๑
เทศนอบรมพระและฆราวาส ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด
เมื่อบายวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

รูแจงโลกดวยการภาวนา
วันนี้เปนวันมหามงคลกับพี่นองชาวพุทธเราทั้งหลายที่มารวมกัน ซึ่งมีทั้งพระ
และฆราวาสจํานวนมากมายอยางนี้จะไมคอยมี ประชุมกันนีศ่ าลาหลังนี้กวาง ๓๐ เมตร
ยาว ๖๐ เมตร แนนดวยผูคนพระเณร มีคราวนี้ละเปนคราวที่คนมากที่สุด ศาลาหลังนี้
เรียกวานอยไป ไมพอกับคนที่มานั่งชุมนุมอยูนี้ ทานทั้งหลายมาวันนี้เพื่อมุง อรรถมุง
ธรรมนําไปประพฤติปฏิบตั ิกายวาจาใจของตนใหเปนคนดี พระดี สิ่งที่ดีนี้ใครก็ชอบ สิ่ง
ที่ชั่วไมมีใครชอบ แตชอบทํากัน ผลไมยอมรับในการกระทําของตนก็ผดิ
การทําดียอมไดดี การทําชั่วยอมไดชวั่ เสมอมา ปดไมออก ใครทําดีอยูที่ไหนก็ดี
อยูที่แจงก็ดี อยูที่ลับก็ดี ใครทําชั่วอยูที่แจงที่ลับก็เปนความชั่วตลอดไป ทานวา นตฺถิ
โลเก รโห นาม ความลับยอมไมมใี นโลก แมจะลับหูลับตาใครแตก็ไมลับสําหรับผูที่ทํา
เสียเอง ทําอยูในที่มืดทัง้ ดีทั้งชั่วก็เปนดีเปนชั่วอยูในที่มืด ทําในที่แจงก็เปนดีเปนชั่วอยู
ในที่แจง เพราะฉะนั้นจึงรักษาตนใหดีอยูในสถานที่ทุกแหง ไมวาที่แจงทีล่ ับดีอยูกับเรา
ไมไดดีอยูกบั ที่แจงที่ลับ ใหพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
แบบฉบับของชาวพุทธเรานี้ ก็เปนแบบฉบับที่ถูกตองเหมาะสมดีแลวทุกอยาง
หาที่ตองติไมได ผูที่มาแสดงแบบใหเราฟงก็คือพระพุทธเจา เปนศาสดาเอกของโลกไม
มีใครเสมอเหมือน วาพระทัยคือใจก็บริสุทธิ์สุดสวน ธรรมก็บริสุทธิ์ นํามาสอนโลกก็
เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทุกอยาง ควรแกการที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติดดั
กายวาจาใจของตนใหเปนพระดี คนดี คนดีอยูทไี่ หนก็ดี อยูท ี่แจงที่ลับดีทั้งนั้น ถาชั่ว
แลวปดไมอยู อยางไรก็ชั่ว อยูในที่ลับก็ชั่ว อยูในที่แจงก็ชั่ว ฉะนั้นจึงตองไดระวังอยูที่
ตัวของเราเองโดยไมมที ี่ลบั ที่แจงนั้นละเหมาะสมดี
พระเราก็มาจํานวนมากวันนี้ ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจปฏิบัติ พระดีนี้สําคัญมาก
พระดีพระชัว่ นี่สําคัญมาก ญาติโยมเขาเปนผูเดินตามพระ ถาพระวัดใดปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบบานนั้นเมืองนั้นยอมชุมเย็น ใหคติตัวอยางอันดีงามแกประชาชน ใหความรมเย็น
แกเขาเปนอยางดี ถาวัดไหนพระปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวไมเปนทาแลว วัดนั้น
