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เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๗ สงิหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

ส่งเสริมความหวงัดว้ยการประพฤติปฏิบติั 

ธรรมของพระพุทธเจ้ากบัธรรมของพวกเราผดิกนัอยู่มาก ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็น

ธรรมที่รู้ ที่เหน็ ที่ละ ปล่อยวางอยู่กบัใจจริงๆ ธรรมของพวกเราเป็นธรรมสั่งสม เรียนรู้มากจ า

ได้มากเท่าไรยิ่งสั่งสม ไม่ได้ถอดได้ถอนเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน เพราะฉะน้ันธรรม

จึงต่างกนั ธรรมเรามันธรรมจ า ได้มาจากความจดจ า จดจ าจากต ารับต ารา จดจ าจากครูจาก

อาจารย์ จดจ าจากค าบอกเล่าต่างๆ รวมแล้วกเ็รียกว่าธรรมจดจ า คือได้มาจากการจดจ า ส่วน

ธรรมของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านนั้นได้มาจากความจริง ความจ ากบัความจริงจึง

ต่างกนัอยู่มาก ความจริงจริงถึงไหนละได้ถึงนั้น รู้ได้ถึงนั้น มีความสบายตามขั้นภมูิแห่งความรู้

ความจริงของตนที่ได้รู้ได้เหน็ภายในจิตใจ อย่างพวกเรานี้ จ าได้เท่าไร แทนที่จะเป็นการแก้หรือ

ถอดถอนกเิลส กลับเป็นการสั่งสมกเิลสขึ้นด้วยความส าคัญของตน ว่าเรียนได้จ าได้มากขึ้น

เท่านั้นๆ  

ที่ท่านอาจารย์มั่นท่านว่า ธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อสงิสถิตอยู่กบัปุถุชน จึงเป็นธรรม

ปลอม แต่เมื่อสงิสถิตอยู่กบัพระอริยเจ้าย่อมเป็นธรรมจริง ท่านพูดรวมไว้ในบรรดาพระอริย

เจ้าทั้งหลาย มี ๔ คือพระโสดา สกทิาคา อนาคา อรหันต์ นี้ ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอริยเจ้า แต่

เป็นพระอริยเจ้าในขั้นเสขบุคคลหนึ่ง อเสขบุคคลหนึ่ง ค าว่าเสขบุคคล คือผู้เป็นอริยเจ้าแล้ว 

แต่ยังต้องศึกษาเพ่ือธรรมขั้นสงูขึ้นไป ตั้งแต่ขั้นพระโสดาถึงขั้นอรหัตมรรค เรียกว่า เสขบุคคล 

ผู้ยังต้องศึกษา ส่วนอเสขบุคคลนั้น หมายถึงผู้ได้บรรลุถึงพระอรหันตผลล้วนๆ แล้ว รวมแล้ว

กเ็รียกว่าพระอริยเจ้า 

ธรรมที่ว่าสงิสถิตอยู่ในพระอริยเจ้าน้ันจึงเป็นของจริงตามส่วน คือส่วนแห่งพระอริยเจ้า

มันผดิกนั เช่น พระโสดา ภมูิธรรมแห่งพระโสดา พระโสดานั้นจะไม่ปลอม ธรรมในขั้นพระ

โสดาของพระโสดาย่อมไม่ปลอม แต่พระโสดายังต้องปลอมในข้ันสกทิาคา อนาคา อรหัต อยู่

โดยด ี แม้จะจ ามาได้มากมาย หรือได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาแล้วกต็าม เพราะนี้

เป็นความจ า ไม่ใช่เป็นความจริงที่รู้เหน็ข้ึนกบัตน ทนีี้พระสกทิาคา กเ็ป็นความจริงส าหรับข้ัน

ของพระสกทิาคานั้น แต่ยังปลอมในขั้นอนาคาและอรหัตเช่นเดียวกนั การได้ยินได้ฟังจะมาก

น้อยเพียงไรซ่ึงเลยภมูิของตนไปแล้วนั้น จะมีต้ังแต่ความจ าความคาดความหมายไว้เท่านั้น ยัง

ไม่เป็นความจริงเตม็ส่วนภายในจิตใจตนเลย จึงเรียกว่าธรรมประเภทนั้นกย็ังปลอมทั้งหมด 

พระอริยะสองขั้นนี้  



๒ 

 

