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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

เศรษฐีเงิน เศรษฐีธรรม 
 

 เราอยากใหมีวัดปาเปนจุดๆ คือภาคกลางนี้วัดปารูสึกวามีนอยมาก ถาจะมีไดก็แถว
ราชบุรี เมืองกาญจน มปีามีเขา ราชบุรีทางดานตะวันตกที่เขาเรียกสวนผึ้ง โปงกระทงิ แถว
นี้เราเคยไปแลว เหมาะ เราไปเราไปเที่ยวดูตามวัดแถวนั้นไปหมด เร่ือย ออกมา หลายป
แลวแหละจําไมได คือเราตั้งใจไปดูสถานที่เหลานั้นวามีวัดกรรมฐานอยูหรือเปลา เราก็ไปดู
ตามวัดตางๆ ดูทําเลแลวเหมาะมากทีเดียว สงบสงัดดี มีวัดปาอยูเปนแหงๆ ในสถานที่นั่น 
เปนผูมุงอรรถมุงธรรม ตัง้ใจปฏิบัติเพื่ออรรถเพือ่ธรรมจริงๆ จากน้ันผูที่อยูในสถานที่นั้นมี
หลักใจ หลักใจคือหลักธรรมประจําใจ จิตใจไมวอกแวกคลอนแคลน ไมเอนไมเอียง ตรง 
เปนหลักไดดี 

ถาจิตใจยังเอนยังเอียงนีไ้มคอยด ี ตวัเองก็ยังไมแนนัก คนที่เขามาเกี่ยวของก็พอๆ 
กัน ถาเจาของเปนผูมีหลักมีเกณฑภายในใจมากนอยเพียงไร นั่นละจะทําประโยชนใหโลก
ไดรับความรมเย็นมากนอยเพียงนั้น ถาเจาของตรงแนวแลว นั่นเรียกวา สรณํ คจฺฉามิ 
หลักใจหลักธรรมจึงเปนสําคัญ ถามีหลักใจอยูที่ไหนแนนหนามั่นคง ไมเอนเอียงงายๆ 
เพียงศึกษาเลาเรียนมายังเอาแนไมได พูดตรงๆ เลย เรียนมาจําไดมากไดนอย กลายเปน
เครื่องมือของกิเลสเอาไปถลุงตัวเองและผูอื่นเสียหมด เรียนมาปฏิบัติ ผลจากการปฏิบัติ
มาเปนความแนนหนามั่นคงภายในใจ อยูไหนมั่นคงๆ นี่ละหลักการปฏิบัติธรรมมามั่นคง
อยูที่ผลแหงการปฏิบัติ คือจิตใจแนว 

เมื่อเชานี้ก็มีผูมาถวายที่ วาทานสงบจะเปนผูไปจัดการก็ดีอยู ทราบวาทานสงบนี้ก็มี
หลักใจดีอยูนะ ทานสงบนี้ก็เปนพระวัดปาบานตาด ออกจากวัดปาบานตาดก็มาสรางวัดที่
โพธารามตั้งแตบัดนั้นตอมา เราก็ไดไปเยี่ยมบอยๆ ทานสงบมาจากวัดปาบานตาด ทาน
จันทรก็มาจากวัดปาบานตาด โอ ลูกศิษยวัดปาบานตาดเยอะนะไมใชนอยๆ กระจายอยู
ทั่วไปหมด ทานสงบนี้หลักใจดี ถาหลักใจดีไมคอยเอนคอยเอียง ไมวอกแวกคลอนแคลน
งายๆ สําคัญอยูที่หลักใจ การปฏิบัติหลักใหญอยูที่ใจ ถาผูมีหลักมีเกณฑเปนหลักใจอันดี
งาม พระเราไปอยูที่ไหนเปนหลักเปนเกณฑไดดี แนนหนามั่นคง บรรดาประชาชนเขามา
เกี่ยวของกไ็ดรับความอบอุนตายใจ หลักใจจึงอยูกับพระเปนสําคัญ 
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ครูบาอาจารยเปนสําคัญแตละแหงๆ สรางบานที่ไหนมีวัด ที่สาธารณะทั่วๆ ไป ชาว
พุทธเราสรางบานที่ไหนตองสรางวัดที่นั่นๆ ไปเรื่อยๆ เพราะเปนนิสัยกับพระมานมนาน 
จากน้ันก็ใหมีวัดปา คือแตกอนจริงๆ มีวัดปานั่นแหละ ตอมานี้มันก็กลายเปนบานไปหมด 
พื้นฐานดั้งเดิมจริงๆ เปนวัดปาๆ  พระทานอยูแตในปาๆ มีความมุงหวังตออรรถตอธรรม
ลวนๆ อยูที่ไหนทานสบายๆ ประชาชนญาติโยมก็ไดรับความอบอุน จิตใจสงบเย็น นี่ละ
ภาคปฏิบัติถามีอยูในจิตของพระผูเปนหัวหนาแตละวัดๆ แลวเย็นไปหมด ถาไมมีหลักใจ
ไมเปนประมาณนะ เชื่อไมได วางั้นเลยก็ได ตัวเองก็เชือ่ตัวเองไมได แลวจะใหคนอื่นมา
เชื่อไดยังไง ถาตัวเองเชื่อตัวเองไดมากนอยเพียงไร คนอื่นจะเริ่มมาเชื่อแบบนั้น ยิ่งตัวเอง
แนนหนามั่นคงปง ไมบอกใหเชื่อก็เชือ่เองคนเรา 

