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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

การภาวนาเปนการซักฟอกจิตใจ
เราขยับเขาไปเรือ่ ย ๆ เวลานีเ้ งินเราทีถ่ อนออกจากทางนีไ้ ปนูน จะซื้อทองคํา
สมทบกับบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลายจะบริจาคเรือ่ ย ๆ ไปจนกระทั่งถึงวันมอบนะ ก็คงจะได
ไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนัน้ จึงหักไวเมือ่ วานนี้ ๒๑ ลาน ยังไมซื้อ เพราะเห็นวาจากนีไ้ ปถึง
วันนูนก็ยังอีกเปนเดือน วาอยางงั้นเถอะนะ ทองก็มาอยูเรื่อย ๆ รอจังหวะ ๆ ไป ยังไม
ไดเอาเงินนั้นซื้อทอง พักไวกอน คราวนีก้ ็ ๕๐๐ กิโล พอได ๕๐๐ กิโลนีแ้ ลวก็เปน ๖
ตันกวา จากนั้นก็เหลืออีก ๔ ตัน ไมนานนักจะเต็ม ทองเต็มคลังหลวงของเราก็
กระเทือนไปทั่วโลก ตั้งแตคลังหลวงแหงผากวาไงมันจะจมใหคนทราบกันทั้งประเทศ
ดวยความสลดสังเวชเมืองไทยเรา นี่ก็คอยพยายามตางคนตางฟนขึ้นมาดวยหัวใจของ
มดของปลวกนั้นแหละ ฟาดขึ้นเปนรวงเปนรังไดใชไหมละ
นี่ก็เหมือนกันขึ้นเรื่อย ๆ อยางนี้ อํานาจความพรอมเพรียงสามัคคีเกิดจาก
ความรักชาติความเสียสละของเรา เราจึงรักจึงสงวน มันบกพรองตรงไหนก็รีบหนุน ๆ
ทันทีเลย คอยหนุนเขามา ๆ ทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตันเปนของเลนเมื่อไร เพียงแตแทง
เดียวดูนส้ี งางามมาก คือแทงหนึ่งมัน ๑๒ กิโลครึง่ มาวางนีน้ า ดู ฟาดเขาไปสี่รอยหา
รอยแทง สีร่ อ ยหารอยกิโล ฟาดเขาไปถึง ๖,๐๐๐ กิโล หรือ ๖ ตันกวา จึงเปนที่ภาคภูมิ
ใจของเราผูเ ปนเจาของ และทีอ่ น่ื ทีเ่ ขาไมมเี จตนามุง รายหมายโทษอะไรกับเรา เขาก็
พลอยอนุโมทนาดวย ไดยินวาทางจีนหรืออะไรที่เขาซื้อพันธบัตร (เกาหลีใตครับ เขา
ชวยชาติโดยใหประชาชนมาซื้อพันธบัตรของรัฐบาล พอรัฐบาลมีเงินก็ถายคืน ไมไดให
ฟรี แตหลวงตาหนุนคลังหลวงแบบไมไดคิดอะไร ใหฟรี ๆ เลย) มันตางกัน พวกเรามี
มากมีนอยยกใหฟรีเลยตลอดมา ๆ เวลานีก้ ต็ ง้ั หาตันกวาแลว พอถึงวันที่ ๑๒ เมษา ก็
จะ ๖ ตันกวา นีใ่ หดว ยน้าํ ใจเราฟรี ๆ เลย ไมมีอะไรเปนสิ่งตอบแทน มีมากมีนอยทุม
ลง ๆ เพื่อชาติไทยของเรา
ไมใชเราเพียงจะชวยชาติไทยของเรา ที่ดูกันสวนมากมักจะดูกันแบบผิวเผิน วา
ไดทองคําเขาคลังหลวง หรือวัตถุนน้ั วัตถุนเ้ี ขาคลังหลวง เราก็พอใจอยูก บั คลังหลวง
สวนบุญสวนกุศลเขามานีเ้ ราไมรนู ะ ก็เหมือนกับเราใหทานทัว่ ๆ ไป การมอบใหคลัง
หลวงเหมือนกับเราใหทานทัว่ ๆ ไปนั้นเอง นีย่ ง่ิ เปนจุดใหญ จุดหัวใจของคนอยางนอย
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คนทั้งประเทศ อยูใ นนัน้ หมด เราไปหนุนนีห้ วั ใจตางดีดขึน้ มา ๆ หายใจโลงขึน้ มา ทีนี้
บุญกุศล พอวัตถุเขานั่นปบ บุญกุศลมหากุศลเขาแลว ๆ เราก็เคยเทศนอยูแ ลวอันนี้
