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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๘  กนัยายน พทุธศักราช ๒๕๑๙ 

ต่อสูเ้พือ่จิตสมบติั 

เรามาอยู่สถานที่เช่นน้ีเป็นสถานที่สงบ ส่วนมากจะปราศจากอารมณ์เคร่ืองก่อกวน

ทั้งหลายที่เราเคยเกี่ยวข้องในบ้านในเรือนในสงัคมต่างๆ มีอยู่ทัว่ไป พอก้าวเข้ามาวัด เราก็

ทราบแล้วว่าวัดเป็นอย่างไร ความรู้สกึมันกค็ล้อยตามนั้น มันกเ็ร่ิมมีความผาสกุสบาย แล้วเรา

กพ็ยายามอบรมจิตใจของเรา ไม่ให้คิดวุ่นวายกบัสิ่งภายนอกที่เคยก่อกวน ไม่ให้แบกหามสิ่ง

เหล่านั้นเข้ามาหอบไว้ในหัวอก ซ่ึงเป็นเคร่ืองก่อกวนหรือท าลายจิตใจให้ชอกช า้ขุ่นมัว เร่ือง

อะไรที่อยู่นอกวัด อยู่ในบ้านกใ็ห้มันอยู่ในบ้านเสยี อยู่นอกวัดกใ็ห้มันอยู่นอกวัด อย่าไปกว้าน

เข้ามาในวัด กว้านเข้ามาหาตัวของเรา ให้มาก่อกวนวุ่นวายอยู่ภายในจิต มันไม่เกดิประโยชน์ 

นอกจากนั้นยังเกดิโทษอยู่ภายในจิตของตัวเอง ให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน ความทุกข์

ความเดือดร้อนนั้นแลท่านเรียกว่าโทษ ไม่ใช่คุณ 

เรามาสู่สถานที่เช่นน้ี ให้ต่างคนต่างดูหัวใจเจ้าของ ต่างคนต่างดูใจตัวเอง ใจนั้นละเป็น

ตัวส าคัญมาก ปกติจะไม่อยู่เป็นสขุ มักจะคิดเร่ืองนั้นแส่เร่ืองนี้  เป็นอยู่อย่างนั้นเร่ือยไป เมื่อไม่

สงัเกตกไ็ม่รู้  เรามาสู่สถานที่อบรมน้ี เป็นสถานที่ที่จะสงัเกตตัวเอง ท่านเรียกว่าภาวนา ภาวนา

คือการอบรมจิตใจของตัว พร ่าสอนจิตใจตัวเอง จะด้วยอุบายวิธใีดกต็าม หรือด้วยบทบริกรรม

ภาวนา ให้จิตได้ยึดค าบริกรรมนั้นๆ เป็นอารมณ์ของใจ ใจได้อาศัยอยู่กบัอารมณ์นั้นๆ กต็าม 

ท่านเรียกว่าการอบรมหรือเรียกว่าการภาวนา การคิดในแง่ทั้งสอง หรือการกระท าในทั้งสอง

ประเภทนี้  ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบสขุภายในจิตใจ และเป็นไปเพ่ืออุบายแยบคาย เพราะ

ความคิดความไตร่ตรองโดยทางสติปัญญา 

ใจเมื่อมีงานท าซ่ึงเป็นงานที่ถูกตามหลักภาวนาที่ท่านสอนไว้ ใจย่อมจะได้รับความ

ร่มเยน็ เท่าที่ใจไม่ร่มเยน็ ใจมีความเดือดร้อน เพราะน าสิ่งที่จะให้เกดิความเดือดร้อนเข้ามาคิด

มาปรุง มายุ่งมากวนตัวเอง ถ้าสิ่งเหล่านี้ยังเข้ามายุ่งมากวนตัวเองอยู่ตราบใด เราจะหวังความ

ผาสกุสบายจากจิตน้ีย่อมเป็นไปไม่ได้ เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว เรากต้็องพยายามหักห้ามอนัเป็น