เราจึงอยากใหมีวัดปาในแถวภาคกลางนี้ รูสึกวาวัดปามีนอยมาก แตคําวาวัดปาก็
ควรจะมีพระผูเปนหลักเปนเกณฑ อยางทางแถวนี้ทานสงบก็ดี ทานจัดสรางวัดตามนั้นแลว
จัดพระใหไปอยูก็จะชุมเย็นดีอยู ถามีปามากๆ ก็มีวัดมาก ภาคกลางไมคอยมีปา มอียูเปน
แหงๆ นอกๆ เชน ราชบุรี เมืองกาญจน ไปทางสระบุรีนี้ก็มี สวนตรงกลางจริงๆ ไมคอยม ี

การปฏิบัติธรรมเขาสูใจเปนของสําคญั พี่นองทัง้หลายกรุณาจําเอาไว เราอยาคิดวา
ส่ิงใดจะเปนที่พึ่งของใจใหไดรับความสงบรมเย็นไดนอกจากธรรมเทานั้น ธรรมเปนของ
สําคัญมากทีเดียว สวนภายนอกก็คอืสวนประกอบ เราอาศัยเขาไปชั่วกาลเวลายังมีชีวิตอยู 
ตองอาศัยวัตถุตางๆ ทีอ่ยูอาศัยปจจัยตางๆ เพื่ออยูเพื่อกินเพื่อหลับเพื่อนอนไปมาสะดวก 
นี้อาศัยวัตถุภายนอก สวนภายในก็คือธรรม ใหมีหลักใจ มีแตภายนอกไขวควา หาความ
แนนอนไมได แมเปนเศรษฐีถาไมมีธรรมไมมหีลักใจ คําวาเศรษฐีก็ไมคอยมีความหมาย 
เพราะใจไมมีหลักทรัพยภายใน 

เศรษฐีภายนอกคอืเศรษฐีเงินเศรษฐีทอง แลวก็เศรษฐีธรรม อยางน้ีพรอมเลย 
เศรษฐีธรรมสําคัญ คือธรรมมีภายในใจ จิตใจยอมมีความอบอุน แลวสิ่งภายนอกเกิด
ประโยชนไปหมด การจะจับจายใชสอยสิ่งใดกต็าม ใจเปนหลักเปนเกณฑ ใจเปนผูบงการ
ในการจับจายใชสอย ไมคอยพลาดพลั้งเสียหายไดงายๆ ใจจึงเปนของสําคัญมาก ขอใหมี
หลักใจ 

อันนี้เราเคยไดเทศนใหบรรดาพี่นองทั้งหลายทราบเรื่องการภาวนา ภาวนาคือ
อบรมใจของเราใหสงบเปนกาลเปนเวลา เชน เวลาจะหลับจะนอนอยางนอยขอใหได
ภาวนาสัก ๕ นาที บังคับใจตัวเองใหอยูกับคําบริกรรม เชน พุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ 
หรือธรรมบทใดก็ไดที่ถกูกับจริตนิสัยของตน นํามากํากับใจคือบริกรรม เชน พุทโธๆ ก็ให
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จิตติดอยูกับพุทโธ และมีสติบังคับไวนั้น อยาใหจิตคิดเรื่องอื่นนอกจากพุทโธไป ได ๕ 
นาทีก็ยังดี บังคับเสียกอนนะ เราอยากเปนคนดีตองบังคับ ไมบังคับไมไดกิเลสเอาไปถลุง
หมดนั่นแหละ เราอยากเปนคนดีตองบังคับตัว บังคับกิเลสนั่นแหละ กิเลสมันบีบบังคับ
ทางหนึ่ง ธรรมเราก็บังคับกิเลสอีกทางหนึ่งมาสูตัวเองเพื่อผลประโยชน ภาวนาพุทโธๆ 
อยางนอยใหไดสัก ๕ นาทีคนหนึ่งๆ ใหจิตอยูกับคําบริกรรมลวนๆ  คือมีแตจิตกับอารมณ
ของจิตไดแกคําบริกรรมลวนๆ สัก ๕ นาที มีอานิสงสมากมายกายกองนะ 

