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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๒๐ 

ดําเนินตามทางของนักปราชญ 
 

ธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจา แมจะมีจํานวนมากมายเพียงใด ที่นับได
พอประมาณวามี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เหลานี้เหมือนกันกับฝนตกลงในพื้นปฐพีของ
เรา แลวไหลลงตามหวย หนอง คลอง บึง ตางๆ สุดทายก็ไปรวมอยูที่มหาสมุทรแหงเดียว 
ธรรมะจะมากมายเพียงไรก็ตาม สุดทายก็ไหลรวมลงสูจิตแหงเดียว จิตจึงเปนเหมือนน้ํา
มหาสมุทร สําหรับรับศาสนธรรมทุกประเภท ทัง้หยาบ กลาง ละเอียดไดโดยสมบูรณไมมี
บกพรอง คอืจิตนี้เทานั้นที่สามารถรับธรรมไดทั้งหมด  

ในบทธรรมที่ทานสอนไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา  มโนมยา เปนตน 
วา ใจเปนใหญ ใจเปนประธาน ทุกส่ิงทุกอยางสําเร็จแลวดวยใจ ใจจึงเปนหัวหนางาน
สําคัญอยูมาก ทั้งการมาปฏิสนธิเกิดเปนมนุษย เปนสัตวเปนบุคคล ทั้งความเปนอยูและ
ความเคลื่อนไหวไปมา หนาที่การงานผิดถูกประการใด ขึ้นอยูกับใจ และอนาคตที่จะ
เปนไปขางหนาโนน ก็ขึ้นอยูกับใจ ใจเปนผูพาหมุนใหเกิดในกําเนิดตางๆ เพราะอํานาจ
แหงกรรม ที่เกี่ยวของหรือสัมพันธอยูกับใจดวงนั้นๆ และจะหมุนไปในอนาคตกาลขางหนา 
เพื่อภพชาตติางๆ ตามกฎแหงกรรมอีกเชนเดียวกัน เหลานี้ขึ้นอยูกับใจเปนสําคัญกวาส่ิง
ใดทั้งหมด เพราะฉะนั้นใจจึงควรไดรับการอบรม ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติตัวเองโดย
ถกูตอง เพื่อความราบรื่นชื่นใจในความเปนอยูและความเปนไปในอนาคตของตน 
เนื่องจากใจที่ไดรับอบรมพอสมควร หรือไดรับอบรมดีแลว 

ความสกปรกใดก็ตามในโลกนี้ เชนขี้ตมขี้โคลน ส่ิงสกปรกโสมมตางๆ ที่โลกไมพึง
ปรารถนากันเหลานั้น ก็ไมเหมือนใจที่สกปรก เพราะส่ิงเหลานั้นไมกอความเดือดรอน และ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใด ใหไดรับความพินาศฉิบหายเหมือนใจที่สกปรก ซึ่งกอความ
เดือดรอนใหแกตัวเองและโลกมากมายกายกอง หากวาโลกไดคํานึงถึงความสกปรกภายใน 
คือใจนี้บางแลว ใจก็จะไดรับความเหลียวแลในการชําระสะสาง หรือซักฟอกดดัแปลง
ตนเอง ทัง้ความรูความเห็นความคิด การกระทําตางๆ ซึง่สําเร็จไปจากใจ ใหดีขึน้โดย
ลําดับ ใจก็จะสะอาด ใจก็จะมีเหตุมผีล การเคลื่อนไหวออกในแงตางๆ ก็จะมีเหตุผลเปน
เครื่องชี้แนวทางหรือดําเนิน ความผิดก็มีนอย ผลที่จะพงึไดรับจากการอบรมก็คือความ
สมหวัง ความสงบสุขเย็นใจ  
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พระพุทธเจาทรงเห็นเหตุผลอยางน้ี จึงไดประกาศศาสนธรรมลงที่หัวใจสัตวโลก 
ไมไดประกาศลงในสถานที่อื่นใดทั้งหมด เพราะโทษกับคุณนั้น มีมหาศาลอยูภายในใจดวง
นี้ ไมมีอยูในที่อื่นใด ดงัที่กลาวเบื้องตนวา ความสกปรก จะเปนสถานที่สกปรกหรืออะไร
สกปรกก็ตาม ก็ไมทําความเสียหายใหโลกไดรับอยางรายแรงเหมือนใจที่สกปรก ทานจึง
นําศาสนธรรมที่เรียกวาน้ําอันสะอาด มามอบใหบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ที่ควรแกธรรม
ของทาน ไดนําไปประพฤตปิฏิบัติ ซึ่งเปนเหมือนกับการซักฟอกจิตใจของตน ใหมีความ
สะอาดสวยงาม ปราศจากความสกปรกทั้งหลายไปไดโดยลําดบั จนกระทั่งถึงความสะอาด
อยางยิ่ง ไดแกจิตที่บริสุทธิ ์