ทางที่ถูก แล้วเร่งทางจิตตภาวนาคือการบังคับบัญชาจิตใจของตน 

ยากล าบากเรากท็นเอา เพราะทนเพ่ือประโยชน์ส าหรับใจ ไม่มีใครที่จะได้อย่างง่ายดาย 

นอกจากประเภทที่ว่า อคุฆฏติัญญู ที่พร้อมแล้วที่จะรู้จะเหน็ธรรมทั้งหลาย เรียกว่ากเิลสยังมี
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เหลือเพียงเลก็น้อย พอได้ทราบอุบายวิธจีากพระพุทธเจ้ากบ็รรลุธรรมในไม่ช้า ท่านเหล่านี้หาก

จะเทยีบถึงเร่ืองความทุกข์ความล าบาก การฝึกฝนทรมานกไ็ม่ได้ใช้ก าลังวังชา สติปัญญา หรือ

ความบึกบึนมากมายเหมอืนผู้ที่มีระดับต ่าย่ิงกว่าน้ัน เพราะท่านพร้อมที่จะรู้แล้ว ท่านจึงเทยีบ

เหมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน า้แล้ว พอได้รับแสงพระอาทติย์เท่าน้ันกแ็ย้มบาน 

อนันี้ เราทั้งหลายไม่ใช่คนประเภทนั้น เราจะไปท าแบบคนประเภทนั้น ผู้มีอุปนิสยัอย่าง

นั้น มันกข็ัดกนั เช่นอย่างไม้บางช้ินส าเรจ็รูปมาหมดแล้ว มีแต่จะไสกบอย่างเดียว เขากไ็สกบ

ให้เกล้ียงเกลาไปเลย ไม้บางประเภทยังต้องตัดต้องถาก ต้องฟัน ดัดทางโน้นดัดทางนี้  กว่าจะ

เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เรากต้็องท าอย่างนั้น เราจะเอากบไปไสไม้ประเภทนั้น มันขัดกนั และไม้

ประเภทที่ควรไสกบเราจะไปตัดไปฟันมันกขั็ดกนัอกี ไม้ที่ไม่ควรจะไสกบเราเอากบไปไสมันก็

ขัดกนั 

เพราะฉะน้ันการจะไสกบหรือการจะถาก ต้องดูรูปของไม้ว่าควรจะท าโดยอาการใด วิธี

ใด เรากเ็ป็นเหมือนไม้ประเภทหนึ่งๆ ถ้ายังไม่ใช่ข้ันประเภทที่จะไสกบเอาเลย ได้แก่ท าเพียง

เลก็ๆ น้อยๆ กร็ู้ เหตุรู้ผลไปเลยอย่างนั้น เรากต้็องมีอุบายวิธหีนักลงกว่านั้น คืออาจเป็นไม้

ประเภทที่ต้องถากต้องฟันให้หนักมือบ้าง เรากต้็องมีการท าอย่างหนักมือบ้าง มีการฝ่าฝืนกนั 

การอดการทน การกดข่ีบังคับจิตใจตัวเอง 

จิตใจน้ันมีสิ่งหน่ึงที่พยายามผลักดันหรือฉุดลากไป ในทางที่จะให้เกดิความเดือดร้อน

วุ่นวายต่างๆ แล้วกม็ีอกีอนัหน่ึงที่เหนือความเป็นเช่นน้ัน ได้แก่สติกบัปัญญา และความ

พากเพียร ที่จะต้องฝืนหรือต้านทาน กดข่ีบังคับจิตที่ชอบคิดเช่นน้ัน ให้เข้าสู่วงของสติปัญญาผู้

ควบคุม ให้อยู่ในอ านาจของสติปัญญาคอยเข้มงวดกวดขันตัวเองเสมอ หลายคร้ังหลายหน 

ความดื้อด้านของจิต ความชอบคิดแส่นั้นยุ่งนี้ของจิตกค่็อยเบาลงไป เพราะอ านาจของการกดข่ี

บังคับ การต้านทาน อ านาจของสติปัญญา ซักไซ้ไล่เลียง ซักซ้อมกนั มันกค่็อยยอมลงไปโดย

ล าดับ 

ถึงจะยากบ้าง กเ็หมือนเราถากไม้เพ่ือจะท าต้นท าเสาบ้านเสาเรือน มันกย็ากบ้างเป็น

ธรรมดา แต่กต้็องทนเพราะเหตุผลบังคับให้ทน อนัน้ีเราจะท าจิตใจของเราเพ่ือให้เป็นที่ร่มเยน็

