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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๘

ฝนใจเพือ่ ธรรม
วัดนีโ้ ดยมากไดศกึ ษาเลาเรียนกันมาบางพอสมควร จึงหนักไปทางดานภาวนาคือ
การอบรมใจโดยเฉพาะ การศึกษามามากนอยยอมเปนเหมือนเข็มทิศทางเดิน ผูปฏิบัติก็
เชนเดียวกับการเดินทางตามเข็มทิศ เข็มทิศคือขออรรถขอธรรมที่ศึกษามานั้น เปนเชน
เดียวกับเรือ ผูจะขามหาสมุทรทะเลตองยึดเรือเปนสําคัญ เรือในทีน่ ค้ี อื หลักธรรมวินยั
เฉพาะนักบวชยอมถือหลักธรรมวินัยเปนเข็มทิศทางเดินอันสําคัญยิ่ง การขามแมน้ําตอง
ถือเรือเปนหลักของชีวิต แมจะประสบเหตุการณตา งๆ ในเวลาเดินเรือตองยึดเรือเปน
หลักประกันชีวิต จะชาหรือเร็วตองมอบใหเปนหนาที่ของเรือเปนผูพาไป เราเพียงเปนผู
อาศัยไปกับเรือเทานัน้
ผูปฏิบัติพระธรรมวินัยก็เหมือนกัน ตองถือพระธรรมวินัยเปนสําคัญ พยายาม
ดําเนินตามมิใหเคลือ่ นคลาด แมจะมีความรูค วามฉลาดขนาดไหน ก็ไมใหนอกเหนือพระ
ธรรมวินยั โงก็ขอใหโงอยูในกรอบของพระธรรมวินัย อยาใหเปนทํานองคนขามน้าํ นั่งอยู
ในเรือ แตเชือ่ ฝมอื ตัววาเกงและรวดเร็วกวาเรือ แลวโดดจากเรือเพือ่ วายน้าํ ใหทนั กับ
ความจําเปนและเวลาทีต่ นตองการ พอวายไปไมถึงไหนกําลังก็อิดโรยลงเปนลําดับ ปลา
ฉลามใหญมาเจอเขาก็ชว ยวายใหญ เลยพลอยไปกับปลาฉลามเงียบหายซากไปเลย
ผูจะขามมหาสมมุติ มหานิยม ซึง่ อาศัยพระธรรมวินยั พากาวเดินก็ควรคิดใหมาก
เดีย๋ วจะเขาใจวาตนมีความเฉลียวฉลาด และทันสมัยกวาหลักพระธรรมวินยั ทีเ่ คยมีประ
สิทธิภาพ พาคนขามสงสารนับจํานวนไมนอ ย แลวโดดแหวกแนวออกจากหลักพระธรรม
วินยั ทําไปตามความคิดความเห็นของตน ไมมองดูศาสดา ผลสุดทายก็จะไปเจอเอาปลา
ฉลามใหญเขาอีก แลวปลาจะพาวายเขาซอกเขามุมไปโดยไมรูสึกตัว ผลที่ไดรับจากการ
ทําเอาตามความเห็นของใจทีม่ กี เิ ลสเปนผูบ งการ ไดความวา “สิน้ เนือ้ ประดาตัว” ไปเลย
ขอนี้ทานนักปฏิบัติโปรดทําความสะดุดใจ อยาใหเกงกวาครูคอื ศาสดาผูเ ปนโลกวิทู จะไม
มีอะไรเหลือติดตัวโดยแนนอน การยอมโงหรือฉลาดไปตามหลักพระธรรมวินัย ไมมีทาง
เสียหายและนาหมัน่ ไส แตกลับวาโงนา กราบ ฉลาดนาชม
คําวาพระวินยั ก็พอทราบกัน คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ เหลานีเ้ ปน
หลักพระวินัยทั้งนั้น สวนพระธรรมมีมากและละเอียดไปเปนขั้น ๆ ไมมีที่สิ้นสุด เชน
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ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญา เปนตน จัดเปนหมวดธรรม พระวินยั เปนของจําเปนตาม
ขั้นและเพศของผูรักษา ผูรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ในเวลาใดก็ถอื เวลานัน้ เปนเวลาจําเปนของ
ตน ผูรักษาศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็เปนผูจ าํ เปนตอศีลประเภทนัน้ ๆ ตามเพศและหนาที่
