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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 แลวปกลายน้ันได ๖ พันกวาเหมือนกัน ปนี้ได ๘ พันกวา นับ
วาไดมากกวาทุกป 

เมื่อวานซืนนี้ก็ไปพรเจริญ ไดใหรถพยาบาลคันหน่ึง อุลตราซาวดเคร่ืองหน่ึง 
เหลาน้ีมีแตราคาแพง ๆ นะ เขาพูดมาเราฟงดวยเหตุดวยผลทุกอยาง สมควรจะ
สงเคราะหแลวเราใหเลย เขามีรถอยูคันเดียวใชลําบากมาก เราก็เลยให กับอุลตราซาวด 
ใหทั้งสอง มันก็ลานกวาแลว อยางนี้แลวมันแยกไปโนนแยกไปนี้อยูเรื่อยเขาไมได 

เรื่องของเราที่เทศนแตกอนก็เทศนทั่วประเทศไทย เวลานี้ออกถึงเมืองนอก ดวย
มีเครื่องมือที่สะดวกทันการ ก็เลยกระจายออกไปกวางขวางก็พอดีกับความนึกคิดของเรา
ท่ีฝงมานานแลวนะ แตยังไมคอยออกเทาไรนัก เพ่ิงเร่ิม ๆ ออกตอนนี้แหละ ตอนได
ออกชวยชาติบานเมือง เก่ียวกับเร่ืองการเทศนาวาการในธรรมะประเภทตาง ๆ แลวมัน
จะเขาถึงจุดท่ีวาภาวนา อันนี้เราสอนไปบางเล็กนอยไมไดมากนัก ทั้ง ๆ ท่ีคําวาภาวนาใน
พุทธศาสนานี้เปนธรรมที่เปนแกนเปนหลักของธรรมแท ๆ หลักของพุทธศาสนาโดยแท
คือจิตตภาวนา 

หลักใหญของศาสดาที่จะอุบัติขึ้นมาก็ออกมาจากจิตตภาวนา อยางท่ีเราเห็นแลว
ทรงเจริญอานาปานสต ิ นั่นละตน รากเหงาของพระพุทธเจาจะตรัสรูขึ้นมา จากจิตต
ภาวนา ที่พระองคทรงบําเพ็ญมากอนใครทั้งนั้น หลังจากน้ันมาแลวก็ส่ังสอนสัตวโลก ยก
ปฐมสาวกขึ้น เชน เบญจวัคคียท้ัง ๕ ทานสอนเร่ืองภาวนาเร่ือยมา บรรดาพระสงฆสาวก
และสัตวโลกทั่ว ๆ ไปท่ีไดบรรลุมรรคผลนิพพาน จนถึงขั้นสูงสุดนี้ออกจากจิตตภาวนา 
จิตตภาวนามีพ้ืนฐานแหงความดีท้ังหลายหนุน ๆ อันน้ีเรียกวา เปนเหมือนเข็มเทียว คุณ
งามความดีทั้งหลายเหมือนดายเย็บ ดายเย็บเราน้ีละ เข็มเดิน เย็บตามเข็ม  

น่ีละเร่ืองพุทธศาสนาของเราน้ีคือจิตตภาวนาเปนหลักสําคัญมาก เราก็ไมคอยได
สอนใครนัก เพราะเห็นวาเร่ืองจิตตภาวนาน้ีแมต้ังแตพระเองยังข้ีเกียจ ลองไปถามดูซิ ดู
พระ มีพระวัดไหนบางท่ีเดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา เรียกวามันติดท้ังน้ันนะ จะมีแต
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ปฏิเสธกันละ ไมไดภาวนาไมไดเดินจงกรมนี่มากตอมากนะ เราจะไปพูดอะไรถึงภาย
นอกที่เราจะตองสั่งสอนคนเกี่ยวกับดานภาวนา มันจึงหางไกลกันมาก เพราะฉะน้ันเราจึง
ไมสอน สอนแตพระเรา พระก็พระเฉพาะวงปฏิบัติผูมุงหนามุงตาตอการปฏิบัติเพื่อ
กําจัดกิเลสตามทางของศาสดาเทานั้น นอกนั้นไมคอยสอน เห็นวาเปนการทํายาก น่ีหลัก
ใหญใครก็ไมอยากทํา ๆ ต้ังแตผูท่ีต้ังหนาต้ังตามาสูการชําระสะสางกิเลสดวยจิตตภาวนา
เปนอยางย่ิงหรือเปนหลักใหญ ก็ยังไมอยากทํากัน ไมทํากัน  

