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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
ชุดหัดตาย วิธีปฏิบัติเบ้ืองตน 

 
 มนุษยเราตางจากสัตว สัตวเขาอยูโดยธรรมชาต ิ คือเกิดมาโดยธรรมชาติ 
อะไรๆ ก็ตามธรรมชาติ อยูอยางธรรมชาติ ตลอดความเปนอยูหลับนอน เปนไปตาม
ธรรมชาติจนกระทั่งวันตาย เขามีธรรมชาติของสัตวเปนประจําสัตวของเขา สัตวทุก
จําพวกมักเปนไปตามธรรมชาติเหมือนกัน ทั้งในน้ํา บนบก ใตดิน เหนือดิน 
 มนุษยเราไมเหมือนสัตว จึงตองมีศาสนาเปนเครื่องปกครอง ถาจะเปรียบเทียบ
แลว ศาสนาก็เหมือนแปลนบานแปลนเมือง การปลูกสรางท่ีจะทําใหแนนหนาม่ันคงให
สวยงามไดมาตรฐาน ตองอาศัยแปลนเปนสําคัญ ไมไดทําสุมสี่สุมหาเหมือนสรางกุฏิวัด
ปาบานตาด เพราะน่ีเปนอีกแบบหน่ึง คือแบบปา แบบกรรมฐาน 
 การกอสรางใหถูกตองตามแบบแปลนแผนผังน้ันมันนาอยูและนาดู เพราะสวย
งามดวยความเปนระเบียบงามตา การท่ีจะสรางมนุษยใหถูกตองกับความเปนมนุษย
ซึ่งมีภูมิสูงกวาสัตว จึงตองอาศัย “ศาสนา” ซึ่งเปนเหมือนแบบแปลน ช้ีแนวทางให
ประพฤติปฏิบัติในความเปนอยูของคนหมูมาก เพราะมนุษยเราอยูลําพังคนเดียวไมได 
อยูที่ไหนก็ตองมีหมูมีพวกมีเพื่อนเปนธรรมดา จะอยูโดดเดี่ยวโดยลําพังไมได เพราะ
มนุษยเราเปนนิสัยขี้ขลาดแตไหนแตไรมา เม่ืออยูดวยกันถาไมมีกฎหมายบานเมือง ไม
มีศีลธรรมเปนเครื่องปกครอง ความเห็นแกตัวก็ไมมีอะไรจะเกินหนามนุษย น่ีแหละ
สําคัญ 
 ถาความเห็นแกตัวมาก การแสดงออกอยางความเห็นแกตัว ก็ตองเปนการ
กระทบกระเทือนเพื่อนมนุษยที่อยูรวมกัน เพราะไมมีศาสนา ไมทราบวาอะไรผิดอะไร
ถูก ทําอะไรไดอยางใจแลวก็เปนท่ีพอใจ มนุษยมีนิสัยชอบสรางความทุกขความลําบาก
ใหแกผูอ่ืนเพ่ือใหความสุขสําหรับตน ซ่ึงไมถูกกับลักษณะของมนุษยผูมีความฉลาด ที่
ควรจะมองเห็นคุณคาของผูอื่นที่อยูรวมกัน 
 แมมีศาสนาเปนเคร่ืองชักจูงอยู ก็ยังไมเห็นความสําคัญของศาสนาย่ิงกวาความรู
ความเห็นและคุณคาของตน ซ่ึงเต็มไปดวยความมืดหนาสาโหด ศาสนาโปรดไมได การ
มีศาสนาก็เพื่อเปนแนวทางเทียบเคียงทดสอบในหมูมนุษยดวยกัน วาส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด 
สิ่งใดถูกใจเราแตผิดใจคนอื่น อะไรเปนการกระทบกระเทือนกัน หรือไมเปนการ
กระทบกระเทือนกัน จากการแสดงออกของตนแตละอาการในวงมนุษยดวยกัน ดวย
ความเห็นแกตัวของมนุษยผูจองหองพองตัวเปนเหตุ 
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 แมมีศาสนาแลว ยังตองมีกฎหมายบานเมืองไวปกครอง ไมเชนน้ันโลกตองรอน 
เพราะมนุษยผูเปนไฟเที่ยวกอไฟเผาผลาญผูอื่น ศาสนาจึงจําเปนท่ีหมูมนุษยตองมีกัน
ท่ัวโลก เวนแตเดนนรก 
 ท่ีใดเปนแดนนรกท่ีน้ันไมมีศาสนา หรือผูใดอยากจะเปนสมาชิกของจําพวก
แดนนรก ผูน้ันก็ไมมีศาสนา ถือความโหดรายทารุณแทนศาสนา 
 ศาสนาสอนคนใหเปนคนดี ใหรูจักความสําคัญของมนุษยที่อยูรวมกัน ใครจะ
ถือศาสนาใดก็ตามแตอัธยาศัย คนน้ีนับถือศาสนาน้ัน คนน้ีนับถือศาสนาน้ี ลวนแตเปน
เครื่องปกครองใหคนมีความสงบรมเย็นตอกันนั่นเอง อยางพวกเราก็มีพระพุทธศาสนา
เปนเครื่องเทิดทูน เปนท่ียึดของใจ เปนชีวิตจิตใจ พึ่งเปนพึ่งตายกับศาสนา มีความ
