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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

คัมภีรใ หญ
สรุปทองคําและดอลลารวนั ที่ ๑๑ เมือ่ วานนี้ ทองคําได ๑ บาท ดอลลารได ๑๒๘
ดอลล เวลานี้ไดดอลลารที่จะเขาคลังหลวงพรอมกันกับทองคํานั้น ๑๓๓,๗๐๖ ดอลล
รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ๖,๐๕๐ กิโลครึง่ รวมดอลลารทง้ั หมด ทั้งที่เขาคลังหลวง
แลวและยังไมไดเขาเปนดอลลาร ๗,๓๓๓,๗๐๖ ดอลล เราไมไดเตือนเกี่ยวกับเรื่องทอง
คํา ไปหมุนตั้งแตทองคํา ๆ เลยไมไดพูดถึงเรื่องดอลลารเลย อยาลืมวาทองคําที่จะเขา
มอบคราวนี้ ๕๐๐ กิโลนัน้ ดอลลารตองติดตามไป ทีใ่ หเหมาะทีส่ ดุ ดอลลารควรจะได ๓
แสนดอลล เพราะคราวทีแ่ ลว ๆ มานี้ไมได ๓ แสนดอลล นี่เราลืมไมไดพูดถึงเลย พึ่งจะ
มาเริม่ วันนีแ้ หละ
นีก่ ไ็ ดดอลลารแลวเวลานี้ ๑๓๓,๗๐๖ ดอลล เราก็พยายามทีจ่ ะใหได ๓ แสน ถา
หากวาไมไดจริง ๆ เงินไทยเรา ๒๑ ลานนีเ้ ราจะถอนออกมาซือ้ ดอลลารไปเลยเทียว ไม
ควรที่จะมีแตทองคําไปโดดเดี่ยวคนเดียว เปลีย่ วมากนาหวาดเสียว ตองเอาดอลลารติด
แนบเปนองครักษไปดวย เราก็ลืมไมไดพูดนะ หมุนตั้งแตทองคํา พึ่งมาระลึกไดเดี๋ยวนี้
แตยังไงจะเอาละ คิดวาไมควรจะใหตาํ่ กวา ๓ แสน เพราะเรามีเงินอยูก อ นหนึง่ แลว ๒๑
ลาน ที่เราถอนเงินไปทางโนนใหซื้อทองคําทั้งหมด แตทางโนนซือ้ แลวเห็นวาทองคํามัน
จะพอดีอยู เลยไมซื้อหมด เลยหักเงินไว ๒๑ ลาน ๒๑ ลานนี่ที่จะติดตามทองคําไปอีก
ดวยการซื้อดอลลารเขาไปตามกัน เราพึ่งระลึกได
มันยุงมากจริง ๆ นะเรา ดอลลารยังไงจะตองติดตามไปละ เราคิดวามันควรจะได
๓ แสนนะ เราหวังได เพราะจากนี้ไปถึงโนนก็ยังอีกตั้งนาน ทีนเ้ี วลาระลึกไดแลวอยางนี้
จะไปเรื่อยละนะ เตือนเรือ่ ยทีเดียว ใหติดตามทองคําไปเลย กอนหนานี้ระลึกไมไดนะ
หมุนตั้งแตทองคํา ดอลลารเลยไมไดคิดอะไร ๆ พึ่งมาคิดนี่ เห็นวาทองคําจวนจะถึงจุด
หมายทีเ่ ราตองการแลว เลยมาระลึกถึงดอลลารได ทีนี้จึงควาเอาดอลลารตามกันไป ยัง
ไงก็ใหได ๓ แสนละคราวนี้ ขาดเทาไรเราก็เอาเงินของเราซือ้ เลยใหพอ ๓ แสน อันนี้
คอยดูไปกอน จากนี้ไปถึงโนนยังอีกเดือนเต็มเลยนะ มันจะไดไปเรื่อย ๆ แหละทั้งทอง
คําและดอลลาร จะไดไปตาม ๆ กัน คือคราวนีจ้ ะใหไดทองคําน้าํ หนัก ๕๐๐ กิโล และ
ดอลลาร ๓ แสน ที่เราคิดไวตามปกติเปนคูเคียงกันไปนี้คิดไวเปนพื้นฐานเลย กะวาจะให
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ไดดอลลารสกั ๓ แสน จากนัน้ มาแลวระลึกดอลลารไมไดเลย มีแตทองคํา ๆ พึ่งมาระลึก
ไดวนั นีแ้ หละ จึงปลุกดอลลารขึ้น นอนอะไรไมตื่น
เมือ่ วานไปวัดธรรมอินทร แลวไปโรงพยาบาล เอาของไปมอบโรงพยาบาล ก็ไม
ไดใหอะไรเขาแหละ ไมคอยมีอะไรจําเปนนักเราก็บอกวา เราขอผานไป ผานไปเพื่อจุดที่
