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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

พุทโธ ธมัโม สังโฆ เปนธรรมสุดยอดในโลกธาตุนี้ 
 วันนี้จิตใจของพี่นองชาวไทยเราหมุนเขาสูธรรม เฉพาะบริเวณน้ีในวัดนี้จิตใจ
พัวพันอยูกบัธรรม เปนใจที่เปนกุศล ใจที่เพนพานไมเคยคิดถึงศีลถงึธรรมนั้นมีมากตอ
มาก แตใจที่คิดถึงศีลถึงธรรม ไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมนั้นมีนอยมากทเีดียว ที่เรานั่ง
อยูนี้เกี่ยวของกับอรรถกบัธรรม กับครูกับอาจารย เปนจิตใจที่เปนกุศล เร่ิมตนตั้งแตที่
จะมาวัดคิดเปนกุศลทั้งนัน้เรื่อยมา จิตที่เปนกุศลเปนจิตที่มีคามีราคามาก ไมเหมือนจิต
ที่คลุกเคลาอยูกับส่ิงโสมมทั้งหลายซึ่งเปนฝายต่ํา และจะฉุดลากลงทางความทุกขได
อยางงายดาย จิตประเภทนั้นมีมากทเีดียว แตจิตที่จะใฝอรรถใฝธรรมนําตนเขาสูความ
ดีงามนี้มีนอยมาก ทุกทานใหสงวนจิตกับธรรมเขาสูกันจะมีความสงบรมเย็น  
 เชนวันนี้เปนวันเสารวันวางงานทางการทํามาหาเลี้ยงชีพ ก็ใหมงีานทางดาน
ศีลธรรมเขาสูใจ นี่เรียกวาไมผิด งานทางโลกเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธความเปนอยูปูวายก็
จําเปนตลอดมา และงานทางจิตใจนี้ยิ่งเปนของจําเปนอยางลึกลับที่โลกจะมองเห็นได
ยากมากทีเดยีว งานกุศลที่พยุงจิตเขาสูความดีงามและเปนไปเพื่อความสุขความเจริญนี้
มีนอยมากทเีดียว ใหพากันพยุงจิตใจเขาสูศีลสูธรรมดวย และหมุนไปทางหนาที่การ
งานเกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธ ความเปนอยูดวย เรียกวามีความสม่ําเสมอ  
 ถาจิตไดปฏบิัติอยางน้ีแลวเรียกวามีความสม่ําเสมอ ทางธาตุขันธเราก็ขวนขวาย 
ทางดานจิตใจหาความดีงามเขาสูใจเราก็ขวนขวายเชนเดียวกัน นี่เรียกวาจิตมีความ
สม่ําเสมอ ในโลกนี้เราก็ขวนขวาย เราก็พอเปนอยูปูวายดวยกันเพื่อโลกหนา จิตนี้
จะตองไดรับความสุขความรื่นเริงตั้งแตเวลาบําเพ็ญไปในชาตนิี้ จิตใจนี้มีความหมุน
ตลอดเวลาดวยอาํนาจแหงกรรมด-ีกรรมชั่ว คําวากรรมดี-กรรมชั่วไมมีใครมองเห็นได
เลย นอกจากพระพทุธเจาเพียงพระองคเดียว จากน้ันมาก็พระอรหันตทานมองเห็น 

เร่ืองบาปเรื่องบุญ มันคดิอยูภายในใจ ส่ังสมอยูภายในใจนั้นแหละ ตัวเองก็ไมรู 
เพลินคิดเพลินปรุงไป ไมทราบวาปรุงเร่ืองอะไรๆ สวนมากมักจะมีแตฝายต่ํา ปรุงอะไร
ออกไปมันกห็มุนเขามาสูใจ ปรุงดีปรุงชั่วหมุนเขามาสูใจ ใจเปนผูรับเคราะหรับกรรม
