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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๒๐ 

สรางเรือนใจ 
 

 ธรรมะทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่คละเคลาอยูกับกาย วาจา ใจของเรา ทั้งผิดทัง้ถกู มอียูใน
ที่แหงเดียวกัน แตทําไมถึงตองมีผูแสดงใหฟง ก็เชนอยางพระพุทธเจามาแสดงใหพวกเรา
ทั้งหลายฟงนั่นแล เปนสิ่งที่มีอยูแตเราไมสามารถจะทราบได พระพุทธเจาทานทรงทราบ
ดวยการพิจารณาของทานในแงตางๆ แหงความเปนสุขเปนทุกข ความกําเริบแหงกิเลส
ตัณหาอาสวะแงตางๆ แสดงขึ้นมาจากภายใน  
 พระองคเปนผูบําเพ็ญเปนพระองคแรกแหงพุทธศาสนาเรานี้ ที่เรียก สยัมภู ก็คือ 
ทรงบําเพ็ญโดยลําพังพระองคเอง ไมมีใครที่จะแนะแนวทางใหเพื่อสันติสุขอันเกษมนั้น
เลย ไดทรงคนควาพินิจพิจารณาดวยพระองคเอง จนปรากฏขึ้นมาอยางชดัเจนไมมีทีส่งสัย 
ทั้งฝายผิดฝายถูก ตลอดถงึผลทั้งความเปนสุขเปนทุกข ก็ทรงทราบในขณะเดียวกันจาก
การพิจารณา แลวจึงไดนําธรรมะที่ทรงคนควา และทดสอบทกุส่ิงทุกอยางโดยสมบูรณแลว 
ออกมาสั่งสอนสัตวโลก  
 ศาสนธรรมของพระพุทธเจา จึงเปนที่แนใจ เปนที่ฝากเปนฝากตาย สําหรับชาว
พุทธของเราไดโดยไมตองสงสัย เชนเดียวกับยาที่นายแพทยไดทําการทดสอบเรียบรอย
แลววามีผลประจักษ แลวก็นําออกมารักษาโรค ธรรมโอสถเปนธรรมชาติที่พระองคทานได
ทรงคนควาทดสอบดูจนแนในพระทัยแลว ทั้งผลก็ประจักษในพระองคเอง จึงไดนํามาสั่ง
สอนสัตวโลก ที่เรียกวา ศาสนาหรือศาสนธรรม ใหเราทั้งหลายไดนํามาประพฤติปฏิบตัิอยู
ทุกวันนี้  
 เมืองไทยเรา ถาเราจะเทียบถึงความโงความฉลาด โลกเขาก็วาเมืองไทยเรานี้โงกวา
ประเทศอื่นๆ สวนที่โงก็คือส่ิงที่ไมไดศึกษาไมไดเขาใจ เราก็ยกให แตในแงแหงทางพุทธ
ศาสนาแลว เมืองไทยเราฉลาด ไดพทุธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่เลิศมาประพฤติปฏิบัติ เราก็
ฉลาดในทางนี้ เพราะไดฟงคําส่ังสอนของทานผูส้ินกิเลส เรียนวิชาจากทานผูส้ินกิเลส ที่
เรียกวาเปนจอมปราชญแหงโลกทั้งสาม ไมมีใครเสมอพระพทุธเจาไดเลย  

เราไดนอมนําเอา พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นั้นเขามาสูจิตใจของเรา พรอม
ทั้งการประพฤติปฏิบัติดดักาย วาจา ใจของตนใหเปนไปตามนั้น เต็มกําลังความสามารถ
ของเราที่จะทําได ชื่อวาเราแมจะเปนคนโงก็ไดส่ิงประเสริฐไวครองใจ จะเรียกวาฉลาดก็ไม
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ผิด คือโงทางหนึ่งก็ฉลาดในทางหนึ่ง ปู ยา ตา ยาย ของเราไดเทิดทูนพระพุทธศาสนา ซึ่ง
เปนศาสนาที่ถูกตองแมนยํา จึงเรียกวาฉลาด เราใหพยายามรักษามรดกอนัถูกตองดงีามนี้
ไว เปนสิริมงคลแกกาย วาจา ใจของเรา เราจะมีสมบัติอันลนคาไวครองภายในจิต อยูที่
ไหนจะเย็น 