ของตน ไมอาจเอื้อมลวงเกิน ใจก็มีความเยือกเย็น ไมเปนอารมณ เพราะเหตุแหงความ
ผิดศีลที่ตนรักษา จะอบรมใจใหสงบ ก็ไมมีศีลวิบัติเปนอารมณเครื่องกวนใจ ใจมีทาง
สงบไดงาย แมอยูโดยลําพังก็เย็นใจ ผิวพรรณก็ผองใส และมีกิริยาองอาจ ไมสะทก
สะทาน นีเ่ ปนศีลสมบัตทิ เ่ี ราไดรบั ในปจจุบนั
ตอไปก็เริม่ ใหเปนสมบัตขิ น้ึ ภายในใจ โดยวิธีอบรมจิต เชน นัง่ กําหนดอานาปาน
สติ ถือลมหายใจเขาออกเปนอารมณของใจ หรือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ บทใดบทหนึง่ ทีจ่ ริต
ชอบ มีสติกํากับอยูที่ใจซึ่งบริกรรมธรรมบทนั้น ๆ เปนอารมณอยู ใจจะคอยมีความรูเ ดน
ขึ้นที่จุดนั้น และมีความเย็นสบาย ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบจะไมเหมือนความสุข
อื่นใดที่เคยผานมา ผูไ ดรบั ความสุขประเภทนีแ้ ลว จะเปนที่สะดุดใจทันที พรอมทั้งความ
พอใจที่จะพยายามใหความสงบสุขนี้เกิดขึ้นบอย ๆ โดยวิธที างภาวนาใหมากขึน้ เพราะ
ฉะนั้น ทานผูม จี ติ อันสงบแลวจึงเปนผูม คี วามหนักแนนตอความพากเพียร เชือ่ บุญ เชือ่
กรรม และเชือ่ ผลแหงกรรมทีต่ นทําแลววาเปนสิง่ ไมไรผล ผูเ ปนนักบวชทีป่ รากฏความ
สงบประจักษใจ จึงเปนผูเชื่อตอความเพียรเพื่อผลอันยอดเยี่ยมขึ้นไปเปนขั้น ๆ ไมมีการ
ลดละความเพียร
ความสงบของใจมีหลายขั้น คือขัน้ หยาบ ขัน้ กลาง และขั้นละเอียด ตามแตผู
บําเพ็ญจะสามารถทําไดเปนขัน้ ๆ และพยายามทําจิตของตนใหขยับขึ้นไปเปนระยะ จน
ถึงขั้นละเอียดสุดของสมาธิ สวนความสุขอันเปนผลยอมมีความละเอียดขึ้นไปตามขั้นของ
สมาธิ ปญญาก็มีขั้นหยาบ ขัน้ กลาง และขั้นละเอียดเชนเดียวกับสมาธิ และควรนํามาใช
กํากับสมาธิขั้นนั้น ๆ ไดตามโอกาสอันควร จะเปนความรอบคอบของนักปฏิบัติธรรมทุก
ๆ ขั้นไป
แตใจทีไ่ มยอมเขาสูค วามสงบไดตามใจหวังในเวลาบําเพ็ญนัน้
โดยมากใจมี
อารมณเครือ่ งยัว่ ยวนมาก เชน รูปไหลเขามาในคลองจักษุ เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
ตางก็ไหลเขามาทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แลวไหลผานเขาไปถึงใจ กลายเปน
ธรรมารมณขน้ึ มา ใจซึ่งเปนผูรับผิดชอบ ชั่ว ดี และสุข ทุกข จึงมีความกระเพื่อมรับ
อารมณอยูตลอดเวลา หาโอกาสดํารงตนอยูด ว ยความสงบสุขไมไดเลย จําตองรับรู รับ
เห็น รับสุข รับทุกขจนไมมีเดือน ป นาที ชั่วโมง เปนเวลาพักผอนใจ แตเปนธรรมดาของ
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สามัญจิต จะอยูโดดเดี่ยวโดยลําพังตนเองยอมไมได ตองอาศัยอารมณเปนผูพาอยู พาไป
พาใหดี ใหชว่ั พาใหสขุ ใหทุกข พาใหดใี จและเสียใจ พาใหเพลิดเพลินและเศราโศกอยู
เปนประจํา จึงไมมีโอกาสไดเห็นความสุขอันแทจริงของใจ
ความสุขทีเ่ กิดจากการอบรม แมจะอาศัยธรรมเปนอารมณของใจ แตก็เปนเครื่อง
สนับสนุนใจใหไดรบั ความสุขเพือ่ เปนตัวของตัวขึน้ ไปเปนลําดับ จนถึงขั้นเปนตัวของตัว