เหมือนบานรางเมืองราง เปนรางไปหมด ประชาชนญาติโยม-พระเณรกลายเปนคนราง
วัดรางพระรางไปหมด ไมดีเลย ถาตั้งใจปฏิบัติใหดีงามอยูแลวอยูที่ไหนก็ชุมเย็น
เมืองไทยเราไปตั้งบานตั้งเรือนที่ไหนตองสรางวัดสรางวาขึ้นเปนคูเคียงกัน ให
เปนที่อบอุนสงบเย็นใจ พระเปนผูนําพาดําเนินในขอวัตรปฏิบัติ ชี้แจงบอกสอนในสิ่งที่
ดีงามทั้งหลาย เราก็คอยปฏิบัติตามทาน พระเองก็ปฏิบตั ิตัวใหเปนแบบฉบับตาม
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หลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจา พระพุทธเจาคืออะไร คือหลักธรรมหลักวินัย ใคร
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยแลว ผูนั้นเปนผูตามเสด็จพระพุทธเจาทุก
อิริยาบถความเคลื่อนไหวไปมา เปนผูจะไดตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดกาลไปเลย ถา
ออกนอกลูนอกทางธรรมวินัยแลว แมจะจับชายจีวรของพระพุทธเจาอยูกไ็ มเรียกวาได
ตามเสด็จพระองคนะ เพราะฉะนั้นจึงใหดีอยูที่การประพฤติปฏิบัติ
พระเราสวยงามอยูที่ความประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรมเปนเครื่องประดับพระให
สวยงามที่สุด ในโลกนี้ไมมีอะไรจะสวยงามยิ่งกวาศีลธรรมเปนเครื่องประดับตน การมี
ศีลธรรมเปนเครื่องประดับตนยอมงดงาม ตัวเองก็มีความสงบรมเย็น ไปที่ไหนก็สงบ
รมเย็น อยูในปาในเขาในบานที่ไหน ตัวเองเปนผูปฏิบัติตามหลักธรรมซึ่งเปนของชุม
เย็นอยูแลวก็มีความสงบเย็นใจ สบายไป
ดังพระทานไปอยูในปาในเขานั้นทานไปภาวนานะนั่น
ทานไปสงบเย็นใจ
ประพฤติตนชําระจิตใจใหมีความสงางาม ใจก็จะสวางไสวขึ้นมา นําธรรมนั้นละมาสอน
โลก อยางพระพุทธเจาของเราทานก็ประทับอยูใ นปากรุงพาราณสี ๖ ป สําเร็จเปน
ศาสดาเอกขึ้นมาสอนโลกจนกระทั่งทุกวันนี้ เปนพุทธศาสนาปรากฏแกชาวพุทธทั่วโลก
ดินแดน ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตนอยูในที่สงบสงัด ดัดกายวาจาใจของตนให
ถูกตองดีงามไปตลอด จนกลายเปนศาสดาเอกของโลกขึน้ มา โลกไดกราบไหวบชู า
พระพุทธเจา
ก็เพราะทานประพฤติปฏิบัติองคทานใหเปนตัวอยางอันดีแกชาวโลก
ตอไป
เราเปนลูกศิษยตถาคต เฉพาะอยางยิ่งพระเณรเราอยาโกโรโกโส โลเลโลกเลก
ใชไมไดนะ พระเรานี้ไมมีอะไรสวยงาม ศีรษะก็โกนออกทิ้งหมด เขาแตงเนื้อแตงตัวมี
โรงเสริมสงเสริมสวย พระเราไมมี ใหสวยดวยอรรถดวยธรรม สวยดวยกายวาจาใจ
สวยดวยศีลดวยธรรม ดวยพระวินัย พระเรามาสวยอยูตรงนี้ ไมไดสวยอยูดวยเครื่อง