ทนีี้ขั้นพระอนาคา ท่านกจ็ริงส าหรับข้ันของท่าน แต่ยังปลอมในข้ันอรหัตผล แม้ท่านจะ

เข้าอกเข้าใจวิธกีารต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วกต็าม กเ็หมือนอย่างเราเข้าใจในแบบ

แปลนแผนผงัต่างๆ แต่ที่จะส าเรจ็เป็นตัวบ้านตัวเรือนข้ึนมา ตามแบบแปลนแผนผงัที่เราจดจ า

ไว้นั้นแล้ว ยังเป็นไปไม่ได้ ต้องลงมือท าตามแปลนนั้นจนสมบูรณ์แล้วจึงจะเตม็ภมูิ ส่วนพระ

อรหัตผลนั้นเป็นอนัว่าจริงเตม็ส่วนเลย ธรรมเมื่อได้สงิสถิตอยู่ในพระอรหัตบุคคลแล้ว จึงเป็น

ธรรมบริสทุธิ์สุดส่วน ไม่มีทางต้องติ น่ีความจ ากบัความจริงมีต่างกนัอย่างนี้  คือต่างกนัไปโดย

ล าดับล าดา ด้วยเหตุนี้ค าว่าปริยัติ คือการศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว จึงไม่อยู่เพียงแค่นั้น ยังต้องมี

ปฏบิัติ ปฏเิวธ ธรรมสามข้อนี้แยกจากกนัไม่ได้ ถ้าผู้ต้องการมรรคผลตามศาสนธรรมของ

พระพุทธเจ้า จะต้องมีการเกี่ยวเน่ืองกนัไป  

ค าว่า ปริยติั ได้แก่การศกึษาเล่าเรียน การศึกษาจะศึกษาเล่าเรียนแบบที่เราเรียนสอบ

กนันี้กเ็ป็นอกีแบบหนึ่ง เราจะเรียกว่ามันกลายเป็นโลกไปกไ็ด้ถ้าเรียนแบบนั้น แต่ค าว่าปริยัติ

ในคร้ังพุทธกาลนั้น เรียนเพ่ือประพฤติปฏบิัติโดยตรง ปริยัติได้แก่การศึกษาส าเหนียกจาก

อุปัชฌายะเป็นต้น เวลาท่านสอนท่านจะสอนกรรมฐาน ๕ ให้ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น่ี

ได้แก่ภาคปริยัติให้จ าไว้ แล้วน าไปประพฤติปฏบิัติตามที่เราเรียนจากอุปัชฌายะมาแล้วน้ี ออก

จากนั้นกข็ยายไปเป็นอาการ ๓๒ เป็นธาตุ ๑๘ อนิทรีย์ ๒๒ แล้วแต่ อย่างที่ท่านว่าไว้ใน

วิปัสสนาภมูิ แต่ยังไงกพ้็นจากการปฏบิัติไปไม่ได้ ให้ประพฤติปฏบิัติ 

สถานที่ที่จะปฏบัิติ ท่านกส็อนว่าให้ไปอยู่ในสถานที่โน้น โน้นป่าไม้ โน้นชายเขา โน้น

เป็นที่สงัดงบเงียบ โน้นภเูขา โน้นถ า้ เป็นที่เหมาะสมแก่การประกอบความพากเพียร เพ่ือการ

ถอดถอนกเิลส อนัจะยังปฏเิวธธรรมให้ปรากฏขึ้นโดยล าดับ ทน้ีีเมื่อเราเรียนด้วยความสนใจที่

จะพึงปฏบัิติและเราได้ปฏบัิติด้วยความเตม็ใจดังที่เรียนมาแล้วน้ัน ผลจะพึงเร่ิมปรากฏขึ้นมา 

นับต้ังแต่ขั้นความสงบเยน็ใจ คือเกดิข้ึนจากการอบรมภาวนา ที่เรียกว่าสมาธ ิ 

ค าว่าสมาธทิี่เราเคยจ าได้ กจ็ะเหน็สมาธขิึ้นภายในใจของตนเป็นข้ันๆ ของสมาธ ิ คือ

อย่างต ่า อย่างกลาง อย่างละเอยีด หรืออย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอยีดกไ็ด้ ปัญญา 

ได้แก่ ความพิจารณาสอดส่องใคร่ครวญตามเหตุตามผล โดยถือ เกสา โลมา หรืออาการ ๓๒ 

นี้  เป็นต้นเหตุแห่งการพิจารณา คล่ีคลายขยายออกดูสิ่งเหล่าน้ีว่ามีลักษณะอย่างไร ตาม

