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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ 

ผา้ข้ีร้ิวห่อทองค า 

 ถ้าสามารถรู้ในจุดที่รู้ได้ เมื่อความรู้อยู่กบัใจ นั่นเป็นความถูกต้อง ถ้าไม่สามารถอย่างนี้

กใ็ห้ท าความรู้นี้ กบัใจของเรา ความรู้นี้ เมื่อเข้ามาถึงกายแล้วจะเป็นเหตุให้มีความรู้สกึตัว 

เรียกว่าความรู้อยู่กบัตัว เหมือนคนที่อยู่ในบ้านในเรือนหรือจากบ้านไปที่ไหน ใครเข้ามาใน

บ้านย่อมทราบได้ทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งคนดีคนช่ัว เดก็และผู้ใหญ่ เขามาด้วยธุระหน้าที่อะไร

เกี่ยวกบัเราย่อมทราบได้หมด เพราะเราอยู่ในบ้านนั่นเอง ถ้าไม่อยู่ในบ้านแล้วจะมีใครมาเราก็

ไม่ทราบ แม้ที่สดุเขามาขโมยของจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในบ้าน เรากไ็ม่สามารถจะทราบได้

ว่าของน้ันใครเป็นผู้ขโมยไป เร่ืองของความรู้ที่เป็นเจ้าของบ้านกเ็หมือนกนัเช่นน้ัน 

ค าว่าบ้านในสถานที่น้ีเหมอืนสิ่งทั้งหลายทั้งส่วนร่างกายและจิตใจด้วย ความรู้ที่ย้อนเข้า

มาสู่ตัวนั้น แม้แต่ใจพร้อมทั้งสติ เคร่ืองรับทราบ ปัญญาเคร่ืองไตร่ตรอง เมื่อความรู้ได้ส่ง

กระแสออกไปภายนอกสะกดินิดหนึ่ง  จิตจะคิดถึงเร่ืองราวอะไรจนไม่สามารถจะทราบได้ว่าถูก

หรือผดิ จนปรากฏเป็นผลคือความเดือดร้อนขึ้นมา และย้อนเข้ามาทบัถมจติใจของเราให้ได้รับ

ความทุกข์ความไม่สบายขึ้น เราถึงจะทราบได้ว่าเราเป็นทุกข์ แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะเหตุไร 

ใจจึงไปเสาะแสวงหาผลปรากฏเช่นนี้ขึ้นมา 

ถ้าใจได้อยู่กบัตัวแล้ว พอมีทางจะทราบได้ แม้ที่สดุความเคล่ือนไหวไปมาของกายก็

ทราบได้ ความเคล่ือนไหวไปมาของจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆ กพ็อทราบได้ เมื่อท าความ

ระวังรักษาอยู่เช่นนี้ เสมอไป ใจกช่ื็อว่าได้รับการบ ารุงจากสติ คือความระมัดระวังของตัว สติซ่ึง

เป็นผู้ระมัดระวังกพ็ลอยได้รับการบ ารุงเช่นเดียวกนัหมด จะกลายเป็นผู้มีสติสบืต่อ จิตใจที่

เป็นไปกบัด้วยสติ ต่างอนัต่างได้รับการบ ารุง ย่อมจะมีก าลังความสามารถขึ้นเป็นล าดับ 

เช่นเดียวกบัเดก็ที่ได้รับการบ ารุงจากอาหารอยู่เสมอย่อมเติบโตข้ึนมาได้ กลายเป็นผู้ใหญ่เช่น

เราๆ ท่านๆ 

เร่ืองของจิตกม็ีวันเจริญเติบโตขึ้น แต่ไม่ได้เติบโตในลักษณะของส่วนร่างกาย หากเป็น

ความเจริญขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจ ความรู้ เหตุรู้ผล รู้ความเคล่ือนไหวดีช่ัวถูกผดิน้ัน พอมี

ทางที่จะดัดแปลงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่อง และมีทางที่จะบ ารุงจิตใจของตนให้เป็นไปในแนวทาง
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แห่งธรรมะได้ ฉะน้ันการส่งจิตเข้ามาอยู่กบัตัวจึงเป็นเหตุที่จะทราบได้ในหลักธรรมที่ท่านแสดง

ไว้ 

ไม่ว่าท่านจะแสดงถึงเร่ืองอดีต หรือเร่ืองของท่านผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดกต็าม ท่านจะ