จิตที่เราปลอยตัวตั้งแตตืน่นอนจนกระทั่งหลับไมเกิดประโยชนอะไร อาศัยเปน
ประโยชนภายนอกนิดหนอย สวนมากกิเลสเอาไปกินเสียมากตอมาก แตสวนอารมณของ
ธรรม ๕ นาทีนี้มีคุณคามาก วันนี้ ๕ นาที วันนั้น ๕ นาที หลายวันตอหลายวัน ๕ นาทีเขา
ไปๆ เดี๋ยวจิตไดรับสัมผัสอรรถธรรมเขาไป จะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมา อยาง
นอยเปนความสงบเย็นขึ้นมา ความเย็นของใจผดิจากความเย็นทั้งหลาย ความสุขใจเปนสิ่ง
ที่แปลกประหลาดมากกวาความสุขทางรางกาย และความสุขที่อาศัยสิ่งน้ันสิ่งน้ีเพียง
ประเดี๋ยวประดาวแลวผานไปๆ สวนความสุขที่เปนขึ้นจากจิตตภาวนาไมผานนะ เบ้ืองตนนี่
ผาน ที่ผานก็เปนอารมณเสียดาย ความกระหยิ่มตอการภาวนาที่จะใหผลมากกวานั้น มันก็
มีอยูในใจ กเ็ปนความเพลินอันหนึ่งเหมือนกัน จึงอยากใหทานทั้งหลายไดภาวนาบาง 

การภาวนานี้เปนที่รวมอารมณของเรา ใจนั้นเปนมหาเหตุ ความคิดปรุงจะอยูที่ใจ
ทั้งหมด พอตื่นนอนนี้ความคิดความปรุงจะเกิดขึ้นที่ใจ คดิเรื่องนั้นเรื่องนี้ ติดเครื่องเอง
ทีเดียวดับไมลง ตองดับดวยเวลาหลับ ถาไมหลับแลวตายมนุษยเรา ระงับอารมณนี้ดวย
การหลับนอน สวนทางดานภาวนาทานระงับอารมณดวยการภาวนา ยังไมหลับก็ตาม แต
จิตนี้สงบดวยอารมณแหงธรรม มีปรากฏเปนความแปลกประหลาดสงบเย็น พอจิตสงบ
เทานั้นเราจะเห็นโทษแหงความวุนวายของเราทันที เพราะเราไมเคยสงบตั้งแตตื่นนอนยัน
ค่ํา และตั้งแตเกิดจนกระทั่งปจจุบันนี้ จิตใจเราไมเคยไดรับความสงบ วิ่งกับสิ่งน้ันสิ่งน้ี หา
ความสุขไมได หาความแนนอนไมได ไขวควาตลอด 

ทีนี้พอจิตไดเกาะธรรม เชนพุทโธ เปนตน มีสติกํากบัแลวจะปรากฏเปนความ
แปลกประหลาดขึ้นมา พอจิตเริ่มสงบเทานั้น อารมณของธรรมคือความสงบใจจะปรากฏ
ขึ้นๆ พอปรากฏขึ้นมาแลว เปนผลใหเกิดกําลังใจดูดดื่มเรื่อยๆ ไป ตอไปเรื่อง ๕ นาทีไม
ตองพูด ๕ นาทีนี้ตั้งรากฐานบังคับตัวเองตางหาก พอไดผลโดยลําดับลําดาแลว ๕ นาทีนี้
ลบหมดเลย มีแตความมุงหวังตออรรถตอธรรม มุงหวังตอความสงบรมเย็นของใจใหยิ่ง
กวานี้ๆ แลวเรื่อง ๕ นาทีลบไปเลยๆ นั่นละเบื้องตนเอาอยางน้ีเสียกอน 
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เราอยากใหบรรดาพี่นองชาวพุทธเราไดสัมผัสสัมพันธกับธรรม สมกับวาเราเกิดมา
ในแดนแหงพุทธศาสนาและเราเปนลูกชาวพุทธดวย ควรจะไดสัมผัสสัมพันธกับธรรมทาง
ใจ ตามที่พระพุทธเจาทรงสัมผัสทางใจมาแลวจนเปนศาสดาองคเอกดวยธรรมกับใจเปน
อันเดียวกัน พระสงฆสาวกก็แบบเดียวกัน ดวยการภาวนาทั้งน้ัน เราจึงอยากจะใหอบรม
จิตใจใหมีความสงบเย็น พอจิตสงบเย็นแลวเราจะเริ่มเห็นโทษแหงความวุนวายของเรา 
ตอจากนั้นกค็อยขยับๆ ทีนี้ตอไปมันก็เจียดเวลาไวเลย เวลานั้นจะภาวนาพักอารมณของใจ 
เวลานั้นจะประกอบหนาที่การงานภายนอก เวลานั้นจะประกอบหนาที่การงานภายใน คือ
ธรรมเขาสูใจ ใหมีหลักยึดทั้งสอง ทางรางกายก็มีที่อยูอาศัยที่หลับที่นอน อาหารการ
บริโภค เปนที่อยูเปนที่อาศัย สวนภายในก็ใหมีความดีงาม เชนอยางเราใหทาน รักษาศีล 
ภาวนา นี้เปนอารมณของใจ เปนเรือนของใจ เปนที่พึ่งของใจ ก็ใหมี อยางน้ีแลวไมพลาด
คนเรานะ 