แหงความคิดปรุงของตน ทานจึงสอนใหคิดใหปรุงทางดานศีลธรรม เพื่อเปนการพยุง
จิตใจใหมีความสงบรมเย็น ถาใจไมมีความสงบรมเย็นดวยศีลดวยธรรมแลว โลกน้ีจะ
กวางขนาดไหนก็มาแคบอยูที่จิตใจ ที่รับเคราะหรับกรรมจากความชั่วชาลามกที่ตนทํา
ลงไปนั้นเอง ไมไปไหน บาปบุญไมไปอยูสถานที่ตางๆ ทั่วแดนโลกธาตุไมเปนสถานที่
สถิตอยูของบุญและบาป 
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 ที่อยูของบุญและบาปจริงๆ ก็คือใจของสัตวโลก ความทุกขจงึมารวมที่ใจ 
ความสุขจากความดีงามทั้งหลายก็มารวมที่ใจ ถาใจไดส่ังสมตนในทางที่ถูกทีด่ีแลวจะมี
แตความดีงาม อยูในโลกนี้โลกหนา คําวาโลกนี้โลกหนาก็คือเปล่ียนสภาพของรางกายนี้ 
ทานเรียกวาเกิดวาตายนี้เทานั้น สวนจิตไมมีคําวาตาย ไมมีคําวาฉิบหายไปไหนเลย ตั้ง
กัปตัง้กัลปแคไหนก็เปนจิตอยูเชนนี้ แมที่สุดจะตกนรกอเวจีเปนหลายๆ หมื่นปก็
ยอมรับวาทุกข แตจะใหจิตฉิบหายนั้นไมมี จิตไมมีความฉิบหาย แตยอมรับเรื่อง
ความสุข-ความทุกขที่เขาเกี่ยวของกบัจิตอยูตลอดไปในภพนั้นๆ  
 ทานจึงสอนใหอบรมจิตใจในทางที่ถูกที่ดี ใจจะมีเครื่องพยุงใหมีความสุข มี
ความสงบรมเย็นในความเปนอยู เวลาตายไปแลวในภพไหนๆ ก็จะตองอาศัยความดีนี้
แลเปนเคร่ืองพยุงจิตใจ มืดแจงๆ นี้มีมาตั้งกปัตัง้กัลป เขาไมเปนบาปเปนบุญ ไมตก
นรกไปสวรรค ความมืดความแจง วันคืนปเดือนเขามีของเขาอยางน้ันมาตั้งแตไหนแต
ไร แตผูที่จะไดรับความดีความชั่วคือใจของเรา จึงตองไดบํารุงรักษาใจ มืดแจงเวลา
นาทีอะไรไมไดไปปรับปรุงไมไปแกไขเขาแหละ มาแกไขตัวของเราที่หมุนอยู สวนมาก
เปนความชั่ว หมุนมากยิ่งกวาความดี ใหหมุนใจไปในทางที่ถกูที่ดีและเปนการบํารุงตน
ตลอดไป  
 วันนี้เปนวันเสารเปนวันวางงานทางกิจการตางๆ แลวก็ใหจิตใจไดมกีารบําเพ็ญ
ความดีงามเขาสูใจของตน นี่เรียกวาบรรจุอรรถธรรมเขาสูใจ จะเปนความสงบรมเย็น
ทั่วหนากัน โลกจอมปราชญทั้งหลายทานจึงมีศาสนาไวประจํา แมจะเปนศาสนาที่
เปนไปดวยกเิลสก็ตาม แตเจตนาเดิมมุงใหโลกทั้งหลายไดยึดไดเกาะศาสนานั้นๆ เพื่อ
เปนความดีงามของตน จะถูกหรือผดิก็เปนอีกอยางหนึ่ง แตเจตนาของผูวางศาสนาลง
วางเพื่อใหโลกทั้งหลายมีที่ยึดที่เกาะ วาศาสนาเปนที่ยึดที่เกาะ สวนศาสนานั้นจะถูก
หรือผิดประการใดนั้นเปนอีกแงหนึ่ง แตเปนเจตนาของผูคิดไวเพื่อใหโลกทั้งหลายไดมี
ที่ยึดที่เกาะของใจ  
 แตสําหรับพุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอโดยแท ยึดเกาะมากนอยเพยีงไร