แสดงถึงเร่ืองของเรากต็าม จะแสดงถึงเร่ืองอนาคตซ่ึงทุกรูปทุกนามจะต้องเป็นไปอย่างนั้นๆ ก็

ตาม เราจะทราบตามหลักปัจจุบันที่มีอยู่น้ี ซ่ึงเป็นที่ที่จะเคล่ือนย้ายไปในอนาคต ปรากฏอยู่กบั

ตัวของเราในขณะที่ฟังธรรม น่ีช่ือว่าเป็นผู้ฟังธรรมเพ่ือหาเหตุผล เป็นการด าเนินจิตใจของเรา

ให้มีความเจริญงอกงามข้ึนเป็นล าดับ ความเติบโตของใจกคื็อความรู้ความฉลาด สามารถที่จะ

แก้ไขดัดแปลงตนให้ไปถูกทางได้ และสามารถที่จะปลดเปล้ืองความผิดซ่ึงเคยฝังในจิตใจของ

เรามานานออกได้เป็นล าดับๆ ด้วย ในขณะที่ฟังธรรมซ่ึงเราพยายามรักษาจิตไม่ให้ส่งออกไป

ภายนอก กเ็พ่ือเป็นการบ ารุงจิตใจของตนด้วยความสมัผสัแห่งธรรม 

การสมัผสัแห่งธรรมที่ท่านแสดงไป ให้ได้รับทราบทางจิตใจของเรา ย่อมเป็นเหตุที่จะ

เกลาจิตใจของเราให้มีความสงบเยน็ใจไปในขณะที่ฟังธรรม เพราะอารมณ์แห่งธรรมกบั

อารมณ์ของโลกน้ันผดิกนั เช่นเดียวกบัยาบ าบัดโรคกบัสิ่งที่แสลงต่อโรค ย่อมให้ผลต่างกนั สิ่ง

ที่แสลงกบัโรคแม้จะมีน้อยกแ็สดงผลข้ึนมาตามมากตามน้อย ให้ทราบว่าน้ีคือของแสลง ท าให้

โรคของเราก าเริบไปเร่ือยๆ ถ้าแสลงมากกจ็ะก าเริบ ไม่มีแก่ใจหรือไม่สนใจจะแก้ไข กย่็อมมี

ทางจะเจริญขึ้นโดยล าดับเพ่ือจะก าเริบมาก 

ยาเป็นสิ่งที่บ าบัดโรคเมื่อถูกกบัโรค คนไข้พยายามบ าบัดตนด้วยยาที่ถูกกบัโรคเสมอ 

โรคกย่็อมมีวันสงบลงไปได้ จนหายไปได้โดยเดด็ขาด อารมณ์แห่งธรรมะจึงเป็นเช่นเดียวกบัยา

บ าบัดโรค เพราะอารมณ์ของธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกบัจิตน้ัน ไม่มีพิษเจือปน มีแต่จะท าจิตใจ

ของเราผู้รับทราบตามเน้ือหาของธรรมะที่ท่านแสดงไป ให้เกดิความสบายภายในจิตใจ จน

กลายเป็นความสงบสขุข้ึนมาได้ในขณะที่ฟังเทศน์ จิตในขณะที่ฟังเทศน์ย่อมปรากฏเป็นความ

สงบง่ายกว่าการฝึกอบรมธรรมดา 

เช่นเรานั่งภาวนา เรานั่งภาวนาหรือท ากรรมฐานอยู่โดยล าพังตนเอง กบัเรานั่งฟังเทศน์

ซ่ึงท่านแสดงให้ฟัง ใจรู้สกึว่าสงบได้ง่ายกว่าการนั่งท าภาวนาโดยล าพังตนเอง เพราะในขณะน้ัน

จิตมีความจดจ่อ รอความรู้จากธรรมะที่ท่านแสดงไปอยู่เสมอ ตามปกติจิตมีหน้าที่อนัเดียว

เท่าน้ัน เมื่อได้จดจ่อหรือรู้อยู่กบัสิ่งใด กย่็อมรู้อยู่เฉพาะสิ่งน้ัน เมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไป มี

ความสมัพันธเ์กี่ยวเน่ืองท าให้เรารู้อยู่ทุกระยะๆ 
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จิตที่ได้รับรู้หรือรับทราบจากธรรมะเป็นไปอยู่ตลอดสายนั้น จึงเป็นเหตุให้จิตของเรา