ไดอยางสมบูรณ ซึ่งแปลกตางจากอารมณชนิดอื่น ๆ ทีค่ วรจะใหนามวา อารมณของโลก
อารมณของธรรม ขณะทีใ่ จไดรบั ความสงบเพราะอารมณแหงธรรมทีน่ าํ มาภาวนา กายก็
เบา ใจก็เบา ทุกสวนในรางกายและจิตใจรูส กึ วาเบาไปตาม ๆ กันหมด กายกับใจก็
ปรากฏวาเปนคนละสวน ไมคละเคลากัน ขณะที่จิตหยั่งลงสูความสงบจริง ๆ แลว แม
กายจะปรากฏตัวอยูในทานั่งหรือทานอน แตความรูของจิตปรากฏวากายไมมีเลย คง
ปรากฏแตจติ ลวน ๆ ทีแ่ สดงความสงบและสวางอยูภ ายในตัวเองเทานัน้ ไมปรากฏเรื่อง
กายและเรื่องอื่น ๆ มาแฝงเลย นีเ้ ปนความสงบทีแ่ ปลกประหลาดและอัศจรรยยง่ิ กวา
ความสงบขัน้ ตน ซึ่งรูสึกวากายมี แตไมรบกวนใจดวยอาการตาง ๆ เพียงสักวากายมีอยู
เทานัน้
เมื่อความสงบประเภทนี้ปรากฏขึ้นบอย ๆ จนรูส กึ เปนความเคยชินในการเขาการ
ออก หากจิตมีธุระที่จะตองทําในเวลาออกจากที่ภาวนาแลว แตความสงบอันเปนฐานของ
ใจจะมีประจําอยู พอยอนความรูสึกเขามาสูตัวเมื่อไรก็ปรากฏความสงบ อันเปนพื้นฐาน
นัน้ รูเดนอยูเฉพาะตัว คือเปนเอกเทศหนึ่งจากกาย มิไดคละเคลากัน ดังที่เคยเปนมาใน
คราวที่จิตยังไมมีความสงบ เชนเดียวกับเราอยูใ นบาน แตบา นเปนอันหนึง่ จากเราผูอ ยูใ น
บาน ฉะนั้น เบื้องตนก็แยกกันไมออก กายกับใจคลายกับเปนอันเดียวกัน เพราะใจไมมี
เวลาเปนตัวของตัว แตใจที่ไดรับการอบรมที่ควรจะเขาใจตามความจริงของตนบางก็ทน
อยูไมได จําตองรูแ ละเขาใจ
ใจทีม่ คี วามสงบเปนพืน้ ฐานแลว
เราจะไปทําการงานอะไรก็คงเปนความสงบ
ประจําตนอยูเ ชนนัน้ และไมทาํ การงานนัน้ ๆ ใหเสียดวย เพราะฉะนัน้ ผูบ าํ เพ็ญธรรม
ภายในใจจึงไมทาํ งานใด ๆ ใหเสียไป นอกจากจะเปนหลักอันดีของงานแลว ยังสนับสนุน
งานทุกดานใหสาํ เร็จเรียบรอยลงดวยความสวยงามและนาดูอกี ดวย ผูม ธี รรมภายในใจ
ประกอบการงานทุกประเภทไมวาทางโลกและทางธรรม ยอมสําเร็จเปนชิน้ เปนอัน ไม
ทํางานใหเปนเครื่องหมักดองจนกลายเปนอากูล (ทํางานคัง่ คาง) นี่กลาวถึงความสงบ
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ทานผูฟงพอจะทราบไดวา กายกับใจแยกจากกันไดในความรูสึกของจิตที่มีสมาธิเปน
เรือนใจ
ตอไปนี้กลาวเรื่องปญญา ปญญายังเปนสิ่งที่ละเอียดเขาไปอีกมากมายตามขั้นของ
ปญญา ความสงบนั้นเปนเพียงระงับความฟุงเฟอของใจใหไดรับความสงบสุขในขั้นตน
แตปญญาเปนผูทําหนาที่ถอดถอนกิเลสขึ้นมา
สิ่งใดที่ยังหมักหมมอยูในใจมากนอย
ปญญาตองทําการถอดถอนออกเปนลําดับ เชน การพิจารณาธาตุขนั ธเพือ่ รูต ามเปนจริง
ของเขา นับแตวนั เกิดมาถึงวันนี้ ถานับเปนวัน เดือน ป ไดกี่วัน กี่เดือน กี่ป สภาพราง
กายนี้คงที่อยูหรือคอยเปลี่ยนแปลงไป ตามความจริงแลวเขามีความเปลีย่ นตัวเองอยูท กุ
ขณะ ไมมีการหยุดพักเหมือนคนทํางาน จนถึงจุดสุดทายของการเปลี่ยนแปลง แลวก็สน้ิ
สุดลงไปพักหนึ่ง