นี่ซิเราจึงไมคอยจะสั่งสอน ไปที่ไหน ๆ ทีนี้นานมา ๆ ความคิดนี้ก็คิดมานานก็
คอยระบายออกบาง การเทศนาวาการส่ังสอนพ่ีนองท้ังหลายก็มีเร่ิมภาวนา ติดแนบไป
บางไมมากนัก ไมมาก ตอมาก็คอยเพิ่มขึ้น ๆ เร่ืองจิตตภาวนา น่ีหลักของศาสนาพุทธ
ศาสนาท่ีเปนเอกไดเพราะจิตตภาวนา เปนรากฐานอันสําคัญมากทีเดียว จึงจะเวนไป
ไมไดในคําวาจิตตภาวนาซ่ึงประจําพุทธศาสนาของเรา สวนศาสนาอ่ืนใดเราไมคอยไป
สนใจละ เขาจะมีภาวนาหรือไมมีเราก็ไมทราบ แตพระพุทธเจาหรือพุทธศาสนาของเรานี้
มีเร่ืองจิตตภาวนาเปนสําคัญมาก เปนรากฐานของพระพุทธเจามากอนดวย รวมแลวเปน
รากฐานพุทธศาสนาครอบไวหมดดวยจิตตภาวนาน้ี ถาลงไดบําเพ็ญทางดานจิตตภาวนา
จะไดรูความหนักเบามากนอย ความละเอียดลออของธรรม ท่ีพระพุทธเจาของเราเอง
ทรงแสดงไวแลวไปโดยลําดับ คือจะคอยรูไปโดยลําดับ รูจากตํารับตําราท่ีทานบําเพ็ญมา
แลว ทานรูทานเห็นแลวทานแสดงไวน้ันเปนรูอยางหน่ึง  

รูเปนความจํากิเลสไมถลอกปอกเปกนะ เมื่อรูดวยความจริงคือจําไดแลวมา
ปฏิบัติเปนความรู ความจริงปรากฏขึ้นมา กิเลสก็คอยถอดคอยถอนออกไปเรื่อย ๆ จึง
เรียกวาจิตตภาวนาเปนสําคัญ ศาสนาพุทธของเราถืออะไรเปนหลักพุทธศาสนาบอกวา 
จิตตภาวนาเทาน้ันพอ ไมมีสิ่งใดจะเหนือนี้ไปไดละ พระพุทธเจาก็เปนลูกจิตตภาวนา 
พระสงฆสาวกก็เปนลูกจิตตภาวนา พวกเราท้ังหลายน้ีจะเปนพอจิตตภาวนาไดยังไง มันขี้
เกียจข้ีครานเหมือนหมูตายตัวหน่ึง มันไมอยากภาวนากัน มันถึงไมไดรูไดเห็นของแปลก
ประหลาดอัศจรรยที่พระพุทธเจาประกาศกังวานมาได ๒,๕๐๐ กวาปน้ีแลว ลวนแลวต้ัง
แตธรรมท่ีเลิศเลออัศจรรยท้ังภายในภายนอก 

ภายในคือพระทัยสวางกระจางแจง เพราะการชําระกิเลสท้ังหลายดวยจิตตภาวนา 
สิ่งภายนอกนอกจากพระทัยไปจะรูเห็นไปหมด เชน อยางบาป บุญ นรก สวรรค 
นิพพาน เปรต ผี ประเภทตาง ๆ สัตวท่ัวแดนโลกธาตุท่ีไดเสวยกรรมอยูตามอํานาจแหง
วิบากกรรมของตนนั้น มีอยูรอบพระทัย พระองคทรงรูแจงเห็นหมดจากจิตตภาวนาน่ีนะ 
จิตตภาวนาจึงเปนของสําคัญ 
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จากนั้นก็มาถึงทานผูปฏิบัติตาม นอกจากพระพุทธเจาแลว บรรดาพระสงฆท้ัง
หลายก็ปฏิบัติตามนั้น ๆ ละกิเลสก็ละตามพระพุทธเจา รูเห็นเหตุการณตาง ๆ ก็รูเห็น
เหตุการณตามพระพุทธเจา ซึ่งเปนแบบเปนฉบับอันถูกตองตายตัวมาโดยลําดับอยูแลว 
ดวยเหตุน้ีเองการภาวนาจึงเปนของสําคัญมากทีเดียว ละกิเลสไดมากนอยออกจาก
ภาวนา คําวากิเลสน้ันก็คือขาศึกตอธรรม ขาศึกตอใจของสัตวโลกนั่นเอง เฉพาะอยางยิ่ง
เปนขาศึกตอเราชาวพุทธ ยนเขามาเปนขาศึกตอนักจิตตภาวนา 

