เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖

พุทธศาสนาเปนเอกเพราะจิตตภาวนา
เมื่อวานนี้ทองคําได ๒ กิโล ๕๔ บาท ๒๑ สตางค ดอลลารได ๗๑๐ ดอลล ทอง
คําที่ไดเพิ่มหลังจากเรามอบแลว ๑๓๒ กิโล ๒๓ บาท ๑๑ สตางค ดอลลารได ๑๒๖,
๐๖๓ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ๕,๖๙๑ กิโลครึ่ง ดอลลารที่ไดแลวทั้งหมดเปน
๗,๓๒๖,๐๖๓ ดอลล งานบุญประทายขาวเปลือก ขาวเปลือกได ๘,๕๗๐ กระสอบ ปซืน
นั้นได ๖ พันกวากระสอบ แลวปกลายนัน้ ได ๖ พันกวาเหมือนกัน ปนี้ได ๘ พันกวา นับ
วาไดมากกวาทุกป
เมื่อวานซืนนี้ก็ไปพรเจริญ ไดใหรถพยาบาลคันหนึง่ อุลตราซาวดเครือ่ งหนึง่
เหลานีม้ แี ตราคาแพง ๆ นะ เขาพูดมาเราฟงดวยเหตุดวยผลทุกอยาง สมควรจะ
สงเคราะหแลวเราใหเลย เขามีรถอยูค นั เดียวใชลาํ บากมาก เราก็เลยให กับอุลตราซาวด
ใหทั้งสอง มันก็ลา นกวาแลว อยางนี้แลวมันแยกไปโนนแยกไปนี้อยูเรื่อยเขาไมได
เรื่องของเราที่เทศนแตกอนก็เทศนทั่วประเทศไทย เวลานี้ออกถึงเมืองนอก ดวย
มีเครื่องมือที่สะดวกทันการ ก็เลยกระจายออกไปกวางขวางก็พอดีกับความนึกคิดของเรา
ทีฝ่ ง มานานแลวนะ แตยังไมคอยออกเทาไรนัก เพิง่ เริม่ ๆ ออกตอนนี้แหละ ตอนได
ออกชวยชาติบานเมือง เกีย่ วกับเรือ่ งการเทศนาวาการในธรรมะประเภทตาง ๆ แลวมัน
จะเขาถึงจุดทีว่ า ภาวนา อันนี้เราสอนไปบางเล็กนอยไมไดมากนัก ทั้ง ๆ ทีค่ าํ วาภาวนาใน
พุทธศาสนานี้เปนธรรมที่เปนแกนเปนหลักของธรรมแท ๆ หลักของพุทธศาสนาโดยแท
คือจิตตภาวนา
หลักใหญของศาสดาที่จะอุบัติขึ้นมาก็ออกมาจากจิตตภาวนา อยางทีเ่ ราเห็นแลว
ทรงเจริญอานาปานสติ นั่นละตน รากเหงาของพระพุทธเจาจะตรัสรูขึ้นมา จากจิตต
ภาวนา ที่พระองคทรงบําเพ็ญมากอนใครทั้งนั้น หลังจากนัน้ มาแลวก็สง่ั สอนสัตวโลก ยก
ปฐมสาวกขึ้น เชน เบญจวัคคียท ง้ั ๕ ทานสอนเรือ่ งภาวนาเรือ่ ยมา บรรดาพระสงฆสาวก
และสัตวโลกทั่ว ๆ ไปทีไ่ ดบรรลุมรรคผลนิพพาน จนถึงขั้นสูงสุดนี้ออกจากจิตตภาวนา
จิตตภาวนามีพน้ื ฐานแหงความดีทง้ั หลายหนุน ๆ อันนีเ้ รียกวา เปนเหมือนเข็มเทียว คุณ
งามความดีทั้งหลายเหมือนดายเย็บ ดายเย็บเรานีล้ ะ เข็มเดิน เย็บตามเข็ม
นีล่ ะเรือ่ งพุทธศาสนาของเรานีค้ อื จิตตภาวนาเปนหลักสําคัญมาก เราก็ไมคอยได
สอนใครนัก เพราะเห็นวาเรือ่ งจิตตภาวนานีแ้ มตง้ั แตพระเองยังขีเ้ กียจ ลองไปถามดูซิ ดู
พระ มีพระวัดไหนบางทีเ่ ดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนา เรียกวามันติดทัง้ นัน้ นะ จะมีแต
