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ปราบ-ขู 
 

 ในมงคลสูตรทานกลาวไวพวกเราฟงจนชินหู สวดสาธยายจนชินปาก คือ “อเส
วนา จ พาลานํ” แปลความวา การไมคบคนพาลสันดานหยาบ การคบบัณฑิตผู
ประพฤตชิอบดวยกายวาจาใจ “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” ทานวาเปนมงคลอันสูงสุด 
 เราอาจคิดแตในแงภายนอก  คบคนพาลสันดานหยาบนอกๆ อยางน้ัน น่ันก็ถูก
ในการเก่ียวกับสังคม เพราะมนุษยเราอยูคนเดียวไมได ตองมีเพื่อนฝูงญาติมิตรเกี่ยว
ของกับสังคมมากนอย น่ีทานสอนแงหน่ึง แตอาจคิดในแงเดียวเทานั้น สําหรับตนเอง
เปนพาลหรือเปนบัณฑิตน้ันเลยลืมคิด ถาหากเราคิดแตเพียงแงเดียว เราก็ลืมคิดเรื่อง
ตัวเรา เปนแตเพียงไมไปคบคนพาลภายนอกแลวก็ถือวาดี แตการท่ีเราคบคนพาลภาย
ในคือใจเราเองนั้น เราไมทราบวาคบกันมานานเทาไร ความจริงคบกันมาตั้งแตวันเกิด
จนกระทั่งบัดนี ้
 คนพาลภายในหมายถึงอะไร ? หมายถึงตัวเราเอง ซึ่งเปนคนๆ หน่ึงที่มีจิต
เปนพาล คอยกีดกันคอยฉุดลาก คือกีดกันในทางท่ีดี ไมใหทําความดีไดโดยสะดวก
สบาย หาเร่ืองน้ันมาขัดของ หาเรือ่งน้ีมายุแหยใหลมเหลวไปตามมันจนไดเร่ือยๆ มาที่
เรียกวา  “พาลภายใน” คําวา “พาล” น้ัน ทางพุทธศาสนาทานหมายถึงความคิดท่ี
ทําใหตนและผูอ่ืนเดือนรอนเสียหาย ทานเรียกวาคนพาลหรือคนเขลา จะมีความรู
ความฉลาดมากนอยเพียงไรไมสําคัญ ถายังทําตนและคนอ่ืนใหเดือดรอนอยูแลว ความ
รูนั้นทานไมเรียกวาเปนความรูที่ดีที่ฉลาด เพราะเปนความรูที่ยังผูนั้นใหเปนคนเลวลง
ทางความประพฤติที่แสดงออก ตลอดคนอ่ืนใหไดรับความเดือนรอนเสียหายดวยความ
คิดเปนโจร ความคิดเปนขาศึก ความคิดแอบทําส่ิงไมดีแกตนอยูเนืองๆ และคลอย
ตามความคิดเห็นนั้นโดยไมยอมเห็นโทษของมัน บางคร้ังถึงกับแสดงออกใหคนอ่ืนรู
และรังเกียจ นี่ทานเรียกวา “ใจพาลภายใน”ซ่ึงมีอยูกับทุกคน จะตางกันบางก็เพียง
มากหรือนอย แสดงออกหรือไมแสดงออกใหคนอ่ืนรูหรือไมเทาน้ัน ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญ
มากท่ีมีอยูกับตัวเราตลอดมา เราเคยคบคาสมาคมกับพาลตัวน้ีมานานแสนนานจนบัด
น้ี เราก็ยังมีความสนิมกับพาลของเราอยู โดยไมรูสึกตัววาเรามีพาล เราคบกับพาลคือ 
ความคิดและการกระทําที่เราไมรูสึกตัววาเปนความผิด ทานเรียกวา “พาลภายใน” 
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 จงพยายามเลือกเฟนความคิดที่เห็นวาไมดี ท้ังสวนหยาบ สวนกลาง สวน
