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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

สรางความดีไวเสียแตตนมือ
การบําเพ็ญจิตตภาวนาก็เพื่อ ใจจะมีที่อาศัย ใจจะมีที่ยึด ใจจะมีเรือนของใจเปนที่
อาศัย ใจยอมมีความรมเย็น เพราะมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะ ฉะนั้นการสรางที่พึ่งสําหรับใจจึงเปน
สิ่งจําเปนมาก อยางนอยก็ใหเสมอกันกับสิ่งภายนอกทีก่ ายตองอาศัย มากกวานั้นก็เปนไป
ตามวัย ยิ่งวัยแกเขามามากเพียงไร ก็ยิ่งจะเสาะแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจใหมีความแนนหนา
มั่นคงยิ่งขึ้น ใจเมื่อไดรับการอบรมโดยสม่ําเสมอ ยอมจะมีความเจริญ มีความผาสุกรมเย็น
มีความผองใส มีความสงบเย็น เปนที่แนใจแกตนเองขึ้นโดยลําดับ จนกระทั่งแนใจจริงๆ
สิ่งภายนอกอะไรจะไดจะเสียไป ไมสาํ คัญ เมื่อจิตมีที่ยึดมีหลักเกณฑภายในตัวแลว
เพราะที่ยึดของใจกับที่ยดึ ของกายนั้นตางกัน
อาหารของกายกับอาหารของใจ
ตางกัน กายเปนรูป อาหารก็ตองอาศัยสิ่งที่เปนรูปดวยกัน เชน ขาว น้ํา อาหารประเภท
ตางๆ เหลานี้เปนอาหารของกาย อาหารของใจไดแกอารมณ อารมณที่เปนพิษนั้นเปนสิ่งที่
เปนภัยตอจิตใจ เราตองระมัดระวังอยาใหจิตคิดไปในทางทีไ่ มดี ซึง่ จะเกิดความทุกขรอน
แกตนเอง พยายามเสาะแสวงหาอาหาร คืออารมณอันดีแกจิตใจ ไดแกศีลธรรม มีคําวา
พุทโธๆ เปนตน ใหเปนที่ยึดที่เหนี่ยวของใจ ใจเมื่อมีธรรมเปนหลักยึดแลวยอมมีความ
รมเย็น นี่ชื่อวาใจมีอาหาร ใจมีอาหารใจก็มีความอิ่มพอ กับอาหารคือธรรมนั้นๆ ยอมไม
สายแสเรรอนวุนวายกอกวนตัวเองใหเกิดความทุกขความลําบาก เหมือนดังที่เคยเปนมา
ฉะนั้นการฝกฝนอบรมจิตใจจึงเปนสิ่งจําเปนมากดวยกันทุกคน ถาเราหวังผลหวัง
ประโยชน หวังความสุขความเจริญสมกับเรามีความรับผิดชอบตนเองแลว การอบรมจิตใจ
ดวยศีลดวยธรรมนี้ เปนความจําเปนอยางยิ่งโดยทั่วกัน สมกับศาสนาที่พระพุทธเจา
ประทานไวใหแกสัตวโลกโดยไมเลือกหนา ไมเลือกชาติ ชั้น วรรณะ เพราะสัตวโลกจะเปน
ชาติ ชั้น วรรณะ ใดก็ตาม ก็ยอมเปนผูมีกิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งเปนเครื่องกอกวนทําลาย
จิตใจ ใหรับความเดือดรอนขุนมัวอยูเ สมอ จึงตองอาศัยธรรมเปนเครื่องชะลาง ใหมีความ
สะอาดบางในบางกาลบางเวลา จิตใจมีความสะอาด จิตใจยอมเปนสุข เมื่อสะอาดแลวก็
ผองใส ถามีแตมลทินดวยอารมณตา งๆ มาคละเคลาอยูทั้งวันทั้งคืน ก็หาจิตไมเจอ มีแต
ความรุมรอนกลุมรุมอยูภ ายจิตใจ วันหนึ่งคืนหนึ่งผานไปๆ ก็ไมเห็นมีประโยชนอะไร หา