ได้รับความสงบลงได้ เน่ืองจากความรู้สกึของเราที่เกี่ยวกบัธรรมะที่ท่านแสดง มีความสบืต่อ

กนัไม่ขาดวรรคขาดตอน ใจกก็ลายเป็นความสงบข้ึนมาได้ ที่เรียกว่าเป็นตัวผล เหตุกคื็อการ

รับทราบจากธรรมะโดยติดต่อกนัไม่ขาดวรรคขาดตอนนั่นแล ผลจึงปรากฏเป็นความสงบสขุ

ขึ้นมาในเวลาฟังธรรมเช่นน้ัน ถ้าจิตขาดวรรคขาดตอนไม่รับทราบไปตามระยะแห่งธรรมะที่

ท่านแสดง น่ันช่ือว่า การบ ารุงจิตใจได้ขาดไปเป็นตอนๆ ผลที่จะปรากฏจึงไม่ค่อยจะสมบูรณ์ 

เพราะเหตุขาดวรรคขาดตอน จิตที่สงบได้ด้วยการฟังธรรม สงบได้โดยวิธทีี่กล่าวน้ี  

ทนีี้การอบรมภาวนาโดยล าพังตนเอง จิตย่อมมีทางที่จะเลด็ลอดออกไปสู่อารมณ์ได้ง่าย

ยิ่งกว่าการฟังธรรมะในเวลาท าภาวนา เพราะฉะน้ันใจจึงไม่ค่อยจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นได้

ง่ายเหมือนอย่างการฟังเทศน์ ถ้าหากจิตได้รับทราบจากธรรมะที่เราน ามาพิจารณาหรือว่าน ามา

บริกรรม เช่นก าหนดพุทโธ ค าว่าพุทโธกบัความรู้ของเราให้กลมกลืนเป็นอนัเดียวกนัไปตลอด

สาย หรือก าหนดลมหายใจเข้าออก ลมกบัความรู้สกึของเราให้มีความสมัพันธเ์กี่ยวเน่ืองกนัไป

ตามระยะแห่งลมหายใจ คือเข้าๆ ออกๆ โดยติดต่อกนัอยู่เสมอ ทั้งสองบทแห่งธรรมที่กล่าวมา

น้ี เป็นทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสงบเช่นเดียวกนั ฉะน้ันท่านจึงสอนไม่ให้เผลอในเวลา

นั่งท าภาวนา 

เราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะปรากฏข้ึนมาอย่างไรในขณะที่น่ังท ากรรมฐาน แต่ให้ท า

ความรู้สกึอยู่ในปัจจุบันธรรมที่เราก าลังท าหน้าที่อยู่กบับทธรรมน้ันๆ เท่าน้ัน น่ีช่ือว่าท าถูกต้อง

ตามหลักของเหตุที่ท่านแสดงไว้ ผลจะเป็นที่สบายใจข้ึนมาเป็นระยะๆ จนปรากฏขึ้นมาอย่าง

เตม็ที่แห่งภมูิของตน  

ค าว่าเตม็ที่ตามภมูิของตนน้ันหมายถึง ภมูิแห่งความรู้ในข้ันต้นๆ ในข้ันกลางกม็ี ในข้ัน

สดุแห่งสมาธกิม็ี เพราะค าว่าสมาธมิีหลายข้ัน ตามก าลังของจิตที่จะบ าเพญ็ได้ แต่จะเป็นสมาธิ

ข้ันใด ภมูิใดกต็าม ผลที่แสดงออกต้องเป็นความสงบสขุให้ผู้ปฏบิัติได้เหน็อย่างชัดเจน แม้จะ

ไม่เคยรู้เคยเหน็มาก่อนกต็าม แต่พอปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีทางสงสยัว่านี้ คืออะไร จะต้องทราบ

ว่านี้ คือความสขุอนัเกดิจากการบ าเพญ็ของเราเหน็ประจักษ์ ท่านจึงเรียกว่า ปจฺจตฺต  คือรู้

จ าเพาะตน ค าว่า ปจฺจตฺต  นั้นไม่ได้หมายถึงธรรมะช้ันสงู คือการตรัสรู้ธรรมโดยถ่ายเดียว แต่