สรุปความแลว ทุกสวนในรางกายมีความเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา ไมมีอาการ
ใดยับยั้งตัวไวได โดยไมถูกเปลี่ยนแปลงแมอาการเดียว แตเปนสวนละเอียดจึงไม
สามารถทราบไดวา เขาเปลีย่ นแปลงตัวเองอยางไรบาง อาศัยปญญาเปนเครือ่ งพิจารณา
ยอมรูเห็นไดชัดตามความเปนจริงของความเปลี่ยนแปลง และมีทางปลดเปลื้องอุปาทาน
คือ ความยึดมัน่ ในกาย อันเปนภาระหนักออกไดเปนลําดับ จนปลดเปลื้องใหหมดไปโดย
ไมเหลือ เพราะอุปาทานเปนเครื่องกดถวงใจใหจมดิ่งลงไปในทางต่ําอันมีทุกขเปนผล มี
มากเทาไรก็มีทุกขมากเทานั้น
ทานกลาวไววา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เราเคยไดเห็นไดยนิ ในคัมภีร สวนตัวจริง
ของธรรมเหลานีต้ ดิ แนบอยูก บั กายกับใจของเรา แตเราไมรูไมเห็นจึงปลงไมตก เพียงจํา
ไดแตชื่อเทานั้น เหมือนคนจําชื่อของโจรไดวา นั่นชื่อโจร ก. นั่นชื่อโจร ข. และนัน่ โจรชือ่
ค. เปนตน แตการจําชื่อไดหรือไมไดนั้น ไมทาํ ใหพวกโจรหยุดจากการทําโจรกรรม และ
ทําความเย็นใจแกชาวบาน จึงไมสูจะมีประโยชนอะไรนักจากการจําชื่อของโจรได โดยมิ
ไดมัดโจรใหอยูในเงื้อมมือ การจําชื่อของไตรลักษณ คือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เปนตนได
จึงไมทาํ ใหเกิดประโยชนแกผไู มสนใจพิจารณาตามฐานะความจริงของธรรมเหลานี้ ทุกข
ก็คงเปนทุกข สมุทัยก็คงเปนสมุทัยอยูอยางเดิม ไมหยุดทํางานบนรางกายและจิตใจของ
คน เพราะเราไมนาํ สัจจะเหลานีเ้ ขามาพิจารณาใหรตู ามฐานะความจริงดวยปญญา อัน
เปนทางรูเ ทาและปลอยวาง
หากสนใจพิจารณาบาง แมจะไมมองและพิจารณาไปทางอื่น แตมองและพิจารณา
ลงไปในกายในจิต ก็พอจะรูเห็นไดวาอาการของกายและจิตทุกสวนทํางานเปนไตรลักษณ
แวนดวงใจ
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ทั้งนั้น ไมมีเรื่องอื่นมาแฝงเลย เหตุใดจึงไมรูไมเห็น ทานผูสั่งสอนเชนพระพุทธเจา
เปนตน ก็คงจะแปลกพระทัยไมนอยที่พวกเราเหยียบย่ําธรรมของจริงอยูตอหนาตอตา
ทาน แตจับจุดธรรมไมถูก ควาหาธรรมไมพบ ไมทราบวาจะใหทา นสอนวาอยางไรตอไป
อีก ผูสอนก็รูสึกจะหมดภูมิธรรมของจริงที่รูเห็นมา เพราะผูรับไปควาเอาของปลอมมา
ครองใจเสีย มากกวาจะรับเอาของจริงจากทานมาแกไขตนเอง เชน ทานสอนใหลงทุง
กวาง แตพวกเรากลับวิ่งเขาปาดงพงลึกไปเสียเชนนี้ คําสอนก็จะเปนประโยชนอะไรเลา
แมจะเปนธรรมของจริงและประเสริฐแคไหน ก็คงเปนโมฆะสําหรับพวกเราอยูน น่ั เอง
พระกายและพระทัยของพระพุทธเจา และกายใจของสาวกทานเปนธรรมของจริง
ทั้งแทง แตกาย ใจของพวกเราจะเปนของจริงหรือปลอมแคไหนกันแน นีเ่ ชือ่ แนวา มี
ความจริงเทากัน ถาพิจารณาใหถงึ ฐานความจริง แตถาไมสนใจพิจารณาก็จะเปนของ
ปลอมไปหมด และยังจะปลอมไปอีกตลอดกาล ไมมีโอกาสกลับตัวไดโดยลําพัง ถาไมใช
สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร รือ้ ฟน ใหกลับตัวในเวลาทีม่ ชี วี ติ อยูน ้ี การใชสติปญญา