จิตนี้ไมใชเร่ืองเล็กนอยเวลาไดสงบลงแลว แปลกประหลาด คาดไมถึง เวลาได
ปรากฏขึ้นมาภายในใจ ตัวเองนั้นละคาดไมไดเลย เปนขึ้นมาเปนอัศจรรยทันที ยอมรับ
ทันทีภายในใจ นี่ละเรื่องธรรมทานจึงวาประเสริฐๆ  แตธรรมไมมทีี่อยู เพราะกิเลสเขาไป
อยูในใจนั้นแนนหมด ธรรมจนแทรกไมได แลวก็บนตั้งแตทกุข กิเลสสรางทุกขๆ จะไมบน
วาทุกขไดยังไง ธรรมสรางความสุข เมื่อธรรมสัมผัสเขาที่ใจ ใจจะมีความสุขๆ เร่ือยๆ ไป 
พากันจําเอานะ 

การสอนนี้เราไดผานมาหมดแลวเต็มกําลังของเรา ภูมิของเรา จึงไดนํามาสอนพี่
นองทั้งหลายดวยความพออกพอใจ ดวยความเมตตา จากผลที่ไดปฏิบตัิมาแลวเปนยังไงก็
เคยเลาใหฟง พดูใหทานทั้งหลายฟงทกุอยาง ธรรมที่เกดิขึ้นภายในใจนี้เปนสําคัญมาก
ทีเดียว ไมมคีําวาจืดวาจางภายในใจ สม่ําเสมอ ชุมเย็นตลอด สุดทายความเปนความตาย
ไมเปนอารมณ คือเรามีที่พึ่งอยูในใจแลว ตายเมื่อไรเราก็ไมไดสนใจ แลวแนลงไปขนาดนี้
แลวมันก็รูวาใจนี้ไมตาย ใจนี้มีความสงบแนว ความรูเดนอยูกับนั้นตลอดมันจะตายที่ไหน 
ความรูนี้เดนๆ นั่น มันก็รูชัดๆ เขาไป 

ความตายนี้สัตวโลกกลัวทุกคน แตเวลามีความดีงามมากเขาๆ ความตายนี้เบาลงๆ 
ตอไปกลาหาญตอความตาย เจริญ มรณัสสติ ความตายเทาไร ยิ่งเปนการกระตุนเตือน
จิตใจใหสรางความดี สติปญญาใหหนักเขาๆ เปนอยางน้ันนะ ใจนี้ไมตายนะ แตถูกกิเลส
ตัณหาของสกปรกโสมมครอบอยูตลอดเวลา คนเราจึงหาความสุขไมได ถาใจไดเขาสัมผัส
กับธรรมแลว เอา เร่ิมตั้งแต ๕ นาที บังคับตนนะ ใหอยูกับคําบริกรรม เราชอบคําบริกรรม



 ๕

คําใดใหอยูกับคํานั้น แลวมีสติบังคับใหคําบริกรรมทํางานกับใจโดยตรงๆ เพียงเทานี้ก็มี
อานิสงสมาก เพราะระยะนั้นเปนระยะสํารวมใจไดดวยธรรม กักธรรมไว ๕ นาทีในหัวใจ 
นอกนั้นกิเลสเอาไปกินหมด นี่เอา กักธรรมไวในหัวใจดวยคําบริกรรมสัก ๕ นาที วันละ ๕ 
นาที กักธรรมไวในใจ ธรรมอยูที่ใจจะเปนยังไง วันนี้ ๕ นาที วันนั้น ๕ นาที หลายวันตอ
หลายวัน ๕ นาทีตอ ๕ นาทีนี้จะเพิ่มอานิสงสมากมาย ตอไปก็ลบหมด คําวา ๕ นาทีไมมี
ความหมาย ความมุงมั่นตอธรรมทั้งหลายที่เลิศเลอยิ่งกวานี้ทวมไปหมดเลย จําเอานะ วันนี้
พูดเทานั้นแหละ พอ ใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

