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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๑๑  

ชีวิตนี้ เป็นของเล็กนอ้ย 
 การงานของพระพุทธเจ้าที่ได้เสาะแสวงหา ถือประโยชน์จากการบ าเพญ็ที่เรียกว่างาน

ของพระองค์ มาแจกจ่ายบรรดาพุทธบริษัทเราทั้งหลาย ให้เป็นมรดกตกทอดมาจนกระทั่งถึง

ทุกวันนี้  นับเป็นสิ่งที่โลกต้องการตลอดมา น่ันคือผลได้แก่ความสขุ น่ีคือการบ าเพญ็ที่เรียกว่า

การงาน การกระท าทุกด้านถ้าเราจะเรียกเป็นแบบทางโลกกเ็รียกว่างาน แต่ทางศาสนาท่าน

เรียกว่าการบ าเพญ็ ความจริงกคื็องานน่ันเอง งานภายนอกงานภายใน งานภายนอกกดั็งที่เรา

ได้ท ากนัตลอดมาทั่วโลก 

ต่างคนต่างมีงาน ใครจะอยู่ว่างๆ ไม่ได้ เพราะสิ่งบังคับจะไม่ให้ว่างมีอยู่ภายในตัวของ

เราทุกคน เมื่อมีสิ่งบังคับให้ต้องท างาน เรากจ็ าเป็นต้องท า แม้จะแสนข้ีเกยีจกต้็องบังคับ มีสิ่ง

บังคับให้ท าอย่างน้ัน ฉะน้ันโลกจึงมีงานทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด แม้แต่สตัว์เดรัจฉาน

กยั็งต้องท างานอยู่ คือหาอยู่หากนิเพ่ือปากเพ่ือท้อง น่ีเรียกว่างานทั้งน้ัน ถ้าเราจะพูดว่างาน

แล้วเป็นงานเสยีทั้งหมด ไม่ว่างานภายนอก ไม่ว่างานภายใน ไม่ว่างานส่วนที่อยู่ ไม่ว่างานส่วน

ร่างกาย ไม่ว่างานเพ่ือใจ เรียกว่างานทั้งนั้น แต่ทางศาสนาท่านให้ช่ือแปลกออกไปว่าบ าเพญ็ 

พระพุทธเจ้าท่านบ าเพญ็เป็นตัวอย่างของพวกเรามา ทุกๆ พระองค์ต้องบ าเพญ็ด้วยกนั 

สบืต่อเป็นล าดับกนัมาถึงพระพุทธเจ้าของเรา เพราะโลกนี้มีมืดกบัแจ้ง ไม่ขาดวรรคขาดตอน มี

มืดกบัแจ้งอย่างน้ีเป็นมาโดยตลอดสาย เพราะฉะน้ันที่ท่านว่าพระพุทธเจ้ามีจ านวนไม่น้อยนั้น

จึงเป็นความจริง เพราะมืดกบัแจ้งมีอยู่น้ีมาต้ังแต่เมื่อไร ไม่มีใครสามารถจะนับได้ว่ากี่วัน กี่ปี 

กี่เดือน เพราะมีมืดกบัแจ้งๆ สบืต่อกนัมาเร่ือยๆ ความเป็นมาของโลกกเ็ป็นมาในท านอง

เดียวกนั จึงไม่ทราบว่ายืดยาวเท่าไรในระยะกาลที่ผ่านมาน้ี เมื่อเป็นเช่นน้ันพระพุทธเจ้ากต้็องมี

มากดังที่ว่า พอองค์นี้ท่านผ่านไปองค์นั้นกผ่็านมา แม้จะเป็นช่วงเวลานานกต็ามแต่กเ็หมือนไม่

นาน เพราะมืดกบัแจ้งนี้มีเวลานานยิ่งกว่านั้น 

งานของพระพุทธเจ้าที่ทรงบ าเพญ็ในเบ้ืองต้น ที่จะเป็นสาเหตุให้ได้ผลเป็นที่พึงพอ

พระทยัพระองค์กก็ าหนดอานาปานสติ คือลมหายใจเข้าออก เพ่ือให้จิตยับย้ัง มีอารมณ์เป็นที่

ยึดของใจ เพราะตามธรรมดาของใจต้องมีที่อาศัยเสมอจะอยู่โดยล าพังตนเองไม่ได้ นอกจากใจ

ที่มีความเพียงพอส าหรับตนโดยเฉพาะหรือโดยสมบูรณ์แล้วเท่าน้ัน จะไม่ต้องอาศัยอารมณ์

อะไรเลย กเ็ป็นที่เพียงพอส าหรับตัว น่ันได้แก่ใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่าน ท่านไม่

ต้องอาศัยอะไรมาเป็นเคร่ืองส่งเสริมและกดข่ีบังคับ แต่อาศัยธรรมชาติความรู้อนัด้ังเดิมของ

ท่านที่มีความบริสทุธิ์เตม็ที่แล้วเท่าน้ัน เป็นที่พอส าหรับใจดวงน้ัน ปรกติของสามัญชนเราจะ

เป็นอย่างนั้นไม่ได้ ต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเคร่ืองยึดเคร่ืองเกาะอยู่อย่างนั้นเสมอไป 
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นอกจากเวลาหลับที่ไม่ฝนั หลับอย่างสนิทเท่าน้ัน แต่ความหลับกบัความต่ืนซ่ึงไม่มีอารมณ์น้ัน

มีความผดิกนั คือผู้ที่บริสทุธิ์ มีความทราบชัดในความบริสทุธิ์ของตนอยู่ตลอดเวลา แต่ผู้ที่

หลับแม้จะเป็นความสบาย แต่สติไม่มีในระยะน้ัน มีความผดิแปลกกนัอย่างนี้ 

จิตที่มีอารมณ์เป็นเคร่ืองอาศัยน่ันแล จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่พระพุทธเจ้าจะต้องแนะน าสั่ง

สอนอารมณ์ที่ดี คืออารมณ์แห่งธรรมเป็นเคร่ืองก ากบัใจ เพ่ือให้ใจได้อาศัยอารมณ์ที่ดีน้ันเป็น

