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อํานาจแหงความดี 
 

 เวลาอยูในที่สงัด เราบําเพ็ญภาวนา จิตใจท่ีมีความสงบเปนข้ันๆ ข้ึนไป จน
กระทั่งถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มดวงแลวนั้น จะมีเสียงมีอะไรกระทบกระเทือนก็ตาม เชน 
เสียงนก เสียงกา แมที่สุดเสียงรองรําทําเพลงเชน เขารองรําทําเพลงอยูในหมูบานดวย
เครื่องกระจายเสียงก็ตาม เสียงน้ันจะเพียงแววๆ อยูภายนอก ไมสามารถจะเขาไปถึง
ความรูท่ีเดนชัดอยูภายในน้ันไดเลย 
 เฉพาะจิตที่บริสุทธิ์ดวยแลวเปนหลักธรรมชาต ิ เสียงที่ผานเขามานั้นจะเปน
เพียงผิวเผิน เพียงแย็บๆ เทาน้ัน จะไมเขาในวงแหงความรูนั้นไดเลย แตจิตท่ีลดหล่ัน
กันลงมาน้ันอาจจะเขาไปเก่ียวของไดบาง หรือเกี่ยวของไดตามขั้นของจิตที่มีความเขม
แข็งและออนแอตางกัน นี่หมายถึงจิตที่มีความทรงตัว มีรากมีฐานพอเปนหลักของตน
ได ไมเหมือนจิตที่ไมมีอะไรเปนเครื่องยึดเลย จิตประเภทน้ันคอยท่ียึดส่ิงน้ันส่ิงน้ี อะไร
ผานเขามาตองเขาถึงๆ ซ่ึงเปนเร่ืองรบกวนท้ังน้ัน 
 เพราะฉะน้ัน ในขณะท่ีเราภาวนา ตอนท่ีเรายังไมไดหลักเกณฑภายในจิตใจน้ี 
เสียงเปนตนจึงเปนภัยตอความตั้งใจของเรา เปนภัยตอการภาวนาของเราอยางมาก
มาย ถึงกับภาวนาไมไดเร่ืองเลยก็มีเพราะเสียงรบกวน เสียงมันเขาไปกังวานอยูใน
ความรูเสียทั้งหมด เม่ือความรูมีเสียงเขาไปสอดแทรก มีเสียงเขาไปทําลายแลว อรรถ
ธรรมที่จะพึงรูพึงเห็น หรือความสงบ หรืออารมณแหงธรรมท่ีตนกําลังนึกบริกรรม
ภาวนาอยูนั้นก็หลุดลอยไปหมด เหลือแตความรูกับสิ่งเหลานั้นเขามาคละเคลากันวุน
กันไปไมไดเหตุไดผล ไมไดความสงบเย็นใจเลย นี่ผิดกันอยูมากระหวางจิตธรรมดาที่
ยังไมไดหลักฐานกับจิตที่ไดหลักฐาน จนกระท่ังจิตท่ีพอตัวแลว มีเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงตาง
กันอยูมากมาย  
 ฉะนั้น เราจึงไดเห็นคุณคาของการอบรมจิตใจบุคคลคนเดียวกันน่ันแล เวลาท่ี
จิตเปนจิตธรรมดา ซึ่งยังไมไดหลักไดเกณฑอะไรเลยนั้นมันเปนอยางที่วานี้ อะไรผาน
เขามามันคอยจะรับกวานเขามาเปนสื่อเปนทางไดเปนอยางด ี ตัวจิตเองนั่นแหละเปน
สื่อคอยรับเรื่องทั้งหลายเขามาภายในตัว ทั้งๆ ท่ีเราไมอยากรับ แตธรรมชาติอันหนึ่งที่
เหนือเรามันคอยจะตอนรับ ตองการตอนรับ อยากตอนรับและตอนรับตลอดเวลา 
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คราวนี้พอมีธรรมเปนเครื่องดื่ม มีธรรมเปนหลักใจพอเปนกําแพงไดบาง เสียงเหลานั้น