นะ คือวัตถุเขาคลังหลวง สวนมหากุศลเขาหัวใจเรา เราก็เคยเทศนมาอยูเ สมอในเวลา
ไปเทศนสถานที่ตาง ๆ วันนี้ก็ไดพูดขึ้นมาใหทราบทั่วถึงกัน
การนําวัตถุเขาสูค ลังหลวง ไมใชคลังหลวงจะเปนเจาสมบัตเิ งินทองเจาบุญเจา
คุณแตคนเดียว ผูเปนเจาของของคลังหลวงนั้นแลเปนผูทรงไวทุกดาน วัตถุก็คือเจา
ของ แลวบุญหรือมหากุศลก็คือเจาของ ก็ไดแกทานผูบริจาคทั้งหลายเปนเจาของได
นัน่ เปนมหากุศล ใหสว นรวมเสียดวยนะไมใชธรรมดา ใหสว นรวมอันยิง่ ใหญในวงของ
คนทั้งประเทศ ซึ่งหายใจอยูในจุดนี้หมดดวยกัน เราใหทานในจุดนีเ้ พือ่ ฟน ลมหายใจ
ของคนทั้งประเทศกลับคืนมา จะไมมีอานิสงสมากไดยังไงก็เห็นกันอยูชัด ๆ ดอลลาร
ของเราก็เริม่ เหมือนกันนัน่ แหละ ก็คอยหนุนกันไป ๆ แตความทีแ่ นใจแลววา ทองคํา
น้าํ หนัก ๑๐ ตัน ไดนาํ้ หนัก ๑๐ ตันฉันใด ดอลลารกไ็ ดจาํ นวน ๑๐ ลานฉันนัน้ เหมือน
กัน เคียงกันไปเลยเปนคูส วยงามมากนะ
ทองคําแตเชายันค่าํ เมือ่ วานนีเ้ ปน ๑ กิโลกับ ๑๔ บาท ดอลลารได ๒๒๗ ดอลล
นีเ่ รียกวาเราไมไดเปนมหาเศรษฐี แตไดทําใจกวางขวางแกชาวโลกทั่ว ๆ ไป เราก็
สามารถทําจิตใจใหกวางขวางตอพี่นองชาวไทยเราทั้งชาติ โดยนําสมบัตเิ ขาสูค ลังหลวง
ของเรา เห็นอยางประจักษ โลกเห็นทัว่ กันนะ ก็จะเห็นมาเปนลําดับ เชนอยางประกาศ
อยางนี้ก็ไดยิน ขางลางก็ไดยิน ไดยินมาตลอด ไดเทาไร ๆ ขึน้ เรือ่ ย ๆ พี่นองทั้งหลายก็
ไดทราบเรือ่ ย ๆ ไดมาเทาไร ๆ อนึ่งก็จะพิจารณายอนหลัง ตัวขางหลังเราจะเปดหัวใจ
เราใหพน่ี อ งทัง้ หลายฟง มันจาอยูน ด้ี ว ยความบริสทุ ธิ์ บริสุทธิ์ในสมบัติทั้งหลายที่พี่นอง
นํามานี้ เราชีไ้ ดวา แมแตหนึง่ บาทเราไมเคยแตะ ฟงซินะ ขนาดนัน้ ละอํานาจความ
เมตตาครอบอยูมันจะไปแตะไดยังไง อะไรก็ลงความบริสุทธิ์หมดละซี เพราะอํานาจ
เมตตาจอง ๆ ตลอดเวลา ผิดพลาดไปไมได เปนอยางนัน้ นะ
เราชวยโลกคราวนีเ้ รียกวา เราชวยเต็มกําลังความสามารถของเรา ดังไดเรียนพี่
นองทัง้ หลายทราบดวยความสัตยความจริงของเรา เวลาเราฆากิเลสถึงขัน้ จะสลบไสลก็
มีอยูใ นปาในเขา อยาวาแตสลบไสลเลย เอาตายก็ตาย มันไมไดกลัวเลย เราไมเคยสลบ
แตวา ถึงขัน้ ตายเราตายไดดว ยความพลีชพี ทันทีเลย ไมมเี สียดาย เพือ่ ธรรมเทานัน้
ธรรมเหนือหัวใจเรา เหนือชีวติ ของเรา เอาตายตายไปเลย เราก็ไดทาํ มาแลว ไดเรียน
ใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบ คําพูดเหลานีอ้ อกจากความสัตยความจริงทีเ่ ราทํา เราก็เคยพูด
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ใหฟงไมใชหรือ ไปบางแหงเขาแตกบานมาดูเรา หลั่งไหลมาดู มาอะไร ออ ผูใ หญบา น
ตีเกราะประชุมกัน วางัน้ นะ ประชุมแลวมีอะไร
พวกเราทัง้ หลายเคยเห็นไหม ตัง้ แตตง้ั บานมานีเ้ ราไมเคยเห็นพระทีเ่ ปนอยางนี้