คนมีธรรมะยอมมีทางทีจ่ะเย็นไดเสมอไป นอกจากคนไมมีธรรมะเทานั้น จึงหา
จุดหมายปลายทางไมได วาจะมีความรมเย็นเปนสุขเมื่อไร ทาํไมจึงพูดอยางน้ัน อันนี้เรา
พูดถงึเร่ืองสวนใหญคือ จิต อันเปนรากฐานสําคัญของการครองโลกครองธรรม ตลอดถงึ
หนาที่การงาน ความเปนอยูทุกดาน ขึ้นอยูกับใจผูเปนหัวหนาทั้งน้ัน ที่วาหาจุดหมาย
ปลายทางแหงความสุขไมมี ไมปรากฏนั้น ก็เพราะไมมีหลักที่จะใหเกิดจุดหมายปลายทาง
ได คือหลักที่ถกูตองแมนยํา ที่จะใหเปนที่ยึดเหนี่ยวของจิตใหมคีวามสุขความสบาย 
ภายในใจไดนั้น นอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้แลว เราจะหาไดยาก 

เราไมไดประมาทเรื่องวัตถุทั้งหลาย ที่โลกถือวามคีวามเจริญ จะมีตึกรามบานชอง 
มีถนนหนทาง มีทีอ่ยูที่อาศัย เปนที่ร่ืนเริงบันเทิง ไปประเทศใดเมืองใด วาบานนั้นเจริญ
เมืองเจริญ มันเจริญอยูตั้งแตวัตถุโนน อิฐ ปูน หิน ทราย เหล็ก ที่เขากอเปนตึกเปนราม
บานชองหรูหรา ไปเพลินหูเพลินตาชั่วครูชั่วขณะแลวก็มีแตความทุกข แมที่สุดผูที่เปน
เจาของตึกรามบานชองอันใหญโตนั้น เราลองไปถามความสุขกับเขาดูซิวา เขามีจุดหมาย
ปลายทางอะไร เขามีหลักอะไรเปนเครื่องยึดใหจิตใจของเขาไดรับความรมเย็นเปนสุข 
เพราะเขามีส่ิงเหลานั้น นี่ก็จะไมเจอ 

เพราะความสุขอันแทจริงนั้น ไมไดอยูกับส่ิงเหลานั้นโดยถายเดียว สวนใหญอยูกับ
ธรรม ธรรมนี้เปนสิ่งที่สงเสริมจิตใจ ชโลมจิตใจใหมีความแชมชื่นเบิกบาน ใหมีสถานที่
จอดที่แวะ ที่อยูทีอ่าศัย ที่พึ่งเปนพึง่ตายได ในธรรมนี้เปนสําคัญ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา
ทานจึงสอนโดยถูกตองทีสุ่ดวา ใหพึงฝกฝนอบรมจิตใจของตนใหเปนไปตามหลักธรรม ส่ิง
ภายนอกที่มมีากนอย เราก็จะไดเปนสุขเพราะสิ่งเหลานั้น เพราะกายมีความจําเปนที่จะตอง
อาศัยดานวัตถุ เชน ขาว น้ํา โภชนาหาร เครื่องนุงหมใชสอยตางๆ เหลานี้ เปนความ
จําเปนสําหรับรางกาย พอใจจะไดรับความสบายไดดวยบาง  

แตอยาลืม ความอบอุนความสบายอันมีหลักมีเกณฑ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิต เพราะ
อํานาจแหงการบําเพ็ญธรรม ธรรมนี้ใหผลเปนสุขภายในจิตใจโดยเฉพาะ อะไรจะขาดตก
บกพรองไปบาง เปนตามคติธรรมดาของโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งเปนของไมแนนอน
มาแตกาลไหนๆ แตใจมีที่ยึด มีที่เหนี่ยว มีที่เกาะ มีทีพ่ึ่ง มีทีอ่าศัยใหมีความรมเย็นเปนสุข
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อยูภายในตนแลว ชื่อวาเปนผูมีสรณะ ชื่อวาเปนผูมีที่พึง่ ชื่อวาเปนผูมีความสุขความสบาย
รมเย็นภายในจิตใจ  