ระลึกนอมถึงพระพุทธเจาอยูเสมอ การระลึกถึงพระพุทธเจาหรือการระลึกถึงศาสนา 
กับการระลึกถึงตน มีสวนเก่ียวโยงกัน 
 การระลึกถึงศาสนา มีความหมายถึงส่ิงท่ีดีวิเศษ ที่ผูระลึกจะพึงหวังหรือไดรับ
จากศาสนา อันเปนความเหมาะสมกับมนุษยผูมีความหวังอยูตลอดเวลา วาจะไดความ
สงบสุขตามกําลังแหงความนับถือและปฏิบัติ ไมเปนโมฆะแบบลมๆ แลงๆ ดังโมฆบุรุษ
สตรีโกหกกันเต็มโลกในสมัยปจจุบัน 
 ศาสนามีหลายชั้นตามพื้นเพของจิตใจผูปฏิบัติ มีสูงมีต่ํา และมีสูงสุด ตามแต
ความสามารถของผูประพฤติปฏิบัติจะทําไดมากนอยเพียงไร อยางนอยควรมีศีลหาก็ยัง
ด ี มีความรมเย็นเปนสุข จากน้ันก็มีการเจริญเมตตาภาวนา การทําบุญใหทานไปตาม
อัธยาศัย เพราะคุณธรรมเหลานี้เปนหนาที่ของมนุษยจะพึงทํากัน เปนกิจจําเปนสําหรับ
มนุษยท่ีอยูดวยกันเปนจํานวนมาก จะตองมีการสงเคราะห การเสียสละเพ่ือกันและกัน 
มีความเห็นอกเห็นใจและใหอภัยกัน ใหความเปนใหญหรือใหสิทธ์ิแกกันและกันไป
ตามสิทธ์ิ ตางคนตางใหสิทธิ์ ตางคนตางใหความเปนใหญในสมบัติของกันและกัน ไม
ลวงลํ้ากลํ้ากรายสิทธิและสมบัติของผูอ่ืน ใหความเสมอภาคกันโดยธรรมตามหลัก
ศาสนา 
 เมื่อตางคนตางมีกฎขอบังคับสําหรับตัวอยางเครงครัดอยูแลว โลกมนุษยแมมี
มากอยูรวมกันก็เปนความสงบสุขได และดีกวาคนจํานวนนอยท่ีหาความสงบสุขไมได 
เพราะความเห็นแกตัวเปนเครื่องทําลายความสงบความสามัคคีเสียอีก 
 การกระเทือนจิตใจกันเปนสิ่งที่กระเทือนมาก เสียหายมากย่ิงกวาสมบัติตางๆ
เสียไป สมบัติใดเปนของใครก็ตาม เมื่อสูญหายไปเพราะถูกลักขโมยหรือปลนจี้อะไรก็
ตาม เหลานี้เปนสิ่งที่กระเทือนจิตใจมาก เฉพาะอยางย่ิงการปลนการจีน่ี้สําคัญมากที
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เดียว เพราะกระเทือนใจมาก การขโมยก็เปนอีกอยาง เพลากวากันลงบาง ท้ังน้ีแม
สมบัติน้ันจะไมมีคุณคามากนักก็ตาม แตสําคัญท่ีคุณคาของใจท่ีเปนเจาของสมบัติน้ันๆ 
 ใจเปนสมบัติที่มีคามาก การกระทําดังกลาวจงึเปนความกระทบกระเทือนใจให
เสียหายมาก จึงควรรักษาทั้งสองอยาง คือรักษาสมบัติดวย รักษาดานจติใจของกันและ
กันดวย น่ีหมายถึง “ศีล” และ “ธรรม” ที่มนุษยควรมีควรรักษา เพื่อความสงบสุขรมเย็น
แกตนเองและผูอ่ืนท้ังปจจบัุนและอนาคต 
 ส่ิงใดก็ตามเก่ียวกับศีล ยอมมีความเก่ียวโยงกันกับเพ่ือนมนุษยท่ีอยูรวมกันท้ัง
น้ัน ถาตางคนตางมี “ศีลหา” มีธรรมในใจดวยกันแลว โลกยอมมีความรมเย็นเปนสุข 
นับแตสวนยอยไปหาสวนใหญไมมีประมาณ เพราะศีลธรรมเปนทํานบก้ันกิเลสบาป
ธรรมตางๆ ไมใหร่ัวไหลออกจากใจ กาย วาจาไปทวมหัวใจและสมบัติของมนุษย ท่ีอยู
รวมโลกกัน ใหไดรับความเดือดรอนฉิบหาย 
 ผูไมเขาใจศาสนาอาจเห็นวาศาสนาไมจาํเปน ไมสําคัญ ความจรงิน้ันก็คือผูน้ัน
ไมเห็นความสําคัญของตัว ลําพงัตัวเองไมอาจชวยตัวเองได เก่ียวกับความสงบสุขเปน
ลําดับทางดานธรรม นอกจากศาสนาช้ีแนวทางใหเขาใจ ใครจะเกงกลาเห็นวาศาสนาไม
เปนของสําคัญ จะเกงกลาสามารถฉลาดแหลมคมเพียงไรก็ตามเถอะ การแกกิเลสซ่ึง
เปนศาสตราจารยผูใหกําเนิดความฉลาดอันเปนเรือนรังแหงทุกขทั้งหลาย ถาไมแกดวย 
“วิชาธรรม” จะไมมีทางแกใหเกิดความสุขอันพึงพอใจได! 