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คุณคาหาราคาไมได ถาจิตไมมีคุณคามีราคาภายในตัวดวยการอบรมเสียอยางเดียว ฉะนั้น
เราควรจะไดรับการอบรม
ใจไมตาย รางกายแมจะเฒาแกชราคร่ําครา หรือแตกสลายลงไป โลกสมมุติวาตาย
แตจิตใจนี้ไมไดตายเหมือนอยางนั้น ไมไดแกชราคร่ําคราเหมือนอยางรางกาย เปนสภาพที่
รูคงเสนคงวาอยูตลอดมาตั้งกัปตัง้ กัลปมาแลว และยังจะเปนไปอีกอยางนี้ตั้งกัปตั้งกัลป
เปนแตเพียงวาความเปลี่ยนแปลงยักยายตางๆ
ของจิตที่จะไปสูภ พนอยภพใหญนั้น
เปนไปตามอํานาจแหงวิบากกรรมที่ตนไดสรางไวแลวอยางใด
ก็ตอ งหมุนเวียนไปตาม
วิบากกรรมที่ตนทําไวแลวนั้น จึงมีความสุขความทุกข มีภพนอยภพใหญ เปนสัตวเปน
บุคคลตางๆ ไมมีสิ้นสุด เพราะอํานาจแหงกรรมที่ตนทําไวแลวไมมีสิ้นสุด แตที่จะใหจิตมี
ความฉิบหายไป หรือวาตายไปเหมือนอยางสกลกายนี้เปนไปไมได
รางกายเราพูดตามความจริงแลวก็ไมตาย สวนผสมที่รวมตัวกันในสกลกายของเรา
นี้ก็มี ธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ มาผสมเขาแลวมีจิตเปนตัวการ มีจิตเปนผูปกครอง
เปนผูรับผิดชอบภายในรางกายที่เปนสวนผสมนี้ แตเวลาสลายตัวออกจากสวนผสมนี้แลว
ก็กลายลงไปเปนธาตุเดิมของตน สวนดินก็ลงไปเปนดิน สวนน้ําเปนน้ํา สวนลมเปนลม
สวนไฟเปนไฟ ไมตายไปไหนเหมือนกัน ที่เราวาตายก็หมายถึงความสลายจากความผสม
ความเปนกลุมเปนกอนนั้นแหละ และไมมีจิตใจครอง ก็เรียกวาตาย ความจริงแลวไมมี
อะไรตาย โลกเขาสมมุตกิ ันอยางนั้น แลวความกลัวตายนี้กลัวมาก แตความเกิดไมกลัว
อยากเกิดทัง้ นั้น มีความกลาหาญตอความเกิด แตกลับไปกลัวตอความตาย มันก็ไมเขารูป
เขารอยกัน ไมตรงกับเหตุกับผล ความกลาหาญตอความเกิด ความอยากเกิดกับความ
อยากตาย มันไปในสายเดียวกัน เมื่อยังมีการเกิดอยูต ราบใด เรื่องตายก็ตองมีเปนคูเคียง
กันไปนั้น
ทานจึงตรัสไวในธรรม พระพุทธเจาทานตรัสวา ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอมไมมี
แกผูไมเกิด เพราะไมมเี รือนมีรัง ไมมีสถานที่เกาะที่อยูทอี่ าศัยของทุกข เชน รูปรางกลาง
ตัวไมมี ทุกขจะมาเกาะมาอาศัยที่ไหน ทุกขก็ไมมีแกผูไมเกิดเปนรูปเปนราง ภายในจิตใจก็
ชําระออกหมด เชื้อทีจ่ ะใหเกิดอีกไมมีเลย ทานผูนั้นก็บริสุทธิ์ ดังพระพุทธเจาที่วา
ปรินิพพานๆ หรือสาวกทั้งหลายทานนิพพาน คือทานผานไปดวยความบริสุทธิ์ ไมไดผาน
ไปดวยความมีกิเลสเหมือนอยางเรา ซึ่งผานไปแลวก็ตองผานกลับมาอีก ผานไปแลวตอง
กลับมา คือตายไปแลวเกิดมาอีก ตายแลวเกิดอีก ตายแลวเกิดอีก ซ้ําๆ ซากๆ ยิ่งกวาเรา
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ตามรอยโคในคอก เราจะทราบไดยังไงวารอยไหนไปไหนๆ เพราะเหยียบย่ําแหลกไปหมด