เลย ตัง้ แตมาอยูก บั เรานี้ ไมทราบวาฉันจังหันหรือไมฉนั จังหัน นาน ๆ ดอม ๆ มาที
หนึง่ หายเงียบ ๆ อยูอยางนี้เปนประจํา ตัง้ แตมาอยูท น่ี เ่ี ราไมเคยเห็น นีก่ อ็ ดหลายวัน
แลวไมทราบตั้งแตเมื่อไร นีท่ า นไมตายแลวเหรอ พวกเรากินวันละสามมื้อสี่มื้อยัง
ทะเลาะกันได นี่ทานกี่วันทานถึงฉัน ทานยังอยูได เปนยังไงพิจารณา เราเคยเห็นไหม
ถามลูกบาน ลูกบานก็บอกไมเคยเห็น เอาไมเคยเห็น ไปดู วันพรุงนี้ไปดู วางัน้ เรือ่ งราว
เขาก็มาจริง ๆ นะ แตไปนี้เขามีขอแมอันหนึ่ง ไปใหระวังหนอยนะ พระองคนี้ไมใชพระ
ธรรมดา ไมใชพระธรรมดาคืออะไร เขาอยากจะพูดชั้นฟานูนนะ วาทานเปนมหา ไป
ระวังนะเดีย๋ วทานจะตีหนาผากเอานะ ใหระวัง พระองคนี้เปนมหา เขาก็หลั่งไหลมา เรา
ก็ถาม เขาก็เลาเรือ่ งใหฟง อยางนี้
เราก็บอก การอดขาวเราไมไดอดเพือ่ ฆาเราใหตาย เราจะอดฆากิเลส โดยอาศัย
การอดขาวเปนเครือ่ งสนับสนุนฆากิเลส เราไมไดอดเพื่อจะฆาเรา แลวเขาบอกถาทาน
ไมตายทานไมโมโหโทโสเหรอ เขาถาม เวลามาก็ถามถึงเรือ่ งตายเขาก็เห็นอยูน น้ั แลว
ทานไมโมโหโทโสเหรอ แลวเปนยังไงโมโหโทโสไหม เอ ก็เห็นทานยิม้ แยมแจมใสอยูน ่ี
ก็เราไมไดอดเพื่อจะโมโหโทโสหนาบึ้งนี่วะ พูดงาย ๆ พอจากนั้น “มีเทานัน้ หรือ” “มี
เทานัน้ ” ไลแตกฮือเลย กลับ นัน่ ละบางครัง้ จะเรียกวาเจาของไมรูตัวจะเปนจะตายก็
อาจพูดได เขาถึงไดมาดู ถึงอยางนั้นก็มีทานทั้งหลายไดยินไหม นี่มาโกหกทานทั้ง
หลายเหรอ ถึงขั้นเขาแตกบานมาดูก็มี ไปที่อื่นมันก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน การทําของ
เรานะ แตเขาไมประชุมเราก็บอกไมประชุม เขาไมแตกบานมาดูก็บอกไมแตก แตที่นั่น
มีเราก็บอกวามี
นีแ่ หละการทําความพากเพียรของเรา เราเด็ดจริง ๆ บอกตรง ๆ แลวนิสยั นีร้ ู
สึกจะผิดแปลกจากนิสัยทั้งหลายอยูมากเหมือนกัน ถาวาอะไรลงไปแลวขาดสะบัน้ เลย
ๆ พิจารณาทุกอยาง ถายังไมลงตัว ยังรออยูปากคอก หรือลอมอยูนี่ดูเหตุผล จน
กระทั่งลงผึงเทานั้นเจาของก็ถอนไมขึ้น ถาลงไดลงแลวนะ ถาเหตุผลไมเหนือนี้จะถอน
ไมไดเลย คนอื่นก็ถอนไมไดอยาวาแตเจาของ ถาเหตุผลเหนือนี้แลวเจาของถอนไดคน
อื่นถอนได แกไขใหมไดเลย ถายังเหนืออยูแ ลวอยามาถอนนะ ตายก็ตายกับนีเ้ ลย เปน
อยางงั้นนะ เราไดอุตสาหพยายามประกอบความพากเพียร
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ที่ลําบากมากก็คือปฏิปทาของเรามันเปนปฏิปทาของคนอาภัพวาสนา ถาปฏิบัติ
ไปอยางครูบาอาจารยทง้ั หลายนี้ จิตใจรูส กึ วามันไมไดภมู ใิ จนะ ธาตุขันธอิ่มหมีพีหมา
แตจิตใจมันไมไดสงางามซิ ทีนี้พออดอาหารมาก ๆ รางกายจนจะกาวขาไมออก ไมวา
ยืน วาเดิน วานัง่ วานอน ความเมือ่ ยความเพลีย ทุกสิ่งทุกอยางมันก็มีในธาตุในขันธ
แตมนั ไมใหญยง่ิ กวาใจกับธรรม นั่นละที่มันทับกันไดนะ เขาใจไหม จนจะเปนจะตาย
