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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๔ กนัยายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

ความดีนี้ ลบไม่สูญ 
ในหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่า กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปปฺณีตํ กรรมเป็นเคร่ือง

จ าแนกแจกบรรดาสตัว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเลวทรามต่างกนั น่ีเป็นหลักตายตัวที่จะแก้ไข

ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ค าว่า กรรม กห็มายถึงสิ่งที่บรรดาสตัว์ท าไว้แล้ว กลายเป็นวิบากขึ้นมา

ภายในจิตซ่ึงเป็นผู้กระท า แล้วสถานที่เกดิสถานที่อยู่และสิ้นไปแห่งกรรมทั้งหลาย ดีช่ัวต่างๆ ก็

มีอยู่ในจิตแห่งเดียวกนัเทา่นั้น ไม่มีแห่งอื่นเป็นที่ผลิตที่ท  า เป็นที่สถิตของผลที่ท  าข้ึนทั้งดีและ

ช่ัว แล้วเป็นที่สิ้นไป มีจิตดวงเดียว 

ค าว่าที่เกดิที่ผลิตกไ็ด้แก่ ความคิดขึ้นในเบื้องต้น ขณะที่คิดท่านกเ็รียกว่ากรรม คือ

มโนกรรม อนัดับที่สองกแ็สดงออกมาทางกายหรือทางวาจา ซ่ึงรับช่วงออกมาจากใจ แต่จะเป็น

ระยะใดกต็าม ผลที่ท  าน้ันจะต้องออกมาจากใจและเข้าอยู่ที่ใจ เรียกว่าเป็นที่สถิต เวลาสิ้นสดุ

กนักส็ิ้นสดุลงที่ใจ น่ีเป็นความถูกต้องตายตัวแห่งศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรง

สอนไว้แบบเดียวกนัหมด เพราะทรงรู้ทรงเหน็แบบเดียวกนั ศาสนาจึงสอนเร่ืองกรรมเป็น

ส าคัญ เพราะกรรมเป็นต้นเหตุแห่งวิบากดีช่ัวต่างๆ ที่จะพึงเป็นไปในอนัดับต่อไป ท่านให้

ระมัดระวังเร่ืองการกระท า 

อนัหนึ่งท่านกส็อนว่า กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท กมฺมโยน ิ กมฺมพนฺธุ กมฺมปฏิสร

โณ ย ํกมฺมํ กริสฺสามิ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ กม็ีลักษณะเดียวกนั คือ

มีกรรมเป็นแดนเกดิ มีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย มีกรรมเป็นผู้ให้ผล ท่านกบ็อกอย่างนี้  มีกรรมเป็น

เผ่าพันธุ ์ คือเป็นความสบืเนื่องไปโดยล าดับ เราท ากรรมอนัใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาป เรา

จะต้องได้รับ เป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆ พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้  สถานที่เกดิข้ึนแห่ง

กรรมหรือที่ผลิตแห่งกรรมกไ็ด้แก่ใจ เพราะฉะน้ันใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้วิธกีารต่างๆ ที่

จะพึงรักษาตัว หลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งที่เป็นภัยอนัจะพึงท าข้ึนด้วยตัวเอง เพราะความไม่รู้ไม่

เข้าใจ 

บรรดาสตัว์โลกไม่ว่ามนุษย์และสตัว์ เป็นผู้มีกรรมในลักษณะน้ีเช่นเดียวกนัหมด มีดีช่ัว

ต่างๆ อยู่ภายในจิต ในขณะที่รูปร่างเปล่ียนแปลงไปน้ัน กรรมหรือวิบากแห่งกรรม ซ่ึงมีอยู่

ภายในจิตของสตัว์กย่็อมเป็นของมีอยู่เช่นนั้น เปล่ียนแปลงไปแต่สภาพ เช่น คนหน่ึงเป็น

มนุษย์ คนหนึ่งเป็นสตัว์ คนหนึ่งเป็นสตัว์ชนิดนั้นๆ เป็นไปตามกาล ไปตามจังหวะของกรรมที่

จะให้ผลตามล าดับล าดา สดุท้ายกเ็ปล่ียนแปลงไปได้เช่นเดียวกนั อาจกลับมาเป็นมนุษย์อกีก็
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ได้ เป็นเทวบุตรเทวดากไ็ด้ หรือต ่าลงไปยิ่งกว่านั้นกไ็ด้ เพราะการท ากรรมท าลุ่มๆ ดอนๆ 