เป็นสขุแก่ตนเอง ซ่ึงเปรียบกบัเราจะปลูกบ้านอยู่อาศัย เพ่ือความผาสกุสบายในอริิยาบถต่างๆ 

ของเรา เรากต้็องฝืนต่อสิ่งที่จะมาท าลายบ้านของเรา ที่เราจะอาศัยให้เป็นความสขุข้ึนมา ได้แก่

การอบรมธรรมะให้เป็นวิหารธรรม เป็นเคร่ืองอยู่สบายภายในจิตใจ เมื่อมีสิ่งใดเข้ามายุแหย่
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ก่อกวนหรือมาท าลาย มากดีขวาง เรากต้็องพยายามต่อสู้กบัสิ่งกดีขวาง สิ่งต้านทานที่เหน็ว่าไม่

ดีน้ัน มากน้อยตามแต่เหตุการณ์นั้นๆ ที่เกดิข้ึนมามากน้อย มีมากกต้็องต่อสู้กนัมาก เอาเป็น

เอาตายเข้าว่าเรากย็อม เพ่ือน าของดีคือจิตนี้ ให้เข้ามาสู่ในวงของธรรม มีสติปัญญาเป็นผู้

ควบคุมรักษา 

เราทุกคนมีเจ้าของ เราเป็นเจ้าของของเรา ตัวของเรามีคุณค่ามาก ไม่มอีนัใดที่จะมี

คุณค่ามากยิ่งกว่าตัวของเรา เฉพาะอย่างยิ่งคือใจ ใจเป็นสมบัติอนัส าคัญส าหรับเราทุกคน แต่

ใจถูกอะไรบ้างที่มาท าลายมาก่อกวนอยู่เสมอ จนต้ังเนื้อตั้งตัวไม่ได้ เราผู้เป็นเจ้าของจึงต้อง

เข้มงวดกวดขันระมัดระวังต่อสู้ต้านทานกบัสิ่งที่เป็นมาร สิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของเรา ด้วย

วิธกีารต่างๆ หนักบ้างเบาบ้าง เป็นหน้าที่ของเราจะต้องสู้ต้องอดต้องทน เพ่ือสมบัติคือจิตให้

อยู่ในครอบครองของเรา นักปราชญ์ทั้งหลายท่านด าเนินมาอย่างนั้น ท่านไม่ได้ปล่อยตาม

ยถากรรม 

เพราะเราไม่ใช่เป็นคนประเภทยถากรรมซ่ึงควรจะปล่อยอย่างนั้น สติเรากม็ีพอระลึกรู้

ว่าผดิว่าถูก ปัญญาเรากม็ีพอคิดพออ่านว่าจะปฏบิัติอย่างไรแก้ไขอย่างไร นอกจากนั้นอรรถ

ธรรมเรากเ็คยได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ตามต ารับต ารา ซ่ึงพอที่จะเป็นก าลังช่วยส่งเสริม

ความรู้ความฉลาดหรืออุบายต่างๆ ให้เราได้ด าเนินงานต่อสู้กบัสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ซ่ึงก าลังมา

แย่งชิงเอาจิตอนัเป็นสมบัติส าคัญนี้ ไปจากตัวของเรา เราต้องพยายามต่อสู้เพ่ือจิตสมบัตินี้ ได้

เป็นของเรา อยู่ในความคุ้มครองของสติปัญญา เราจะได้มีความผาสกุ 

ใจเป็นของมีเจ้าของ มีสติปัญญาเป็นผู้รับผดิชอบ เราไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตาม

ยถากรรม ความปล่อยเป็นไปตามยถากรรมน้ันไม่มีผลดีอนัใดที่จะเกดิข้ึน นอกจากจะเพ่ิม

ความเดือดร้อนเสยีหายไปโดยล าดับเท่าน้ัน เมื่อเราทราบชัดแล้วเช่นน้ี เราจึงไม่ควรที่จะปล่อย

ใจให้เป็นเช่นนั้น สู้กนัจนถึงเหตุถึงผล ถึงเป็นถึงตายกส็ู้ เมื่อถึงกาลที่จะสู้เพ่ือความดีส าหรับ

