากันแลวมีต้ังแตธรรมลวน ๆ ดีดวยกันหมด ใครจะ
รูทางไหนดานใดก็ดีดวยกันหมด น่ีเพลินทีเดียว พอพูดอยางนี้เราก็ระลึกได ตอนน้ันทาน
สิงหทองไปภาวนาอยูในภูเขาทางจังหวัดมุกดาหาร กลับมานี้มาคุยกัน ศาลาหลังเล็ก ๆ 
สองตอสองนะ ตั้งแตสองทุมนูนนะ ศาลาหลังเล็ก ๆ อยูหนาศาลาน่ี  

คุยตั้งแตสองทุม ซัดกันเสียจนกระทั่งต ี๔ ฟงซิ สองคนเทาน้ันนะ เอากันอยูนั่น 
แลวเราไปดูนาฬิกา โอตาย นาฬิกามันตี ๔ แลว ตอนนั้นเปนเดือนมิถุนา ตี ๕ มันสวาง
แลวใชไหมละ นี่ตี ๔ มันจะสวางแลว ไป ๆ ปุบปบลุกข้ึนเลยเราก็ดี ควาไดยามเราก็ไป 
เลยไมพูดอะไรละก็มองดูนาฬิกามันบังคับแลว จะสวางแลวน่ีไป สองคนเทาน้ัน พอถึง
กุฏิแลวไมไดคิดวาจะนอน จากน้ันไปมันปวดเสน เรายืดเสน ไอเราเสียทาเพราะการยืด
เสนทีไรทีน้ันละนะ ยืดเสนทางน้ันยืดเสนทางน้ี พอเสนคร้ังสุดทายน้ีนอนหงายยืดเสน 
หงายไปเลย หลับตลอด ฟาดเสียจนกระท่ังทานสิงหทองไปบิณฑบาตในหมูบานกลับมา
แลวเขาไปปลุก ยังไมตื่นนะนั่นนะ ดัดเสนยังไมหยุดเลย ไปสะกิดตีนปบ เหอ วาไง พระ
บิณฑบาตแลวเหรอ วาง้ันนะ พระบิณฑบาตแลวเหรอ บิณฑบาตกลับมาแลว โอย ตาย น่ี
เห็นไหมบทเวลามันเพลิน เพลินในการคุย ออกไป หลับก็หลับเพลินไปเลยลืม 
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น่ีพูดถึงเร่ืองการภาวนาลืมวันลืมคืนนะ ตั้งแตสองทุมถึงตี ๔ คุยกันเพลิน น่ีละ
อํานาจของการปฏิบัติธรรม ถาลงธรรมไดเขาสัมผัสใจทุกสิ่งทุกอยางนี้จะปรากฏมีรสชาติ
ข้ึนมาแปลกประหลาดอัศจรรย มีสาระข้ึนมาในตัวของเรานะ ท่ีเราอยูธรรมดา อะไรจะมี
ทวมเมฆก็ตามเถอะ มันไมไดมีปรากฏเปนสาระอบอุนอะไรภายในจิตใจ เหมือนธรรม
ภายในใจนะ ส่ิงเหลาน้ันเราก็อาศัยเขาไปช่ัวกาลเวลา แย็บไปก ็ เออ มีน้ันมีน้ี ออกจาก
น้ันมาแลวมันก็เปนความรุมรอนอยูภายในใจเปนประจํา ตางกันเรื่องภายนอกกับเรื่อง
ภายใน พอธรรมไดเริ่มเขาสัมผัสใจมากนอย ย่ิงมีหลักเกณฑแหงความสงบรมเย็นเขาไป
เร่ือย ๆ แลวอยูท่ีไหนเย็นไปหมด  

อะไรไมยุงขางนอก มีแตอันนี้สบายทั้งวันทั้งคืน ยิ่งจิตหมุนเขาธรรมะมากเทาไร
โลกน้ีมันประหน่ึงวาเหมือนไมมีไปแลวนะ มันปลอยเขามา มันจืดมันจางไปหมด หนุน
เขามา ๆ มีคุณคามีราคา ดูดดื่มอยูภายในใจดวงเดียว ๆ เทาน้ัน ธรรมะเปนอยางง้ันนะ 
เกิดข้ึนจากการภาวนา ไมใชเกิดขึ้นจากอะไร เราเรียนตํารับตํารา เรียนเพื่อจะปฏิบัติตอ
จิตใจนะ แตเรียนแลวมันไมสนใจละซิ เลยมันกลายเปนหนอนแทะกระดาษไปเสียหมด 
มีแตความจดความจําเต็มปาก แตหัวใจมีแตกิเลสเต็มหัวใจ ธรรมะแหงผาก มันก็รอนละ
ซิ มีแตกิเลส กิเลสอยูที่ไหนรอนที่นั่น ธรรมะอยูไหนเย็นท่ีน่ัน น่ีละเกิดข้ึนจากการภาวนา
นะ ความสงบรมเย็น เพราะฉะน้ันทานจึงสอนใหภาวนา  