เคร่ืองยึดเหน่ียวและเป็นเคร่ืองพยุงจิตใจให้มีความเยือกเยน็เป็นสขุภายในตัวเอง ไม่เหมอืน

อารมณ์ที่ตรงกนัข้าม ถ้าอารมณ์ที่เป็นข้าศึกมีจ านวนน้อย กแ็สดงความทุกข์ให้เหน็เท่าที่

อารมณ์ที่เป็นข้าศึกปรากฏอยู่กบัใจ ย่ิงมีจ านวนมากเท่าไรกย่ิ็งจะท าใจให้เดือดร้อนเป็นทุกข์

มากเท่านั้น 

ความเป็นทุกข์ถ้าตามธรรมดาของใจล้วนๆ แล้วจะไม่มีอะไรทุกข์ นอกจากจะทุกข์กบั

อารมณ์เท่าน้ัน เพราะฉะน้ันท่านจึงให้ก าหนดรู้เร่ืองของตัวเองที่เกี่ยวข้องกบัอารมณ์อะไรบ้าง 

การจะสงัเกตสอดรู้อารมณ์ของตนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกบัอารมณ์อะไรบ้างน้ัน ต้องอาศัยหลัก

ธรรมะเป็นเคร่ืองพิสจูน์พิจารณา คือสติกบัปัญญาเป็นสิ่งส าคัญ เฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนา 

น่ันเป็นเวลาที่เราจะสงัเกตสอดรู้อารมณ์ของใจเรา จะแสดงไปเกี่ยวข้องกบัสิ่งใดมาถือเป็น

อารมณ์ส าหรับตัวบ้าง เราจะทราบในระยะนั้น คือการนั่งสงัเกตใจกเ็ช่นเดียวกบัเรานั่งสงัเกตสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึงในสถานที่ใดๆ กต็าม เราอาจจะทราบได้ชัดว่ามีสิ่งใดบ้างที่ผ่านสายตาเรามาในเวลา

ที่เราก าลังน่ังสงัเกตการณ์อยู่น้ัน 

เช่น เราน่ังอยู่ในบ้านเงียบๆ คอยสงัเกตผู้คนที่จะเดินผ่านไปมาตามถนนหนทางหน้า

บ้านของเรา เราย่อมเหน็ได้ชัด และรู้ เร่ืองรู้ราวว่าเขาพูดกนัเร่ืองอะไรบ้าง หากเราไม่สนใจแม้

เขาจะเดินวันยังค ่า ผ่านไปผ่านมาอยู่ กไ็ม่ทราบว่ามีใครบ้างเขาพูดกนัเร่ืองอะไร น่ีอารมณ์ของ

ใจกย่็อมเป็นสิ่งส าคัญ ตามปรกติใจต้องมีอารมณ์ประจ าตนอยู่เสมอ นอกจากเราไม่สงัเกต

เท่าน้ันจึงจะไม่ทราบว่า ใจของตนมีอะไรเป็นอารมณ์ จะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือช่ัวกไ็ม่ทราบได้ จึง

ต้องอาศัยการภาวนา 

ในเบื้องต้นรู้สกึจะมีการล าบากอยู่บ้าง แต่จะล าบากแค่ไหนกต็าม โปรดทราบไว้เสมอว่า 

อารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้จะไม่มีอารมณ์ใดนอกเหนือไปจากธรรมะ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองแก้ไขหรือ

สงัหารให้สิ้นสดุลงไปได้ หรือลดน้อยลงไปเป็นล าดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือในโลกภายในใจเราน้ี น่ี

คือเคร่ืองมืออนัส าคัญ เคร่ืองที่จะปราบหรือเคร่ืองที่จะแก้ไขอารมณ์ที่มีอยู่กบัใจของเรา หลัก

ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุม ล้วนแล้วแต่เป็นเคร่ืองมือที่จะเป็นชัยชนะส าหรับ

ผู้น ามาแก้ไขหรือดัดแปลงตนเองได้เป็นข้ันๆ ขึ้นไป และพระพุทธเจ้าได้ทรงเหน็ผลมาแล้ว

ทุกๆ บท ทุกๆ บาทแห่งธรรมะที่ได้น ามาสอนสตัว์โลก ว่ามีธรรมะเท่าน้ีที่จะเป็นเคร่ืองก าจัด

ปัดเป่าสิ่งมัวหมองภายในใจของตน นับแต่ส่วนหยาบจนกระทั่งถึงส่วนละเอยีดสดุออกจากใจ
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เสยีได้ ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเหมือนหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เหมือนกบัยาแก้

โรค โรคเราเป็นโรคชนิดใดต้องพยายามหายามาให้เหมาะสมกบัโรคที่จะหาย และพยายามรับ

ยา จะมีรสชาติประเภทใดกต็าม ผู้เป็นโรคกต้็องฝืนรับ ไม่เอาตามความพอใจของตนท่าเดียว 

เราที่เป็นโรคภายในเกี่ยวกบัเร่ืองใจ เรียกว่าโรคกเิลสตัณหาอาสวะ กต้็องอาศัยหลัก

ธรรมะ ถ้าความขี้ เกยีจเกดิขึ้นเราต้องหายาแก้ทนัท ี ความขี้ เกยีจนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ เมื่อมียาคือ

ความขยันหมั่นเพียรและมีเหตุผลพร้อมมูลที่จะก าจัดความเกยีจคร้านน้ันออกได้ ความเกยีจ

คร้านน้ันจะฝืนตัวไปไม่ได้ถ้าเราน ามาแก้กนั ยกตัวอย่างเพียงย่อๆ พอที่จะเข้าใจ หากเป็นนิสยั

คนจับจด ท าอะไรไม่จริงไม่จังกใ็ห้มีหลักความจริง มีเหตุมีผลตั้งไว้ส าหรับตัวโดยเฉพาะ การ

งานนั้นๆ จะเป็นช้ินเป็นอนัเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกงานภายใน ไม่