หลักธรรมท่านสอนไว้ว่า เป็นกองอนิจจัง กองทุกขัง กองอนัตตาอยู่เตม็รูปกายอนันี้  

แม้แต่เวทนา ความสขุ ความทุกข์ ความเฉยๆ กเ็ป็นกองไตรลักษณ์ สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ แต่ละอย่างๆ ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองอนจิจัง ทุกขัง อนัตตา ให้เรียน ให้ส าเหนียก ให้

สงัเกตพิจารณาใคร่ครวญตามนี้  คล่ีคลายดู เป็นช้ินเป็นอนั ทั้งรวมกนัอยู่ ทั้งเอามารวมกนัเข้า 

ทั้งแยกขยายออกเป็นส่วนเป็นช้ินเป็นอนั ตามฐานะของจิตที่มีความช้าเรว็ต่างกนั จนเป็นที่

เข้าใจ เมื่อเข้าใจสิ่งนี้ประจักษ์ด้วยการพิจารณาแล้ว ปฏเิวธะคือความรู้แจ้งในสิ่งนั้นๆ ย่อม
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ปรากฏขึ้นเป็นล าดับ ค าว่าปฏเิวธะ คือความรู้แจ้งแทงตลอดนี้  รู้แจ้งแทงตลอดไปโดยล าดับ 

ไม่ใช่ตลอดไปหมดเสยีทเีดียว นอกจากขิปปาภิญญาผู้ที่รู้ได้เรว็เท่าน้ัน 

ค าว่ามรรคผลนิพพาน มรรคกไ็ด้แก่ข้อปฏบิัติ ผลกไ็ด้แก่สิ่งที่เกดิข้ึนจากการปฏบิัติ 

เช่น ความสงบเยน็ใจ เป็นต้น จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้น จะนอกเหนือไปจากการปฏบิัตินี้

ไม่ได้เลย ค าว่าปฏเิวธะ คือความรู้แจ้ง กร็ู้แจ้งไปเป็นล าดับล าดาตามขั้นแห่งธรรม ตามขั้นของ

จิต หรือตามขั้นของปัญญา จนกระทั่งแทงทะลุปรุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้ว นั่นแล

เรียกว่า ปฏเิวธธรรมอย่างเตม็ภมูิ แล้วกป็รากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจล้วนๆ น่ีคือ

การรู้ความจริงรู้อย่างนี้  เหน็ความจริง เหน็อย่างนี้  ละได้ตามความรู้ความเหน็ความเข้าใจนั่น

จริงๆ ไม่สกัแต่ว่าจ าช่ือได้แล้วกเิลสยังเตม็หัวใจ เหมือนกบัภเูขาไฟทั้งลูกไม่บกบางลงบ้างเลย

นั้น กไ็ม่เกดิประโยชน์อะไรในการเรียน 

แต่การกล่าวทั้งนี้ ไม่ได้ต าหนิติเตียนผู้ที่เรียนโดยถ่ายเดียว เรียนเพ่ือประพฤติปฏบัิติ

เป็นแนวทางโดยถูกต้อง แต่เรียนเพ่ืออย่างอื่นไม่จัดเข้าในหลักแห่งการศกึษาศาสนธรรม ที่

พระองค์ท่านมีพระประสงค์ให้แก้กองทุกข์ซ่ึงมีอยู่ภายในจิตใจ อนัสบืเนื่องมาจากกเิลสเป็น

ต้นเหตุ เป็นเหตุเป็นปัจจัย ผู้นับถือศาสนาจึงควรค านึงถึงเหตุถึงผลของพระศาสนาที่

พระพุทธเจ้าประทานไว้มากกว่าอย่างอื่น น่ีเราพูดถึงเร่ืองความจ ากบัความจริง ต่างกนัอย่างนี้  

ความจริงเข้าถึงไหน กิเลสหลุดลอยไปถึงนั้น ความจริงเข้าตลอดทั่วถึงกเิลสกห็ลุดลอยไปหมด 

รู้แจ้งแทงตลอดโดยตลอดทั่วถึง ดังพระขีณาสพท่านเป็นตัวอย่าง ในค าที่ว่าอริยบุคคลที่กล่าว

มาทั้งน้ี มีอยู่กบัทุกคน ที่ผู้สามารถปฏบัิติได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอน 

เบื้องต้นได้กล่าวถึงธรรมจริงธรรมปลอม ธรรมปลอมกคื็อธรรมที่เราจดจ าเอามาได้ ยัง

ปลอมส าหรับเรา ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราแท้ แต่เมื่อเข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไร นั้นแล