ไม่ได้สม ่าเสมอ จะท าดีหรือท าช่ัวมันกลุ่็มๆ ดอนๆ การให้ผลจึงเป็นลุ่มๆ ดอนๆ 

ความเปล่ียนแปลงของสภาพที่เราเหน็ได้ชัด เช่นอย่างรูปกายน้ีมันกเ็ปล่ียนแปลงไปได้ 

เช่น เป็นสตัว์ เป็นบุคคล น่ีเป็นวิถีทางเดินของวัฏสงสาร คือวัฏฏจิตที่ยังท่องเที่ยวหมุนเวียน

อยู่ในภพในชาติ คือความเกดิความตาย ต้องหมุนตัวไปอยู่เช่นนั้น ส่วนเจ้าตัวจะทราบหรือไม่

ทราบว่าได้ท าอะไรไว้ ถงึต้องมาเป็นเช่นนี้ๆ จะทราบหรือไม่ทราบไม่ส าคัญ ส าคัญเร่ืองของ

กรรมต้องเป็นกรรม เร่ืองวิบากต้องมีวิบากหมุนตัวไปตามล าดับ ตามความจริงของตน ผู้ที่จะ

ทราบได้กคื็อพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า โลกวิทู รู้แจ้งโลกทั้งหลาย นอกจากนั้นกพ็ระอรหันต์จะ

ทราบได้ตามก าลังแห่งความสามารถของตนมากน้อย ไม่ได้เป็นโลกวิทูอย่างเตม็ภมูเิหมือน

พระพุทธเจ้า 

ส่วนพระพุทธเจ้าน้ันไม่มีทางสงสยั สามารถทราบได้กี่ภพกี่ชาติของสตัว์ประเภทน้ันๆ 

ยังทรงทราบได้อกีเกี่ยวกบัเร่ืองอนาคต เรายกเป็นอุทาหรณ์มาเพียงย่อๆ เช่นอย่าง สนัตติมหา

อ ามาตย์ ขณะที่ก าลังเมาสรุาอยู่บนคอช้าง ทั้งขับทั้งร าทั้งฟ้อนทั้งอะไร ร่ืนเริงบันเทงิด้วยความ

มึนเมาของตน ในขณะน้ันพระพุทธเจ้าเสดจ็บิณฑบาตผ่านไป ทรงทอดพระเนตร แล้วกรั็บสั่ง

กบัพระอานนทว่์า น่ีดูซิ อานนท ์ขณะนี้ เขาก าลังเพลิดเพลินร่ืนเริง ร่ืนเริงนี้ ร่ืนเริงด้วยความเมา

สรุา แล้วตอนบ่ายวันนี้  เขาจะเกดิความโศกเศร้าโศกาอาลัย แล้วสละจากความเป็นฆราวาสไป

บวชในศาสนา และได้บรรลุธรรมในวันนี้  น่ีทรงทราบถึงเร่ืองอนาคต 

แล้วสนัตติมหาอ ามาตย์กเ็ป็นอย่างนั้นจริงๆ หลังจากนั้นภรรยากเ็สยี ตายแบบปุบปับ

ปัจจุบันว่าอย่างนั้นตามต ารา ถ้าจ าไม่ผดิ ไอ้เร่ืองความจ ามันกไ็ม่แน่นะ แล้วเกดิความเสยีใจ

เตม็ก าลัง จะหาใครเป็นผู้แก้ความทุกข์ความทรมานจิตใจนี้ ไม่ได้ กม็ีผู้แนะให้เข้าไปเฝ้า

พระพุทธเจ้าทูลถามหรือสดับธรรมจากพระองค์ อาจจะบรรเทาความทุกข์ร้อนทั้งหลายเหล่านี้

ได้ หรืออาจจะดับความทุกข์นี้ ได้ คนเราเมื่อจนตรอก กต้็องว่ิงหาที่พ่ึงเป็นธรรมดา ตอนที่ไม่