จําเปน ๆ ซึ่งมีขวางหนาอยูตลอด เพราะฉะนัน้ เมือ่ วานนีจ้ งึ ไมไดชว ยอะไรทางโรง
พยาบาลนายูง เปนแตเพียงเอาสิ่งของไปสงใหแลวก็ออกมาเลย ไปพูดถึงเรื่องจะโอนเงิน
ไปใหวดั นาคํานอย ซึ่งกําลังจะซอมกําแพงเวลานี้ เริ่มลงมือแลว เราจะรีบโอนเงินไปให
เพราะตอจากนี้ไปเราจะไปโนนไปนี้จะไมมีเวลา จึงรีบโอนเสีย โอนทางนี้แลวก็โอนทาง
ภาคใต ทางพังงา กระบี่ นัน่ ก็โรงพยาบาล กอนที่เราจะออกเดินทาง อีกอยางหนึ่งก็อาจ
โอนไปหาคุณชายปา เกีย่ วกับลาดยาว มี ๓ จุดที่จะตองทําในระยะนี้
เมื่อวานเทศนที่กาฬสินธุก็ไดฟงแลวไมใชเหรอ เมือ่ เชาเห็นเราออกจากโนนมา
ขึ้นรถมาไมทราบยังไงตูมตามลงเลย ตูมตามลงมามาถูกจังหวะพอดี มาอะไร ดุเอา พอดุ
แลวเปดเลยเรา (ตามไปฟงเทศนทานอาจารยที่วัดดงเมือง ครบเครื่องพอดี) โหย วัดดง
เมือง ครัน้ เวลามันไปได ไปไดของไมเปนทามา ไปพูดอะไร ๆ ก็ไมรูละนะ ไปโดนเอาที่
มันฝงอยูในนี้มา คิดดูซิตั้งแตวันบวช ๗๐ ปใชไหมละ มันพึ่งออกวันนั้น มันมาสัมผัสวัน
นั้นออกปุบปบเลย
คือไปกาฬสินธุ พูดไปพูดมา นี่มันก็อยูในนี้มาได ๗๐ ป ตั้งแตบวชแลวระลึกกัน
ไมไดเพราะไมใชเปนเรื่องที่จะระลึกวางั้นเถอะ มันผานไปเหยียบไปเหยียบมา พอดีผาน
มากาฬสินธุต อนคืนวันนัน้ วันนั้นพูดไปพูดมาเลยไปโดนนั้นเขามา มันก็ออกมาเลย พวก
หมอลําสอย คือทางภาคอีสานเขาเวลาลําจบลงปบ เขาขึน้ แทรก ๆ คือจบแตละพัก ๆ ที่
เขาลําไป ๆ แลวจบพัก เรียกวาหายใจใหญ นั่นละพวกนี้มันก็ขึ้น กองที่คอยแอบ เรียกวา
กองสอย มันจะขึ้นตอนนั้น โหย นาขบขันดีนะเวลาเขาสอยนาฟงนะ นีเ่ ราจําไมได มันก็มี
เทานี้ละที่เอาออกมานี่ แตกอนจําไดมาก ๆ มันก็ ๗๐ ปจะเอาอะไรมาเหลือ ไมใชสิ่งที่
เราไปเกี่ยวของกับมัน มันก็ติดของมันอยูงั้น วันนั้นถึงไดออกเรื่องราวมัน
นีเ้ ราไมพดู พวกนี้มองดูหนาไหนหนามันไมมีวาสนาพอจะฟง ใครจะสมควรกับนี้
อันนี้มันตองคนมีวาสนามันถึงไดฟง ใครไมมีวาสนาไมไดฟง พอเขาลําหยุดปบ ไอพวก
กองสอยมันจะขึ้นปบ ๆ แลวคนก็หวั เราะกันลัน่ ทุกที คือมันมีแตเรื่องขัน ๆ นะ ออกมา
สอยเอาแตเรื่องขัน ๆ ใหคนไดหวั เราะกันลัน่ ๆ เวลาพวกหมอลําเขาลําจบ พักหายใจ

๓

เฮือกใหญหนึ่ง นั่นละกองสอยมันขึ้นตอนนั้น หัวเราะกันลัน่ ๆ อันนีเ้ ราก็ไดยนิ เขาสอย
เราก็ไดฟง ลําเหมือนกันนีว่ ะ
พอเขาจบลงไป ฟงพวกนี้นะ พอลําจบปบลงไปนี้ สอย ๆ เขาขึน้ นะ สอย ๆ เฒา
ซิตาย บายของผัวนึกวาแมนหัวลูก มา ๆ แมซหิ ม ผาให มันจะบขบขันที่ไหน มันเปนแต
อยากหัว นีล่ ะขึน้ ทีไรคนถึงหัวเราะลัน่ คือมันขึน้ แนวคนบคดิ บอา น (หลวงตาคะ ตอน
หลวงตาขึน้ ทีก่ าฬสินธุด งั กวานี้ เพราะเขาฟงภาษาลาวรู ทางนี้ฟงไมเปน) มันเปนอยางงั้น
