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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

วันงานของธรรม 
 

 ตามธรรมดาของวัดทั้งหลายและชาวบานในที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัดกับวา วันพระ
ในครั้งพุทธกาลตลอดมา ถือวันพระเปนวันวางการวางงาน เพื่อนอมนําอรรถธรรมบุญกุศล
ผลประโยชนอันยิ่งใหญเขาสูภายในจิตใจ วันเชนนั้นใหเปนวันวางของงานภายนอก งานยุง
เหยิงไมมีเวล่ําเวลา รวมเขามาเปนวันพระใหเปนวันงานของธรรม เพราะจิตใจไมคอยได
ดื่มอรรถดื่มธรรม มีตั้งแตยาพิษสุมอยูตลอดเวลาหายาแกไมมี อรรถธรรมเปนเครื่องแกยา
พษิทัง้หลาย เพราะฉะนั้นทานจึงมีกําหนดกฎบัญญัติขึ้นมาวา วันพระ เชนวัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา 
วัน ๑๔-๑๕ ค่ํา เปนวันอบรมอรรถธรรมเขาสูใจ 

วันนั้นเปนวันที่ใจไดรับอรรถรับธรรม เปนอาหารอันโอชาเลิศเลอเขาสูใจ นอกนั้นก็
เปนเรื่องของรางกายและจิตใจที่เต็มไปดวยความไมดีทัง้หลาย เที่ยวดึงดูดเอาสิ่งไมดีเขา
มาสูตน แทนทีจ่ะเปนอรรถเปนธรรมก็กลายเปนยาพิษเขามาสูใจ ใจจึงมแีตความ
เดือดรอนวุนวายเพราะเปนยาพิษ ธรรมคือความสงบเย็นใจจึงไมคอยมี ดวยเหตุนี้เองทาน
จึงใหถือวันพระเปนวันวางงาน วางอารมณทั้งหลายที่คิดในแงตางๆ ซึ่งลวนแลวตั้งแตเปน
พิษเปนภัยตอจิตใจมาดั้งเดิม 

วันพระทานใหเสียสละอารมณเหลานั้น และทั้งกายของเรา หนาที่การงานที่เกี่ยวกับ
ส่ิงภายนอกคือทางโลกทางสงสาร ใหสละปลอยวางเขามาสูอรรถสูธรรม กาวเขามาสูวัดก็
ระลึกถึงวัด ถึงพระเจาพระสงฆ เขามาในวัดกิริยาอาการเคล่ือนไหวตางๆ ก็เปนศีลเปน
ธรรมขึ้นมา จิตใจก็มีความชุมเย็นไปดวยอรรถดวยธรรม เชนไดยินไดฟงอรรถธรรมทาน
แสดงวา วันพระหนึ่งๆ ในวัดทั้งหลายทานจะถือเปนวันประชุมบรรดาพุทธบริษัทเขาไปฟง
อรรถฟงธรรม รักษาศีลในวันเชนนั้นประจําทั่วประเทศไทยของเรา เปนแตเพียงวามีมากมี
นอยตางกัน สวนวันพระนี้มีประจําในที่ตางๆ สําหรับประชาชนจะไดสละเวล่ําเวลาไป
บําเพ็ญคุณงามความดี นี่ถือเปนคติอนัดีงามของชาวพุทธเรามาตลอด 

ใหมีวันวาง อยาใหมีแตวันยุงเหยิงวุนวายตลอดไป จิตใจจะหาคุณคาหาราคาไมได 
มีแตความรุมรอนตลอดเวลาแมจะนั่งน่ิงอยูกต็าม คนเรานั่งน่ิงไมกระดุกกระดกิเปน
เหมือนหัวตอ แตจิตใจอยูภายใน มีลิงอยูนั้นตั้งรอยตัวพันตัว มันกระดุกกระดิก มันคิดมัน
ปรุงเร่ืองน้ัน ควาส่ิงนี้ควาส่ิงนั้นอยูทั่วขอบเขตจกัรวาลมันไปไดหมด จิตแตละดวงทีอ่ยูใน