จนตรอกกไ็ม่สนใจ น่ีคือเวลาจนตรอก สนัตติมหาอ ามาตย์กว่ิ็งเข้าไปถงึพระพุทธเจ้า ทูล

เร่ืองราวให้พระองค์ทราบ กป็ระทานพระโอวาทและได้ส าเรจ็มรรคผลนิพพานในเวลานั้น คือ

เป็นพระอรหันต์ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้บวชเลย น่ีเร่ืองอนาคตกท็รงทราบได้อย่างนี้  เราพิจารณาซิ

เร่ืองพระญาณของพระพุทธเจ้า  

ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า เอกนามก ึ คืออะไร หนึ่งไม่มีสองนั้นคืออะไร หนึ่งไม่มีสองกคื็อว่า 

บรรดาสตัว์โลกนี้  ไม่ว่าสตัว์ประเภทใด การกนิต้องมาที่หน่ึง แม้จะอยู่ในท้อง คือเมื่อตกคลอด

ออกมากดู็ดนมแม่แล้ว และจากนั้นจะเป็นอะไรเร่ือยไปโดยล าดับ น่ีเป็น เอกนามก ึ อนัหนึ่ง 

สตัว์โลกหลีกเล่ียงไม่ได้เร่ืองการกนิ จึงต้องมาเป็นที่หน่ึง  
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อกีอนัหนึ่งคืออะไร เอกนามก ึ ประเภทหนึ่งคืออะไร คือพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติข้ึนมา

แต่ละคร้ังๆ นี้  จะไม่มีคร้ังละสองพระองค์เลย มีคร้ังละหน่ึงพระองค์เท่านั้น ไม่มีสอง ไม่มีคู่ 

ไม่มีคู่แข่ง หรืออะไรกแ็ล้วแต่เราจะพูด เรียกว่ามีอนัเดียว มีพระองค์เดียวเท่านั้น เอกนามก ึ 

ประการที่สาม คือพระญาณที่ทรงหย่ังทราบเหตุการณ์ต่างๆ น้ัน ไม่มีสอง เมื่อทรงหยั่ง

ทราบอย่างไรต้องเป็นความจริงตามความหยั่งทราบแล้วทุกสิ่ง รับสั่งออกมาด้วยความถูกต้อง

แม่นย า ไม่มเีคล่ือนคลาดแม้นิดหนึ่งเลย บรรดาพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์

เป็นเหมือนกนันี้หมด น่ีกเ็รียกว่า เอกนามก ึ หนึ่งไม่มีสอง คือไม่มีผดิพลาดไปเลย 

เพราะฉะน้ันธรรมะที่ประทานไว้ส าหรับสตัว์โลก จงึเป็นธรรมะในประเภทเอกนามก ึมีความถูก

ต้องโดยถ่ายเดียวเทา่นั้น ไม่มีสองกบัความจอมปลอมหรือผดิพลาดมาแทรกแม้แต่น้อยเลย 

ที่อาจจะผดิพลาดไปบ้างน้ัน กเ็กี่ยวกบัเร่ืองผู้ที่สบืทอดธรรมะน้ันๆ มา เมื่อกาลเวลา

ผ่านมานานกย่็อมลบๆ เลือนๆ ไป น่ีอาจจะผดิพลาดไป แต่ไม่ได้ผดิพลาดจากพระพุทธเจ้า มี

ความเคล่ือนคลาดลบเลือนไปตามวิสยัของคนที่มีความสามารถต่างกนักบัพระพุทธเจ้า ส าหรับ

พระอรหันต์น้ัน ท่านแสดงออกมากน้อยเพียงไรกเ็ป็นความจริง แม้จะไม่กว้างขวางเหมือน

พระพุทธเจ้า กเ็ป็นความถูกต้องแม่นย า เพราะท่านรู้ความจริงเหน็ความจริง แต่ส่วนปลีกย่อย

ท่านอาจจะผดิพลาดอยู่บ้างเป็นธรรมดา ไม่เหมือนสพัพัญํู เช่นอย่างพระปรีชาญาณหยั่ง

ทราบเหตุการณ์ต่างๆ นี้  พระสาวกแม้จะไม่กว้างขวางลึกซ้ึงเหมือนพระพุทธเจ้า แต่กย็ังมีส่วน

ที่อาจจะผดิพลาดไปบ้างได้ ส าหรับพระพุทธเจ้าแล้วไม่มี 

ธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ จึงเป็นประเภทเอกนามก ึ คือมีความถูกต้อง