ความเพียร ขุดคนคลีค่ ลายสวนตาง ๆ ของกายและใจ อยางไรจะตองรูเหตุรูผลซอนขึ้น
มาในวงความเพียรอยางแนนอน ธรรมของจริงจะเล็ดลอดตาขายแหงความเพียรไปไม
พน สิ่งจอมปลอมตองจนมุมวันหนึ่งแนนอน ไมมีทางออก
วัยขนาดเรา ๆ เปนวัยที่ควรคิดตรองไปขางหนา และยอนหลังเกีย่ วกับสภาพ
การณทเ่ี ปนมา เปนอยู และจะเปนไปไดแลว จิตที่นอนจมอยูกับกองธาตุกองขันธและ
กิเลสโสมม โดยถือวาเปนสมบัติอันพึงพอใจ แลวประมาทนอนใจไมหาทางออก เมื่อถึง
กาลของธาตุขันธพังทลายลงตามสภาพของเขา เราจะไมหมดหวังในสมบัติอันพึงพอใจ
และเกิดทุกขเดือดรอนขึน้ ในเวลานัน้ บางหรือ? เราเปนนักบวชซึง่ เปนเพศทีส่ ขุ มุ ดวย
ความคิดอานไตรตรอง ทําไมจึงไมคิดใหละเอียดถี่ถวนในเรื่องที่เกี่ยวกับตน พอใหสม
กับเพศที่สุขุมดวยธรรมที่นํามาครองตัว จะเปนความงามและเหมาะสมกับเพศอยางยิ่ง
สวนทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณาซึง่ จะทําใหแยบคายสําหรับนักปฏิบตั คิ น ควา ก็มีเพียงกายกับ
จิตเทานัน้ ซึ่งไมเหลือกําลังแกการพิจารณา
อาการของกายทุกสวนก็มีหนังหุมหอเปนวงแคบอยูแลว ไมกวางขวางและลึกลับ
อะไรมากนักพอจะพิจารณาไดทั่วถึง โปรดหยั่งปญญาลงไปที่นั่น อยายอมปลอยจิตตัว
คะนองใหเล็ดลอดออกจากวงความเพียร ทุกอาการของกายและธาตุในรางกายจะรูกันขึ้น
ณ ที่นั่น และปลอยวางกันได ณ ที่นั่นดวยอุบายของปญญา ซึง่ เคยอธิบายใหฟง มาหลาย
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ครัง้ แลว อุปาทานของกายเปนภาระกดถวงใจอันหนึ่ง ผูถอดถอนอุปาทานนี้ไดชื่อวา ผู
เปลื้องทุกขไปไดขั้นหนึ่ง รูส กึ เบาขึน้ มาก
อุปาทานของใจก็เปนภาระกดถวงใจไดอยางละเอียดและแนบแนนมาก ตองใช
สติปญญาอันทันสมัย คือมหาสติ มหาปญญา มหาวิรยิ ะ เขารวมกัน และขุดคนลงตรงที่
จิตรักและสงวนมาก ๆ นัน่ แล จนสิ่งนั้นถูกทําลายพินาศลงไปแลว กลายเปนวิวฏั จิตขึน้
มาในขณะนัน้ จากนั้นก็เปนใจที่หมดสมมุติ แตเขากันไดกับสมมุติทั่ว ๆ ไป ทั้งดานวัตถุ
และนามธรรมแตไมติด เพราะจิตที่บริสุทธิ์เปนจิตที่พอตัวแลว ไมจําตองหาอะไรมาเพิ่ม
อีก การเพิ่มเติมไมจัดเปนสันติ คือความสงบอันแทจริงและตายตัว ตามบทธรรมวา
นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี
เพราะฉะนัน้ จิตทีย่ งั ไมไดรบั การอบรมธรรม จึงมีการเอนเอียงและนอมไปตาม
สิ่งที่มาหลอกลวง ตามธรรมเนียมของจิตที่แสวงหาความพอตัวยังไมเจอ จึงยับยั้งตัวไม
คอยได คอยแตจะลมละลายไปตามสิ่งที่มายั่วยวนอยูเสมอ ยิง่ เปนสิง่ ทีเ่ คยฝงนิสยั แลวรู
สึกวาแกไขดัดแปลงยากมาก ดังนัน้ หลักนิสยั จึงเปนสิง่ สําคัญในตัวเรา ไมควรมองขามไป
โดยถือวาไมสําคัญ เชนเราเคยดูหนังจนฝงนิสยั แลว ภายในใจคอยกระซิบใหพาไปดูหนัง
อยูเสมอมิไดขาด จําตองไดพาไปเสียจึงจะผานวันผานคืนไปได ถาวันไหนไมไดไป แหม