ตน นักปราชญ์ทั้งหลายท่านเคยท าอย่างนั้น ท่านเคยสู้อย่างนั้น ท่านจึงได้น าอุบายวิธกีารต่อสู้

ต่างๆ กบัสิ่งทั้งหลายที่ไม่ดี มาสั่งสอนพวกเรา โดยที่ท่านเคยด าเนินและได้ผลมาแล้ว จึงได้

น ามาสั่งสอนโลก 

ในธรรมที่ว่าไว้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธน์ั้น ล้วนแล้วต้ังแต่อุบายวิธทีี่จะตามย้ือแย่งเอา

จิตกลับมาจากสิ่งไม่ดี คือสิ่งที่ต ่าทรามทั้งหลายทั้งน้ัน และองค์ไหนที่จะได้อยู่สบายๆ มีจ านวน

น้อยมาก พันคนจะมีสกัรายหน่ึงกท็ั้งยาก ที่ว่าประเภทอุคฆฏติัญญู พอได้รับพระโอวาทจาก
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พระพุทธเจ้าแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน บรรลุธรรมข้ึนมาถึงวิมุตติหลุดพ้นไปอย่างนี้นั้น ใน

จ านวนพันคนจะเอาสกัหน่ึงคนกท็ั้งยากแล้ว นอกน้ันเป็นประเภทที่จะต้องถากต้องฟันกนัอย่าง

เตม็ก าลังความสามารถ เรากเ็ป็นผู้หนึ่งในจ านวนคนทั้งหลายนี้  เพราะฉะนั้นการด าเนินของเรา 

เราจึงควรด าเนินแบบนักปราชญ์ทั้งหลายท่านด าเนินกนั ในประเภทที่ว่าลดจากอุคฆฏติัญญูลง

มา 

บางองค์ท่านท าความเพียร เดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตก นั่นฟังซิ  เดินขนาดไหนฝ่าเท้าถึง

ได้แตก ถ้าเดินธรรมดาแล้วจะไม่แตก ต้องเลยธรรมดา ค าว่าเลยธรรมดานี้  ความเพียรกต้็อง

เลยธรรมดา การฝ่าฝืนการอดทน การต่อสู้ทุกแง่ทุกมุมระหว่างกเิลสกบัสติปัญญาศรัทธาความ

เพียรต้องเตม็ภมูิ ต้องเลยธรรมดา ถ้าธรรมดาแล้วฝ่าเท้าจะไม่แตก และบางองค์กไ็ม่หลับไม่

นอนจนจักษุแตก เช่นอย่างพระจักขุบาลเป็นต้น ขณะจักขุแตก บอด ตาในกส็ว่างจ้าขึ้นมา คือ

ตาธรรม ประทปีดวงธรรมปรากฏขึ้นภายในจิตใจ เราคิดดู เอามาเทยีบเคียงกบัพวกเรา นั่น

ท่านล าบากหรือไม่ล าบาก ขนาดตาแตกไม่ล าบากมีหรือคนเรา อดทนอย่างยิ่ง ฝ่าฝืนกบัสิ่งต ่า

หรือต่อสู้กบัฝ่ายต ่าอย่างยิ่ง ขนาดจักขุบอดกม็ี เราคิดดู 

บรรดาพระสาวกที่บ าเพญ็มา และพุทธบริษัททั้งหลายบ าเพญ็มา กต้็องฝ่าความล าบาก

ล าบนมาเช่นเดียวกนักบัพวกเราที่ด าเนินอยู่เวลาน้ี เพราะเร่ืองของกเิลสน้ันไม่ใช่เป็นเร่ืองที่จะ

แก้ได้อย่างง่ายดาย เป็นเร่ืองที่เหนียวแน่นแก่นส าคัญที่สดุกคื็อกเิลสทุกๆ ประเภท ซ่ึงจะต้อง

ทุ่มเทก าลังเตม็ความสามารถ ฉลาดรู้ทุกแง่ทุกมุมพอที่จะแก้ไขมันได้ มันถึงจะหลุดลอยลงไป