เป็นสมบัติของเรามากน้อยเพียงนั้น จนกระทั่งถึงเข้าจริงเตม็ส่วนกเ็ป็นสมบัติของตนเตม็ภมูิ 

ดังพระอรหันต์ท่าน แม้จะน่ังอยู่ต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า กไ็ม่มีปัญหาอนัใดที่จะทูลถาม

พระพุทธเจ้าเพ่ือจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในจิตใจของพระอรหันต์องค์นั้นๆ เนื่องจากทา่นสิ้น

ความสงสยัโดยสิ้นเชิงแล้ว 

ยกตัวอย่างเช่น พระอญัญตรภิกขุ ซ่ึงบ าเพญ็ธรรมถึงขั้นจวนจะสดุยอดอยู่แล้ว เกดิ

ปัญหาข้อข้องใจภายในจิตโดยเฉพาะ จะไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า พอไปถึงใต้ถุนพระคันธ

กุฎี ฝนกต็ก จะข้ึนทูลถามกไ็ม่ได้ เลยยืนอยู่ใต้ถุนคันธกุฎีนั้น เวลาฝนตกกส็งัเกตดูน า้ฝนที่

หยดย้อยลงมาจากชายคา มากระทบกบัน า้ที่มีอยู่ข้างล่าง ตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วกด็ับ

ไปๆ ท่านกพิ็จารณาย้อนเข้ามาสู่สงัขารธรรม คือความคิดความปรุงของใจ ปรุงทั้งดีทั้งช่ัว 

กลางๆ ประเภทใดกต็าม มีการเกดิข้ึนแล้วดับไปในลักษณะเดียวกนั และมีสาเหตุมาจากไหน 

ท่านกพิ็จารณาย้อนเข้าจนกระทั่งถึงสาเหตุต้นตอ แล้วได้บรรลุธรรมเสยีในสถานที่น้ัน พอฝน
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ตกหยุดเท่านั้น ท่านกก็ลับไปกุฎี ไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าอกีต่อไป เพราะสิ้นสงสยัแล้ว น่ีคือ

ความจริงเมื่อเข้าถงึผู้ใดแล้วกเ็หมือนกนั ไม่ว่าผู้ใดจะรู้จะเหน็เพราะเป็นธรรมเหมือนกนั ไม่มี

อะไรผดิแปลกแตกต่างกนัเลย  

การสอนธรรมของพระพุทธเจ้า จึงมุ่งเพ่ือผู้นับถือศาสนาและเช่ือตามหลักศาสนธรรม

ของท่าน ให้ได้รับประโยชน์จากการนับถือ จากการปฏบิัติของตนจริงๆ ตามขั้นตามภมูิ จะเป็น

ฆราวาสกต็าม เป็นพระกต็าม ท่านสอนให้เหมาะสมกบัข้ันภมูินั้นๆ ฆราวาสกไ็ม่ได้ปิดกั้นเร่ือง

มรรคผลนิพพาน มีสทิธทิี่จะรู้จะเหน็ได้เช่นเดียวกนักบัพระ เพราะเร่ืองธรรมไม่มีกฎเกณฑ์

ประจ าเพศเหมือนเร่ืองศีล ศีลนี้มีกฎเกณฑป์ระจ าเพศ เป็นกฎข้อบังคับประจ าเพศ แต่ธรรม

น้ันมีอยู่ทั่วไป ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย การพิจารณาถูกต้องตามธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วน้ัน กส็ามารถ

จะรู้ได้เช่นเดียวกบัพระ 

ในคร้ังพุทธกาลกป็รากฏว่า อุบาสก อุบาสกิาบริษัทนี้  ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจ านวน

ไม่น้อยเหมือนกนั แต่ตกมาสมัยเราทุกวันนี้มีแต่ช่ือ แม้กระทั่งพระกม็ีแต่ช่ือ ได้ยินแต่ช่ือของ

มรรคผลนิพพาน ได้ยินแต่ช่ือสมาธ ิ ได้ยินแต่ช่ือปัญญา องค์ของปัญญา องค์ของสมาธแิท้ไม่

ปรากฏ องค์ของมรรคผลนิพพานแท้ๆ ไม่ปรากฏ มีแต่ช่ือ ได้ยินต้ังแต่ท่านร ่าลือกนัว่าทา่น