ใจไมสบายเลย ใครมาพูดใหเคืองหูนิดหนอยไมได คอยแตจะโกรธเอาทาเดียว นัน่
เพราะความเคยชินฝงใจ จนถือเรือ่ งเชนนัน้ เปนกิจสําคัญประจํานิสยั ทัง้ นีเ้ พราะการสง
เสริมและคลอยตาม จนกลายเปนยาเสพยติดขึ้นมาอยางฝงลึกและแกไมตก
ขณะที่ดูรูสึกเพลิดเพลินใจ และนําเอาเรือ่ งราวทีเ่ ขาแสดงมาครุน คิดเปนอารมณ
ถึงบทเพลินก็เพลิน ถึงบทรักก็รัก ถึงบทเศราโศกก็เศราโศกไปตาม เงินคาตัว๋ คาขาวตม
ขนมนมเนยและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ ตลอดคาอะไรชนิดที่รูไมถึงก็เสียไป หลักนิสยั ที่
เคยเปนคนดีก็คอยเสื่อมเสียไปวันละเล็กละนอย รวมหลายครัง้ และหลายวันเขาก็มากไป
เอง จิตที่เสียหลักแลวเลยหาที่ยึดไมได จึงกลายเปนจิตลอยลมไปเลย โดยไมมีฝงมีฝาหา
ที่จอดแวะไมได
การกลาวทัง้ นี้ กลาวเปนการเทียบเคียงเพือ่ เปนคติเตือนใจเพือ่ นมนุษยผหู วัง
ความเจริญแกตนเองและสวนรวม ควรสนใจในหลักนิสยั เปนสําคัญกวาอืน่ มิไดกลาว
เพื่อตําหนิทั้งทานผูเสนอเพื่อความสะดวกของประชาชน และทานผูชมเพื่อเปนการผอน
คลายอารมณทต่ี งึ เครียดกับงานมาตลอดเวลา และเพือ่ ยึดเอาสาระจากการชมมาบําเพ็ญ
ประโยชนแกตนและสวนรวมไดเทาทีเ่ ห็นควร เพราะทุกสิ่งยอมเปนประโยชนแกผูมุง
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แสวงหาสารประโยชนอยูแ ลว แตอาจเปนความเสียหายแกผไู มรอบคอบ และไมรูจัก
ประมาณในทุกสิ่งที่มีประมาณอยูในตัวมันเอง ฉะนัน้ ดานธรรมทานจึงสอนใหพยายาม
ฝกหัดดัดแปลงตนเสียแตตนมือ ซึง่ เปนโอกาสอันเหมาะสําหรับผูอ ยูใ นระหวางการศึกษา
อบรม จะไดตอสูกับภาระของโลกและดํารงตนอยูในฐานะที่ควร ไมหลุดลุย ไปในระหวาง
ซึ่งยังไมถึงกาลที่ควรจะเปน
สําหรับดานธรรมะเวลานีย้ งั ไมสาย
พอเหมาะกับเราผูก าํ ลังตัง้ หนาศึกษาและ
ปฏิบัติอยู โปรดพยายามตักตวงคุณงามความดีใหเพียงพอกับความตองการ ในอนาคต
ขางหนาหากวาเชือ้ แหงภพชาติของเรายังมีอยูต ราบใด คุณงามความดีอันเปนสิ่งอาศัย
เพือ่ เสวยผล จะเปนสมบัตคิ อยรับรองเราอยูต ราบนัน้ เพราะใจมีอาหารประเภทหนึง่ คือ
อารมณ กายมีอาหารประเภทหนึง่ มีขา ว น้าํ เปนตน ทัง้ สองนีม้ อี าหารเครือ่ งบํารุงตาง
กัน แมอาศัยกันอยู เครือ่ งบํารุงใจไดแกบญ
ุ กุศลทีเ่ ราบําเพ็ญมาเปนลําดับ นับหลายภพ
หลายชาติ โดยการใหทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา การภาวนาตามความรูส กึ ของนัก
บําเพ็ญเห็นวาเปนของยาก แตมผี ลมาก เพราะเปนของทํายาก เราควรสนใจ
อนึ่ง การนึกภาวนาไมไดเสียอัฐเสียสตางคอะไรเลย และทําไดทุกเวลาที่ตองการ
การฝนใจทําความดีนั้นไมผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจา และทานทรงชมเชยมากนัก
เพราะพระองคไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาเพราะการฝนใจ เราเปนลูกของทานตองเดิน
