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ธรรมเกิด ธรรมเตือน 
 

 วัดปาภูสังโฆถวายทองคํา ๒ กิโล ๑๖ บาท ดอลลาร ๕๐๐ ดอลล เงินไทย ๒ 
หม่ืนบาท เมื่อวานนี้ไดทองคํา ๑๒ สตางค แถวนี้ภูสังโฆกับผาแดง มาเร่ือย ที่อื่นก็มา ๆ 
แตภูสังโฆกับผาแดงหนักกวาเพื่อน ทองคําเราขยับละนะเด๋ียวน้ี เรงใสจุด ๕๐๐ กิโลใน
วันท่ี ๑๒ เมษา เพราะเปนวันครบรอบ ๕ ปเสียดวย ตั้ง ๕ ปที่ชวยพี่นองทั้งหลายมา 
ตะเกียกตะกายมาเปนเวลาตั้ง ๕ ป วันครบรอบวันน้ันมันควรจะไดอะไรใหเปนท่ีระลึก
สําคัญในรอบน้ีนะ เวลาน้ีทองคําเราท่ีเราไดหลังจากมอบแลว ๑๒๙ กิโล ๓๔ บาท ๖๘ 
สตางค บวกกับที่ไดใหมนี้เปน ๑๓๒ กิโลกวา แลวเงินเราท่ีอยูในบัญชีกฐินรวมโนนน้ีคิด
วาไมตํ่ากวา ๑๓๐ ลาน ถาคิดเปนทองคําจะเทาไร (ถาเงินท่ีคิดวันน้ัน ๑๒๖ ลานจะซ้ือ
ทองคําไดประมาณ ๒๕๕ กิโล) เอา ถาเราคิด ๒๕๐ กิโลบวกกับ ๑๓๐ มันก็จะได ๓๘๐ 
จากนี้ไปกวาที่จะถึงวันครบรอบ ๑๒ เมษา เราคิดวาจะไดอยูนะ 

เม่ือวานน้ีก็เอาของไปสงโรงพยาบาลพรเจริญ ไปก็รุมมาขอ อยางน้ันละจะใหวาไง
ที่มันเขาทองคําไมได จนตรอกจนมุมจริง ๆ มีรถคันเดียวใชมาไมทราบกี่ป ถู ๆ ไถ ๆ 
ขอรถอีกคันหนึ่ง แน แลวอุลตราซาวดอีกเคร่ืองหน่ึง เห็นไหมละ ลานกวานะ 

เราคิดไวอยางท่ีเราเจียดเงินเขาทองคํา เจียดเทาไรจะไดทองคําเทาไร หมาย
ความวาอยางน้ันนะ เจียดไมไดมาก เจียดไดเทานั้นจะไดทองคําเทาไร เราคิดไวอยางน้ัน 
ถาได ๕๐๐ กิโลแลวนี้ก็จะเทากับ ๖ ตันกวา  จะขยับไปเรื่อย ๆ อยางนี้ เปนไรไป หาเงิน
ในเมืองไทยเรา เขาคลังหลวงของเมืองไทยเราเปนไรไป ก็คนไทยเราหาเอง  ไมเห็นจะ
ตองตามไลเวลํ่าเวลาท่ีไหน เวลํ่าเวลาก็อยูเมืองไทย อะไรก็อยูเมืองไทย คอยเปนคอยไป
อยางน้ีแหละ 

นี่ไดย้ํากับพวกชาวพุทธเรา เพราะอันนี้จะออกทั่วโลก ใหพี่นองชาวพุทธเราได
ทราบท่ัว ๆ ไปวาหลักของพุทธศาสนาน้ีอยาปลอยภาวนานะ น่ีละสําคัญมาก หลักภาวนา
เปนหลักใหญโตมากของพุทธศาสนา ถาพุทธศาสนาไมมีหลักภาวนาก็เล่ือนลอยเลย ไมมี
หลักเกณฑเปนที่ตั้งที่ยึด หลักใหญอยูกับภาวนา แลวก็ไมมีใครสอนเลย เราเพ่ิงมาเร่ิม
สอนตอนท่ีเราออกมาชวยชาติน้ีเราก็เร่ิมสอนมาแตโนน เร่ิมสอนแลวก็หนักแนนเขาเร่ือย 
ๆ อยางน้ีเพ่ือใหเขาใจในเร่ืองภาวนา เร่ืองภาวนาน้ียึดได เรื่องของพุทธศาสนายึดได
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หมดอยูในนั้นหมดนะ ไมวากิจการงานอันใดถามีจิตตภาวนาแลว ก็อยางที่เคยพูดเมื่อ
วานหรือวานซืนหรือวันไหน ที่วา มันหากรูเองในความ หิริโอตตัปปะ เปนข้ึนมาเอง  