แตงเนื้อแตงตัวอะไรเหมือนโลกเขาสวยกัน พระสวยสวยดวยศีลดวยธรรม ใหพากันจํา
เอานะพระเรา งามดวยศีลดวยธรรม ชุมเย็นดวยศีลดวยธรรม จิตใจสวางไสวดวยศีล
ดวยธรรม ไมไดสวางไสวดวยพระอาทิตยพระจันทรอะไร สวางไสวดวยธรรมในใจ ใจมี
ธรรมแลวใจเปนความสวางไสวสงบรมเย็น ไปที่ไหนก็เย็นตาเย็นใจ อยาหางเหินจากศีล
จากธรรม
เฉพาะพระเรานี้การภาวนาเปนสําคัญมากทีเดียว การภาวนาชําระใจของตนซึ่ง
มันวอกแวกคลอนแคลน ดีดดิ้นอยูตลอดเวลาหาความสงบไมไดก็คอื ใจ ละครลิงอยูที่
ใจนั้นแหละ ใหชําระใจดวยจิตตภาวนาโดยมีสติเปนเครื่องยับยั้งอยูตลอด ใจจะไมคึก
ไมคะนอง ใจไมคึกไมคะนองเสียอยางเดียวก็ไมสรางความชั่วชาลามกใหเรา เราก็มี
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ความอยูเย็นเปนสุข สบายกายสบายใจ ดังที่พระไปภาวนาอยูในปา ไปทําใจใหสงบ
ไมใหคึกคะนอง มีความสงบจิตก็เปนสมถธรรม จากนั้นแลวก็เปนสมาธิธรรมขึ้นมา
สมาธิแปลวาความแนนหนามั่นคงแหงความสงบของใจ
จากนั้นกาวออกสูปญญา พินิจพิจารณาธาตุขันธ กฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อสุภะ
อสุภังในรางกายของเราทั้งของเขาทัง้ ของเรา เปนปาชาผีดิบไปดวยกันทั้งหมด ทาน
เรียกวากองวิปสสนากรรมฐาน พิจารณาถือเอาปาชานอกปาชาในมาเปนหินลับปญญา
พินิจพิจารณาใหมีความกระจางแจงภายในจิตใจ จิตใจเมื่อไดรับการอบรมศึกษาลับหิน
ดวยสติปญญาดวยแลวก็จะมีความสงางามขึ้นมาในใจ
พระกรรมฐานเรานั่นละสําคัญมาก พระนี่เปนแนวหนามาก กรรมฐานๆ ก็คือวา
ที่ตั้งแหงการงานที่เลิศเลอทั้งหลายเรียกวากรรมฐาน
กรรมฐานทานแยกออกมีหา
ประการ เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตาคือฟน ตโจคือหนัง อันนี้ละมันหุมหอ
กระดูกใหหลง ภูเขาภูเรา หลงภูเขาไมเหมือนกับหลงภูเรานะ หลงภูเรานี่พิลึก ภูเขาทัง้
ลูกไมมีใครไปหลง แตภูเขาภูเราในตัวของหญิงของชายหลงกันเต็มบานเต็มเมือง เต็ม
โลกเต็มสงสาร เพราะไมไดพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจาที่สอนไวแลวก็ไมมี
อะไรยับยั้งชัง่ ใจของเราหามไมใหคึกใหคะนองลงได มันก็คึกคะนอง จนจะตายจะ
เขาโลงแลวก็ยังไปหารองรําทําเพลงสนุกสนานอยู เปนอยางนั้นละจิต ความคึกความ
คะนองไมอยูกับรางกาย ไมอยูก ับวัย มันอยูกับใจของเรา
ใหพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เอาใหกระจางแจงซิ กรรมฐานนี่ละเปนสําคัญ
มากทีเดียว พิจารณารางกายของเราใหแตกกระจัดกระจาย จิตใจจะสวางจาขึ้นมา มีสิ่ง