 ครั้งไหนๆ ก็มีคนฉลาดประจาํโลกมาโดยลําดับเชนกัน แมพระพุทธเจาและ
สาวกท้ังหลายก็มิใชคนโงบัดซบ ทานยังตองแสวง “วิชาธรรม” มาแกความฉลาดแกม
โกงน้ันจนเปนความฉลาด ทางยอดความจรงิข้ึนมาลางกิเลสตัวฉลาดแกมโกงน้ัน ออก
จากใจโดยสิ้นเชิง จึงเปนศาสดาสอนโลกไดเต็มภูมิ 
 การเกิดมาไดพบพระพุทธศาสนานี่ก็เปนบุญลาภของเรา ท่ีไมพบศาสนาเลยน้ัน
มีจํานวนไมนอย มีมากมายที่ไมทราบวา “พุทธ” เปนอยางไร “ธรรม” เปนอยางไร“สงฆ” 
เปนอยางไร น้ันมีมากและมีมากข้ึนทุกวันเวลา จนสาระสําคัญของจิตใจไมมีเลย เพียง
อยูไปวันหน่ึง กินไปวันหน่ึง นอนไปวันหน่ึง อาศัยดานวัตถุพอใหเพลินไปวันหน่ึงเทา
น้ัน ก็เขาใจวาตนมีความสุข ท้ังๆ ท่ีหาหลักยึดของจิตไมมีเลย คือจติใจจะหา“ธรรม” 
ซึมซาบและบํารุงไมมี น่ีแลโลกท่ีไมมีศาสนาภายในใจ จึงขาดหลักอันสําคัญไปอยาง
นาเสียดาย ทั้งที่มนุษยควรจะรูจักคุณคาและมีคุณคากวาสิ่งใดๆ ในโลก 
 เพราะฉะน้ันการนิยมทางดานวัตถุจนลืมดาน “นามธรรม” คือศาสนา ที่เปน
“ธรรมโอสถ” เครื่องบํารุงรักษาใจใหมีหลักแหลงและชุมเย็น ผลจึงเปนความทุกขรอน 
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ทั้งๆ ที่สิ่งบํารุงบําเรอมีเต็มบานเต็มเมืองและเต็มแผนดินถิ่นอาศัย เนื่องจากใจไมมี
“ธรรม” เปนอาหารเครื่องบํารุง เวลาเกิดความหอเห่ียวแหงใจ เพราะอารมณตางๆ มี
วัตถุเปนตน เขามาบีบค้ันยํ่ายีใจ ใจหาที่หลบซอนไมไดจึงเกิดความทุกขรอนขึ้นมา และ
หาที่ปลงวางไมได ถึงกับเปนโรคประสาทไปก็ม ี แตยังไมยอมเห็นโทษของมัน ก็ย่ิงนับ
วันจะจมดิ่งลงไปอยางไมมีจุดหมายปลายทางเลย 
 ท่ีถูกดานวัตถุก็ทํา เพราะกายของเราเปนดานวัตถ ุ ตองอาศัยวัตถุเขามาเยียวยา
รักษา รางกายอยูไดดวยวัตถุ เชน อาหาร บานเรือน เปนตน สวนจิตใจก็มีความรมเย็น
ไดดวยศีลดวยธรรม ไมใชตองอาศัยวัตถุอยางเดียว จึงควรมีศีลมีธรรมอันเปนคุณงาม
ความดีทางใจ ที่จะพึงสั่งสมอบรมขึ้นใหมีมาก และควรจะกลัวจิตอดอยากขาดแคลน
อาหาร คือ “กุศลธรรม” เชนเดียวกับความกลัวอาหารจะขาดแคลนจากรางกาย จิตใจ
จะไดมีหลักฐานเปนเครื่องยึด เพื่อปลดเปลื้องหรือบรรเทาทุกขในเวลาตองการและจํา
เปน 
 เฉพาะอยางย่ิงใจเปนส่ิงสําคัญมาก ควรจะมีหลักยึดของใจ ท่ีใจวอกแวกคลอน
แคลนเน่ืองจากหาหลักยึดไมได แมถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณบริบูรณ ใจเมื่อขาดคุณ
งามความดีคือศีลธรรมอันเปนเครื่องทําใหชุมเย็นแลว จิตใจก็รอน รอนท้ังๆ ท่ีมีความ
รูความสามารถ รอนท้ังๆ ท่ีมีสมบัติมากมาย รอนทั้งๆ ท่ีอะไรเราก็ไมอดอยากขาด
แคลนทางดานวัตถุ ตลอดญาติมิตร บริษัทบริวาร เพือ่นฝูง แตความรอนของใจจะรอน
อยูไมลดละ เพราะขาดอาหารภายในใจ ขาดเครื่องบํารุงภายในใจ คือ “กุศลธรรม” ยา
บํารุงรักษาใจ”!  