มันยังบืนไปได เพราะอํานาจของกําลังใจที่มุงตออรรถธรรมอยางยิ่ง นีม่ นั เหนืออันนี้
มันก็เหยียบอันนี้ไปได นีเ่ ราทํามาเปนประจํานะ เมือ่ ออกจากครูบาอาจารยไปแลวจะ
เปนอยางนี้ ๆ ถาอยูก บั ครูบาอาจารย ก็เพื่อนฝูงพระเณรมีมาก ประกอบกับวาเราตอง
เปนผูดูแลอยูอยางลึกลับ ฉากหลัง ๆ พอแมครูจารยทา นอยูส บาย
พระเณรทั้งหลายมานี้ไมไดขันตีนิมนตทานมา มาเอง ๆ จะมาใหทา นหนัก
รําคาญใจทําไมเมื่อยังพอดัดแปลงแกไขไดอยู ทีนี้เราก็อยูฉากหลังตองคอยแนะคอย
เตือนอยูตลอด ตานี้สอดสองตลอด นีพ่ ดู ตามความสัตยความจริงวา พระเณรกลัวเรา
มากตลอดนะ อยูกับพอแมครูจารย พอแมครูจารยเปนองคที่หนึ่งที่กลัวมาก แตทานก็
ไมวาอะไร ๆ แตผูที่รองทานลงมานี่ละมันสําคัญ เดีย๋ วจีต้ รงนัน้ เดีย๋ วจีต้ รงนีอ้ ยูอ ยางนัน้
ตาตองดี ทุกสิ่งทุกอยางใหรอบคอบขอบชิด เพือ่ ความสวยงามนาดูนา ชม เวลาพอแม
ครูบาอาจารยสมั ผัสสัมพันธมาทางตาทางหู ก็ใหเปนที่ชื่นชม เราก็พยายามเต็มกําลัง
อยางนีแ้ ลว
เราฉันทุกวันนะ อยูหนองผือนี่ ไมเคยเวนแหละ ฉันทุกวันแตไมใหอิ่ม เอา
ขนาด ๖๐% เปนประจํา ๆ พอภาวนาไดสะดวกสบาย ถาจะเอาใหหนักกวานัน้ เพือ่ จะ
ทุม ความเพียรนีง้ านของเราก็มาก เราถึงแบงเพื่อทางโนนแบงเพื่อทางนี้ ฉันจังหัน
เพียงประมาณ ๖๐% อยูอ ยางนัน้ เปนเสมอไปเลยนะ ไมใหมีอิ่มใหอยูอยางนั้น พอ
ภาวนาสะดวกสบาย ๆ เพราะมันจะทุมลงเต็มเหนี่ยวไมไดมันเกี่ยวกับงานการ ที่วาอด
นัน้ มันพุง เลยนะนัน่ ทุมเลย ๆ ไมมีขอยกเวนอะไร
นีล่ ะทีเ่ ราอยูก บั ครูบาอาจารย เราก็ฉนั อยางนัน้ ฉันอยูประจํา แตพอออกไป
แลว มันเปนอีกอยางหนึ่งมันหากเปนของมันเองนะ พอกาวออกจากวัดปบนี้เหมือน
เดินจงกรมไปเลย ไมมคี าํ วาเวล่าํ เวลา ไปจากนีไ้ ปโนนไปนีเ้ สียเวล่าํ เวลาไมมี เดิน
จงกรมตลอดไปถึงที่ ดึกดื่น บางทีค่ํามืดเมื่อไรก็ไปถึงบานเขาจนไดนั่นแหละ มันมี
ทางพอไปไดนี่ บางแหงมืด บุกไปมันไมถึงบานเขาก็ไป อยางนี้เดินจงกรมไปตลอด
สติพิจารณาตลอด เรียกวาทําความเพียรเหมือนกัน นีเ่ ราไปคนเดียวไมเปนน้าํ ไหลบา
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นะมันพุง ๆ เลย ทีนเ้ี ราจะวาความเพียรเรามีนอ ยมีอะไรอยางนีไ้ มมี เรียกวาเปนความ
เพียรไปตลอดอยางนั้นเลย
นีล่ ะทีม่ นั หนัก ๆ คือเพราะอดอาหาร การอดอาหารนีล้ าํ บากทางสวนรางกาย
มากนะ แตทีนี้มันจะไปหนุนกันทางดานจิตใจ พออดอาหารไปหลายวันเทาไร จิตใจยิ่ง
ดีดขึ้น ๆ ๆ มันเปนอยางนัน้ นะ จนเจาของจะกาวขาไมออก จิตใจมันยิ่งเหมือนจะ
เหาะเหินเดินฟา นีล่ ะมันทะเลาะกันตรงนีแ้ หละ รางกายก็ถกเถียงมันจะตายแลวนี้จะ
อดไปอะไรนักหนา ทางนี้ก็ ทางหนึ่งก็เปนผูพิพากษา ก็เราเองเปนผูพิพากษาเอง จะ
ทํายังไง ทางจิตก็ถา หากวาไมอดอาหารการภาวนามันก็ไมดวี า งัน้ ถาอดอาหารทางธาตุ