หมายถึงธรรมเป็นข้ันๆ ของผู้ปฏบิัติจะพึงได้รับผลให้ประจักษ์กบัใจของตนเป็นล าดับๆ ขึ้นไป 
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เร่ิมแรกแต่จิตของเรามีความฟุ้งซ่าน แต่เรามาอบรมจิตใจของเราให้ปรากฏเป็นความ

สงบเยน็ใจข้ึนมาประจักษ์กบัตน ว่าเวลานี้ ใจของเราสงบผดิจากที่เคยเป็นมา คือความฟุ้งซ่านที่

ปรากฏมาแต่ก่อน เพียงเท่านี้กจ็ัดว่าเป็น ปจฺจตฺต  ขั้นหนึ่งแล้วของผู้ปฏบิัติ ยิ่งการบ าเพญ็เหตุ

ได้เป็นไปอยู่เสมอ ผลนี้ จะนอนตัวอยู่ไม่ได้ จะต้องเพ่ิมความสงบความเยน็ใจข้ึนเป็นล าดับๆ 

เหมือนเงาตามตัวฉะนั้น 

หลักธรรมะของพระพุทธเจ้า เมื่อผู้บ าเพญ็ยึดมาปฏบิัติตามจริตนิสยัของตนชอบแล้ว 

จะต้องเป็นไปเพ่ือความสงบเยน็ใจโดยถ่ายเดียว ไม่มีพิษภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้เป็นส่วน

ละเอยีดแฝงอยู่ในการบ าเพญ็ธรรมะน้ันเลย เป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏบัิติจะพึงปรารถนาล้วนๆ แต่

ที่ได้ทราบว่าผู้ปฏบัิติกรรมฐานปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาข้ึนมา เช่นเสยีจริตบ้างหรือพูด

เพ้อไปต่างๆ นานาบ้างเหล่านี้  เนื่องจากไม่ปฏบิัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า จึงเป็น

เหตุให้แสดงผลไม่พึงปรารถนาขึ้นมา เพราะว่าตนไม่รู้หรือประการหน่ึงแม้จะรู้ กร็ู้ ไปในท านอง

ที่ว่าเรารู้ทาง แต่ไม่ทราบว่าทางถูกหรือผดิ คนอื่นบอกว่าทางนี้ เป็นทางผดิจึงไม่ควรจะเดินไป

ทางนี้  แล้วไม่ยอมเช่ือฟังเขา น่ีเป็นทางที่จะให้เดินทางผดิหรือผิดไปเร่ือยๆ จนกลายเป็น

บุคคลประเภทนั้นข้ึนมา 

จิตเป็นของที่ละเอยีดมาก ยากที่เราจะหยิบยกข้ึนมาพูดกนัธรรมดาได้ ต้องพิสจูน์ด้วย

หลักธรรมะจึงจะเหน็ได้อย่างชัดเจน จะเร่ิมเหน็ได้แต่ใจเร่ิมมีความสงบดังที่เคยเรียนให้ทราบ

แล้ว วิธทีี่จะพิสจูน์จิตใจของเราให้รู้ได้ชัดเป็นล าดับน้ัน สิ่งที่ตรงและแน่วแน่ที่สดุกคื็อหลักการ

ภาวนา น้ีเป็นทางที่ตรงและแน่วแน่ที่สดุ แน่นอนที่สดุที่จะให้รู้เร่ืองของจิตอนัเป็นหลัก

ธรรมชาติส่วนใหญ่ของร่างกาย น่ีคือหลักใหญ่โตของร่างกายทุกส่วน ถ้าธรรมชาติน้ีได้หลุด

ลอยออกไปเสยี ทุกส่วนแห่งร่างกายจะหมดคุณค่าลงทนัที หรือว่าหมดความหมายไปทนัท ี

เท่าที่ส่วนร่างกายทุกส่วนท าประโยชน์ให้เป็นไปอยู่ กเ็น่ืองจากธรรมชาติที่รู้ๆ ยังครองตัวอยู่

ภายในร่าง หากอนันี้ ได้หลุดลอยไปเสยีเมื่อไร ร่างกายกเ็ป็นอื่นไปทนัท ี 

ฉะน้ันใจจึงเป็นสิ่งส าคัญ โปรดพยายามอบรมให้รู้เร่ืองของใจ วิชาธรรมะทั้งหมดที่เรา

ปฏบิัติบ าเพญ็ เมื่อสงเคราะห์ลงแล้วกเ็พ่ือให้รู้ วิธปีฏบิัติต่อใจของตนเอง รู้ วิถีทางเดินของใจ รู้