ละเอียดท่ีมีอยูภายในใจอันน้ี อยาปลอยใหใจส่ังสมความเปนพาล และต้ังบานเรือนอยู
บนหัวใจไปนาน ความคิดใดที่ไมดี เปนไปบนหัวใจตลอดกาล บานเรือนคือรางกาย เจา
ของคือใจท่ีอาศัยอยูดวยกันจะเสียความม่ันคง ทรงความดีไวไมได 
 ความคิดใดที่เปนไปเพื่อสั่งสมทุกขขึ้นมา ความคิดน้ันทานเรยีกวา “เปนพาล” 
การเช่ือหรือคลอยตามความคิดท่ีไมดีไมถูกน้ัน ทานเรียกวา “คบคนพาลภายใน” ซึ่ง
แยกตัวออกหางยากกวาพาลภายนอก ผูเปนบัณฑิตทานเห็นโทษทั้งพาลภายในทั้งพาล
ภายนอก และหลีกเวนไมคบและเช่ือถือ ทั้งคอยระวังอยางอยางเขมงวดกวดขัน ไม
สนิทติดจมอยูกับคนพาลท้ังสองจาํพวกน้ัน 
 ปกติคนเราทุกคนมีพาลรอบดานท้ังภายในภายนอก ความเปนอยู ความเคล่ือน
ไหว ทุกคนอยูในทามกลางแหงพาลท้ังสองจําพวกดังกลาวมา ผูตองการความสงบสุข
ทั้งทางสวนตน ครอบครัวและสวนรวม จึงควรระวังภัยจากมารทั้งสองจําพวกนั้น 
เฉพาะอยางย่ิงมารภายในท่ีเกิดกับใจตัวเองสําคัญมาก ควรระวังเสมอ ช่ือวาเปนผูเห็น
ภัยของคนพาลท้ังภายนอกภายใน และจงคบบัณฑิตนักปราชญ ซ่ึงหมายถึงภายนอก
ดวยภายในดวย ดังที่เราคบครูอาจารยเพื่อนฝูงที่มีความรูดี ความประพฤติดีงาม
สม่ําเสมอ ไมเอียงซายเอียงขวา เอียงหนาเอียงหลัง อันเปนอาการแหง “อคติส่ี” ซึ่ง
เปนของไมด ี จะเปนญาติเปนมิตรหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ได สําคัญท่ีตองเปนคนดีเช่ือถือ
ได หรือฝากผีฝากไขฝากเปนฝากตายไดยิ่งเปนการดีมาก 

ในบรรดาบัณฑิตท่ีควรคบคาสมาคม ตลอดถึงครูอาจารยท่ีใหอุบายส่ังสอนอันดี
งามแกเรา ช่ือวาบัณฑิต ไมตองมีความรูความฉลาดถึงขนาดตองแบกตูพระไตรปฎกมา
ยืนยัน หรือมีความรูความฉลาดขั้นปริญญาตรี โท เอก ก็ตาม สําคัญอยูท่ีความคิดความ
เห็น การประพฤติตัวเปนธรรม ซึ่งเปนเครื่องชักจูงใหคนอื่นไดคติและไดรับประโยชน
อันชอบธรรม และเห็นเปนความถูกตองดีงามไปดวย เหลาน้ีทานเรียกวา “บัณฑิต” 
เปนผูควรแกการคบคาสมาคมระยะส้ันหรือยาว ยอมเปนมงคลแกผูคบ ไมเสียหายลม
จมแตอยางใด ยังจัดวาผูรูจักเลือกคบ เปนผูมีชีวิตชีวาอันอุดมมงคลเสียอีก ทางพระ
พุทธศาสนาทานหมายคนอยางน้ันวา “บัณฑิต” 
 สวน “บัณฑิตภายใน” ไดแกความคิดอุบายวิธีตางๆ ที่จะเปนไปเพื่อคุณงาม
ความดีแกตนและผูอ่ืน นับแตพื้นความคิดเห็นอันเปนเหตุจะใหเกิดคุณงามความดี จน
กระทั่งถึงสติปญญาที่จะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจเปนลําดับๆ เปนข้ันๆ ของสติ