แม่นย าอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีสองกบัสิ่งใดอกีที่จะมาเป็นคู่แข่ง หรือลบล้างความจริงคือความ

ถูกต้องนี้  แล้วหลักแห่งศาสนธรรมที่ประทานไว้ สรุปลงแล้วได้แก่ มชัฌิมาปฏิปทา น่ีสรุป

ความลง วิธกีารปฏบัิติที่เหมาะสมอย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็นการแก้กเิลสประเภทใด หรือการครอง

ชีพประเภทใด ต้องขึ้นอยู่กบัหลกัมชัฌิมาคือความถูกต้องเหมาะสมนี้ทั้งนั้น 

สมัมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบ น่ีกห็มายถึงองค์ปัญญา ค าว่าปัญญามีความกว้างขวางมาก 

เราจะใช้ทางโลกทางธรรม ธรรมประเภทไหน ต้องอาศัยปัญญาเป็นหัวหน้า เพราะปัญญาเป็นผู้

ฉลาด เช่นเดียวกบัหัวหน้างาน ต้องเป็นคนฉลาด ไม่เช่นนั้นกเ็ป็นหัวหน้างานไม่ได้  สมัมา

สงักปัปะ กเ็ป็นความฉลาด เรียกว่าเป็นองค์ของปัญญา สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอา

ชีโว สมัมาวายาโม สมัมาสติ สมัมาสมาธิ น่ีเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างย่ิงของผู้น าไป

ประพฤติปฏบิัติ สามารถก าจัดกเิลสได้ทุกประเภทให้หมดสิ้นไปจากใจ โดยไม่เกี่ยวข้องกบั

กาลเวลาสถานที่ใดๆ ทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปเพียงไรกต็าม ค าว่า มชัฌิมา 

คือธรรมเหมาะสมอยู่แล้วในการแก้กเิลสประเภทต่างๆ จึงเรียกมัชฌิมาอยู่ตลอดเวลา 
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เราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทที่เรียกว่าลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าน้ันเอง กไ็ด้ปฏบิัติ

บูชาตามสติก าลังความสามารถของตน เช่น การให้ทาน กไ็ด้ให้ทานมามาก มากจนตัวเราเองก็

นับไม่ได้ เพราะฉะน้ันเราจึงไม่ควรไปคิดว่าเรามีวาสนาน้อย ถ้าพูดถึงเร่ืองทานเราเคยทานมา

ตั้งแต่รู้จักเดียงสาภาวะ จนกระทั่งถึงบัดน้ี มีวันนี้ เป็นปัจจุบัน เราจ าได้ไหมว่า เราเคยให้ทาน

อะไรบ้างตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงบัดน้ี ให้ทานมากี่คร้ังกี่หนหมดมากน้อยเพียงไร เราไม่อาจ

นับได้ ท าไมจึงไม่อาจนับได้ เพราะมากต่อมาก นานต่อนาน หลายวันหลายปีหลายเดือน ท าอยู่

เร่ือยมาจนกระทั่งปัจจุบันน้ี จึงเรียกว่ามาก จนเจ้าของเองกจ็ าไม่ได้ การจ าได้หรือไม่ได้กไ็ม่

ส าคัญ ดังที่เคยกล่าวไว้แล้ว เราแน่ใจแล้วว่าเราสร้างบุญสร้างกุศล ช่ือว่าเราสร้างบารมี ตาม

เสดจ็พระพุทธเจ้า 

ทานเรากไ็ด้ให้ ให้มากต่อมากจนกระทั่งตัวเองกจ็ าไม่ได้ แล้วยังจะให้ไปอกีมากมายจน

ชีวิตหาไม่เมื่อไรถึงจะหยุด ศีลเรากไ็ด้รักษาพยายามตามสติก าลังความสามารถของเรากี่คร้ังกี่

หนจนนับไม่ได้อกีเหมือนกนั ภาวนากท็ า หากจ าปีได้ จ าเวลาท ากไ็ม่ได้ เราเร่ิมมาปี พ.ศ.