 ใครจะมีความเฉลียวฉลาดย่ิงไปกวาพระพุทธเจาในโลกท้ังสาม ปรากฏวาไมมี
เลย พระพุทธเจาทรงทราบความจําเปนทั้งสองอยาง คือทางดานวัตถุ ท่ีเก่ียวกับราง
กาย ทางดานศีลธรรมคือคุณงามความดี ท่ีเก่ียวกับจิตใจโดยเฉพาะท้ังในปจจุบัน
และอนาคต ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึง เพราะฉะนั้นจึงตองทรงสั่งสอนบรรดาสัตวให
ทราบ ท้ังส่ิงภายนอกท้ังส่ิงภายใน คือใจ ทั้งปจจุบันทั้งอดีตท่ีผานมาแลว ทั้งอนาคตที่
จะเปนไปขางหนา ที่เปนเรื่องของจิตใจจะพาเปน พาไปหาสุข พาทุกข พาโง พาฉลาด 
พามีพาจน ตลอดพาใหพนทุกข เปนเรื่องของใจทั้งสิ้น ซึ่งเปนเรื่องใหญ แตโลกไม
คอยสนใจคิดกัน จึงมักมีแตความทุกขรอนเปนเพลิงเผาใจอยูเสมอ 
 อดีต ท่ีผานมาแลวก็ไดแก ความเกิด แก เจ็บ ตาย ในภพน้ันๆ จนมาถึง
ปจจุบันในฐานะที่เปนอยูเวลานี้ ความสุข ความทุกข ก็ทราบกันอยูตามเหตุปจจัยวา 
เกิดสุขบางทุกขบาง ดังท่ีทราบกันอยูเวลาน้ี และอนาคตที่จะเปนไปขางหนา มีอะไรที่
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จะเปนหลักของจิตใจ ที่จะสืบภพสืบชาติไปไดดวยดี ไมมีความทุกขรอน พระพุทธเจาก็
ทรงทราบและทรงสั่งสอนใหบําเพ็ญ “สาระ” อันสําคัญ คือคุณงามความดีไวสําหรับใจ 
จะไดมีความรมเย็นเปนสุข ไปเกิดในภพใดชาติใดก็เปน “สุคติ สุคโต” ไมวาจะเปน
ศาสนาของพระพุทธเจาพระองคใด ท่ีทรงส่ังสอนไวในโลกในยุคน้ันๆ ทรงสั่งสอนเปน
แบบเดียวกัน 
 ในโอวาทปาฏิโมกข “ทานสอนไวยอๆ 
สพฺพปาปสฺส อกรณ ํ-การไมทําช่ัวอันจะใหเกิดความเสียหายท้ังปวง หน่ึง 
กุสลสฺสูปสมฺปทา    - การยังกุศลคือความฉลาดในทางท่ีชอบใหถึงพรอม หนึ่ง 
สจิตฺตปริโยทปน ํ    - การทําจิตใหผองใสจนถึงความบริสุทธ์ิ หน่ึง 
เอต ํพุทฺธาน สาสนํ  -เหลาน้ีเปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
 น่ีหลักใหญของศาสนาทานสอนเปนแบบเดียวกัน เพราะกิเลสและสัตวโลกเปน
ชนิดเดียวกัน มีความทุกขความลําบาก มีกิเลสตัณหาเปนเครื่องผูกพัน เปนเครื่องรอย
รัดภายในจิตใจ ใหเกิดความเดือดรอนวุนวายเชนเดียวกัน การสั่งสอนธรรมจึงตอง
อาศัยเรื่องของสัตวโลกเปนตนเหตุ ที่จะสั่งสอนอยางไรจึงจะถูกตองเหมาะสม และเปน
ประโยชนแกมวลสัตว 
 เวลาน้ีเราทุกคนถาไมมีหลักใจ   เราก็ไมแนใจตัวเองอยูตลอดเวลา  วาถาตาย
แลวจะไปไหน? จะไปสุขไปทุกขไปคติใด? ไปเกิดเปนภพอะไรบาง เปนสัตวหรือ
บุคคลชนิดใด หรือจะไปลงนรกขุมไหน? เมื่อเชื่อตัวเองไมได การไมทราบไดนี้ เราก็ไม
ควรเสี่ยงตอการไมทราบไดอยูเสมอไป จึงควรสรางความแนใจใหมีภายในตน การ
สรางความแนใจก็คือสรางตนดวยหลักธรรมของพระพุทธเจา การใหทาน การรักษา
ศีล การเจริญภาวนา นี่เปนสิ่งที่แนใจสําหรับใจอยางยิ่ง ไมมีสิ่งใดที่จะแนใจยิ่งไปกวา
ความดีเปนเครื่องประกันนี้เลย 
 ความดีน้ีมีอยูภายในจิตใด จิตนั้นเรียกวา“ประกันตัวได” เพราะความดีเปน
เครื่องประกัน จึงควรสรางความแนนอนไวใหจติเสียแตในบัดน้ี อยาใหเสียเวลํ่าเวลาท่ี
เกิดมาเปนมนุษยทั้งคนทั้งชาติ กาลเวลาลวงเลยมาแลวเปนหลายเดือน โดยไมคิดอาน
ไตรตรองอะไรเลย ในบรรดาสาระสําคัญที่จะเปนคุณสมบัติของจิตนั้น ไมสมควร! 
 สิ่งสมควรอยางยิ่งนั้น คือพยายามทําเสียแตในบัดน้ี ไมมีใครจะพูดใหเปนที่เชื่อ
ถือและพูดถูกตองแมนยําไดยิ่งกวาพระพุทธเจา คนพูดกันทั้งโลกมีความปลอมแฝงอยู
เรื่อยๆ สวนมากพูดออกมาดวยความลุมหลง ไมไดพูดออกมาดวยความจริงจัง เพราะ
ตางคน ตางก็ไมรูจริงเห็นจริง จะเอาความจริงมาพูดอยางอาจหาญไดอยางไร 
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 สวนพระพุทธเจา ในธรรมทุกบททุกบาทที่ไดประทานไวนี ้ ลวนแตทรงทราบ
ดวยเหตุดวยผลประจักษพระทัยมาแลว จึงไดนํามาสั่งสอนสัตวโลก คําส่ังสอนน้ันจึง
เปนที่แนใจได ผูปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองคทรงสอนไว จึงเปนผูแนใจในตนเองไป 
เรื่อยๆ จนกระทั่งแนใจเต็มภูมิหาที่สงสัยไมได เม่ือถึงข้ันแนใจเต็มภูมิแลวเปนอยางน้ัน
เมื่อความดีเขาสัมผัสใจแลว ยอมเปนที่แนใจไดเองสําหรับผูปฏิบัติบําเพ็ญ 
 ปกติธรรมของพระพุทธเจาเปนที่แนใจสําหรับโลกทั่วไป ไมมีโลกใดผูใดคัดคาน
ได นอกจาก“โลกเทวทัต” และพวกเทวทัตจําพวกเดียว ที่ไมยอมเปนคนดีและไมยอม
ลงกับใคร แมนายยมบาล ก็ไมแนใจวาเทวทัตจะทะลึ่งทะเลาะไมได ถาไมมีมารเปนสิ่ง
ดลบันดาลใจ โดยเห็นสิ่งที่แนใจนั้นวาเปนของไมแนใจไปเสีย เห็นสิ่งที่เปนพิษเปนภัย
วาเปนของดีแลวยึดถือ หรือความาเผาผลาญตนนั้นก็ไมมีใครชวยได ยกให“เวรกรรม
ของสัตว” 
 เราท้ังหลายทราบอยูดวยกันวา ด ีช่ัว บาป บุญ นรก สวรรค นิพพาน เปนของ
มีมาดั้งเดิม ไมใชเปนสิ่งเสกสรรขึ้นมาเฉยๆ แตเปนสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแลว พระพุทธเจา
ทรงสอนตามสิ่งที่มีอยูดั้งเดิม ไมไดมารื้อมาถอน มาปรุงมาแตงเอาใหมวามี ทั้งๆ ที่
สิ่งนั้นไมม ี น่ันไมมีในโอวาทคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค ที่ทรงนามวา
“สวากขาตธรรม” ซ่ึงเปนธรรมตรัสไวชอบแลว ทุกบททุกบาท ทุกแงทุกมุม “นิยยานิก
ธรรม” เอ้ือมมือรอฉุดลากชาวพุทธ ชวยเหลือชาวพุทธอยูตลอดเวลา “อกาลิโก” ! 