อยางทานสําเร็จพระอริยบุคคลข้ันตนก็คือพระโสดา พระโสดาน้ีทานวาละ สี
ลัพพตปรามาส ลูบ ๆ คลํา ๆ ในศีล รับแลวรับเลาน่ันเองเขาใจไหม รับแลวรับเลา รับ
วันยังคํ่า แตมันก็ขาดวันยังค่ําเหมือนกัน เพราะ หิริโอตตัปปะ ไมมีในใจ ฉะนั้นไปที่ไหน
มองเห็นหนาก็ มยํ ภนฺเต มันอยากฟาดปากเอาเลยเราโมโห มันวาอะไรนักหนา ไมรักษา 
ทีนี้พอสําเร็จพระโสดานี้เรื่องหิริโอตตัปปะ ศีล ๕ มาพรอมกันเลย เปนหลักธรรมชาติ
ของทานเอง เปนอยางน้ันนะ ไมวาสวนธรรมสวนวินัย สวนศีลอะไรน้ีจะมาพรอมกันเลย 
เพราะฉะน้ัน พระอริยบุคคล พระโสดาจึงไมตองรับศีลแลวศีลเลา เรียกวาละ สี
ลัพพตปรมาส ลูบ ๆ คลํา ๆ ในศีล รับแลวรับเลาน่ันเอง 

พระอริยบุคคลถึงขั้นนี้แลวสีลัพพตปรมาส ลบไปเลย เปนหลักธรรมชาติข้ึนใน
จิต น่ันเห็นไหมละ ทานไปรับท่ีไหน แมทานจะเปนหัวหนาพาเขารับ ทานก็ไมมีความรู
สึกวาศีลของทานไดขาดทะลุไป เปนแตเพียงวานําหนาวาเฉย ๆ น่ีแหละผูมีธรรมในใจ
เปนอยางน้ัน เปนข้ึนมาเอง ไมวาศีลวาธรรมจะข้ึนในใจ แลวก็มีเตือนเร่ือย ๆ อยางท่ีเรา
พูดใหฟง  

วันนี้ก็จะเปดอีกนะ นักภาวนาทานรูดีของทาน ทานไมคอยพูดนะเรื่องอยางนี ้
เปนธรรมประจําใจทาน ผูใดมีจิตใจสงบรมเย็นขึ้นไปเริ่มไปแลวก็ไปหาสมาธิเขาไปนี้
เร่ือยเขาไปแลว ธรรมะจะเปนเหมือนกับอะไร เบรกหามลอ คันเรงอยูในน้ันหมดเลย 
เรียกวาเปนคนขับรถท่ีดี คอยเหยียบเบรกคือคอยหามลอ คอยเหยียบคันเรงเอ้ียวพวง
มาลัยไปทางไหน ถาผิดถูกประการใดจะเล็งในธรรมนี้ไปในตัวนะ ไมไดเหมือนคนไมได
ภาวนา คนไมภาวนาทําอะไรก็พรวดพราด ๆ ตามนิสัยมาดั้งเดิม แลวก็เสียไปเร่ือย ๆ 
แตผูมีศีลมีธรรมในใจ เชน นักภาวนา จิตใจมีความสงบเย็นเขาเทาไร แลวย่ิงมีความ
แนนหนาม่ันคงข้ึนภายในใจเทาไรน้ี เร่ืองธรรมน้ีจะเตือนเร่ือยนะ เตือนภายในใจ จะทํา
อะไรผิดถูก จะมีความรูสึกอยูภายในใจเจาของเสมอ ๆ  