บรรลุมรรคผลนิพพาน ตัวของตัวเองร ่าลือตั้งแต่ความขี้ เกยีจอ่อนแอ มักง่าย ท้อแท้ มิหน าซ า้

ยังต าหนิหรือปฏเิสธว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปแล้ว จะปฏบิัติอย่างไรกไ็ม่ได้ 

เป็นผู้ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษขึ้นมา เพ่ือให้คะแนนหักคะแนนผู้ปฏบิัติพระศาสนาเสยีอกี กย็ิ่งให้

เหน็ชัดลงไปว่า คนเช่นนั้นเป็นอย่างไรบ้าง 

เพราะไม่เคยปฏบิัติศาสนธรรม ไม่เคยถึงจิตถึงใจ แล้วท าไมจะไปทราบว่ามรรคผล

นิพพานหมดเขตหมดสมัยได้ด้วยเหตุประการใด ตัวเองยังไม่เคยปฏบิัติต่อศาสนานั้นเลย 

ฉะนั้นเร่ืองเหล่านี้จึงยกให้เป็นข้อพิสจูน์ส าหรับตัวเราเองทุกคน พระพุทธเจ้าให้ความเสมอ

ภาค ศาสนธรรมนี้ ให้ความเสมอภาคแก่บรรดาสตัว์โลกทั่วๆ ไป ที่มีความสามารถจะประพฤติ

ปฏบิัติตามหลักธรรมของพระองค์ท่านได้มากน้อยเพียงไร ให้น าไปประพฤติปฏบิัติ เราอย่า

เข้าใจว่าศาสนานี้มีอยู่ในวัด อยู่กบัพระกบัเณร อยู่ตามโบสถ์ตามวิหาร ตามคัมภีร์ใบลานต่างๆ 

โดยถ่ายเดียว จะเป็นความเข้าใจผดิ 

ความจริงศาสนธรรมกเ็ป็นเคร่ืองสอนจิตใจมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลาย ให้ละช่ัวท าดี 

การท าช่ัวท าดีนี้กคื็อมนุษย์เรานี้ เป็นจอม ไม่มีใครที่จะเฉลียวฉลาดท าช่ัวท าดีได้ยิ่งกว่ามนุษย์ 

มนุษย์จึงเป็นภมูิที่เหมาะสมกบัศาสนธรรมที่พระองค์ท่านจะประทานไว้ แล้วกป็ระทานไว้กบั

มนุษย์เราให้ประพฤติปฏบิัติ ผลกเ็ราเองเป็นผู้จะได้รับ พระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งสนัปันส่วน

อนัใดกบัพวกเราเลย ทั้งๆ ที่ประทานโอวาทไว้ เพราะประทานไว้ด้วยพระเมตตาล้วนๆ กาลนี้

อตัภาพน้ีของเรา เป็นกาลเป็นอตัภาพที่เหมาะสมอย่างย่ิงต่อศาสนธรรม คือการบ าเพญ็ เราจะ
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ไปหาเวล ่าเวลา กาลสถานที่อนัเป็นเร่ืองหลอกลวงตัวเองให้เสยีไปเปล่าๆ ไม่เกดิประโยชน์อนั

ใด การกระท าคุณงามความดี เราเป็นผู้กระท า เพราะเราต้องการผลคือความสขุความเจริญ ท า

ที่ไหนเราท าได้ทั้งน้ัน ถ้าอุบายของเราทนักบักเิลส ซ่ึงเป็นเคร่ืองหลอกลวงมาเป็นประจ า 

สถานที่น่ันดี สถานที่น่ีไม่ดี เวลานี้ ไม่เหมาะ เวลานั้นไม่ควร วัยนี้ ไม่เหมาะสม วัยโน้น

ถึงค่อยท า มีแต่เร่ืองหลอกเร่ืองลวง ถ้าเป็นเร่ืองของกเิลสแล้วมันเหมาะสมทุกเร่ืองนั่นแหละ 

เพราะเราเช่ือมัน เราไม่เคยเหน็กเิลสว่าเป็นข้าศึกต่อเรา เราจึงต้องคล้อยตามและเช่ือโดย

ล าดับล าดา เมื่อยกธรรมะค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเคร่ืองเทยีบเคียงแล้ว เรากจ็ะเหน็ว่า

กเิลสกบัธรรมนี้ เป็นคนละอย่าง แล้วเป็นข้าศึกกนัด้วย ซ่ึงมีอยู่ภายในหัวใจของเราคนเดียวกนั 