โลกอันนี้ เขามีของเขาแทรกของเขาไปอยางงั้น ระยะนี้ดูไมคอยมีลํา เงียบ ๆ ทางภาค
อีสาน แตกอนมีงานอะไร เห็นมีลํามีอะไร เดีย๋ วนีเ้ งียบๆ เราก็ไมเคยสนใจกับมันวามีงาน
หรือไมมีงาน ก็ไมทราบวาเงียบหรือไมเงียบ ไอโลกธรรมดามันไมเงียบแหละ ไมเห็นมา
แสดงตอหนา ตั้งแตบวชมานี้ก็ไมคอยไดเกี่ยวของกับเรื่องเหลานี้เลย แมแตอยูภ าค
อีสานก็ไมเคยไปเกี่ยวของ
เมื่อวานทูลกระหมอมทานก็มา ทานจะมาเรือ่ ย ๆ ครั้งกอนมาบวกกันกับเรื่องอื่น
บาง คือภาวนาบวกกับเรือ่ งอืน่ มาคราวนีม้ แี ตเรือ่ งภาวนาลวน ๆ มาก็เลาเรือ่ งภาวนาให
ฟง ทานภาวนาเอาจริงเอาจังมาก ไมมีลดมีละ งานการขนาดไหนถึงเวลาทีจ่ ะเอา ตองถือ
เปนความจําเปนอยางยิง่ ปลอยหมดเลย ภาวนาไมหยุด เกงนะ ทําทุกวันภาวนา ทุกอยาง
ในเรือ่ งดานธรรมะ ถึงเวลาของทาน ปลอยงานหมดแลวทานจะเขาหาทางดานธรรมะลวน
ๆ เลย นัน่ จริงจังอยางงัน้ นะ ฟงซิ นี่ละทําอะไรใหมีจริงมีจัง ถึงทําวาระไหนใหเปนไปเลย
ๆ มันก็เปนผลขึ้นมา
อยางทูลกระหมอมพูดเมื่อวานนี้นาฟง มานีก้ ต็ ง้ั หนามาโดยเฉพาะ มาเรือ่ งภาวนา
เวลาจะไปนีย้ งั บอกวาอาทิตยหนาจะมาอีก แตจะมาก็จะตองโทรมาถามดูเสียกอน วาเรา
อยูหรือไมอยู เพราะเราไมคอ ยแนนอนนัก เดีย๋ วไปนัน้ ไปนี้ นีว่ นั ที่ ๑๔ ก็จะไปบานโพน
แลวไปคางทีน่ น่ั คืนหนึง่ วันที่ ๑๕ กลับมา มาคางคืนทีน่ ่ี วันที่ ๑๖ ออกเดินทางไปอีก
เผาศพทัง้ นัน้ แหละ เราไมแนเรือ่ งการอยูก ารไปเอาความแนนอนไมได แตทานก็บอกไว
วาทานจะมาอาทิตยหนา มาเกีย่ วกับเรือ่ งนีแ้ หละ
เราจึงไดรอ้ื ฟน ภาวนาขึน้ มา ใหบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลายชาวพุทธเราไดทราบทัว่ ถึง
กัน เพราะหลักใหญของพุทธศาสนาที่เลิศเลอประกาศกองมาได ๒,๕๐๐ ปกวานีแ้ ลว มา
จากภาวนานะ มีพระพุทธเจาเปนพระองคแรก เปนศาสดาขึน้ มาดวยการภาวนา รอย
เปอรเซ็นต เกิดขึน้ มาดวยการภาวนา เกิดเปนพระพุทธเจาขึน้ มาจากการภาวนา สง!ฆํ สร
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ณํ คจ!ฉามิ ของพวกเรา คือพระสงฆที่เปนสรณะของพวกเราเกิดขึ้นจากการภาวนา นี่
เรียกวารอยทั้งรอย พระพุทธเจารอย พระสาวกทัง้ หลายรอยเปอรเซ็นต เกิดขึ้นจากการ
ภาวนาทัง้ นัน้
บรรดาลูกเตาหลานเหลนทีส่ บื ทอดกันมาทีม่ เี หลือมาทุกวัน ๆ นีก้ ม็ าจากหลัก
ภาวนา ทีนก้ี ารภาวนาคอยรอยหรอลงไปๆ ศาสนาก็เริม่ จืดไป ๆ จางไป กิเลสรุมลอม
เขาๆ รุมลอมเขาไปเรื่อย ๆ ศาสนาก็เลยจะกลายเปนศาสนาประเพณี ถาไมมหี ลักภาวนา
เปนตัวยืนสําคัญแลว เรือ่ งเหลานัน้ มันก็สกั แตวา เปนประเพณี การทําบุญใหทานอะไร ๆ
นีก้ ก็ ลายเปนประเพณีไปเลย เพราะไมมีแมเหล็กอยูขางในเปนเครื่องดึงดูด หรือเตือน ที
นีเ้ มือ่ มีภาวนาแลว ผูภ าวนาทําไปเทาไร ก็ความดีความชั่วมีอยูดวยกัน ธรรมกับกิเลสมี