 เชน คําวา “บาป” ก็หมายถึงความเศราหมอง ความสกปรกโสมม เหมือนมูตร
คูถน่ันเอง ผลก็คือทุกข ถา “บาป” มันไมมี แตสัตวโลกแตละราย ๆ ก็มีความทุกข
ประจักษตนนั้น เพราะอะไรถึงเปนทุกข? ก็เพราะบาปมีน่ันเอง และเพราะสาเหตุคือ 
“กรรม” เมื่อโลกนี้ยังมีการทํากรรมอยูตราบใด ไมวาฝายดีฝายชั่ว ผลจะแสดงใหเห็นอยู
เสมอวา “เปนสุขเปนทุกข” เรื่อยๆ ไป หากตองการจะลบลางกรรม ก็ตองลบลางการ
กระทําเสียทั้งหมด คือลบลางบุญดวยการไมทําบุญ ลบลางบาปดวยการไมทําบาปท่ีตัว
เราเอง ถาจะเปนไปได แตอยาไปร้ือถอน “เรอืนจํา” ซึ่งเปนที่อยูของนักโทษเสียก็แลว
กัน ชาวเมืองจะเดือดรอนและรุมตีเอาตายจะวาไมบอก! อยาไปร้ือถอน “นรกสวรรค” 
จงร้ือถอนท่ีการกระทํา “ดี ช่ัว” ของตัวเอง จะเปนการลบลาง “บาป บุญ”ไปในตัว 
 “นรก” ก็เปนสถานท่ีอยูของสัตวผูหยาบชาลามก “สวรรค” เปนสถานท่ีอยูของผู
มีความดีหรือของผูมีบุญ เราก็รูเห็นอยูแลว แมในโลกมนุษยเราก็ยังมีสถานท่ีและ
เครื่องดัดสันดานมนุษยที่ทําไมด ี เชน เรือนจําเปนสถานท่ีอยูของใคร ก็เปนที่อยูของ
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มนุษยบาปหนา มีสติปญญาที่นําไปใชในทางไมเขาเรื่อง สถานท่ีดีกวาน้ันก็ยังมีอีก
เยอะแยะ นอกจากเรอืนจํา ที่ไมไดถูกกักขังไมไดถูกทําโทษทํากรรม ก็เห็นๆ กันอยู 
เพียงโลกนี้เราก็เห็น ทําไมโลกอื่นจะไมมี เม่ือโลกน้ีมีโลกอ่ืนมี วันน้ีมีวันอ่ืนก็มี มันเปน
คูกันมาอยางน้ี แตเราไมสามารถมองเห็น ถึงจะมีมากนอยกวางแคบเพียงใด แตสายตา
เราสั้น เพียงมองดูขวากดูหนามตามสายทางเดิน ก็ยังไมเห็นและเหยียบมันจนได หัว
ตอโดนหัวแมเทาก็ยังไมเห็น โดนเอาจนนิ้วเทาแตก แนะ ! คิดดูซิ ขณะจะโดนขณะจะ
เหยียบก็ตองเขาใจวา “สิ่งนั้นไมม”ี แตความไมมีน้ันลบลางความมีอยูไดไหม เวลาเดิน
ไปเหยียบและโดนเอาอยางนี้ หนามปกเทาหรือไมปก มันก็ปก เพราะสิ่งนั้นมีอยู ไป
เหยียบถูกมันก็ปก ไปโดนหัวตอหัวแมเทาแตกจนได ทั้ง ๆ ท่ีหัวตอไมมี น่ีแหละลอง
คิดดู ความคิดดนเดากับความจริงมันเขากันไมได 
 สายตาเรามันส้ันอยางน้ีแหละ ประกอบกับความประมาทดวย จึงโดนโนนชนนี่
อยูเสมอ เพียงแตมองดูหัวแมเทาตนมันก็ยังไมทั่วถึง ยังตองโดนขวากโดนหนามโดน
หัวตอจนได แลวย่ิงส่ิงท่ีจะกลาวเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีละเอียดย่ิงกวาขวากหนามเปนตนมาก
มาย เปนวิสัยของผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ เฉลียวฉลาด มีญาณหย่ังทราบความ
จริงอันละเอียดท้ังหลายเหลาน้ีเทาน้ัน ไมใชฐานะของคนอยางเราๆ ทานๆ ท่ีกําลัง
บอดๆ หนวกๆ แมมีดวยกันเต็มโลก จะมองเห็นได 
 แตพวกท่ีบอดๆ หนวกๆ น้ีแหละ ชอบอวดเกงแขงพระพุทธเจาไมมีพวกอ่ืน 
สิ่งที่ทานวา “มี” ก็ลบลางเสียวา “ไมม”ี สิ่งที่ทานวา “ไมม”ี ก็ลบเสีย เอาคําวา “ม”ี มา
