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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ สงิหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

ไม่มีสิง่ใดในโลกนี้ จะมีคุณค่าเสมอดว้ยจิต 

วันนี้ ต่างคนต่างเหนื่อย เทศน์ธรรมะกลัวจะกล่อมให้หลับในกไ็ด้ เทศน์วัดดอยฯ วันนี้

เทศน์ตามสถานที่ของผู้ปฏบัิติ จึงเทศน์เช่นน้ัน เหมาะสมกนั พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวก สั่ง

สอนให้เกดิความอาจหาญร่าเริงต่อการปฏบิัติ ไม่ให้ท้อถอยอ่อนแอ บางองค์ส าเรจ็มรรคผล

นิพพานในปากเสอืกยั็งมีในคร้ังพุทธกาล แต่แน่ใจว่าท่านผู้ส าเรจ็ในปากเสอืน้ัน คือท่านผู้ที่มี

ภมูิสงูจวนจะถึงที่สดุแล้ว เพราะฉะน้ันอะไรจึงเป็นธรรมไปหมด แม้แต่เสอืมากดั ท่านยัง

พิจารณาเป็นธรรม จึงส าเรจ็ในปากเสอื ท าไมถึงทราบได้ว่าท่านส าเรจ็ในปากเสอื กคื็อ

พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเอง 

ประการหนึ่งท่านองค์นี้กเ็ข้าใจว่า ได้เคยทูลถวายธรรมะพระพุทธเจ้ามาแล้วทางด้าน

จิตใจ ว่ามีภมูิธรรมขนาดไหน ไปบ าเพญ็อยู่กบัเพ่ือนองค์หน่ึง ขณะที่เสอืโดดมากดัน้ันกยั็งร้อง

บอกเพ่ือนได้ ว่าเวลานี้ เสอืกดัผมแล้ว ทางเพ่ือนกต็ะโกนบอกมา ให้ท่านพิจารณาเป็นธรรม 

มันเป็นกรรมของท่านเอง จากนั้นมากเ็งียบไปเลย พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเอง ว่าเธอส าเรจ็ใน

ปากเสอืในขณะที่เสอืกดั พิจารณาถึงเร่ืองทุกขสจั คือทุกขเวทนาน่ันเอง ส าเรจ็ น่ัน เสอืกเ็อาไป

กนิ เนื้อหนังเป็นสิ่งที่ควรแก่เสอื แต่มรรคผลนิพพานควรแก่ท่าน ท่านกรั็บไป ไม่มีใครขาดทุน 

การปฏบิัติธรรมะ เฉพาะอย่างยิ่งนักปฏบิัตินักบวช พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ไปอยู่ใน

ที่เปล่ียวๆ ในที่ที่จะมีสติข้ึน ในที่จะก าจัดความข้ีเกยีจอ่อนแอได้ เพราะการอยู่สถานที่ต่างๆ 

นั้น ความรู้สกึของผู้อยู่น้ันๆ จะไม่เหมือนกนัเลย คือไปอยู่สถานที่น่ี มีความรู้สกึอย่างน้ี ย้ายไป

อยู่สถานที่น่ันจะมีความรู้สกึอย่างน้ันข้ึนมาเป็นล าดับล าดาไม่สิ้นสดุ ความรู้สกึธรรมดาเหมือน

เราอยู่กบัหมู่กบัเพ่ือนนี้  ทางความเพียรไม่ค่อยดี 

ไปอยู่ที่เปล่ียวโดยล าพังตนเองและที่เปล่ียวๆ ความรู้สกึต้ังเน้ือต้ังตัวต้ังสติสตังน้ีมันก็

เป็นมาเอง ความขี้ เกยีจค่อยหายไปๆ เพราะความจ าเป็นบังคับ เมื่อความจ าเป็นบังคับมี

เช่นนั้น สติสตังกม็าเอง ความพากเพียรเพ่ือช่วยตัวเองกม็าเอง ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นช่ือว่าเป็นด้าน

ระงับดับกเิลสแล้ว จะทยอยมาโดยล าดับล าดาจากความตั้งใจนั้นๆ คือตั้งใจในแง่ใด มันกเ็ป็น