เท่าไร ในชาตินี้ เราจ าได้ว่าเราเร่ิมภาวนานับตั้งแต่ พ.ศ.นั้นมาถึงวันนี้  เราเคยน่ังภาวนากี่คร้ัง 

ตรงน้ีจะจ าไม่ได้นะ แล้วในขณะที่เราน่ังแต่ละคร้ังๆ น้ัน เราก าหนดค าบริกรรมค าใด แล้วค า

บริกรรมที่เราก าหนด เช่น พุทโธ ๆ เป็นต้นนั้น คร้ังนั้นๆ คร้ังละเท่าไร น่ีเรากจ็ าไม่ได้ อนันี้ก็

มาก มากอยู่ภายในหัวใจของเรา จนกระทั่งเราจ าไม่ได้ 

เวลาผลปรากฏขึ้นมา กเ็ป็นเช่นเดียวกนักบัเหตุที่เราท า ถึงขนาดจ าไม่ได้นั่นเอง เวลา

ปรากฏขึ้นมาเรานับไม่ได้อกีเหมือนกนั เพราะเตม็อยู่ในดวงใจนี้ทั้งนั้น ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหน 

รวมอยู่ที่ดวงใจ ไม่สามารถจะนับอ่านได้ ธรรมชาติแห่งความศักด์ิสทิธิ์วิเศษความอศัจรรย์

ทั้งหลายที่รวมตัวอยู่ภายในจิตใจของเรา ซ่ึงเรียกว่าความดีทั้งนั้นส่งผลให้มาเป็นถึงความ

อศัจรรย์ขั้นนี้  ไม่มีอนัใดที่จะมาส่งผลให้เป็นความแปลกประหลาดอศัจรรย์ให้มีความสขุความ

ร่ืนเริงภายในจิตใจได้ย่ิงกว่าบุญกุศลที่เราสร้างมาด้วยตัวเราเอง น่ีท่านเรียกว่าสั่งสมทรัพย์ 

ทรัพย์ภายใน ท่านกล่าวไว้ในพระสตูร.นธึิ นเิธติ ปุริโส คมฺภีเร อุทกนฺติเก.. เป็นต้น  

การสั่งสมทรัพย์ไว้ภายในจิตใจด้วยการท าความดีทั้งหลายนั้น เป็นสิ่งที่ฝังไว้โดยความ

ถูกต้อง และรักษาได้ง่ายยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติภายนอกเป็นไหนๆ ท่านว่าอย่างนั้น ทรัพย์

ภายนอกแม้ตัวเองเป็นผู้เกบ็ไว้เองกยั็งลืมสถานที่เกบ็กม็ี ไปฝังไว้ในสถานที่ใดที่หน่ึงเพราะ

อ านาจแห่ง สญฺญา วาสฺส วิมุยหฺติ คือความจ าหลงลืมไปเสยีบ้างอะไรบ้าง ตายแล้วกท็ิ้ง

เปล่าๆ ไม่เกดิประโยชน์อะไร ได้รับประโยชน์เฉพาะกาลเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ บางอย่างกส็ญู

หายไปโดยหาประโยชน์ไม่ได้กม็ี แต่ขุมทรัพย์คือบุญ ที่ได้ฝังลงภายในจิตใจด้วยการสร้างคุณ

งามความดีทั้งหลายนี้  เป็นสิ่งที่ติดแนบกบัจิต โจรกลั็กไม่ได้ ใครจะมาปล้นมาจี้มาอะไรไม่ได้ 
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อโจรหรโณ นธิิ ท่านว่า โจรไม่สามารถที่จะลักจะขโมยจะปล้นจะจ้ีได้เลย ขุมทรัพย์คือบุญที่มี

อยู่ภายในจิตใจ ท่านว่าอย่างนั้น  

ทรัพย์น้ีเมื่อสั่งสมไว้มากๆ แล้วกก็ลายเป็นทรัพย์อนัประเสริฐ คือเป็นอริยทรัพย์ข้ึนมา 

ปราศจากข้าศึก อริกแ็ปลว่าข้าศึก ทรัพย์กคื็อสิ่งที่สนองความต้องการหรือเป็นที่พึงพอใจ 

กลายเป็นโลกุตรทรัพย์ข้ึนมาภายในใจของผู้บ าเพญ็ น่ีทางแห่งพุทธบริษัทที่เป็นลูกเต้าเหล่ากอ

