๗๖

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ปราบ-ขู
ในมงคลสูตรทานกลาวไวพวกเราฟงจนชินหู สวดสาธยายจนชินปาก คือ “อเส
วนา จ พาลานํ” แปลความวา การไมคบคนพาลสันดานหยาบ การคบบัณฑิตผู
ประพฤติชอบดวยกายวาจาใจ “เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” ทานวาเปนมงคลอันสูงสุด
เราอาจคิดแตในแงภายนอก คบคนพาลสันดานหยาบนอกๆ อยางนัน้ นัน่ ก็ถกู
ในการเกีย่ วกับสังคม เพราะมนุษยเราอยูคนเดียวไมได ตองมีเพื่อนฝูงญาติมิตรเกี่ยว
ของกับสังคมมากนอย นีท่ า นสอนแงหนึง่ แตอาจคิดในแงเดียวเทานั้น สําหรับตนเอง
เปนพาลหรือเปนบัณฑิตนัน้ เลยลืมคิด ถาหากเราคิดแตเพียงแงเดียว เราก็ลืมคิดเรื่อง
ตัวเรา เปนแตเพียงไมไปคบคนพาลภายนอกแลวก็ถอื วาดี แตการทีเ่ ราคบคนพาลภาย
ในคือใจเราเองนั้น เราไมทราบวาคบกันมานานเทาไร ความจริงคบกันมาตั้งแตวันเกิด
จนกระทั่งบัดนี้
คนพาลภายในหมายถึงอะไร ? หมายถึงตัวเราเอง ซึ่งเปนคนๆ หนึง่ ที่มีจิต
เปนพาล คอยกีดกันคอยฉุดลาก คือกีดกันในทางทีด่ ี ไมใหทาํ ความดีไดโดยสะดวก
สบาย หาเรือ่ งนัน้ มาขัดของ หาเรือ่ งนีม้ ายุแหยใหลม เหลวไปตามมันจนไดเรือ่ ยๆ มาที่
เรียกวา “พาลภายใน” คําวา “พาล” นัน้ ทางพุทธศาสนาทานหมายถึงความคิดที่
ทําใหตนและผูอ น่ื เดือนรอนเสียหาย ทานเรียกวาคนพาลหรือคนเขลา จะมีความรู
ความฉลาดมากนอยเพียงไรไมสาํ คัญ ถายังทําตนและคนอืน่ ใหเดือดรอนอยูแ ลว ความ
รูนั้นทานไมเรียกวาเปนความรูที่ดีที่ฉลาด เพราะเปนความรูที่ยังผูนั้นใหเปนคนเลวลง
ทางความประพฤติที่แสดงออก ตลอดคนอืน่ ใหไดรับความเดือนรอนเสียหายดวยความ
คิดเปนโจร ความคิดเปนขาศึก ความคิดแอบทําสิง่ ไมดแี กตนอยูเ นืองๆ และคลอย
ตามความคิดเห็นนั้นโดยไมยอมเห็นโทษของมัน บางครัง้ ถึงกับแสดงออกใหคนอืน่ รู
และรังเกียจ นี่ทานเรียกวา “ใจพาลภายใน”ซึง่ มีอยูก บั ทุกคน จะตางกันบางก็เพียง
มากหรือนอย แสดงออกหรือไมแสดงออกใหคนอืน่ รูห รือไมเทานัน้ ซึง่ เปนสิง่ สําคัญ
มากทีม่ อี ยูก บั ตัวเราตลอดมา เราเคยคบคาสมาคมกับพาลตัวนีม้ านานแสนนานจนบัด
นี้ เราก็ยงั มีความสนิมกับพาลของเราอยู โดยไมรูสึกตัววาเรามีพาล เราคบกับพาลคือ
ความคิดและการกระทําที่เราไมรูสึกตัววาเปนความผิด ทานเรียกวา “พาลภายใน”

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๗๖

๗๗

จงพยายามเลือกเฟนความคิดที่เห็นวาไมดี ทัง้ สวนหยาบ สวนกลาง สวน
ละเอียดทีม่ อี ยูภ ายในใจอันนี้ อยาปลอยใหใจสัง่ สมความเปนพาล และตัง้ บานเรือนอยู
บนหัวใจไปนาน ความคิดใดที่ไมดี เปนไปบนหัวใจตลอดกาล บานเรือนคือรางกาย เจา
ของคือใจทีอ่ าศัยอยูด ว ยกันจะเสียความมัน่ คง ทรงความดีไวไมได
ความคิดใดที่เปนไปเพื่อสั่งสมทุกขขึ้นมา ความคิดนัน้ ทานเรียกวา “เปนพาล”