พลังในแง่นั้น จึงเรียกว่าความตั้งใจนั้นๆ 

เราจะเหน็ได้แม้ในวงปัจจุบันน้ีกเ็หมือนกนั อย่างท่านอาจารย์มั่นท่านสอนพระ พอ

เทศน์จบแล้ว ผู้ใดจะไปเที่ยววิเวกทางใดน้ี ท่านสั่งสอนให้ไปหาอยู่ที่เปล่ียวๆ โน่นเขาลูกโน่น 

ป่าโน้นไป ที่น่ันแหละเป็นที่เพาะธรรม ที่อย่างน้ีมันเพาะกเิลส น่ันท่านว่า กนิแล้วกน็อนใจ ข้ี

เกยีจ ความนอนใจเป็นการสั่งสมกเิลส ความขี้ เกยีจกเ็ป็นการสั่งสมกเิลส ไม่เหมาะสมกบัผู้มา
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ถอดถอนกเิลส สถานที่โน่นที่ป่าที่เขาโน้นเป็นสถานที่เหมาะสมกบัคนข้ีเกยีจ มีกเิลสมากๆ 

ท่านว่า ท่านสอนอย่างนี้  เพราะฉะน้ันจึงได้พูดถึงเร่ืองธรรมะของพระบางองค์ในประวัติของ

ท่านพระอาจารย์มั่น ที่ลาท่านไปอยู่ในถ า้ ต้ังใจเดด็เด่ียวอาจหาญเพราะธรรมะของท่านปลุกใจ

ให้มีความร่าเริงอาจหาญ 

เวลาไปแล้วไปเหน็รอยเสอืเหยียบอยู่หน้าถ า้ เกดิความกลัวขึ้นมาจนแทบจะอยู่ไม่ได้ 

แต่ท่านกม็ีสติดี ท่านเท้าข้ึนไปถึงข้างหลังที่จะออกมาจากทา่นอาจารย์มั่นทแีรก มีความกล้า

หาญชาญชัย ท าไมมาถึงที่น่ี เพียงเหน็รอยเสอืมันเหยียบดินเท่านั้น เป็นรอย เหน็แต่รอยมัน

เท่านั้นกก็ลัวแล้วเป็นกรรมฐานได้อย่างไร เรากล้าหาญต่อความตาย กล้าหาญต่อธรรมทั้งปวง

แล้วเราถึงมาสู่ที่น่ี แต่เพียงมามองเหน็รอยเสอืที่เหยียบไว้ที่หน้าถ า้เท่าน้ัน กก็ลัวตัวสั่นอยู่แล้ว

นี้ท  าไง จะแก้กเิลสได้อย่างไร 

สดุท้ายท่านมองเหน็รอยเสอืทไีร มันกส็ะดุดใจข้ึนมาท าให้เกดิความกลัว เลยต้องเอา

เท้าไปเข่ียกลบรอยเสอืน้ันเสยี มันกยั็งไม่หายกลัว ความกลัวกย็ังมี ต้องดัดสนัดานตัวด้วยวิธี

ออกจากมุ้ง ไปน่ังอยู่ในที่โล่งๆ สู้กนักบัเสอื ออกจากน้ันกไ็ปน่ังอยู่ที่หน้าเหวเลย ถ้าเผลอกใ็ห้

ตกตรงนี้  จะกลัวเสอืหรือจะกลัวตกเหวนี้  นั่งอยู่หมิ่นๆ ทเีดียว ถ้าหากว่าเผลอแล้วกต็ก ตก

แล้วกระดูกกจ็ะไม่มีช้ินต่อกนัเลยเพราะมันหน้าผาน่ี มันสงูจากถ า้ลงไปโน้น 

พอไปน่ังแล้วกต้ั็งสติ เอ้าน่ี จะกลัวทางเสอื คือเสอืมาด้านหลัง ถ้าเสอืมากม็าด้านหลัง 

ความตายมีทั้งด้านหลังด้านหน้า จะไปด้านไหน ด้านหลังคือเสอื ด้านหน้าคือเหว สดุท้ายจิตก็

มากลัวตกเหว เร่ืองกลัวเสอืเลยเบาไปๆ จนไม่มี มากลัวตกเหว ตั้งสติไว้อย่างเตม็ที่ กลัวจะ

เผลอแล้วสปัหงกตกลงไป ตายแหลกไปเลย พอตั้งสตินั่งภาวนานั้น จิตกร็วมเลย นั่น คิดดูซิ