แมเราคิดไปถึงส่ิงเหลานั้น มีความแปรปรวนสลายไป และยอนเขามาคิดถึงสกล
กายชีวิตจิตใจของเรา ซึ่งก็อยูในกฎธรรมดาเหมือนกัน คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เราก็ไม
เดือดรอนเสียใจ เพราะใจมีหลักยึด ใจมีเรือนใจ ไดแกธรรม คอืบุญคือกศุล ที่ตนไดสราง
เอาไว ไดอบรมไว เปนเครื่องสนับสนุนจิตใจใหไดรับความอบอุน แมส่ิงใดจะสลายไป เรา
ก็ทราบตามหลักคติธรรมดาเสีย เราไมไดเพลินไมไดหลงไปตามนั้น เพราะจิตมีที่ยึดมีหลัก
มีแหลงอยูแลว  

เมื่อถึงกาลกเ็ปนไปตามที่มีความรูสึกไวนี้โดยไมสงสัย นี่ชื่อวาสรางเรือนใจ เรือนใจ
จึงเปนอันดบัหนึ่งของเรือนกาย เรือนกายเปนอันดบัที่สอง เมื่อเรือนใจมีแลว หลักใจมีแลว 
หลักธรรมมีแลวภายในใจ เราจะปลูกสรางอะไรก็ตามภายนอกก็เปนสิริมงคลไปทั้งนั้น 
เพราะใจเปนตัวสิริมงคลอยูแลวดวยธรรม แตถาใจหาสิริมงคลไมไดแลว สรางอะไรขึ้นก็
ตาม เหมือนกับสรางขวากสรางหนามไวสําหรับปกเสียบตนเอง  

เราเคยเห็นคนที่มีสมบัติมากๆ แตหาความสุขไมได กลายเปนเรื่องเสียคน หรือ
กลายเปนคนเสียคนไปก็เยอะ เพราะอํานาจแหงส่ิงเหลานั้นพาใหเพลินลืมเนื้อลืมตัว 
จนกระทั่งเสียคนไป เพราะจิตไมมีหลักไมมีที่ยึด ลืมเนื้อลืมตัวไปกบัสิ่งเหลานั้น 
เหมือนกับวาตนจะไดเหาะเหินเดินฟา เพราะมีส่ิงเหลานั้น แตเมื่อเวลาสิ่งเหลานั้นสลายตัว
ลงไป หรือเปลี่ยนแปลงไปเสียอยางน้ี ความเคยชินของจิต ที่ไดเคยมีความฟุงเฟอเหอเหิม
มาประจํานิสัย ไมเสียไป ยิ่งจะทําใหจิตใจกําเริบ และเกดิความเดือดรอนวุนวายมากขึ้น ที่
เรียกวาเสียคนได  

ผูมีธรรมไมเสีย มีมากมีนอย รูตามความจําเปนที่จะนํามาใช นํามารักษา หรือ
ปกครอง เมื่อเสียไปกท็ราบโดยเหตุโดยผลของมัน ใจก็ไมไดเดือดรอน เพราะหลักธรรม
เปนหลักใจ หลักใจเปนหลักธรรม เราอยูดวยธรรม การประพฤตทิุกส่ิงทกุอยางเมื่อมธีรรม
เปนเข็มทิศทางเดินแลว ยอมเปนไปเพื่อความราบรื่นดีงาม ทุกเพศทุกวัย  