การเชือ่ หรือคลอยตามความคิดทีไ่ มดไี มถกู นัน้ ทานเรียกวา “คบคนพาลภายใน” ซึ่ง
แยกตัวออกหางยากกวาพาลภายนอก ผูเปนบัณฑิตทานเห็นโทษทั้งพาลภายในทั้งพาล
ภายนอก และหลีกเวนไมคบและเชือ่ ถือ ทั้งคอยระวังอยางอยางเขมงวดกวดขัน ไม
สนิทติดจมอยูก บั คนพาลทัง้ สองจําพวกนัน้
ปกติคนเราทุกคนมีพาลรอบดานทัง้ ภายในภายนอก ความเปนอยู ความเคลือ่ น
ไหว ทุกคนอยูใ นทามกลางแหงพาลทัง้ สองจําพวกดังกลาวมา ผูต อ งการความสงบสุข
ทั้งทางสวนตน ครอบครัวและสวนรวม จึงควรระวังภัยจากมารทั้งสองจําพวกนั้น
เฉพาะอยางยิง่ มารภายในทีเ่ กิดกับใจตัวเองสําคัญมาก ควรระวังเสมอ ชือ่ วาเปนผูเ ห็น
ภัยของคนพาลทัง้ ภายนอกภายใน และจงคบบัณฑิตนักปราชญ ซึง่ หมายถึงภายนอก
ดวยภายในดวย ดังที่เราคบครูอาจารยเพื่อนฝูงที่มีความรูดี ความประพฤติดีงาม
สม่ําเสมอ ไมเอียงซายเอียงขวา เอียงหนาเอียงหลัง อันเปนอาการแหง “อคติส”่ี ซึ่ง
เปนของไมดี จะเปนญาติเปนมิตรหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ได สําคัญทีต่ อ งเปนคนดีเชือ่ ถือ
ได หรือฝากผีฝากไขฝากเปนฝากตายไดยิ่งเปนการดีมาก
ในบรรดาบัณฑิตทีค่ วรคบคาสมาคม ตลอดถึงครูอาจารยทใ่ี หอบุ ายสัง่ สอนอันดี
งามแกเรา ชือ่ วาบัณฑิต ไมตองมีความรูความฉลาดถึงขนาดตองแบกตูพระไตรปฎกมา
ยืนยัน หรือมีความรูความฉลาดขั้นปริญญาตรี โท เอก ก็ตาม สําคัญอยูท ค่ี วามคิดความ
เห็น การประพฤติตัวเปนธรรม ซึ่งเปนเครื่องชักจูงใหคนอื่นไดคติและไดรับประโยชน
อันชอบธรรม และเห็นเปนความถูกตองดีงามไปดวย เหลานีท้ า นเรียกวา “บัณฑิต”
เปนผูค วรแกการคบคาสมาคมระยะสัน้ หรือยาว ยอมเปนมงคลแกผูคบ ไมเสียหายลม
จมแตอยางใด ยังจัดวาผูรูจักเลือกคบ เปนผูมีชีวิตชีวาอันอุดมมงคลเสียอีก ทางพระ
พุทธศาสนาทานหมายคนอยางนัน้ วา “บัณฑิต”
สวน “บัณฑิตภายใน” ไดแกความคิดอุบายวิธตี า งๆ ที่จะเปนไปเพื่อคุณงาม
ความดีแกตนและผูอ น่ื นับแตพื้นความคิดเห็นอันเปนเหตุจะใหเกิดคุณงามความดี จน
กระทั่งถึงสติปญญาที่จะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจเปนลําดับๆ เปนขัน้ ๆ ของสติ
ปญญา เรียกวา “บัณฑิต, นักปราชญ” เปนชัน้ ๆ ไปจนถึงขั้น “มหาบัณฑิต”
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“มหาบัณฑิต”
ไดแกทา นผูท รงมหาสติมหาปญญานัน่ แล
เลยขัน้
“มหาบัณฑิต”ไปแลวก็ถงึ “วิมุตติ” เรียกวา “จอมปราชญ” หรือ “อัครมหาบัณฑิต”
เลยขัน้ มหาบัณฑิตไปแลวก็เปน “จอมปราชญ” ไดแกผเู ฉลียวฉลาดรอบตัวภายในใจ
คือพระอรหันต สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวง นี่เปนมงคลอันสูงสุดทั้งสองอยาง
คือ “อเสวนา จ พาลานํ” ไมใหคบคนพาลภายนอก ทัง้ คนพาลภายใน “ปณฺฑิตานฺจ