ตามอ านาจของสต ิ ปัญญา ศรัทธา ความเพียรที่เหนือมัน แล้วรายไหนที่จะได้รับความ

สะดวกสบายไปเร่ือยๆ โดยไม่ต้องประกอบความพากเพียรความอดทนอะไรต่างๆ นี้  พันคนก็

หาได้ยาก จะมีสกัคนหนึ่งกย็ังทั้งยาก คิดดู เมื่อได้รับความล าบากล าบนขึ้นมาให้พึงเทยีบอย่าง

นี้  เพ่ือเป็นสกัขีพยานหรือเป็นก าลังใจของเรา 

อนัเร่ืองมรรคผลนิพพานนั้นพร้อมอยู่แล้วด้วยกนั เพราะเป็นความจริงอยู่กบัใจ ขอให้

พยายามขุดค้นลงไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเถิด เช่นความเพียรพยายามเป็นต้น น้ี

แลเป็นทางที่จะให้ถึงธรรมโดยล าดับ หากเกดิความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมากพึ็งยึด พุทฺธํ สรณํ 

คจฺฉามิ มาเป็นคติตัวอย่าง ว่าพระองค์ท่านล าบากแค่ไหนก่อนจะได้ตรัสรู้ธรรม สงฺฆํ สรณํ 

คจฺฉามิ บรรดาพระสงฆ์สาวกที่ออกมาจากสกุลต่างๆ ไปบ าเพญ็พรตอยู่ในที่ล าบากล าบน โคน

ต้นไม้ ภเูขา ชายเขา ในป่าที่เปล่ียวๆ เหล่านั้น ท่านจะได้รับความทุกข์ความล าบากแค่ไหน คิด
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ดู เราอย่าเข้าใจว่ามีความล าบากเพียงเรา ซ่ึงท าความพากเพียรเพียงเท่านี้ เลย เมื่อเราคิดอย่าง

นี้มันกเ็ป็นคติ เป็นเคร่ืองหนุนก าลังใจของเราให้มีความแกล้วกล้าอาจหาญขึ้นมา ความจริงคือ

ธรรมอนัประเสริฐน้ัน ย่อมจะปรากฏไปได้โดยล าดับ เพราะความเพียรดังที่กล่าวมาน้ี ไม่หนี

ความจริงไปได้ 

ธรรมะ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ์ รวมลงในมัชฌิมาปฏปิทา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมืออนั

เหมาะสม และทนักบักเิลสทุกประเภทอย่างย่ิงที่ควรจะน ามาแก้ได้ ให้หลุดลอยไปจากจิตใจ

เช่นเดียวกบัคร้ังพุทธกาล ไม่มีธรรมะข้อไหนที่จะลดหย่อนอ่อนก าลังไม่สามารถจะแก้กเิลสได้

เหมือนคร้ังโน้น เป็นธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา หากจะอ่อนแอกคื็อผู้ด าเนินงาน คือพวก

เรานี้ เท่านั้นเป็นผู้อ่อนแอ ส่วนธรรมท่านไม่อ่อนแอ ฉะนั้นจึงควรฟิตตัวของเราขึ้น ให้เป็นผู้

เหมาะสมกบัเคร่ืองมือที่พระองค์ท่านประทานให้แล้วด้วยพระเมตตาบริสุทธิ์สดุส่วน แล้วน าไป

ประพฤติปฏบัิติ ผลที่จะพึงได้รับจะไม่ผิดแปลกอะไรจากคร้ังพุทธกาลนั้นเลย 

เพราะคร้ังโน้นกบัคร้ังนี้กิเลสเป็นประเภทเดียวกนั ความโลภ ความโกรธ ความหลงเคย

มีอยู่กบับรรดามนุษย์และสตัว์ทั้งหลายในคร้ังโน้น กบัมีอยู่กบับรรดามนุษย์และสตัว์ทั้งหลาย

ในคร้ังนี้ เป็นประเภทเดียวกนั จะพึงหมดสิ้นไปจากจิตใจหรือเบาบางลงไปด้วยธรรมประเภท

เดียวกนั คือมัชฌิมาปฏปิทา ไม่มีธรรมใดมี่จะเหมาะสมอย่างย่ิงในการแก้กเิลส และท าให้กเิลส