ก็ประปรายไมคอยมีฤทธ์ิมีอํานาจมาก ไมคอยเขามาแทรกมาสิง มาทําลายจิตใจไดเต็ม
ที่เหมือนอยางแตกอน นี่เราก็พอเห็นคุณคาของจิตอีกขั้นหนึ่ง 
 พอจิตมีความม่ันคงเขาไปโดยลําดับ แมจะยังไมถึงความสิ้นสุดวิมุตติก็ตาม ก็
ยิ่งเห็นความชัดเจนของจิตที่เดนภายในตัวเองกับสิ่งภายนอกที่เขามาเกี่ยวของ เหมือน
อยางขโมยเดินมาเลียบๆ บริเวณบานขางนอกเรา เขาไมกลาท่ีจะเขามาภายใน เดิน
เลียบๆ เคียงๆ อยูขางนอก ลอบๆ มองๆ เพียงเทาน้ันก็ผานไปๆ ไมเขามาถึงบริเวณ
ภายในบานเราได 
 จิตท่ีเปนหลักธรรมชาติตายตัว ไมเก่ียวเกาะ ไมยึด ไมซึมซาบอะไรเลย เพราะ
ความพอตัวแลวจากสมมุติทั้งหลาย จิตประเภทน้ันแมอะไรจะมาผาน มันก็สักแตวาเทา
น้ัน เราพูดไดสักแตวาผาน จะเปนความนินทา ความสรรเสริญ เสียงรื่นเริงบันเทิง 
เสียงอะไรก็ตาม เปนแตเพียงรับทราบแย็บๆ แลวผานไปๆ พรอมในขณะน้ัน คือดับ
ไปพรอมๆ โดยหลักธรรมชาต ิซึ่งเราไมบังคับบัญชาจิตใจใหดับ หรือไมมีความจงใจที่
จะดับส่ิงเหลาน้ัน บังคับส่ิงเหลาน้ันไมใหมาเกาะเก่ียวกับจิตเรา แตมันเปนธรรมชาติ
ของมันอยางน้ัน นี่เราจึงไดเห็นความแปลกตางของจิตเราดวงเดียวนี้เปนลําดับๆ มา 
ต้ังแตข้ันจิตธรรมดาถึงข้ันเร่ิมแรกแหงการปฏิบัติธรรม ตลอดมาถึงขั้นสมบูรณเต็มภูมิ
ของใจ 
 ใจจึงเปนส่ิงสําคัญ พระพุทธเจาทรงประทานพระโอวาทไวทั้งหมด ทรงมุงหวัง
ตอจิตใจเทานั้นเปนสําคัญกวาอยางอื่น เพราะใจเปนนาย ใจเปนหัวหนางานทุกแผนก 
เรียกวาใจเปนนาย กายกับวาจานี้เปนบาว กิริยาอาการจะแสดงออกในลักษณะใด ข้ึน
อยูกับใจเปนผูบงการ เมื่อใจไดรับการอบรมที่ถูกตองตามหลักอรรถหลักธรรมแลว 
ยอมจะสามารถยังความเคลื่อนไหวของกาย วาจาใหแสดงออกในทางท่ีถูกทางเสมอไป 
และไมเปนพิษเปนภัยแกตนและผูเกี่ยวของมากนอย จิตจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรจะไดรับ
การอบรม 
 เราทุกคนมีฐานะที่จะอบรมจิตใจไดดวยธรรมของพระพุทธเจา เฉพาะอยางย่ิง
เราก็มีฐานะพอสมควรไมยุงเหยิงวุนวายจนเกินไป ไมถูกบังคับเสียจนกระท่ังไมมีเวลํ่า
เวลาจะประกอบคุณงามความดี ใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เราพอเปนไปไดแมจะมี
งานการเหมือนโลกทั่วๆ ไปที่เขามีกันก็ตาม แตเราก็มีเวลาท่ีจะหลบหลีกปลีกตัวใน
เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อประกอบจิตใจของเราใหมีความสงบรมเย็นได เวลาที่เรายังมีชีวิต