เปนคุณมหาคุณตอตนโดยลําดับ พระองคทรงชี้แจงไวแลวดวยความถูกตองทกุอยาง 
ใหพากันยึดกันเกาะ พทุโธ ธัมโม สังโฆ เปนสิ่งที่มีคุณคามหาศาล ขอใหเขามาสัมผัสที่
จิตใจของเรา วันหนึ่งๆ ไมไดมากก็ขอใหไดทกุวันๆ จิตเราจะมีสาระประจําตนในวัน
หนึ่งๆ ถามีแตคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารก็ไรคาไรราคาและสรางพิษสรางภัยใหแกตนเอง
โดยถายเดียว ไมเหมาะสมเลยกับเราที่เปนชาวพุทธ 
 ใหระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ คําวาพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆนี้มนัชินหูเรา ชินใจเรา เลยกลายเปนความชินชา ทีนี้เห็นวาพระพุทธเจา พระ
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ธรรม พระสงฆ หรือพุทโธ ธัมโม สังโฆ ไมมีคามีราคาแตอยางใดไปเลย นี่ละความชิน 
ความชินนี้ก็คือกิเลสมันเขาไปแทรกในนั้น ธรรมที่เลิศเลอกลายเปนของไมมีคา แตเปน
ความเคยชินของจิตที่ระลึกไปเพียงเทานั้นไมเกิดประโยชน สําหรับความจริงโดยแทจริง
แลวพุทโธ ธัมโม สังโฆ นี้เปนธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแลวในโลกธาตุนี้ ไมมีส่ิงใดเสมอ
เหมือน มีพทุโธ ธัมโม สังโฆ  
 ถาเราระลึกใหติดอยูกับใจของเราอยูแลว แมจะเขาสถานที่นากลัวหวาดเสียว 
หรือเปนอันตรายขนาดใดจิตไมมีหว่ัน จิตไดอาศยัพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ บทใดก็
ตาม ใหติดแนบอยูในนั้นแลว เขาสูสถานที่วาเปนอันตราย นาหวาดเสียว นากลัว
เพียงไรก็ตามจิตไดยึดพทุโธ หรือธัมโม หรือสังโฆแลวจะไมสะทกสะทานเลย จิตใจจะมี
ความรื่นเริงอยูภายใน ขาศึกที่เราคิดหลอกตัวเองวามีอยูทีน่ั่นที่นี่ นั้นเปนเพียงความ
คาดหมายของใจ พอใจยอนเขามาสูหลักความจริง คือพุทธ ธรรม และสงฆ บทใดแลว
จิตจะมีความอบอุน เกาะดวยความอบอุน  
 เราจะเห็นไดในเวลาบําเพ็ญเพียร เฉพาะอยางยิง่พระกรรมฐานทานไปอยูในปา 
ทานถือเอาความกลัว ความมีอันตรายทั้งหลายเปนหินลับปญญา เปนหินลับธรรมทาน
ใหคมกลาภายในใจ ไปอยูสถานที่กลัวมากเทาไรจิตยิ่งเนนหนักในที่ยึดทีเ่กาะ คือพุทโธ 
หรือธัมโม หรือสังโฆ เปนคําบริกรรม นึกไมหยุด ใหจิตรูอยูกับความนึกคิดของตน เชน
คําบริกรรม เปนตน แลวสติติดแนบอยูในนั้น ความคิดที่มันคิดไปในทางที่กลัวภัย
ทั้งหลาย เชน เสือ หรืออันตรายตางๆ ที่เราอยูในปานั้น ไมยอมใหคิด ใหคิดอยูกับคํา
วาพทุโธๆ ไมยอมใหจิตพรากจากคําวาพุทโธ ซึ่งเปนธรรมอันเลิศเลอน้ีไปไดเลย  