 ๒

หัวตอคือคนนั่งสงบกายแตใจไมสงบ นี่คือกิเลสออกทํางาน หาตั้งแตฟนแตไฟเขามาเผา
ไหมตนเอง ทีนี้ทางดานธรรมะรางกายก็นิ่ง จิตใจก็มีธรรมเปนเครื่องอบรม เปนเครื่องเกาะ
เครื่องยึด 

เชนเรานั่งฟงธรรม จิตใจก็เอาธรรมเปนอารมณในเวลานั้น ทานแสดงไปอยางไร
จิตใจก็รับทราบไปตลอด และกลอมจิตใจจนเปนความสงบในเวลานั้น เพราะอารมณแหง
ธรรมเปนเคร่ืองกลอมใจ ใจมีความสงบ เฉพาะเวลาเรานั่งสมาธิภาวนา กายก็นิ่ง ใจกม็ีคํา
บริกรรม ถาใจยังไมมีหลักมีเกณฑยึด เชน สมาธิความสงบใจยังไมมกี็ใหมีคําบริกรรม นึก 
เชน พุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ บทใดก็ไดเปนธรรมทั้งน้ัน เปนโอสถอันเลิศเลอสําหรับใจ 
นําเขามาบริกรรม มีสติกํากับอยูนั้น รางกายก็นิ่ง ใจก็นิ่งจากอารมณอื่นๆ เขามาเกี่ยวของ
กับธรรมคือพุทโธๆ นี่ก็เพื่อความนิ่งของใจ 

คําวา พุทโธ คําบริกรรมเปนอรรถเปนธรรมนี้ เปนธรรมที่กลอมใจ แมจะบริกรรม
อยูกับคําวาพุทโธๆ สังขารปรุงวา พุทโธๆ แตใจมีความสงบเย็นเขามาเปนลําดับ ไม
เหมือนสังขารที่ปรุงไปดวยอํานาจของกิเลส ปรุงไปเทาไรยิ่งวาวุนขุนมัว ขนทุกขเขามาสู
จิตใจตลอดไป อยางน้ีเปนความทุกขสําหรับใจ เวลาเปนความสุขสําหรับใจนั้นก็คือเวลา
ภาวนา รางกายก็นิ่ง จิตใจกม็ีคําบริกรรมเปนอารมณ พอจิตเขาสูความสงบแลวอารมณคํา
วา พุทโธๆ ก็คอยจางไปๆ ใจเปนความสงบ เดนขึ้นอยูภายในตัว ทีนี้ใจก็นิ่ง รางกายก็นิ่ง 
นั่นเปนเวลาที่ใจสงบ ทานผูไมเคยภาวนา พูดอยางน้ีรูสึกจะไมเขาใจเลย แตผูภาวนา ทาน
ผูเปนภาวนามาแลว เชน พระพุทธเจา สาวกอรหันตทาน สอนวิธีภาวนาใหจิตใจสงบ ถาใจ
สงบเสียอยางเดียวทุกขทัง้หลายก็สงบไปตามๆ กนั ถาใจไมสงบเสียอยางเดียว จะมีอะไร
ไมมีความหมายทั้งนั้น เปนความทุกขอยูภายในใจของเรา 

เชนวันนี้ทูลกระหมอมฟาหญิงทานก็เสด็จมาเยี่ยมพี่นองชาวพทุธเรา ทานจะมา
บําเพ็ญภาวนาเพื่อใจสงบเหมือนกัน ใจสงบก็เปนธรรม ทานอุตสาหเสด็จมาเปนขวัญตา
ขวัญใจ เราไดพบไดเห็นทาน ไดกราบไหวบูชาทานก็เปนมหามงคลอันหนึ่ง เวลานี้ตางคน
ตางก็พรอมหนาพรอมตากันฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ซึ่งเปนเครื่องกลอมใจใหมีความสงบ
เย็นภายในใจ กลับไปถึงบานถึงเรือนแลวก็เอาอารมณของธรรมนี้ติดใจไปดวย ไปทําหนาที่
การงานใดๆ ก็ใหมีธรรมแทรกอยูภายในใจ ใจนั้นจะมีความสงบเย็น ไมวาวุนขุนมัวกับงาน
การจนเกินไปที่ไมมีธรรมแนบอยูภายในนั้น 

