เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖

ธรรมเกิด ธรรมเตือน
วัดปาภูสังโฆถวายทองคํา ๒ กิโล ๑๖ บาท ดอลลาร ๕๐๐ ดอลล เงินไทย ๒
หมืน่ บาท เมื่อวานนี้ไดทองคํา ๑๒ สตางค แถวนี้ภูสังโฆกับผาแดง มาเรือ่ ย ที่อื่นก็มา ๆ
แตภูสังโฆกับผาแดงหนักกวาเพื่อน ทองคําเราขยับละนะเดีย๋ วนี้ เรงใสจดุ ๕๐๐ กิโลใน
วันที่ ๑๒ เมษา เพราะเปนวันครบรอบ ๕ ปเสียดวย ตั้ง ๕ ปที่ชวยพี่นองทั้งหลายมา
ตะเกียกตะกายมาเปนเวลาตั้ง ๕ ป วันครบรอบวันนัน้ มันควรจะไดอะไรใหเปนทีร่ ะลึก
สําคัญในรอบนีน้ ะ เวลานีท้ องคําเราทีเ่ ราไดหลังจากมอบแลว ๑๒๙ กิโล ๓๔ บาท ๖๘
สตางค บวกกับที่ไดใหมนี้เปน ๑๓๒ กิโลกวา แลวเงินเราทีอ่ ยูใ นบัญชีกฐินรวมโนนนีค้ ดิ
วาไมตาํ่ กวา ๑๓๐ ลาน ถาคิดเปนทองคําจะเทาไร (ถาเงินทีค่ ดิ วันนัน้ ๑๒๖ ลานจะซือ้
ทองคําไดประมาณ ๒๕๕ กิโล) เอา ถาเราคิด ๒๕๐ กิโลบวกกับ ๑๓๐ มันก็จะได ๓๘๐
จากนี้ไปกวาที่จะถึงวันครบรอบ ๑๒ เมษา เราคิดวาจะไดอยูน ะ
เมือ่ วานนีก้ เ็ อาของไปสงโรงพยาบาลพรเจริญ ไปก็รุมมาขอ อยางนัน้ ละจะใหวา ไง
ที่มันเขาทองคําไมได จนตรอกจนมุมจริง ๆ มีรถคันเดียวใชมาไมทราบกี่ป ถู ๆ ไถ ๆ
ขอรถอีกคันหนึ่ง แน แลวอุลตราซาวดอกี เครือ่ งหนึง่ เห็นไหมละ ลานกวานะ
เราคิดไวอยางทีเ่ ราเจียดเงินเขาทองคํา เจียดเทาไรจะไดทองคําเทาไร หมาย
ความวาอยางนัน้ นะ เจียดไมไดมาก เจียดไดเทานั้นจะไดทองคําเทาไร เราคิดไวอยางนัน้
ถาได ๕๐๐ กิโลแลวนี้ก็จะเทากับ ๖ ตันกวา จะขยับไปเรื่อย ๆ อยางนี้ เปนไรไป หาเงิน
ในเมืองไทยเรา เขาคลังหลวงของเมืองไทยเราเปนไรไป ก็คนไทยเราหาเอง ไมเห็นจะ
ตองตามไลเวล่าํ เวลาทีไ่ หน เวล่าํ เวลาก็อยูเ มืองไทย อะไรก็อยูเมืองไทย คอยเปนคอยไป
อยางนีแ้ หละ
นี่ไดย้ํากับพวกชาวพุทธเรา เพราะอันนี้จะออกทั่วโลก ใหพี่นองชาวพุทธเราได
ทราบทัว่ ๆ ไปวาหลักของพุทธศาสนานีอ้ ยาปลอยภาวนานะ นีล่ ะสําคัญมาก หลักภาวนา
เปนหลักใหญโตมากของพุทธศาสนา ถาพุทธศาสนาไมมหี ลักภาวนาก็เลือ่ นลอยเลย ไมมี
หลักเกณฑเปนที่ตั้งที่ยึด หลักใหญอยูก บั ภาวนา แลวก็ไมมใี ครสอนเลย เราเพิง่ มาเริม่
สอนตอนทีเ่ ราออกมาชวยชาตินเ้ี ราก็เริม่ สอนมาแตโนน เริม่ สอนแลวก็หนักแนนเขาเรือ่ ย
ๆ อยางนีเ้ พือ่ ใหเขาใจในเรือ่ งภาวนา เรือ่ งภาวนานีย้ ดึ ได เรื่องของพุทธศาสนายึดได
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หมดอยูในนั้นหมดนะ ไมวา กิจการงานอันใดถามีจติ ตภาวนาแลว ก็อยางที่เคยพูดเมื่อ