เสวนา” ใหคบบัณฑิตนักปราชญผเู ฉลียวฉลาดทัง้ ภายนอกและภายใน พยายามฝกตัว
ใหมคี วามเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณตา งๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดสิง่ ทีเ่ ปนขาศึกตอใจของ
ตนนี้ เรียกวา “บัณฑิต นักปราชญ” ใหคบผูน ้ี เพื่อจะไดสั่งสมสงเสริมความเปน
ปราชญใหมีกําลังมากขึ้นโดยลําดับๆ เพราะอาศัยทานผูด มี สี ติปญ
 ญาฉลาด “เอตมฺมงฺ
คลมุตฺตมํ” เปนมงคลอันสูงสุดอีกขอหนึง่
อีกขอหนึง่ ทานกลาววา “สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” การเห็น
สมณะผูส งบกายวาจาใจ เปนมงคลอันสูงสุดเชนเดียวกัน
คําวา “สมณะ” ตามหลักธรรมที่ทานแสดงไว มี ๔ ประเภท
“สมณะที่ ๑ ไดแก พระโสดาบัน สมณะที่ ๒ ไดแก พระสกิทาคามี
สมณะที่ ๓ ไดแก พระอนาคามี สมณะที่ ๔ ไดแก พระอรหันต
การเห็นสมณะเหลานีช้ อ่ื วาเปนมงคลอันสูงสุด นีเ่ ปนมงคลขัน้ หนึง่ เปนสมณะ
ขัน้ หนึง่ ๆ จากภายนอก
ทีนี้เราพยายามทําใหแจงซึ่งมรรคผลทั้งสี่นั้น หรือสมณะทั้งสี่นั้น ไดแกพระ
โสดา สกิทา อนาคา อรหัตผล ขึน้ ภายในจิตใจของตน นี้ชื่อวาเปนผูทําใหแจงซึ่งมรรค
ผลทั้ง ๔ รวมเปน ๘ เปนมงคลอันสูงสุด
ในมงคลสูตรทีท่ า นแสดงไวนม้ี แี ตธรรมสําคัญๆ ทั้งนั้น แตมีแยกดังที่วานี้ จง
แยกแยะพิจารณาขางนอกพิจารณาขางในเทียบเคียงกัน
เทวดาทัง้ หลายมีปญ
 หาถกเถียงกันอยูถ งึ ๑๒ ป ไมมใี ครสามรถแกปญ
 หานีไ้ ด
เลย จึงพากันมาทูลถามปญหานี้กับพระพุทธเจา โดยที่ทราบวาพระพุทธเจาไดตรัสรูขึ้น
แลวในโลก และเปนผูส ามารถชีแ้ จงอรรถธรรมหรือปญหาในแงตา งๆ ใหเปนที่เขาใจ
แกผูของใจทั้งหลาย จึงไดพากันมาทูลถามพระพุทธเจา ตามมงคลสูตรที่ทานยกไวเบื้อง
ตน
แตเวลาทีท่ า นสวดมนตทา นยกเอาตัง้ แต “อเสวนา จ พาลานํ”เรื่อยมาเลย ไม
ไดกลาวถึงเรือ่ งเทวดาทัง้ หลายจากโนนจากนีม้ ากมาย มาเฝาพระพุทธเจาทูลถามปญหา
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ทานตัดออกเสียหมด เอาแตเนือ้ ๆ คือมงคลสูตร ๓๘ ประการนี้ เปนคุณแกทั้งเทวดา
และมนุษยทั้งหลายจนกระทั่งทุกวันนี้ เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี้
สูตรใดก็ตามเปนทีแ่ นใจ หรือเปนที่สนิทกับจริตนิสัยดังที่กลาวใน ๒-๓ บท
เบื้องตนนั้นวา “ไมคบคนพาลและใหคบบัณฑิต, การเห็นสมณะใหปรากฏขึน้ ภายใน
จิตใจ ชื่อวาเปนผูทรงคุณธรรมอันสูงสุดไวภายในใจ
คําวา “เทวดา” ตั้งแตวันเกิดมาเราไมเคยรูเคยเห็น คิดดูซิมนุษยดวยกัน แม
พระพุทธเจาก็เปนมนุษยคนหนึ่ง สาวกอรหัตอรหันตทา นก็เปนมนุษยคนหนึง่ ๆ แต
ทําไมทานสามารถรูเห็นเทวดา
จนถึงกับแนะนําสั่งสอนเทวดาใหไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานเปนจํานวนลานๆ ไมใชทําธรรมดา!