อยูในใจดวงเดียวกัน แลวแตเราจะคุย เขีย่ ขุดคนหาอันใด จะเจอขึ้นมา เพราะเปนของมี
อยูดวยกัน
แตในสมัยปจจุบนั นีส้ ว นมากตอมาก วางัน้ เลย โลกหมุนหาตั้งแตกิเลส เพราะ
ฉะนั้นจึงไดผลขึ้นมาเปนความทุกขรอนทั่วหนากัน
โลกกวางแสนกวางกิเลสทํางาน
กระจายไปหมด ดวยฟนดวยไฟเผาไหมทุกแหงทุกหน อะไรก็ตามถากิเลสแสดงตัวขึ้นที
ไร ไมวา สัตววา บุคคล แมแตไกยังไลตีกันเห็นไหม นัน่ กิเลสกําเริบ ไกไลตกี นั เราเห็นไม
ใชหรือ สัตวไลกัดกันอะไร ๆ คนทะเลาะกัน อยางนอยทะเลาะกัน มีแตเรื่องกิเลสออก
ทํางาน ๆ ทั้งนั้น ธรรมไมไดออก ถาธรรมออก อยูท ไ่ี หนสงบเย็น อยูค นเดียวก็เย็นภาย
ในใจ นี่จิตตภาวนาออกทํางาน อยูค นเดียวก็เย็น เกี่ยวของกับหมูกับเพื่อน มีแตเรื่อง
ความรมเย็นมาประสานกัน
คนนัน้ ออกมาก็เปนธรรม คนนี้ออกมาก็เปนธรรม บวกกันไปเรื่อยๆ มีแตความดี
ซึง่ เปนธรรมลวน ๆ ดวยกันแลวผาสุกรมเย็น ๆ นี่ละธรรมไปที่ไหนเย็นไป ๆ เย็นเพราะ
เหตุนี้เอง ออกจากใจ ออกจากใจทีผ่ บู าํ เพ็ญภาวนานีเ้ ปนอันดับหนึง่ เวลาออกมาแลวคุย
กันนีล้ มื เวล่าํ เวลา เหมือนกันกับทีเ่ ขาคุยกันเอิกเกริกเฮฮาเลนไพเลนโป นีไ้ มมเี วล่าํ เวลา
นะ ลืมทิศลืมแดน ทีนธ้ี รรมะเขาเทียบกันปบ เปนรอยเปอรเซ็นตเหมือนกัน พอเขาทาง
ดานภาวนาก็ลมื วันลืมคืนเหมือนกัน เวลาคุยธรรมะธัมโมกัน องคนก้ี ภ็ าวนา องคนั้น
ภาวนาหาแตธรรมใสหวั ใจ เวลามาถึงกันแลวกระจายออกมา องคนน้ั ไดภาวนาเปนอยาง
นัน้ ๆ อยูใ นสถานทีน่ น่ั ภาวนาเปนอยางนัน้ สถานทีน่ ภ่ี าวนาเปนอยางนี้ สวนมากมักจะ
เปนปาเปนเขา ที่บําเพ็ญสะดวกของนักภาวนา
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ทานออกมาจากปาจากเขา เชน พระกรรมฐานนี่ พอออกมาแลว มีครูอาจารยเปน
จุดศูนยกลางดวยแลวยิ่งฟงเพลินไปเลย องคนั้นมาก็เลาใหฟง ภาวนาอยางนัน้ ๆ องคนี้
ภาวนาเปนอยางนี้ ๆ องคนั้นเปนอยางนั้น นี่ธรรมะกระจายออกมาแลว ครูบาอาจารยก็
กระจายออกไป ทีนี้ตางคนตางเพลิดตางเพลิน ความรูค วามเห็นในธรรมนีก้ วางขวางมาก
นะ ไมไดคับแคบตีบตันเหมือนกิเลส กิเลสนีร้ มู ากเทาไรยิง่ คับแคบตีบตันบีบหัวใจเจา
ของเขาไป ๆ ใหเกิดความเดือดรอนวุน วาย
ถาธรรมะนี้ ถึงจะตัวเทาหนูก็ตาม ธรรมะอยูภ ายในใจ ใจไมใชหนู ธรรมะไมใช
หนู กระจายออกไปนี้จาไปหมด เย็น อยูคนเดียวทั้งวันก็เพลิน เพลินอยูใ นนี้ ไมไดดูดิน
ฟา อากาศ มืด แจง อะไรละ มันหากเปนอยูภ ายในจิต นีล่ ะธรรมกับใจ ความดีกับใจติด
กันแนบสนิท เย็นตลอด เชนเดียวกับคนทีม่ คี วามชัว่ ติดหัวใจ อยูไหนรอนเปนไฟ อยูคน
เดียวก็รอน ไปหาเพื่อนหาฝูงก็รอน ระบายออกไปสูกันฟงก็เผาไหมกันไป รอนตาม ๆ
กันไป เรื่องของกิเลสคือไฟ เรื่องของธรรมคือน้ําดับไฟ เวลากระจายออกไปนีเ้ ย็น ๆ