ปญญา เรียกวา “บัณฑิต, นักปราชญ” เปนช้ันๆ ไปจนถึงขั้น “มหาบัณฑิต” 
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 “มหาบัณฑิต” ไดแกทานผูทรงมหาสติมหาปญญาน่ันแล เลยข้ัน 
“มหาบัณฑิต”ไปแลวก็ถึง “วิมุตต”ิ เรียกวา “จอมปราชญ” หรือ “อัครมหาบัณฑิต” 
เลยข้ันมหาบัณฑิตไปแลวก็เปน “จอมปราชญ” ไดแกผูเฉลียวฉลาดรอบตัวภายในใจ 
คือพระอรหันต สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวง นี่เปนมงคลอันสูงสุดทั้งสองอยาง
คือ “อเสวนา จ พาลานํ” ไมใหคบคนพาลภายนอก ท้ังคนพาลภายใน “ปณฺฑิตานฺจ 
เสวนา” ใหคบบัณฑิตนักปราชญผูเฉลียวฉลาดท้ังภายนอกและภายใน พยายามฝกตัว
ใหมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดส่ิงท่ีเปนขาศึกตอใจของ
ตนนี ้ เรียกวา “บัณฑิต นักปราชญ” ใหคบผูน้ี เพื่อจะไดสั่งสมสงเสริมความเปน
ปราชญใหมีกําลังมากขึ้นโดยลําดับๆ เพราะอาศัยทานผูดีมีสติปญญาฉลาด “เอตมฺมงฺ
คลมุตฺตม”ํ เปนมงคลอันสูงสุดอีกขอหน่ึง 
 อีกขอหน่ึงทานกลาววา “สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม”ํ การเห็น
สมณะผูสงบกายวาจาใจ เปนมงคลอันสูงสุดเชนเดียวกัน 
 คําวา “สมณะ” ตามหลักธรรมที่ทานแสดงไว ม ี๔ ประเภท 
  “สมณะที่ ๑ ไดแก พระโสดาบัน  สมณะที่ ๒ ไดแก พระสกิทาคาม ี
    สมณะที่ ๓ ไดแก พระอนาคามี  สมณะที่ ๔ ไดแก พระอรหันต 

การเห็นสมณะเหลาน้ีช่ือวาเปนมงคลอันสูงสุด น่ีเปนมงคลข้ันหน่ึง เปนสมณะ
ข้ันหน่ึงๆ จากภายนอก 
 ทีนี้เราพยายามทําใหแจงซึ่งมรรคผลทั้งสี่นั้น หรือสมณะทั้งสี่นั้น ไดแกพระ
โสดา สกิทา อนาคา อรหัตผล ข้ึนภายในจติใจของตน นี้ชื่อวาเปนผูทําใหแจงซึ่งมรรค
ผลทั้ง ๔ รวมเปน ๘ เปนมงคลอันสูงสุด 
 ในมงคลสูตรท่ีทานแสดงไวน้ีมีแตธรรมสําคัญๆ ทั้งนั้น แตมีแยกดังที่วานี ้ จง
แยกแยะพิจารณาขางนอกพิจารณาขางในเทียบเคียงกัน 
 เทวดาท้ังหลายมีปญหาถกเถียงกันอยูถึง ๑๒ ป ไมมีใครสามรถแกปญหาน้ีได
เลย จึงพากันมาทูลถามปญหานี้กับพระพุทธเจา โดยที่ทราบวาพระพุทธเจาไดตรัสรูขึ้น
แลวในโลก และเปนผูสามารถช้ีแจงอรรถธรรมหรือปญหาในแงตางๆ ใหเปนที่เขาใจ
แกผูของใจทั้งหลาย จึงไดพากันมาทูลถามพระพุทธเจา ตามมงคลสูตรที่ทานยกไวเบื้อง
ตน 
 แตเวลาท่ีทานสวดมนตทานยกเอาต้ังแต “อเสวนา จ พาลานํ”เรื่อยมาเลย ไม
ไดกลาวถึงเร่ืองเทวดาท้ังหลายจากโนนจากน้ีมากมาย มาเฝาพระพุทธเจาทูลถามปญหา 
