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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ 

ใจจะงามไดเ้พราะธรรม 
 การฟังเทศน์ล้วนปรากฏผลในปัจจุบัน ควรให้มีสติอยู่กบัใจโดยเฉพาะ ไม่ต้องส่งออก

ไปสู่เสยีงที่ท่านเทศน์ แม้องค์ผู้เทศน์กไ็ม่ควรสนใจ แต่จะสนใจอยู่เฉพาะความรู้สกึของตน ใจ

เมื่ออยู่กบัที่ เมื่ออยู่กบัตัว เสยีงที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสมัผสัความรู้ที่อยู่กบัตัวน้ันแล 

เช่นเดียวกบัเราอยู่ในบ้านของเรา แขกจะมาจากที่ไหน ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย มาจ านวนมากน้อย รู้

ทั้งนั้น เพราะเราอยู่ในบ้าน ถ้าเราออกนอกบ้านไปเสยี จะมีคนมาจ านวนมากน้อยเพียงไร เราก็

ทราบไม่ได้ ใจที่ส่งออกไปจากตัว ย่อมไปรับทราบในสิ่งต่างๆ นอกจากตัวไป เลยไม่ค่อยทราบ

เร่ืองของตัว 

การแสดงธรรมนี้ เพ่ือเป็นการเตือนให้ทราบเร่ืองของตัว เมื่อใจอยู่กบัตัวแล้วย่อมทราบ 

เพราะธรรมไม่ว่าจะแสดงในคร้ังใดๆ ตั้งแต่คร้ังพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและ

อนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้า กต้็องแสดงถึงเร่ืองความมีอยู่เป็นอยู่ของเราทุกๆ ท่าน ซ่ึงมีอยู่กบั

ตัวด้วยกนั ฉะนั้นเมื่อตั้งใจให้อยู่กบัตัว มีสติรับรู้อยู่กบัตัวเองคือใจ ท่านแสดงไปมากน้อยย่อม

รับทราบได้ทุกระยะๆ ความสมัผสัแห่งธรรมคือระหว่างความรู้ของเรากบัธรรมสมัผสักันนั้น 

ย่อมท าให้ความรู้สกึของเราสบืเนื่องกนักบัความสมัผสัแห่งธรรมไปเร่ือยๆ วาระจิตที่จะคิด

ออกไปในสิ่งต่างๆ ตอนน้ันกร็ะงับไป เพราะกระแสของธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกบัใจที่ต้ังไว้โดย

ชอบ เมื่อความรู้สกึกบัธรรมที่ท่านแสดงเข้าไปสมัผสักบัใจ กลมกลืนกนักบัใจไปเร่ือยๆ ใจ

ย่อมได้รับความสงบในขณะที่ฟัง 

ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าจิตผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใสน้ัน ผ่องใสเพราะจิตได้รับความสงบใน

ขณะที่ฟัง ถ้าไม่สงบกไ็ม่ผ่องใส เราคิดดูน า้แม้จะไม่มีตะกอนอะไรเลย เวลาถูกกวนกยั็งข้ึนฟอง

ให้เราเหน็ ฟองนั้นไม่ใช่เป็นปรกติของน า้อนัด้ังเดิม แต่ปรากฏขึ้ นมาใหม่เพราะการถูกกวน ใจ

กเ็ช่นเดียวกนั ถ้าไม่สงบกไ็ม่ผ่องใส ถูกกวนด้วยอารมณ์ ถูกกวนด้วยความคิดความปรุงของ

ตน ใจกขุ่็นมัวได้ เพราะการรบกวนจากอารมณ์ต่างๆ ขณะที่ฟังเทศน์ให้มีแต่เสยีงธรรมะ

เท่าน้ันเข้าไปเกี่ยวข้องกบัจิตใจ จึงเป็นเหมือนกบัสารส้มที่ไปกวนน า้ที่ขุ่นให้ปรากฏเป็นน า้ที่ใส

ขึ้นมา 

เพราะเสยีงของธรรมกบัเสยีงอย่างอื่นนั้นผดิกนั เร่ืองของธรรมกบัเร่ืองอย่างอื่นผดิกนั 

ฉะน้ันจิตที่คิดถึงเร่ืองธรรมกบัคิดถึงเร่ืองอื่นน้ัน ผลที่เกดิข้ึนจากความคิดทั้งสองประเภทนี้จึง

ต่างกนั ถ้าคิดเร่ืองธรรมแล้วท าใจให้เกดิความสงบเยือกเยน็ร่ืนเริงบันเทงิ และมีพลังภายในใจ

ได้ดีกว่าเราคิดอย่างอื่น แม้จะเป็นเวลาเท่ากนักต็าม ฉะน้ันในคร้ังพุทธกาลท่านที่แสดงไว้ว่า 