ดังที่พูดตะกี้นี้ พระกรรมฐาน นีล้ ะเปนหลักใหญ เวลาทานมาคุยกันนีล้ มื เวล่าํ
เวลา เพลินในธรรม ในความรูค วามเห็นของแตละองค ๆ ออกมานี้เปนคติ ๆ คือองค
หนึง่ รูอ ยางหนึง่ ไมไดรูเหมือนกันไปหมดนะ องคหนึ่งหนักในทางหนึ่ง องคหนึ่งหนัก
ทางหนึง่ รูท างหนึง่ ยิง่ เวลามาสนทนากันแลวมีตง้ั แตธรรมลวน ๆ ดีดวยกันหมด ใครจะ
รูทางไหนดานใดก็ดีดวยกันหมด นีเ่ พลินทีเดียว พอพูดอยางนี้เราก็ระลึกได ตอนนัน้ ทาน
สิงหทองไปภาวนาอยูใ นภูเขาทางจังหวัดมุกดาหาร กลับมานี้มาคุยกัน ศาลาหลังเล็ก ๆ
สองตอสองนะ ตั้งแตสองทุมนูนนะ ศาลาหลังเล็ก ๆ อยูห นาศาลานี่
คุยตั้งแตสองทุม ซัดกันเสียจนกระทั่งตี ๔ ฟงซิ สองคนเทานัน้ นะ เอากันอยูนั่น
แลวเราไปดูนาฬิกา โอตาย นาฬิกามันตี ๔ แลว ตอนนั้นเปนเดือนมิถุนา ตี ๕ มันสวาง
แลวใชไหมละ นี่ตี ๔ มันจะสวางแลว ไป ๆ ปุบ ปบ ลุกขึน้ เลยเราก็ดี ควาไดยา มเราก็ไป
เลยไมพูดอะไรละก็มองดูนาฬิกามันบังคับแลว จะสวางแลวนีไ่ ป สองคนเทานัน้ พอถึง
กุฏิแลวไมไดคิดวาจะนอน จากนัน้ ไปมันปวดเสน เรายืดเสน ไอเราเสียทาเพราะการยืด
เสนทีไรทีนน้ั ละนะ ยืดเสนทางนัน้ ยืดเสนทางนี้ พอเสนครัง้ สุดทายนีน้ อนหงายยืดเสน
หงายไปเลย หลับตลอด ฟาดเสียจนกระทัง่ ทานสิงหทองไปบิณฑบาตในหมูบ า นกลับมา
แลวเขาไปปลุก ยังไมตื่นนะนั่นนะ ดัดเสนยังไมหยุดเลย ไปสะกิดตีนปบ เหอ วาไง พระ
บิณฑบาตแลวเหรอ วางัน้ นะ พระบิณฑบาตแลวเหรอ บิณฑบาตกลับมาแลว โอย ตาย นี่
เห็นไหมบทเวลามันเพลิน เพลินในการคุย ออกไป หลับก็หลับเพลินไปเลยลืม
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นีพ่ ดู ถึงเรือ่ งการภาวนาลืมวันลืมคืนนะ ตั้งแตสองทุมถึงตี ๔ คุยกันเพลิน นีล่ ะ
อํานาจของการปฏิบตั ธิ รรม ถาลงธรรมไดเขาสัมผัสใจทุกสิ่งทุกอยางนี้จะปรากฏมีรสชาติ
ขึน้ มาแปลกประหลาดอัศจรรย มีสาระขึน้ มาในตัวของเรานะ ทีเ่ ราอยูธ รรมดา อะไรจะมี
ทวมเมฆก็ตามเถอะ มันไมไดมีปรากฏเปนสาระอบอุนอะไรภายในจิตใจ เหมือนธรรม
ภายในใจนะ สิง่ เหลานัน้ เราก็อาศัยเขาไปชัว่ กาลเวลา แย็บไปก็ เออ มีนน้ั มีน้ี ออกจาก
นัน้ มาแลวมันก็เปนความรุม รอนอยูภ ายในใจเปนประจํา ตางกันเรื่องภายนอกกับเรื่อง
ภายใน พอธรรมไดเริ่มเขาสัมผัสใจมากนอย ยิง่ มีหลักเกณฑแหงความสงบรมเย็นเขาไป
เรือ่ ย ๆ แลวอยูท ไ่ี หนเย็นไปหมด
อะไรไมยุงขางนอก มีแตอันนี้สบายทั้งวันทั้งคืน ยิ่งจิตหมุนเขาธรรมะมากเทาไร
โลกนีม้ นั ประหนึง่ วาเหมือนไมมไี ปแลวนะ มันปลอยเขามา มันจืดมันจางไปหมด หนุน
เขามา ๆ มีคณ
ุ คามีราคา ดูดดื่มอยูภายในใจดวงเดียว ๆ เทานัน้ ธรรมะเปนอยางงัน้ นะ
เกิดขึน้ จากการภาวนา ไมใชเกิดขึ้นจากอะไร เราเรียนตํารับตํารา เรียนเพื่อจะปฏิบัติตอ