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ทานตัดออกเสียหมด เอาแตเน้ือๆ คือมงคลสูตร ๓๘ ประการนี ้ เปนคุณแกทั้งเทวดา
และมนุษยทั้งหลายจนกระทั่งทุกวันนี ้เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี ้
 สูตรใดก็ตามเปนท่ีแนใจ หรือเปนที่สนิทกับจริตนิสัยดังที่กลาวใน ๒-๓ บท
เบื้องตนนั้นวา “ไมคบคนพาลและใหคบบัณฑิต, การเห็นสมณะใหปรากฏข้ึนภายใน
จิตใจ ชื่อวาเปนผูทรงคุณธรรมอันสูงสุดไวภายในใจ 
 คําวา “เทวดา” ตั้งแตวันเกิดมาเราไมเคยรูเคยเห็น คิดดูซิมนุษยดวยกัน แม
พระพุทธเจาก็เปนมนุษยคนหนึ่ง สาวกอรหัตอรหันตทานก็เปนมนุษยคนหน่ึงๆ แต
ทําไมทานสามารถรูเห็นเทวดา จนถึงกับแนะนําสั่งสอนเทวดาใหไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานเปนจํานวนลานๆ ไมใชทําธรรมดา! 
 บางเร่ืองกลาวไวในสูตรตางๆ วา “เทวดามาฟงเทศนพระพุทธเจาไดสําเร็จ
มรรคผลนิพพานเปนโกฏิๆ แลวไมใชเพียงแตเทศนวันหนึ่งวันเดียว เทศนจนกระทั่ง
พระองคปรินิพพาน ฟง “พุทธกิจ” ทานแสดงไววา “อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ” ต้ัง
แตหกทุมลวงไปแลว ทรงแกปญหาหรือแนะนําส่ังสอนเทวดาช้ันตางๆ ท่ีมาทูลถาม
ปญหา ทานถือเทวดาเหมือนกับมนุษยท้ังหลาย สอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษยท้ัง
หลายน่ีเอง ทานถือเปนธรรมดาธรรมดาเชนเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วไปโดยธรรมดา 
พระพุทธเจาทรงมองเห็นพวกเทวบุตรเทวดาชั้นตางๆ ประจักษดวยพระญาณของพระ
องคคือตาทิพย เชนเดียวกับเรามองเห็นสิ่งตางๆ หรือมนุษยสัตวทั้งหลายดวยตาเนื้อ
ของเรา 
 แตเมื่อเราไมมีตาทิพยเหมือนพระพุทธเจา ไมสามารถมองเห็นเทวดาท้ังหลาย 
จึงกลายเปนปญหาโลกแตกอยางทุกวันน้ี ที่พระพุทธเจาแสดงอยางนั้นดวยพระจักขุ
ญาณของพระองค กับที่เรามาดนเดาและคาดคะเนดวยความมืดบอดของเรา จึงเปนที่
นาสลดสังเวชอยางยิ่งทีเดียว 
 น่ีแหละระหวางคนตาดีกับคนตาบอด ระหวางคนโงกับคนฉลาด มันผิดกันอยาง
น้ี ทั้งๆ ท่ีเปนมนุษยดวยกันก็ตาม พระองคสามารถสอนเทวดาอินทรพรหมยมยักษ 
ตลอดถึงสัตวนรก เปรต อมนุษยมนา ไมมีจํากัดขอบเขตมีมากมายกายกอง พุทธภาระ
จึงหนักมากสําหรับพระพุทธเจา ตามพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจา ท่ีทําประโยชน
แกโลก 
 พวกเราเปนคนหูหนวกตาบอด ไมสามารถมองเห็นทั้งเทวบุตรเทวดาอินทร
พรหมอะไรตออะไร แมที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไมได แลวเราจะเอาความรูอันมืด