ผูภาวนาจะเปนฆราวาสญาติโยม จิตไมมีเพศ เหมือนกันหมด ดีชั่วรูเหมือนกัน
หมด ทีน้ีใครมีการภาวนา เมื่อทําไปทํามา ตางคนตางขวนขวาย ธรรมมีอยู หากเจอกัน
จนไดในวันหน่ึง มีจนไดน้ันแหละ ทั้ง ๆ ท่ีวันน้ีวันน้ันเราไมเห็น บทเวลาจะเจอน้ีผึงข้ึน
มาเลย  ถูกชอง  โอกาสเหมาะสมปบข้ึนไดเลย  สวางจาข้ึนมาภายในใจ  ตั้งแตบัดนั้นมา
จิตจะไมเปนอยางงั้นอีกก็ตาม เปนแลวผานไปแลว แตอารมณที่ฝงจิตดวยความแปลก
ประหลาดอัศจรรยในขณะท่ีภาวนา จิตเปนอยางนั้นไมถอนนะ การทําทุกสิ่งทุกอยางของ
ผูมีจิตตภาวนาเปนเคร่ืองดูดด่ืมแลวหนาท่ีการงานทุกอยางจะราบร่ืน มีหลักมีเกณฑ 

การทําบุญใหทานก็พิถีพิถันพินิจพิจารณาวัตถุทานของตน แลวการทํางานอะไร 
ๆ นี้สติจะคอยเตือนเสมอ ทํางานน้ีเปนช้ินเปนอัน เปนหลักเปนเกณฑ ไมเร ๆ รอน ๆ 
นะ คนท่ีมีภาวนาจึงตางกันมาก ไปทําหนาท่ีการงานทางโลก ธรรมะก็อยูในใจจะคอย
สอดสอง จะคอยดู ผิด ถูก ชั่ว ดี จะคอยเตือนตลอด น่ีละหลักของการภาวนา เตือนไป
ไดหลายแบบนะ ถาใจมีหลักข้ึนไปทางดานภาวนา เรียกวาหนาท่ีการงานไมคอยผิดพลาด 
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ไมคอยเสีย คนไมคอยเสียถามีการภาวนา หลักของการภาวนาจึงเปนของสําคัญประจําใน
พุทธศาสนาของเรา ถือเปนชั้นเอก พุทธศาสนาอยูท่ีภาวนา 

นั่นละอยูตรงนี ้ จึงอยากใหพี่นองทั้งหลายไดบําเพ็ญภาวนา ถึงมันไมเปนก็ตาม 
การภาวนาทานบอกมีอานิสงสมากกวาอยางอ่ืน จะเปนไมเปนก็ตาม ขวนขวายหาอยูน้ี ไม
เปนก็เพื่อจะเปน ผลก็เกิดขึ้นวันละเล็กละนอย ถึงจะปรากฏสิ่งอัศจรรยไมอัศจรรย แต
ธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการบําเพ็ญของเราเขาในใจอยูตลอด ๆ ตอไปมันก็เจอได น่ีละการ
ภาวนาจึงเปนของสําคัญมากทีเดียว ใครไมเคยไดภาวนาคนคนน้ันก็ไมเคยเห็นความ
แปลกประหลาด และไมเคยมีสาระในตัวเลย เอาอะไรมาโปะเขาไปมากนอยเทาไรไมมี
สาระ วาใหมันจัง ๆ อยางงี้เลย เพราะจิตเปนผูรับทราบทุกส่ิงทุกอยาง ทั้งดีทั้งชั่ว สาระ
และไรสาระ จิตจะเปนผูรับทราบท้ังหมด  

เม่ือส่ิงเหลาน้ีเขามาบรรจุกับจิต จิตจะไมทราบไดยังไง วาเปนสาระหรือไมสาระ 
ขางนอกเปนสาระ ขางในเปนสาระ อะไรเปนสาระกวากัน มันจะรูทันทีๆ เลย น่ันละการ
ปฏิบัติตัวเอง เราจึงไดเตือนเสมออยากใหพ่ีนองท้ังหลายชาวพุทธเราภาวนา เมื่อจิตใจมี
ความสงบรมเย็น ตัวของเรา ครอบครัวของเราก็เย็น ในวงเพื่อนฝูงก็เย็น ตางคนตางสน
ใจภาวนา เลยมีตั้งแตคนสงบรมเย็นไปตามๆ กัน สนใจในอรรถในธรรมไปตามๆ  กัน 
การทะเลาะแทบไมมี น่ันเห็นไหม ธรรมเขาไปท่ีไหนจะประสานเขาไป ๆ เลย ถากิเลส
เขาไปท่ีไหนเผาไปเลย น่ันคนมีภาวนาจึงเปนผูประสานท้ังจิตใจตัวเองและคนอ่ืนไดเปน
อยางด ี