ว่าจะเป็นงานหยาบหรืองานละเอยีด ต้องมียาแก้กนัอย่างนี้ เสมอไป ถ้าหากไม่มียาแก้จะไปไม่

รอด 

ไม่ว่าโรคภายนอกคือส่วนร่างกาย ไม่ว่าโรคภายในคือโรคของใจโดยเฉพาะ ถ้าเราจะ

ปล่อยไปตามอ าเภอใจแล้ว ใจนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงแทรกสงิอยู่ภายในจะต้องพยายามผลักดัน

สิ่งนั้นออกมา ให้เราท าตามอ านาจของเขา แล้วกก็ลายเป็นความไม่ดีไม่งาม ผลกเ็กดิความ

เดือดร้อนให้แก่เราเสมอไป น่ีคือสิ่งที่ผลักดันออกมาจากภายใน เพียงตามธรรมชาติของใจ

ล้วนๆ แล้วจะไม่มีสิ่งใดผลักดันออกมาได้เลย ไม่ว่าจะเป็นส่วนดีไม่ว่าจะเป็นส่วนช่ัว เพราะจิต

ที่บริสทุธิ์ล้วนๆ แล้วจะไม่ปรากฏสมมุติทั้งสองประเภทคือดีกบัช่ัวน้ีแฝงอยู่แม้แต่น้อย ทา่นจึง

เรียกว่าจิตบริสทุธิ์ น่ีคือจิตล้วนๆ จิตประเภทน้ีไม่มีอารมณ์ชนิดใดจะเข้าไปกดข่ีบังคับหรือ

ส่งเสริมให้ดีย่ิงข้ึนไปกว่าน้ัน และให้เลวทรามย่ิงลงไปกว่าน้ันอกีได้ น่ีคือจิตที่พอตัวคือจิตที่

บริสทุธิ์แล้วเป็นอย่างน้ัน แต่จิตของพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น จึงต้องอาศยัยาคือธรรมะ เป็น

เคร่ืองดัดแปลงแก้ไขเสมอ 

ล าพังความอยากของเราน้ันจะหาประมาณไม่ได้ เพราะมีสิ่งที่ไม่มีประมาณอยู่ภายใน

เป็นเคร่ืองแสดงออกอยู่เสมอ ใจที่มีกเิลสตัณหาอาสวะ เราอย่าเข้าใจว่าเป็นใจที่มีประมาณ จะ

ไม่มีประมาณเลย ช่ัวกช็อบแต่ดีไม่ค่อยชอบ สิ่งใดที่จะท าความต ่าทรามแก่ตนและผู้อื่น จิต

ชอบสิ่งนั้น คือมีสิ่งที่ขวางโลกขวางธรรมขวางตนและขวางคนอื่นอยู่ภายในใจน้ัน เพราะฉะน้ัน

จึงแสดงต้ังแต่เร่ืองอย่างน้ีออกมาให้เป็นที่ไม่สบายใจตนเอง ทั้งๆ ที่เราท าด้วยความอยากของ

เรา ท าด้วยความพอใจ แต่ผลที่ปรากฏข้ึนมากลายเป็นสิ่งที่ขวางต่อความต้องการของเราเสยี

เอง 

กเ็พราะความอยากอนัน้ีมนัเป็นสิ่งที่ขวางอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของมัน แต่เราเข้าใจ

ว่าเป็นของที่ดีแล้วท าไปตามความอยากน้ันเฉยๆ ผลจึงเป็นที่ขัดข้องหรือกดีขวางกนักบัความ

ต้องการของเรา เรียกว่าไม่ลงรอยกนัได้ คือเราต้องการดีอย่างน้ี แต่เหตุผลที่จะให้เป็นไป
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ในทางดีนั้นเราจะท าอย่างไร ตอนนี้ เราไม่สนใจเสยี แต่อยากจะท าเอาตามความชอบใจของตน 

เพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการมา สิ่งที่ต้องการน้ันจะต้องเกดิข้ึนจากเหตุผลที่พอเหมาะสมกนัจึงจะ

เป็นไปได้ แต่เราไม่ได้ค านึงถึงเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรเสยีอย่างน้ี จึงช่ือว่าเป็นผู้ที่ย่อหย่อนต่อ

เหตุผลในการรักษาตัว 

เมื่อเราไม่มเีหตุผลเพียงพอที่จะรักษาตัวได้ กไ็ม่พ้นจากการต าหนิตัวเองอยู่เร่ือยไป 

วันน้ีเรากต็ าหนิตัวเองได้ วันหน้าเรากจ็ะต้องต าหนิได้ เพราะเราสั่งสมสิ่งที่ต าหนิตนเองไว้เสมอ 

โดยไม่ได้มีเหตุผลเป็นเคร่ืองพิสจูน์กนัเลย จึงต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเคร่ืองพิสจูน์ตนเสมอ 

จะยากกต็ามล าบากกต็าม จะข้ีเกยีจหรือขยันเราต้องเลง็เหตุผลเพ่ือสิ่งที่เรามุ่งหวังน้ันเสมอ น่ี

เรียกว่ายาแก้ กเิลสจะทนอยู่ไม่ได้ถ้าได้ยาแก้ คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปดัดแปลง

แก้ไขแล้ว จะต้องค่อยสลายลงไปเป็นล าดับๆๆ คนเราไม่ได้ดีมาตั้งแต่วันเกดิ จิตไม่ใช่จิตที่

บริสทุธิ์มาต้ังแต่วันเกดิ แต่เป็นจิตที่โสมมไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา คนเราจึงมีสขุมีทุกข์ มีดี

มีช่ัวบ้างสบัสนปนกนัอยู่ภายในจิตใจ ที่จะดีไปเร่ือยๆ กเ็พราะอาศัยการดัดแปลงตนด้วยหลัก

เหตุผลไปเร่ือยๆ ไม่ยอมปล่อยวางตนเอง น่ีช่ือว่าเป็นคนรักตน 

ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าเหนือจิตใจในโลกน้ี มีใจดวงเดียวเท่าน้ันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เมื่อ