บางเรือ่ งกลาวไวในสูตรตางๆ วา “เทวดามาฟงเทศนพระพุทธเจาไดสําเร็จ
มรรคผลนิพพานเปนโกฏิๆ แลวไมใชเพียงแตเทศนวันหนึ่งวันเดียว เทศนจนกระทั่ง
พระองคปรินิพพาน ฟง “พุทธกิจ” ทานแสดงไววา “อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ” ตัง้
แตหกทุมลวงไปแลว ทรงแกปญ
 หาหรือแนะนําสัง่ สอนเทวดาชัน้ ตางๆ ทีม่ าทูลถาม
ปญหา ทานถือเทวดาเหมือนกับมนุษยทง้ั หลาย สอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษยทง้ั
หลายนีเ่ อง ทานถือเปนธรรมดาธรรมดาเชนเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วไปโดยธรรมดา
พระพุทธเจาทรงมองเห็นพวกเทวบุตรเทวดาชั้นตางๆ ประจักษดวยพระญาณของพระ
องคคอื ตาทิพย เชนเดียวกับเรามองเห็นสิ่งตางๆ หรือมนุษยสัตวทั้งหลายดวยตาเนื้อ
ของเรา
แตเมื่อเราไมมีตาทิพยเหมือนพระพุทธเจา ไมสามารถมองเห็นเทวดาทัง้ หลาย
จึงกลายเปนปญหาโลกแตกอยางทุกวันนี้ ที่พระพุทธเจาแสดงอยางนั้นดวยพระจักขุ
ญาณของพระองค กับที่เรามาดนเดาและคาดคะเนดวยความมืดบอดของเรา จึงเปนที่
นาสลดสังเวชอยางยิ่งทีเดียว
นีแ่ หละระหวางคนตาดีกบั คนตาบอด ระหวางคนโงกบั คนฉลาด มันผิดกันอยาง
นี้ ทั้งๆ ทีเ่ ปนมนุษยดว ยกันก็ตาม พระองคสามารถสอนเทวดาอินทรพรหมยมยักษ
ตลอดถึงสัตวนรก เปรต อมนุษยมนา ไมมีจํากัดขอบเขตมีมากมายกายกอง พุทธภาระ
จึงหนักมากสําหรับพระพุทธเจา ตามพุทธวิสยั คือวิสยั ของพระพุทธเจา ทีท่ าํ ประโยชน
แกโลก
พวกเราเปนคนหูหนวกตาบอด ไมสามารถมองเห็นทั้งเทวบุตรเทวดาอินทร
พรหมอะไรตออะไร แมที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไมได แลวเราจะเอาความรูอ นั มืด
บอดนี่ไปเทียบกับพระพุทธเจาหรือ? ขอนี้จะเปนไปไดอยางไร พระพุทธเจาทรงมีพระ
ภาระมากขนาดไหน ยังสามารถนําภาระนั้นไปไดตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันปรินิพพาน
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ไมมภี าระของผูใ ดทีจ่ ะหนักหนายิง่ กวา “พุทธกิจ-พุทธภาระ” ของพระพุทธเจาแตละ
พระองค พระพุทธเจาเปน “พุทธวิสัย” ของศาสดา นําพุทธภาระไปไดตลอดทั่วถึง
สําหรับพวกเราไมมคี วามสามารถอยางทาน แมแตจะสัง่ สอนตนเพียงคนเดียวก็
ยังลมลุกคลุกคลาน ใหกเิ ลสตัณหาเหยียบย่าํ ทําลาย ขี้รดเยี่ยวรดวันยังค่ําคืนยังรุง บาง
ทีเดินจงกรมมันก็ขี้รดบนหัวอยูที่หัวทางจงกรม นอนภาวนามันก็ขร้ี ดเยีย่ วรดอยูท น่ี อน
นัน่ คนทัง้ คนกลายเปน “สวม” ! เปน “ถาน” ของกิเลสตัณหาทุกอิรยิ าบถดวยความ
ไมมีสติ พิจารณาซี ดูมันตางกันไหม? พระพุทธเจากับพวกเราชาวสวมชาวถานของ
กิเลสนะ!