พระพุทธเจาทานจึงสอนใหรูจุดสําคัญ ของสถานที่อบอุน สถานที่แนใจ คือเรือนใจ 
ไดแกการปฏิบัติอบรมธรรมะใหเกิดใหมีภายในตน เชนการใหทาน ใหทานเราใหคนนั้น 
ยื่นจากมือคนนี้ไปสูมือคนนั้น ทานที่เราสละไปนั้นก็ไมไดเสียหายไปไหน สละออกจาก
ความเปนประโยชนของเรานี้ก็ไปเปนประโยชนสําหรับคนนั้น เชน เรายกอาหารที่ควรจะ
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รับประทานอยูแลวนี้ใหคนนั้น คนนั้นเขาไดรับประทานอาหาร เราไดรับทานความปติยินดี 
ไดรับทานบุญกุศลภายในจิตใจของเรา นั่นเปนประโยชนทั้งสองดาน  

นี่คือวา เราสรางเรือนใจใหแกตัวของเรา สรางความสุขความสบายใหแกกาย และ
ใจของผูอื่นซึ่งมีความหิวโหย เราไดสองประเภท ไมสูญหายไปไหน การรักษาศีลก็
เหมือนกัน ศีลคือความดีงาม เปนเครื่องระงับดบัความคะนองของกาย วาจา ที่แสดงออก
อันเปนของไมงาม เมื่อมศีีลเปนเครื่องประดับแลว กิริยามารยาท การประพฤติปฏิบัติยอม
มีความสวยงาม เจาของก็อบอุนเย็นใจ เพราะเจาของไมไดทําผดิ เพราะลวงเกินศีลขอนั้นๆ 
ลวนแลวตั้งแตเปนเรือนใจทั้งนั้น  

เฉพาะอยางยิ่ง จิตตภาวนา การอบรมจิตใหมีความสงบรมเย็น ดวยธรรมบทใดก็
ตาม นี่เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งเปนที่รวมแหงบุญกุศลทั้งหลาย การใหทานมากนอยก็ตาม การ
รักษาศีลมาเปนเวลานานเทาไรก็ตาม สถานที่เก็บก็ลงในจิตตภาวนา คือรวมแหงสมบัติ
ทั้งหลาย ไดแกบุญกุศลไปรวมอยูที่ใจทั้งหมด ฉะนั้นการภาวนาจึงเปนที่รวมแหงกุศลนอย
ใหญ ลงไปอยูที่นั้น แลวสรางเรือนใจใหแกตนโดยลําดับๆ จนมีความแนนหนามั่นคง 
รูสึกตัวอยูโดยลําดับ  

เร่ืองโลกอนิจจังมันจะแปรสภาพไปไหน ก็ทราบทุกระยะๆ รูเทาตามเหตุการณของ
มันที่เปนอยู ตนเองกไ็มหลง จิตใจกม็ีความรมรื่น มีความชุมเย็นภายในตัวเอง ยิ่งสรางได
มาก จิตมีความสงบรมเย็นมากเพียงไร ก็ยิ่งเห็นประจักษภายในจิตใจวา เรือนใจของเรานี้
มีความแนนหนามั่นคงยิ่งขึ้น เรือนใจก็คือธรรม ธรรมคือความสงบรมเย็น หรือความ
เฉลียวฉลาดรอบคอบ แกไขจิตใจของตนในเมื่อคิดออกไปในแงตางๆ ที่เห็นวาไมดีได
ทันทวงที นีช่ื่อวา กองมหาสมบัติ ที่เราจะพึ่งเปนพึ่งตายไดอยางแทจริง ทั้งปจจุบันและ
อนาคต ในเมื่อเรายังไดเดินอยูตามวัฏฏะนี้ตราบใด เราจะไดอาศัยคุณสมบัติที่เราสรางนี้ไว
เปนสมบัติเครื่องปกครองหรือเปนเครื่องสนองตนเองไปโดยลําดับ 

ไปอยูในสถานที่ใด เกิดในสถานที่ใด ภพกําเนิดใดก็ตาม อํานาจแหงบุญแหงกุศลที่
เราสรางไวนี้ จะไมแยกหนีจากใจของผูเปนเจาของนั้นเลย จะแนบสนิทติดกับใจนั้นไปทุก
กาลสถานที่ ทานเทียบไววา ฉายาเอว เหมือนกับเงาเทียมตัว แตเงาน้ีปรากฏในที่แจง
เทานั้น เขาสูที่มืดแลวเงาไมปรากฏ สวนบุญสวนกุศลนี้ปรากฏอยูกับจิต ติดแนบอยูกบัใจ
ตลอดเวลา นี่คือสมบัติของใจแท เรือนของใจแท อยูที่ตรงนี ้