วานหรือวานซืนหรือวันไหน ที่วา มันหากรูเ องในความ หิริโอตตัปปะ เปนขึน้ มาเอง
อยางทานสําเร็จพระอริยบุคคลขัน้ ตนก็คอื พระโสดา พระโสดานีท้ า นวาละ สี
ลัพพตปรามาส ลูบ ๆ คลํา ๆ ในศีล รับแลวรับเลานัน่ เองเขาใจไหม รับแลวรับเลา รับ
วันยังค่าํ แตมันก็ขาดวันยังค่ําเหมือนกัน เพราะ หิริโอตตัปปะ ไมมีในใจ ฉะนั้นไปที่ไหน
มองเห็นหนาก็ มยํ ภนฺเต มันอยากฟาดปากเอาเลยเราโมโห มันวาอะไรนักหนา ไมรักษา
ทีนี้พอสําเร็จพระโสดานี้เรื่องหิริโอตตัปปะ ศีล ๕ มาพรอมกันเลย เปนหลักธรรมชาติ
ของทานเอง เปนอยางนัน้ นะ ไมวา สวนธรรมสวนวินยั สวนศีลอะไรนีจ้ ะมาพรอมกันเลย
เพราะฉะนัน้ พระอริยบุคคล พระโสดาจึงไมตองรับศีลแลวศีลเลา เรียกวาละ สี
ลัพพตปรมาส ลูบ ๆ คลํา ๆ ในศีล รับแลวรับเลานัน่ เอง
พระอริยบุคคลถึงขั้นนี้แลวสีลพั พตปรมาส ลบไปเลย เปนหลักธรรมชาติขน้ึ ใน
จิต นัน่ เห็นไหมละ ทานไปรับทีไ่ หน แมทา นจะเปนหัวหนาพาเขารับ ทานก็ไมมีความรู
สึกวาศีลของทานไดขาดทะลุไป เปนแตเพียงวานําหนาวาเฉย ๆ นีแ่ หละผูม ธี รรมในใจ
เปนอยางนัน้ เปนขึน้ มาเอง ไมวา ศีลวาธรรมจะขึน้ ในใจ แลวก็มเี ตือนเรือ่ ย ๆ อยางทีเ่ รา
พูดใหฟง
วันนี้ก็จะเปดอีกนะ นักภาวนาทานรูด ขี องทาน ทานไมคอยพูดนะเรื่องอยางนี้
เปนธรรมประจําใจทาน ผูใดมีจิตใจสงบรมเย็นขึ้นไปเริ่มไปแลวก็ไปหาสมาธิเขาไปนี้
เรือ่ ยเขาไปแลว ธรรมะจะเปนเหมือนกับอะไร เบรกหามลอ คันเรงอยูใ นนัน้ หมดเลย
เรียกวาเปนคนขับรถทีด่ ี คอยเหยียบเบรกคือคอยหามลอ คอยเหยียบคันเรงเอีย้ วพวง
มาลัยไปทางไหน ถาผิดถูกประการใดจะเล็งในธรรมนี้ไปในตัวนะ ไมไดเหมือนคนไมได
ภาวนา คนไมภาวนาทําอะไรก็พรวดพราด ๆ ตามนิสัยมาดั้งเดิม แลวก็เสียไปเรือ่ ย ๆ
แตผมู ศี ลี มีธรรมในใจ เชน นักภาวนา จิตใจมีความสงบเย็นเขาเทาไร แลวยิง่ มีความ
แนนหนามัน่ คงขึน้ ภายในใจเทาไรนี้ เรือ่ งธรรมนีจ้ ะเตือนเรือ่ ยนะ เตือนภายในใจ จะทํา
อะไรผิดถูก จะมีความรูส กึ อยูภ ายในใจเจาของเสมอ ๆ
อันนี้คนเราจึงไมคอยผิดพลาดนะ แมฆราวาสก็เหมือนกัน เพราะธรรมไมมีเพศ
เมือ่ ปรากฏในจิตดวงใดแลวผูน น้ั จะรูต วั เอง คอยแกไขดัดแปลงไปเรื่อย ๆ สวนพระไม
ตองพูดละ ปรกติทานก็รักษาอยูแลว ถาเปนพระมีศลี มีธรรมนะ ไอพระหัวโลนเฉย ๆ
เราไมเอามาพูด หัวโลนผาเหลืองเฉย ๆ ไมเอามาพูด เลวยิง่ กวาประชาชนก็มเี ยอะ