ของพระพุทธเจ้า กพ็ยายามวิ่งเต้นขวนขวายหาความดีส าหรับตน ต่างคนต่างขวนขวาย ต่างคน

ต่างคิดตามสติปัญญาศรัทธาความเพียรความสามารถของตน เวลารวมตัวแล้วกล็งอยู่ที่ใจดังที่

กล่าวแล้วเบื้องต้นนั้นเอง ไม่มีสถานที่ใดเป็นที่เกบ็ทรัพย์สมบัติ คือบุญคือกุศลทั้งหลาย มีใจ

เท่าน้ันเป็นที่เหมาะสมอย่างย่ิง เป็นภาชนะที่เหมาะที่สดุ รวมลงสู่ที่น่ี 

ไม่ต้องมีทะเบียนบัญชีจดจารึกว่าเราเคยท าบุญให้ทานมาตั้งแต่คร้ังไหนเมื่อไร ได้ให้

ทานอะไรๆ บ้างกต็าม รวมอยู่นั้นหมด ข้ึนช่ือว่าความดีที่จิตท าลงไปแล้ว สญัญาไม่เป็น

อนัตรายต่อการท าดี คือจะจดจ าได้ ไม่จ าได้ ไม่ส าคัญ ส าคัญที่ความดีน้ีลบไม่สญู น่ัน จ าได้

หรือไม่ได้กม็ีอยู่ภายในใจของตน 

คนที่มีทรัพย์ไม่ว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายใน จะไปไหนกม็ีความสง่าผ่าเผยมีความร่ืน

เริงบันเทงิ ไม่เกดิความเดือดร้อนเสยีใจ กระวนกระวายกลัวจะไม่ได้ใช้ไม่ได้สอย ไม่ได้กนิอยู่

หลับนอนเพราะทรัพย์ติดกระเป๋าอยู่แล้ว จะไปทวีปไหนกไ็ป ถึงเวลาหลับนอนกน็อนที่ดีๆ จะ

เอาโรงแรมไหนกไ็ด้ อาหารประเภทไหนสั่งได้ทั้งนั้น ข้ึนช่ือว่าปัจจัยสี่ คือ เคร่ืองอาศัย ๔ อย่าง 

กม็ีเคร่ืองนุ่งห่ม อาหารการบริโภค ที่อยู่ที่อาศัย ยาแก้โรคภัยไข้เจบ็ แน่ะ ๔ อย่าง เกดิข้ึนมา

จากแก้วสารพัดนึกคือเงินนี้ทั้งนั้น ผู้ที่มีเงินมีสมบัติ ไปไหนกไ็ม่ล าบากล าบน 

น่ีเป็นข้อเทยีบเคียง ทางโลกมีความสะดวกสบายด้วยทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นแก้วสารพัด

นึก เอ้า ทางธรรมการท่องเที่ยวในวัฏสงสาร ซ่ึงเป็นเช่นเดียวกบัเราเดินทางไปสู่บ้านนั้นเมืองนี้

ทวีปน้ันนั่นเอง เช่นอย่างเขาเที่ยวรอบโลก น่ีเป็นทางของโลก ทางของวัฏสงสารกคื็อความเกดิ

แก่เจบ็ตายที่หมุนไปเกดิที่น่ัน ภพนั้นภพนี้  ผู้มีบุญมีกุศลภายในจิตใจ ย่อมไปด้วยความเป็น

สคุโต ไปกม็ีความสะดวกสบายราบร่ืนสม ่าเสมอ อยู่กม็ีความสขุความเจริญร่ืนเริงเพราะอ านาจ

แห่งทรัพย์ที่ตนได้สร้างไว้แล้วภายในจิตใจ ซ่ึงเรียกว่าแก้วสารพัดนึก 

จะไปเกดิในที่ใดสถานที่ใดกเ็กดิด้วยอ านาจแห่งบุญแห่งกุศล อยู่ด้วยอ านาจแห่งบุญ

แห่งกุศลที่ตนได้สร้างไว้แล้ว แม้จะมีการท่องเที่ยวอยู่เหมือนสตัว์โลกทัว่ๆ ไป คนที่มีบุญมี

กุศล กบัคนไม่มีบุญมีกุศลนั้น มีความล าบากมีความสขุทุกข์ต่างกนัอยู่มาก แล้วนอกจากนั้น