ใจที่จะพาไปสูกําเนิดเกิดในสถานที่ตางๆ จึงขึ้นอยูกับความสกปรกรกรุงรังของใจ 
และขึ้นอยูกบัความสะอาดของใจ ที่จะพาใหเปนไป ถาใจเปนไปดวยความสกปรกพาใหไป
เกิด กําเนิดที่เกิดนั้นก็เปนที่ผิดหวัง รูปรางกลางตัวที่แสดงออกจากกําเนิดนั้น ก็ขี้ร้ิวขี้เหร
ไมสดสวยงดงาม กิริยาที่แสดงออกทางกายทางวาจา หากพอพูดไดเหมอืนอยางมนุษยเรา 
ก็จะสกปรกไปตามๆ กัน คือพดูใหเปนการกระทบกระเทือน พูดใหเกดิความเสียหายแก
ผูอื่น ทั้งตัวเองดวยเปนอนัดับแรก  

ถาจิตไดรับการอบรม ใหมีความสะอาดพอสมควรดวยน้ําอรรถน้ําธรรม เปนเครื่อง
ชะลาง กําเนิดสถานที่เกิดในภพนั้นๆ ก็จะสดสวยงดงาม สะอาดเย็นใจ ยิ่งมาเกิดเปน
มนุษยดวยแลว โลกเราตองการรูปเปนสําคัญ คือความสดสวยงดงาม สดสวยงดงามทั้ง
รูปรางดวย ไพเราะเพราะพริ้งทั้งการพูดจาเต็มไปดวยเหตุผลดวย การแสดงออกแหงความ
ประพฤตกิ็สะอาดปราศจากมลทินโทษทั้งหลาย ขึ้นมาจากใจที่สะอาด ใจสะอาดจึงเปนเชื้อ
อันสําคัญ เหมือนกับผลไมที่เปนพนัธุดี นําไปปลูกในที่ตางๆ แมจะไมเหมือนแมกต็าม ไม
เหมือนตนเดิมก็ตาม ก็ยังมีเชื้อแหงพันธุดตีิดอยูในลําตนของมันบาง ใจที่เปนตนเชื้ออัน
สําคัญ ไดรับการอบรมซักฟอกดวยศีลดวยธรรม จึงเปนใจที่เหมาะสมกับกําเนิดตางๆ อัน
เปนที่พึงปรารถนา และผลที่จะพึงไดรับจากความสะอาดของใจนั้น ก็เปนที่พึงพอใจ  