ใจประกอบกบัสิ่งใดคือส่วนร่างกายเป็นต้น จิตใจของเราทั้งหมดกก็ลายเป็นของมีค่าขึ้นมา 

เพราะฉะน้ันร่างกายกบัจิตใจจึงเป็นสมบัติอนัล้นค่าในโลกนี้  เอาตัวของเราเป็นผู้ประกนัทีเดียว 

สมบัติเงินทองข้าวของจะมีมากน้อย มมีาไว้ส าหรับบ ารุงบ าเรอให้เราได้รับความสขุ สมกบัว่า

เราเป็นเจ้าของของสมบัตินั้นแท้ 

อย่าให้สมบัติเหล่านั้นมากลายเป็นข้าศึกศัตรูต่อเรา เพราะความไม่รู้จักวิธรัีกษาสมบัติ

เหล่าน้ัน และไม่รู้จักวิธทีี่จะน าสมบัติเหล่าน้ันมาบ ารุงบ าเรอตนให้มีความสขุเท่าที่ควรจะ

เป็นได้ สมกบัว่ามนุษย์มคีวามฉลาดกว่าสตัว์ ไม่นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอน

ไว้ได้เลย ถ้าเป็นฝั่งกเ็หมือนฝั่งมหาสมุทร น า้ทะเลจะลึกจะมากเท่าไรกไ็ม่สามารถจะล้นฝั่ง

มหาสมุทรไปได้ หลักธรรมะกเ็ช่นกนั ไม่มีอะไรผดิแปลกกนั เป็นสิ่งที่มีอ านาจเหนือกว่าสิ่งไม่ดี

ทั้งหลายอยู่ภายในใจของเราทุกๆ สิ่งคือธรรมะ โปรดได้น าธรรมะน้ีเข้าไปแก้ไขจิตใจของเรา 

ดังที่ท่านทั้งหลายได้บ าเพญ็คุณงามความดีมาเป็นล าดับ มีทานบารมีเป็นต้น ซ่ึงเป็นที่

เด่นในหมู่ชนพุทธบริษัทเรา เฉพาะอย่างย่ิงดังทุกๆ ท่านที่ได้มาบ าเพญ็กุศลในคร้ังนี้ เป็น

ตัวอย่าง นี้ เกดิข้ึนมาจากอะไร ถ้าพูดถึงเร่ืองสมบัติแม้แต่สตางค์แดงหนึ่งเรากส็งวนเสยีดาย 

เพราะเราหามาเพ่ือเป็นสมบัติของเรา เรามีกรรมสทิธิ์เตม็ที่ในสมบัติของเรามากน้อย แต่ท าไม

จึงสามารถบริจาคทานออกได้เป็นจ านวนมากๆ และบริจาคตลอดมาไม่เคยละเคยปล่อยวาง

เป็นล าดับมาจนกระทั่งถึงบัดน้ี และยังมีความมุ่งมั่นที่จะบ าเพญ็คุณงามความดีประเภทน้ีให้

มากมูนขึ้นภายในตนเป็นล าดับ จนกระทั่งถึงวันสดุท้ายปลายแดนที่จะไม่สามารถบ าเพญ็ได้
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โน้นแลถึงจะหยุดลง น่ีกเ็พราะอาศัยหลักธรรมะคือ สติปัญญาพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่ควร ไม่ควร 

ถึงสิ่งที่ได้ผลมากได้ผลน้อย ถึงความเป็นอยู่และความพลัดพรากใจไป ถึงสิ่งที่เราจะควรอาศัย

อนัใดว่าเป็นสรณะ อนัใดว่าเป็นความสขุความสบาย สิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะท าให้เราได้รับความ

ผาสกุในปัจจุบันน้ีและภพหน้าชาติหน้า นอกจากบุญแล้วจะไม่มีสิ่งใด 

อะไรบ้างที่จะท าให้เกดิบุญเกดิกุศลให้เป็นที่พ่ึงอนัพึงพอใจของเราอย่างแท้จริง น่ีกเ็ป็น

เหตุให้คิดถึงเร่ืองการให้ทาน ถึงเร่ืองการรักษาศลี ถึงการเจริญภาวนาไปเร่ือยๆ ซ่ึงล้วนแล้ว

ตั้งแต่เป็นกองกุศลทั้งนั้น อนัจะเกดิแก่บุคคลผู้บ าเพญ็ให้มีในตนมากน้อย ดังนั้นทุกๆ ท่านแม้

จะมีความอาลัยเสยีดายสมบัติตามหลักธรรมชาติของจิตกต็าม แต่เมื่อมีหลักธรรมะเข้าไปแก้ไข

กนั คือมีเหตุผลเป็นที่พร้อมมูลอยู่ภายในใจแล้ว ไม่มีความเสยีดาย ให้ด้วยความเตม็อกเตม็ใจ 

ให้เท่านี้แล้วยังไม่พอใจยงัอยากจะให้ได้มากๆ ยิ่งกว่านี้และอยากจะให้ตลอดไป ประหนึ่งว่าจะ

ไม่ให้มีใครเทยีบเท่าในโลกน้ี น่ีคือใจของเราที่ได้รับธรรมะเป็นเคร่ืองดัดแปลงให้เหน็เหตุเหน็

ผลไปตามหลักธรรมแล้ว ใจกก็ลายเป็นธรรมข้ึนมา เป็นนักเสยีสละ ทานบารมีไม่มีอั้น 

คิดดูพระภิกษุในเมืองไทยเรานี้จะมีประมาณสกัเท่าไร วัดทั้งหลายกด็ี พระภิกษุ

สามเณรทั้งหลายกด็ี ไม่ว่าเพียงแต่วัด และอยู่สถานที่ต่างๆ กดี็ ทน้ีีเคร่ืองใช้ไม้สอยทุกอย่าง 

เคร่ืองบริขารของพระ ทุกๆ องค์เมื่อบวชเข้ามาในศาสนาแล้วจะต้องอาศัยการนุ่งห่ม ที่อยู่

อาศัย ปัจจัย การขบการฉันจากศรัทธาญาติโยมทั้งนั้น แล้วพระทั้งหลายยังอยู่ได้เป็นได้