 จิตจะยึดอยูกับธรรมบทนี้ตลอด แลวความกลัวทั้งหลายก็ไมมี เพราะจิตแย็บ
ออกไปก็สรางความกลัวสรางภัยใหตัวเองตางหาก พอจิตหมนุเขามาสูธรรม เปนหลัก
ความจริงอันตายตัวแลวจิตก็สงบรมเย็น เชนพระทานเดินจงกรมอยูในทามกลางปาเสือ  
แตกอนเสือชุมนะ ไมไดเหมือนทุกวันนี้ ชุมจริงๆ ไมวาปาไหนพวกสัตวพวกเนื้อพวก
เสือตองมอียูดวยกัน เสือนั้นละเปนสิ่งที่นากลัวมาก สัตวอืน่ๆ ไมคอยนากลัวเหมือน
เสือ 
 ไปอยูที่เชนนั้นตองอาศยัธรรม เชนคําบริกรรมพุทโธ เปนตน ยึดเกาะไมปลอย
ไมวาง แลวความกลัวทั้งหลายที่มันเคยคิดออกไปใหเกิดความกลัว-ความทุกข มันกห็ด
ตัวเขามาสูคําบริกรรม คือธรรมะนั่นแหละ ไดแกพทุโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ จิตมี
ความแนนหนามั่นคงอยูกับพุทโธๆ ตลอด ไมยอมใหคิดออกนอก ในขณะที่จิตคิดถงึ
พุทโธๆ นัน้เปนการสรางพลังขึ้นภายในจิตเอง มีความอาจหาญชาญชัย มีความสงบ
รมเย็น แนนหนามั่นคงขึ้นภายในตัวเอง 
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 ทีนี้เมื่อจิตมคีวามแนนหนามั่นคงขึ้นในตัวเอง เพราะการระลึกถึงธรรมบทใดก็
ตาม เชนพทุโธ เปนตนอยูแลว ใจก็ยิ่งมีความแนนหนามั่นคง เย็นๆ อยูในทามกลางที่
ขณะกอนเรากลัวมากๆ นั้นแล แตขณะที่จิตไดรับการอบรมติดตอกันอยูตลอด ดวยคํา
บริกรรมหนักเขาๆ จะเปนจิตที่แนนหนามั่นคง หรือกลายเปนความกลาหาญขึ้นมา 
ความกลัวหายหนาไปหมด ความกลาหาญเกิดขึ้นภายในจิตใจ นี้คืออารมณแหงธรรม
รักษาใจใหมีความสงบเย็น ไมหว่ันไหว ไมกลัวอะไรเลย  
 พระทานอยูในปาทานอบรมอยางน้ีแล แตไมคอยมีใครนํามาสอนโลก นี่เปน
ความจริงสําหรับพระทานอยูในปา ทานเอาอารมณแหงธรรมนี่ละเขามาสูใจ อยูที่ไหน
ทานก็เย็น สถานที่ใดก็ตามทานอยูไดสบายๆ ในทามกลางปาเสือปาชางทานอยูไดสบาย 
เพราะธรรมนี้เหนือส่ิงทั้งหลาย ธรรมนี้เหนือสัตว เหนือเสือ เหนือชาง เหนืออันตราย
ทั้งหลาย เมื่อยึดธรรมเขาสูใจ ใจก็เปนสิ่งที่เหนืออันตรายทั้งหลายเหลานั้นไดเปนอยาง
ดี เมื่อบริกรรมหนักเขา ภาวนาหนักเขา เกิดความกลาหาญชาญชัย นึกไปถึงเร่ืองอะไร
ที่เคยกลัวมาแตขณะกอน กลับกลายเปนความกลาหาญชาญชัยไปหมด ไมมีความกลัว
เลย  
 นี่ละอารมณแหงธรรมเมื่อเขาสูใจ ใจก็มีคุณคา ใจมีความกลาหาญชาญชัย สม
กับธรรมที่มีคุณคามากและมีอํานาจเหนือส่ิงใดๆ เมื่อเขามาสูใจแลวใจก็มีอํานาจมาก
เหนือส่ิงทั้งหลาย ส่ิงที่วานากลัวๆ เลยเปนของไมกลัว ไมกลัวเลย พอธรรมเขาสูใจ