นักจิตตภาวนาชําระสะสางกิเลสท้ังน้ัน กิเลสเปนตัวภัย แกอันนี้ออกจิตใจคอย
สวางไสวออกมา น่ีเรียกวาจิตตภาวนาเหมือนนํ้าท่ีสะอาด ซักฟอกสิ่งสกปรกคือกิเลสให
จางไป ๆ กลายเปนจิตที่สะอาดขึ้นมา ๆ จนถึงขั้นที่จิตบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน ธรรมกับ
ใจเปนอันเดียวกัน น่ีก็จากจิตตภาวนาเหมือนกัน ไมนอกเหนือไปจากนี้เลย จึงควรได
เอาไปประพฤติปฏิบัติบางนะ สิ่งใดที่ไดปรากฏขึ้นประจักษตัวเองมันจะดูดจะดื่มนะจิต
ใจนะ รูธรรมภายในใจน้ีก็ดูดด่ืมประเภทหน่ึง อันน้ีเรียกวาประเภทเย่ียม รูขึ้นทีไรจิตใจ
ดูดดื่ม ๆ หนักแนนดูดดื่ม หนักแนนตลอด  

จากนั้นก็รูเห็นสิ่งภายนอกอีกก็เปนความดูดดื่มเหมือนกัน แตไมมีน้ําหนัก
เหมือนความดูดดื่มภายในใจที่ละที่ถอนกิเลสไปได แลวเกิดความอัศจรรยข้ึนมาเปนผล
แหงความบริสุทธ์ิ หรือเปนผลแหงความสะอาดของตนจากจิตใจโดยลําดับลําดาไป อันนี้
เปนของสําคัญมากทีเดียว ภายนอกมันก็รูอีกละ อันนั้นรูไปแตไมใชเปนเรื่องที่จะรูไปละ
กิเลส พวกเปรตพวกผี พวกสัตวนรกอเวจีอะไรนี ้ทั่วแดนโลกธาตุจะพนจากจิตดวงนี้ไป
ไมไดนะ เปดจิตดวงนี้ออกไปแลวจะรู ๆ เต็มกําลังนิสัยวาสนา ภูมิวาสนาของตนๆ น้ัน
แหละ นี่ก็ออกจากจิตตภาวนาไมไดออกจากอะไรนะ  