จนกระทั่งถึงทุกวันนี้  ไม่ปรากฏว่ามีพระรูปใดบวชเข้ามาแล้ว ไม่มีสบงจีวรอาหารการขบฉัน ที่

อยู่ที่อาศัยขาดแคลนไปจนอยู่ไม่ได้แล้วต้องสกึออกมา เพราะไม่มีใครเหลียวแลอย่างนี้ ไม่เคยม ี

นอกจากจะเป็นพระทุศีลที่ไม่มีใครสนใจเท่าน้ัน เพราะเป็นผู้ที่หมดความหมายแล้วในความ

เป็นพระ มีใครสามารถจะท าได้ เพราะเราเป็นมนุษย์ต้องทราบดีทราบเร่ืองช่ัวของกนัและกนั 

นอกจากน้ันแล้วไม่มีที่ไหนที่ปรากฏว่าท่านยังจะมคีวามอดอยากขาดแคลน ย่ิงเป็นผู้

ปฏบิัติดีปฏบิัติชอบเท่าไรแล้ว กเ็ป็นเหมือนกนักบัแม่เหลก็ แม้จะเป็นผู้ไม่สนใจใคร่ต่อสิ่ง

ทั้งหลายกต็าม แต่เป็นผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรมอย่างยิ่ง แม้จะมีความขาดเขินบกพร่องเท่าไรกไ็ม่

สนใจในสิ่งภายนอก แต่สนใจในด้านธรรมะเพ่ือความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียว ท่านเหล่านี้กย็ิ่ง

เป็นที่ได้รับความสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างย่ิง น้ีจะเป็นข้ึนมาเพราะอะไร กเ็ป็น

ขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นผู้ท าความดี ความดีนั้นกแ็สดงผลข้ึนมาให้รู้  แม้จะไม่ต้องการกม็ีผู้น ามา

ถวาย อาศัยเป็นล าดับๆ ไป 

ที่กล่าวมาทั้งหมดน้ี พูดถึงเร่ืองศรัทธาญาติโยมที่ได้ค า้จุนอุดหนุนพระพุทธศาสนาให้

เจริญรุ่งเรืองมาเป็นล าดับ ล้วนแล้วตั้งแต่อาศัยหลักธรรมะคือการสดับตรับฟังพินิจพิจารณาใน

เหตุผลดีช่ัวภายในตนโดยควรแล้วกป็ฏบัิติตน ดังที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาเสยีสละบ าเพญ็

คุณงามความดี จาคะเจตนามีจ านวนมาก และนอกจากนั้นยงัมีศรัทธาแกล้วกล้าใน
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พระพุทธศาสนา มีความมุ่งหวังอยากจะสดับตรับฟังโอวาทค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือ

บ าเพญ็ทั้งทานบารมี ศีลบารมี และภาวนาเข้าอกีเป็นสามช้ันด้วยกนั ฉะนั้นวันนี้จึงอธบิายถึง

เร่ืองภาวนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเกี่ยวกบัเร่ืองจิตใจ 

เบื้องต้นกไ็ด้ยกถึงเร่ืองพระพุทธเจ้าเจริญอานาปานสติ เพ่ือเป็นอารมณ์ของใจ ให้ใจได้

อาศัยหลักเป็นที่ยึดซ่ึงเป็นหลักที่ถูกต้องเรียกว่าสติปัฏฐาน ๔ ซ่ึงเข้าในองค์ของอริยสจัอนัเป็น

ทางพ้นทุกข์ล้วนๆ เมื่อพระองค์ท่านได้บ าเพญ็พระองค์ถูกตามหลักของสจัธรรมซ่ึงเป็นหลัก

ธรรมชาติแล้ว จิตกไ็ด้กลายเป็นจิตที่บริสทุธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนโดยหลักธรรมที่ถูกต้อง 

อนัเป็นหนทางในหลักธรรมชาติ จึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกแล้วสอนสตัว์โลก พระ

พุทธองค์กต้็องน าหลักเหตุผลที่ได้ทรงด าเนินมาโดยถูกต้องมาสอน ดังนั้นธรรมะทุกบททุก

บาทที่สอนไว้จึงเรียกว่า สวากขาตธรรม เป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลอย่าง

สมบูรณ์ และเป็นนิยยานิกธรรม น าผู้ประพฤติปฏบิัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นล าดับ

เช่นเดียวกนั 

น่ีเรากเ็ป็นผู้ที่ทรงธรรมะ เป็นพุทธบริษัท คือเป็นลูกศิษย์พระตถาคตที่ปรากฏเด่นใน

ไตรภพ โลกธาตุน้ีไม่มีใครเสมอเหมือนได้ กพ็ยายามด าเนินตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าตามเสดจ็

พระองค์ด้วยการให้ทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเป็นล าดับๆ ไป ไม่ให้มี

ความประมาทในชีวิตจิตใจของตน ซ่ึงอาศัยลมหายใจเพียงเข้ากบัออกเท่านั้น ท าให้มีความ

เป็นอยู่ส าหรับตัวของเรา หากเข้าแล้วไม่ออกกห็มดปัญหากนัทนัท ี ออกแล้วไม่เข้ากเ็ป็นคน

หมดความหมายเขาเรียกว่าคนตาย  

บัดนี้ธรรมชาตินั้นยังไม่ถึงตัวของเรา เพราะลมหายใจเป็นเคร่ืองสบืต่อและต้านทาน

ความตายไว้ เราจึงพอมีชีวิตสบืมาในวันหนึ่งๆ จึงไม่ควรประมาท เพราะชีวิตน้ีเป็นของ

เลก็น้อยนิดเดียว เพียงลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกเท่าน้ันกห็มดปัญหาไปแล้ว ในระยะที่ก าลังเข้า

ก าลังออกอยู่นี้  เราจะได้บ าเพญ็คุณงามความดีเตม็สติก าลังความสามารถของเรา ให้ใจของเรา

ได้รับความสขุ ใจนี้แลเป็นรากฐานของโลกของธรรม ใจนี้แลคือนักท่องเที่ยวในวัฏสงสาร เกดิ