แทน ทานวาส่ิงน้ีดีก็ลบเสีย เอาช่ัวเขามาแทน ท่ีทานวาส่ิงน้ันช่ัวก็ลบเสีย เอาคําวา “ดี”
เขามาแทน ผลแหงการ “แขง” ก็คือ ความแพตัวเองตลอดไป ไมยอมเห็นโทษ ความ
เกงไมเขาเรื่องของตน 
 พูดถึงการเชื่อ เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอด เราจะเชื่อคนโงหรือเชื่อคน
ฉลาด เราจะเชื่อคน “เปนธรรม” หรือเช่ือคน “จอมโกหก” พระพุทธเจาเปนคนจอม
โกหกหรือเปนจอมปราชญ ? น่ัน! ถาเชื่อคนตาบอดก็ตองโดนไมเรื่อยๆ ไป เพราะคน
ตาบอดไมไดเดินตามทาง ชนนั้นชนนี้ไปเรื่อยๆ ตามประสีประสาของคนตาไมเห็นหน
ทาง ถาคนตาดีก็ไมโดน นอกจากจะเผลอตัวหรือประมาท จึงไปโดนหรือเหยียบขวาก
เหยียบหนาม คนตาดีเหยียบไดในขณะที่เผลอ ขณะที่ไมเห็น แตคนตาบอดน่ีเห็นไม
เห็นก็ไมทราบละ เหยียบและชนดะไปเลย อะไรไมขาดหลุดไปในขณะนั้น คอยใสยากัน
ทีหลัง 
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 แลวคนอยางเราๆ ทานๆ จะยอมเช่ือคนตาบอดไหมละ? ถาไมเช่ือก็ควรคํานึง
ในบทวา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” บาง เวลาคนตาบอดเอ้ือมมือมาจะจูงดวย
ความเมตตาของเขาจะไดระลึกทัน ไมจมไปแบบ “ไมเปนทา” นาอับอายขายข้ีหนาไป
ตลอดวันตาย 
 การเกิดของสัตวโลกก็เกิดดะไปเลย เหมือนคนตาบอดโดนไมน่ันแล เพราะไม
เห็นไมทราบแลวแตกรรมจะพาไป กรรมจูงกรรมลากกรรมฉุดไปไหนก็จําตองไป 
เพราะไมมีอํานาจไมมีกําลังที่จะฝาฝนกรรมทั้งหลายได กรรมตองเปนผูฉุดลากไป ถา
เปนกรรมชั่วมันก็ฉุดลากเขาปาเขารกตกเหวลงบอไปเรื่อยๆ จนตกนรกอเวจีไมมีสิ้นสุด 
ถาเปนกรรมดีก็พยุงสงเสริมใหไปในทางที่ดี ตามแตกําลังกรรมที่มีมากมีนอย 
 พวกเกิดที่เกิดไมรูเรื่องรูราว ที่เกิดไมมีบุญพาไปเกิด ที่เกิดไมมีความสามารถ
อาจรูดวยญาณ ก็มันเปนแบบ “เกิดดะ” ดะไปเลย สุขก็มีทุกขก็ม ี อะไรก็คอยรับเสวย
และแบกหามเอา ไมทราบวามันจะมีมาเมื่อไร แมแตเราเกิดมานี้ก็ยังไมทราบวา มาจาก
“ภพอะไร”  
 คิดดูซิ เราเปนตัวภพตัวชาติ ตัวเกิดตัวตายอยูแลว ยังไมสามารถทราบเร่ืองของ
ตัวได จะไปพูดถึงขางหนาอะไรได อะไรที่จะเปนเครื่องใหเราเปนที่แนนอนใจ เราก็ควร
ทราบเสียตั้งแตบัดนี้ และรีบบําเพ็ญเสียแตบัดนีอ้ยาประมาท! เพราะผลแหงความ
ประมาทเคยทําสัตวโลกใหลมจมมานับไมถวนแลว 
 การตายแบบสุมๆ เดาๆ การเกิดแบบสุมๆ เดาๆ ท่ีไมแนใจตัวเอง ตลอดความ
เปนอยูก็ไมแนใจอยางน้ี เรายังจะตายใจกับความไมแนใจอยูหรือ ? นั่นไมสมควรแกเรา
เลย ! ไมสมกับเราเปนมนุษยผูฉลาดในวงพระศาสนา อันเปนยอดคําสอนใหคนฉลาด
ตอเหตุการณและปฏิบัติตอตัวเอง 
 เฉพาะอยางย่ิงการผลิตความดีความเฉลียวฉลาดข้ึนภายในใจ ดวยจิตตภาวนาน้ี 
เปนสิ่งสําคัญมาก อาจมองเห็นไดและสามารถมองเห็นไดใน “บาป บุญ นรกสวรรค 
หรือนิพพาน” เพราะเปนสิ่งมีอยูดั้งเดิมแลว จึงอาจมองเห็นไดดวยจิตตภาวนาท่ีมี
ความสามารถตางกัน บุญอยูท่ีไหนใจก็ทราบ ทราบอยูท่ีไหน อยูท่ีจติ ทราบวาบุญอยูท่ี