ถาหากจะพิจารณาแลว นําคติทานมาเปนประโยชน เปนคติเครื่องพร่ําสอนตัว
เองใหเกิดประโยชนจากธรรมที่กลาวมานี้ได มีบทสําคัญอยูว า พระพุทธเจาทําไม
สามารถสั่งสอนพระองคได แลวเปนครูของสัตวโลกทัง้ สามโลกธาตุโดยตลอดทัว่ ถึง แต
เราจะสามารถสอนตัวเรา และแกกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีอยูภายในใจเราเพียงดวงเดียว
เทานั้น ทําไมจะทําไมได ทําไมจะปลอยตัวใหกเิ ลสตัณหาอาสวะทัง้ หลายขีร้ ดเยีย่ วรด
อยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ตั้งแตเล็กจนถึงเฒาแกชรา ตายไปกับขีก้ บั เยีย่ วของ
กิเลสคละเคลาเต็มตัวมีอยางเหรอ! มันสกปรกขนาดไหนกิเลสอาสวะนะ แลวทําไมให
มันขี้รดเยี่ยวรดเราอยูตลอดเวลา เราไมมีความขยะแขยงตอมันบางเหรอ?
เพียงเราคนเดียวก็ยังเอาตัวแทบไมรอด ก็ยงั นอนยังนัง่ ใหกเิ ลสตัณหาอาสวะมัน
ขี้รดเยี่ยวรดตลอดมาในอิริยาบถทั้งสี่ ยังจะเปนสวมเปนถานมันอยูอีกหรือ? ควร
พิจารณาตัวเอง นีเ่ ปนคติอนั สําคัญทีเ่ ราจะนํามาใชสาํ หรับตัวเอง กิเลสมันมีอาํ นาจ
วาสนาขนาดไหน พระพุทธเจา พระสาวกอรหัตอรหันต หรือพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต
ครั้งพุทธกาล ทานก็เปนคนๆ หนึง่ แตทําไมทานปราบมันได เอามันมาเปนสวมเปน
ถานได ขี้เยี่ยวรดมันได ทําไมเราจะทําไมได? คิดคนจับมันฟดมันเหวี่ยงดวยสติปญญา
ศรัทธาความเพียร จนมันกลายเปนสวมเปนถานของเราเสียทีไมดีหรือ?
เอา พยายามมองดู มองไปทางไหนก็มแี ตหอ งน้าํ หองสวมของกิเลส มันก็นา
สลดสังเวชเหมือนกัน เอา ฟตตัวใหดี แกใหไดกับมือ วันนีม้ นั อยูท ไ่ี หนกิเลสนะ?มันอยู
ที่หัวใจเรานี!่ ไมไดอยูตรงไหน แตวา เรามักจะเขาใจวา กิเลสมันเปนเพือ่ นสนิทของ
เรา และเปนเราเสียทั้งหมด นี่แหละ! ทีม่ นั แกไมตก เพราะเห็นวากิเลสมันเปนเรา จึง
ไมกลาแตะตองทําลายมัน กลัวจะเปนการทําลายตนทีร่ กั สงวนมากไปดวย
ถาถือวากิเลสเปนกิเลสและกิเลสเปนภัยแลว ก็มีทางแกไขได หาอุบายพิจารณา
แกไขตัวเองใหได พูดถึงการแกกไ็ มมอี ะไรทีจ่ ะแกยากยิง่ กวาแกกเิ ลส กิเลสคืออะไร?