ตามรองรอยของทาน จะชื่อวาลูกศิษยมีครู
การฝนใจเพือ่ ธรรมนัน้ กิเลสเขาไมชอบ เพราะกิเลสเปนสิง่ ทีช่ ว่ั และโสมม เขาจึง
ไมชอบธรรมซึ่งเปนของดีและสะอาด ทั้งไมอยากเดินทางรวมดวย แตถาคลอยตามเขา
แลว เขายินดีดว ยวันยังค่าํ เวล่าํ เวลาไมตอ งมี เขายินดีตลอดกาล นั่นคือสิ่งที่เขาชอบจริง
ๆ แตกลับเปนพิษแกเรา สิ่งที่เราชอบ เขากลับไมชอบ เพราะเปนภัยแกเขา กิเลสอาสวะ
นีร้ สู กึ มีมารยาและอุบายอันแหลมคมมาก เชนเวลาเขาเขาสิงใจ ทําใหเราชอบเขาและ
หลงไปตามทันที กวาจะรูสึกตัวและฉุดลากกลับมาได คลายกับเขาควักเอาดวงหทัยวัตถุ
ไปกินเสียครึง่ หนึง่ แลว เรารูสึกชอกช้ําใจไมนอย ขณะที่เขาเขาถึงตัว แมจะฝนนึก พุทโธ
ธัมโม สังโฆ แหม รูส กึ ลําบากมาก ประหนึง่ ใจจะขาดไปในเวลานัน้ จนได
แตถาปลอยไปตามเขาใหเขาพาไป พาเทีย่ วชมนัน่ ชมนี่ เขาตรอกนั้น ออกซอยนี้
เขารานนัน้ ขึ้นหองนี้ พักโฮเต็ลนัน้ โรงแรมนี้ เขาโรงโนน ออกโรงนี้ รูส กึ วานึกงาย เทีย่ ว
งาย ไปงาย อยูงาย พักงาย นอนงาย อยางคลองปากคลองใจขึ้นมาทันที สิ่งที่ยังไมเคยรู
เคยเห็น เขาวาดภาพใหดทู นั ทีและเชือ่ เขาอยางทันควัน ยอมจํานนทันที เรือ่ งความ
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ชํานาญของกิเลสที่เคยปกครองใจเรา มันปกครองงายอยางนี้เอง ใครก็รกั และเคารพมัน
มาก ไมอยากใหนายคนนี้จากไปไหน ไมคอยมีการตําหนิมันวาไมดี แตชอบกันทั้งนั้น ยิง่
ผูแสดงดวยแลวก็ยิ่งถูกมันตมยําเอาอยางสด ๆ รอน ๆ ไมมคี วามเกรงขามเราบางเลย
นับประมาณไมได เพราะตัวเราเองก็ชอบอยางนัน้ จะใหมันเกรงเอาอะไร ฉะนั้น การฝน
กิเลสจึงเปนการฝนยาก นาเห็นใจทัง้ ทานและเรา เพราะมีความรูส กึ เชนเดียวกัน
การอบรมใจทีว่ า ยาก ๆ ก็เพราะกิเลสมันฝนนัน่ เอง แตโปรดทราบวากิเลสมัน
กลัวธรรม ถาคนมีธรรมกิเลสก็พลอยกลัวดวย ไมกลามาทะลึ่งมากนัก เพราะธรรมมี
ความคมคายกวากิเลสอีกมากมาย พูดถึงรสชาติก็ยิ่งกวารสชาติของกิเลส พูดถึงความสูง
ของธรรมกับความต่ําของกิเลสก็หาที่เทียบไมได เพราะไมมอี ะไรเหมือนธรรม นี่ก็พอจะ
ทราบไดวาธรรมมีประสิทธิภาพสูงเพียงไร กิเลสต่ําเพียงไร ธรรมมีความเบาเพียงไร
กิเลสมีความหนักหนวงเพียงไร ดังนัน้ พระพุทธเจาจึงทรงชมเชยและเคารพธรรม แตทรง
ตําหนิกเิ ลส ทั้ง ๆ ทีท่ รงผานมาเชนเดียวกัน
ทานนักปฏิบัติพอจะนํากิเลสโสมมมาชั่งตวงเทียบกับธรรมไดบางไหมวา ทางไหน
จะมีนาํ้ หนักทางคุณสมบัตเิ ชิดชูใจใหมคี วามเกษมสําราญ และกดถวงจิตใจใหไดรบั ความ
ทุกขทรมานมากนอยตางกันอยางไรบาง เทาทีท่ ราบมาในวงปราชญ คือบุคคลที่แนนอน
มีพระพุทธเจา เปนตน ลวนแตชมเชยธรรมวาเปนนิยยานิกธรรมทัง้ นัน้ และทรงตําหนิ
กิเลสวาเปนเครื่องผูกมัดมวลสัตวใหอยูในวงลอมแหงวัฏจักร และถูกทรมานใหไดรับ
ความทุกขชอกช้ําอยูตลอดกาล ถาทราบชัดวาธรรมเปนธรรม กิเลสเปนกิเลส ทํานองเห็น