ผู้ฟังเทศน์ได้ส าเรจ็มรรคผลนิพพานนั้น แต่ก่อนกย็ังเป็นเหตุให้สงสยั แต่เวลาปฏบิัติเข้าจริงๆ 
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แล้วเช่ือร้อยเปอร์เซน็ต์ว่าเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆ ผู้ที่เป็นขิปปาภิญญาสามารถที่จะรู้ได้เรว็

อย่างน้ี ท่านกส็ามารถรู้ได้ด้วยการสดับธรรมที่ท่านแสดงไปโดยล าดับ ต้ังแต่ธรรมะข้ันต ่า จิตก็

คล้อยตามพิจารณาตามจนสามารถหลุดพ้นไปได้ ถ้าเป็นพวกทนัธาภิญญาคือรู้ได้ช้า กค่็อย

ผ่านไปได้เป็นระยะๆ ได้ฟังธรรมในคร้ังนี้ ผ่านไปได้ระยะหนึ่ง ฟังธรรมคร้ังต่อไปผ่านไปได้อกี

ระยะหนึ่ง 

เราปฏบิัติจิตใจของเราเป็นไปอย่างไรบ้าง ในขณะน้ันเราอยู่ในจุดใด พอกระแสของ

ธรรมที่ท่านแสดงไปถึงจุดน้ัน จิตใจของเราต้องจ่อว่าท่านจะแสดงไปอย่างไรบ้าง เพราะขณะนี้

เราติดอยู่ในจุดน้ี พอท่านแสดงผ่านไปในจุดน้ันเท่านั้นเรากเ็ข้าใจ แล้วผ่านพ้นไปได้ในจุดน้ัน 

แล้วไปติดข้องอยู่ข้างหน้าอกี พอได้ฟังไปเร่ือยๆ แล้วผ่านไปเร่ือยๆ จนกระทั่งถึงจุดหมาย

ปลายทางได้ น่ีที่ท่านว่าฟังเทศน์ได้ส าเรจ็มรรคผลนิพพาน ส าเรจ็อย่างน้ี คือส าเรจ็เป็นข้ันๆ 

ข้ึนไปเป็นระยะๆ ถ้าผู้ที่ช้ากค่็อยส าเรจ็เป็นระยะๆ ถ้าผู้ที่เรว็กอ็าจจะส าเรจ็ในคร้ังเดียวน้ันกไ็ด้ 

การฟังธรรมจึงเป็นเร่ืองส าคัญ และเป็นภาคปฏบิัติไม่ด้อยกว่าการปฏบิัติอย่างอื่นโดย

ทางปฏบิัติเช่นเดียวกนั เช่นนั่งสมาธภิาวนาหรือเดินจงกรม นั่งฟังธรรม ทั้งสามวาระนี้  อาจเป็น

การนั่งฟังธรรมจะได้รับผลรวดเรว็หรือง่ายกว่าการท าโดยล าพังตนเอง เพราะมีผู้ปรุงผู้แต่งให้

เสรจ็ ถ้าเป็นอาหารกม็แีม่ครัวปรุงแต่งให้เสรจ็เรียบร้อยแล้ว เราเป็นแต่เพียงผู้รับประทาน

เท่านั้น การพิจารณาโดยล าพังตนเองนั้นเป็นเหมือนกบัเราเป็นแม่ครัวเอง ท าเอง การฟังธรรม

ท่านที่แสดงให้ฟังน้ัน เหมือนกบัเราเป็นผู้คอยรับประทานเท่านั้น ท่านเป็นผู้หยิบยื่นให้โดย

ล าดับๆ ธรรมะข้อใดที่ถูกกบัจริตจิตใจของเรากเ็ข้าถึงจิตใจในขณะน้ันทนัท ี สิ่งที่ข้องใจอยู่ก็

เป็นเหตุให้ปลดเปล้ืองไปได้ในขณะที่ฟังธรรม 

ตามปรกติของใจที่ท  าโดยล าพังตนเอง เช่นน่ังสมาธภิาวนาอย่างน้ี ถ้าจิตไม่มีรากฐานอยู่

ก่อนแล้ว รู้สกึบังคับได้ยาก วอกแวกคลอนแคลน ก าหนดไว้ในธรรมบทใดบทหนึ่งได้ช่ัวระยะ

กาลเท่านั้น แล้วกป็ล่อยอารมณ์นั้นไปเสยี คิดเร่ืองนั้นเร่ืองนี้กว่าจะรู้สกึตัวกเ็วลาเสยีไปต้ังนาน 

แล้วย้อนกลับมาพิจารณาอกีก าหนดอกี แล้วกเ็ผลอไปอกี ก าหนดอกีแล้วเผลอไปอกี เลยตั้ง

เนื้อตั้งตัวให้เป็นความสงบในขณะน่ังนั้นไม่ได้ 

แต่การฟังธรรมนั้นผิดกนั เพราะความสบืต่อแห่งสติหนึ่ง ความจดจ่อของใจที่เตม็ไป

ด้วยสตหินึ่ง แล้วกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปมีความสมัพันธเ์กี่ยวเน่ืองกบัความรู้สกึของ