ใจอยางประจักษแลวใจก็เย็นสบาย ความรุมรอนเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะสาเหตุอันใดก็
ทราบท่ีใจดวงคอยรับทราบอยูแลวน่ันเอง นรก สวรรค ก็ทราบ ทราบอยูภายในใจ 
ทราบทั้งที่จะไปขางหนา ตัวนี้เปนผูพาไป จะไปอยูในสถานที่ใดเลา คนชั่วก็ไปเขาเรือน
จํา คือติดคุกติดตะราง จิตที่ชั่วก็ไปลงนรก จิตดีมีกุศลก็ไปสูสุคติภูมินั้น ตามกําลังแหง
บุญของตนของตน 
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 เมื่อปฏิบัติไป ๆ สิ่งที่ปดบังจิตใจคอยหมดไปจางไป ๆ ความสวางกระจางแจง
คอยเกิดขึ้นแทนที ่และสามารถมองเห็นส่ิงตางๆ ไดโดยลําดับๆ ก็คอยฉายแสงออกมา
จนเต็มภูมิของจิต จะไปเกิดท่ีไหนก็ทราบอยูในฐานของจติในช้ันภูมิของจิต จะไมเกิดก็
ทราบตามชั้นภูมิของจิตวา “หมดเชื้อแลว” ไมมีการที่จะเกิดตอไปอีกแลว ตองทราบ 
เมื่อถึงขั้นที่จะทราบแลวปดไมอยู 
 ฉะน้ันทานจึงสอนใหอบรมจิต จิตนี้เปนตัวรูตัวฉลาดแหลมคมมาก ตองสอนให
แหลมคม อบรมใจละเอียดสุขุมเต็มภูมิจนมีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถมากกวา
สิ่งใดในโลกไมมีสิ่งใดเสมอเหมือน แตเราไมไดอบรมส่ังสอน จิตจงึอาภัพและอาภัพอยู
ตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน อาภัพทั้งนั้น เพราะสิ่งอาภัพมันปกปดกําบังไว มันมี
อํานาจเหนือกวา จิตจึงเลยกลายเปนจิตอาภัพไปตามๆ มัน 
 จําตองชวยจิตดวยสติปญญา ใหมีความสงบรมเย็นทรงตัวได ไมถูกเขยากอกวน
อยูตลอดเวลาดังที่เคยเปนมา เม่ือใจสงบภายในก็เห็นคุณคาของใจ สงบมากก็เห็นมาก
รูมาก เขาใจมาก และผลิตสติปญญา 
 พิจารณาดูโลกธาตุอันนี้ไมมีอะไรที่ควรชื่นชมเทิดทูนรื่นเริงอะไรนักหนา สถานท่ี
อยูอาศัยอาหารปจจัยเครื่องปรนปรือ เต็มไปดวย อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา คอยจะใหหลั่ง
น้ําตากับมันอยูเรื่อยๆ นอนใจไมไดเลย มองไปรอบดานลวนแตปาชาของสัตวของคน 
เต็มไปดวย “อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา” เขาในบานก็ไดยินเสียงบน ออกนอกบานก็ไดยิน
เสียงบน เขาในเมืองก็ไดยินเสียงบนเพอไปท่ัวทุกหนทุกแหง เพราะเรื่องความทุกข
ความทรมานของสัตวของคน มีอยูทุกแหงทุกหนตําบลหมูบาน จะสงสัยที่ไหนวาจะมี
ความสุขความสบาย ไมมีอะไรมากอกวนใหไดรับความทุกขความลําบาก แทจริงมัน
ลวนกองทุกขอยูรอบตัว นอกจากการสรางจิตใจเราใหมีความแนนหนาม่ันคงข้ึนดวยศีล
ดวยธรรมเทานั้น 
 นี่แหละเปนที่ปลอดภัยไรทุกข อยูท่ีไหนก็ไมมีอะไรมากวน น้ีเปนส่ิงสําคัญมาก 
เมื่อสรางใหเต็มภูมิแลวตองเย็น สถานที่นั่นเปนยังไง ? สถานที่นี่เปนยังไง ? ไมถามให
เสียเวลา เพราะความเย็นอยูกับเจาของ ความสุขอยูกับเจาของ หลักใหญอยูกับเจาของ
แลว ก็ไมทราบจะถามเอาสมบัติที่ไหนกัน ตัวจริงอยูกับเรา เรารูอยู เห็นอยู ครองอยูจะ
ไปเจอทุกขที่ไหนกัน! 