ศาสนธรรมจึงเปนธรรมจําเปนสําหรับโลกที่ตองการความสุขความเจริญ ความ
สมหวังทั้งหลาย ไมนอกเหนือไปจากศาสนธรรม เปนเครื่องชี้แนวทางนี้เลย หากวาธรรม
ไมมีอยูในโลกเลย แมมนุษยเราจะเสกสรรปนยอตนวาเปนมนุษย มีศกัดิ์สูงกวาสัตวก็ตาม 
ก็จะเปนแตเพียงคําเสกสรรปนยอ แตความรูความเห็นความประพฤตทิี่จะทําความสกปรก
โสมม ใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองนั้น ไมผดิอะไรจากสตัวไปเลย 
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เทาที่มนุษยเราผิดหรือตางจากสัตว ก็เพราะความรูความเห็น และเหตุผลเปน
เครื่องดําเนินตนเอง เฉพาะอยางยิง่มีศีลธรรมภายในจิตใจดวยแลว ก็ยิ่งเปนมนุษยที่สูง 
แมจะไมอยูบนฟาอากาศก็ตาม ก็สูงอยูภายในจิตใจ ความสูงตามหลักธรรมนั้น ไมไดสูงอยู
บนฟาอากาศ สูงอยูที่ใจ สูงอยูที่ความประพฤติ สูงอยูที่การแสดงออกถกูตองเหมาะสมโดย
ทางเหตุผล นี่เปนความชมเชยของนักปราชญ ซึ่งทานไดดําเนินมาแลว และเห็นผลเปนที่
พึงพอใจมาแลว จึงไดนําความถูกตองดงีามนั้น มาสั่งสอนพวกชาวพุทธเรา ใหไดประพฤติ
ปฏิบัติ  

เวลานี้เรายังไมไดสายอะไร เหมาะสมอยางยิ่งกับศาสนธรรมทุกประเภท แมจะเปน
ฆราวาสจิตใจเราก็เปนจิตใจมนุษย เปนจิตใจของชาวพุทธ มคีวามรักชอบเลื่อมใสประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมไดเชนเดียวกับผูเปนนักบวช ถึงจะไมไดชั้นสูงขนาดไหน เราก็
กําลังบํารุงกําลังบําเพ็ญ เพื่อตัวเราอยูเสมอ ความเจริญพอกพูนขึ้นโดยลําดับนั้น ยอม
เปนไปจากการบํารุงอยูเสมอ ไมลดละความพากเพียร นี่ชื่อวาเปนชาวพุทธ ดําเนินตามทาง
ของนักปราชญ  

ดังทานทั้งหลายไดสละเวล่ําเวลา มาสูสถานที่นี่หรือที่ใดก็ดี อนัเกี่ยวกับดาน
ศีลธรรม จึงเรียกวาเปนผูมีความฉลาดแหลมคม รูทั้งอดีต รูทั้งอนาคต รูทั้งปจจุบัน ที่จะ
พึงปฏิบัติตนใหเหมาะสม ไปตามเวล่ําเวลาที่ผานไปๆ เรียกวามีสายตาอันยาว ไมมองเห็น
อยูเฉพาะปจจุบัน ไมไดคํานึงถึงอนาคต นี้เรามองดูทั้งอดตี ทั้งปจจุบัน ทั้งอนาคต สมกับ
วาเรามีความรับผิดชอบในตัวของเรา ความรับผิดชอบคือเราเองเปนผูรับผิดชอบเรา แมจะ
ผลไมพึงปรารถนาเพียงไร เราก็ตองเปนผูยอมรับเอง เมื่อการยอมรับเอง ทั้งดีและชัว่ สุข
และทุกขเปนเร่ืองของเราคนเดียวแลว เราจําตองเลือกเฟน จําตองพจิารณา หาทาง
ดัดแปลงแกไขในสิ่งที่ยังไมดี ส่ิงที่ดอียูแลวก็พยายามสงเสริมใหดียิ่งขึ้น ความเจริญรุงเรือง
นั้นจะเกิดขึ้นดวยวิธีการดังกลาวนี้ ไมไดเกิดขึ้นจากวิธีอื่นใดหรือความคาดคิดเดาเอาเฉยๆ  

การปฏิบัติตอตัวเองใหถกูตองดีงามนี้ แมจะยากลําบากบางเราก็ทําเพื่อเรา ผลที่
ไดรับจากความยากลําบากในการกระทํานั้น กเ็ปนความสุขความเย็นใจของเราเอง งาน
ภายในจิต เพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศล ซึง่เปนอาหารเครื่องหลอเล้ียงจิตใจ จึงเปน
งานจําเปนเชนเดียวกับงานภายนอก ที่เรามีการทํามาหาเลี้ยงชีพเกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธ 
มีความจําเปนเสมอกัน เพราะเราอาศัยธาตุขันธ  