เมื่อกลับไปถึงบานถึงเรือนแลวเราก็ระลึกธรรมอยูเสมอ เวลาจะหลับจะนอนใหทํา
ความสงบใจ ใจนี้เมื่อสงบแลวจะเย็นจะสบาย จะแปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นที่ใจ 
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โลกธาตุกวางแสนกวางขนาดไหนไมมีประมาณ แตหาจุดยืนตัวแหงความสุขความทุกขนั้น
ไมมี มามอียูที่ใจแหงเดียว ถาจิตใจยุงเหยิงวุนวายนี้ ความทุกขทั้งมวลกวานมาจากโลกธาตุ
มาเผาหัวใจดวงเดียวนี้ใหเกิดความทุกขขึ้นมาแตละดวงๆ โลกน้ีเลยกลายเปนกองฟนกอง
ไฟของหัวใจสัตวโลก ทีส่ั่งสมตั้งแตความชั่วชาลามกมาเปนฟนเปนไฟเผาตน ใครอยูใน
สถานที่ใดมีแตฟนแตไฟ กอแตฟนแตไฟเผาตัวเอง ไมวาจะอยูสถานที่ใด ใจไมมีธรรมเสีย
อยางเดียวหาความสุขไมได มีแตไฟเผาหัวอก เพราะฉะนั้นทานจึงส่ังสอนใหอบรมจิตใจ 
เมื่อจิตใจมีความสงบแลว โลกธาตุกวางแสนกวาง ความสงบ ความเย็นใจ ความสุขความ
สบายจะมาปรากฏอยูที่ใจแหงเดียว 

สรุปความลงแลววาทุกขทั้งมวล สุขทั้งมวลจะมารวมอยูที่ใจของเราดวงเดียว ของผู
ส่ังสม ทางทุกขก็ไดทุกขเขามา ผูส่ังสมทางความดีงามก็ไดความสุขเขามาสูใจ ใจเปน
ภาชนะรับรองความสุขและทุกขทั้งหลาย ไมใชทองฟามหาสมุทรเปนผูรับรองความสุข
ความทุกข อันนั้นเปนธรรมชาติของเขา เขาไมรูเนื้อรูตัวเลยวาเขาเปนอะไร แตใจเราตัวรู
เนื้อรูตัวอยูนี้แหละ เปนผูที่ไดรับความทุกขและความสุข มารวมอยูที่ใจนี้ทั้งหมด ทานจึง
สอนใหอบรมทางดานจิตใจใหมีอรรถมีธรรม อบรมจิตใจ อารมณของธรรมกับอารมณของ
โลกน้ันตางกัน อารมณของโลกเปนฟนเปนไฟ อารมณของธรรมนี้เปนน้ําดับไฟที่ใจของเรา
เอง จึงควรใหมีธรรมภายในใจ 

เวลาจะหลับจะนอนก็ควรนึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ ในคําบริกรรมภาวนา และมีสติ
ติดแนบอยูกบันั้นทุกวันๆ จนชินตอนิสัย ใจของเราจะสั่งสมความสงบรมเย็นขึ้นมาที่ใจโดย
ลําดับลําดา ใจจะสงางามขึ้นมา ขึ้นมาที่ใจนะ ส่ิงภายนอกจะตกแตงใหสดสวยงดงามเทาไร 
ก็เปนสิ่งนั้นๆ อยูอยางนั้นแหละ มันไมปรากฏเปนความสุขความเจริญ เปนความแปลก
ประหลาดอัศจรรยขึ้นมา เหมือนใจที่ไดรับการอบรมตนดวยธรรม ธรรมนี้เปนธรรมชาติที่
ใหความหมายแกใจไดอยางมากมายและกวางขวางมาก จึงควรอบรมใจใหดี ประดับใจนั้น
ละดี ตกแตงใจดี ชําระซักฟอกใจใหดีแลวอยูที่ไหนสบาย 