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นี่ละภาษาธรรมฟงเอา ไมไดเขาขางนั้นออกขางนี้ ลูบหนาปะจมูกไมมเี รือ่ งธรรม
เวลามีธรรมในใจอยางนี้ เฉพาะนักภาวนาทานบําเพ็ญภาวนาในปาในเขา เชน กรรมฐาน
เปนตนนะ มันจะมีทั้งภายในภายนอกคอยรับกันอยูตลอด ประหนึง่ วาเรดาร ถาธรรมะ
หนักเขาเทาไรประหนึง่ วาเปนเรดารอยูใ นนัน้ หากพูดยากนะคําวาเรดาร เราเอามาพูด
เฉย ๆ เห็นเขามีเรดารทกุ วันนี้ ธรรมทานมีกอ นแลว ทานเปนอยูกอนแลว มีอะไรจะ
มียิบ ๆ แย็บ ๆ บางทีมีอะไรขึ้นมาขัดอยูในนี้แหละ มันหากเปน พูดยากแตเจาของเขา
ใจ เจาของผูเ ปนเขาใจ ควรหยุด ๆ ทันที ควรหลีก ๆ ทันที นัน่ อันนี้เตือน ไมจาํ เปนจะ
ตองไปพิจารณาโนนนีน้ ะหากเปน แลวคนทีไ่ มมธี รรมประเภทนีใ้ นใจ ทําอะไรทําพรวด
พราด ๆ ไปเลย เปนนิสัยของกิเลส สุกเอาเผากิน ๆ
นิสัยของธรรมไมใชสุกเอาเผากินนะ ตองพิจารณาเสียกอนเวลาทําอะไร มีอะไร
อยูใ นจิตนีเ้ ปนอยูใ นจิต บางทีขัดอยูในจิต มันเรื่องอะไรนะ กําหนดจดจอดูเรื่อยแลวก็ได
ความออกมาเปนอยางนั้น เปนอยูภ ายในจิต นี่ละเตือนผูมีธรรมในใจไมคอยจะผิดพลาด
ทัง้ ดานธรรมทัง้ ดานวินยั เหมาะสม ยิ่งธรรมอันนี้มีหลักเกณฑมากเทาไรยิ่งกระจางออกไป
ๆ รูเ รือ่ งเรือ่ ยไป ผิด ถูก ชั่ว ดี ประการใด อันนี้จะเปนเครื่องเตือนตลอด ๆ เตือนมี
หลายประเภท เตือนอยางพูดไมถูก หากรูเ จาของเอง อยางนี้ก็มี อยางหนึ่งทั้งเตือนทั้ง
บอก บอกเปนคําขึ้นมาเลยก็มี บางทีก็บอกอยางเผ็ดรอนก็มี เห็นไหมละธรรมออกมา
แลวตั้งแตหัวใจนั้นยังออกเผ็ดรอนแลว ดุเดือดแลว ทีนเ้ี วลามาสอนโลกทําไมจะสอน
อยางนั้นไมไดละ
ควรดุเดือดก็ดุเดือด ควรเผ็ดรอนมันก็เผ็ด สอนคนออกมาหยาบ ๆ มันก็ยังเปน
เพราะภายในของทานเปนอยูแ ลวเขาใจไหม สอนทานเองแหละภายใน บางทีดุเดือดออก
มาผางผิง ๆ ขึ้นมาเลยก็มี นัน่ อยางนัน้ นะ นีล่ ะธรรมในใจใหรกู นั เสียวา เราเคยไดยนิ ตัง้
แตเรื่องกิเลสมันหงุดหงิด ๆ โกรธแคนใหใครตอใครภายในใจ อยากฆาอยากฟนเขาใช
ไหม ทีนธ้ี รรมเปนเครือ่ งปราบมันก็แบบเดียวกัน มันปราบความชัว่ ทางนัน้ ออกรุนแรง
ทางนีม้ นั ก็รบั กันรุนแรงเขาใจไหม ผางผิง ๆ ภายในใจ พากันเขาใจนะ
นีล่ ะธรรม ธรรมอยูใ นใจ ธรรมเกิด ธรรมเตือนเปนอยางนีเ้ รือ่ ย ๆ นะ นักภาวนา
ทานมีอยูทั่วไปละอยางนี้ พวกกรรมฐานทานจะพูดเฉพาะในวงของทาน แมแตในวงทาน
เองทานก็ไมไดพูดมากนักนะ ทานจะพูดเฉพาะที่จําเปน ทานไมไดพูดพลามไปหมด พูด