ธาตุขันธนี้แสดงความบกพรอง ตองการสิ่งเยียวยาอยูเสมอ จําเปนตองไดเสาะ
แสวงหามาไว เพื่อความตองการของธาตุขันธทีม่ีความบกพรองประจําตน เวลาหิวก็ได
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รับประทาน หิวขาวก็ไดรับประทาน หิวนอนก็ไดมีที่หลับที่นอน หนาวก็ไดมีผาหม รอนก็มี
น้ําสําหรับอาบ ตลอดถงึหยูกยาที่เกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในรางกายของเรา
ทุกกาลสถานที่ไป เราก็เตรียมพรอมเพื่อความจําเปนอันนี้ ซึ่งมีอยูกับตัวทุกคนประมาท
ไมได นี่กถ็ือวาเปนความจําเปนอันหนึ่ง ที่เราจะตองทําดวยความไมนอนใจ  

ทางดานจิตใจซึ่งเปนสิ่งสําคัญ พาใหรางกายไดเปนอยูนี้ ก็มีความจําเปนที่เรา
จะตองบํารุงรักษาดวยคุณงามความดีทั้งหลาย อันเปนอาหารของใจโดยเฉพาะ และเปน
อาหารอันจําเปนอยางยิ่งตอใจดวย เพราะอาหารเหลานั้น ใจจะไดรับเพียงวารางกายสวน
ตางๆ ไมมารบกวนจิตใจใหเกิดความกระเพื่อมขุนมัว เชน ความหิวความโหย ความ
กระหายอะไรตางๆ เหลานี้ เมื่อเกิดขึ้นแลวกจ็ะตองไปกระเทือนจิตใจ เปนการรบกวน
จิตใจ ใหรับความเดือดรอนขุนมัวขึ้นมาได  

แตที่จะใหรับความดียิ่งกวานั้นไป ไมมี มเีพียงเทานั้น สวนที่จะใหรับความดี
ยิ่งกวานั้นไปก็คือ ความดีทั้งหลาย อันเปนอาหารของใจโดยเฉพาะ หรือวาเปนปุยเคร่ือง
หลอเล้ียงจิตใจโดยเฉพาะ จะขาดตกบกพรองอันใดก็ตาม เมือ่จิตใจไดมอีาหาร คือคุณงาม
ความดีเปนเครื่องหลอเล้ียงตนอยูแลว ยอมมีความชุมเย็นภายจิตใจอยูเสมอ จะทกุขจะจน
จะมั่งจะมี กข็อใหมธีรรมเปนเครื่องหลอเล้ียงจิตใจ ผูนั้นชื่อวาผูมีหลัก ชื่อวาผูมีแกนสาร
ภายในจิตใจ เรียกวา ผูมีที่พึง่มีหลักยึด ทั้งปจจบุันและอนาคต ปราชญทั้งหลายทานจึง
สอนใหบําเพ็ญ 

ไมมีใครที่จะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งไปกวาพระพุทธเจา ในบรรดาโลกทั้งสามนี้ยอม
กราบพระพุทธเจา เพราะความรูความฉลาดและพูดถกูตองแมนยําทุกสัดทุกสวน ทุกแงทุก
มุม ไมมีขอใดที่จะแยงพระองคได การกระทําของพระองค ก็สามารถทําในสิ่งที่โลกไม
สามารถทําได รูในสิ่งที่โลกไมสามารถรูได สอนในสิ่งที่โลกทั้งหลายไมสามารถที่จะสอนได 
การกระทําของพระองคที่วาไมมีใครสามารถทําได พระองคทําไดนั้น ยกตัวอยางเชน เสด็จ
ออกทรงผนวช เฉพาะพระพุทธเจาของเรานี้เปนกษัตริย มีบริษัทบริวารมากมายกายกอง
ทั่วทั้งแผนดนิ ซึ่งเปนสมบัติของพระองคทั้งส้ิน นอกจากนั้นยังมีพระญาติพระวงศ มีพระ
ชายา มีพระราชโอรส ซึ่งเปนสิ่งที่รักสงวนอยางยิ่งกวาส่ิงใดทั้งหมด กท็รงสละเสียได โดยที่
โลกไมสามารถจะสละกันไดเลย แลวไปบําเพ็ญพระองคอยูดวยความเปนอนาถาเปนเวลา 
๖ ป มีความทุกขทรมานอยางยิ่ง เพราะกษัตริยลดฐานะลงไปเปนคนขอทาน  