แล้วเกดิเล่าไม่มีหยุดยั้งสกัท ี เช่นเดียวมืดกบัแจ้ง หากเราไม่แก้ไขสิ่งที่ปลอมแปลงซ่ึงแฝงอยู่

ภายในธรรมชาติคือใจนั้นออกได้หมดแล้ว จะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไป 

แม้ใครจะปฏเิสธว่าภพหน้าไม่มีกต็าม จะเช่ือกต็ามไม่เช่ือกต็าม นี้ คือกฎธรรมชาติของ

ใจที่มีธรรมชาติอนัหน่ึงที่จะท าให้หมุนเวียนมีอยู่ภายในใจ จึงไม่ข้ึนอยู่กบักฎใด นอกจากจะ

ข้ึนอยู่กบักฎธรรมชาติของตนที่เป็นมาแล้วและก าลังเป็นอยู่เวลาน้ีเท่าน้ัน จะเป็นไปในอนาคต

ข้างหน้า เมื่อเป็นเช่นนั้นเราต้องพยายามดัดแปลงจิตใจดวงนี้  หากจะมีการหมุนเวียน

เปล่ียนแปลงไปเช่นเดียวกบัโลกทั้งหลาย กข็อให้มีเคร่ืองสนับสนุนอนัดีเป็นเคร่ืองพามาพาไป

พาอยู่ คือบุญกุศล แม้จะได้เกดิในภพนั้นๆ อยู่ยังไม่ได้พ้นกต็าม กจ็ะได้เกดิในสถานที่ดี คติที่
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เหมาะสมความสขุความสบาย นึกสิ่งใดกป็รากฏขึ้นมาเพราะเราได้สร้างเอาไว้ บุญกุศลนี้ ไม่อยู่

ห่างไกลจากใจ จะให้ไปสู่สถานที่เหมาะสมตลอดไป จนกระทั่งถึงจุดสดุท้ายที่เรียกว่าถงึที่แล้ว 

บันไดไม่เกี่ยวกนั เหมือนคนเดินทางไปสู่จุดต่างๆ เมื่อถงึที่ต้องการแล้วทางกห็มดความหมาย 

คนข้ึนบนบ้านบนเรือนเมื่อถึงบ้านถึงเรือนแล้ว บันไดกห็มดความหมายจากกนัไปเอง โดยไม่

ต้องไปแยกไปแยะจากกนั 

ค าว่าบุญกเ็หมือนกนัเป็นธรรมชาติสมมุติอนัหนึ่ง ในทางฝ่ายดี เป็นเคร่ืองสนับสนุน

จิตใจของเราจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง แล้วบุญนั้นกเ็ป็นเหมือนบันได กป็ล่อยกนัไปเอง 

เพราะฉะน้ันพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามบรรดาพระขีณาสพว่า ปุญญปาปปหินบุคคล แปลว่าผู้

มีบุญและบาปอนัละเสยีได้แล้ว คือขาดวรรคขาดตอนไปแล้ว ท าไมบุญจึงต้องละ กเ็ป็นของดี

แล้วมิใช่หรือ ดีอยู่แต่ดีอยู่ในข้ันบันได ไม่ใช่ดีอนัแท้จริงตามจุดที่เรามุ่งหมาย คือเราข้ึนบันได

จะเป็นบันไดดีขนาดไหนกต็าม เราไม่ต้องการจะอยู่กบับันไดนั้น แต่เราต้องการจะถึงจุดที่อยู่ 

เช่นบนศาลาหรือบนบ้าน เราต้องการบนบ้านต่างหาก บนศาลาต่างหาก 

บุญจึงเป็นเพียงเคร่ืองสนับสนุนให้เราข้ึนมาถึงที่ถึงใจ ให้ถึงจุดสดุยอด ได้แก่ความ

บริสทุธิ์ล้วนๆ เมื่อถึงข้ันบริสทุธิ์ล้วนๆ แล้ว ค าว่าบุญซ่ึงเป็นสมมุติอนัหน่ึงน้ัน แม้จะเป็น

เคร่ืองพยุง กเ็มื่อถึงจุดมุ่งหมายแล้วความพยุงกห็มดปัญหาไปเอง ถ้าเทยีบกเ็หมือนกบัพ่ีเล้ียง

คอยตามเล้ียงเดก็นั่นเอง เมื่อเดก็สามารถรักษาตัวคุ้มแล้วผู้ใหญ่กไ็ม่จ าเป็น น่ีมีลักษณะ

เช่นนั้นเหมือนกนั จึงโปรดได้ท าความรู้สกึกบัใจของเราให้ดี 

ดังท่านอาจารย์ฝั้นท่านแสดงอยู่ที่วัดท่านสงิห์ทอง กรู้็สกึว่าเป็นที่จับใจมาก ท่านพูดถึง

จุดที่หมายทเีดียว ทุกสิ่งทุกอย่างไปจากใจ ถ้าหากใจดีแล้วสิ่งภายนอกกดี็ น่ีท่านพูดถูกต้อง 

แม้ธรรมะอนัละเอยีดสดุยอดกเ็ป็นอย่างนั้นเหมือนกนั ถ้าใจได้ท าตัวให้หมดข้าศึกภายในตัว 

คือภายในกไ็ม่มีสิ่งที่จะผลักดันออกไป ภายนอกจะอาจเอื้อมเข้ามาได้อย่างไร เพราะสื่อภายใน

ไม่มีเป็นเคร่ืองติดต่อกนั ภายนอกกไ็ม่มีปัญหา ใจเป็นผู้มีความบริสทุธิ์แล้วด้วยการช าระ รูป 

เสยีง กล่ิน รส เคร่ืองสมัผสัที่มีอยู่เตม็โลกธาตุ จะไม่มีสิ่งใดสามารถอาจเอื้อมเข้าไปยุแหย่หรือ