รวมตั้งแต่ ๔ ทุ่มถึง ๑๐ โมงเช้า กี่ช่ัวโมง น่ัน บางทรีวมต้ังแต่ตี ๒ ตี ๓ จนถึง ๑๐ โมงเช้า 

ถ้าวันไหนจิตรวม ท่านว่าท่านไม่ไปบิณฑบาต พอถอนข้ึนมา ตะวันข้ึนฟ้าแล้ว ท่านกไ็ม่

ไป เพราะปกติท่านอยากฉัน ท่านกฉั็น ไม่อยากฉัน ท่านกไ็ม่ฉัน ตั้งแต่บัดนั้นได้คติขึ้นมาจาก

วิธทีรมานตนแบบน้ี ท่านเลยต้องหาที่เช่นน้ันเป็นที่ทรมาน คือจิตใจมันลงได้ง่ายผดิธรรมดา 

ไม่ได้กดข่ีบังคับอะไรมากมายนักหนาให้ล าบากล าบน เหมือนไปอยู่ในที่เช่นนั้น ซ่ึงมี

สิ่งแวดล้อมช่วยทรมานใจ แล้วจิตกร็วมลงได้ง่าย 

จากนั้นมาแล้วทา่นบอกทา่นไม่กลัวอะไร กลางคืนดึกดื่นนี้ท่านเดินข้ึนไปบนภเูขา เดิน

เที่ยวไปบนภเูขา เผื่อว่าไปเจอเสอืเข้าแล้วจิตจะได้รวมที่นั่น ท่านว่าอย่างนั้นนะ ท่านหวังเอาจิต

รวม เพราะประสบอนัตราย มีเสอื เป็นต้น ถ้าโดยล าพังนั่งภาวนาจิตไม่ค่อยลง พอออกไปสู่ที่

ต่างๆ ที่ตรงไหนเป็นที่น่ากลัวท่านจะอยู่ตรงน้ัน ตรงนี้ตรงจะได้ผล แล้วกไ็ด้อย่างคาดอย่าง

หมาย ท่านว่า เพราะฉะน้ันเวลากลางคืนดึกๆ จึงชอบออกจากมุ้ง แล้วกข้ึ็นบนเขา ไปเที่ยวน่ัง
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ภาวนาอยู่ตามร่มไม้ แล้วเดินตามหลังเขาอยู่อย่างน้ัน ท่านว่า แล้วได้ผลดี น่ัน น่ีคือผู้ที่เหน็ผล

จากการทรมานตนด้วยวิธนีี้  จึงชอบน าวิธนีี้ ไปใช้เสมอ 

ท่านองค์น้ีเป็นองค์หน่ึงที่กลัวผมีากที่สดุ ท่านกท็รมานจนกระทั่งหายกลัวผเีลย ทรมาน

แบบเดียวกนันี้  กลัวผทีา่นกไ็ปอยู่ในป่าช้า ไม่หายกลัวผไีม่ยอมหนี เอาจนกระทั่งหายกลัวผี 

สดุท้ายกไ็ปได้หมด ป่าช้ากไ็ด้ ไปที่ไหนไปได้หมด เสอืไม่กลัวเลย มีแต่จะให้จิตรวมด้วยเสอื

เท่านั้น น่ีอุบายวิธฝึีกทรมานกนั ท่านทรมานอย่างนี้  ค าว่าจิตรวมนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เป็นสิ่ง

ที่อศัจรรย์ไม่มีอนัใดเสมอ กายนี้หายหมดถ้าลงได้รวมขนาดน้ันแล้ว ร่างกายไม่มีเลยใน

ความรู้สกึ จะเหลือแต่ความรู้ แล้วความรู้น้ันไม่ใช่ความรู้ธรรมดาของเราอย่างน้ี เป็นความรู้ที่

ไม่คาดไม่หมาย เป็นความรู้ในหลักธรรมชาติ ไม่มีสองกบัสิ่งใด ที่พอพูดได้กคื็อเป็นสิ่งที่

อศัจรรย์มากเท่าน้ันเอง น่ีมีอยู่กบัทุกคน เวลาถึงกาลมันเป็นข้ึนมาน้ี เราไม่คาดไม่ฝันว่าจะ

เป็นได้อย่างนั้น แต่กเ็ป็นข้ึนมาได้ทั้งๆ ที่ไม่คาดไม่ฝันนั่นแล เมื่อสบเหมาะกบัจังหวะ ฝึก