ทางขันธก็จะตายจะทํายังไง ออ ตัดสินใหวาอดบางอิ่มบางละดี แนะ ไปอยางนัน้ เสีย
เปนอยางนั้นตลอดมา เพราะจิตนี้มันมุงอยางสุดขีดเลย ไมมีลดหยอนผอนผัน ราง
กายสังขารมันจะออนเปลีย้ เพลียแรงขนาดไหนก็ตาม แตจิตมันไมไดออนนะซิ มัน
สําคัญ เราถึงไดกลาพูดวา กําลังใจสําคัญนะ
คนเราอะไรก็ตามถาเปนกําลังใจไมวา ดีวา ชัว่ ขาดสะบั้นไปดวยกัน ถาลงกําลัง
ใจเต็มที่นี้ทางชั่วก็ขาดสะบั้น กําลังใจเต็มที่ทางดีก็กิเลสหรือความชั่วขาดสะบั้นเหมือน
กัน เราไดทาํ ไดเปนขอทดสอบมาแลวจากตัวของเราผูด าํ เนินงานเอง นี่ก็เต็มเม็ดเต็ม
หนวยเรือ่ ยมา ๆ ความพากความเพียรก็ไมหยุดไมถอย การทรมานทางรางกายมันก็
เปนคูเคียงกันไป ถาใหรา งกายกินอิม่ นอนอิม่ สบาย ๆ จิตใจก็รูสึกวามันออน ๆ เดีย๋ ว
มันจะหมอบ นัน่ จึงตองฟตกันขึ้นเรื่อย ๆ ละซิ ทางดานจิตใจก็ไดถูกการบํารุงรักษา
หนุนตลอดก็ตองขึ้นเรื่อย ๆ ๆ เห็นประจักษ ๆ อยูในจิต
เรื่องความทุกขในทางความเพียรนี้มันเปนขั้นเปนตอน ความทุกขในการถูไถที่
ยังไมไดหลักไดเกณฑนี้ทุกขมากแบบหนึ่งเหมือนกันนะ เพราะกิเลสมีกาํ ลังมาก ความ
เพียรเราโผลหนาไมได มันตีเอาหัวพับไปเลย ๆ ทีเ่ ราเรียกวาหงายหมา ๆ คือไมเปน
ทา สูมันไมไดเลย นีเ่ วลากิเลสมันมีกาํ ลังมาก ก็เราคนเดียวเราดูเราอยู ฟดกันอยู
ตลอด ทีนี้เมื่อไมหยุดไมถอย กิเลสก็คอยออนลง ธรรมก็คอยปรากฏขึ้นมา ๆ ครัน้
ธรรมปรากฏขึน้ มามันก็เหยียบกิเลสลงไป กิเลสคอยออนลง ๆ สุดทายจิตใจที่ดิ้นที่ดีด
ดวยอํานาจของกิเลสก็คอยสงบตัวลง ๆ นัน่ เห็นชัด ๆ
ทีนี้มันก็มีแกใจดีดขึ้นเรื่อย ดิน้ ขึน้ เรือ่ ยเอาเรือ่ ย ๆ จนมีความสงบแนวเลย ที่
เรียกวาสมาธิ สมาธิเต็มภูมิ สมาธิธรรมดามี สมาธิเต็มภูมิมี ใหมันเห็นประจักษ สาม
แดนโลกธาตุมาคานไมมีสนใจฟงเลย อยูประจักษกับตัวเองพอ นัน่ ละ พระพุทธเจา
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ตรัสรูข น้ึ มาเปน สนฺทฏิ ฐ โิ ก เทานัน้ พอแลวไมตอ งหาใครมาเปนพยาน นีเ่ ราพูดเพียง
ขั้นสมาธิ ขั้นใดมันก็รูประจักษๆ จนถึงขัน้ สมาธิเต็มภูมเิ รียกวาน้าํ เต็มแกว จะใหเขยิบ
ขึ้นไปกวานั้นไมได มีเทานั้นเต็มภูมิ สมาธิก็ยังเต็มภูมิ
ทีนี้พอกาวทางดานปญญา สมาธิเมือ่ มีความสงบแลวเรียกวาจิตใจนีอ้ ม่ิ ตัว ใจที่
ไมมสี มาธิไมมคี วามสงบนีใ้ จหิวโหยโรยแรง ดีดดิ้นอยูตลอด อยากเห็นอยากรู อยาก
ไดยินไดฟง อยากทุกอยางรอบตัว นีค้ อื กิเลสตัวสมุทยั หนุนใหอยาก ทีนี้จิตเมื่อมันหิว
โหยตออารมณอยู จะบังคับใหมันพิจารณาทางดานปญญาไดยังไง มันก็ไปตามอารมณ
ไปหมดละซิ
ทีนเ้ี วลาเราบังคับจิตเขาจนกระทัง่ มีความสงบรมเย็น จิตอิ่มอารมณไมอยากไม
ยุง ทีนี้ เอา พาจิตที่มีความสงบมากนอยตามขั้นของสมาธินี้แหละ ออกพิจารณาทาง
ดานปญญา มันก็ตั้งหนาตั้งตาทํา พิจารณาดานปญญาใหเปนลําดับลําดา นี่ละที่ทาน