วิธแีก้ไขความคิดความปรุงของใจที่เหน็ว่าไม่สมควร รู้วิธทีี่จะส่งเสริมจิตใจในทางที่เหน็ว่า

ถูกต้องดีงามแล้ว ให้มคีวามเจริญรุ่งเรืองหรือช ่าชองขึ้นไปเป็นล าดับ จนสามารถรู้แจ้งแทง
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ตลอดตามหลักความจริงทุกประเภทไม่ว่าภายนอกภายใน ถ้าเรียนรู้แจ้งทางจิตใจแล้วเราจะ

ทราบได้หมด แม้จะไม่สามารถนับได้เหมือนอย่างนับเมด็หินเมด็ทรายกต็าม 

ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าโลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งเหน็จริงโลกน้ัน ในสาธารณะ

ทั่วไปของคุณสมบัติแห่งสาวกทั้งหลายแล้ว หมายถึงเร่ืองตามหลักความจริงของโลก ทั้งที่เป็น

โลกนอกโลกใน กว้างแคบแค่ไหน สามารถรู้ เท่าตามหลักความจริงของสิ่งทั้งปวงนั้นเสยีสิ้น ไม่

มีสิ่งใดที่จะติดข้องให้เป็นเคร่ืองพัวพันจิตใจแม้แต่น้อย นี้ เรียกว่าโลกวิทู รู้แจ้งเหน็จริง ไม่ติด 

ไม่ข้อง แต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอกีประเภทหนึ่ง หรือสมบัติของพระสาวกเป็น

บางท่านที่มีความสามารถดังพระสารีบุตรที่มีในต าราว่า ฝนตกทั้ง ๗ วัน ๗ คืนไม่มีเวลา

หยุดยั้งเลยนั้น พระสารีบุตรสามารถจะนับเมด็ฝนได้ทุกเมด็โดยไม่ให้ขาด หรือผ่านพ้นความรู้

ของท่านไปได้เลยแม้แต่เมด็เดียว 

น่ีพูดถึงเร่ืองสมรรถภาพคือความสามารถของสาวก คือพระสารีบุตรเป็นผู้สามารถ แต่

บรรดาสาวกเหล่านั้นไม่มีความสามารถทั้งๆ ที่กเ็ป็นผู้บริสทุธิ์เช่นเดียวกบัพระสารีบุตร แม้

เช่นนั้นพระสารีบุตรกไ็ม่สามารถ หรือทดัเทยีมองค์สมเดจ็พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ การระลึก

ชาติถอยหลังกดี็ จะเลง็ญาณไปเร่ืองอนาคตกดี็ ส่วนพระพุทธเจ้าน้ันสามารถได้หมด น่ีที่ว่า

อ านาจวาสนานั้นมีความแปลกต่างกนัอย่างนี้  ฉะนั้นค าว่าโลกวิทู ในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า

นั้น เป็นผู้รู้แจ้งเหน็จริงตามสภาวธรรมทั่วไปในไตรโลกธาตุนี้ ด้วย เมื่อจะทรงหยิบยกสิ่งใด

ขึ้นมานับมาอ่าน ตรวจตราหรือไตร่ตรอง สามารถนับอ่านได้หมดทุกช้ินด้วย 

พระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติได้ทั้ง ๒ ประการ คือโลกวิทูในหลักความจริง เหน็แจ้งเหน็จริง

ตามสภาพสภาวธรรมทั้งหลายด้วยหน่ึง สามารถที่จะหยิบยกสิ่งใดสิ่งหน่ึง จะมีจ านวนมากน้อย

เท่าไรกต็ามข้ึนมานับอ่านให้ได้ทุกช้ินทุกอนั โดยไม่มีคลาดเคล่ือนด้วย ส่วนสาวกน้ันที่เป็น

ประจ าหลักของโลกวิทู คือองค์แห่งความบริสทุธิ์ของท่านนั้น กคื็อรู้แจ้งเหน็จริงตามสภาวธรรม

ทั่วๆ ไป ทา่นจะเหน็กต็ามไม่เหน็กต็ามในสิ่งที่ว่าท่านรู้แจ้งเหน็จริงน้ัน ท่านเพียงยกเอาสิ่งที่

ท่านเคยเหน็เคยรู้ เฉพาะอย่างย่ิงคือส่วนร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ในองค์ของท่าน แยกออกเป็น