 น่ีแหละทานวาการสรางตัวในดานธรรมสรางอยางน้ี สรางตัวทางโลกก็ดังท่ี
ทราบๆ กันอยูคือ สรางเน้ือสรางตัวดวยการขวนขวายในดานกิจการทํามาหาเล้ียงชีพ 
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ใหมีทรัพยสมบัติเงินทอง เรียกวา “สรางเน้ือ สรางตัว สรางฐานะในทางโลก” ผูนั้นก็พอ
เปนพอไปเกี่ยวกับสมบัติฐานะ ตลอดความเปนอยูตางๆ 
 สรางภายในคือสรางจิตใจใหมีหลักมีฐานม่ันคง ใหรูสิ่งดีสิ่งชั่ว พยายามแกไข
ดัดแปลงไปโดยสม่ําเสมอ จนจิตใจมีความเชื่อถือตัวเองได มีความแนใจได อยูท่ีไหนก็
เปนหลักเกณฑ มีความสุขความสบาย ตายแลวก็เปนสุข น่ีผูมีหลักจติใจเปนอยางน้ี ผิด
กับผูไมมีหลักใจอยูมาก 
 บรรดาท่ีเปนคนดวยกันก็ไมเหมือนกันในความรูสึก จิตก็วาจิตเหมือนกัน แตก็
ตางกันในฐานะสูงต่ําของจิต ความโงความฉลาดผิดแปลกกันอยูมาก ทานวา “เปนนิสัย
สมบัต”ิ เปนตามบุญกรรมอํานาจวาสนาที่สรางมา จะเหมือนกันไมได 
 ถาอยากเห็นใจมีสารคุณเดนดวง จงพยายามสรางใจใหดี สรางใหมีความแนน
หนามั่นคง สรางจนเห็นประจักษกับตัวเอง คําพระพุทธเจาทานสอน “ใหรู ใหเห็น
ประจักษในสิ่งที่มีอยู เชน บุญ บาป เปนตน เพราะบาปนั้น ถาเปนหนามก็ปกเสียบอยู
ท่ีหัวใจตนน่ันแล ไมปกเสียบท่ีอ่ืน บุญก็มีแตสนับสนุนคนใหมีแตความสุขความสมหวัง 
เฉพาะอยางย่ิงสนับสนุนอยูท่ีหัวใจคน เพราะใจเปนภาชนะที่ควรแกบุญคุณธรรมทั้ง
หลาย 

การสรางความดีท่ีใจดวย “จิตตภาวนา” จะเปนความดีประจักษใจ เริ่มแตขั้น
สงบเย็นเปนสมาธิขึ้นไปจนขั้นละเอียด และละเอียดสุดคือ “วิมุตติพระนิพพาน” จะ
ประจักษที่ใจดวงนี้เอง 

คําวา “สงบ” ใจสงบกับใจไมสงบผิดกันอยางไรบาง? ความสงบของใจเกิดขึ้น
มากนอย ความสุขเปนธรรมที่เกิดขึ้นกับความสงบ เพราะปราศจากสิ่งกอกวนในเวลา
น้ัน ใจจะมีความสุขขึ้นมาโดยลําดับ เบากายเบาใจ บางคร้ังเบามากจนไมปรากฏวากาย
มีในความรูสึกเลย มีแตความรูลวนๆ เหมือนกับอยูในอากาศ หรือเหมือนอยูกลางหาว 
หรืออะไรพูดไมคอยถูกตามความเปนจริง น่ันแหละจิตสบายมาก จิตปลอยวางทั้งหมด
ในขณะน้ัน เมื่อจิตสงบเต็มที่จึงไมทราบวา ตนอยูในที่สูงที่ต่ําหรือในที่เชนไร นั่งอยูหรือ
นอนอยูไมสนใจทั้งนั้น 
 ปรากฏแตความรูลวนๆ ซึ่งไมมีรูปไมมีลักษณะอะไรปรากฏเลย มีแตความรู
อยางเดียว ถาจะดูลักษณะก็มีแตความสวางไสวปรากฏอยูภายในใจ ซ่ึงเปนสุขอยาง
อัศจรรย ผิดกับส่ิงท้ังหลายท่ีเคยผานมาในโลก ความสงบมาก ความสวางไสวมาก 
ความสุขก็มาก แตความสงบผิดกับความไมสงบอยางไรน้ัน กรุณาไปดูมังกี้ (ลิง) ก็จะ
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เขาใจเอง เพราะสิ่งดังกลาวมีอยูกับใจของทุกคนหญิงชาย กระท่ังนักบวช ถาไมสนใจ
อบรมใจ 
 จิตที่เคยมืดๆ ดําๆ ท่ีเคยตําหนิอยูทุกวันน้ีแล เปลี่ยนอาการขึ้นมา เพราะการ
ชําระสะสางจนเห็นไดชัด ดังที่กลาวมาทั้งนี ้เพราะความมืดดํามันไมใชจิต เปนสิ่งปดบัง
ตางหาก เหมือนกับไฟฟา ลองเอาแกวหรือผาสีดํามาใสเขาซิ มันก็ดํา เอาแดงมาใสมัน
ก็แดง เอาขาวมาใสมันก็ขาว มันข้ึนอยูกับส่ิงภายนอกท่ีนํามาใสตางหาก ไมไดขึ้นอยูกับ
ดวงไฟ จึงมีการเปล่ียนแปลงไดตามส่ิงท่ีมาเก่ียวของ จิตก็เก่ียวกับส่ิงเก่ียวของ จึงมี
อาการตางๆ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยูเสมอ ไมคงที่เหมือนจิตที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาต ิ
 จิตก็เปนจิตอยูอยางนั้น เมื่อสิ่งที่ดําสิ่งที่มัวหมองเขาไปแทรกไปปดบังจิต ก็
เหมือนวามันเศรามันหมองมันดําไปหมด ความจริงก็คือส่ิงน้ันแลทําใหดํา ชําระสิ่งนั้น
ออกแลวจิตก็สวางไสวออกมาในขณะน้ัน จะผานทะลุไปหมด ไมติดของกับอะไรขึ้นชื่อ
วา “สมมุติ” จึงไมมีอะไรจะแหลมคมยิ่งกวาใจ ใจน้ีถึงข้ันมีอํานาจก็มีอํานาจอยางน้ี 
สาระสําคัญก็คือใจน่ีเทาน้ัน จงพยายามบํารงุ!  
 เช้ือท่ีจะไปเกิดภพหนาก็คือใจดวงน้ี พยายามสรางใจใหดี เปนท่ีแนใจเสียแต
บัดน้ี 
 การตายเปน ธรรมดา ธรรมดา ไมนาต่ืนเตนตกใจกลัวอะไรเลย เมื่อเรียนกล
มายาของกิเลสท่ีหลอกลวงใจจบส้ินแลว ปญหาท้ังหลายในแหลงแหง “ไตรภพ” ก็จบลง
ที่ใจดวงที่เคยเปน “เจาปญหา” นี้แหงเดียว 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร 