จิตใจนะ แตเรียนแลวมันไมสนใจละซิ เลยมันกลายเปนหนอนแทะกระดาษไปเสียหมด
มีแตความจดความจําเต็มปาก แตหวั ใจมีแตกเิ ลสเต็มหัวใจ ธรรมะแหงผาก มันก็รอนละ
ซิ มีแตกิเลส กิเลสอยูที่ไหนรอนที่นั่น ธรรมะอยูไ หนเย็นทีน่ น่ั นีล่ ะเกิดขึน้ จากการภาวนา
นะ ความสงบรมเย็น เพราะฉะนัน้ ทานจึงสอนใหภาวนา
ผูภ าวนาจะเปนฆราวาสญาติโยม จิตไมมีเพศ เหมือนกันหมด ดีชั่วรูเหมือนกัน
หมด ทีนใ้ี ครมีการภาวนา เมื่อทําไปทํามา ตางคนตางขวนขวาย ธรรมมีอยู หากเจอกัน
จนไดในวันหนึง่ มีจนไดนน้ั แหละ ทั้ง ๆ ทีว่ นั นีว้ นั นัน้ เราไมเห็น บทเวลาจะเจอนีผ้ งึ ขึน้
มาเลย ถูกชอง โอกาสเหมาะสมปบ ขึน้ ไดเลย สวางจาขึน้ มาภายในใจ ตั้งแตบัดนั้นมา
จิตจะไมเปนอยางงั้นอีกก็ตาม เปนแลวผานไปแลว แตอารมณที่ฝงจิตดวยความแปลก
ประหลาดอัศจรรยในขณะทีภ่ าวนา จิตเปนอยางนั้นไมถอนนะ การทําทุกสิ่งทุกอยางของ
ผูม จี ติ ตภาวนาเปนเครือ่ งดูดดืม่ แลวหนาทีก่ ารงานทุกอยางจะราบรืน่ มีหลักมีเกณฑ
การทําบุญใหทานก็พิถีพิถันพินิจพิจารณาวัตถุทานของตน แลวการทํางานอะไร
ๆ นี้สติจะคอยเตือนเสมอ ทํางานนีเ้ ปนชิน้ เปนอัน เปนหลักเปนเกณฑ ไมเร ๆ รอน ๆ
นะ คนทีม่ ภี าวนาจึงตางกันมาก ไปทําหนาทีก่ ารงานทางโลก ธรรมะก็อยูในใจจะคอย
สอดสอง จะคอยดู ผิด ถูก ชั่ว ดี จะคอยเตือนตลอด นีล่ ะหลักของการภาวนา เตือนไป
ไดหลายแบบนะ ถาใจมีหลักขึน้ ไปทางดานภาวนา เรียกวาหนาทีก่ ารงานไมคอ ยผิดพลาด
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ไมคอยเสีย คนไมคอ ยเสียถามีการภาวนา หลักของการภาวนาจึงเปนของสําคัญประจําใน
พุทธศาสนาของเรา ถือเปนชั้นเอก พุทธศาสนาอยูท ภ่ี าวนา
นั่นละอยูตรงนี้ จึงอยากใหพี่นองทั้งหลายไดบําเพ็ญภาวนา ถึงมันไมเปนก็ตาม
การภาวนาทานบอกมีอานิสงสมากกวาอยางอืน่ จะเปนไมเปนก็ตาม ขวนขวายหาอยูน ้ี ไม
เปนก็เพื่อจะเปน ผลก็เกิดขึ้นวันละเล็กละนอย ถึงจะปรากฏสิ่งอัศจรรยไมอัศจรรย แต
ธรรมทีเ่ กิดขึน้ จากการบําเพ็ญของเราเขาในใจอยูต ลอด ๆ ตอไปมันก็เจอได นีล่ ะการ
ภาวนาจึงเปนของสําคัญมากทีเดียว ใครไมเคยไดภาวนาคนคนนัน้ ก็ไมเคยเห็นความ
แปลกประหลาด และไมเคยมีสาระในตัวเลย เอาอะไรมาโปะเขาไปมากนอยเทาไรไมมี
สาระ วาใหมนั จัง ๆ อยางงี้เลย เพราะจิตเปนผูร บั ทราบทุกสิง่ ทุกอยาง ทั้งดีทั้งชั่ว สาระ
และไรสาระ จิตจะเปนผูร บั ทราบทัง้ หมด
เมือ่ สิง่ เหลานีเ้ ขามาบรรจุกบั จิต จิตจะไมทราบไดยังไง วาเปนสาระหรือไมสาระ
ขางนอกเปนสาระ ขางในเปนสาระ อะไรเปนสาระกวากัน มันจะรูทันทีๆ เลย นัน่ ละการ
ปฏิบัติตัวเอง เราจึงไดเตือนเสมออยากใหพน่ี อ งทัง้ หลายชาวพุทธเราภาวนา เมื่อจิตใจมี
ความสงบรมเย็น ตัวของเรา ครอบครัวของเราก็เย็น ในวงเพื่อนฝูงก็เย็น ตางคนตางสน