ท าลายจิตใจ ให้มีความลุ่มหลงและเดือดร้อนไปด้วย เพราะใจหมดเช้ือแห่งความลุ่มหลง

ภายในใจแล้ว น่ีท่านว่าบ่อแห่งความสขุ 

จะอยู่ที่ไหนกลื็มวันลืมคืนลืมปีลืมเดือน เพราะวันคืนเดือนปีนั้นเป็นกาลเวลา ส่วน

ธรรมชาติที่บริสทุธิ์อยู่ภายในใจน้ีเรียกว่า อกาลิโก เป็นของมีอยู่ประจ าภายในใจ  ไม่ขึ้นอยู่

กบัเวล ่าเวลา อนันี้ ไม่มีเวลา เรียกได้แต่เพียงว่าอกาลิโก เป็นของมีอยู่ และสนัทฏิฐิโกรู้อยู่กบั

ของมีอยู่แห่งท่านผู้บริสทุธิ์ น่ันท่านว่านิพพานเที่ยง จะหมายถึงอะไร ถ้าไม่หมายถงึใจที่

เรียกว่าเป็นดวงอกาลิโกที่บริสทุธิ์ล้วนๆ น้ีไม่มีอะไรที่จะหมาย น้ีแลคือพระนิพพานแท้ ท่านว่า

อนุปาทเิสสนิพพาน ปล่อยภาระ ภาระคือขันธท์ั้งห้าอนัเป็นบ่อกงัวลนั้นเสยีโดยสิ้นเชิง ไม่มีสิ่ง
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ใดที่เหลืออยู่ สิ่งที่เหลือคือความบริสทุธิ์ล้วนๆ น้ันแลเป็นธรรมชาติที่ท่านเรียกว่า อนุปาทิ

เสสนิพพาน ไม่มีสิ่งใดที่จะไปก่อกวนอกีแล้ว เพราะธาตุขันธเ์คร่ืองก่อกวนนี้หมดไป 

ส่วนสอุปาทเิสสนิพพานน้ัน แม้จิตจะเป็นธรรมชาติที่บริสทุธิ์แล้วกต็าม ส่วนธาตุขันธท์ี่

ได้เคยเป็นภาระมาดั้งเดิมต้ังแต่วันเกดิมา กต้็องไปถึงวันสลายถึงจะหมดภาระการดูแลรักษา

ทุกด้าน ต้องมีอยู่เป็นประจ าเช่นเดียวกบัเราๆ ทั้งหลายนี้ ไม่ผดิกนัระหว่างปุถุชนกบัพระ

ขีณาสพ ที่จะต้องปฏบัิติต่อขันธม์ีลักษณะเช่นเดียวกนั ที่ผดิกนักคื็อใจของท่านผู้บริสทุธิ์แล้ว 

แม้ธาตุขันธจ์ะแสดงอาการอย่างไรกต็าม ท่านไม่มีความวิตกวิจารณ์เดือดร้อนวุ่นวายกบัความ

แสดงดีและช่ัวของธาตุขันธ ์แสดงอาการเปล่ียนแปลงเป็นทุกข์ความล าบากต่างๆ กต็าม ท่านก็

ทราบว่าขันธแ์สดงตัวเช่นนั้น แต่ผู้รู้อันบริสทุธิ์น้ันไม่ได้แสดงไปด้วย 

อาการของธาตุจะแสดงขึ้นแง่ใดท่าใดรู้ไปหมด และไม่ซึมซาบถึงกนัด้วย รู้ วิธปีฏบิัติต่อ

กนัโดยตลอดแล้วกไ็ม่ล าบาก เมื่อชีวิตควรจะเป็นไปอยู่กห็าสิ่งมาเยียวยารักษาไป เมื่อหาไม่

แล้ว ไม่มีความสามารถจะรักษาได้ต่อไปแล้วกป็ล่อยลงไปตามสภาพเดิม ดังที่ปัญญาได้

พิจารณาไว้โดยละเอยีดแล้ว จึงไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเคร่ืองกงัวลกบัพระขีณาสพท่านที่บริสทุธิ์แล้ว 

ในความเป็นอยู่และการตายไป ทั้ง ๒ ประเภทนี้จะไม่มีสิ่งใดมีน า้หนักมากกว่ากนั บรรดาท่าน

ผู้มีความบริสทุธิ์ล้วนๆ ในทางใจแล้ว ที่ทา่นจะท าให้มีน า้หนักต่างกนักเ็กี่ยวกบัเร่ืองของ

ประโยชน์ที่จะท าต่อประชาชน เมื่อมีชีวิตอยู่ประมาณเท่าน้ันประชาชนจะได้ประโยชน์จากท่าน

ประมาณเท่าน้ัน น่ีท่านค านวณไว้แล้ว ถ้าหากว่าควรจะเป็นไปอยู่ แต่กลับให้เป็นของหาไม่ไป

เสยีอย่างนี้  ประโยชน์ซ่ึงควรจะได้กป็ล่อยให้ผ่านไปอย่างนี้ ไม่สมควร ท่านกเ็ยียวยารักษาไป น่ี

ละที่จะท าให้เป็นน า้หนักว่าควรจะยังอยู่ก่อนยังไม่ควรจะไป 

ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติของความบริสทุธิ์ล้วนๆ และภายในกายของตนกบัความ

บริสทุธิ์ล้วนๆ แล้ว จะไม่มีปัญหาแง่ใดว่าจะมีความหนักเบาต่างกนัในระหว่างความเป็นอยู่กบั

ความตายไปเสยีของท่าน จะมีเท่ากนั เพราะความบริสทุธิ์น้ันไม่ได้ข้ึนอยู่กบัความเป็นอยู่น้ี 

และไม่ได้ข้ึนอยู่กบัความตายไป แต่ข้ึนอยู่กบัความบริสทุธิ์ล้วนๆ ซ่ึงมีความสม ่าเสมออยู่ตลอด

กาล ความเป็นอยู่นี้ เป็นสภาพอนัหนึ่ง ความตายไปเป็นสภาพอนัหนึ่งเป็นสมมุติอนัหนึ่ง ทั้งๆ 

ที่ธาตุ ๔ ดินน า้ลมไฟอนัเดียวกนันั้นแล แต่กม็คีวามแปลกต่างกนั ถ้าพิจารณาให้ถึงที่แล้วจะ