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ปฏิเสธกันละ ไมไดภาวนาไมไดเดินจงกรมนี่มากตอมากนะ เราจะไปพูดอะไรถึงภาย
นอกที่เราจะตองสั่งสอนคนเกี่ยวกับดานภาวนา มันจึงหางไกลกันมาก เพราะฉะนัน้ เราจึง
ไมสอน สอนแตพระเรา พระก็พระเฉพาะวงปฏิบัติผูมุงหนามุงตาตอการปฏิบัติเพื่อ
กําจัดกิเลสตามทางของศาสดาเทานั้น นอกนั้นไมคอยสอน เห็นวาเปนการทํายาก นีห่ ลัก
ใหญใครก็ไมอยากทํา ๆ ตัง้ แตผทู ต่ี ง้ั หนาตัง้ ตามาสูก ารชําระสะสางกิเลสดวยจิตตภาวนา
เปนอยางยิง่ หรือเปนหลักใหญ ก็ยังไมอยากทํากัน ไมทํากัน
นี่ซิเราจึงไมคอยจะสั่งสอน ไปที่ไหน ๆ ทีนี้นานมา ๆ ความคิดนี้ก็คิดมานานก็
คอยระบายออกบาง การเทศนาวาการสัง่ สอนพีน่ อ งทัง้ หลายก็มเี ริม่ ภาวนา ติดแนบไป
บางไมมากนัก ไมมาก ตอมาก็คอยเพิ่มขึ้น ๆ เรือ่ งจิตตภาวนา นีห่ ลักของศาสนาพุทธ
ศาสนาทีเ่ ปนเอกไดเพราะจิตตภาวนา เปนรากฐานอันสําคัญมากทีเดียว จึงจะเวนไป
ไมไดในคําวาจิตตภาวนาซึง่ ประจําพุทธศาสนาของเรา สวนศาสนาอืน่ ใดเราไมคอ ยไป
สนใจละ เขาจะมีภาวนาหรือไมมเี ราก็ไมทราบ แตพระพุทธเจาหรือพุทธศาสนาของเรานี้
มีเรือ่ งจิตตภาวนาเปนสําคัญมาก เปนรากฐานของพระพุทธเจามากอนดวย รวมแลวเปน
รากฐานพุทธศาสนาครอบไวหมดดวยจิตตภาวนานี้ ถาลงไดบําเพ็ญทางดานจิตตภาวนา
จะไดรคู วามหนักเบามากนอย ความละเอียดลออของธรรม ทีพ่ ระพุทธเจาของเราเอง
ทรงแสดงไวแลวไปโดยลําดับ คือจะคอยรูไปโดยลําดับ รูจ ากตํารับตําราทีท่ า นบําเพ็ญมา
แลว ทานรูท า นเห็นแลวทานแสดงไวนน้ั เปนรูอ ยางหนึง่
รูเปนความจํากิเลสไมถลอกปอกเปกนะ
เมื่อรูดวยความจริงคือจําไดแลวมา
ปฏิบตั เิ ปนความรู ความจริงปรากฏขึ้นมา กิเลสก็คอยถอดคอยถอนออกไปเรื่อย ๆ จึง
เรียกวาจิตตภาวนาเปนสําคัญ ศาสนาพุทธของเราถืออะไรเปนหลักพุทธศาสนาบอกวา
จิตตภาวนาเทานัน้ พอ ไมมีสิ่งใดจะเหนือนี้ไปไดละ พระพุทธเจาก็เปนลูกจิตตภาวนา
พระสงฆสาวกก็เปนลูกจิตตภาวนา พวกเราทัง้ หลายนีจ้ ะเปนพอจิตตภาวนาไดยงั ไง มันขี้
เกียจขีค้ รานเหมือนหมูตายตัวหนึง่ มันไมอยากภาวนากัน มันถึงไมไดรูไดเห็นของแปลก
ประหลาดอัศจรรยที่พระพุทธเจาประกาศกังวานมาได ๒,๕๐๐ กวาปนแ้ี ลว ลวนแลวตัง้
แตธรรมทีเ่ ลิศเลออัศจรรยทง้ั ภายในภายนอก
ภายในคือพระทัยสวางกระจางแจง เพราะการชําระกิเลสทัง้ หลายดวยจิตตภาวนา
สิ่งภายนอกนอกจากพระทัยไปจะรูเห็นไปหมด เชน อยางบาป บุญ นรก สวรรค
นิพพาน เปรต ผี ประเภทตาง ๆ สัตวทว่ั แดนโลกธาตุทไ่ี ดเสวยกรรมอยูต ามอํานาจแหง