อันนี้คนเราจึงไมคอยผิดพลาดนะ แมฆราวาสก็เหมือนกัน เพราะธรรมไมมีเพศ 
เม่ือปรากฏในจิตดวงใดแลวผูน้ันจะรูตัวเอง คอยแกไขดัดแปลงไปเรื่อย ๆ สวนพระไม
ตองพูดละ ปรกติทานก็รักษาอยูแลว ถาเปนพระมีศีลมีธรรมนะ ไอพระหัวโลนเฉย ๆ 
เราไมเอามาพูด หัวโลนผาเหลืองเฉย ๆ ไมเอามาพูด เลวย่ิงกวาประชาชนก็มีเยอะ  
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นี่ละภาษาธรรมฟงเอา ไมไดเขาขางนั้นออกขางนี้ ลูบหนาปะจมูกไมมีเร่ืองธรรม 
เวลามีธรรมในใจอยางน้ี เฉพาะนักภาวนาทานบําเพ็ญภาวนาในปาในเขา เชน กรรมฐาน
เปนตนนะ มันจะมีทั้งภายในภายนอกคอยรับกันอยูตลอด ประหน่ึงวาเรดาร ถาธรรมะ
หนักเขาเทาไรประหน่ึงวาเปนเรดารอยูในน้ัน หากพูดยากนะคําวาเรดาร เราเอามาพูด
เฉย ๆ เห็นเขามีเรดารทุกวันน้ี ธรรมทานมีกอนแลว ทานเปนอยูกอนแลว มีอะไรจะ
มียิบ ๆ แย็บ ๆ บางทีมีอะไรขึ้นมาขัดอยูในนี้แหละ มันหากเปน พูดยากแตเจาของเขา
ใจ เจาของผูเปนเขาใจ ควรหยุด ๆ ทันท ีควรหลีก ๆ ทันท ีน่ัน อันนี้เตือน ไมจําเปนจะ
ตองไปพิจารณาโนนน้ีนะหากเปน แลวคนท่ีไมมีธรรมประเภทน้ีในใจ ทําอะไรทําพรวด
พราด ๆ ไปเลย เปนนิสัยของกิเลส สุกเอาเผากิน ๆ  

นิสัยของธรรมไมใชสุกเอาเผากินนะ ตองพิจารณาเสียกอนเวลาทําอะไร มีอะไร
อยูในจิตน้ีเปนอยูในจิต บางทีขัดอยูในจิต มันเรื่องอะไรนะ กําหนดจดจอดูเรื่อยแลวก็ได
ความออกมาเปนอยางนั้น เปนอยูภายในจิต นี่ละเตือนผูมีธรรมในใจไมคอยจะผิดพลาด 
ท้ังดานธรรมท้ังดานวินัยเหมาะสม ยิ่งธรรมอันนี้มีหลักเกณฑมากเทาไรยิ่งกระจางออกไป 
ๆ รูเร่ืองเร่ือยไป ผิด ถูก ชั่ว ดี ประการใด อันนี้จะเปนเครื่องเตือนตลอด ๆ เตือนมี
หลายประเภท เตือนอยางพูดไมถูก หากรูเจาของเอง อยางนี้ก็ม ี อยางหนึ่งทั้งเตือนทั้ง
บอก บอกเปนคําขึ้นมาเลยก็ม ี บางทีก็บอกอยางเผ็ดรอนก็มี เห็นไหมละธรรมออกมา
แลวตั้งแตหัวใจนั้นยังออกเผ็ดรอนแลว ดุเดือดแลว ทีน้ีเวลามาสอนโลกทําไมจะสอน
อยางนั้นไมไดละ 

ควรดุเดือดก็ดุเดือด ควรเผ็ดรอนมันก็เผ็ด สอนคนออกมาหยาบ ๆ มันก็ยังเปน 
เพราะภายในของทานเปนอยูแลวเขาใจไหม สอนทานเองแหละภายใน บางทีดุเดือดออก
มาผางผิง ๆ ขึ้นมาเลยก็มี น่ันอยางน้ันนะ น่ีละธรรมในใจใหรูกันเสียวา เราเคยไดยินต้ัง
แตเรื่องกิเลสมันหงุดหงิด ๆ โกรธแคนใหใครตอใครภายในใจ อยากฆาอยากฟนเขาใช
ไหม ทีน้ีธรรมเปนเคร่ืองปราบมันก็แบบเดียวกัน มันปราบความช่ัว ทางน้ันออกรุนแรง 
ทางน้ีมันก็รับกันรุนแรงเขาใจไหม ผางผิง ๆ ภายในใจ พากันเขาใจนะ  