ทรมานกนัถูกต้อง มันกล็งได้ 

เมื่อเราไม่มโีอกาสที่จะท าอย่างน้ัน การฝึกฝนอบรมจิตใจเรากไ็ม่ควรปล่อยวาง ได้เวลา

ใดวันละเท่าไรกใ็ห้พยายาม เพราะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สดุกคื็อจิต ไม่มีสิ่งใดในโลกน้ีจะมีคุณค่า

เสมอด้วยจิตนี้ เลย แต่ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม เจ้าของไม่ก ากบัรักษา มันกน็ าความ

ทุกข์ความร้อนมาให้ แต่ถ้าเจ้าของคือสติกบัปัญญาคอยก ากบัรักษากดข่ีหรือบังคับกนัไว้ จิตก็

ปลอดภัย ความสงบสขุกเ็กดิข้ึน เมื่อความสงบสขุเกดิข้ึนแล้วอยู่ที่ใดมันกอ็ยู่ได้คนเรา เพราะ

ไม่มีสิ่งมายุแหย่ก่อกวนให้เกดิความเดือนร้อนวุ่นวายภายในใจ 

การที่คนเป็นไข้มีความระส ่าระสายกระวนกระวายนั้น กเ็พราะทุกข์บีบค้ัน แสดงอาการ

ออกมาต่างๆ เพ่ือเป็นการระบายคลายทุกข์ คนดีจึงมองเหน็ได้ชัดว่า คนไข้หนักเป็นอย่างไร 

คนไข้ไม่หนักเป็นอย่างไร เพราะกิริยานั้นแสดงออกเพ่ือการระบายทุกข์ ความจริงมันกไ็ม่ใช่

เป็นการระบาย หากเป็นนิสยัของมนุษย์เท่านั้น ทนีี้ เมื่อไม่มีทุกข์แล้วกจ็ะไปแสดงอาการ

ระส ่าระสายอย่างไรเล่า จิตเมื่อไม่มีทุกข์เข้าบีบค้ันบังคับกไ็ม่แสดงอาการระส ่าระสายเดือดร้อน

วุ่นวาย นอกจากมีทุกข์เข้าไปบีบค้ันบังคับเท่านั้นเองจึงเป็น การฝึกอบรมจิตใจจึงเพ่ือจะก าจัด

สิ่งเหล่าน้ีที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจให้หายหรือจางไปโดยล าดับ เพ่ือจิตจะได้มีความสงบร่มเยน็ต่อ

ตัวเอง และกน็ าความสขุมาให้ 

มีการฝึกฝนอบรมน้ีเทา่น้ัน เป็นวิธกีารที่เหมาะสมอย่างย่ิงที่จะให้จิตได้ทรงคุณค่าของ

ตนไว้ตามคุณค่าของจิตที่มีอยู่กบัตัวทุกคน นอกจากการฝึกอบรมจิตน้ีแล้ว กไ็ม่มีทางที่จะท า

ให้จิตดีขึ้น เพียงความปรารถนา เพียงความบ่น เพียงค าพูดต่างๆ ความต้องการนั้นไม่เกดิผล

ใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากการลงมือกระท า ลงมือฝึกฝนอบรมตนเท่าน้ัน จึงเป็นต้นเหตุอนัดีที่จะยัง

ผลที่พึงพอใจให้เกดิข้ึน เพราะฉะน้ันงานทางด้านจิตตภาวนา จึงเป็นงานยากผดิกบังาน
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ทั้งหลายอยู่มากทเีดียว คนจึงไม่ชอบท ากนั เพราะเป็นงานฝืนโลก ฝืนสิ่งที่เราต้องการ สิ่งใดที่

เราไม่ต้องการสิ่งนั้นคือธรรม กต้็องฝืนกนั ในเบื้องต้นต้องฝืนอย่างนั้น แต่เมื่อได้เหน็ผลแล้ว 

ความฝืนนั้นกค่็อยเบาไปๆ โดยล าดับ ปรากฏเป็นความดึงดูดหรือความดูดด่ืมในธรรมเข้ามา

แทนที่ ทนีี้ความขยันหมั่นเพียรกเ็ป็นข้ึนมาเอง เพราะเหน็ผลประจักษ์ภายในตัวเองในขณะที่