เพยีงเราเรียนเรียนไปเทาไรก็ไดแตช่ือแตเสียง วาบาปก็ไมเห็นบาป วาบุญก็ไม
เห็นบุญ วานรกไมเห็นนรก สวรรคไมเห็นสวรรค วานิพพานก็ไมเห็นนิพพาน จําไดแต
ชื่อไมไดเห็น แตภาคปฏิบัติน้ีเห็นนะ รู พอปฏิบัติไปรูไปเห็นไป ถาเปนเรื่องของกิเลสก็
ละไปถอนไปเรื่อย ๆ ๆ ไปอยางนั้น น่ีเร่ืองจิตตภาวนา แดนพุทธศาสนาท่ีอัศจรรยเลิศ
เลอก็คือจิตตภาวนานี้นะ ขอใหพี่นองทั้งหลายไดจดจําไปปฏิบัติ แตอยาไปคาดนะ ไป
คาดวาภาวนาทานวาจะรูอยางน้ันจะเห็นอยางน้ี อยาไปคิดอยางนี้ไมถูก ใหตามองคแหง
การภาวนา อยูในหลักปจจุบันของจิต เชน เราภาวนาดวยอานาปานสติ ก็ใหรูลมเขาลม
ออก รูลมเขาลมออกอยูเทานั้น ๆ ไมใหไปคาดมรรคผลอะไร ดีช่ัวประการตาง ๆ มัน
เปนสัญญาอารมณ ใหเอาลงปจจุบัน ปจจุบันน้ีแลจะสามารถทําใหเกิดผลตาง ๆ ความรู
ตาง ๆ ข้ึนมาจากหลักปจจุบัน ใหเรายึดน้ี 
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ละกิเลสก็ละในปจจุบันนะ ไมไดละดวยอดีตอนาคต ละดวยปจจุบัน พินิจ
พิจารณาดวยสติปญญาใหแนนหนาม่ันคง กิเลสจะคอยจางไป ๆ สิ่งที่ปดจิตใจของเรา
ของโลกทั้งหลายไมใหรูเห็นเหตุการณตาง ๆ ซึ่งมีมาดั้งเดิมก็เพราะกิเลสนี้เทานั้นปด 
พอเปดจากนี้ออกไปแลวสิ่งเหลานั้นมีอยูแลว มันก็คอยรูคอยเห็นตามความสามารถของ
ตนไปเรื่อย ๆ ใหพากันต้ังหนาต้ังตาภาวนาบาง วาศาสนาพุทธน้ีเลิศท่ีตรงไหน เลิศที่
จิตตภาวนาเปนตนเหตุบอกอยางน้ันเลย ตนเหตุของพุทธศาสนา ตนเหตขุองมรรคผล
นิพพานไปจากจิตตภาวนาน้ีเปนสําคัญมาก สวนศาสนาอ่ืนเขาจะมีภาวนาหรือไมมีเราไม
สนใจนะ แตพุทธศาสนาท่ีเราเทิดทูนสุดหัวใจ และเทิดทูนสุดหัวใจของชาวพุทธเรานี้
ตองถือเรื่องจิตตภาวนาเปนสําคัญ นี้เห็นประจักษทีเดียว 

อยางพูดอยูเวลานี้มันก็ทาทายอยูในใจนี่จะวายังไง ใครจะเห็นไมเห็นมันไมเคย
สนใจ ใครจะวามาหลอกมาลวงตมตุน วาพูดจริงไมจริงก็ไมสนใจอีกเหมือนกัน ยิ่งกวา
เรารูจัง ๆ อยูในหัวใจเรา และทรงไวซ่ึงธรรมอัศจรรยเต็มอยูในหัวใจแลว เราจะไปหา
ใครมาเปนสักขีพยาน สักขีพยานเหลาน้ันมันวิเศษวิโสอะไร ธรรมตางหาก ธรรมอยูกับ
ใจตางหาก ที่เปนสมบัติของตนนี้ใหตนไดเทิดทูนหรือวาอัศจรรยอยูในตัวเองนี้ตางหาก
นะ นี้เปนของแปลกประหลาดอัศจรรยกวาสิ่งใด เหนือจะเอาใครมาเปนสักขีพยาน อัน
นั้นเรื่องนอก ๆ เร่ืองเจาของเปน สนฺทิฏฐิโฏ ประกาศรูขึ้นประจักษตัวเอง โดยไมตองไป
ถามใคร น้ีตางหากเปนธรรมอัศจรรย 

เพราะฉะน้ัน จึงไมเคยสนใจวาใครจะเชื่อไมเชื่อก็ตาม ดังที่หลวงตาเทศน พูด
อยางจัง ๆ เทศนภาษาของธรรมตองพูดไปตามธรรม จะพูดอยางอื่นไมเรียกภาษาของ
ธรรม เราก็ตองพูดไปตามภาษาของธรรม ทีนี้ภาษาของธรรมกับภาษาของกิเลสมันเปน
ขาศึกกัน เพราะกิเลสกับธรรมเคยเปนขาศึกกันมาประจําอยูแลว ทีนี้ธรรมพูดอยางตรง
ไปตรงมา นี่มันขัดกับกิเลสที่เปนตัวออมแอม ๆ หลอกลวงตมตุนโลกมาเปนประจํา มัน
เขากันไมได มันก็หาเร่ืองใสธรรมวา พูดหยาบ พูดโลน พูดดุ พูดดา น่ีมันหาเร่ืองไป
อยางน้ันนะ 