ใจภาวนา เลยมีตั้งแตคนสงบรมเย็นไปตามๆ กัน สนใจในอรรถในธรรมไปตามๆ กัน
การทะเลาะแทบไมมี นัน่ เห็นไหม ธรรมเขาไปทีไ่ หนจะประสานเขาไป ๆ เลย ถากิเลส
เขาไปทีไ่ หนเผาไปเลย นัน่ คนมีภาวนาจึงเปนผูป ระสานทัง้ จิตใจตัวเองและคนอืน่ ไดเปน
อยางดี
การภาวนามันเลิศเลอขนาดไหน ที่ไดธรรมมาเทศนสอนพี่นองทั้งหลายนี้เอามา
จากไหน ก็เคยพูดแลวไมใชเหรอ ถาวาเรียนหนังสือก็เรียนจบป.๓ เวลาไปเรียนธรรมะนี้
ไมมีประมาณ วันนีเ้ ปดเสียใหชดั เจน เรียนธรรมะนีเ่ รียนไมมปี ระมาณ ทางโลกทางธรรม
แทรกเขามาเปนคติเครื่องเตือนกันไปเรื่อย ๆ มันก็กวางออก ๆ เรียนธรรมะ ถาพูดถึง
เรื่องธรรมะพระพุทธเจา พระไตรปฎกเราคนไปหมดนัน่ แหละ หากไมมีการสอบเปนชั้น
เปนภูมิ ชั้นภูมิก็มีแตนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก มหาเปรียญเทานัน้ เอง นอก
นัน้ ทีก่ วางกวานีม้ ากมาย เราเรียนผานไปแลวแตไมไดสอบ ทีนี้ประมวลมาทั้งหมดนี้มา
เขาทีจ่ ดุ ไหนทีเ่ ปนทีบ่ รรจุแหงธรรม จะเรียนมามากนอยทีไ่ หน ทีบ่ รรจุแหงธรรมอยูท ่ี
จิตตภาวนา
จิตตภาวนาเวลาไดปรากฏขึน้ มาแลวก็เริม่ ตัง้ แตความสงบ พอจิตสงบนี้จิตรวม
ความรูเ ขามา รวมพลังแหงความรูเ ขามา รวมพลังแหงความฉลาดเริม่ เขามา จิตมีความ
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แนนหนามัน่ คงเขาไปเทาไร ๆ ยิง่ เพิม่ ความแนนหนามัน่ คงของจิตดวยความเฉลียวแยบ
คายในเหตุการณตา ง ๆ มากขึ้น ๆ ภายในใจนีน้ ะ จากการปฏิบตั ไิ มใชจากการเรียนมา
ทีนี้จากนั้นก็ปฏิบัติเขาไปหมุนเขาไป ๆ รวมแลววากิเลสเปนตัวปดบังความรูท ง้ั หมด ถึง
จะกวางขวางขนาดไหนโลกธาตุกวางขนาดไหนกิเลสปดใหอยูในหัวใจ บีบหัวใจใหเปน
ทุกขอีกดวยนะ พอเปดกิเลสออกดวยจิตตภาวนา กิเลสจางไป ๆ จิตนี้จะคอยแสดง
ความสงางามออกมา ๆ สิง่ ไมเคยรู ๆ แลวรูกระจายออก ๆ พอกิเลสเปดออกจางออก
ทางนี้ออกเพราะจิตนี้เปนนักรู แลวจิตมีธรรมเขาดวย รูของจิตธรรมดากับรูธรรมเขา
ประดับจิตแลวมันรูแ ปลกตางกันนะ
ทีนี้มันก็คอยรูออก ๆ สิง่ ใดไมเคยรูเ คยเห็น อยางทีว่ า บาปบุญ เราคิดนอก ๆ
แตกอน ทีว่ า บาป บุญ ๆ วามีอยูที่ใด ๆ เหมือนหนึง่ วามีทบ่ี รรจุของบุญและบาปใชไหม
เวลาภาวนาเขาไปแลวอยูท น่ี ่ี นัน่ เห็นไหม มันไปรูท น่ี เ่ี ห็นทีน่ แ่ี ลวจะไปหาทีไ่ หนละ พระ
พุทธเจาทานบอกบาปมี บุญมี พระองคเห็นแลวอยูในพระทัยพระองค แลวอยูใ นสัตว
โลก แลวอยูในที่ทั่ว ๆ ไป เต็มไปหมด เห็นแลวทัง้ บาป ทั้งบุญ มาสอนดวยความรูจ ริง
เห็นจริงอยางนี้ จากนัน้ มาปฏิบตั ิ ก็บรรจุสง่ิ เหลานีเ้ ขามา ๆ อะไรแย็บออกมาบาปหรือ
บุญมันรูทันที ไมมีไดยังไงก็ผูผลิตบาปผลิตบุญผลิตอยูที่หัวใจเราทุกวัน แลวลบลางมัน