ธาตุเป็นขันธ ์ตีแผ่ออกไปเป็นเร่ืองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แผ่กระจายไปหมดทั่วทั้งโลกธาตุ 

จะไม่มีสิ่งใด ช้ินใดแม้ช้ินหนึ่งจะผดิแปลกจากความเป็นอยู่ จะผดิแปลกจากกนั ซ่ึง

แสดงตัวอยู่ในองค์แห่งขันธข์องท่าน คือกองรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ สภาพเหล่านี้มี

ความเป็นจริงอยู่ด้วยไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาฉันใด สภาพทั่วๆ ไปในไตรโลกธาตุ
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น้ีย่อมเป็นเช่นน้ันเหมือนกนั น่ีเป็นสิ่งที่ประทบัใจของท่านโดยหลักปัญญา น่ีแลที่เรียกว่า

โลกวิทู ท่านรู้แจ้งเหน็จริงโลกเทยีบเคียงกนัได้ทุกส่วน ในส่วนแห่งร่างกายของท่านกบัโลกธาตุ

ทั่วๆ ไป ว่าไม่มีสิ่งใดผดิแปลกจากกนั จะพูดถึงเร่ืองไตรลักษณ์กด็ี จะพูดถึงหลักความจริง

แห่งความมอียู่ของสิ่งทัว่ๆ ไปกดี็ มันเป็นแต่ละอย่างๆ ตามความจริงของมันอยู่เช่นน้ัน น่ีเป็น

คุณสมบัติของสาวก แต่ท่านจะสามารถหยิบยก เช่นพิจารณาย้อนหลังในเร่ืองอดีตชาติ จะได้

สกักี่ภพกี่ชาติน้ันตามแต่ความสามารถของท่าน จะได้มากได้น้อย มีความผดิแปลกกนัเป็น

รายๆ ไป 

แต่ปัจจุบันซ่ึงเป็นสิ่งที่เหมือนกนั ไม่มีเพ้ียนกนัแม้แต่น้อยน้ัน กคื็อความบริสทุธิ์ของจิต

ที่ปรากฏอยู่ในใจ นับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้แล้วน้ันว่า เป็นจิตที่บริสทุธิ์ ไม่มีอดีตอนาคตจะเข้ามา

เกี่ยวข้องกบัจิตดวงน้ีได้ เพราะปัจจุบันน้ีเป็นจิตที่บริสทุธิ์ อนาคตจะไปปรากฏตัวอย่างไรให้ผดิ

จากความบริสทุธิ์น้ีเป็นไม่มี เช้ือที่พาให้เกดิ แก่ เจบ็ ตายเป็นมาไม่รู้กี่กปั กเ็ป็นอนัว่าหมดลง

แล้วในปัจจุบันจิตที่เป็นจิตดวงบริสทุธิ์น้ี อนาคตที่จะปรากฏเป็นภพเป็นชาติข้างหน้าน้ันไม่มี 

เพราะธรรมชาตินี้ ได้ตัดภพชาติในตัวเองเสรจ็สิ้นแล้ว ถ้าพูดถึงเช้ือกไ็ด้ท าลายเสยีแล้ว 

เช้ือที่จะให้เกดิสบืต่อก่อแขนงให้เป็นภพเป็นชาติต่อๆ ไปนั้น ได้ถูกท าลายเสยีแล้วในใจดวงนี้  

บัดน้ีใจดวงน้ีเป็นดวงที่บริสทุธิ์เตม็ที่แล้ว หมดเหตุหมดปัจจัยที่จะท าให้เกิด แก่ เจบ็ ตายได้

อกี แม้ขณะน้ีกไ็ม่มีอนัใดที่จะสั่งสมอารมณ์ให้เป็นไปเพ่ือภพเพ่ือชาติ ให้เป็นไปเพ่ือความรัก

ความชัง ความก าหนัดยินดี ให้เป็นไปเพ่ือความลุ่มหลง หมดความเกาะเกี่ยวกบัสมมุติใดๆ 

แล้ว ทรงไว้แล้วซ่ึงวิมุตติ คือความหลุดพ้นโดยเอกเทศของตัวเอง อนันี้ เหมือนกนัไม่ว่าสาวก

องค์ใด นับต้ังแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สดุท้าย ไม่มีอะไรผดิแปลกกนัในความ