ก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนตนนัน่ แล
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มนุษยเรามีหัวใจ สัตวมหี วั ใจ ทําไมจะไมอยากไดอยากมี ทําไมจะไมอยากโลภ
“เมืองพอ” ของความโลภมันมีที่ไหน “เมืองพอ” ของความโกรธมันมีที่ไหน? “เมือง
พอ”ของความหลงมันมีที่ไหน? มันไมมีขอบเขต มันกวางขวางยิง่ กวาแมนาํ้ ทองฟา
มหาสมุทร เพราะฉะนัน้ มันจึงแกยาก เพราะมันกวางแสนกวางจึงเปนของแกไดยาก แต
ถึงกวางขนาดไหนก็ตาม รากฐานของสิ่งเหลานี้มันก็อยูที่ใจดวงเดียวนี้เทานั้น ประมวล
ลงมาฆาที่ตรงนี!้ ตัดรากแกวของมันออกทีต่ รงนีแ้ ลวมันก็ตายไปหมด เชนเดียวกับตน
ไมทถ่ี กู ถอนรากแกวแลวตองตายถายเดียวฉะนัน้ !
ความโลภ ความโกรธ ความหลง กิง่ กานสาขาของมัน แตกกิง่ แตกกาน แตกใบ
แตกดอก แตกผลออกไปมากมายเพียงใดก็ตาม มันขึ้นอยูกับตนของมัน มันมีตนมี
อาหารที่หลอเลี้ยงมันจึงเจริญเติบโต แตกกิง่ แตกกานออกไปได แตถา พยายามตัดสิง่
สําคัญๆ ของมันซึง่ มีอยูภ ายในจิตใจออกแลว มันจะไมมีทางแผกระจายไปไดมากมาย
ดังที่เคยเปนมา จะคอยอับเฉาหรือคอยยุบยอบตายลงไปโดยลําดับ จนกระทั่งตายหมด
โดยสิน้ เชิงหลังจากถอนรากแกว คือ “อวิชชา” ออกหมดแลว ดวยอํานาจของ “มหา
สติ มหาปญญา ศรัทธาความเพียร” ไมมอี ยางอืน่ ทีจ่ ะยิง่ ไปกวาธรรมดังกลาวนี้ ซึ่ง
เหมาะสมอยางยิง่ กับการฆากิเลสทัง้ สามประเภทอันใหญโตนีใ้ หหมดไปจากใจ
คําวา “สมณะที่ ๑, ที่ ๒, ที่ ๓ ที่ ๔” จะปรากฏขึน้ มาเปนลําดับๆ และปรากฏ
ขึ้นมาอยางแจงชัดประจักษใจเปน “สนฺทิฏฐิโก” รูเองเห็นเอง ในวงผูป ฏิบตั โิ ดยเฉพาะ
“ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิ
ฺ หู ิ” ทานผูรูทั้งหลายจะไมรูที่อื่น จะรูขึ้นกับตัวเองนี้ดวยกัน
ทั้งสิ้น เพราะธรรมะทานวางไวเปนสมบัติกลาง นี่เปนจุดที่จะตัดกิเลสอาสวะทั้งหลาย
ตองสูมัน! เวลานี้เราไดสติสตังมาพอสมควรแลว ไดรับการอบรมจากอรรถจากธรรม
ไดศกึ ษาเลาเรียนมาพอสมควร ไดฟง โอวาทจากครูอาจารยมาพอสมควร ปญหาอัน
ใหญกค็ อื เรือ่ งของเราทีจ่ ะฟตตัวใหมสี ติปญ
 ญาทันกับกลมายาของกิเลส ซึ่งมีรอยเลห
พันเหลีย่ มรอยสันพันคมภายในใจ ใหขาดลงไปโดยลําดับๆ
กิเลสขาดลงไปมากนอย
ความสุขความสบายก็คอ ยปรากฏขึน้ มาภายในใจ
ความเย็นใจนีเ้ ย็นยิง่ กวาสิง่ ทัง้ หลายเย็น สุขใจสุกไมมงี อม สุกไมมีเปอยมีเนา สุขอยาง
สม่ําเสมอ สุขสุดยอด จึงเปน “สุข อกาลิโก”ไมมีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหน เปนความ