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อยูนี ้ เปนเวลาที่แนนอนเห็นประจักษกับตัวเราเอง เราทําไดทุกอยาง แมกระท่ังความ
ชั่วเรายังทําไดขณะที่มีชีวิตอยูนี ้เหตุใดเราจะทําความดีไมไดในชีวิตอันเดียวกัน 
 ความดีเปนส่ิงท่ีท่ัวโลกประสงคปรารถนากันท้ังน้ัน เราไดเขามาชองแหงความดี
น้ีแลว เราจงพยายามเดินตามแนวทางแหงความดี หรือสืบทอดความดีนี้ไวใหไดตาม
สติกําลังของเรา อยาปลอยใหเวล่ําเวลา เดือน ป นาที โมง กินไปเสียเปลาๆ ในวันหนึ่ง
ขณะหนึ่งมีแตเวล่ําเวลากินไปๆ กินไปจนกระทั่งชีวิตของคนทั้งคนไมมีอะไรเหลือเลย 
โดยไมเกิดประโยชนอะไรอยางนี ้แสดงวาเราน้ีประมาทจนเกินตัว 
 การท่ีเราไดบําเพ็ญคุณงามความดีมาโดยลําดับลําดาเชนน้ี ช่ือวาเราไมประมาท
เรารูสภาวะความเปนอยูของโลกนี้อยูใตกฎ อนิจฺจํ ดวยกัน จะตองมีความแปรสภาพไป
เร่ือยๆ แมตัวของเราเองก็มีความแปรปรวนไปอยูเสมอ กระท่ังถึงวาระสุดทาย จนไมมี
อะไรจะแปรอีกแลวนั้นแลถึงจะหมดปญหากันไป คือคนตายแลว หมดทางมันจะแปร
ไปอะไร เพราะหมดความรับผิดชอบกันแลว นั่นสุดวิสัย จะทําอะไรก็ทําไมได ขณะน้ี
เปนเวลาท่ีเราทําได 
 ใจเปนสิ่งสําคัญมาก เม่ือไดบําเพ็ญจิตใจของเราใหมีความหนักแนน เฉพาะ
อยางย่ิงจิตตภาวนาปรากฏข้ึนภายในจิตแลวน้ัน จะเปนสิ่งที่แนใจประจักษใจ อาจหาญ
ภายในตัวเอง อาจหาญตอความเปนอยูในปจจุบันดวย อาจหาญตออนาคตที่จะเปนไป
ขางหนา ภพหนา ชาติหนาดวย ไมมีความกลัว ไมมีความหวาดเสียวใดๆ ทั้งสิ้น เพราะ
ประจักษภายในใจวา กําลังของเรามีอยางไรบางอยูแลว 
 เชนเราเดินเขาไปในปาแตตัวเปลาๆ น้ีมีความหวาดกลัวมาก ถามีศัสตราวุธติด
ตัวไปดวยแลวก็มีความอาจหาญ ย่ิงมีอาวุธท่ีทันสมัยเขาไปโดยลําดับดวยแลว ก็ยิ่งมี
ความกลาหาญชาญชัยตอสิ่งตางๆ ท่ีถือวาเปนภัย เราสามารถจะปราบปรามไดหมด ผู
น้ันอาจหาญ 
 ความดีของเรานี้แหละเปนเหมือนกับอาวุธที่ทันสมัย อาวุธเหลาน้ีสําหรับปราบ
สิ่งที่เราไมพึงปรารถนา คือความทุกขยากลําบากตางๆ ท่ีจะประสบพบเห็นดังโลกท่ัวๆ 
ไปประสบกัน สัตวโลกหลีกเวนไมไดในเรื่องความทุกขมากนอย ตามแตกรรมของตนท่ี
ทําลงไป ทีนี้กุศลธรรมเราไดสรางโดยลําดับมา จนกระทั่งมารวมอยูภายในจิตดวงเดียว
น้ี แลวเราก็ไมหวาดกลัวมาก และไมกลัว 
 ผลแหงทานที่เราทําไปมากนอยก็เขาไปอยูที่จิต ศีล อํานาจแหงการรักษาศีล
เจริญเมตตาภาวนามากนอย รวมเขาไปอยูที่จิต เลยไปเต็มอยูท่ีจิต ประจักษอยูที่จิตนั่น