เหลานี้ละมันปดใจของเราใหมืดใหดํา ขาวมันก็เปนดํา ดําก็ยิ่งดําไปเรื่อยๆ คือจิตไมมี
ธรรมซักฟอก ถาจิตมีธรรมซักฟอกแลวจิตก็สงางามเย็นสบาย นั่นละพระพุทธเจาสอน
ใหอยูในปาในเขา เชนปาชาเปนตน ก็คือใหไปฟอกจิตฟอกใจในสถานที่เหมาะสมกับ
การประกอบความพากเพียร
รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย
บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ํา
เงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟางอันเปนที่วางเปลา ภาวนาดวยความสงบใจใน
สถานที่เชนนั้น แลวจิตใจจะสวางกระจางแจงขึ้นมาภายในตัว ใจจะเบิกกวางออกไป
ดวยความรูความฉลาด ความโงเขลาเบาปญญาจะหางออกจากตัวไปเรื่อยๆ จิตใจสวาง
จาขึ้นมาก็กลายเปนโลกวิทู รูแจงทั้งโลกนอกโลกใน โลกผีโลกคน โลกนรกอเวจี สวรรค
ชั้นพรหม รูไปหมด นั่นละโลกวิทู เรียกวารูแจงโลกดวยการภาวนา
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ถาไมไดมีการอบรมจิตใจเลยไมเปนทานะ ไมวาผูหญิงผูชาย ตองไดมกี ารอบรม
จิตใจตัวคึกตัวคะนอง ผูหญิงก็คึกคะนอง ฆราวาสก็นึกคึกคะนองได ไมวาแตพระคึก
คะนอง กิเลสมีอยูที่ไหนตัวคึกตัวคะนองอยูที่นั่นแหละ ตัวดีดตัวดิ้น หาความสุขความ
สําราญบานใจไมไดก็คือกิเลสยุแหยกอกวนคนนั้นแหละ ใหพากันอบรมภาวนาบาง ตื่น
ขึ้นมาวันหนึ่งมีแตมืดกับแจงเทานี้มันมีอะไร มานีต้ ั้งกัปตั้งกัลปแลว มืดกับแจงๆ เรา
เกิดแลวก็ตายๆ แตการสรางบาปสรางกรรมนั่นสรางไมหยุดไมถอย ความดีไมเหลียว
แล อยางนี้เปนความผิดจากการเกิด เกิดมาเพื่อความสุขความเจริญ แตการทําเพื่อ
ความเสื่อมเสียมันเขากันไมได ตายลงไปแลวก็ไปจมลงในนรก เขาขึ้นไปสวรรคชั้น
พรหมจนกระทั่งนิพพานเราไมยอมไป บึกบึนลงไปนรกอเวจีใหเผาไหมอยูกี่กัปกี่กัลปก็
ไมโผลหนาขึ้นมาได เพราะตื่นในความชั่วชาลามกทั้งหลายเห็นวาเปนของดี มันก็ชั่วไป
เรื่อยๆ ละคนเรา
วันนี้เปนวันโอกาสวาสนาอํานวย บรรดาพี่นองทั้งหลายไดมาบําเพ็ญกองการ
กุศล แลววันนี้พลอยไดฟงอรรถฟงธรรมนําไปประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนคนดีตอไป
อยาเปนคนคึกคนคะนองจนเกินเหตุเกินผลไมดมี นุษยเรา เกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาดวย
อํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่ว บุญพาใหเกิด เกิดมาเปนมนุษยแลวไปสรางแตบาปแต
กรรมมันก็ขดั กัน เกิดมาเปนมนุษยดวยอํานาจวาสนาแหงบุญพาใหเกิดเปนมนุษย แลว