ท าเป็นล าดับไป 

ทนีี้ งานจะหนักเบาขนาดไหนนั้นไม่ย่อท้อ มีแต่ความบึกบึนเร่ือยๆ ไป ยิ่งเป็นงานแห่ง

ธรรมข้ันสงูด้วยแล้ว กย่ิ็งเป็นงานที่หาความหยุดย้ังหาความพักผ่อนหย่อนจิตใจไม่ค่อยได้เลย 

นอกจากเราจะร้ังเอาไว้หรือบังคับไว้ให้พักให้หยุด ไม่เช่นนั้นจิตจะมีความเพลิดเพลินต่องาน

ของตน เพ่ือผลที่พึงใจจะปรากฏข้ึนมาเป็นล าดับ ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่า อุทธจัจะ คนที่

เพลินในงานและผลของงานของตนจนเกนิไปน้ัน ท่านเรียกว่าอทุธจัจะ ในสงัโยชน์เบื้องบน จะ

ละได้ด้วยอรหัตมรรค ท่านว่า อรหัตมรรคคืออะไร ละได้ด้วยมหาสติมหาปัญญา นั่นละเรียกว่า

อรหัตมรรค 

งานทางด้านจิตใจตามเราคาดเราหมายเอาไว้นั้น ผดิกบัความจริงอยู่มาก คือเวลาท า

ภาวนาจิตใจของเรามีความสงบสขุไปโดยล าดับๆ แล้ว งานนั้นจะเบาลงไปๆ เราจะมีความสขุ

มากขึ้นโดยล าดับอย่างนี้ เป็นความคาดหมาย แต่พอเข้าไปถึงตัวจริงแล้วนั้น จิตมีความละเอยีด

เท่าไรยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรมาก ยิ่งมีความเหน็คุณค่าในธรรมทั้งหลายคือความหลุดพ้น

เป็นล าดับๆ ไปมากเข้าเท่านั้น นั้นแลเป็นสิ่งให้จิตมีความตะเกยีกตะกายมากขึ้น ไม่ลดหย่อน

ผ่อนคลายตัวเลย เมื่อเป็นเช่นนั้น กช่ื็อว่างานหนัก แต่หนักด้วยความสมัครใจ หนักด้วยความ

พอใจ หนักด้วยความดึงดูด จึงหนักกเ็หมือนไม่หนัก แม้ที่สดุชีวิตกม็อบได้เพ่ือธรรมดวงนั้น 

ถ้าธรรมดาจะมอบไม่ได้ แต่น้ีเพราะคุณค่าแห่งธรรมที่ได้เหน็เป็นล าดับๆ ไปแล้ว ว่ามี

ความประเสริฐเลิศเลอขนาดไหน นั้นแลจึงท าให้จิตมีความขวนขวายมากขึ้นโดยล าดับๆ แล้ว

งานกไ็ม่มีเวลาว่าง จนกระทั่งได้ผ่านพ้นไปเสยีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจ

เลย ปราบเรียบหมดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอนันั้นแล้ว เร่ืองงานมันกป็ล่อยไปเอง 

งานที่ยุ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนจะไม่มีเวลาว่างเลยนั้น มันว่างเองเพราะไม่มีงานจะท า งานแก้ไข

กเิลสหรือถอดถอนกเิลสทุกประเภทได้สิ้นสดุลงแล้ว ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ที่จะให้แก้ไขหรือถอด

ถอนอกีต่อไปเลย แล้วจะหางานที่ไหนมาให้ท า น่ีกเ็รียกว่า ว่างงาน 

แต่ว่างงานทางด้านธรรมะนี้  ว่างจริงๆ ไม่เหมือนงานของโลก งานของโลกท าสิ้นเสรจ็

ในกจิธุระน้ีแล้ว กต้็องท าธุระนั้น แล้วมิหน าซ า้กต้็องมาซ า้ธุระอนัเก่านี้อกี เพราะความจ าเป็น

บังคับให้ต้องท า ไม่เลิกไม่แล้วสกัทจีนกระทั่งวันตาย แต่งานแก้กเิลสอาสวะนี้  ถึงจะยุ่งยาก

ล าบากมากมายเพียงไรกต็าม เมื่อถึงจุดจบแล้วกจ็บจริงๆ ไม่ต้องมาแก้ไขช าระสะสางกนัอกี