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ละ เหมือนกับไดเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ยังเปนอยูก็อาจหาญ เวลาจะตายก็ไมสะทก
สะทาน ตายแลวจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ไมหว่ันไหว ไมกลัว เพราะเหตุไร เพราะ
ธรรมชาติที่มีอยูภายในจิตใจ ไดแกใจของเรานี้เต็มไปดวยความดีอยูแลว เต็มไปดวย
ความร่ืนเริงบันเทิง เพราะอํานาจแหงความดีที่หลอเลี้ยงอยูภายในจิตใจเรา เราจึงไมมี
ความหว่ันไหวพร่ันพรึงกับส่ิงใด ตายไปก็เปนสุคโต นี่อํานาจแหงความดีที่ผูบําเพ็ญได
บําเพ็ญเต็มสติกําลังความสามารถของตน ยอมจะทําผูนั้นใหมีความรื่นเริงบันเทิงทั้ง
ปจจุบันที่มีชีวิตอยู และอนาคตท่ีจะแปรสภาพไป ดังท่ีโลก อนิจฺจํ เปนกันเรื่อยมา จะ
เกิดในภพใดชาติใดก็ตองเปนภพเปนชาติของผูมีบุญตองไปเกิด ไมใชไปเกิดแบบผูมี
บาป มีความทุกขรอนทรมานอยูทั้งโลกนี้และโลกหนาอยางนั้น 
 บุญ ทานจึงวาเปนความสุข ถากลาวโดยเหตุก็เปนเคร่ืองชําระส่ิงท่ีไมดีท้ังหลาย
ออกจากตน เหมือนกับนํ้าท่ีสะอาด ชําระส่ิงสกปรกโสมมท้ังหลาย ถากลาวโดยผลก็คือ
ความสุข ความสุขน้ีไมวาโลกไหนๆ สัตวประเภทใดไมมีใครรังเกียจ มีแตผูตองการ
ดวยกันทั้งนั้น 
 การสรางคุณงามความด ี จึงมีความมุงหวังตอความสุขความเจริญโดยถายเดียว 
ความสุขจะเกิดขึ้นมากนอยดวยอํานาจแหงเหตุอันดีที่เราทําลงไป เม่ือทําลงไปไดมากๆ 
สั่งสมไปทุกวันทุกเวลาไมประมาทนอนใจแลว ความดีก็ยอมเพ่ิมพูนข้ึนโดยลําดับ ถึง
วาระท่ีจะไปก็ไปอยางผาสุกสบาย ทานวา อิธ นนฺทติ อยูในโลกน้ีก็ร่ืนเริงบันเทิง เปจฺจ 
นนฺทติ แมละโลกนี้ไปแลวก็ไมเปนความลมจมเหมือนอยางโลกทั้งหลายคิดกัน แตไป
เพ่ือความกาวหนา คือสุคโตเปนที่ไป อยูดวยความรมเย็นเปนสุข เกิดในภพใดชาติใดก็
มีความรมเย็นเปนสุขในภพชาติน้ันๆ 
 เพราะจิตน้ีไมอันตรธาน ไมใชเปนผูสูญหาย ไมใชเปนผูฉิบหาย เปนผูทรงภพ
ทรงชาติไวเสมอมาตั้งแตกาลไหนๆ จนกระทั่งบัดนี ้ และจะเปนผูทรงภพทรงชาติดีชั่ว
ไปเรื่อยๆ ตามอํานาจแหงกรรมและวิบากแหงกรรม จนกวาจะถึงความสิ้นสุดวิมุตติ
พระนิพพาน จิตน้ันจึงกลายเปนจิตท่ีทรงอรรถทรงธรรมและเปนธรรมท้ังดวงตลอดไป 
เพราะฉะน้ัน เราจึงตองสรางความดีเอาไว เพื่อจิตนี้จะไดมีเครื่องสนับสนุนใหทรงภพ
ทรงชาติที่ด ี มีความสุขความเจริญในภพตอไป เม่ือวาระสุดทายอํานาจแหงกุศลถึง