อ่อนตัวลงไปนอกจากธรรมที่กล่าวน้ี 

เวลานี้ เรากจ็ าได้ทุกคน สมัมาทฏิฐิ สมัมาสงักปัโป หมายถึงความเฉลียวฉลาด อุบาย

ต่างๆ ของสติของปัญญา ที่จะพลิกแพลงเปล่ียนแปลงแก้ไขให้ทนักบัเหตุการณ์คือกเิลสมันก่อ

ตัวขึ้นมาด้วยอาการใด สติปัญญากใ็ห้ทนัมัน สรุปสดุท้าย สมัมาสติ สมัมาสมาธ ิกบ็อกว่า สติๆ 

เป็นส าคัญ เมื่อมีสติแล้วจิตใจจะมีความมั่นคงต่อหน้าที่การงานทั้งหลาย เตม็เมด็เตม็หน่วยใน

การท างาน แล้วผลจะปรากฏขึ้นเป็นความมั่นคงภายในจิตใจ 

สอนคร้ังโน้นท่านกส็อนแบบนี้  เพราะกเิลสคร้ังโน้นกบัคร้ังนี้ เหมือนกนั พวกเราปฏบิัติ

ไม่ได้ก าหนดว่าเป็นผู้หญิง ผู้ชาย นักบวช หรือฆราวาส กเิลสมันไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายเป็น

นักบวช เป็นฆราวาส มันเป็นกเิลสเตม็ตัวของมัน การน าธรรมะเข้าไปแก้เมื่อถูกตามพระโอวาท

ที่ทรงสอนไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหญิง เป็นชาย เป็นนักบวช หรือฆราวาส เป็นผู้แก้กเิลส  กเิลส

ย่อมหลุดลอยไปได้ด้วยเคร่ืองมือคือธรรม มีมัชฌิมาปฏปิทาเป็นต้น จะไม่นอกเหนือไปจาก

ธรรมเหล่านี้ ได้เลย 
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ท่านสอนว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ให้ตนเป็นที่พ่ึงของตน เพราะปกติเรามักจะหวัง

พ่ึงผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ตามนิสยัของมนุษย์เราเป็นเช่นนั้น ไม่ว่าผู้หญิง ผู้ชาย ไม่ว่านักบวช 

ฆราวาส เดก็หรือผู้ใหญ่ แม้ที่สดุเฒ่าแก่ชรามาแล้วกยั็งต้องหวังพ่ึงผู้อื่นอยู่เสมอตามนิสยัมัน

เคยเป็นมาอย่างนั้น พระองค์ประทานพระโอวาทไว้ว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ให้ตนเป็นที่พ่ึง

ของตน เมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์ หรือได้ศึกษาเล่าเรียนจากต ารับต าราแล้ว ให้น า

โอวาทหรือค าสั่งสอนเหล่าน้ันมาเป็นเคร่ืองมือต่อสู้กบัสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในตัวของเรา โดย

ความหวังพ่ึงเป็นพ่ึงตายกบัธรรมเหล่าน้ี ไม่ต้องไปหวังพ่ึงผู้ใดในขณะที่ประกอบความ

พากเพียร นั่นละ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 

ยิ่งเวลาจนตรอกจนมุมด้วยแล้ว สติกบัปัญญามันเข้าประชิดกนั เป็นกบัตายกเ็รา ไม่มี

ใครที่จะช่วยเหลือเราได้แล้วเวลาน้ี น้ันแหละคนเราจะเป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ของตนขึ้น

อย่างชัดเจนกเ็วลาจนตรอกจนมุม แต่เราไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นแล้วค่อยเป็น อตฺตา หิ อตฺตโน 

นาโถ อยากให้เป็นไปโดยล าดับ ให้พยายามพ่ึงตัวเองด้วยอ านาจแห่งความพากเพียรไปโดย

ล าดับ จนถึงกบัความพ่ึงตนเองได้อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วยหรือเตม็ขั้นเตม็ภมูิ การฟังครูบา

อาจารย์นั้นกเ็ป็นประเภทหนึ่ง เพ่ือจะน าอุบายเข้ามาช่วยตัวเอง อนัเป็นลักษณะของความพ่ึง