ต่อไปเลย ท่านเรียกว่า วุสิตํ พฺรหฺมจริย ํ เสรจ็กจิแล้วในพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว การละการ
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ถอดถอนกเิลสที่จะพึงละพึงถอดถอน ได้ถอดถอนโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือ กจิอื่นที่จะท า

ให้ยิ่งกว่านี้ ต่อไปอกีนั้นเป็นอนัไม่มี นั่น เรียกว่าท่านว่างงานแล้วที่น่ี ว่างจนกระทั่งถึงวัน

ปรินิพพาน 

ส่วนงานส าหรับธาตุขันธ์ คือความเป็นอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธก์บัจิตน้ัน ไม่ว่า

พระพุทธเจ้าและสาวก ท่านย่อมท าไปตามจริตนิสยัของท่านที่รู้ตัวเอง ว่าจะควรประกอบมาก

น้อยเพียงไร จึงจะเหมาะสมกนัระหว่างจิตกบัขันธ์จะอยู่ด้วยกนัด้วยความสะดวกสบาย ไม่

ขัดข้องยุ่งเหยิงภายในธาตุขันธ ์ ท่านรู้ เอง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ากด็ี พระสาวกกด็ี ท่านจึง

ต้องท าความเพียรอยู่ตลอดวันปรินิพพาน แต่การท าความเพียรในวาระหลังจากการตรัสรู้และ

บรรลุธรรมนี้แล้ว เป็นงานระหว่างขันธก์บัจิต เรียกว่า ทฏิฐธรรม วิหารธรรม เป็นความอยู่

สบายในขณะที่มีชีวิตครองธาตุครองขันธอ์ยู่น้ีเท่าน้ัน ไม่ใช่กจิธุระอนัเป็นการถอดถอนกเิลส

เหมือนแต่ก่อนน้ันเลย ผดิกนัที่ตรงน้ี 

พอสิ้นเสรจ็ ธาตุขันธห์มดก าลังที่จะเป็นไปได้แล้ว ท่านกป็ล่อย ปล่อยไปตามความจริง

ของมัน ธรรมชาติที่บริสุทธิ์กถ็อนตัวออกจากสิ่งสกปรกเหล่านี้ เสยี เรียกว่าอนุปาทิเสสนพิพาน 

เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ เป็นนิพพานล้วนๆ ไม่มีธาตุขันธก่์อกวนและให้รับผดิชอบอกีต่อไป

เลย ค าว่า สอุปาทิเสสนพิพาน น้ัน จิตถึงข้ันบริสทุธิ์เตม็ที่แล้ว แต่ยังต้องรับผดิชอบในธาตุ

ขันธ ์ความเป็นอยู่พูวายต่างๆ นานา เช่นเดียวกบัโลกทั่วๆ ไป จนกระทั่งวันปรินิพพานถึงจะได้

ปล่อยเร่ืองความกงัวลเหล่าน้ีเสยี ผดิกนัที่ตรงน้ี 

เราทุกท่านได้เกดิมาพบพระพุทธศาสนา เป็นอ านาจวาสนาของเราที่เคยสร้างมา ฉะน้ัน

ขอให้ประคองวาสนาของเรานี้ ไปด้วยความดีงาม อย่าลดละท้อถอย สร้างไปจนสมบูรณ์ ความ

ที่จะเกดิเป็นมนุษย์น้ีน้ัน เป็นของไม่ยากส าหรับเราผู้มีภมูิสมควรที่จะเป็นมนุษย์ แต่เป็นของ

ยากกบับรรดาสตัว์ทั้งหลายที่ไม่สามารถจะเป็นได้อย่างเรา เกดิได้อย่างเรา เมื่ออ านาจวาสนา

พร้อมแล้วในความเป็นมนุษย์ เราจึงได้เกดิเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเช่นนี้  จึงเป็น

สิ่งที่หายากมาก เกดิมาไม่พบพุทธศาสนา ค าว่า พุทโธ ธมัโม สงัโฆ ไม่เคยปรากฏในโลกนี้ เลย

นั้นมีอยู่แยะ 

เช่น ระหว่างสญุญกปั พุทธนัดรหน่ึง ระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้ ต่อองค์นั้น เป็นสุญญ

กปัไม่มีศาสนาเลย อย่างนี้  ใครจะไปทราบได้อย่างไร ว่าบุญเป็นอย่างไร บาปเป็นอย่างไร นรก