เราอยูในโลก เรามีทั้งโลกมีทั้งธรรม มีทั้งวัตถมุีทั้งนามธรรม เราจําเปนจะตองมี
ความรับผิดชอบดวยกันทั้งสองอยาง คือทางดานจิตใจก็ใหมีอาหารเปนเครื่องบํารุง ไดแก
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บุญแกกุศลศีลธรรม สวนรางกายก็ใหมีวัตถุส่ิงของเปนเครื่องบํารุง พอบําบัดเยียวยารักษา
ไปตลอดอวสานแหงชีวิต แมแตสัตวเขาก็ยังตองทํางาน ตองว่ิงเตนขวนขวายหาอยูหากิน มี
รวงมีรังเปนธรรมดา เพราะหาความรมเย็นเปนสุข หาที่ปลอดภัย มนุษยเรายิ่งมีความ
ฉลาดกวาสัตว จําเปนที่จะตองว่ิงเตนขวนขวาย อยางหนาที่การงานของเราทั้งหลายที่ทําอยู
มาเปนประจํา ตั้งแตดกึดําบรรพมาจนกระทั่งบัดนี้ ก็เพราะความจําเปนแหงธาตุขันธ คือ
รางกายมันเรียกรองส่ิงเหลานั้นใหตองทํา เพราะส่ิงเหลานั้นเปนคุณแกรางกาย เปนสิ่งที่
บําบัดรักษาใหรางกายมีความเปนอยู และใจก็ไมเดือดรอนวุนวายมากจนเกินไป 

ฉะนั้นโลกเราจึงอยูวางไมได ตองทํางานทั้งภายนอกเพือ่สังขารรางกายความเปนอยู 
ทั้งภายในจิตใจโดยเฉพาะ ซึ่งเปนรากฐานสําคัญ ที่เราจะตองสรางเรือนใจ ใหใจไดรับ
ความรมเย็นเปนสุข ดังทานทั้งหลายที่บําเพ็ญมาโดยลําดับนี้ ชื่อวาดําเนินถูกตองแลวตาม
ทางของพุทธบริษัท คือลูกเตาเหลากอของพระพุทธเจา ผูทรงบําเพ็ญมากอนแลว  

การใหทานพระองคก็ทรงบําเพ็ญมาแลว จนเปนที่ประจักษ ไมมีใครทีจ่ะเปนนัก
เสียสละยิ่งกวาพระพุทธเจาในโลกอันนี้ ใหทานทุกส่ิงทกุอยาง จนกระทั่งไมมีอะไรจะให
ทาน เพราะอํานาจแหงพระเมตตาเปนสาํคัญ ผลที่สุดทรงสละราชสมบัติออกไปบวชแลว ก็
ยังตองไดนําธรรมะมาใหทานแกโลก เชนประทานธรรมะไวแกพวกเรา หรือที่เรียกวาศาสน
ธรรม นี้ออกมาจากพระเมตตาของพระพุทธเจาลวนๆ นี่ก็ชื่อวาเปนทานอันหนึ่ง พระองค
ไดทรงเสียสละทุกส่ิงทกุอยาง การรักษาศีล พระองคก็เยี่ยม การใหทานก็เยี่ยม จนกระทั่ง
ถึงสละไดหมดภายในจิตใจ ไมมีส่ิงใดที่ติดของเลย จึงไดนําธรรมะเหลานั้นมาสั่งสอนสัตว
โลก ใหเราไดดําเนินตามวาทางนี้เปนเกษมทั้งตนและผูอื่น เปนทางใหเกิดความรมเย็นเปน
สุขทั้งตนและผูอื่น เพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงไมเคยเปนพิษเปนตอผูใดทั้งหมดในโลกนี้
ตลอดมา  