ในคอกของมัน
การเกิดการตายซ้ําๆ ซากๆ ก็เปนทํานองเดียวกันนั้น แมเชนนั้นตัวเองก็ยังไมอาจ
ทราบไดวา ตนเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติ กําเนิดภพชาติอันใดบางก็ไมรู ทั้งๆ ที่ตัวก็เปนตัวการ
นี่คือเชื้อที่จะพาใหเกิด เมื่อพยายามชําระจิตใจใหมีความผองใสแลว แมจะเกิดก็เกิดใน
สถานที่ดีคติที่เหมาะสมกับภูมิจติ ใจของตนที่มีกรรมเปนเครื่องอบรมดวยดีแลว ยิ่งไดชําระ
ใหสะอาดทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีสมมุติกิเลสอาสวะแมนิดหนึ่งแทรกอยูภายในจิตใจแลว
จิตผูนั้นก็บริสุทธิ์
คําวาบริสุทธิ์นั้นไมไดหมายถึง ความสูญ ความสูญกับความบริสุทธิ์ตางกัน ความ
สูญคือสูญสิ้นโดยประการทั้งปวงไมมสี ิ่งใดเหลือเลย ความบริสุทธิ์ ถาไมมอี ยูจะเอาอะไรมา
เรียกวาบริสุทธิ์ มีแบบความบริสุทธิ์ ไมไดมีแบบโลกๆ มีกัน ไมเชนนั้นพระพุทธเจาจะตรัส
ไวหรือวา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทธฺ า บรรดาพระพุทธเจาทั้งหลายกลาววา นิพพานเปน
สุขอยางยิ่ง ถามันสูญจริงๆ จะเอาอะไรมาเปนสุขอยางยิ่งอยูนั้นละ มันสูญไปหมดแลวจะมี
อะไรมาสุขอยางยิ่งอยูนั้น มันก็มธี รรมชาติอันหนึ่งที่บริสุทธิ์นั้นแล ทําใหเปนสุขอยางยิ่ง อยู
ภายในธรรมชาติของตนเอง ถาสูญไปเสียจริงๆ ก็ไมมอี ะไรจะมาพูดวาสุขอยางยิ่งได แนะ
เปนแตเพียงไมมาเกิดเหมือนอยางเรา เหมือนอยางสัตวทั่วๆ ไป
เกิดที่ไหนก็เทากับจับจองปาชาในอัตภาพนั้นแลว ในขณะที่เกิดปาชาก็ตั้งขึ้นใน
เวลาเดียวกัน พอหมดเหตุหมดปจจัยที่จะสืบตอกันไปแลว ก็เรียกวาตาย สลายลงไปสูธาตุ
เดิม จิตผูไมมีปาชาก็ตอ งเสาะแสวงหาที่เกิดอีกตามอํานาจแหงกรรมดีชวั่ ของตน จึงไมมี
สิ้นสุดในเรื่องความเกิดตายของสัตวนี้ ทานวาไมมีเบื้องตนเบื้องปลาย เหมือนมดไตขอบ
ดง ไตวนไปเวียนมา มาถึงของเกาแลวก็ไมรูวาเปนของเกา ไตไปเรื่อยวนไปวนมา เราควร
จะหาสารคุณใสตัวของเราใหเปนที่แนใจ ในขณะที่เปนฐานะ คือสิ่งที่เปนไปไดอยู ควรอยู
ในเวลายังมีชวี ิตอยูนี้ ตายแลวหมดทางที่จะทําดีตอ ไป
พระพุทธเจาทานสอนสัตวโลกทานสอนคนเปน ยังมีชีวิตที่จะทราบดีชั่วไดอยูนี้ และ
แกไขไดอยู ทั้งทําดีทําชั่วไดอยู สอนผูนี้แลใหรูวิธีแกไขหรือถอดถอนสิ่งที่เปนความชั่ว แลว
พยายามบําเพ็ญความดีใหมากขึ้น ศาสนาทานสอนอยางนั้น ทานไมไดสอนคนตาย
พระพุทธเจาก็ตรัสรูในขณะที่มีชีวิตอยู
พระสาวกอรหัตอรหันตทั้งหลายลวนแลวตั้งแต
บรรลุธรรมในขณะที่มีชีวติ อยูทั้งนั้น สอนจนเปนที่เขาใจ จนถึงจุดหมายปลายทางไดดวย
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ขอปฏิบัติ เพราะความเขาใจในการฟงจากพระพุทธเจา แลวประพฤติปฏิบัติตาม ไมใช