คุณงามความดีที่เราสร้างไว้เพ่ือเป็นเคร่ืองสนับสนุนในคติหรือในภพน้ันๆ ยังไม่แล้ว เมื่อเตม็

ภมูิแล้วยังสามารถที่จะยกผู้ที่บ าเพญ็ หรือผู้เป็นเจ้าของน้ันให้หลุดพ้นจากวัฏฏะ คือความ
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หมุนเวียนเกดิแก่เจบ็ตายนี้ ได้ นั้นแลที่ว่ากรรมสิ้นกส็ิ้นที่ตรงน้ัน ที่ผลิตแห่งกรรมกคื็อใจ ที่

สถิตแห่งกรรมกคื็อใจ คือวิบากผลแห่งกรรมที่ท  าไว้แล้วมากน้อย มีบุญเป็นต้น กอ็ยู่ที่ใจ 

เมื่อใจพอตัวแล้ว เพราะอ านาจแห่งบุญกุศลเป็นเคร่ืองสนับสนุน จนถึงฝั่งแห่งความ

ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงแล้วนั้น ค าว่า บุญ ในจิตใจกห็มดความหมายไป เรียกว่าสิ้นกส็ิ้น

กนัที่ตรงน้ัน เช่นเดียวกบัเราขึ้นมาบนบ้านของเรา ถึงสถานที่ที่ต้องการแล้ว บันไดกบัเรากห็มด

ปัญหากนัไป ไม่ใช่ว่าเราเจตนาจะทิ้งบันได แต่เป็นหลักธรรมชาติแห่งความจ าเป็นที่เกี่ยวข้อง

กนัมา แล้วเป็นหลักธรรมชาติที่หมดความจ าเป็นกนัแล้วในขณะน้ัน มันกป็ล่อยวางกนัไปเอง 

เร่ืองบุญเร่ืองกุศลที่เป็นเคร่ืองสนับสนุนเรามาโดยล าดับ เมื่อถึงขั้นพอตัวแล้ว บุญกุศล

ทั้งหลายภายในจิตใจ กห็มดปัญหากนัไป เหลือแต่ธรรมทั้งแท่งที่ได้รับมาจากความดีทั้งหลาย

สนับสนุนให้ถึงจุดน้ี จึงเรียกได้ว่า ที่สดุหรือที่สลายที่ดับไปกอ็ยู่ที่ใจดวงน้ี ดับไปแห่งบุญแห่ง

บาปทั้งหลายดับไปที่ตรงน้ัน 

เพราะค าว่าบุญ ว่าบาป กเ็ป็นเคร่ืองสมมุติอนัหนึ่ง จิตเมื่อถึงข้ันที่เลยสมมุติไปแล้ว ค า

ว่า สมมุติกบัวิมุตติ คือความหลุดพ้นนั้น มันกห็มดปัญหา แยกทางกนัไปเองโดยหลัก

ธรรมชาต ิ เช่นเดียวกบัเราข้ึนตามบันได จนไปถึงที่อยู่อนัสมบูรณ์แล้ว บันไดกบัเรากห็มด

ความหมายกนัไปโดยหลักธรรมชาติเช่นนั้นแล ให้ทุกท่านได้น าไปพินิจพิจารณา 

พยายามปฏบิัติตัวของเราให้เป็นคนดี แม้จะอยู่ในวัยเดก็ เดก็หรือผู้ใหญ่กส็ าคัญอยู่ที่

ความประพฤติ ประพฤติดีกเ็รียกว่าเดก็ดี ประพฤติไม่ดีกเ็รียกว่าเดก็ช่ัว ผู้ใหญ่กเ็หมือนกนัอยู่

ที่ความดี ให้พยายามยึดหลักธรรมเป็นเขม็ทศิทางเดินแห่งความประพฤติหน้าที่การงาน ยึดไว้

จนเป็นนิสยัฝังอยู่ภายในจิตใจ ใจของเราทั้งดวงกจ็ะมีธรรมเข้าแทรกซึม มีธรรมเป็นน า้เช่ือม

ให้มีความร่มเยน็เป็นสขุปลอดภัย ไร้สิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลาย การแสดงธรรมกเ็หน็ว่าสมควร จึง

ขอยุติเพียงเท่านี้  

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

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