ผูใดเห็นศาสนาวาเปนภัย ผูใดเห็นศาสนาวาเปนของครึของลาสมัย เห็นศาสนาวา
เปนยาเสพยติด ผูนั้นแลคือผูเปนภัยตอโลกตอสงสาร ตอสังคมทั้งหลายตลอดถงึตอตัวเอง
ดวย เพราะขัดแยงกบัหลกัแหงความเจริญของบานเมือง หลักแหงความเจริญของ
บานเมืองก็ดงัพระโอวาทของพระพุทธเจาไดทรงสั่งสอนไวแลวนี้ การใหทานกันจะเปน
ความฉิบหายแกกันไดยงัไง การรักษาศีลเพื่อความระงับดับเสียซึ่งความคะนอง ที่จะกอ
ความเดือดรอนเสียหายแกผูอื่นนั้น ก็เปนความงามสําหรับทุกคนที่จะพึงประพฤตปิฏิบัติ
แลว  
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การเจริญเมตตาภาวนาใหจิตมีความเฉลียวฉลาด มีความรมเย็นเปนสุข ใหเกิด
ความเมตตาสงสาร เห็นทานเห็นเรามีความเสมอภาคกัน ดวยความเปนสาระสําคัญ
เหมือนกันๆ ทั้งชีวิตจิตใจและทุกส่ิงทุกอยางภายในตัวของคนและสัตว มีความเสมอภาค
ดวยกัน ก็ไมมีใครที่จะเกินพระพุทธเจา พระองคไดทรงสั่งสอนทุกอยาง ใหเราทั้งหลายได
ดําเนินตามนี้ เพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเปนสิ่งที่ราบรื่นที่สุด ผูใดไดประพฤติปฏิบัติ
ตามศาสนธรรมนี้แลว จะเปนผูมีความรมเย็นเปนสุขทั้งตนเองและผูอื่น  

เพราะธรรมไมเคยเปนพิษเปนภัยตอผูใด นอกจากใหความรมเย็นเปนสุขแกโลก 
ตามความมีมากมีนอยของผูปฏิบัติตามเทานั้น เราก็ใหพยายามทําความรมเย็นเปนสุข
ใหแกเรา เพราะคําวาเรานี้ก็หมายถึงใจโดยตรง ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายทั้งวันทั้งคนื ยืน 
เดิน นั่ง นอน มาตั้งแตกัปไหนกัลปใด ในชีวิตของเรานี้เราก็ทราบมาแลววา ไดรับความ
ทุกขเพราะอาํนาจแหงกิเลสทั้งหลายซ่ึงเปนภัยนี้ ส่ิงที่เปนภัยก็คือเร่ืองของกิเลส เปนภัยตอ
สัตวโลกเปนภัยตอเรา 

การบําเพ็ญธรรมจึงเปนเครื่องปราบปรามกิเลส ซึ่งเปนภัยตอเราโดยตรง เพื่อจะให
มีความสุขความสบายขึ้นมา เมื่อกิเลสเหลานั้นคอยลดนอยเบาบางลงไป ตลอดถงึกิเลส
เหลานั้นสิ้นซากไปหมด เพราะการปราบปรามของเราแลว เราจะเปนผูมีอิสระเต็มที่เพราะ
อํานาจแหงธรรมนี้เทานั้น ไมมอีํานาจใดที่จะเหนือจากธรรม ทีจ่ะปราบปรามสิ่งที่เปนเสี้ยน
หนามแกจิตใจของเราตลอดถงึสวนรวม ขอใหเราทั้งหลายไดพินิจพิจารณาบําเพ็ญตน  