บริสทุธิ์น้ี และสามารถที่จะประกาศตัวได้ประจักษ์ใจว่าเป็นผู้สิ้นเหตุสิ้นปัจจัย 

เร่ืองความกงัวลที่เคยก่อมาเป็นล าดับล าดาได้แก่ภพชาติ ความทุกข์ความล าบาก ที่

ตามมากบัภพกบัชาติน้ันจนถึงปัจจุบันน้ีกดี็ แล้วภพชาติข้างหน้าที่จะก่อทุกข์ความล าบากให้

ติดต่อแขนงกนัไปอกีกดี็ ได้สิ้นสดุลงแล้วในปัจจุบันน้ี น่ีเป็นเร่ืองความจริงของสาวกที่ได้รับ

สทิธิ์เสมอภาคกนั รู้เท่ากนั นตฺถ ิ เสยโฺยว ปาปิโย ไม่มีสาวกองค์ใดจะมีความยิ่งหย่อนกว่ากนั 

ในหลักธรรมชาตินี้นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกนัหมด 

น่ีท่านเรียกว่า ถ้าเรียกว่าจิตกจิ็ตวิเศษ แม้จะอยู่ในร่างที่สกปรกโสมมกต็าม ธรรมชาติ

นั้นไม่ได้เป็นไปด้วย จะอยู่ด้วยกนักเ็ป็นคนละช้ินละอนั เช่นเดียวกบัทองค า แม้จะวางไว้ในตม
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ในโคลนกต็าม ตมโคลนกเ็ป็นตมโคลน ทองค ากเ็ป็นทองค าในหลักธรรมชาติ จะไม่เช่ือมถึงกนั

ได้ ช่ือกเ็ป็นคนละช่ือกนั ถ้าจะพูดถึงเร่ืองทองค าซ่ึงเป็นด้านวัตถุ กเ็หมือนกบัผ้าขี้ ร้ิวห่อทองค า 

ผ้าข้ีร้ิวหมายถึงธาตุขันธส์กลกายของเรา ทองค าหมายถึงทองค าธรรมชาติ ได้แก่ความบริสทุธิ์

อยู่จ าเพาะ น่ีแลบ่อแห่งความสขุ เปิดหาให้เจอ ถ้าเจอนี้แล้วจะหมดความหวังใดๆ ทั้งนั้น 

ไม่มีสิ่งใดที่จะมากหรือมคุีณค่าเกนิสขุที่เป็นความพอดี ได้แก่ความบริสทุธิ์ของใจน้ี สขุ

นี้ คือสขุพอดี ไม่ยิ่งไม่หย่อน ไม่ลดไม่ด้อยลงไป เป็นความสม ่าเสมอภาค ปัจจุบันน้ีเป็นอยู่ฉัน

ใด เร่ืองอนาคตของธรรมชาติน้ีกไ็ม่มีที่จะคาดหมาย ค าว่าปัจจุบันและอนาคตน้ันเราพูดตาม

หลักสมมุติ คือกาลที่ผ่านมาๆ น้ันเรียกว่าอดีต กาลที่เป็นไปอยู่ในบัดน้ีเรียกว่าปัจจุบัน กาลที่

จะเป็นไปข้างหน้านั้นเรียกว่าอนาคต จิตมิได้เป็นกาลเช่นนี้  ถ้ากาลกเ็รียกว่าอกาลิโกเสยี คือ

ไม่ใช่กาลอย่างนั้นแหละ 

ธรรมชาติน้ีถ้าเราจะเทยีบตามโลกๆ อาจารย์กต้็องขออภัยด้วย แต่เป็นความจ าเป็นที่

จะเทยีบแม้ไม่รู้กพ็อจะเทยีบกนัได้ว่า เหมือนอย่างอวกาศ ถ้าเป็นอวกาศว่างเปล่าไม่มีวัตถุใดๆ 

ที่จะเป็นเคร่ืองเทยีบเคียงแล้ว จะเรียกสภาพที่เป็นอวกาศน้ันเป็นทศิเหนือ ทศิใต้ ทศิตะวันตก 

ตะวันออกไม่ได้ น่ีกเ็หมือนกนั ที่เราพูดถึงทศิเหนือ ทศิใต้ได้กเ็พราะมีสิ่งเทยีบเคียงกนัอยู่ 

พาดพิงกนัอยู่ ธรรมชาติของใจที่หมดสมมุติแล้วกย่็อมเป็นเช่นน้ันเหมือนกนั จะเรียกกาลเรียก