สอนคนตาย
เราก็เปนฐานะที่เหมาะสมอยูแลวในเวลาที่มีชีวิตอยูนี้ เวลาอานอรรถอานธรรมที่
ไหน ไดยินครูบาอาจารยแนะนําสั่งสอนก็นําไปประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่ไมดีแกตัวเอง
สรางสารคุณขึ้นภายในจิตใจใหเปนที่มั่นคงในจิตใจ และเปนที่แนใจตนเอง เมื่อเปนที่
แนใจแลวจะตายเวลาใดก็ไมเห็นสําคัญ เพราะไมเกี่ยวกับเวล่ําเวลา เราไมไดเอาความสุข
กับสถานที่กาลเวลาใดๆ เอาความสุขจากสิ่งที่เราทําถูกตองแลว คือความดีเทานั้น ซึ่งก็มี
อยูประจําจิต จิตก็ไมไดฉบิ หายไปไหนพอจะหวั่นจะกลัว ไมอยากลมอยากตายกัน
จิตไมตาย บุญกุศลก็อยูกับจิต บาปอกุศลก็อยูก ับจิต เราพยายามชําระจิตที่เปน
อกุศล คือความโงความเขลานั้นออกใหเปนความฉลาดปราดเปรื่องขึ้นมาภายในจิตใจ ตอง
รูชองทางทีไ่ ป รูสถานที่อยูอันเปนที่เหมาะสมกับความฉลาดของตน หากวาจะไดเกิดก็เกิด
ในสถานที่เชนนั้น ถาสิ้นเสียจริงๆ ไมมีอะไรเปนเชื้อแหงภพแหงชาติแลว ก็ไมตอ งเกิด ให
มาตายซ้ําๆ ซากๆ เพราะการเกิดซ้ําๆ ซากๆ อีกตอไป
ลมหายใจวันหนึ่งๆ มันหมดไปได หมดไปๆ รางกายของเราซึ่งเปนเครื่องมือทํา
การทํางานตางๆ นี้ มันก็คอยหมดกําลังวังชาลงไป เรามีอะไรเปนหลักของจิตใจพอจะให
เปนเครื่องอบอุน ถาเราจะอาศัยสมบัติเงินทอง มันก็อยูนูน เงินก็นูน ทองก็อยูนูน บานก็
อยูนูน สมบัติอะไรๆ ก็อยูนูน มันไมไดอยูในจิตของเรา ไดอาศัยชั่วระยะกาลเวลาที่มีชีวิต
อยูนี้เทานั้น พอสิ้นลมหายใจแลว สิ่งเหลานั้นก็เปนโมฆะไปหมดสําหรับผูนั้น นอกจากคน
อื่นที่จะใชสอยไปตามสิ่งที่เกิดที่มีสืบตอกันไป เราเองถามีความดีมากนอย เราก็ไดอาศัย
อยูนั้น เพราะฉะนั้นจึงควรสรางความดีไวเสียตั้งแตตนมือ อยาไดนอนใจ
เฉพาะอยางยิ่งภาวนา พุทโธๆ หรือกําหนดลมหายใจเขาออก ลมมีความสัมผัสที่
ตรงไหนมากกวาเพื่อน เชน ดั้งจมูกเปนตน ใหมีสติตั้งดูอยูทลี่ มหายใจเขาออก สัมผัสที่ดั้ง
จมูกก็ใหกําหนดอยูที่นั้น หายใจเขาก็รู หายใจออกก็รู รูอยูทุกระยะในขณะที่ลมผานเขา
ผานออก จิตเมื่อไดจดจออยูตรงนั้นดวยสติแลวก็จะสงบตัวลงไป เย็นลงไปๆ ลมจะคอย
ละเอียดเขาไปๆ จนกระทั่งปรากฏวาลมหมดในความรูสึกเลย ไมมี สิ่งที่มีก็คอื ความรูที่
ละเอียดอันสุขุมมากทีเดียว พอลมละเอียดลงไป จิตก็ละเอียด บางครั้งลมหายเงียบใน
ความรูสึก แตความรูไมหาย อยูเสียตรงนั้น อยูดวยความละเอียด นี่ประการหนึ่ง ประการ
ที่สองเรากําหนดพุทโธ ก็ใหมีความรูสึกอยูกับคําวา พุทโธๆ ไมตอ งไปกําหนดกฎหมายวา
สูงวาต่ํา วาทําในสถานที่ใด ใหมีความรูอยูกับ พุทโธๆ แลวจิตก็จะสงบเขามาในจุดนั้น ทีนี้