ก็สรางธรรมของมนุษยขนึ้ ที่ใจดวยการประกอบคุณงามความดี มีศีลมีธรรมประจําใจ
อยางนี้จึงถูกตองดีงาม ใหพากันบําเพ็ญนะ
โลกทุกวันนี้หนาแนนเขาโดยลําดับลําดา หนาแนนดวยกิเลสตัณหา มันพอกพูน
หัวใจสัตวโลก ไมรูจักบาปจักบุญคุณโทษประการใดเลย มีตั้งแตความดีดความดิน้
ความคึกความคะนอง หาความสงบเย็นใจไมได ก็คอื จิตใจที่มีกิเลสเขายุแหยกอกวน
นั้นแหละใหสงบตัวไมได จงพากันทําใจใหสงบบางนะทุกคน เวลาจะหลับจะนอนก็ไหว
พระเสียกอน แลวนั่งทําความสงบใจ เจริญภาวนาดวยคําพุทโธก็ได ธัมโมก็ได สังโฆก็
ได หรือคําใดที่ถกู จริตจิตใจของตนนํามาบริกรรมพุทโธๆ ทีแรกอยางนอยใหไดสัก ๕
นาที ตอไปก็กาวเขาสู ๑๐ นาทีดวยคําบริกรรมภาวนา เลยจากนั้นไปแลวจิตก็สงบ
เย็นๆ
จิตสงบเย็นนี้เย็นมาก ไมเหมือนอะไรภายนอกเย็นนะ เย็นนี้มีความสุข ความ
สงบเย็นใจนะจิตเย็น ภายนอกมันเย็นดินฟาอากาศไมเปนประโยชนอะไรแหละ ใครก็
สัมผัสสัมพันธเหมือนกัน แตเย็นภายในใจนี้ยากที่คนจะสัมผัสสัมพันธ พระพุทธเจา
พระอรหันตทานเย็นภายในใจ อยูที่ไหนเย็นหมด เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมเย็น
เพราะทานทั้งนั้นแหละ เพราะทานมีธรรม ไปที่เย็น พระพุทธเจาเสด็จไปไหนเย็น

๕
อยางที่แสดงไววาพุทธกิจหา
พระพุทธเจาทรงมีภาระหาประการที่ประจํา
พระพุทธเจาซึ่งสั่งสอนโลก ทําประโยชนแกโลกไมมีประมาณตลอดมา พอบายสามโมง
สี่โมงก็เทศนาวาการสอนประชาชน นับแตพอคาประชาชนจนกระทั่งถึงมหากษัตริยมา
ฟงเทศนฟงธรรม พอตกค่ําเขามาก็ประทานโอวาทแกพระสงฆผูตั้งใจประพฤติปฏิบตั ิ
อรรถธรรมทั้งหลาย เพื่อเขาสูแดนมรรคผลนิพพาน จากนั้นพอหกทุมแลวก็แกปญหา
เทวดา แนะนําสั่งสอนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม มาหมดละมาฟงเทศนพระพุทธเจา
ในเที่ยงคืน นี่เปนวาระที่สามแลวนะ
พุทธกิจหาคืองานของพระพุทธเจาหาประการ วาระที่สามทรงเล็งญาณ ภพฺ
พาภพฺเพ วิโลกานํ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผูใดจะมาของตาขายคือพระญาณหยั่งทราบ
ของพระองค ไมสุดวิสยั พระองคจะเสด็จไปโปรดคนนั้นใหไดมรรคผลนิพพานตอไป
ตอนเชาก็เสด็จออกบิณฑบาต ใครไดเห็นไดยินเสียงพระพุทธเจาทรงเปลงออกมาแตละ
คํา หรือแมไดมองเห็นเทานั้นก็เปนมหามงคล นี่ละ ปุพฺพเณฺห ปณฺฑปาตฺจ เวลา
เสด็จออกบิณฑบาตเปนประโยชนไปหมดเลย ไมวาประชาชน-เทวบุตรเทวดาไดเปน
มงคลจากการไดเห็นไดยินไดฟงพระพุทธเจา นี่ละทานผูทรงมหามงคลไว ไปที่ไหนก็