วิบากกรรมของตนนั้น มีอยูรอบพระทัย พระองคทรงรูแ จงเห็นหมดจากจิตตภาวนานีน่ ะ
จิตตภาวนาจึงเปนของสําคัญ
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จากนั้นก็มาถึงทานผูปฏิบัติตาม นอกจากพระพุทธเจาแลว บรรดาพระสงฆทง้ั
หลายก็ปฏิบัติตามนั้น ๆ ละกิเลสก็ละตามพระพุทธเจา รูเ ห็นเหตุการณตา ง ๆ ก็รเู ห็น
เหตุการณตามพระพุทธเจา ซึ่งเปนแบบเปนฉบับอันถูกตองตายตัวมาโดยลําดับอยูแลว
ดวยเหตุนเ้ี องการภาวนาจึงเปนของสําคัญมากทีเดียว
ละกิเลสไดมากนอยออกจาก
ภาวนา คําวากิเลสนัน้ ก็คอื ขาศึกตอธรรม ขาศึกตอใจของสัตวโลกนั่นเอง เฉพาะอยางยิ่ง
เปนขาศึกตอเราชาวพุทธ ยนเขามาเปนขาศึกตอนักจิตตภาวนา
นักจิตตภาวนาชําระสะสางกิเลสทัง้ นัน้ กิเลสเปนตัวภัย แกอันนี้ออกจิตใจคอย
สวางไสวออกมา นีเ่ รียกวาจิตตภาวนาเหมือนน้าํ ทีส่ ะอาด ซักฟอกสิ่งสกปรกคือกิเลสให
จางไป ๆ กลายเปนจิตที่สะอาดขึ้นมา ๆ จนถึงขั้นที่จิตบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน ธรรมกับ
ใจเปนอันเดียวกัน นีก่ จ็ ากจิตตภาวนาเหมือนกัน ไมนอกเหนือไปจากนี้เลย จึงควรได
เอาไปประพฤติปฏิบัติบางนะ สิ่งใดที่ไดปรากฏขึ้นประจักษตัวเองมันจะดูดจะดื่มนะจิต
ใจนะ รูธ รรมภายในใจนีก้ ด็ ดู ดืม่ ประเภทหนึง่ อันนีเ้ รียกวาประเภทเยีย่ ม รูขึ้นทีไรจิตใจ
ดูดดื่ม ๆ หนักแนนดูดดื่ม หนักแนนตลอด
จากนั้นก็รูเห็นสิ่งภายนอกอีกก็เปนความดูดดื่มเหมือนกัน
แตไมมีน้ําหนัก
เหมือนความดูดดื่มภายในใจที่ละที่ถอนกิเลสไปได แลวเกิดความอัศจรรยขน้ึ มาเปนผล
แหงความบริสทุ ธิ์ หรือเปนผลแหงความสะอาดของตนจากจิตใจโดยลําดับลําดาไป อันนี้
เปนของสําคัญมากทีเดียว ภายนอกมันก็รูอีกละ อันนั้นรูไปแตไมใชเปนเรื่องที่จะรูไปละ
กิเลส พวกเปรตพวกผี พวกสัตวนรกอเวจีอะไรนี้ ทั่วแดนโลกธาตุจะพนจากจิตดวงนี้ไป
ไมไดนะ เปดจิตดวงนี้ออกไปแลวจะรู ๆ เต็มกําลังนิสยั วาสนา ภูมวิ าสนาของตนๆ นัน้
แหละ นี่ก็ออกจากจิตตภาวนาไมไดออกจากอะไรนะ
เพียงเราเรียนเรียนไปเทาไรก็ไดแตชอ่ื แตเสียง วาบาปก็ไมเห็นบาป วาบุญก็ไม
เห็นบุญ วานรกไมเห็นนรก สวรรคไมเห็นสวรรค วานิพพานก็ไมเห็นนิพพาน จําไดแต
ชื่อไมไดเห็น แตภาคปฏิบตั นิ เ้ี ห็นนะ รู พอปฏิบัติไปรูไปเห็นไป ถาเปนเรื่องของกิเลสก็
ละไปถอนไปเรื่อย ๆ ๆ ไปอยางนั้น นีเ่ รือ่ งจิตตภาวนา แดนพุทธศาสนาทีอ่ ศั จรรยเลิศ
เลอก็คือจิตตภาวนานี้นะ ขอใหพี่นองทั้งหลายไดจดจําไปปฏิบัติ แตอยาไปคาดนะ ไป