แสดงไว ใครจะเกินศาสดาองคเอกวะ พอจิตอิ่มอารมณพิจารณาทางดานปญญา มันก็
ไมเถลไหลไปหาอารมณที่กําลังหิวโหยแตกอนนะ เพราะมันอิม่ อารมณแลว หมุนไป
ทางปญญาขั้นไหนมันก็ไปตามปญญา ๆ ทีนี้ออกทางดานปญญานี้มันไมไดเหมือน
สมาธินะ ความสุข ความละเอียดลออ ความแยบคายนี้ โอย.เปนคนละโลกนะ
เวลามันไมมีปญญามันก็ติดสมาธิ ประหนึง่ วานีแ่ หละคือ นิพพาน เปนแลวนะ
เราเปนแลว จิตมันแนวอยูน น้ั ก็เลยชีล้ งอันนีแ้ หละ คือ นิพพานอยูต รงนีแ้ หละ ๆ ย้าํ
ลงไป แลวเวลาถูกพอแมครูจารยขนาบนีอ้ อกจากสมาธิ ออกมาทางดานปญญา ทีนี้
สมาธิเลยกลายเปนหมูนอนเขียงเสียแลว อันนั้นมันละเอียดลออ มันแยบคาย กระจาย
ออก ๆ สิ่งที่ไมเคยรู ๆ สิง่ ไมเคยเห็น ๆ นีล่ ะเรือ่ งการภาวนาไมใชเรือ่ งเล็กนอยในวง
พุทธศาสนาเรานะ ทาน ศีล เปนอันหนึง่
เรือ่ งภาวนาเปนรากแกวอันสําคัญมากทีจ่ ะรือ้ ฟน จิตใจขึน้ มาใหเห็นในสิง่
ตาง ๆ และเพิม่ พูนความดีงามทีเ่ ราเคยทํามาแตกอ น เชน การใหทานหนักแนน
ขึ้นโดยลําดับ การรักษาศีลหนักแนนขึ้น ๆ ไปโดยลําดับ เพราะการภาวนาเปน
หลักใจอันสองทะลุอยูต ลอดเวลา คอยเตือน ๆ หนุนตลอด ความดีทง้ั หลายมันก็
หนุนขึน้ เรือ่ ย ๆ เพราะอํานาจแหงการภาวนา
นีเ่ ราพูดถึงเรือ่ งภาวนา ทีนี้มาวกถึงเรื่อง ขั้นปญญาอยางที่วา เขาถึงขั้นปญญา
ไมไดเหมือนอะไรนะ มันเปนกับผูเ ปนนัน้ แหละมันถึงชัดเจน แลวไมตองไปสนใจถาม
ใครมาเปนพยานนะ สนฺทฏิ ฐ โิ ก ๆ รูเองเห็นเองจากการปฏิบัติของตัวเอง ทางดาน
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ปญญาขั้นใด ๆ ภูมิใดมันจะรูของมันเรื่อย สิง่ ไมเคยรูเ คยเห็น เกิดมานีไ้ มเคยรูเ คย
เห็นมันเห็นมันรูจ ะใหวา ยังไง แลวยอมรับ ๆ เสียดวยซิ นี่ทางดานปญญาออกจาก
ภาวนานะ ภาวนาก็เปนสมถะ สมาธิธรรม สมถธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรม จาก
นั้นก็ขึ้น วิมุตติธรรม ไดละที่นี่ พิจารณากระจายออกไป ออกจากภาวนาทัง้ นัน้ นะ ที่
พูดเหลานี้
หลักของพุทธศาสนาจึงอยูท ภ่ี าวนา ไมอยูที่อื่นที่ใดเลย ตรงนั้นเปนจุด
สําคัญ หนุนออกมาทุกดานทุกทาง ถาทางดานจิตตภาวนามีหลักมีเกณฑแลวไมวา ทาง
ทาน ทางศีล ความดีทุกดานทุกทางมันจะหนุนไปดวยความจงใจ ๆ ไมไดทําธรรมดา
นะ ธรรมดาเปนขนบเปนประเพณีกม็ ี เชนเราเปนชาวพุทธเคยทําบุญใหทาน รักษาศีล
ก็ไปธรรมดา แตจติ ไมไดหนักแนนเหมือนผูท ม่ี ภี าวนามีหลักใจภายในภาวนา เขาใจ
ไหม ผูนี้หนักแนนทุกอยาง หนักแนนไปโดยลําดับลําดา มันหากเปนเครือ่ งหนุนกัน
หมด กิริยาที่ทําอะไรเปนไปดวยความจงใจ ๆ หนุนแนนไปเรือ่ ย ๆ นีภ่ าวนา
ทานทัง้ หลายทราบเสียวาการภาวนาเปนยังไง นี้ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนะ
มาโกหกทานทั้งหลายเมื่อไร เวลามันออกทางดานภาวนากระจางอยางทีว่ า ฟาดจน