เราไปเป็นล าดับล าดาหนึ่ง เมื่อพร้อมด้วยองค์แล้วเช่นนี้  ใจจึงค่อยได้รับผลคือความสงบสขุ

ขึ้นมาเป็นล าดับๆ จนกระทั่งจิตรวมสงบลงไปในขณะที่ฟังเทศน์เลยกม็ีจ านวนไม่น้อยใน

บรรดานักปฏบัิติ แต่ท่านไม่พูดเท่าน้ันเอง ผลเป็นอย่างน้ันที่เกดิข้ึนจากการฟังธรรม บาง

ขณะที่ฟังเข้าถึงใจจริงๆ น้ี จิตรวมไปจนกระทั่งหายเลยการฟังเทศน์ เสยีงไม่มีเลย นั่นเรียกว่า

จิตเข้าถึงที่แล้ว ปล่อยเร่ืองอะไรภายนอกเสยีทั้งหมด ทรงความรู้ไว้โดยเฉพาะ นั้นเรียกว่าจิต
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เป็นตัวของตัวในขณะนั้น ซ่ึงเกดิข้ึนจากการฟังธรรม หลักของการฟังธรรมจึงเป็นเร่ืองส าคัญ 

เป็นความจ าเป็นไม่ด้อยกว่าการปฏบิัติภาคอื่นๆ 

บรรดาพระนักปฏบัิติที่ท่านมีความรักใคร่มีความเคารพ ฝากชีวิตจิตใจกบัครูกบั

อาจารย์นั้น ความมุ่งหมายส่วนใหญ่ของท่านกคื็อการสดับธรรมจากครูบาอาจารย์ ประหนึ่งว่า

ถอดจิตดวงนี้ ใส่จิตดวงนั้น หรือถอดธรรมจากนี้สู่จิตดวงนั้น คือว่าจิตสอนจิต ท่านปฏบิัติ

อย่างไร รู้ เหน็อย่างไร เคยผ่านไปยังไงบ้าง ท่านกอ็ธบิายถึงเร่ืองความเป็นความมีของท่าน ซ่ึง

มีความเกี่ยวโยงหรือเหมอืนๆ กนักบัเร่ืองของเรา เมื่อเราได้ยินได้ฟังเข้าไปเร่ืองน้ันเหมือนๆ 

กนั เรากเ็ข้าใจได้และปลดเปล้ืองไปได้โดยล าดับ เพราะอ านาจแห่งธรรมที่ท่านแสดงไป 

เพราะฉะน้ันการที่ท่านแสดงธรรมให้เราฟังน้ัน จึงเป็นเหมือนกบัท่านปรุงอาหารแล้วหยิบย่ืน

ให้เรารับประทานอย่างสะดวกสบาย 

จิตเป็นแต่เพียงคอยฟังขณะที่ท่านแสดงเท่าน้ัน ให้มีความรู้สกึอยู่กบัตัว ธรรมะบทใด

บาทใดไม่ได้ขาดตกบกพร่อง จะต้องเข้าไปสมัผสัความรู้ที่ต้ังไว้แล้วด้วยดีน้ันทุกระยะ นั่นละจิต

ได้รับความสงบเยือกเยน็ในขณะน้ัน น่ีหมายถึงข้ันของความสงบ ถ้าหมายถึงข้ันปัญญากเ็ป็น

อกีแง่หน่ึง คือขณะท่านแสดงธรรม ส าหรับท่านผู้ที่มีภมูิแห่งปัญญาซ่ึงก าลังก้าวเดินอยู่แล้ว 

ไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะจิตที่เกี่ยวข้องกบัปัญญา ท่านแสดงไปในจุดใด จิตจะต้องพยายามขยับ

ตามๆ พิจารณาตาม ขยบัตามเร่ือย ขยับตามเท่าไรกเ็หน็การถอดถอนกเิลสของตนออกไปเป็น

ล าดับๆ เป็นอย่างน้ี แล้วมีความเพลินต่อเสยีงแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปทุกระยะๆ ลืมเนื้อลืม

ตัว จะกี่ช่ัวโมงไม่ก าหนด 

แม้ผู้ที่ต้ังอยู่ในความสงบกเ็ช่นเดียวกนั ขณะที่ฟังธรรม ยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์มั่น

ท่านแสดงธรรมแต่ละคร้ัง อย่างน้อยต้องสองช่ัวโมงข้ึนไป บางคร้ังถึง ๔-๕ ช่ัวโมงกม็ี แต่ดูนัก

ปฏบิัติแล้วขออภัยเหมือนหัวตอ เหมือนไม่มีหัวใจเลย นั่งนิ่งเงียบ องค์ท่านเองกเ็ช่นเดียวกนั 