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คําวา พุทโธ กับความรูก็เลยกลมกลืนเปนอันเดียวกัน ในขณะที่มันกลมกลืนเปนอัน
เดียวกันแลวนั้น เราจะบริกรรมหรือไมบริกรรมก็ไมสําคัญ เพราะความรูเดนดวง แลวอยู
กับความรูนั้นเสีย
เพราะคําวา พุทโธ ก็ดี อานาปานสติ ก็ดี ก็เปรียบเหมือนกับเหยื่อลอปลานั่นเอง
ถามีแตเบ็ดปลาก็ไมกิน ตองเอาเหยื่อมาลอเพือ่ ใหปลากินเบ็ด ถามีแตจิตเฉยๆ ก็หาที่ยึด
ไมได ตองอาศัยอานาปานสติคือลมหายใจเขาออกเปนอารมณของใจ หรือตองอาศัยคํา
บริกรรมมีพุทโธเปนตน ใหเปนที่ยึดของใจ พอจิตรวมตัวเขาไปเปนอันเดียว มีความทรง
ตัวหรือมีความเปนตัวของตัวโดยเอกเทศแลว คําบริกรรมอันนั้นก็หมดปญหาไปเอง เชน
ลมหายใจก็หมดปญหาไป คําวา พุทโธ ธัมโม หรือสังโฆ อะไรก็ตามซึ่งเปนคําบริกรรม
มากนอยก็หมดปญหาไป เหลือแตความรูลวนๆ เราจะวา พุทโธ คําวา พุทโธ กับจิต ก็เปน
อันเดียวกันเสีย คําวา ธัมโม ธรรมกับจิตก็เปนอันเดียวกันเสีย สังโฆ สังฆะกับจิตก็เปนอัน
เดียวกันเสีย รูเดนดวงก็ปลอย เวลานั้นปลอยหมด เหลือแตความรูลวนๆ เดน นั่นละคือ
บอแหงความสุข
เราเคยประสบพบเห็นความสุขมาดวยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย
อะไรมามากมายกายกอง ไมเหมือนความสุขที่ปรากฏขึ้นโดยลําพังของจิต ที่ไดอบรมจิตต
ภาวนานี้เลย ความสุขอันนี้เปนความสุขที่ละเอียดสุขุมมากยิง่ กวาความสุขใด และไมเจือ
ปนดวยยาพิษเหมือนอยางความสุขอื่นๆ ซึ่งยาพิษนั้นจะตามมาในฉากตอไป แตความสุข
อันนี้ไมมีฉากที่จะใหเปนพิษ ทําใหจิตมีความเดนดวง จิตเปนหนึ่งภายในตัวของเรา แตที่
เปนหนึ่งไมไดก็เพราะสิ่งที่คละเคลา อารมณตางๆ นี้เต็มไปหมด อันนั้นก็ยึดอันนี้กถ็ อื อัน
นั้นก็คิดอันนี้ก็ปรุง เลยไมทราบวาจะเอาอะไร ลวนแลวตั้งแตเรื่องปรุงเรื่องแตงเรื่องยุง
เหยิงวุนวาย หายึดเอาสาระไมไดจากความคิดนั้นๆ
เพื่อยึดไดในขอใดขอหนึ่งใหเปนหลักของใจ ทานจึงสอนใหภาวนา เชน พุทโธๆ
เปนตน ใหอยูในอารมณอันเดียว เมื่อจิตไดยึดกับหลักนั้นเปนกฎเปนเกณฑเปนที่แนใจ
ดวยความมีสติแลว จิตก็จะสงบตัวลงไป แลวปรากฏเปนความเดนดวงขึ้นมา ในขณะที่
ปรากฏเดนดวงของผูรูขึ้นมาอยางเดนชัดภายในจิตใจนั้น
จะเปนความสุขความเบาใจ
ความแปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นในขณะเดียวกัน
นั่นแหละผูภาวนาจะมีความ
กระหยิ่มยิ้มยองในผลทีต่ นปรากฏขึ้น และจะเกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้น โดยไมตองมี
อะไรมาบังคับ เพราะผลนั้นแลเปนเครื่องใหดึงดูดจิตใจ ที่จะใหประกอบความพากเพียร