คือกษตัริยทัง้องคมีความละเอียดออน มีความสุขุมคัมภีรภาพ มีความสมบูรณพูน
สุข เกือบพดูไดวาทุกแงทุกมุมในบรรดาสิ่งที่โลกมีกัน แตทรงสละเสียโดยสิ้นเชิง ไปรับ
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ตําแหนงความเปนคนอนาถา หาที่พึ่งที่ยึดถอืไมไดในภายนอก บริษัทบริวารแมคนหนึ่งก็
ไมปรากฏวาไดตามเสด็จ นอกจากนายฉันนะ ที่ตามเสด็จพระองคในขณะที่เสด็จออกทรง
ผนวชเทานั้น แลวก็กลับมา มากัณฐกะก็ไดส้ินชีวิตเสียในขณะไปถงึสถานที่พระองคจะ
บําเพ็ญแลวเทานั้น  

ไมมีใครที่จะตามไปอปุถมัภอุปฏฐาก รักษาพระองคทานแมคนเดียว อยูอยางคน
ขอทาน อยูอยางคนอนาถา เสวยพระกระยาหารอยางคนอนาถา อาการทุกส่ิงทกุอยาง
เปนไปตามเรื่องของคนอนาถาทั้งมวล ไมมีความเปนกษัตรยิเหลืออยูเลย จะเรียกวายาก
ขนาดไหน และผลที่ปรากฎขึ้นในเวลาบําเพ็ญเพียรวา ทรงสลบไปถึงสามครั้ง ทุกขขนาด
ไหนถึงจะควรสลบได ก็เรียกวาขั้นรอดตาย ถาหากวาไมฟนกต็ายเสียเทานั้น นี่รอดตายไป
ถึงสามหน คือฟนมาถึงสามครั้ง  

โลกใครบางที่สามารถทําไดอยางพระองค แตพระองคทําได นี่เปนขอหนึ่ง ขอที่
สอง ทรงรูส่ิงที่โลกทัง้หลายรูไมได ไมมีใครสามารถจะรู ไดแกรูธรรมอันยอดเยี่ยม ธรรม
อันเอกน้ันเอง คือตรัสรูเญยธรรม โดยทางสยัมภู คือรูแจงเห็นจริงโดยลําพังพระองคเอง  
ไมไดไปศึกษาเลาเรียนกับผูหนึ่งผูใด ในอุบายวิธีที่จะยังพระองคใหไดตรัสรูธรรมเหลานี้ 
แมจะไปศึกษากับดาบสทั้งสองเปนตน ก็ไมใชทางที่จะตรัสรูเสีย จึงเปนเหตุใหพระองค
เสด็จหลีกออกไปจากอาจารยดาบสทั้งสองนั้น แลวไปทรงบําเพ็ญโดยลําพังพระองคเอง 
จนไดตรัสรูเญยธรรม แจงประจักษพระทัยขึ้นมา 

ธรรมเหลานี้ไมมีใครสามารถจะรูไดในโลกทั้งสามนี้ แตพระองคสามารถรูได นี่เปน
ขอที่สอง ขอที่สาม มีใครบางที่จะเปนศาสดาสอนโลกไดทัง้สามโลกน้ี แมแตสอนตัวเองยัง
ลมลุกคลุกคลาน อยาพูดถึงวาไปสอนคนอื่นใหไดมรรคไดผล ไดความรูความฉลาด ได
หลักไดเกณฑอะไรเลย เพียงแตเราสอนเราเองก็ยังจะไปไมรอด ทําใหจอดจมลงไป
มากมายกายกอง เพราะไมสามารถสั่งสอนตนรื้อตนออกใหพนจากอุปสรรคเครื่องกีดขวาง
กดถวงตางๆ อันเปนสิ่งที่ตนและผูใดๆ ก็ตามไมพึงปรารถนาเลย  