เพราะต่างองค์ต่างเพลินในธรรม ผู้แสดงกม็ีแต่ความรู้กบัธรรมที่สมัผสัข้ึนมาภายในใจ

โดยเฉพาะๆ ในบทธรรมที่จะแสดงออกเท่าน้ัน ผุดข้ึนมาๆ กแ็สดงไปตามล าดับล าดาของ

ธรรมที่ผุดข้ึนมา ไม่มีความรู้สกึที่เกี่ยวข้องไปกบัอารมณ์อื่นๆ เข้ามาเคลือบแฝงในขณะน้ันเลย 

มีแต่ความรู้กบัธรรมที่สมัผสัข้ึนจากใจโดยเฉพาะๆ แล้วระบายออกมาทางวาจาให้บรรดาท่าน

ผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกนั  

ผู้ที่ฟังกม็ีแต่ความรู้สกึของตนน้ันกบักระแสแห่งธรรมที่เข้ามาสมัผสักบัใจเทา่น้ัน ไม่มี

อย่างอื่นเข้ามาเจือปนเช่นเดียวกนั เมื่อใจกบัธรรมได้มีความสมัผสัต่อเนื่องกนัเป็นล าดับล าดา

ย่อมหยั่งลงสู่ความสงบ ถ้าใจอยู่ในฐานะแห่งความสงบ ถ้าใจก้าวออกสู่ด้านปัญญาแล้วกม็ีแต่

ความเพลิดเพลินกบักระแสแห่งธรรมของท่านเป็นล าดับๆ ทั้งผู้ที่ต้ังอยู่ในความสงบ ทั้งผู้ที่

คิดค้นด้วยปัญญาตามกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไป เป็นผู้มีความเพลิดเพลินไปด้วยกนั 
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ลืมเวล ่าเวลา ฉะน้ันจะน่ังอยู่กี่ช่ัวโมงในขณะฟังธรรม จึงไม่มีการเหนด็เหนื่อยเมื่อยล้า มีแต่

ความร่ืนเริงบันเทงิภายในจิตใจ น่ีท่านเรียกว่า ธมฺมปีติ สุขํ เสติ ความปีติในธรรมย่อมท าให้

อยู่เป็นสขุ คือนั่งอยู่กเ็ป็นสขุสบาย 

น่ีเรียนให้ทราบถึงความส าคัญในการฟังเทศน์ เป็นความส าคัญอย่างนั้น การพยายาม

ตกแต่งจิตใจของเราให้สวยงามให้สะอาด น่ีเป็นของท าได้ยากกว่าสิ่งอื่นใด แต่เป็นของที่มี

คุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดเช่นเดียวกนั แม้จะยากล าบากเรากท็ราบอยู่ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก 

พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ช าระดัดแปลงจิตใจ ให้งามที่ใจน่ันแหละเป็นสิ่งที่งามย่ิงกว่าสิ่ง

ทั้งหลายในบรรดาสิ่งของที่งามในโลก ใจงามเป็นที่หน่ึง ใจจะงามได้เพราะธรรม เพราะการ

ฝึกฝนอบรม เพราะการดัดแปลง แม้แต่ไม้ถึงจะเป็นไม้ชนิดใด ไม้เนื้อแขง็ ไม้เนื้ออ่อน ถ้าเรา

ไม่น ามาดัดแปลงแต่งให้ตามความต้องการของเราแล้ว แม้จะเป็นไม้ชนิดใดๆ กต้็องเป็นต้น

เป็นล าอยู่อย่างนั้น ไม่ส าเรจ็ประโยชน์อนัใด ผลที่สุดไม้ดี ไม้ไม่ดี ไม้เน้ือแขง็ไม้เน้ืออ่อนน้ัน ก็

ไม่เกดิประโยชน์อะไรเท่าๆ กนั แต่เมื่อน ามาท าประโยชน์ตามความฉลาดของนายช่างแล้ว ไม้

ทั้งสองประเภทนั้นจะส าเรจ็ประโยชน์ตามฐานะของตน 

ใจของเรากเ็ช่นเดียวกนั เพราะใจเกดิข้ึนมาจากสิ่งโสมมทั้งหลาย ได้แก่กเิลสอาสวะเป็น

เคร่ืองพาให้เกดิ จะต้องมีสิ่งโสมมเป็นธรรมดาที่ฝังอยู่ภายในตนเอง จึงเรียกว่าเป็นจิตที่ไม่

สะอาด เป็นจิตที่ไม่สวยงาม เป็นจิตที่เตม็ไปด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่ท่านว่าข้ี

โลภ ขี้ โกรธ ขี้หลง หรือว่าขี้ เตม็ตัว ค าว่าขี้นั้นฟังแล้วไม่น่าฟังเลยแต่เรากช็อบ โดยหลัก

ธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้น พอออกมาทางหูกไ็ม่อยากฟัง ออกมาทางปากไม่อยากได้ยิน  