ทะลุพุงเลยแลว อันนี้มองที่ไหนจะไปมองที่ไหนมันจารอบตัวอยูแลวนี่ จะไปหันหนา
หันหลัง มองนั้นมองนี้ยังไงไมจําเปน จิตไมมีหนามีหลัง สวางจาครอบโลกธาตุเทานัน้
พอ นัน่ ละใครรูใ ครเห็นไมเคยถามกันแหละ บรรดาทานผูร ทู ง้ั หลาย ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺ
โพ วิฺูหิ ทานผูร ทู ง้ั หลายจะรูจ าํ เพาะตน คือผูไมปฏิบัติไมรู ปฏิบัติแตไมถึงขั้นที่รูนี้
ก็ไมรู เมื่อถึงขั้นรูแลวปดไมอยู รูด ว ยกัน เพราะธรรมนีเ้ ปนธรรมเปดเผย อกาลิโก
เปดอยูตลอดเวลา จากการกระทําของพวกเรา พากันทําเถอะนะ ถาทําแลวเปน
ศาสนาพระพุทธเจาสด ๆ รอน ๆ อยูต ลอดเวลานะ อยาวาครึวา ลาสมัย
ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสปด ๆ ๆ กลบไวลบลางไว กิเลสจะไดออกเหยียบธรรมเหยียบ
หัวใจเราใชไหม มันปกปดหมด อันใดทีว่ า เปนความจริง พระพุทธเจาทุก ๆ พระองค
สอนไว กิเลสมันก็เปนความจริงของมันในการโกหก มาตั้งแตโคตรแซของมันเชน
เดียวกับธรรม มันก็มาเหยียบย่าํ ทําลาย ปดมาตลอดใหจําเอานะ
กิเลสจะปดธรรมไปตลอดนะ ธรรมจะแสดงความจริงไปตลอด เปดเผยตาม
ความมีอยูของตัวไปตลอด ๆ กิเลสมันเปนตัวจอมปลอม มันจะปด มีก็บอกไมมี เห็น
บอกไมเห็น ดีบอกวาชั่ว ชั่วบอกวาดี นี่เรื่องของกิเลส ใหจาํ เอาไวทง้ั ๒ อยางนี้เปน
ขาศึกศัตรูกันก็ถูก หรือวาอยางหนึง่ เปนประเภทสกปรก กิเลสเปนประเภทสกปรก
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ธรรมเปนประเภททีช่ ะลาง ๆ ใหสะอาด นัน่ จําเอานะ นีก่ ารปฏิบตั ธิ รรม สด ๆ รอน
ๆ ศาสนธรรมของพระพุทธเจาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน อกาลิโก ๆ คอยรับ
เหตุ การกระทําของเราอยูตลอด ขอใหทําไปมากนอย อกาลิโก จะปรากฏ อกาลิโก มี
ตลอด ผลมากนอยจะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ อันนีก้ ารปฏิบตั ติ วั เอง
ชาวพุทธเราไมคอ ยมีภาวนากัน แมตง้ั แตพระเราไมวา พระองคไหน ๆ
สวนมากไมคอ ยไดสนใจภาวนา ดีไมดเี บือ้ งตนเราก็เคยไดทราบมาจากครูบาอาจารย
ที่ทานออกปฏิบัติกรรมฐาน คือ พอแมครูจารยมน่ั หลวงปูฝ น ทานเคยเลาใหฟง เปน
ความทีเ่ ขาไมเคยรูเ คยเห็น ทําใหสงสัยสนเทห เปนเสนียดจัญไรของพระทั้งหลายทั่วๆ
ไปเพราะเขาไมเคยทํา ทานอาจารยมน่ั ก็เคยเลา ทานอาจารยฝน ก็เคยเลาเรือ่ งอยางนี้
นีค่ อื คนไมเคยภาวนา ไมเคยอยูใ นปาในเขา เห็นพระปาพระเขาเปนของแปลก
ไปได เห็นผูภาวนาเปนของแปลกไปได มันก็คอย ๆ ชินกันมาทุกวันๆ นีล้ ะ เพราะ
กรรมฐานมีมากสอนคนใหรตู ามหลักความเปนจริง ยอมรับ ๆ มากแลวมันจะถกเถียง
กันไปไดยังไงใชไหม มันก็ตองยอมรับกัน ทําไมไดก็ตองยอมรับ ยอมรับผูทําได นีล่ ะ
เรือ่ งราวมัน ภาวนามันไมคอ ยมี ทีนี้คอยกระจายออกไป ๆ ก็ไมพนจากสมัยปจจุบันนี้