ผูที่มีธรรมในใจทานไมเลือกสถานที่อยู ที่หลบัที่นอนที่ไหนทานอยูไดสบายไป
หมด เพราะใจทานสบาย ถาใจเดือดรอนเสียอยางเดียว ขึ้นไปอยูบนหอปราสาทกี่ชั้นก็
เหมือนกับคนไขหนักๆ ไปอยูโรงพยาบาล ตึกกี่ชั้นก็ขึ้นไปรองไปครวญครางที่ตึกชัน้นั้นๆ 
เพราะความทุกขของตนนั้นแล เพราะฉะนั้นสถานที่ใดจึงไมมีความหมายยิ่งกวาใจ ใจนี้
สรางความหมายใหตัวเองแลวอยูไหนอยูดี อยางคนไขที่รองครวญครางอยูบนตึกชั้นสูงๆ 
พอหายไขแลวอยูที่ไหนเขาก็อยูได ไมรองไมครวญคราง อยูสบาย นี่มันสบายอยูกับ
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รางกายและจิตใจของแตละคนๆ ตางหาก นี่ก็ความสบายอยูที่จิตใจ ถาไดอบรมจิตใจให
ดีอะไรก็สงางามไปหมดนั้นแหละถาใจงามเสียอยางเดียว ถาใจไมงาม ใจเดือดรอน ไปที่
ไหนก็มีตั้งแตฟนแตไฟหาความสงบรมเย็นไมได  
 จึงขอใหบรรดาพี่นองชาวพุทธเราหันหนาเขาสูธรรม เพื่อนําอรรถธรรมเขาสูจิตใจ 
ระงับจิตใจดวยธรรมโอสถนี้ใหเปนใจสงบรมเย็นขึ้นมา แลวบําเพ็ญเปนประจําๆ เราอยา
ฟุงเฟอเหอเหิมกบัโลกกบัสงสาร กับกิเลสตัณหาที่มันหลอกลวงตลอดมานี้ หลงกับมัน
ตลอดไปนี้กจ็ะมีความทุกขความเดือดรอนตลอดไป เงือ่นตนเงื่อนปลายไมมีสําหรับคนที่
หลงไปตามกิเลส เงื่อนตนไมปรากฏ และเงื่อนปลายวาจะระงับดับทุกขไดเมื่อไรก็ไม
ปรากฏ  
 ไมเหมือนผูมีอรรถมีธรรม ผูมีอรรถมีธรรมนี้ตัดยนภพชาติความเกิด แก เจ็บ ตาย 
ความทุกขความลําบากของตนใหส้ันเขามาๆ ไปอยูสถานที่ใดก็เปนความสุขความเจริญ
สําหรับผูมีธรรมมีบุญมีกุศลภายในใจ และหดยนเขามา ภพชาติจะกีก่ัปกีก่ัลปทีไ่มเคย
กําหนดนับกันไดเลย ธรรมภายในใจของเรา ความดีภายในใจของเรา ทานจะเปนเครื่องตัด
ฟนใหหดยนเขามาเอง จนกระทั่งถงึที่สุดจุดหมายปลายทางไดแกความบริสุทธิ์ของใจ ดัง
พระพุทธเจา-พระอรหันตทาน เปนผูตัดภพตัดชาติไดขาดสะบั้นลงไปโดยสิ้นเชิงแลว 
ตอไปจะไมมีความทุกขใดๆ ปรากฏในจิตนั้นอีกเลยเปนอนนัตกาล ทานจึงเรียกวานิพพาน
เที่ยง  
 นี่ละอํานาจของธรรมตัดความทุกขความลําบาก ตัดภพตดัชาติเกิด แก เจบ็ ตายใน
ภพตางๆ ใหหดยนเขามาๆ เพราะการสรางคุณงามความดี แตการเพลิดเพลินไปตาม
กิเลสตัณหาน้ัน เทากับตอภพตอชาติใหยืดยาวไปไมมกีําหนดกฎเกณฑ ผูสรางความดี
เปนการตัดภพตัดชาติใหหดยนเขามาสูความสุขความสมหมาย ไดแกความบริสุทธิ์ใจ 
ใหพากันอุตสาหพยายาม ใหคิดบางวาบุญเปนยังไง บาปไมตองคดิมันกค็ิดอยูแลว มันคิด
เร่ืองบาปเรื่องกรรม ทาํความชั่วใสตัวเองโดยไมรูเนื้อรูตัวนี้มากตอมากนะวาไดทําความชั่ว 
แตการทําความดีตองไดระลึก ตองมคีรูมีอาจารยเปนผูแนะนําส่ังสอน นี่เราก็ไดยินไดฟง 
เชนมาวัดในวันนี้ก็ไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรม เครื่องตัดยนวัฏวนและตัดยนความทุกขเขา
มาๆ สูใจของคนผูมีอรรถมีธรรม ไดยินไดฟงแลวนําไปปฏิบัติ อรรถธรรมนี้จะเปนเครื่อง
ตัดทอนสิ่งไมดีทั้งหลายใหหดยนเขามา 