สวรรค์เป็นอย่างไร ไม่ทราบ กท็ าตามอ าเภอใจที่กเิลสบังคับบัญชาไปเท่าน้ัน เพราะไม่มีศาสนา

พร ่าสอนให้รู้ เร่ืองรู้ราวในความผดิถูกช่ัวดีทั้งหลาย อนันี้กเ็รียกว่าเกดิมาเป็นมนุษย์เฉยๆ และ

ขาดทุนไปเปล่าๆ เสยีประโยชน์ในภพชาติหนึ่งๆ แต่เราไม่ได้เป็นเช่นนั้น เกิดมาพบ

พระพุทธศาสนาด้วย ถึงความเป็นมนุษย์ด้วย และได้ประพฤติปฏบิัติศาสนธรรมค าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าด้วย จึงช่ือว่าเป็นผู้สร้างนิสยัอนัดีงามไว้ส าหรับตน และสร้างอุปนิสยัให้มีความแก่
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กล้าสามารถขึ้นภายในจิตใจด้วยความดีทั้งหลาย แล้วความดีน้ีแล จะเป็นเคร่ืองสนองตอบ

แทนเรา ไปสู่สถานที่ใดกต็าม เมื่อคนมีความดีภายจิตใจแล้ว กเ็ช่นเดียวกบัคนที่มีเงินติด

กระเป๋าไปเป็นจ านวนมาก พอกบัความต้องการ 

จะไปบ้านใดเมืองใดไปที่ไหนสะดวกสบาย เพราะเงินเป็นแก้วสารพัดนึก ใช้ได้ทุกสิ่ง

ทุกอย่างแทนตัวของเรา เป็นเคร่ืองสนองความต้องการของเรา บุญกุศลกเ็ป็นแก้วสารพัดนึก 

เราจะให้ทานรักษาศีลภาวนาชนิดใดกต็าม รวมผลของการกระท านั้นแล้ว เรียกว่า บุญด้วยกนั 

บุญนี้แลเป็นแก้วสารพัดนึก เรานึกน้อมอย่างไรกเ็ป็นมาตามความคิดความนึกของเรา เพราะ

ตนได้สร้างไว้แล้วเช่นนั้น 

บุญน้ีแลที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนให้สตัว์ทั้งหลายบ าเพญ็ บาปท่านสอนให้ละ 

คือสิ่งที่ท  าความเดือดร้อนเสยีหายแก่ตนเอง ทา่นสอนให้ละให้ปล่อยให้วาง ทา่นสอนให้

บ าเพญ็สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นเคร่ืองค า้ชูอุดหนุนตน ให้มีความสขุความเจริญในภพ

นั้นๆ ไม่ว่าปัจจุบันและอนาคต จะได้อาศัยสิ่งเหล่านี้  จึงสอนให้บ าเพญ็คุณงามความดี ไม่ให้

เสยีททีี่เกดิมาเป็นมนุษย์ สร้าง กุสลา ธมฺมา ไว้ภายในจิตใจของเราให้เพียงพอ 

ค าว่า กุสลา ธมฺมา หมายถึงอะไร หมายถึงกุศลธรรม คือความฉลาดในการบ าเพญ็

ตัวเอง อกุสลา ธมฺมา คือความโง่เขลา หาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาจิตใจและเผาตัวเองอยู่เร่ือยๆ   

กุสลา ธมฺมา คือความเฉลียวฉลาด พยายามแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่เหน็ว่าไม่ดี และอบรมสิ่งที่ดีให้

เกดิมีข้ึนในตน ช่ือว่าเป็นผู้สร้างกุศล คือความฉลาดไว้รอบตัวแล้ว จะอยู่จะเป็นจะตายกไ็ม่เหน็

มีปัญหา ตายไปแล้วจะนิมนต์พระมากุสลามาติกานี้  ไม่นิมนต์มากไ็ม่มีปัญหาอะไร เพราะเราได้

สร้างเตม็ภมูิของเราแล้ว เหมาะกบัความต้องการของเราแล้ว เราจ าเป็นอะไรจะต้องให้ใครตาม

ส่งตามเสยีอกีเล่า อนันั้นเป็นของไม่แน่นอน เหมือนเราสร้างในตัวของเราเอง น้ีเป็นสิ่งที่