คาดวาภาวนาทานวาจะรูอ ยางนัน้ จะเห็นอยางนี้ อยาไปคิดอยางนี้ไมถูก ใหตามองคแหง
การภาวนา อยูในหลักปจจุบันของจิต เชน เราภาวนาดวยอานาปานสติ ก็ใหรลู มเขาลม
ออก รูลมเขาลมออกอยูเทานั้น ๆ ไมใหไปคาดมรรคผลอะไร ดีชว่ั ประการตาง ๆ มัน
เปนสัญญาอารมณ ใหเอาลงปจจุบนั ปจจุบนั นีแ้ ลจะสามารถทําใหเกิดผลตาง ๆ ความรู
ตาง ๆ ขึน้ มาจากหลักปจจุบนั ใหเรายึดนี้
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ละกิเลสก็ละในปจจุบนั นะ ไมไดละดวยอดีตอนาคต ละดวยปจจุบัน พินจิ
พิจารณาดวยสติปญ
 ญาใหแนนหนามัน่ คง กิเลสจะคอยจางไป ๆ สิ่งที่ปดจิตใจของเรา
ของโลกทั้งหลายไมใหรูเห็นเหตุการณตาง ๆ ซึ่งมีมาดั้งเดิมก็เพราะกิเลสนี้เทานั้นปด
พอเปดจากนี้ออกไปแลวสิ่งเหลานั้นมีอยูแลว มันก็คอ ยรูค อ ยเห็นตามความสามารถของ
ตนไปเรื่อย ๆ ใหพากันตัง้ หนาตัง้ ตาภาวนาบาง วาศาสนาพุทธนีเ้ ลิศทีต่ รงไหน เลิศที่
จิตตภาวนาเปนตนเหตุบอกอยางนัน้ เลย ตนเหตุของพุทธศาสนา ตนเหตุของมรรคผล
นิพพานไปจากจิตตภาวนานีเ้ ปนสําคัญมาก สวนศาสนาอืน่ เขาจะมีภาวนาหรือไมมเี ราไม
สนใจนะ แตพทุ ธศาสนาทีเ่ ราเทิดทูนสุดหัวใจ และเทิดทูนสุดหัวใจของชาวพุทธเรานี้
ตองถือเรื่องจิตตภาวนาเปนสําคัญ นี้เห็นประจักษทีเดียว
อยางพูดอยูเวลานี้มันก็ทาทายอยูในใจนี่จะวายังไง ใครจะเห็นไมเห็นมันไมเคย
สนใจ ใครจะวามาหลอกมาลวงตมตุน วาพูดจริงไมจริงก็ไมสนใจอีกเหมือนกัน ยิ่งกวา
เรารูจ งั ๆ อยูใ นหัวใจเรา และทรงไวซง่ึ ธรรมอัศจรรยเต็มอยูใ นหัวใจแลว เราจะไปหา
ใครมาเปนสักขีพยาน สักขีพยานเหลานัน้ มันวิเศษวิโสอะไร ธรรมตางหาก ธรรมอยูกับ
ใจตางหาก ที่เปนสมบัติของตนนี้ใหตนไดเทิดทูนหรือวาอัศจรรยอยูในตัวเองนี้ตางหาก
นะ นี้เปนของแปลกประหลาดอัศจรรยกวาสิ่งใด เหนือจะเอาใครมาเปนสักขีพยาน อัน
นั้นเรื่องนอก ๆ เรือ่ งเจาของเปน สนฺทฏิ ฐ โิ ฏ ประกาศรูขึ้นประจักษตัวเอง โดยไมตองไป
ถามใคร นีต้ า งหากเปนธรรมอัศจรรย
เพราะฉะนัน้ จึงไมเคยสนใจวาใครจะเชื่อไมเชื่อก็ตาม ดังที่หลวงตาเทศน พูด
อยางจัง ๆ เทศนภาษาของธรรมตองพูดไปตามธรรม จะพูดอยางอื่นไมเรียกภาษาของ
ธรรม เราก็ตองพูดไปตามภาษาของธรรม ทีนี้ภาษาของธรรมกับภาษาของกิเลสมันเปน
ขาศึกกัน เพราะกิเลสกับธรรมเคยเปนขาศึกกันมาประจําอยูแ ลว ทีนี้ธรรมพูดอยางตรง
ไปตรงมา นี่มันขัดกับกิเลสที่เปนตัวออมแอม ๆ หลอกลวงตมตุนโลกมาเปนประจํา มัน
เขากันไมได มันก็หาเรือ่ งใสธรรมวา พูดหยาบ พูดโลน พูดดุ พูดดา นีม่ นั หาเรือ่ งไป
อยางนัน้ นะ