กลับไปถึงบานถึงเรือนแลวก็ใหปฏิบัติตนเอง อยาฟุงเฟอเหอคะนองจนเกินเนื้อ
เกินตัว อันนี้กิเลสหลอกสัตวโลกตางหาก จะไมมีวันจืดจาง ไมมีวันเข็ดหลาบอิ่มพอคือ
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กิเลสหลอกสัตวโลก ความโลภไดเทาไรไมมีคําวาพอ ใครมีความโลภมาก ไดวัตถุสมบัติที่
มุงหมายมามาก ไดมามากเทาไรก็ยิ่งเปนเหมือนกับไฟไดเชือ้ ไสเชื้อเขาไปมากเทาไรไฟยิ่ง
แสดงเปลวมากขึ้นๆ ไมมีกําหนด ขึ้นอยูกบัเชื้อไฟที่มมีากนอย อันนี้กิเลสความ
ทะเยอทะยานอยากไมมวีันอิ่มพอ นี่เปนไฟอันหนึ่ง ไปเสาะแสวงหามาใหไดเทาไรๆ ก็
เทากับเสาะแสวงหาเชื้อไฟมาใหกิเลสตัวโลภนี้แหละใหแสดงเปลวหนักขึ้น แลวอยาก
ไดมากขึ้นๆ ไมมีวันส้ินสุด นี่เราหลงตามมันมาเทาไรแลวไมเคยเข็ดหลาบอิ่มพอ จึงตอง
หลงตามมันไปเรื่อยๆ  
 ถามีอรรถมธีรรมก็มีเครื่องสกดัลัดกัน้ มีความพอ เชนอยางเขารับประทานเขายังมี
วันพอ ถึงกาลเวลาของธาตุขันธแลวพอ ในคราวนี้รับประทานเพียงเทานี้พอ เมื่อหิวอีกก็
รับประทานก็พอกับธาตขุันธ แตกิเลสที่หิวที่อยากนี้ไมพอนะ ใหเทาไรไมมีคําวาพอ จึงตอง
ระงับดวยอรรถดวยธรรมใหมีความพอดีบาง ความพอดีของธรรมม ี เชนจิตของทาน
ผูรักษาศีลรักษาธรรมทานมีศีล ตัวอยางเชน พระผูมุงอรรถมุงธรรม นับตั้งแตทานบวชมา
ดวยความสนใจ รักใครในอรรถในธรรม รักษาศีลรักษาธรรมของตน ประหนึ่งวาเปนชีวิต
จิตใจหรือเหนือชีวิตอีกตลอดไป ทานก็พอในศีลของทาน ไมมีอะไรที่จะคืบคลานไปเปน
อยางอื่น ศีลของทานพอทานก็เย็นใจ 
 จากน้ันก็เขาสูสมาธิ สมาธิเมื่อความสงบเย็นเต็มพืน้ฐานของใจแลวสมาธิก็พอ 
ธรรมทานมีพอๆ เปนลําดับลําดา สวนกิเลสไมมีคําวาพอ ความไมพอของกิเลสมีแตฟนแต
ไฟทั้งนั้น ความพอของธรรมมีแตความเอิบอิ่มเย็นอกเย็นใจสบาย สมาธิก็พอ ถงึขั้นปญญา
พิจารณาแกไขถอดถอนกิเลสก็แกไขเปนลําดับลําดา เหมือนกับเรารับประทานนั้นแหละ 
เวลาแกไขถอดถอนเปนลําดับลําดา จนกระทั่งไมมีกิเลสเปนเครื่องถอดถอนแลวภยัก็หมด 
ความอิ่มพอก็ขึ้นในขณะที่กิเลสตัวหิวโหยขาดสะบั้นลงไปจากใจ ความอิ่มพอเกดิแทนกัน