เทานั้นไมกลัว เวลากลาหาญชาญชัยเต็มที่แลว แมสัตวอันตรายจะชนิดใด เชนเสือหรือ
ชางก็ตาม เดินผานหนามานี้ ใจดวงที่กลาหาญชาญชัยนี้ สามารถที่จะเดินเขาไปลูบคลํา
หลังสัตวเหลานั้นไดอยางสบาย นี่ละอํานาจของธรรม เปนอยางนี้ 

นี้เคยภาวนามาแลวจึงไดนํามาเปนคติตัวอยางแกบรรดาพี่นองทั้งหลาย เราเคย
ทํา เดินบุกปาเลยนะไมใชธรรมดา ไปอยูทีแรกเดินจงกรมมีเสือมาหมอบอยูที่สองฟาก
ทางจงกรม เสือความคิดปรุงหลอกตวัเองนั้นแหละ มันหมอบอยูสองฟากทางจงกรม มี
แตเสือโครงตัวใหญๆ มันวาดภาพหลอกเจาของ ทีนี้เจาของก็กลัวความคิดปรุงหลอก
ของเจาของ กลัวขึ้นมากๆ 
 เมื่อมันกลัวขึ้นมากแลว ทีนี้การตัดสินใจกันก็ เอา เวลานี้มันคิดวาเสืออยูรอบ
ขาง หมอบอยูรอบขาง จะกินพระขีข้ลาดเพียงองคเดียวนี้ จะใหตัวไหนกินกอน มันจะ
วาดภาพขึ้นอีกหลอกเราวา ตัวนั้นใหญกวาเพื่อน จะใหตัวนั้นกินกอน เดนิบุกเขาไปเลย 
เขาไปหาที่วาเสือตัวใหญๆ เสือโครงใหญนั้นแหละ เดินเขาไปไมมอีะไร มันมีแต
ความคิดปรุงหลอกเจาของเทานั้น เอา บุกไป แลวตัวไหนอีกละ ตัวนั้นอีก บุกไป บกุไป
หาไหนก็ไมมีเสือ มันก็รูโทษของเจาของวาสังขารมันคิดมันปรุงหลอกเรา  
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 สุดทายก็ตัดสินใจเลย เอา หากวาเดินหาอันตรายดวยอรรถดวยธรรม คือวิธี
เดินจงกรมมสีติติดอยูกับตัวนี้ มันจะเปนจะตายก็ใหรูกันในวันนี้ ถาจิตใจไมเกิดความ
กลาหาญชาญชัย เปนที่อาจหาญ เปนที่ตายใจตนไดแลวจะไมกลับ เดินบุกปาเขาไปเลย 
กลางคืนนะ มันจะตกบานใดเมืองใดก็ใหตก เราไมไดเปนบา อุบายวิธีการฆากิเลสของ
เราตัวมันหลอกลวงเกงๆ นี้ตางหาก ใครจะวาเราเปนบาก็เปน บุกเลย เดินไปบุกเอา 
มันหลอกวาอยูตรงไหน ไปตรงไหนไมมีๆ หนึ่งแลวนะหลอกเรา สองแลวนะ หลอก
ไปๆ ก็เห็นความเหลวไหลของมัน เห็นความเหลวไหลของมนัแลวเกิดความกลาหาญ
ชาญชัยขึ้นมา 
 เวลากลาหาญมันไมใชกลาหาญธรรมดา กลาหาญถึงขนาดทีว่าสามแดนโลกธาตุ
นี้มีอะไรที่ใจจะหวาดกลัวมีไหม ไมมเีลย กลาหาญชาญชัยเต็มเหนี่ยว เมื่อเปนอยางน้ี
แลวไปหาอะไร เดินกลับมา นี่เราทําแลวนะหลวงตาบัว จะวาหลวงตาผีบาก็ตาม เคยทํา
แลว เดินบุกปากลางคนื ไปทีแรกมันกลัวมากนั่นแหละ ไปอยูในปากป็าเสือ มันก็วาด
ภาพเสือขึ้นไดอยางงายดายแหละ เลยกลายเปนเสือไปหมดในปาแถวนั้น ทีนี้ก็ฟดกนั 
เดินบุกปาหาเสือตัวไหนก็ไมเห็นมี มันมีแตเสือตัวหลอกลวงเรา สังขารความคิดความ
ปรุง 

บุกเขาไปๆ ความบุกเขาไปนี้บุกดวยความมีสติ ไมใชบุกเขาไปเฉยๆ มีธรรมมี