คือ พอแมครูอาจารยมน่ั เรา อาจารยเสารเรา กระจายออกไป ครูบาอาจารยทง้ั หลายที่
เปนลูกศิษยของทานแตกกระจายไปทุกภาค ๆ
นีล่ ะทีนเ้ี รือ่ งอัฐกิ ลายเปนพระธาตุเราจะเห็นไดชดั โถ เวลาถามจริง ๆ แลวมี
อยูแทบทุกแหงทุกหนนะ พระกรรมฐานเรา ตายแลวอัฐิกลายเปนพระธาตุ ๆ ครูบา
อาจารยทง้ั หลายเปนพระธาตุ ๆ คอยซอกแซกซิกแซ็ก รูเ งียบ ๆ มีเงียบ ๆ ทานไมได
แสดงออกมามีเยอะนะ
นีล่ ะการภาวนา การภาวนาเปนการซักฟอกจิตใจ เมือ่ จิตใจบริสทุ ธิเ์ ต็มที่
แลวก็ฟอกธาตุฟอกขันธ ใหบริสทุ ธิต์ ามสวนของธาตุขนั ธซง่ึ เปนสวนหยาบ จน
กลายเปนพระธาตุได มีอยูเ ยอะนะเวลานี้ ไมใชนอย ๆ เราทราบมาเรือ่ ย ๆ สวน
มากจะเปนพระนะ อยูใ นปาในเขาทานภาวนา ทานเปนอยางนัน้ ๆ ขึน้ มา แลว
รวมยอดก็คือวา เวลาทานตายแลวอัฐขิ องทานกลายเปนพระธาตุ ๆ มีเยอะนะ
เวลานี้
นี่ละถามีผูปฏิบัติอยู ธรรมะก็แสดงใหเห็นผลอยู เหมือนทีเ่ ราวิง่ ตามกิเลส ผล
ของกิเลสก็ใหเห็นอยู เห็นทัว่ หนากันไหม หรือวามีแตดเี รือ่ ย ๆ ถากิเลสแลว เหอ ถา
วากิเลสแลวดีเรือ่ ย ๆ อยูน น้ั เหรอ จนจะเปนจะตาย หนังถลอกปอกเปกก็ยังวาดี ๆ

๙

อยูเรื่อย เพราะฉะนัน้ ถึงวาใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตนนะ เรือ่ งพุทธศาสนานีค้ อื
ตลาดแหงมรรคผลนิพพาน อกาลิโก สด ๆ รอน ๆ คอยเปนผลตลอดจากเหตุของผู
ปฏิบัติตลอดเวลา ขอใหทําไปทุกอยาง ไมวา ประเภทไหนมีผลดวยกันหมด เหตุปบ ลง
ไปผลตองมา ๆ มาหยาบมาละเอียดตางกันเทานัน้ แหละ มาดวยกัน เรียกวาเหตุเปน
แมบทของผล พอทําเหตุขึ้นไปผลก็ปรากฏขึ้นมา ๆ เรือ่ ย ๆ อยางนัน้ ละ ใหพากันตั้ง
ใจปฏิบตั นิ ะ
นีเ่ ราก็ไดเคยพูดใหฟง เรือ่ งการภาวนา ถือเปนของสําคัญมากในวงพุทธศาสนา
ครั้งพุทธกาล พระพุทธเจา พระสงฆสาวก บริษทั ทัง้ หลายฆราวาสญาติโยมก็หนาแนน
ดวยการภาวนา ครัน้ ตอมาหัวหนาก็คอ ยรอยหรอไป ๆ ลูกนองก็ลมเหลวไป แลวสุด
ทายก็เลยจะไมมี ไมมกี ารภาวนาไมมเี รือ่ งนับถือศาสนา ทีนี้ก็มีแตกิเลสพอกหัว ๆ ไป
ทีไ่ หนจึงมีแตความเดือดรอนวุน วาย อํานาจของกิเลสจะแสดงแตความเดือดรอนวุน
วาย ความกังวี่กังวล ความดีดความดิ้นตลอด ทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุ
โลกจะหาความสงบไมได เพราะกิเลสมีอยูหัวใจของสัตวทุกตัวสัตวไป ยิ่งมา
แสดงในตัวบุคคลและแสดงในบุคคลผูใ หญโตทีส่ าํ คัญตนวาใหญ ๆ วามีความรูค วาม
ฉลาดหรือประเทศใหญเขาไปแลวยิ่งพองตัวขึ้นมาใหญ นั่นละมันจะมาแผลงฤทธิ์พน
ยาพิษออกมาเผาซึ่งกันและกันใหโลกฉิบหายได เพราะอํานาจของกิเลสทีส่ าํ คัญตนวา
ความรูน เ้ี หนือโลกวางัน้ เถอะนะ แตมันไมเหนือกรรมละซิ ไมเหนือธรรมละซิ ทําไป
อะไรมันก็เปนไฟเผาเจาของ วันนีก้ พ็ อสมควรแลวเทศน เอาละพอ
ชมถายทอดสด ธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