หนักขึ้นเปนลําดับๆ จนกระทั่งเห็นชัดเขาไปโดยลําดับอีกเชนเดียวกัน
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เพราะจิตเปนสิ่งที่ละเอียดสุขุมมากทีเดียว จะเปลี่ยนสภาพจากความหยาบเขาสู
ความละเอียดเสมอไป เมื่อไดรับการอบรมอยูโดยสม่ําเสมอ จนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์
หลุดพนไปได ไมมีอะไรที่จะประเสริฐในโลกธาตุอันนี้ และไมมีอะไรที่จะประเสริฐใน
รางกายของมนุษยและสัตว นอกจากจิตนี้เทานั้นถาทําใหประเสริฐ ถาทําใหเลวก็ไมมีอะไร
จะเลวยิ่งกวาใจ ใจเปนสิ่งที่อบรมได เปนสิ่งที่จะดัดแปลงแกไขไดทงั้ ทางดีและชั่ว ขึ้นอยูกับ
เราซึ่งเปนเจาของของใจ ไดแกสติกับปญญานั่นแล เปนเจาของผูคอยประคับประคองจิตใจ
ใหคิดไปในแงตางๆ
ถาปราศจากสติเสีย ก็เหมือนอยางคนบาคนบอที่เดินงกๆ งันๆ อยูตามถนน
หนทาง เขามีความรูเหมือนกัน แตความรูสึกดีชั่วเขาไมมี วาผิดถูกประการใดเขาไมมี มีแต
ความรู โดยไมมีสติ อยากทําอะไรก็ทํา อยากนั่งที่ไหนก็นั่ง แมที่สุดสี่แยกไฟแดงเขาก็นั่ง
เขาเฉย กลางถนนเขาก็เดินไปทั้งๆ ที่รถวิ่งขวักไขวกันอยู เขาก็ไมสนใจวาอะไรจะมาชนมา
โดนเขา หรือวาเขาเดินผิดกฎจราจรอะไรเขาไมสนใจ เพราะไมมีความระลึกรูวาสิ่งนี้ผิดสิ่ง
นั้นถูก มีแตความรูอันเดียวเปนอยางนั้น คนที่วาเปนบาก็คือไมมีสติเปนเครื่องรักษา ไมมี
สติเปนเจาของ ไมมีปญญาเปนเครื่องกลั่นกรอง
ฉะนั้นผูปฏิบัติจึงตองฝกหัดสติ ใหมีสติเครื่องรับทราบ ใหมีปญญาเปนเครื่อง
สอดสองมองดูวาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ควรทําอยางไรไมควรทําอยางไร จิตเมื่อไดรับการอบรม
ดวยสติปญญาอยูเสมอ สติปญญาเมื่อไดรับการฝกตนอยูโดยสม่ําเสมอแลวจะมีความแก
กลาสามารถรอบตัวเขาโดยลําดับๆ จนสามารถรักษาจิตไวได แลวก็เลิศๆ ดวยอํานาจของ
สติปญญานี้แลเปนเครื่องขัดเกลาจิตใหถึงความเลิศ มนุษยเราเลิศอยูที่ใจ เลวอยูที่ใจ
รางกายเปนดินน้ําลมไฟ เหมือนๆ กันหมด เพราะรางกายนี้เปนเครื่องมือ จะพาทําดีก็ได
พาทําชั่วก็ทํา สําคัญที่ใจเปนผูบงการวาผิดถูกดีชวั่ ประการใด จะพากายวาจานี้หมุนไปทาง
ไหน ขึ้นอยูกับใจซึ่งเปนเจาของที่มสี ติเปนผูควบคุม ถาไมมีสติแลวก็เปนอยางที่วานั่น
แหละ
เราไปที่ไหนไมมีจุดหมายปลายทาง อยูที่ไหนไมมีหลักมีเกณฑ ดีแลวเหรอ คนไมมี
หลักเกณฑ ไมมีความหมาย อยูก็ไมมีความหมาย ตายก็ไมมคี วามหมาย ไปเกิดทีไ่ หนก็ไม
มีความหมาย คนหาความหมายไมไดก็คือคนหาสาระแกนสารไมได เราจะทํายังไงจึงจะให
มีความหมาย มีสาระแกนสารภายในตัวของเรา ก็ตองอบรมจิตใจ ใจเปนใจของเรา ไมใช