แต่เมื่อเข้าสู่ทางใจแล้วชอบ ชอบท าไม ชอบข้ีโลภขี้ โกรธขี้หลง ขี้ เกยีจข้ีคร้าน มีแต่ขี้ เตม็ตนเตม็

ตัว ฝังอยู่ภายในใจ เพราะฉะน้ันใจจึงเป็นใจที่สกปรกโสมม แต่เรากช็อบ เมื่อความชอบสิ่ง

เหล่าน้ีมีอยู่ สิ่งเหล่าน้ีจึงต้องสนิทติดจมกบัจิตใจ ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกนัได้ ถ้าไม่เหน็

โทษเสยีกาลใด ฉะนั้นธรรมท่านจึงจี้ เข้าไปในจุดนั้น ว่านั้นเป็นของสกปรกของโสโครกให้ล้าง

ด้วยน า้คือธรรมะ 

ธรรมะไม่ว่าบทใดเป็นเหมือนกบัน า้ที่สะอาด กพ็อชะล้างสิ่งสกปรกภายในจิตใจของเรา 

หากจะเกดิความเกยีจคร้าน เกดิความอ่อนแอท้อแท้ข้ึนมากใ็ห้ร าลึกถึงพระพุทธเจ้า ดังที่เรา

เปล่งวาจาถึงทา่นว่าเป็นสรณะ ว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ 

การถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงน้ันถึงอย่างไร ไม่เพียงแต่เปล่งวาจาถงึพระองคเ์ท่านั้น ต้องระลึก

ถึงคุณสมบัติ ถึงคุณงามความดี ถึงปฏปิทาที่พระองค์ท่านพาด าเนินมา ท่านด าเนินอย่างไร 

ท่านด าเนินแบบความขี้ เกยีจมักง่ายเหมือนอย่างเรานี้  หรือท่านด าเนินอย่างไร 

ถ้าเราต้องการทา่นเป็นศาสดาอย่างแท้จริงแล้ว ท่านด าเนินอย่างไร แม้เราจะไม่ได้แบบ

ท่าน กค็วรจะเป็นแบบศิษย์ที่มีครูอยู่บ้าง พยายามฝึกฝนอบรมตนให้เป็นไปตามร่องตามรอย 
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สมกบัว่าลูกศิษย์มีครู คือศาสดาเป็นครูของเรา และสมกบันามว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ  น่ีจะ

เป็นที่ถึงจิตถึงใจเรา ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ธรรมกคื็อธรรมชาติที่สะอาด ไม่มีอะไรที่จะเทยีบเท่า 

เป็นสิ่งที่ประเสริฐ สิ่งที่ประเสริฐเมื่ออยู่ในสถานที่ใดต้องประเสริฐ สิ่งที่ดีจะเกบ็ไว้ในหีบในตู้ใน

อะไรกต็าม ย่อมดีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตน ธรรมใครจะค้นพบ ไม่ค้นพบกต็ามย่อมเป็น

ธรรมชาติประเสริฐอยู่เช่นนั้น 

เพราะฉะน้ันใจเมื่ออาศัยธรรมเป็นเคร่ืองพ่ึงพิงองิอาศัย สมกบัค าว่า ธมฺมํ สรณํ คจฺฉา

มิ แล้ว ใจย่อมจะสะอาดสวยงามขึ้นมาเป็นล าดับๆ ด้วยอ านาจแห่งการซักฟอก การแก้ไข การ

ดัดแปลง การส่งเสริม ดังที่เราท่านทั้งหลายได้บ าเพญ็มาทั้งด้านการให้ทาน การรักษาศีล การ

เจริญภาวนา และการฟังธรรมอยู่ในขณะน้ี ล้วนแล้วแต่เป็นวิธทีี่จะตบแต่งจิตใจของเราให้

สวยงาม งามด้วยศีลงามด้วยธรรม คนที่มีใจงามน้ันย่อมเป็นคนที่มีความสขุ  

ค าว่า สุขํ สุขํ คือความสขุน้ัน ไม่ว่าสมัยใดๆ แม้แต่สตัว์เดรัจฉานกย็ังชอบตลอดมา

จนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัย เป็นธรรมชาติที่มีคุณค่าอยู่เสมอ สิ่งที่มีคุณค่าน้ีควรจะได้เป็น

สมบัติส าหรับครองในตัวของเราบ้าง สมบัติที่ส าคัญกไ็ด้แก่ธรรมสมบัติ ที่จะสามารถท าจิตของ

เราให้ได้รับความสขุความสบายได้ ดังนั้นจึงควรพยายามตบแต่งจิตใจให้สวยงาม กาย วาจา 

หรือรูปร่างสงัขารร่างกายของเรานี้  เป็นธรรมชาติอนัหน่ึงที่กรรมได้ปรุงแต่งข้ึนมาแล้ว เป็นรูป