การภาวนามันเลิศเลอขนาดไหน ที่ไดธรรมมาเทศนสอนพี่นองทั้งหลายนี้เอามา
จากไหน ก็เคยพูดแลวไมใชเหรอ ถาวาเรียนหนังสือก็เรียนจบป.๓ เวลาไปเรียนธรรมะน้ี
ไมมีประมาณ วันน้ีเปดเสียใหชัดเจน เรียนธรรมะน่ีเรียนไมมีประมาณ ทางโลกทางธรรม
แทรกเขามาเปนคติเครื่องเตือนกันไปเรื่อย ๆ มันก็กวางออก ๆ เรียนธรรมะ ถาพูดถึง
เรื่องธรรมะพระพุทธเจา พระไตรปฎกเราคนไปหมดน่ันแหละ หากไมมีการสอบเปนชั้น
เปนภูม ิชั้นภูมิก็มีแตนักธรรมตร ี นักธรรมโท นักธรรมเอก มหาเปรียญเทาน้ันเอง นอก
น้ันท่ีกวางกวาน้ีมากมาย เราเรียนผานไปแลวแตไมไดสอบ ทีนี้ประมวลมาทั้งหมดนี้มา
เขาท่ีจุดไหนท่ีเปนท่ีบรรจุแหงธรรม จะเรียนมามากนอยท่ีไหน ท่ีบรรจุแหงธรรมอยูท่ี
จิตตภาวนา  

จิตตภาวนาเวลาไดปรากฏข้ึนมาแลวก็เร่ิมต้ังแตความสงบ พอจิตสงบนี้จิตรวม
ความรูเขามา รวมพลังแหงความรูเขามา รวมพลังแหงความฉลาดเร่ิมเขามา จิตมีความ
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แนนหนาม่ันคงเขาไปเทาไร ๆ ย่ิงเพ่ิมความแนนหนาม่ันคงของจิตดวยความเฉลียวแยบ
คายในเหตุการณตาง ๆ มากขึ้น ๆ ภายในใจน้ีนะ จากการปฏิบัติไมใชจากการเรียนมา 
ทีนี้จากนั้นก็ปฏิบัติเขาไปหมุนเขาไป ๆ รวมแลววากิเลสเปนตัวปดบังความรูท้ังหมด ถึง
จะกวางขวางขนาดไหนโลกธาตุกวางขนาดไหนกิเลสปดใหอยูในหัวใจ บีบหัวใจใหเปน
ทุกขอีกดวยนะ พอเปดกิเลสออกดวยจิตตภาวนา กิเลสจางไป ๆ จิตนี้จะคอยแสดง
ความสงางามออกมา ๆ ส่ิงไมเคยรู ๆ แลวรูกระจายออก ๆ พอกิเลสเปดออกจางออก 
ทางนี้ออกเพราะจิตนี้เปนนักรู แลวจิตมีธรรมเขาดวย รูของจิตธรรมดากับรูธรรมเขา
ประดับจิตแลวมันรูแปลกตางกันนะ  

ทีนี้มันก็คอยรูออก ๆ ส่ิงใดไมเคยรูเคยเห็น อยางท่ีวาบาปบุญ เราคิดนอก ๆ 
แตกอน ท่ีวาบาป บุญ ๆ วามีอยูที่ใด ๆ เหมือนหน่ึงวามีท่ีบรรจุของบุญและบาปใชไหม 
เวลาภาวนาเขาไปแลวอยูท่ีน่ี น่ันเห็นไหม มันไปรูท่ีน่ีเห็นท่ีน่ีแลวจะไปหาท่ีไหนละ พระ
พุทธเจาทานบอกบาปม ี บุญม ี พระองคเห็นแลวอยูในพระทัยพระองค แลวอยูในสัตว
โลก แลวอยูในที่ทั่ว ๆ ไป เต็มไปหมด เห็นแลวท้ังบาป ทั้งบุญ มาสอนดวยความรูจริง
เห็นจริงอยางน้ี จากน้ันมาปฏิบัติ ก็บรรจุส่ิงเหลาน้ีเขามา ๆ อะไรแย็บออกมาบาปหรือ
บุญมันรูทันท ี ไมมีไดยังไงก็ผูผลิตบาปผลิตบุญผลิตอยูที่หัวใจเราทุกวัน แลวลบลางมัน
ไดยังไงวาจะไมมีบาปมีบุญ ไมมีสุขมีทุกขอยูในหัวใจสัตว ตัวเองเปนผูผลิตขึ้นตลอด
เวลาไมดีก็ชั่ว เปนอยางนั้นอยูตลอด  