เป็นอย่างนั้น คือไม่มีสิ่งใดจะมีน า้หนัก 

เพราะจิตของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กบัความเป็นอยู่แห่งขันธ ์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัความสลายไป

แห่งขันธ ์ แต่ข้ึนอยู่กบัความพอตัวแล้วโดยไม่เกี่ยวข้องกบัสิ่งใดมาเป็นเคร่ืองส่งเสริมและกด

ถ่วง น่ีคือธรรมชาติแท้อยู่ตรงกลางนั้น ไม่หนักในการไปเสยี ไม่หนักในการให้อยู่เสยีก่อน แต่

อยู่ในหลักมัชฌิมาที่เป็นหลักธรรมชาติ คือศูนย์กลางแห่งความรู้อยู่เสมอ ความรู้ ในจุดเดียวนั้น 

น่ีท่านเรียกว่าใจที่เป็นของล้นค่า ถ้าท าให้ล้นค่าแล้วล้นค่าอย่างน้ี อยู่ที่ไหนกรู้็ ใครจะติว่าไม่ดีก็
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ตาม ไม่หิวโหยเอื้อมหยิบโน้นหยิบนี้ตามความเขาติฉินนินทาหรือตามความสรรเสริญ คือพอ

ตัวอยู่แล้วตลอดเวลา ความสรรเสริญกด็ี ความนินทากดี็ จะนินทาทุกขณะกท็ราบได้ทุกขณะที่

เขาพูดออกมาให้ฟัง แต่ใจไม่ติด เขาสรรเสริญกท็ราบว่าเขาสรรเสริญเรา แต่กไ็ม่ติดคือพอแล้ว

ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเพ่ิมอกี ท่านจึงเรียกว่าพอ 

ถ้าไม่พอกต้็องเอื้อมทนัท ี ไม่ว่าจะเป็นความนินทาไม่ว่าจะเป็นความสรรเสริญ ต้อง

เอื้อมทนัททีเีดียว ใจที่อยู่ในระหว่างแห่งความหิวโหยกบัอยู่ในระหว่างแห่งความพอตัวแล้วน้ัน

ผดิกนัในใจดวงนี้  แต่ใจอนัแท้จริงนั้นไม่ใช่หิวโหยไม่ใช่จะเป็นความลุ่มๆ ดอนๆ หากมีสิ่ง

อนัหนึ่งซ่ึงเป็นของไม่มีเมอืงพออยู่กบัใจดวงนั้น จึงแสดงออกมาแบบไม่มีเขตมีแดน จะอยู่กบั

หัวใจใดไม่เป็นสขุทั้งน้ัน ท าให้กวัดแกว่งอยู่เสมอ เหมือนน า้ที่ไม่น่ิงหาความใสสะอาดไม่มี ถูก

กวนอยู่ตลอดเวลาด้วยอารมณ์ ถ้าข้างนอกไม่มาเกี่ยวข้อง ภายในตัวของตนเองกอ็อกกว้านหา 

เลยยุ่งไปด้วยเร่ือง วันหนึ่งๆ จิตจึงอยู่ด้วยเร่ือง ไปด้วยเร่ืองตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนั้น

ความสขุจึงไม่ค่อยมีที่จะเป็นเคร่ืองครองใจให้ได้รับความสะดวกสบาย 

การอบรมภาวนากเ็พ่ือ จะให้จิตของเราแนบแน่นลงไปสู่ความสงบเยน็ภายในตัวเอง 

แม้จะเป็นตัวของตัวช่ัวขณะที่มีความสงบลงเท่าน้ัน เรากจ็ะได้ทราบชัดระหว่างแห่งจิตที่ไม่มี

อารมณ์ กบัเวลาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง จะเป็นอารมณ์ดีช่ัวกต็าม เราจะเหน็ความแปลกจาก

กนัในระหว่างแห่งจิตที่มีอารมณ์กบัไม่มีอารมณ์มาก่อกวน มีความสขุต่างกนัอย่างไรบ้าง ผู้

ปฏบิัติจะทราบได้จากหลักภาวนา ถ้าหากจิตไม่มีเวลาสงบเลยกจ็ะไม่มอีะไรแปลกภายใน

ตัวเอง แต่ถ้าได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วเราจะเห็นความแปลกที่ปรากฏข้ึนในขณะที่

สงบน้ันแล ว่าเป็นขณะที่ส าคัญมาก ตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้เหน็เสยีแล้วในขณะน้ี ที่จิตมีความ

สงบน้ีเป็นขณะที่สะดวกสบายเป็นสขุมาก 

ดังนั้นการภาวนากเ็พ่ือจะให้รู้อย่างนี้  ทแีรกกล็ าบากต่อไปกม็ีความสงบลงไปได้ ถ้านาน

ไปๆ เพราะการแก้ไขหรือดัดแปลงอยู่เสมออบรมเสมอกจ็ะมีความเจริญขึ้นไปเร่ือยๆ ความ

สงบนั้นเลยกลายเป็นพ้ืนฐานของจิตให้เป็นความเยน็ใจสบาย เมื่อได้รับการอบรมการส่งเสริม 

ให้อาหารที่ดีแก่จิตใจอยู่เสมอแล้วจะต้องมีความเจริญข้ึนไปเป็นล าดับๆ จนกระทั่งถึงเจริญสดุ

ขีดดังที่ได้อธบิายผ่านมาแล้วข้างต้น คือถึงข้ันที่พอตัว เป็นความบริสทุธิ์ล้วนๆ น้ันแลท่าน

เรียกว่าแก้วสารพัดนึก มีคุณค่าอยู่ภายในตัวเสรจ็ จะอยู่ที่ไหนกไ็ม่ลดคุณค่า สบายทั้งวันทั้งคืน 

เท่าที่อธบิายมากเ็หน็ว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติลงเพียงเท่าน้ี 

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

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

และทางสถานีวิทยุเสยีงธรรม FM103.25MHz พร้อมเครือข่ายทัว่ประเทศ 

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