ใจของใคร เราเปนผูรับผิดชอบ ทุกขเราก็ตองรับ สุขเราก็ตองรับ เมื่อเราเปนผูรับผิดชอบ
อยูรอบดานเชนนี้ เราจึงควรที่จะอบรมจิตใจของเราใหไปในทางที่ถกู ที่ดี เพื่อเปนความสุข
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ความเจริญ สมความมุงหมายที่เราเกิดมาตองการสุข ไมมีใครที่จะตองการทุกขในโลกอันนี้
แตทําไมจึงเจอกันอยูไมแลวไมเลาสักที ไปทีไ่ หนบนอื้อกันหมดวาเปนความทุกขอยางนั้น
อยางนี้ คนจนก็บน คนมีก็บน คนโงก็บน คนฉลาดก็บน ทําไมจึงไมมีใครหลีกเวนจากทุกข
ไปได
เราไมตองการความทุกข ทําไมจึงเจอแตความทุกข เปนเพราะเหตุใด ก็เปนเพราะ
เสาะแสวงหาในทางที่ไมถูก วาคนฉลาดมันฉลาดจริงในทางที่จะหาความทุกขใหแกตน แต
จะหาความสุขใหแกตนมันไมฉลาด มันโงที่ตรงนี้ แลวทุกขเขามาทีช่ องวางคือความโงนี่
มันมีชองโหวอยูนี้มันก็เขาตรงนี้
พระพุทธเจาทานสอนโลกสอนอยางถูกตองแมนยํา ความสุขพระองคไดพบแลว
ดวยการปฏิบัติ จึงไดนําเอาผลแหงการปฏิบัตินั้นออกแสดงใหโลกทั้งหลายไดทราบ ให
ประพฤติปฏิบัตอิ ยางนั้นๆ สั่งสอนโลกทานไมไดสั่งสอนดวยความหิวโหย สั่งสอนแลวดวย
ความเพียงพอของพระองค พอทุกสิ่งทุกอยางแลวภายในพระทัย พระพุทธเจาจึงไมใชเปน
คนจน ไมใชเปนคนหิวโหยเหมือนโลกทั่วๆ ไป การสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนดวยความเมตตา
ปรานีทั้งนั้น
แมที่สุดวันจะปรินิพพานก็ยังตองประทานโอวาทใหแกสุภัททปริพาชก ทีม่ าทูลถาม
ปญหาใหไดบวชและไดบรรลุธรรมในคืนวันนั้นเปนสาวกองคสุดทายจนได ใครที่จะมีความ
สม่ําเสมอเหมือนพระพุทธเจา และใครที่จะพูดไดถูกตองแมนยํายิ่งกวาพระพุทธเจา ใน
โลกทั้งสามนี้ไมมี เราจะเชื่อใครถาไมเชื่อ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
เราจะเชื่อใคร เราเชื่อเรา เราก็เชื่อไมได มันหลอกตัวอยูต ลอดเวลา อาว วันนี้วาจะทํานี้
มันเถลไถลไปแลวไปทํานั้นเสีย วันนั้นจะทํานั้นเถลไถลไปทํานีเ้ สีย อาว วาจะไปไมไป วาจะ
อยูไมอยู มันตลบตะแลงยิ่งกวาอะไร ในตัวของเราเองแลวจะเชื่อมันไดยงั ไง จึงตองหา
หลักหาเกณฑมาเปนที่ยึด เชน พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เปนที่ยึดของใจ ทําให
แมนยํามั่นคง เราจะไดหลักดีไวใชประโยชนสําหรับเราเอง
ตายแลวมันไมสูญนี่นา ตายแลวมันแลว แตนี่มันไมแลว อยูในโลกนี้มันก็เปนทุกข
เพราะใจดวงนี้ แลวไปโลกหนามันจะเอาสุขเพราะใจดวงนี้มาจากไหน ถาไมไดสรางความดี
ไวสําหรับตัวใหเปนความสุขแลว อยูโลกไหนมันก็คือกองทุกขนั้นแล ถาจิตไดสรางความดี
ไวสําหรับตนเองแลว อยูโลกไหนก็เย็น มีชีวิตอยูนี้ก็สบาย ตายไปแลวก็เปนสุข เพราะจิต