พรอมแลว ก็ผานพนไปไดโดยไมมีอะไรเกาะเกี่ยว ภพชาติตางๆ ไมเก่ียวของเลย ถึง
ความเปนตัวของตัวโดยสมบูรณแลว ไมตองอาศัยภพใดชาติใดเปนที่พึ่งที่ยึดที่อาศัย
อีกตอไปตลอดอนันตกาล 



 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๑๑๖ 

๑๑๖ 

 ความสุขท่ีเราเคยไดรับมาใดๆ ก็ตาม สูความสุขท่ีเกิดจากจิตท่ีบริสุทธ์ิลวนๆ 
ไมได ความสุขน้ันเปนความสุขโดยหลักธรรมชาติซ่ึงปรากฏอยูกับจิตเอง ความสุขนั้น
ไมมีความแปรปรวน ไมอยูในกฎแหงอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดังความสุขความทุกขท้ัง
หลายท่ีเปนอยูในโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา น้ี นี่ผิดกัน 
 เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาก็ด ี พระสาวกก็ด ี เม่ือทานปรินิพพานไปแลวทานจึง
ไมมีภพมีชาติอีกตอไป ทานทราบแลวขณะท่ีทานบรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรม ดังพระ
พุทธเจาเราตรัสรูธรรม สาวกท้ังหลายบรรลุธรรม คือ บรรลุถึงความพนทุกขโดยสิ้นเชิง 
พนทั้งภพทั้งชาต ิ เกิดแกเจ็บตาย พนท้ังความทุกขความลําบากท้ังภายในกายในจิต ที่
จะเกิดในภพนั้นๆ ดวยอํานาจกิเลสพาใหเกิดไมมีเลย เปนบรมสุข 
 คําวานิพพานเท่ียง ก็หมายถึงจิตที่ชําระสิ่งที่เปนกฎ อนิจฺจํ ซ่ึงแทรกสิงอยูภาย
ในจิตใจออกหมดแลว จิตก็เท่ียงเทาน้ันเอง จิตเท่ียงก็คือจิตท่ีบริสุทธ์ิ เมื่อจิตเที่ยงก็วา
นิพพานเที่ยงเขาในอันเดียวกันนี ้ เราจะไปหานิพพานที่ไหน เมื่อเจอจิตที่บริสุทธิ์แลวก็
เขาใจทันทีไมตองถาม ไมตองอยาก เราจะเคยอยากเคยหิวแทบลมแทบตายก็ตาม เชน 
อยากไปสวรรค อยากไปพรหมโลก อยากไปนิพพาน ความอยากนี้เปนมรรคที่จะใหเรา
เกิดความอุตสาหพยายามว่ิงเตนขวนขวายเพ่ือจะไปภูมิน้ันๆ แตเมื่อเต็มภูมิแลว 
สวรรคก็ผาน พรหมโลกก็ผาน แมนิพพานก็ไมอยาก อะไรเปนนิพพานก็รูเสียภายใน
จิตใจน้ัน 
 คําวานิพพานน้ันเปนช่ือสมมุติอันหน่ึง ธรรมชาติของนิพพานจริงๆ นั้นคืออะไร 
ก็รูประจักษอยูกับจิตนี้เสีย ความหิวโหยซึ่งเคยรบกวนใหอยากเสาะแสวงหาเพื่อไป
นิพพานนั้นก็หมดไป ความอยากไมมี เม่ือความอยากไมมีแลวอะไรจะมากวนใจ ไมวา
ความอยากด ี ไมวาความอยากประเภทใด เชน ความอยากเปนกิเลสตัณหาก็เปนเรื่อง
กวนใจ ความอยากไปในทางที่ดีซึ่งเปนมรรคก็เปนเรื่องรบกวนเหมือนกัน แตความรบ
กวนอันนี้เพื่อจะใหทําทางที่ดี มันก็เปนขอกังวลความกังวลอยูเหมือนกัน เพราะเปน
งานที่เราจะตองทําเพื่อความพนทุกข 