ไหนกร็ูปนั้น ร่างไหนกร่็างนั้น สงูต ่าด าขาวกต็ามประเภทของกรรมซ่ึงเป็นผลปรากฏตัวขึ้น

มาแล้ว แก้ไขไม่ได้ ส่วนใจน้ีเป็นสิ่งที่ควรจะแก้ไขได้อยู่ แม้จะเศร้าหมองหรือสกปรกโสมม

ขนาดใดกต็าม ถ้ามีความพยายามความขยันหมั่นเพียร อุตส่าห์ช าระซักฟอกอยู่เสมอ ใจจะมี

ความผ่องใสหรือสวยงามขึ้นมาเป็นล าดับ 

คนที่มีใจงาม คนที่มีใจสงบ คนที่มีใจเยือกเยน็ ช่ือว่าเป็นผู้มีคุณค่า แม้สมบัติเงินทอง

จะไม่มีจ านวนมากมายเพียงไรกต็าม แต่คนนั้นกช่ื็อว่าได้ครองความสขุ ประจักษ์ใจของตนเอง 

น่ีเป็นความสขุที่สมัผสัคือความสขุภายในใจ ความสขุภายนอกเรากไ็ม่ได้ประมาท เพราะกายก็

ต้องอาศัยที่พ่ึง เช่นที่อยู่อาศัย ที่หลับที่นอน เสื้อผ้าอาหารการบริโภค เป็นที่อาศัยของกาย อนั

น้ีเป็นความจ าเป็นอย่างหน่ึงที่จะต้องขวยขวายเพ่ือโลก จะอยู่อย่างเฉยๆ ไม่ได้ เพราะธาตุขันธ์

มีความต้องการกบัสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอมา 

ทนีี้ ส่วนใจซ่ึงเป็นธรรมชาติอนัหนึ่ง แม้จะอยู่ในกายกต็าม แต่อาหารของใจนั้นไม่ใช่สิ่ง

เหล่าน้ี ได้แก่ความสขุหรือความทุกข์ที่ใจจะต้องคว้าให้ได้ ไม่ได้อย่างหน่ึงต้องเอาอย่างหน่ึงเข้า

มาเป็นคู่เคียงของใจ เราเป็นเจ้าของของใจควรจะหาสิ่งที่เป็นคู่เคียงอนัดีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น

ความสขุความสบาย ความสขุจะเกดิข้ึนเพ่ือใจนี้จะเกดิข้ึนในทางใด จึงจะเป็นความชอบธรรม 

นอกจากเกดิข้ึนด้วยการช าระจิตใจของเราให้มีความสงบเยือกเยน็เทา่น้ี ไม่มีทางอื่นใดที่จะย่ิง

ไปกว่า 
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ฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ท่านจึงสอนให้เราอบรมจิตใจ ให้มี

ความสงบเยือกเยน็ จะได้เหน็ผล อยัมภทนัตา คือปัจจุบันเรากเ็ป็นสขุ นั่งอยู่นี้กเ็ป็นสขุ เราจะ

ไปโลกไหนๆ ถ้าใจมีความสงบสขุเยน็ใจ เฉพาะอย่างย่ิงคือจิตน้ีได้หลุดพ้นจากสิ่งเกี่ยวข้อง

พัวพันทั้งหลายมาดั้งเดิมเสยีโดยสิ้นเชิง จะอยู่โลกไหนอยู่สถานที่ใด อยู่ในอริิยาบถใด ย่อมไม่

มีอดีตอนาคตส าหรับจิตดวงน้ัน ที่จะให้เกดิความว้าวุ่นขุ่นมัวด้วยอดีตกดี็ ด้วยอนาคตกดี็ ขณะ

ปัจจุบันที่น่ังอยู่นอนอยู่กดี็ จะไม่มีในจิตดวงน้ี น่ีเพราะเหตุใด เพราะจิตได้สั่งสมคุณงามความ

ดีจนเป็นที่พอตัวแล้ว จึงไม่ต้องการสิ่งใดเข้ามาเพ่ิมเติมหรือส่งเสริมอกีต่อไป ท่านจึงว่า ปุญญ

ปาปปหินบุคคล.ผู้มีบุญและบาปอนัละเสยีแล้ว 

ค าว่าบุญได้แก่ความสขุอนัเกี่ยวกบัความสมมุติ ซ่ึงเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงอยู่น้ัน ท่าน

ส ารอกปอกออกหมด ไม่มีสิ่งใดเหลือ ค าว่าบาปกห็มายถึงสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายที่จะท าให้

เกดิความทุกข์ น้ันกเ็ป็นสิ่งที่เคลือบแฝง ไม่ใช่ธรรมชาติของจิตแท้ กไ็ด้ถูกช าระซักฟอกออก

เสยีจนหมด ค าว่าสมมุติอนัได้แก่บุญแก่บาปน้ีซ่ึงเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงภายในใจ ได้ถูกก าจัดปัด