แน่นอนกว่ามาก จึงพยายามสร้าง กุสลา ธมฺมา ภายในจิตใจให้ถึงพร้อม 

หลักศาสนาท่านสอนไว้ว่า สพฺพปาปสฺส อกรณํ อนัใดที่เป็นบาปเป็นกรรมอย่าท า 

กุสลสฺสูปสมฺปทา จงสร้างกุศลคือความเฉลียวฉลาดในทางความดีให้ถึงพร้อม สจิตฺตปริ

โยทปน ํท าจิตของตนให้มีความผ่องแผ้วจนกระทั่งถึงความบริสทุธิ์ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี้ เป็น

ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ สอนแบบเดียวกนันี้ทั้งหมด ผู้ปฏบิัติกต้็องปฏบิัติ

ตามแบบน้ี จะไปปฏบิัติอย่างอื่นผดิจากความจริง เพราะธรรมนี้สอนไว้แล้วตามความจริง ไม่มี

ผดิมีพลาดไปไหนเลย จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมแก่สตัว์โลกที่จะพึงประพฤติปฏบิัติตามโดย

ถ่ายเดียวเท่านั้น 

ไม่มีผู้ใดจะมีความรู้ความฉลาดสามารถมาขัดแย้งธรรมพระพุทธเจ้า แล้วเปล่ียนแปลง

ธรรมน้ีให้เป็นอย่างอื่นตามความชอบใจ เพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก่อนที่จะสั่งสอนโลก

ได้กล่ันกรองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมาะสมแก่โลก แล้วน ามาสั่งสอน เรากเ็ป็นพุทธบริษัทของ



๗ 

 

พระพุทธเจ้า ให้พยายามด าเนินตามพระองค์ด้วยข้อปฏบิัติ สมัยทุกวันนี้ โลกก าลังป่วนป่ัน

วุ่นวาย เราอย่าเช่ือโลกวุ่นวาย เราจะเป็นคนวุ่นวายไปตาม ถ้าหากว่าโลกที่ควรเช่ือได้ โลกจะไม่

วุ่นวาย ไม่ระส ่าระสาย ไม่ยุแหย่ก่อกวนกนัดังที่เป็นอยู่ทุกวันน้ี 

ถ้าหากเราจะพูดให้มันเหมาะสมจริงๆ กเ็รียกว่า มันก าลังจะเป็นบ้ากนัอยู่แล้วเวลานี้  

ความเรียนรู้มามากน้อยไม่เหน็เกดิประโยชน์อะไร หาแต่เร่ืองยุแหย่ก่อกวนวุ่นวายกนัไปหมด

ทุกหย่อมหญ้า อย่างนี้แหละเร่ืองโลก เราจะเช่ือมันได้อย่างไร เรียนมาเท่าไรกไ็ม่เป็นไปตาม

การเรียน มันเป็นไปตามอ านาจของเจ้าโลภะเจ้ากเิลสตัณหาอาสวะนั้นแหละ เป็นผู้บงการ เป็น

เคร่ืองมือของสิ่งน้ีทั้งหมด บรรดาความรู้ที่เรียนมาจึงไม่เกดิประโยชน์ เราจึงน าเอาความรู้ที่

เรียนศึกษามาให้เข้าเป็นทางด้านธรรมะ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ตนให้ได้รับความสงบร่มเยน็ 

เช่ือพระพุทธเจ้าเป็นความที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่ตายใจได้ย่ิงกว่าเช่ือคนมี

กเิลสทั้งหลาย คนในโลกมีแต่คนมีกเิลส แสดงออกมาอาการใดกไ็ว้ใจไม่ค่อยได้ ไม่เหมือนคน

ที่บริสทุธิ์ ผู้บริสทุธิ์น้ันแสดงออกมาด้วยความถูกต้องแม่นย า ผู้ที่นับถือผู้ปฏบัิติกพ็ลอยได้รับ

ความสขุไปตามก าลังความสามารถของตน พึงน าไปประพฤติปฏบัิติก าจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตน 

แล้วจะได้ประสบพบเหน็ความสขุความสบาย การแสดงธรรมกเ็หน็ว่าสมควรจึงขอยุติเพียง

เท่านี้ 

 
รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 
และสถานีวิทยุเสยีงธรรมเพ่ือประชาชน FM103.25 MHz 

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ 

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