ดุดาที่ตรงไหน พิจารณาซิ หยาบ ๆ อะไร ถาวาเทศนหยาบ คําวาเทศนหยาบ
ทานชําระสิง่ หยาบตางหาก ทีนี้สิ่งหยาบคืออะไร ก็คือกิเลสนั้นเอง อะไรจะหยาบธรรม
ทานไมไดหยาบนะ ความหยาบคือกิเลส ความหนักคือกิเลส เทศนหนัก ๆ สอนหนัก ๆ
ก็เหมือนน้ําชะลางลงไป ฟาดลงเต็มถัง ๆ ๆ ลงไป เพราะความสกปรกมีมากตองชะลาง
อยางหนักเลย นีก่ เิ ลสมันก็หาวาหยาบวาโลน ตัวมันหยาบโลนมันไมใหแตะตองมัน นี่
ภาษาของธรรมตรงเขาไปเลย มันสกปรกที่ตรงไหนสาดเขาไปตรงนั้น กิเลสตัวสกปรก
มันก็หาเรือ่ งวาธรรมนีส้ กปรก ตัวมันสกปรกไมไดวานะ

๕

นี่ละภาษาของกิเลสมันตรงกันขามกับธรรม คือความจริงไมมกี เิ ลสมีแตความ
หลอกลวงตมตุนไปตลอดเลย สวนความปลอมไมมคี อื ธรรม มีแตความจริงลวน ๆ นีล่ ะ
มันแกกันอยูหรือวามันเปนขาศึกตอกัน ใหพี่นองทั้งหลายไดทราบ ใครมาพูดไพเราะ
เพราะพริง้ หอมหวนชวนฟงอยางนีเ้ ราเปนบากับเขานะ เขาออนนิ่มเทาไรยิ่งหลอกคนได
สนิท เขาจะไปตมตุนกันเอาจนหมดไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว ก็เพราะความหลอกลวงตม
ตุน นิม่ นวลออนหวานไพเราะเพราะพริง้ นัน่ เอง ถาบอกวาขาจะมาตมแกนะ ใครจะให
ตม พูดอยางตรงไปตรงมานี้ กิเลสมันไมไปอยางนั้นมันหลอกลวง ถูกตมเอาเสียจน
แหลก
สวนธรรมทานไมนะ ทานตรงไปตรงมา ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก จึงเปน
ขาศึกกันตลอดมาอยางนี้ อยางหลวงตาทีเ่ ทศนนก้ี บั ปจจุบนั เลย หลวงตาไมเคยสะทก
สะทาน ใครจะวาหลวงตาพูดดุพูดดา ดุก็ดุเพื่อดี แนะ ก็เปนธรรมเสีย หรือวาดาอะไรก็
เพื่อดี สกปรกก็ชําระสิ่งสกปรกตางหาก ธรรมทีน่ าํ มาชําระนัน้ ไมไดสกปรก ธรรมะเปน
ของสะอาดแตชะลางลงไปหาความสกปรกของสัตวโลก สัตวโลกมันก็คือความสกปรก
แลวก็ไดแกกิเลสอยูที่สัตวโลก มันก็หาเรือ่ งวาเทศนหยาบไปเสีย ตัวมันตัวหยาบ ๆ มัน
ไมใหวา มันปด ธรรมตองตรงไปตรงมาเรียกวา ภาษาธรรม เมื่อยังเทศนสอนโลกอยูตอง
นําภาษาธรรมออกเทศน จะเอาภาษาอื่นมาเทศนไมได ถาเทศนภาษากิเลสมันก็เปน
กิเลสไปดวยกัน ไมเห็นแปลกประหลาดอะไร แลวชะลางกิเลสไมได นอกจากเพิ่มพูน
กิเลสเขาไปเทานัน้ ตองชะลางดวยอรรถดวยธรรมซึ่งเปนภาษาตรงไปตรงมานี้เทานั้น
นีล่ ะทานทัง้ หลายจําเอานะ เราจะเทศนอยางนีต้ ลอดไป ใหเทศนอยางอื่นไมได
เพราะกิเลสเปนอยางนัน้ การชะลางตองชะลางดวยน้ําอยางนี้ตลอดไปเหมือนกัน คือ
ดวยธรรม เอาละวันนีพ้ ดู เพียงเทานัน้ ละมันเหนือ่ ยแลว
อานและฟงธรรมะหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