พาใหเปนสุข จิตไมไดตาย ฉะนั้นความดีจึงเปนสิริมงคลอยางยิง่ แกมนุษยเรา ผูที่รูดีรูชั่ว รู
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สุขรูทุกข ควรจะสั่งสมอบรมใหมีขึ้นภายในจิตใจ ศาสนาก็สอนมนุษยเปนรากฐานสําคัญ
เปนใหญเปนโตนี้กอนสัตวประเภทอื่นๆ พระพุทธเจาสอนเรา
พุทธศาสนาไมใชสมบัตขิ องใคร แตเปนของทุกคนผูมีความสนใจและปฏิบัติตาม
ความสุขก็ไมใชของใครทัง้ นั้นโดยเฉพาะ แตเปนความสุขของทุกคนที่กระทําไดดวยกําลัง
ของตนเองในทางที่ถูกตองดีงาม ก็เปนความสุขขึ้นมา เราไมตองการเปนคนหมดหวัง เรา
ตองการเปนคนมีหวัง เราไมตองการความหมดสาระแกนสาร เราไมตองการความหมด
ความหมาย เราตองสรางความหมายขึ้นในตัวของเราดวยความดี เราตองสรางความดีขึ้น
ภายในจิตใจของเรา เพื่อเปนสุข เราอยูไหนเราก็มีความหมาย อยูนี้ก็มีความหมาย ตายไป
ก็มีความหมาย อยูนี้ก็มีสาระ ตายไปก็มีสารคุณประจําตน นี่เปนหลักสําคัญที่มนุษยเราผูวา
ตนเปนผูฉลาด จะพึงสรางใหมีภายในจิตใจของตนอยาไดประมาท
ความตายมันตายไดทุกเวล่ําเวลา อยูที่ไหนตายไดทั้งนั้น เมื่อหมดกําลังที่จะสืบตอ
กันแลวในระหวางแหงธาตุขันธเหลานี้ กับปจจัยทั้งหลายที่สืบตอกันมา เมือ่ หมดกําลังแลว
ตายไดทั้งนัน้ ไมวาเปนหญิง เปนชาย เปนนักบวช และฆราวาส หมดลมหายใจแลวตาย
ทั้งนั้นแหละ เราอยากําหนดวาปนั้นปนี้เราจะตาย ปนั้นเราจะยังมีชีวิตอยู ใหถามลมหายใจ
ลมหายใจหมดเมื่อไรเปนตายเมื่อนั้นแหละ เวลานี้ลมหายใจมีอยูเราก็ทราบอยู อะไรที่เรา
ควรจะสรางใหเปนสิริมงคล หรือเปนคุณงามความดีแกตน ใหรีบสรางเสียตั้งแตวันนี้
อยาไดนอนใจ อยาประมาท อยาหลอกตนเองไปนาน เดี๋ยวตายแลวไมมีอะไรติดตัว
วา กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา ก็วากันไปอยางนั้นแหละ จะวายังไง ให กุสลา ธมฺ
มา ภายในตัวเสียตั้งแตบัดนี้ กุสลา แปลวา กุศล ความฉลาด คนมีความฉลาดยอมหา
ความสุขเจอ ใหสรางความฉลาดไวในตัวเสียตั้งแตบัดนี้ อยาใหคนอื่นมา กุสลา ธมฺมา กุ
สลา ธมฺมา ใหยุงไปเลย สรางเสียตั้งแตบัดนี้ จะไดเปนที่แนวแนตัวเอง ตายแลวใครจะมา
กุสลาไมกุสลาใหไมสําคัญ เมื่อเราไดสรางกุสลา คือความเฉลียวฉลาดรอบตัวของเราแลว
เราตองมีบุญมีกุศล เพราะเราสรางดวยความฉลาดตามหลักธรรมพระพุทธเจา อยูไหนก็
เปนมงคล กุสลาไมกุสลาไมสาํ คัญ เราไปกุสลาอยูภายในตัว บุญมีอยูกับตัวของเราแลว เอา
เทานั้นแหละ
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ก็ขออภัยจากทานทั้งหลายดวย เทศนเปนธรรมะปา
บงเบงๆ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่

๙
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