แตนี้พระพุทธเจาพระองคสามารถสั่งสอนโลกไดมากมายกายกอง ทั้งๆ ที่โลก
ทั้งหลายไมสามารถสั่งสอนกัน ไมสามารถทําตนหรือไมสามารถที่จะสั่งสอนโลกไดเหมือน
พระพุทธเจา ในธรรมกลาวไววา สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พระองคเปนศาสดาองคเอกส่ังสอน
ไดทั้งมวลมนุษย และเทวดาอินทรพรหมทั้งหลาย ทานเหลานั้นไดนอมกราบไหว
พระพุทธเจาตลอดมา เพราะความลงใจวาพระองคทานสั่งสอนโดยถูกตองแมนยําไมมี
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอันใดเลย  
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ผูประพฤตปิฏิบัติหรือไตรตรองตามเห็นเปนความจริงขึ้นมาประจักษใจ เปน
จํานวนมากดวยที่ไดบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหัตอรหันต ตามเสด็จพระพุทธเจาทัน 
เพราะศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนโดยสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบยิ่ง จนกลายเปนนิยยานิก
ธรรมแกผูประพฤติปฏิบตัิใหหลุดพนจากทุกขไปไดมากมายกายกอง ทัง้ๆ ที่ไมมีใคร
สามารถจะสั่งสอนคนใหไดผลถึงขนาดนั้น แตพระพุทธเจาสามารถอยางน้ันแล 

นี่ที่กลาววาทรงทําในสิ่งที่โลกทั้งหลายไมสามารถทําได พระองคทรงทําได ทรงรูได
ในสิ่งที่โลกทัง้หลายไมสามารถรูได ทรงสั่งสอนโลกทั้งหลายได ทั้งๆ ที่โลกไมสามารถสั่ง
สอนกันไดเหมือนพระพทุธเจา และคําส่ังสอนทั้งมวลที่ทรงสั่งสอนในครั้งนั้น กับสมัย
ปจจุบันนี้ก็เปนพระโอวาทอันถกูตองแมนยําหรือตายตัว คงเสนคงวาเชนเดียวกับครั้ง
พุทธกาลที่พระองคทานยังทรงพระชนมอยู  

หากผูใดตั้งใจประพฤตปิฏิบัติตามหลักศาสนธรรม ที่ทรงสั่งสอนไวแลวโดยถูกตอง
นั้น ผูนั้นจะเปนสริิมงคลแกตัว อยางนอยก็เปนสิริมงคลมีความรมเย็นเปนสุขแกตัวเอง 
มากกวานั้นก็ไดรับผลเปนที่พึงพอใจโดยลําดับประจักษใจของตัวเอง ถาตางคนตางได
ประพฤตปิฏบิัติอบรมศีลธรรม ตัวเองก็มีความรมเย็น ผูเกี่ยวของมากนอย เชน ครอบครัว
ก็มีความรมเย็นเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมมีการระแคะระคายทะเลาะเบาะแวงกัน เพราะ
เหตุผลไมลงกัน  

เนื่องจากตางคนตางมีเหตุมีผล เดินตามหลักธรรมแลวยอมลงกันได มคีวามผาสุก
เย็นใจ โดยไมขึ้นอยูกับเงินแสนเงินลานโดยถายเดียวเทานั้น แตขึ้นอยูกบัจิตใจที่ไดอบรม
ดวยศีลดวยธรรม ซึ่งเปนของมีคุณคามาก สามารถยังครอบครัวหรือสังคมนั้นๆ ใหมีความ
สงบเย็นใจไววางใจกันได โดยไมมเีงินลานเงินแสนที่ไหนมาซื้อความไววางใจ ความสงบ
เย็นใจนั้นได เหมือนอรรถเหมือนธรรมนี้เลย  