ชีวิตจิตใจของเรานี้เหมือนกับวัตถุที่ถกูแขวนอยูบนตนไม ไมทราบมันจะขาดหลน
ตูมลงมาเมื่อไร เมื่อเชือกไมมั่นคงก็ขาด เพราะความกดถวงมนัมีตลอดเวลา กําลังของสิ่งที่
ผูกมัดนั้นอาจจะตานทานไมไดในวันใดวันหนึ่ง มันตองขาดลงมาได เพราะความกดถวง
หรือน้ําหนักนี้มันถวงอยูตลอดเวลา นี้เร่ืองความตายมันถวงอยูตลอดเวลา ไมมีวันลดนอย
ถอยลงเลย เพราะฉะนั้นความแกความชราคร่ําครามันจึงคอยเปนไปๆ เมื่อจุดสุดทายแลว
มันก็หลนตูมเหมือนกันกับสิ่งถูกผกูแขวนไวนั้นแล  

เราจึงไมควรประมาทในขณะที่เราทราบอยูวาความตายนี้เปนเชนนั้น มันมีอยูทุกรูป
ทุกนาม ทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งสัตวไมวาประเภทไหนๆ มันถูกผูกแขวนไวดวยกันทั้งน้ันแหละ 
แลวแตจะหลนตูมลงกอนหนาหลังกัน อยูไหนปาชารอบดาน เราอยาสงสัยเรื่องความตาย 
มันอยูกับตัวของเรา ขางหนาก็ตายได ขางหลังกต็ายได ขางบนขางลางภายในรางกายของ
เราน้ีตายได เพราะฉะนั้นจึงวาปาชามีอยูรอบดาน เราอยาไดประมาทนอนใจ 
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เมื่อเปนโอกาสของเราที่จะไปบําเพ็ญคุณงามความดีเมื่อไร ใหเราพยายามทํา เรา
อยาใหกิเลสมาแยงชิงเอาไปหมด เวล่ําเวลาวันหนึ่งๆ ๒๔ ชั่วโมง หาเวลาที่จะบําเพ็ญความ
ดีไมได ก็แสดงวาเราโงกวากิเลสเสียจนเกินไป เพราะกิเลสน้ีมันแหลมคมมาก มันเคยเปน
ศาสดาจารยของวัฏจักรนี้มาเปนเวลานาน มันแย็บออกมาคาํไหน จึงเปนฤทธิ์เปนเดช เปน
ฤทธาศักดานุภาพ ใหเรากราบไหวมันอยูภายในจิต คือยอมจํานนมันตลอดเวลา ไมทราบ
วามันเปนพิษเปนภัยอะไรเลย เชื่อมันทั้งน้ัน  

เชนเวลาจะนั่งภาวนา พอจะเริ่มนั่ง นี่มันจะเหน่ือยแลวนะ แนะมันหลอกแลว พอ
นั่งปบก็จะเอามรรคผลนิพพานนั้นแลว ถาไมไดอยางใจก็ขี้เกยีจแลว ความขี้เกียจก็คอืเร่ือง
ของกิเลส ไมใชเร่ืองของธรรม เร่ืองของธรรมคือความขยันหมั่นเพียร เอา ไดไมไดก็ตาม 
พระพุทธเจาสอนอยางน้ี พระพุทธเจาเปนผูส้ินกิเลส กิเลสเปนกิเลส มันหลอกคนเสมอ 
ธรรมะพระพุทธเจาไมเคยหลอก พระพุทธเจาไมเคยหลอกสัตว เราจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อ
พระพุทธเจา ถาเราเชื่อกิเลสแลวเราก็จะตองไดรับความหลอกมันเรื่อยๆ ไป  

ถาเราเชื่อพระพุทธเจาแลว เราก็จะเห็นกิเลสน้ีเปนขาศึก กต็อสูกิเลสแลวมีวันชนะ
จนได นั่น เอาตรงนี้ มันเหยียบย่ําทําลายจิตใจเรามาเปนเวลานาน ใหเราเห็นภัยของมัน 
และพยายามบําเพ็ญ การบําเพ็ญคือความตะเกียกตะกายตนเพื่อใหพนจากความทุกข
ความลําบาก เพราะอํานาจของกิเลสน้ี ก็เปนสิ่งที่ยากลําบากอยูบางเหมือนกัน แต
ยากลําบากก็ตาม พระพทุธเจาก็ทรงทํามาแลว ถาหากวาตาย ก็ควรจะตายกอนเราแลว นี่ก็
ไดผลเพราะความลําบาก ไดผลเพราะความเพียร ไดมาเปนศาสดาสอนโลก และเปนผูที่
พนจากทุกขได เพราะอํานาจแหงความเพียร  