เป่าออกเสยีโดยสิ้นเชิง ไม่มีสิ่งใดเหลือ เหลือแต่หลักธรรมชาติของจิตแท้ล้วนๆ นั้นแลคือ

ความพอดีของใจ ถ้าเป็นน า้กเ็ตม็แก้ว จะเพ่ิมลงไปอกีแม้หยดหนึ่งกต้็องไหลออกไปหมด ไม่มี

เหลืออยู่ จะเหลืออยู่เพียงความพอดีที่น า้เตม็ขอบปากแก้วเท่าน้ัน 

ใจกเ็ช่นเดียวกนั เมื่อได้ช าระซักฟอกให้ถึงความเตม็ที่พอดีของตนแล้ว โลกธรรมทั้ง

แปดที่ทา่นอธบิายไว้นั้นเป็นเร่ืองของสมมุติทั้งหมด จิตรู้เท่าปล่อยวางเสยีโดยสิ้นเชิง เมื่อเป็น

เช่นนั้นนั่งอยู่กพ็อ เดินอยู่กพ็อดี อริิยาบถทั้ง ๔ คือ ยืนเดินน่ังนอน เป็นความพอตัวอยู่ส าหรับ

ใจดวงนั้น จะตายในวันใดเดือนใดปีใดไม่เป็นปัญหา ไม่ได้คิดให้ว้าวุ่นขุ่นมัว ไม่เป็นเคร่ืองกวน

จิตใจ เพราะไปไหนกคื็อธรรมชาติที่พอตัวอยู่น้ีแล้ว จะมีอดีตอนาคตที่ไหนเข้ามาแทรก 

เพราะค าว่าอดีตอนาคตหรือสถานที่กดี็ หรือว่าเวล ่าเวลากดี็ เป็นเร่ืองของสมมุติซ่ึงเป็น

สิ่งที่เคลือบแฝงทั้งน้ัน จิตน้ีไม่ใช่จิตต้องการความเคลือบแฝงสิ่งใดทั้งหมด จึงไม่เกี่ยวข้องกบั

สิ่งเหล่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นอดีตอนาคตของจิตดวงนั้นจึงไม่มี มีแต่ความพอตัวอยู่เพียงเท่านั้น 

ไม่ว่าหลับต่ืนลืมตา ไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่ หรือจะตายเมื่อไร ความเป็นอยู่กบัความตายไปนั้นมี

น า้หนักเท่าๆ กนั คือไม่ได้มีความกลัวในเร่ืองตาย หรือว่าตายแล้วจะไปเกดิในสถานที่ใดอกีก็

หมดปัญหา เพราะปัจจุบันได้รู้เท่าและปล่อยวางเสยีโดยสิ้นเชิงแล้ว บรรดาสมมุติที่จะให้เกดิ

ความวุ่นวายทั้งหลาย ไม่มีอยู่ภายในใจ เรียกว่าเป็นใจที่พอตัว 

น่ันละท่านว่าเมืองพอ เราจะหาที่ไหน ถ้าไม่หาได้ที่ดวงใจ เพราะเมืองบกพร่องกคื็อ

หัวใจของคนเราของสตัว์น่ีละ บกพร่องอยู่เสมอ ท่านว่า นตฺถ ิตณฺหาสมา นที แม่น า้เสมอด้วย

ตัณหาความทะเยอทะยานอยากของใจน้ีไม่มี อะไรเสมอน้ีไม่มี  น่ีคือความบกพร่องกม็ีอยู่ที่ใจ 

เมื่อช าระความหิวโหยทั้งหลายออกแล้วด้วยธรรมะ กลายเป็นใจที่บริสทุธิ์พอตัวข้ึนมาแล้ว จึง
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ไม่มีความหิวความโหย ไม่มีความกลัว อยู่กส็บาย ไปกเ็ป็นสขุ อนาคตกบัอดีตเป็นอนัเดียวกนั 

คือมารวมอยู่ในปัจจุบันอนัเดียวกนัหมด 

จะตายวันน้ีเดือนน้ีปีหน้าไม่ส าคัญ เมื่อจิตได้เข้าถึงความพอตัวแล้ว กาลสถานที่ไม่

ส าคัญทั้งน้ัน เพราะผู้น้ีไม่เกี่ยวข้อง ถ้าหากว่าเราไม่ได้เทยีบเหตุเทยีบผลบวกลบกนัดูว่า การมี

ชีวิตอยู่น้ัน จะท าประโยชน์ให้โลกได้รับมากมายเพียงไร กบัความตายไปเสยีในวันน้ี ผู้ที่จะควร

ได้รับประโยชน์จากเรานี้จะมีจ านวนเท่าไร เมื่อเรามาบวกลบดูเช่นนี้แล้ว การเป็นอยู่นั้นมี