เพราะฉะนั้นธรรมจึงมีคุณคามากยิ่งกวาส่ิงใด ทําจิตใจของมนุษยใหรูเหตุรูผลรูดีรู
ชั่ว ประกอบหรือบําเพ็ญตนเองใหเปนไปตามหลักแหงสันติธรรม ก็กลายเปนความสงบ
เย็นใจขึ้นมาทั้งวงกวางวงแคบ ธรรมะกระจายออกไปถึงไหน ความสงบรมเย็นยอมมีแก
โลกถึงนั้น ธรรมะจึงมีคุณคามากไมมีอะไรที่จะเปรียบเทียบไดแลวในโลกนี้  

เราทั้งหลายเปนผูประพฤติปฏิบัติธรรม ถือธรรมเปนหลักใจ ถือธรรมเปนหลักชีวิต 
ถือธรรมเปนที่พึ่งเปนพึง่ตาย จึงชื่อวาเราไดครองไวแลวซึ่งธรรมสมบัติอันลนคาภายใน
จิตใจของเรา ไมเกิดมาไดเสียชาติเปนมนุษยทั้งคน เปนมนุษยดวย ยังไดทรงคุณคาคือ
ธรรมภายในจิตใจดวย และไดตอเตมิเสริมวาสนาบารมีของตน ใหสูงยิ่งๆ ขึ้นไปโดยลาํดับ
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ภายในจิตใจนี้ดวย อนาคตของเรานับตั้งแตปจจบุันไปถึงอนาคต กวางแคบใกลไกลขนาด
ไหน จะมีความเจริญรุงเรืองดวยศีลดวยธรรมที่เราบําเพ็ญนี้ โดยไมตองสงสัย 

ฉะนั้นหลักธรรมจึงเปนสิ่งที่เหมาะสม แกคนทุกชั้นทุกวัยที่จะนําไปปฏิบัติให
เหมาะสมกับเพศวัยของตน จะเปนเด็กเปนผูใหญก็เปนคนดีไดทั้งน้ัน ธรรมไมลาสมัย เขา
ไดกับทกุคนทุกเพศทกุวัย ขอใหทกุทานไดนําไปพินิจพิจารณา เฉพาะอยางยิ่งในเวลาวางก็
ควรจะไดอบรมภาวนา เชนกําหนดอานาปานสติ คือลมหายใจเขาออก ใหมีความรูสึกอยู
กับลม ปลอยวางอารมณอันใดที่เคยคิดเคยปรุงมาเปนประจํานั้นเสีย ไมตองเสียดาย
อารมณนั้นๆ เพราะเคยคิดเคยปรุงมามากแลว ไมเห็นเกิดผลอะไรเทาที่ควร  

ในขณะนี้จะบําเพ็ญตนดวยอานาปานสติ หรือพุทโธเปนตน ใหจิตมีความสงบรูตัว
กับลมหายใจหรือคําวา พุทโธ ใจจะมีความสงบเย็นเห็นประจักษ ความสุขที่เราปรารถนา
ทั้งหลายเรื่อยมา ที่ตองการกันอยางยิ่งเร่ือยมาไมเคยจืดจางนั้น จะปรากฏขึ้นในขณะที่จิต
สงบดวยบทธรรมนี้ ไมตองสงสัย  

ความสงบหรือความสุขประเภทนี้ ไมเหมือนความสงบสุขอื่นใดทั้งหมดที่เราเคย
ผานมา เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา รสแหงธรรมชํานะซ่ึงรสทั้งปวง คําวาทั้งปวงก็คือ
ทั้งหมด ไมมีรสใดจะเยี่ยมยิ่งกวารสแหงธรรม เมื่อไดเขาสัมผัสใจ แตรสแหงธรรมที่จะ
สัมผัสใจไดประจักษนั้น ตองอาศัยใจมีความสงบดวยการอบรมภาวนาเปนสิ่งสําคัญ การ
แสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา จึงขอยุติเพียงเทานี้ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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