เปนแตมงคลประจําพระองค แลวก็เปนมงคลแกสัตวโลกทั้งหลายที่ไดมาสัมผัสสัมพันธ
ไดพบไดเห็นไดยินไดฟง ก็มีแตความสงบรมเย็น ใจเปนสิริมงคล นี่ละพระพุทธเจาทาน
สอนโลก
พวกเราที่มานั่งเต็มศาลานี้มันมีพุทโธติดตัวไหมละ หรือมีตั้งแตเปรตแตผีแต
ยักษแตมาร แตความทะเลาะเบาะแวงชิงดีชงิ เดนกันนั่นเหรอ ไปทีไ่ หนมีแตกิเลสตัวนี้
ออกทํางานโลกจึงรอนมากทีเดียว ธรรมไมไดทํางาน ถาธรรมทํางานตองมองดูกันกับ
ผูเกี่ยวของดวยความเสมอภาค ดวยความใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมไดมองดูกันดวย
ความยกโทษยกกรณจะกัดจะฉีกกันอยางนั้น เรื่องนั้นเปนเรื่องของกิเลส เรื่องหมากัด
กัน เรื่องของธรรมแลวเห็นกันยอมมีความเมตตาสงสาร ใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมถือสี
ถือสากันอยางงายดาย นี่เรียกวาธรรม มองกันโดยธรรมทานมองอยางนั้น
วันนี้ทานทั้งหลายก็ไดมาไดยินไดฟง เสียงธรรม หลวงตาไมคอยไดแสดงธรรม
ละ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาทุกวันนี้ ไมเหมือนแตกอน พอเทศนไปๆ ก็เหนื่อยๆ แลวก็
หยุดเสีย ไมเหมือนแตกอน ขอใหทานทั้งหลายนําไปปฏิบัติ แตธรรมที่นํามาสอนนี้
ถูกตองแมนยํา หาที่ผิดเพี้ยนไมได ออกมาจากใจที่ถูกตองแลวโดยสมบูรณ ไมมีอะไร
บกพรองแลว การสอนโลกคราวนี้เราสอนดวยความสุดสิ้นแหงหัวใจที่ไมมีกิเลส ไมมี
กิเลสตัวใดแฝงอยูภายในจิตใจแมเม็ดหินเม็ดทราย
สอนออกไปมากนอยเปนใจที่
บริสุทธิ์สุดสวน เต็มไปดวยความแนใจทุกอยางแลวกับทานทั้งหลาย จงนําธรรมะนี้ไป

๖
ประพฤติปฏิบัติแกไขดัดแปลงสิ่งที่ขดั ของยุงเหยิงวุนวาย เปนขาศึกตอหัวใจนั้นใหจาง
ออกไปๆ จิตใจจะไดมีความสงบรมเย็นทั่วหนากัน
พระตั้งใจปฏิบัติใหดีพระเรา คุณคาของพระอยูก ับการประพฤติปฏิบัติศีลธรรม
ไมไดอยูที่ไหน คุณคาอยางอื่นไมมกี บั พระ ไมเกี่ยวกับพระ คุณคาของพระคือศีลคือ
ธรรมคือวินัย ปฏิบัติตนใหดิบใหดีแลวไปที่ไหนจะงามตางามใจ อยูในรมไมรมไหนก็
ชุมเย็นๆ นี่ละผูมีธรรมในใจ จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ เอาธรรมที่สอนในวันนี้ไปเปน
คติเครื่องเตือนใจใหเปนมงคลแกบรรดาพี่นองลูกหลานในบานในเรือน ในวัดในวา ใน
พระในเณร ทานทั้งหลายจะทรงความเปนมงคลอยูในหัวใจของตน อยูในบานเรือน
ครอบครัวของตน อยูในวัดในวา และอยูในตัวของเราเองทั่วหนากัน
การแสดงธรรมนี้ก็เห็นจะจบเพียงเทานี้ แสดงมากกวานี้ไมได เหน็ดเหนื่อย
เมื่อยลา จึงขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