น่ีละธรรม ธรรมอยูในใจ ธรรมเกิด ธรรมเตือนเปนอยางน้ีเร่ือย ๆ นะ นักภาวนา
ทานมีอยูทั่วไปละอยางนี้ พวกกรรมฐานทานจะพูดเฉพาะในวงของทาน แมแตในวงทาน
เองทานก็ไมไดพูดมากนักนะ ทานจะพูดเฉพาะที่จําเปน ทานไมไดพูดพลามไปหมด พูด
เฉพาะท่ีจําเปนแตทานรูดวยกัน หากรูดวยกันอยางลึก ๆ น้ันละ เพราะตางคนตางเปน น่ี
ละเรียกวาพระธรรมเตือน ทีน้ีเวลาเราจะทําอะไรน้ีมีความหนักแนนทุกอยางนะ การทํา
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บุญใหทานน้ี มีพิถีพิถันมีอะไรแปลก ๆ อยูในน้ันละนะ ไปทํางานการกุศลอะไรมันหากมี
ลึก ๆ อยูในจิต เพราะธรรมมีอยูนั้นพูดไมถูกเขาใจไหม หากเปนอยูในน้ันละ จึงเรียกวา
พิถีพิถันตางกันมากนะ 

ผูมีธรรมในใจดวยจิตตภาวนาน้ี ทําอะไรพิถีพิถันมั่นคง แลวก็ละเอียดลออเปน
ลําดับลําดาไป น่ีละธรรมเกิดภายในใจ เพียงเทานี้ก็พอเปนคติแกผูภาวนาทั้งหลายอยู
บางแลวนะ ที่พูดอยางนี้ สําหรับนักภาวนาจริง ๆ นั้นไมตองพูดแหละทานเขาใจของทาน 
การภาวนาจึงไมใชเร่ืองเล็กนอย ธรรมะละเอียดเขาไปเทาไร เร่ืองราวน้ีจะมีตาม ๆ กัน
ไปเลย อยูภายใน ๆ น่ีเขาใจ ๆ ไปเรื่อย แลวเขาใจภายในไมไปถามใครเสียดวย ความ
เขาใจภายในแมนยํา ๆ กวาภายนอกมากนะ  

จึงอยากใหบรรดาพ่ีนองท้ังหลายไดภาวนา ใหไดเห็นท้ังความรมเย็นเปนสุข 
ธรรมเขาสัมผัสใจน้ีจะมีความสงบรมเย็น อะไรจะขาดตกบกพรอง แตใจกับธรรมที่อยู
ดวยกันนี้ไมมีอะไรบกพรอง เสมอตนเสมอปลายสบายไปตลอดเวลา น่ีละสมบัติภายใน 
สมบัติภายนอกคอยแตจะหลุดจะลอย หลุดไมหลุดมือไป มันเปนอยางน้ัน ไดมาวันน้ี 
เอา เส่ียงวันจะสูญจะเสียจะหายไปแลว มีไดมีเสียมีเสี่ยงกันอยูอยางนั้น สวนภายในน้ีอบ
อุนตลอดไป น่ีธรรมภายใน สมบัติภายในสมบัติภายนอกตางกันอยางน้ี ใหพากันจําเอา
นะ  

น่ีพูดดวยหลักภาวนา แลวการที่พูดดวยหลักภาวนาไมไดเอามาพูดลอย ๆ พูด
ถอดออกจากหลักความจริงมาพูด จึงไมสงสัยในการพูด อยางพระพุทธเจาสอนโลก
ทานไมไดสงสัยนะ ถาลงธรรมกับใจเขากันแลวมันรูไปทุกส่ิงทุกอยางน้ันแหละ น่ีละ
เร่ืองจิตใจท่ีมีภาวนาประกอบดวย ศาสนาเราจะแนนหนาม่ันคงข้ึนไปเร่ือย ๆ เพราะ
ฉะน้ันจึงขอใหมีการภาวนากัน ถามีแตการทํางานอยางอื่นฝายบุญฝายกุศลก็ยอมรับวา
เปนบุญ แตไมหนักแนนเหมือนคนมีภาวนาแนบเขาไปอีกนะ ตางกันตรงนี้ 

วันนี้ก็จะไมพูดอะไรมากนักละ ใหพากันเขาใจเร่ืองการภาวนา การภาวนาน้ีมีคุณ
คามากทีเดียว ตอจิตใจ ฝงความดีงามของเราไดอยางลึกซึ้งและหนาแนนมั่นคงเปน
ลําดับลําดาไปนะ ตอไปนี้จะใหพร 

 

อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่ 
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 