ไดยังไงวาจะไมมีบาปมีบุญ ไมมีสุขมีทุกขอยูในหัวใจสัตว ตัวเองเปนผูผลิตขึ้นตลอด
เวลาไมดีก็ชั่ว เปนอยางนั้นอยูตลอด
ออกจากนี้ก็กวางขวางออกไป ยิ่งออกทางดานปญญานี้ยิ่งเบิกยิ่งกวางออกไป ไม
คิดไมคาดไมฝน หากเจอหากเห็น เจอตรงไหนหายสงสัย ๆ ตลอดไปเลย กวางออก ๆ
กิเลสมีมากมีนอยก็รูกันละกันๆ ทัง้ กิเลสภายในทัง้ สภาวะภายนอกทีค่ วรจะรูจ ะเห็นมัน
จะรูจ ะเห็น กิเลสภายในนีจ้ ะมีหนักเบามากนอยมันจะรูจ ะเห็น ละของมันไปเรื่อย ๆ
ดวยสติปญญาที่ฉลาดแหลมคมขึ้นไปทุกวันเพราะการอบรม นี่ละเรื่องธรรมออกจากจิต
ลวน ๆ นะ ทีนเ้ี วลาปฏิบตั ไิ ป ๆ ยิ่งเบิกกวางออก ๆ ฟาดกิเลสขาดสะบั้นไปหมด อะไร
มาปดวะ นัน่ ทีน่ ่ี คัมภีรไ หนนะ นัน่ คัมภีรพระพุทธเจาคือพระจิต ออกจากนั้นหมด ไป
เปนพระไตรปฎกออกจากพระจิตของพระพุทธเจานี้นะ ออกจากพระทัยของพระพุทธ
เจาไปเปนคัมภีรท ง้ั หลาย คัมภีรใ หญจริง ๆ คือพระทัยของพระพุทธเจา พระสาวกทั้ง
หลายเปนคัมภีรใ หญ
ทีนเ้ี มือ่ เวลาบําเพ็ญใหเต็มนีแ่ ลว มันก็ออกไดรูไดตามภูมิของตนดวยกันทุกคน
นัน่ แหละ นีล่ ะธรรมนีธ้ รรมทัง้ แกกเิ ลส ชําระความทุกขทั้งหลายใหกระจายออกไปๆ จน

๙

กระทั่งไมมี สั่งสมความดีใหเดนดวงขึ้นมา ก็เปนจิตทีอ่ ศั จรรยขน้ึ มาจากจิตตภาวนา พา
กันเขาใจไหมละ เราพูดยอ ๆ อยางที่เราพูดอยูนี้นะ เราก็เรียนจบแค ป.๓ สอนพี่นอง
ทั้งหลายมา เฉพาะอยางยิ่ง นําพี่นองทั้งหลาย ๕ ป ไปเทศนที่ไหนบางฟงซินะ ๔-๕ ปนี้
ไปเทศนทไ่ี หนบาง นับเปนกีก่ ณ
ั ฑ ถาไปเรียนตามคัมภีรก็หมดกี่คัมภีรไมรูแหละ นีเ้ รียน
คัมภีรห ลวงคัมภีรใ หญละซิ ไดเอามาสอนพี่นองทั้งหลาย ไมไดประมาทพูดตามหลัก
ความจริง ไดสอนที่นี่ ออกจากที่นี่ การเทศนาวาการไมไปทางโนน ออกจากนี้หมุนจากนี้
เลย มีอยูที่นี่หมดแลวทั้งบาป บุญ คุณ โทษ ทุกสิ่งรวมอยูนี้ เปนทีบ่ รรจุของสภาวธรรม
ทั้งมวลอยูในนี้หมด เปดออกจากนี้เปดออกไปจะเปดเทาไร สมควรที่จะเปดออก หนัก
เบามากนอยไมตองบอกจะเปนขึ้นมาเอง ๆ เมื่อไมสมควรดึงออกก็ไมออก ธรรมะพระ
พุทธเจาเปนอยางนั้น อยูในความพอดี ใหพากันจําเอานะ
นีล่ ะจิตตภาวนา พระพุทธเจา พระสาวกทัง้ หลายทีว่ า แตกฉาน แตกฉานใน
หัวใจนะ ไมไดไปแตกฉานดินฟาอากาศ แตกฉานทีห่ วั ใจ เมือ่ ปฏิบตั ลิ งไปเจาของจะ
รูภ มู นิ สิ ยั วาสนาของเจาของเองไมสงสัยละนะ หากเปนขึน้ ในใจนีล้ ะ วันนีเ้ ทศนจติ ต
ภาวนาใหทา นทัง้ หลายไดเอาไปพิจารณา ความเลิศเลอทีส่ ดุ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้น
ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาจิตของทานผูบริสุทธิ์จากกิเลสนี้ไปไดเลย อยูท จ่ี ติ ตภาวนานะ
เอาละวันนีพ้ ดู เพียงเทานีล้ ะ
ชมถายทอดสด ธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