เรากม็ีทางที่จะแยกแยะสิ่งเหล่าน้ีออก ก าจัดสิ่งเหล่าน้ีได้ ความดีกป็รากฏข้ึนที่ใจของเราได้

เช่นเดียวกบัคร้ังพุทธกาล 

หากเราไม่สามารถที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง คุณงามความดีที่สร้างมาน้ี กคื็อใจ

นั้นแลเป็นสถานที่เกบ็รักษาสมบัติ คือคุณงามความดีทั้งหลายไว้ ไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสม

ยิ่งกว่าใจที่จะรับอรรถรับธรรม รับบุญรับกุศล รับบาปรับกรรมอะไร กคื็อใจ ฉะนั้นใจจึงส าคัญ

ที่ควรจะได้รับการอบรม ให้รู้ วิธปีฏบิัติต่อตัวเอง เกดิมาเรากพ่ึ็งบุญ ตายไปเราจะพ่ึงอะไร เราก็

ต้องพ่ึงบุญเหมือนกนั บุญคือความสขุ ความหวังต่อความสขุความเจริญมีอยู่ด้วยกนัทุกถ้วน

หน้าและตลอดเวลาด้วย ความทุกข์ไม่ต้องการเลย เมื่อเป็นเช่นนั้นกใ็ห้ทราบความหวังของตน 

แล้วพยายามส่งเสริมความหวังด้วยการประพฤติปฏบิัติดี แล้วเราจะได้สมหวังในวันหนึ่ง

แน่นอน พ้นไปไม่ได้ 

เพราะธรรมเป็นของจริง จริงเร่ือยมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเร่ิมประกาศศาสนธรรมทแีรก 

จนกระทั่งปัจจุบันน้ี และยังจะจริงตลอดไป ถ้าคนน ามาปฏบิัติให้จริง ทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏ

ความจริงขึ้นภายในใจของผู้ปฏบิัติ เว้นผู้ที่ไม่ปฏบัิติและไม่สนใจเสยีเท่าน้ัน จะอยู่กบัความจริง

จนกระทั่งวันตายกี่กปักี่กลัป์กไ็ม่ทราบว่าความจริงเป็นเช่นไร คงเช่นเดียวกนักบัทพัพีอยู่กบั

แกงนั่นแหละ ระคนปนเปกนัอยู่ทั้งวันทั้งคืนกไ็ม่รู้รสชาติของแกงว่าเผด็เคม็ประการใดบ้าง สู้

ล้ินที่อยู่ไกลๆ กไ็ม่ได้ น่ันเอาตรงน้ี ให้เป็นล้ินทุกคน ให้รู้รสของธรรม เพราะธรรมส าหรับ

สมัผสัหัวใจ เป็นที่สถิตกคื็อใจ ภาชนะที่เหมาะสมแก่ธรรมกคื็อใจ ให้พยายามปรับปรุงจิตใจ

ของเราให้ด ี 

ใจเป็นสิ่งที่มีเจ้าของคือสติปัญญาคอยเป็นผู้ควบคุม มันจะผาดโผนโลดเต้นไปไหน มี

สติปัญญาเป็นเคร่ืองหักห้าม เหนือสติปัญญาไปไม่ได้ ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามอ าเภอใจ 

เป็นไปตลอดเวลา ไหลลงไปเร่ือยเช่นเดียวกบัน า้ที่ไหลลงสู่ที่ต ่า จะให้มันไหลขึ้นไปบนภเูขา

เป็นไปไม่ได้ จะต้องมีเคร่ืองผลักดันข้ึนไปถึงจะขึ้น น่ีกเ็อาสติปัญญาเป็นเคร่ืองผลักดันจิตใจ

ข้ึนจากสิ่งที่ต ่าทรามทั้งหลาย ให้ข้ึนสู่ความดีที่เรียกว่าสงู เราท าได้ด้วยกนั ขอให้มีความเช่ือ
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ความเล่ือมใสในศาสนธรรมเท่านั้น ฝืนได้ อย่างอื่นเรายังพอฝืนได้ยังท าได้ ทุกข์ยากล าบากเรา

ยังท าได้ ท าไมการประพฤติธรรมเพ่ือตัวเองเป็นอนัดับแรก ท าไมเราท าไม่ได้ ต้องหาอุบายพร ่า

สอนตัวเอง มันกเ็ป็นไปได้ เอาละการแสดงธรรมกเ็หน็สมควรเพียงแค่นี้ 

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

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

และทางสถานีวิทยุเสยีงธรรม FM103.25MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ 
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