สุขที่ยอดเยี่ยมคงเสนคงวา ไมมีสมมุติใดมาทําลายไดอีก นีแ่ หละทีท่ า นเรียกวา “ความ
สุขของนักปราชญ”
พระพุทธเจาทานทรงคนพบความสุขประเภทนี้ สาวกอรหัตอรหันตทง้ั หลาย
ทานก็คนพบความสุขประเภทนี้ ทานจึงปลอยวางความสุขสมมุติโดยประการทั้งปวง ที่
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เคยเกี่ยวของกันมา ไมเพียงแตสุข ทุกขก็ปลอยโดยสิ้นเชิงเชนเดียวกัน เปนผูหมดหวง
ใยหมดปาชา ไมตอ งมาวนเวียนตาย-เกิดกันไมหยุดไมถอยในกําเนิดตางๆ ภพนอย
ภพใหญที่เรียกวา “วัฏวน”วนไปวนมา ตัดกงจักร “วัฏวน” นีอ้ อกจากใจเสียได เปน
ความสุขเปนความสบายอันลนพน
นีค่ อื ความสุขของมนุษยแท สมกับภูมขิ องมนุษยทม่ี คี วามเฉลียวฉลาด เจอ
ความสุขนีแ้ ลว สิง่ ใดๆ ก็ปลอยไปหมด นีใ่ นธรรมบททีว่ า “สมณานฺจ ทสฺสนํ” ก็เขา
ในจิตดวงนี้ แม “นิพฺพานสจฺฉิกิริยาจ เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” ก็เชนเดียวกัน การทําพระ
นิพพานใหแจง คือเวลานี้พระนิพพานถูกปดบังดวยกิเลสประเภทตางๆ จนมืดมิดทั้ง
กลางวันกลางคืน ไมมคี วามสงาผาเผยขึน้ ภายในจิตใจแมนดิ หนึง่ เลย
พระอาทิตยแมจะถูกเมฆปดบัง แสงสวางสองมาไมเต็มที่เต็มฐานไดก็ตาม แต
เปนบางกาลบางเวลา ยอมมีการเปดเผยตัวออกไดอยางชัดเจน ทีเ่ รียกวา “ทองฟา
อากาศปลอดโปรง” จิตใจของเราที่ถูกกิเลสหุมหอปดบังอยูนี้ ไมมีวันปลอดโปรงได
เลย มืดมิดปดตาอยูอยางนั้น นัน่ แหละทานวา “ใหทําพระนิพพานใหแจง” พระ
นิพพานก็หมายถึงจิตนั้นเองไมไดหมายถึงอะไรอื่น ที่พระนิพพานยังแจงไมไดก็เพราะ
สิง่ ปดบังทัง้ หลายคือกิเลสนี้ ซึ่งเปรียบเหมือนกอนเมฆปดบังพระอาทิตย เมื่อชําระดวย
ความเพียรมีสติปญญาเปนผูบุกเบิกแลว พระนิพพานซึ่งเปนตัวจิตลวนๆ นัน้ ก็คอย
แสดงตัวออกมาโดยลําดับ จนกระทั่งทําพระนิพพานแจงอยางประจักษ
นีก่ ็ “เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” เปนมงคลอันสูงสุด ไมมีมงคลอันใดในโลกนี้จะสูง
ยิ่งกวาการพบสมณะสุดทายคือพระอรหัต และการทําพระนิพพานใหแจง คือถึงความ
บริสุทธิ์ของใจ นี่เปนมงคลอันสูงสุด ทําใหประจักษกับใจเราเอง ทั้งจะไดรูชัดเจนวา
ศาสนาของพระพุทธเจานัน้ นะสอนโลกอยางปาวๆ เลนๆ หรือวาสอนจริงๆ หรือ
ใครเปนคนเลน ใครเปนคนจริง โอวาทเปนของเลน หรือผูฟ ง ผูถ อื เปนคนเลน หรือ
อะไรจริงอะไรไมจริง พิสูจนกันที่หัวใจเรา นําโอวาทนัน้ แหละเขามาพิสจู น เปนเครื่อง
มือเทียบเคียงวาอะไรจริงอะไรปลอมกันแน
เมือ่ ธรรมชาตินจ้ี ริงขึน้ มาลวนๆ ทีใ่ จแลว ตําราธรรมของพระพุทธเจา แมที่