ตามหลักธรรมทานสอนไววา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะลวงพนความทุกขไดโดย
ลําดับๆ จนกระทั่งถงึพนทุกขโดยสิน้เชิงได เพราะอํานาจแหงความเพียร นี่เปนหลักธรรม
ที่ศาสดาสอนไว ความขี้เกียจขี้ครานไมทําประโยชนอะไรใหเกิดขึ้นเลย นอกจากเปนการสั่ง
สมกิเลสใหเต็มหัวใจเทานั้น ซึ่งมันกเ็ต็มอยูแลว ไมมีใครบกพรองเรื่องกิเลสน้ี ถาเอาไป
ขายทอดตลาด สตางคหนึ่งก็ไมมีใครซื้อ เพราะตางคนตางมี ตางคนตางเต็มรานอยูแลว  

แตธรรมะนั้นเปนของทีห่ายาก เราจึงควรพยายามอันนี้ ใหทางธรรมะนี้ออกโชวเสีย
หนอย ไมไดโชวขางนอกก็ตาม ใหมนัโชวอยูภายในจิตใจของเรา มีความอาจหาญรื่นเริง มี
ความสุขความสบายอยูภายในจิตใจนี้ ชื่อวาเปนผูมีสมบัติ เปนผูมีความกลาหาญอยูภายใน
ตน จะเปนจะตายนั้น เปนเรื่องของธาตุของขันธที่จะตองสลายอยูดวยกันทุกรูปทกุนาม 
ตายก็ขอใหอิ่มทอง หมายถึงวา ใหอิ่มใจ อยาใหตายดวยความหิวโหย ไมมีบุญมกีศุลติด
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ตัวแมแตนิดหนึ่งเลย เมื่อเปนเชนนั้นแลว ไปโลกไหนก็ไปเถอะ ก็จะตองมีแตความทุกข
ความทรมาน เพราะไมมีบุญมีกุศลติดใจเลย  

ผูที่มีความเหือดแหง ผูมีความเหี่ยวแหง ผูมีความทุกขความกันดารอยูภายในจิตใจ
นี้ ไปที่ไหนจะหาความสมบูรณไมได ผูที่มีความชุมเย็นเปนสุข เพราะอํานาจแหงกุศลที่ตน
ไดสรางไวแลวนี้ ไปภพไหนก็ไปเถอะ จะมีความรมเย็นเปนสุขในที่นั้นตลอดไป เพราะ
อํานาจแหงกุศลที่ตนสรางไวแลวนี้ นี้เปนหลักสําคัญที่ประจําใจของสัตวโลกดวยกัน จึง
ขอใหทุกทานไดนําไปพนิิจพิจารณา และอุตสาหบําเพ็ญตามกําลังความสามารถของตน 
อยาไดลดละ  

เราเชื่อพระพุทธเจา ใหพยายามเชื่อพระพุทธเจา เราเชื่อกิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งเปน
ของที่ต่ําทรามนี้ไดเชื่อมนัมานานแลว ถูกมันโกหกเสียนาน เวลานี้ใหเรา พุทฺธํ ธมฺมํ สรณ ํ
คจฺฉามิ เราไดถึงพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆดวยน้ําใจของเรา และพยายามเชื่อ
พระพุทธเจา ยากก็เชื่อพระพทุธเจาวาเคยยากมาแลวเหมือนกัน ยากมากอนเราแลว 
พยายามมากอนเราแลว ไดเคยทุกขเคยลําบากเพราะความเพียรมากอนเราแลว ทานได
เปนศาสดาเพราะความเพียรเหลานี้ ไมไดเปนศาสดาเพราะความขี้เกียจ เพราะความ
ออนแอ เพราะความทอถอย เพราะฉะนั้นคําวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เราจึงดําเนินตามแบบ
ของลกูศิษยที่มีครู จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทานี้  
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