สติอยูในนั้น จับกันได จับความโกหกของสังขารที่มันหลอกลวงไดเปนลําดับลําดา 
จากน้ันก็จับไดชัดวามันเหลวไหล มันหลอกลวงและเหลวไหลไมเกิดประโยชน ธรรม
ของจริงทีอ่ยูในใจจับไดหมดแลวเกิดความกลาหาญชาญชัย เมื่อกลาหาญชาญชัยแลว
กําหนดดูในโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามมันกลัวอะไรบางเวลานี้ มีไหม ไมมีเลย กลาหาญ
ครอบไปหมดเลย เมื่อเปนอยางน้ีกลับมา ไมไป แลวกลับมาเดินจงกรมอยูอยางสงาผา
เผย เอา เสือตัวไหนจะมาก็มา  
 เรากําหนดดูแลวสามแดนโลกธาตุไมมีอะไรเปนอนัตราย ไมมีอันตราย ไมกลัว
อะไรแลว แลวมันยังจะกลัวเสือตัวไหนอีก ลองดู ไมมีเลย เงียบ นี่ละการดัดเจาของ ดัด
เปนระยะๆ ไป เวลามันกลาหาญแลวจิตใจนี้สงางามนะ สงบเย็นแนนหนามั่นคงภายใน
ใจ นี้คือการฝกไดเปนระยะๆ ไป ไมใชฝกคราวนี้กลาหาญแลวคราวหนามันจะไมกลา
หาญ มันจะมีกลัวอยู ไมใชวากลาหาญตลอดไป ระยะนี้กลาหาญอยางนี้ดวยวิธีการนี้ 
คราวหนาเมื่อเกิดความกลัวขึ้นมา เอาอีกเอาวิธีหนึ่ง ซัดกันเขาไป แกกนัไดเปนลําดับ
ลําดา 
 นี่ละจิตตองอาศัยที่พึ่งทีเ่กาะ อะไรกต็ามไมเหนือธรรม ธรรมเหนือทุกอยาง ถา
ธรรมกับใจไดติดกันแลวไมมีอะไรจะเขามาทําลายได เสือก็เสือเถอะ อยูในปาเสือเดิน
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ไปหาไดเลยนะ อํานาจของจิตที่มีธรรมเหนืออํานาจของใจทีเ่ปนใจสัตวธรรมดาตางกัน
มากนะ ใจของเรามีธรรมเดินเขาไปหาไดเลย ตางกันตรงนี้ นี่วิธีการฝกจิตใหมีหลักยึด 
ตองยึดเสียกอน ไมมีหลักไมได เราจะหลับจะนอนคิดไปทางไหนมีแตเร่ืองโลกเรื่อง
สงสาร เร่ืองเหลวไหลโลเล ใหคิดถึงอรรถถงึธรรมที่เปนหลักเกณฑของใจไวประจําตน
ทุกวัน เชนเวลาจะหลับนอนควรจะมีการภาวนา นึกพุทโธๆ จนหลับกับพุทโธ น้ันเปน
มงคลกวาบุคคลที่หลับแบบลอยลม ใหจําขอนี้ใหดี  
 วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ ไมพูดมากนัก เพราะเทศนมาทุกวันๆ ตั้งแตมาถงึสวนแสง
ธรรมนี้ไดเทศนทุกคืนๆ แลวเทศนในขณะนั้นก็ออกทางวทิยุกระจายเสียงทั่วประเทศ
ไทยๆ ตลอดมา อยูอุดรก็เหมือนกัน เทศนทางนูนก็ออกทัว่ไป มาอยูที่นี่ก็ออกทั่วไป
เชนเดียวกัน จึงมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา วันนี้จึงพดูเพียงเทานี้ ขอความสวัสดีจงมี
แกพี่นองลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 
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