ออกจากนี้ก็กวางขวางออกไป ยิ่งออกทางดานปญญานี้ยิ่งเบิกยิ่งกวางออกไป ไม
คิดไมคาดไมฝน หากเจอหากเห็น เจอตรงไหนหายสงสัย ๆ ตลอดไปเลย กวางออก ๆ 
กิเลสมีมากมีนอยก็รูกันละกันๆ ท้ังกิเลสภายในท้ังสภาวะภายนอกท่ีควรจะรูจะเห็นมัน
จะรูจะเห็น กิเลสภายในน้ีจะมีหนักเบามากนอยมันจะรูจะเห็น ละของมันไปเรื่อย ๆ 
ดวยสติปญญาที่ฉลาดแหลมคมขึ้นไปทุกวันเพราะการอบรม นี่ละเรื่องธรรมออกจากจิต
ลวน ๆ นะ ทีน้ีเวลาปฏิบัติไป ๆ ยิ่งเบิกกวางออก ๆ ฟาดกิเลสขาดสะบั้นไปหมด อะไร
มาปดวะ น่ันท่ีน่ี คัมภีรไหนนะ น่ัน คัมภีรพระพุทธเจาคือพระจิต ออกจากนั้นหมด ไป
เปนพระไตรปฎกออกจากพระจิตของพระพุทธเจานี้นะ ออกจากพระทัยของพระพุทธ
เจาไปเปนคัมภีรท้ังหลาย คัมภีรใหญจริง ๆ คือพระทัยของพระพุทธเจา พระสาวกทั้ง
หลายเปนคัมภีรใหญ  

ทีน้ีเม่ือเวลาบําเพ็ญใหเต็มน่ีแลว มันก็ออกไดรูไดตามภูมิของตนดวยกันทุกคน
น่ันแหละ น่ีละธรรมน้ีธรรมท้ังแกกิเลส ชําระความทุกขทั้งหลายใหกระจายออกไปๆ จน



 ๙ 

กระทั่งไมม ีสั่งสมความดีใหเดนดวงขึ้นมา ก็เปนจิตท่ีอัศจรรยข้ึนมาจากจิตตภาวนา พา
กันเขาใจไหมละ เราพูดยอ ๆ อยางที่เราพูดอยูนี้นะ เราก็เรียนจบแค ป.๓ สอนพี่นอง
ทั้งหลายมา เฉพาะอยางยิ่ง นําพี่นองทั้งหลาย ๕ ป ไปเทศนที่ไหนบางฟงซินะ ๔-๕ ปนี้
ไปเทศนท่ีไหนบาง นับเปนก่ีกัณฑ ถาไปเรียนตามคัมภีรก็หมดกี่คัมภีรไมรูแหละ น้ีเรียน
คัมภีรหลวงคัมภีรใหญละซิ ไดเอามาสอนพี่นองทั้งหลาย ไมไดประมาทพูดตามหลัก
ความจริง ไดสอนที่นี ่ออกจากที่นี่ การเทศนาวาการไมไปทางโนน ออกจากนี้หมุนจากนี้
เลย มีอยูที่นี่หมดแลวทั้งบาป บุญ คุณ โทษ ทุกสิ่งรวมอยูนี้ เปนท่ีบรรจุของสภาวธรรม
ทั้งมวลอยูในนี้หมด เปดออกจากนี้เปดออกไปจะเปดเทาไร สมควรที่จะเปดออก หนัก
เบามากนอยไมตองบอกจะเปนขึ้นมาเอง ๆ เมื่อไมสมควรดึงออกก็ไมออก ธรรมะพระ
พุทธเจาเปนอยางนั้น อยูในความพอดี ใหพากันจําเอานะ  

น่ีละจิตตภาวนา พระพุทธเจา พระสาวกท้ังหลายท่ีวาแตกฉาน แตกฉานใน
หัวใจนะ ไมไดไปแตกฉานดินฟาอากาศ แตกฉานท่ีหัวใจ เม่ือปฏิบัติลงไปเจาของจะ
รูภูมินิสัยวาสนาของเจาของเองไมสงสัยละนะ หากเปนข้ึนในใจน้ีละ วันน้ีเทศนจิตต
ภาวนาใหทานท้ังหลายไดเอาไปพิจารณา ความเลิศเลอท่ีสุด จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้น 

ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาจิตของทานผูบริสุทธิ์จากกิเลสนี้ไปไดเลย อยูท่ีจิตตภาวนานะ 
เอาละวันน้ีพูดเพียงเทาน้ีละ  
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