ทันที ดังทีท่านวาถึงนิพพาน 
 นิพพานแปลวาเมืองพอ กิเลสตัวหิวโหยขาดสะบั้นลงไปแลวความพอก็เกิดขึ้นมา
เอง นี่ละธรรมทานมีคําวาพอเปนขั้นๆ ตอนๆ แตกิเลสไมมีคําวาพอ ไดเทาไรไมพอ
ทั้งนั้นๆ ที่จะใหกิเลสวาพอแลวนี้ไมมี มีแตคืบหนาไปเรื่อยๆ จึงใหพากันเอาธรรมเขาสกัด
ลัดกั้นความหิวโหยของจิตใจ ที่มันกวนใจเราใหไดรับความทุกขอยูตลอดเวลานี้ใหมีวันลด
นอยถอยลง และใหมีความพอดีประจาํใจตนบางจะมีความสุขความสบาย  
 วันนี้ทูลกระหมอมทานกม็าสดับธรรม ทานมาภาวนากับพวกเรา ทานตั้งใจมา
ภาวนา แตพวกเรานี่มันกองขี้เกียจขีค้รานเต็มในวัดในวา ตั้งแตพระแตเณรลงมา อาจจะ
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เอาความขี้เกียจขี้ครานไปทับทานก็ได ตั้งใจวาจะมาภาวนาวัดปาบานตาดกลายเปนหมอน
ทับเอาเสียเหมือนพระเหมือนเณร ประชาชนวัดปาบานตาด จมอยูกับหมอนไปก็ได เวลา
ไปนี้ถามีโอกาสจะทูลถามทานวาเปนยังไงหมอนทบัมากไหม พวกนี้พวกมองไมเห็นตัว มี
แตหมอนแตเส่ือพันตัว แลวทูลกระหมอมทานละเปนยังไงมาที่นี่ หมอนไมกองเทาภูเขา
แลวเหรอ เวลามีโอกาสใหไปทูลถามทานบางนะ เรานี้สงสัยเหลือเกิน เพราะเสื่อหมอนอยู
ในวดันี้มันมากเหลือเกิน ความขี้เกียจขี้ครานลมตูมลงหมอนไมมีฟนนะ  
 พากันจําเอานะ วันนี้เทศนเพียงเทานี้แหละ ขอใหทุกๆ ทานนําศีลธรรมไป
ประพฤตปิฏบิัติจะไดมีความสงบรมเย็น เวลานี้ชาวพุทธเรารูสึกหางเหินศีลธรรมมาก
ทีเดียว ใกลชิดติดพันกบัความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา เต็มบานเต็มเมือง จนไมมี
ขอบเขต ไมมีหลักมีเกณฑ เรรอนกนัทั้งบานทั้งเมือง ใครมีมากมีนอยตัง้ตนเปนเศรษฐี ส่ิง
ที่จนมันก็ติดแนบอยูกับเศรษฐี มันหวิโหยตลอดเวลา ความจนความหิวโหยนั้นแหละก็มา
เผาหัวใจเศรษฐีอกีเชนเดียวกัน จึงไมมีใครมีความสุขถาไมมีธรรม ถามีธรรมอยูที่ไหน
สบายๆ ขอใหพี่นองทัง้หลายจําเอานะ 
 วันนี้ก็เทศนาวาการเพียงเทานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดย
ทั่วกันเทอญ (สาธุ)  
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