 เมื่อไดผานพนความอยากอันนี้ไปทั้งหมด ถึงท่ีตนประสงคท่ีตนตองการแลว 
ความอยากทั้งหลายก็หายไปในทันทีทันใด เชนเดียวกับเราอยากมาวัดปาบานตาด มี
ความมุงหมายต้ังแตออกเดินทางทีแรก มุงตอวัดปาบานตาดเรื่อยมา พอถึงวัดปาบาน
ตาดแลวเทาน้ัน ความอยากไปวัดปาบานตาดก็หายไป นี่จะวาเราประมาทไหม ทั้งๆ ที่
เราอยากมาวัดปาบานตาด พอถึงวัดปาบานตาดแลวความอยากน้ันหายไป 



 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๑๑๗ 

๑๑๗ 

 ความอยากไปนิพพานก็เชนเดียวกัน เม่ือถึงธรรมชาติท่ีแทจริงท่ีเรียกวาเปน
นิพพานนั้นแลว จะอยากไปไหนอีก ความอยากไปนิพพานก็หมด เพราะเม่ือถึงจุดแลว
ก็หมดไปดวยกันไมวาอะไรทั้งสิ้น อยากรับประทานคือ ความหิว ความอยาก พอรับ
ประทานอิ่มแลวความหิวก็หมดไปแลว จะอยากอะไรอีกมันอิ่มแลว นี่เมื่อจิตอิ่มตัวก็
เปนอยางนั้นเหมือนกัน นี่อํานาจแหงการอบรมจิต จิตจะมีความเปล่ียนแปลงตัวเอง
กาวเขาสูความละเอียด ความดีเปนลําดับๆ 
 ความดีอยูกับจิต ไมไดอยูกับที่วาอดีต อนาคต ส่ิงท่ีลวงมาแลวและวันหนาหรือ
กาลหนาตอไป ภพหนาชาติหนาที่ยังไมมาถึง ขอใหจิตซ่ึงเปนตัวสําคัญในตัวเราและรับ
ผิดชอบนี้ดีเถอะ อยูไหนก็ผูน้ีแหละจะเปนผูดี ถาจิตน้ีไมดีเสียอยางเดียว จิตนี้เปนตัว
สั่งสมบาปสั่งสมกรรมตางๆ กอความเดือดรอนใหแกตนและผูอื่นตลอดเวลาแลว จะ
หวังภพใดชาติใดก็มีแตความหวังเฉยๆ แตส่ิงท่ีจะสนองความตองการยอมจะเปนผลท่ี
เกิดจากตนทําไวน่ันแล จะตองไปเจอตั้งแตความทุกขความเดือดรอนในอนาคตโดยไม
ตองสงสัย 
 เพราะฉะน้ัน การปรับปรุงแกไขจึงตองปรับปรุงที่ตัวของเรา ไมไดปรับปรุงที่
อดีตอนาคต ไมไดปรับปรุงที่วันเวล่ําเวลา สถานที่นั้นสถานที่นี้ ภพน้ันภพน้ี แตปรับ
ปรุงตัวของเราใหเหมาะสมกับความดีงาม เม่ือปรับปรุงตนใหเหมาะสมกับความดีงาม
แลว ไปอยูที่ไหนก็คือผูดีงามนั้นแล จะเปนผูทรงความสุขความเจริญดวยอํานาจแหง
ความดีงามน้ันๆ พาใหเปนไป จงมีความตั้งมั่นและมีความแนใจที่การปรับปรุงตัวใหดี
แตบัดน้ี จะไมเสียใจในภายหลัง ทั้งจะภูมิใจในตัวเราเองขณะที่มีชีวิตอยูนี ้
 การปฏิบัติศาสนาน้ัน ปฏิบัติใจเปนสําคัญ ใหพยายามสังเกตใจของเราใหดี 
เมื่อใจดีแลว ไปที่ไหนก็ไปเถอะคนเรา ไมไดวิตกวิจารณ ไมไดเดือดรอนวุนวาย มีแต
ความสุขความสบายเปนท่ีรองรับทุกกาลสถานท่ีไมสงสัย 

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติเพียงเทานี้ 
 