เวลาไม่ได้ ไม่มกีาลไม่มีเวลา เพราะไม่มีสมมุติอยู่ในหลักธรรมชาติอนัเป็นตัววิมุตติน้ัน 

ค าว่าวิมุตติกคื็อหลุดพ้นจากความสมมุติแล้ว เราจะเรียกว่าอย่างไรได้อกี นั่น กาลจึงไม่

มี เมื่อกาลไม่มีแล้ว การเกดิการตาย การเที่ยงหรือไม่เที่ยง เราจะเอาที่ไหนมาพูด เพราะ

ธรรมชาติน้ันไม่ได้อ านวยแล้ว ไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งเหล่าน้ีแล้ว น่ีแลพระพุทธเจ้าท่านอยู่

อย่างน้ัน สาวกอรหันต์ทา่นอยู่อย่างน้ัน เมื่อนิพพานไปแล้วท่านกอ็ยู่อย่างน้ัน ปัจจุบันที่ธาตุ

ขันธยั์งอยู่ ธรรมชาติคือจิตที่บริสทุธิ์น้ันท่านกอ็ยู่อย่างน้ัน ท่านไม่ได้อยู่แบบเราๆ ท่านๆ ที่มี

สมมุติหุ้มห่ออยู่ภายในจติ อนัเป็นเหตุให้เอยีงหน้าเอยีงหลัง เอยีงซ้ายเอยีงขวา เอยีงกาลเอยีง

เวลา เดือนปีนาทโีมงอยู่เช่นนั้น ท่านไม่มี เราจะเหน็ว่าเป็นอย่างไรบ้าง อยู่ในโลกกไ็ม่เหมือน

โลก น่ีละธรรมชาติน้ีถ้าช าระให้บริสทุธิ์แล้วต้องเป็นอย่างน้ีด้วยกนัทุกดวง 

ช่ือว่าจิตแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษย่ิงกว่าจิต เมื่อได้ฝึกทรมานให้เตม็ที่แล้ว แล้วไม่มี

อะไรที่จะเลวทรามย่ิงกว่าจิต เมื่อปล่อยให้เลวทรามโดยตัวเองไม่น าพา แล้วปล่อยตามเร่ือง

ตามราวตามบุญตามกรรม กเ็หมือนกบัน า้ที่ไหลลงสู่ทางต ่าเสมอ ต ่าเท่าไรย่ิงดีไหลไปจนหมด



๘ 
 

ไม่มีเหลือ ดังที่เราท่านทั้งหลายได้พยายามมาอุตส่าห์บ าเพญ็เตม็สติก าลังความสามารถอย่างนี้  

ช่ือว่าด าเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้า แม้พระองค์จะเดินหน้าเรากต็ามเสดจ็ท่าน ท่านถึง

วันนี้ เรากอ็าจจะถึงวันพรุ่งน้ี เพราะเดินตามทางสายเดียวกนั สวากขาตธรรมกคื็อธรรมที่

พระพุทธเจ้าทรงด าเนินไปแล้วและได้ผลไปแล้ว เราด าเนินตามหลักของสวากขาตธรรมกคื็อ

ก้าวตามเสดจ็พระพุทธเจ้า ไม่ได้ห่างไกลจากหลักธรรมแล้ว กไ็ด้ช่ือว่าไม่ได้ห่างไกลจาก

พระพุทธเจ้านั้นแล ผลพระพุทธองค์ได้รับฉันใดสวากขาตธรรมกช้ี็บอกผลฉันนั้น ไม่มีผดิ

แปลกแตกต่างกนัแม้แต่น้อย 

ฉะน้ันจึงเป็นที่ภาคภมูิใจส าหรับเราที่ได้เกดิมาพบพระพุทธศาสนา และได้สละเวล ่า

เวลา เลือดเนื้อชีวิตของเรา พลีส าหรับบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ องค์พระรัตนตรัย 

ถวายชีวิตต่อพระองค์ท่าน นับว่าเป็นบุญเป็นกุศล เป็นเพราะอ านาจวาสนาของเราอย่างยิ่ง จึง

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายทุกๆ ท่าน และขอยุติธรรมเทศนาแต่เพียงเท่านี้ 

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 
และทางสถานีวิทยุเสยีงธรรม FM103.25MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ 

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