ดุดาที่ตรงไหน พิจารณาซิ หยาบ ๆ อะไร ถาวาเทศนหยาบ คําวาเทศนหยาบ 
ทานชําระส่ิงหยาบตางหาก ทีนี้สิ่งหยาบคืออะไร ก็คือกิเลสนั้นเอง อะไรจะหยาบธรรม
ทานไมไดหยาบนะ ความหยาบคือกิเลส ความหนักคือกิเลส เทศนหนัก ๆ สอนหนัก ๆ 
ก็เหมือนน้ําชะลางลงไป ฟาดลงเต็มถัง ๆ ๆ ลงไป เพราะความสกปรกมีมากตองชะลาง
อยางหนักเลย น่ีกิเลสมันก็หาวาหยาบวาโลน ตัวมันหยาบโลนมันไมใหแตะตองมัน นี่
ภาษาของธรรมตรงเขาไปเลย มันสกปรกที่ตรงไหนสาดเขาไปตรงนั้น กิเลสตัวสกปรก
มันก็หาเร่ืองวาธรรมน้ีสกปรก ตัวมันสกปรกไมไดวานะ  



 ๕

นี่ละภาษาของกิเลสมันตรงกันขามกับธรรม คือความจริงไมมีกิเลสมีแตความ
หลอกลวงตมตุนไปตลอดเลย สวนความปลอมไมมีคือธรรม มีแตความจริงลวน ๆ น่ีละ
มันแกกันอยูหรือวามันเปนขาศึกตอกัน ใหพี่นองทั้งหลายไดทราบ ใครมาพูดไพเราะ
เพราะพร้ิง หอมหวนชวนฟงอยางน้ีเราเปนบากับเขานะ เขาออนนิ่มเทาไรยิ่งหลอกคนได
สนิท เขาจะไปตมตุนกันเอาจนหมดไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว ก็เพราะความหลอกลวงตม
ตุน น่ิมนวลออนหวานไพเราะเพราะพร้ิงน่ันเอง ถาบอกวาขาจะมาตมแกนะ ใครจะให
ตม พูดอยางตรงไปตรงมานี ้ กิเลสมันไมไปอยางนั้นมันหลอกลวง ถูกตมเอาเสียจน
แหลก  

สวนธรรมทานไมนะ ทานตรงไปตรงมา ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก จึงเปน
ขาศึกกันตลอดมาอยางนี้ อยางหลวงตาท่ีเทศนน้ีกับปจจุบันเลย หลวงตาไมเคยสะทก
สะทาน ใครจะวาหลวงตาพูดดุพูดดา ดุก็ดุเพื่อดี แนะ ก็เปนธรรมเสีย หรือวาดาอะไรก็
เพื่อด ี สกปรกก็ชําระสิ่งสกปรกตางหาก ธรรมท่ีนํามาชําระน้ันไมไดสกปรก ธรรมะเปน
ของสะอาดแตชะลางลงไปหาความสกปรกของสัตวโลก สัตวโลกมันก็คือความสกปรก
แลวก็ไดแกกิเลสอยูที่สัตวโลก มันก็หาเร่ืองวาเทศนหยาบไปเสีย ตัวมันตัวหยาบ ๆ มัน
ไมใหวามันปด ธรรมตองตรงไปตรงมาเรียกวา ภาษาธรรม เมื่อยังเทศนสอนโลกอยูตอง
นําภาษาธรรมออกเทศน จะเอาภาษาอื่นมาเทศนไมได ถาเทศนภาษากิเลสมันก็เปน
กิเลสไปดวยกัน ไมเห็นแปลกประหลาดอะไร แลวชะลางกิเลสไมได นอกจากเพิ่มพูน
กิเลสเขาไปเทาน้ัน ตองชะลางดวยอรรถดวยธรรมซึ่งเปนภาษาตรงไปตรงมานี้เทานั้น  

น่ีละทานท้ังหลายจําเอานะ เราจะเทศนอยางน้ีตลอดไป ใหเทศนอยางอื่นไมได
เพราะกิเลสเปนอยางน้ัน การชะลางตองชะลางดวยน้ําอยางนี้ตลอดไปเหมือนกัน คือ
ดวยธรรม เอาละวันน้ีพูดเพียงเทาน้ันละมันเหน่ือยแลว 

 
อานและฟงธรรมะหลวงตา วันตอวัน ไดที่ 

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 