เฉพาะทีจ่ าํ เปนแตทา นรูด ว ยกัน หากรูด ว ยกันอยางลึก ๆ นัน้ ละ เพราะตางคนตางเปน นี่
ละเรียกวาพระธรรมเตือน ทีนเ้ี วลาเราจะทําอะไรนีม้ คี วามหนักแนนทุกอยางนะ การทํา
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บุญใหทานนี้ มีพิถีพิถันมีอะไรแปลก ๆ อยูใ นนัน้ ละนะ ไปทํางานการกุศลอะไรมันหากมี
ลึก ๆ อยูในจิต เพราะธรรมมีอยูนั้นพูดไมถูกเขาใจไหม หากเปนอยูใ นนัน้ ละ จึงเรียกวา
พิถีพิถันตางกันมากนะ
ผูม ธี รรมในใจดวยจิตตภาวนานี้ ทําอะไรพิถีพิถันมั่นคง แลวก็ละเอียดลออเปน
ลําดับลําดาไป นีล่ ะธรรมเกิดภายในใจ เพียงเทานี้ก็พอเปนคติแกผูภาวนาทั้งหลายอยู
บางแลวนะ ที่พูดอยางนี้ สําหรับนักภาวนาจริง ๆ นั้นไมตองพูดแหละทานเขาใจของทาน
การภาวนาจึงไมใชเรือ่ งเล็กนอย ธรรมะละเอียดเขาไปเทาไร เรือ่ งราวนีจ้ ะมีตาม ๆ กัน
ไปเลย อยูภ ายใน ๆ นีเ่ ขาใจ ๆ ไปเรื่อย แลวเขาใจภายในไมไปถามใครเสียดวย ความ
เขาใจภายในแมนยํา ๆ กวาภายนอกมากนะ
จึงอยากใหบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลายไดภาวนา
ใหไดเห็นทัง้ ความรมเย็นเปนสุข
ธรรมเขาสัมผัสใจนีจ้ ะมีความสงบรมเย็น อะไรจะขาดตกบกพรอง แตใจกับธรรมที่อยู
ดวยกันนี้ไมมีอะไรบกพรอง เสมอตนเสมอปลายสบายไปตลอดเวลา นีล่ ะสมบัตภิ ายใน
สมบัติภายนอกคอยแตจะหลุดจะลอย หลุดไมหลุดมือไป มันเปนอยางนัน้ ไดมาวันนี้
เอา เสีย่ งวันจะสูญจะเสียจะหายไปแลว มีไดมีเสียมีเสี่ยงกันอยูอยางนั้น สวนภายในนีอ้ บ
อุนตลอดไป นีธ่ รรมภายใน สมบัตภิ ายในสมบัตภิ ายนอกตางกันอยางนี้ ใหพากันจําเอา
นะ
นีพ่ ดู ดวยหลักภาวนา แลวการที่พูดดวยหลักภาวนาไมไดเอามาพูดลอย ๆ พูด
ถอดออกจากหลักความจริงมาพูด จึงไมสงสัยในการพูด อยางพระพุทธเจาสอนโลก
ทานไมไดสงสัยนะ ถาลงธรรมกับใจเขากันแลวมันรูไ ปทุกสิง่ ทุกอยางนัน้ แหละ นีล่ ะ
เรือ่ งจิตใจทีม่ ภี าวนาประกอบดวย ศาสนาเราจะแนนหนามัน่ คงขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ เพราะ
ฉะนัน้ จึงขอใหมกี ารภาวนากัน ถามีแตการทํางานอยางอื่นฝายบุญฝายกุศลก็ยอมรับวา
เปนบุญ แตไมหนักแนนเหมือนคนมีภาวนาแนบเขาไปอีกนะ ตางกันตรงนี้
วันนี้ก็จะไมพูดอะไรมากนักละ ใหพากันเขาใจเรือ่ งการภาวนา การภาวนานีม้ คี ณ
ุ
คามากทีเดียว ตอจิตใจ ฝงความดีงามของเราไดอยางลึกซึ้งและหนาแนนมั่นคงเปน
ลําดับลําดาไปนะ ตอไปนี้จะใหพร
อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