กงจักรเปนกงจักร เห็นดอกบัวเปนดอกบัว โดยเหตุผลที่ถูกตองแลว ควรเลือกหาทาง
เดินอยางมั่นใจไดแลว เดีย๋ วจะสายเกินไป โปรดรีบ ๆ แจว รีบ ๆ พาย เดีย๋ วตะวันจะ
สาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเนาและขายไมออก คือรีบเรงบําเพ็ญขอวัตรปฏิบตั ิ สมาธิ
ปญญาใหมกี าํ ลังในเร็ววัน
เพราะรางกาย อยาเขาใจวาไมกา วเดินทุกระยะ เพื่อความแกชราตลอดถึงความ
ตาย ไมเคยมีจุดหมายบอกไววา วันนัน้ เดือนนัน้ ปนั้น นาทีนน้ั ชั่วโมงนั้น เปนเวลาทีเ่ ขา
จะตาย แตตายไดทุกกาลสถานที่และไมเลือกบุคคล ตลอดชาติชน้ั วรรณะ เมื่อถึงขั้นตาย
แลวจะทําอะไรไมไดอีกตอไป เทากับขายไมออก นอกจากปลอยใหเนาเปอยทิ้งไปเทานั้น
อยามัวเพลินกับสิ่งที่เกิด ๆ ดับ ๆ อยูเ พียงเทานัน้ จะเสียการ เพราะพระศาสนามิไดสอน
เพียงเลน ๆ แบบนัง่ ๆ นอน ๆ อยูเปลา ๆ โดยไมคิดอานไตรตรองเพื่อหาทางออก แต
สอนเรื่องทุกขเพื่อใหรูเห็นทุกขจริง ๆ สอนเรือ่ งสุขเพือ่ ใหเห็นสุขจริง ๆ สอนเรือ่ งกิเลส
แวนดวงใจ
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เพื่อใหเห็นและถอนตัวออกจากกิเลสจริง ๆ และสอนอุบายวิธีดับกิเลสและกองทุกขเพื่อ
ใหรแู ละดับไดจริงๆ ฉะนัน้ ทานจึงประกาศวาธรรมเปนของจริง มิไดบอกวาธรรมเปน
ของเลน เหมือนตุก ตาพอจะทํากันแบบเลนๆ และหลับๆ ตื่น ๆ เหมือนคนขี้เกียจ
เพราะพระพุทธเจามิใชคนขีเ้ กียจมาสัง่ สอนโลกใหเปนคนเกียจครานออนแอ ทําอะไรไม
เปนชิน้ เปนอัน
พระพุทธศาสนาสอนคนใหเห็นบุญเห็นบาปในปจจุบนั เพราะกรรมดี กรรมชั่ว
เราก็ทาํ กันอยูใ นปจจุบนั ผลก็ควรจะรูใ นปจจุบนั คือวันนี้ ชาติน้ี สวนทีเ่ ศษจากปจจุบนั
อันตางแหงกรรมซึง่ ควรจะใหผลในระยะสัน้ หรือระยะยาวนัน้ ก็ควรใหเปนไปตามกรรม
และตามกาล จะเปนโลกหนาหรือชาติหนา ยกใหแกกรรมและจิตผูเ ปนเจาของแหงกรรม
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว แมเชนนัน้ ผูบ าํ เพ็ญจิตตภาวนาก็ยงั มีทางจะรูว า จิตของตนยัง
จะมีทางสืบตอกับภพชาติซึ่งควรจะมีกรรมเกี่ยวของอยูหรือไม ตลอดความบริสุทธิ์ของ
จิตอันเปนวาระสุดทาย จําตองทราบขึน้ มาเปนลําดับ ไมเชนนั้นพระพุทธเจาจะสั่งสอน
โลกไดอยางไร เพราะทานไมทรงทราบความตรัสรูข องทาน แตที่ทรงสั่งสอนโลกไดอยาง
เต็มภูมิของพระพุทธเจา ก็เพราะ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ นัน่ เอง เปนเครือ่ ง
ประกาศพระองคเอง และ สนฺทฏิ ฐ โิ ก สําหรับผูบ รรลุจาํ ตองรูป ระจักษใจโดยทัว่ กัน
ดังนั้น โปรดยึดธรรมทีท่ รงรูจ ริงเห็นจริงไปปฏิบตั อิ ยางเอาจริงเอาจัง ผลทีจ่ ะควร
ไดรบั จะไมเปนทํานองคอยรับรางวัลจากครู แตจะรูขึ้นมาที่ดวงใจอันบริสุทธิ์หมดจดแลว
นัน่ แล จึงยุติธรรมเพียงเทานี้ เอวํ
www.Luangta.or.th
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