น า้หนักมากกว่ากเ็ป็นอยู่ และพอใจในความเป็นอยู่ที่จะท าประโยชน์ต่อไป แต่ไม่ได้หมายถึง

พอใจความเป็นภพเป็นชาติ มีความเมตตาสงสารผู้ที่ควรได้รับประโยชน์กท็ าประโยชน์ไปจนถึง

อวสานแห่งชีวิตเท่านั้น 

ถ้าไม่ได้เทยีบประโยชน์ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ความเป็นอยู่กบัความตายไปของ

ธาตุขันธอ์นันี้มีเท่ากนั ไม่มีอะไรที่จะย่ิงหย่อนกว่ากนั เพราะจิตน้ันไม่เกี่ยวข้องกบัธาตุกบัขันธ์

กบัอายตนะเหล่าน้ี จิตเป็นจิตที่บริสทุธิ์ แม้จะอาศัยขันธอ์ยู่กเ็ป็นธรรมชาติที่บริสทุธิ์อยู่โดย

ล าพังตนเอง จะดับจะสลายเมื่อไรไม่มีปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้อง ว่าท่านได้น่ังสมาธอิยู่หรือไม่เวลา

ท่านตาย หรือท่านตายด้วยอุบัติเหตุ หรือตายด้วยวิธใีดเหตุใดกต็าม ธรรมชาติที่บริสทุธิ์แล้วจะ

ไม่เป็นของก าเริบ เพราะตายด้วยวิธน้ัีนๆ แต่จะเป็นธรรมชาติที่บริสทุธิ์อยู่โดยล าพังตนเอง

ตลอดกาลที่เรียกว่าอกาลิโก ค าว่าอกาลิโกอนัแท้จริงน้ันกห็มายถึงธรรมชาติน้ีน่ีแลเป็นสิ่ง

ส าคัญ  

ท่านว่าธรรมะเป็นอกาลิโก เราเทยีบไปทางฝ่ายเหตุฝ่ายผลกถู็ก นั่นเป็นถูกประเภทหนึ่ง 

ท ากาลใดสมัยใดกไ็ด้รับผล ไม่ได้มีหน้าแล้งหน้าฝน ไม่มีกลางวันกลางคืน เหตุต้ังลงที่ไหน ผล

ปรากฏข้ึนที่น่ัน น่ีกถู็ก แต่จะให้แม่นย าจริงๆ กคื็อหมายถึง ธมฺโม ปทีโป ได้แก่จิตดวงที่

บริสทุธิ์เตม็ที่แล้ว เป็นความสว่างไสวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน ไม่มีเวล ่าเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง 

คืออกาลิโกแท้ ได้แก่จิตดวงนี้  ถ้าเราได้พยายามช าระเข้าไปจริงๆ จิตดวงนี้จะเป็นอะไร ถ้าไม่

เป็นอย่างนี้ ไม่มีทางอื่นเป็นทางเดินไป 

เพราะศาสนธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ถ้านับเป็นกริิยาหรืออุบายต่างๆ เพ่ือจะ

น ามาสอนโลก มีจ านวนถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธน์ั้น ล้วนแล้วต้ังแต่อุบายที่จะแก้ไข

ดัดแปลงจิตใจของตน หรือจะช าระซักฟอกกเิลสประเภทต่างๆ ที่ซ่องสมุอยู่ภายในจิตใจให้

เหือดแห้งหรือหมดไปเป็นล าดับๆ จนกลายเป็นจิตที่บริสทุธิ์ข้ึนมาด้วยธรรมะเหล่าน้ันเท่าน้ัน 

ไม่มีธรรมะบทใดที่จะสอนคนให้สั่งสมกเิลส ให้ไปเกดิในช่องนั้นช่องนี้  ให้มีบาปหาบไปจน

หนักจนหนา นอกจากจะช าระซักฟอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ให้หมดไป 

แล้วจิตจะเป็นอะไร ถ้าลงได้ด าเนินตามแถวธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ช้ีแจงแสดงไว้แล้ว

นี้  ไม่มีทางอื่นให้เป็นไป นอกจากจะเป็นไปอย่างนี้ท่าเดียวเท่านั้น เพราะธรรมะเป็นสวากขาต
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ธรรม ตรัสไว้ชอบ เหตุที่จะตรัสไว้ชอบกคื็อรู้ชอบ เหตุที่ทรงรู้ชอบกเ็พราะการปฏบัิติชอบของ

พระองค์เป็นมาโดยล าดับ พระองค์เองเป็นพระองค์แรกที่ได้ค้นพบศาสนาที่แท้จริง และเหน็

ของจริงขึ้นมาเป็นพระองค์แรก เพราะฉะน้ันศาสนาพุทธเราจึงไม่ใช่ศาสนาลัทธ ิ (ต้นฉบับจบ

แค่นี้ )  

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 

และทางสถานีวิทยุเสยีงธรรม FM103.25MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ 

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