เขียนเปนเศษกระดาษซึ่งตกอยูตามถนนหนทางยังไมกลาเหยียบย่ํา เพราะนั่นเปนคํา
สอนของพระพุทธเจา เหยียบไมลง เพราะลงไดเคารพหลักใหญแลว ปลีกยอยก็เคารพ
ไปหมด พระพุทธรูปก็ตาม จะเปนอะไรก็ตามทีเ่ กีย่ วกับ “พุทธ ธรรม สงฆ” แลว
กราบอยางถึงใจเพราะเชือ่ หลักใหญแลว
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หลักใหญคอื อะไร? คือหัวใจเราถึงความบริสทุ ธิ์ เพราะอํานาจแหงธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาเปนเครื่องชี้แจงแสดงบอกแนวทางใหรูทั้งเหตุและผล จึงเคารพ
ไปหมด ดังทานอาจารยมน่ั เปนตัวอยางในสมัยปจจุบนั
ในหองนอนใดทีถ่ กู นิมนตไปพัก ถามีหนังสือธรรมะอยูต าํ่ กวาทาน ทานจะไม
ยอมนอนในหองนัน้ เลย ทานจะยกหนังสือนัน้ ไวใหสงู กวาศีรษะทานเสมอ ทานจึงยอม
นอน
“นี่ธรรมของพระพุทธเจา เราอยูดวยธรรม กินดวยธรรม เปนตายเรามอบกับ
ธรรม ปฏิบัติไดรูไดเห็นมากนอยเพราะธรรมของพระพุทธเจาทั้งนั้น เราจะเหยียบย่ํา
ทําลายไดอยางไร! ทานวา “เอาธรรมมาอยูต าํ่ กวาเราไดอยางไร!” ทานไมยอมนอน
ยกตัวอยางทีท่ า นมาพักวัดสาลวันเปนตน ในหองนัน้ มีหนังสือธรรมอยู ทานไมยอม
นอน ใหขนหนังสือขึน้ ไวทส่ี งู หมด นีแ่ หละ! ลงเคารพละตองถึงใจทุกอยาง” เพราะ
ธรรมถึงใจ
ความเคารพ ไมวาจะฝายสมมุติไมวาอะไรทานเคารพอยางถึงใจ ถึงเรียกวา
“สุดยอด” กราบพระพุทธรูปก็สนิท ไมมใี ครทีจ่ ะกราบสวยงามแนบสนิทยิง่ กวาทาน
อาจารยมั่นในสมัยปจจุบันนี้ เห็นประจักษดวยตากับใจเราเอง ความเคารพในอรรถใน
ธรรมก็เชนเดียวกัน แมแตรูปพระกัจจายนะ ทีอ่ ยูใ นซองยาพระกัจจายนะ พอทานไดมา
“โอโห ! พระกัจจายนะเปนสาวกของพระพุทธเจานี!่ ทานรีบเทยาออก เอารูปเหน็บไว
เหนือทีน่ อนทาน ทานกราบ “นีอ่ งคพระสาวก นี่รูปของทาน” นัน่ ! “มีความหมายแค
ไหนพระกัจจายนะ จะมาทําเปนเลนอยางนี้ไดเหรอ?” แนะ! ฟงดูซิ
นีแ่ หละเมือ่ ถึงใจแลว ถึงทุกอยาง เคารพทุกอยาง บรรดาสิ่งที่ควรเปนของ
เคารพทานเคารพจริง นั่น ทานไมไดเลนเหมือนปุถชุ นคนหนาหรอก เหยียบโนน
เหยียบนีเ่ หมือนอยางพวกเราทัง้ หลาย เพราะไมรูนี่ คอยลูบๆ คลําๆ งูๆ ปลาๆ ไปใน
ลักษณะของคนตาบอดนัน้ แล ถาคนตาดีแลวไมเหยียบ อันไหนจะเปนขวากเปนหนาม
ไมยอมเหยียบ สิ่งใดที่จะเปนโทษเปนภัยขาดความเคารพ ทานไมยอมทํา นักปราชญ
ทานเปนอยางนัน้ ไมเหมือนคนตาบอดเหยียบดะไปเลย โดยไมคํานึงวาควรหรือไมควร
(เสียงเครื่องบินดังไมหยุด ทานเลยหยุดเทศน)
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