ตัวเอง 

ความดีความสขุความสบายมีอยู่กบัทุกคน ถ้าเราพยายามท าตามหลักธรรมของ

พระพุทธเจ้า เราจะเจอความสงบเยน็ใจไปโดยล าดับ ความแปลกประหลาดกคื็อใจจะเป็นผู้

แสดงอาการอนัแปลกขึ้นมาเมื่อได้รับการร้ือฟ้ืน ได้รับการถอดถอนสิ่งที่กดข่ีบังคับจิตใจให้

หมอบ หรือให้เสอืกคลานอยู่ตลอดเวลาออกมาได้โดยล าดับ จิตจะแสดงความเป็นอสิระขึ้นมา 

ความเป็นอสิระของจิตไม่เหมือนอะไรเป็นอสิระ แต่จะแฝงขึ้นมาด้วยความแปลกประหลาด

อศัจรรย์ พร้อมกบัความสขุที่เกดิข้ึนโดยล าดับตามก าลังแห่งจิตที่มีอ านาจข้ึนมา ด้วยอ านาจ

แห่งความเพียรคือสติปัญญาเป็นเคร่ืองแก้ไข 

ความสขุที่เราพึงหวังที่โน่นที่น่ี กาลโน้นสมัยน้ี หรือที่โน่นจะมีความสขุ ที่น่ีจะมีความสขุ 

น้ันมันวาดภาพหลอกเจ้าของ ให้ก าหนดลงที่ใจซ่ึงก าลังเป็นความทุกข์ความล าบาก หรือสร้าง

ความกงัวลให้แก่ตนอยู่เวลานี้ ด้วยสติปัญญา ด้วยความอดความทนต่อสู้  โดยถือจุดน้ันเป็นจุด

พิจารณา หรือเป็นสนามรบเป็นชัยสมรภมูิ หรือเป็นเวท ีมันยุ่งข้ึนที่ตรงไหน จะดูความยุ่งอนัน้ี 

ให้รู้ที่น่ี ถ้ายังไม่มีก าลังพอ เอาพุทโธต้ังไว้ที่ตรงมนัยุ่งๆ นั้นถี่ยิบเข้าไปความยุ่งน้ันกห็าย ความ
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ยุ่งวุ่นวายกห็ายไปเพราะอ านาจแห่งค าบริกรรมถี่ยิบในงานอนัเดียว ในค าบริกรรมอนัเดียว จะ

เป็นพลังขึ้นมาแล้วเป็นความสงบสขุได้ในเวลานั้น ยิ้มแย้มได้ในขณะน้ันทเีดียว ให้พยายาม

ดัดแปลงตนเอง ให้เราพ่ึงตัวของเราได้ 

เราอย่าไปหวังพ่ึงใครมากยิ่งกว่าการพ่ึงตัวเอง เราเคยพ่ึงผู้อื่นมานาน เป็นเดก็กพ่ึ็งพ่อ

พ่ึงแม่ พ่ีเล้ียงนางนม เติบโตข้ึนมากพ่ึ็งคนน้ันคนน้ี พ่ึงมาเร่ือยๆ จากนั้นกม็าวัดมาวาฟังธรรม

จ าศีลกพ่ึ็งครูพ่ึงอาจารย์ แล้วมันยังหวังพ่ึงไปเร่ือยๆ เวลาจะเป็นจะตายกจ็ะพ่ึงคนน้ันพ่ึงคนน้ี 

ตอนนั้นละจะพ่ึงไม่ได้ เราต้องสร้างที่พ่ึงไว้เสยีแต่บัดน้ีให้เป็นที่พ่ึงได้ เป็นที่แน่ใจภายในจิตใจ

ของเราแล้ว กป็ล่อยวางในการที่จะพ่ึงใครๆ ทั้งหมด เป็นเอกสทิธิ์หรือเป็นอสิระภายในตนเอง 

ไปอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส ท่านเรียกว่า สคุโต ไปดีไปอย่างสะดวกสบาย ไม่มีความกงัวลวุ่นวาย

กบัสิ่งใด เพราะได้แก้แล้ว แล้วเข้าอยู่ในหลักว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ควรแก่ตนเป็นที่พ่ึง

ของตนได้แล้ว หรือควรแก่ความเป็นที่พ่ึงของตนได้อย่างเอกแล้ว นั้นยิ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกบั

สิ่งใดทั้งหมด 

แม้ที่สดุธาตุขันธม์ันก าลังจะแตกกระจายอยู่น้ันกดู็ได้อย่างถนัดชัดเจนว่า น่ีความ

ประชุมแห่งธาตุแห่งขันธ์อนัเป็นกองสมมุติน้ีมันก าลังจะกระจายจากกนั ก าลังจะแตกสามัคคี

กนั มันรวมกนัเป็นก้อนมานี้ตั้งแต่วันเกดิจนกระทั่งถึงบัดน้ี วันนี้มันก าลังจะแตกให้เราเหน็

อย่างชัดเจนเช่นนี้  แต่จิตใจเราไม่ได้ว้าวุ่นขุ่นมัวไปกบัความแตกของธาตุของขันธอ์นัเป็นส่วน

สมมุติน้ี เพราะจติเป็นจิต จิตไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันธ ์ไม่ใช่ดินน า้ลมไฟ จิตเป็นจิต ธรรมเป็นธรรม 

ธรรมกบัจิตเป็นอนัเดียวกนั อะไรจะแตกอะไรจะดับไม่มีใครที่จะรู้ละเอยีดลึกซ้ึงยิ่งกว่าจิต 

จิตน้ีเป็นนักรู้  รู้มาตลอดเวลา ไม่เคยละความรู้  ยิ่งได้มีการอบรมส่งเสริมจิตใจโดยทาง

สติปัญญาด้วยแล้วกย่ิ็งมคีวามเฉลียวฉลาดรอบตัว ทนักบักาลเวลา น่ีเรียกว่าสร้าง อตฺตา หิ 

อตฺตโน นาโถ ข้ึนอย่างเตม็ที่ อะไรจะแตกกแ็ตกไป จิตเป็นจิต เราเป็นเรา หมายถึงจิตน้ันเอง 

ไม่ได้หวังพ่ึงพิงอะไรอกีแล้วกบัสิ่งเหล่านี้  เราเป็นเรา เราเป็นอสิระ อนันี้จะแตกไปเรากไ็ม่ได้

แตก อนันี้ จะฉิบหายลงไปไหน ธรรมชาติของเราแท้กไ็ม่ฉิบหาย ไม่วิตกวิจารณ์กบัสิ่งที่รวมกนั

ที่เรียกว่าก้อนกาย จะสลายตัวลงไปแบบไหนลักษณะใดกไ็ม่มีปัญหา นั่นแลท่านเรียกว่าสคุโต 

อยู่กส็คุโต ไปกส็คุโต ด้วยอ านาจแห่งความดีที่เราฝึกฝนจิตใจของเราให้เป็นที่พ่ึงของตนได้ 

สารคุณอนัส าคัญกอ็ยู่ที่ตรงน้ี ไม่อยู่ที่วาดภาพไปโน้นไปน้ี ว่าน้ันจะเป็นความสขุ น้ีจะ

เป็นความสบาย อนันั้นมันหลอกเราต่างหาก ความจริงแท้ๆ อยู่ที่ตรงน้ี ผู้ที่หลอกกคื็อใจน่ีมัน



๘ 

 

หลอกไปโน้นไปน้ี คร้ันไปตามมันแล้วกไ็ม่เหน็เกดิประโยชน์อะไร มันกห็ลอกไปเร่ือยๆ เราก็

เช่ือมันเร่ือยไม่เคยเหน็โทษของมัน จึงพยายามพิจารณาจุดที่มันหลอกได้แก่จิตเป็นผู้หลอกมัน

ปรุงมันแต่งเร่ืองต่างๆ ขึ้นมา เอาสติปัญญาจับเข้าไปตรงนั้นมันกร็ู้ เร่ืองเหตุเร่ืองผลแล้วมี

ทางแก้ไขดัดแปลงกนั แล้วกค่็อยอ่อนลงไปๆ ภัยทั้งหลายกไ็ม่เกดิ เมื่อไม่มีภัยรบกวนใจก็

สบาย ใจกผ่็องใสเหมือนน า้ที่ไม่มีสิ่งรบกวนกใ็สสะอาดปราศจากมลทนิ 

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

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

และทางสถานีวิทยุเสยีงธรรม FM103.25MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ 

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