บอดนี่ไปเทียบกับพระพุทธเจาหรือ? ขอนี้จะเปนไปไดอยางไร พระพุทธเจาทรงมีพระ
ภาระมากขนาดไหน ยังสามารถนําภาระนั้นไปไดตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันปรินิพพาน 
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ไมมีภาระของผูใดท่ีจะหนักหนาย่ิงกวา “พุทธกิจ-พุทธภาระ” ของพระพุทธเจาแตละ
พระองค พระพุทธเจาเปน “พุทธวิสัย” ของศาสดา นําพุทธภาระไปไดตลอดทั่วถึง 
 สําหรับพวกเราไมมีความสามารถอยางทาน แมแตจะส่ังสอนตนเพียงคนเดียวก็
ยังลมลุกคลุกคลาน ใหกิเลสตัณหาเหยียบยํ่าทําลาย ขี้รดเยี่ยวรดวันยังค่ําคืนยังรุง บาง
ทีเดินจงกรมมันก็ขี้รดบนหัวอยูที่หัวทางจงกรม นอนภาวนามันก็ข้ีรดเย่ียวรดอยูท่ีนอน 
น่ันคนท้ังคนกลายเปน “สวม” ! เปน “ถาน” ของกิเลสตัณหาทุกอิริยาบถดวยความ
ไมมีสติ พิจารณาซ ี ดูมันตางกันไหม? พระพุทธเจากับพวกเราชาวสวมชาวถานของ
กิเลสนะ! 
 ถาหากจะพิจารณาแลว นําคติทานมาเปนประโยชน เปนคติเครื่องพร่ําสอนตัว
เองใหเกิดประโยชนจากธรรมที่กลาวมานี้ได มีบทสําคัญอยูวา พระพุทธเจาทําไม
สามารถสั่งสอนพระองคได แลวเปนครูของสัตวโลกท้ังสามโลกธาตุโดยตลอดท่ัวถึง แต
เราจะสามารถสอนตัวเรา และแกกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีอยูภายในใจเราเพียงดวงเดียว
เทานั้น ทําไมจะทําไมได ทําไมจะปลอยตัวใหกิเลสตัณหาอาสวะท้ังหลายข้ีรดเย่ียวรด
อยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ตั้งแตเล็กจนถึงเฒาแกชรา ตายไปกับข้ีกับเย่ียวของ
กิเลสคละเคลาเต็มตัวมีอยางเหรอ! มันสกปรกขนาดไหนกิเลสอาสวะนะ แลวทําไมให
มันขี้รดเยี่ยวรดเราอยูตลอดเวลา เราไมมีความขยะแขยงตอมันบางเหรอ? 

เพียงเราคนเดียวก็ยังเอาตัวแทบไมรอด ก็ยังนอนยังน่ังใหกิเลสตัณหาอาสวะมัน
ขี้รดเยี่ยวรดตลอดมาในอิริยาบถทั้งสี ่ ยังจะเปนสวมเปนถานมันอยูอีกหรือ? ควร
พิจารณาตัวเอง น่ีเปนคติอันสําคัญท่ีเราจะนํามาใชสําหรับตัวเอง กิเลสมันมีอํานาจ
วาสนาขนาดไหน พระพุทธเจา พระสาวกอรหัตอรหันต หรือพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต
ครั้งพุทธกาล ทานก็เปนคนๆ หน่ึง แตทําไมทานปราบมันได เอามันมาเปนสวมเปน
ถานได ขี้เยี่ยวรดมันได ทําไมเราจะทําไมได? คิดคนจับมันฟดมันเหวี่ยงดวยสติปญญา
ศรัทธาความเพียร จนมันกลายเปนสวมเปนถานของเราเสียทีไมดีหรือ? 
 เอา พยายามมองดู มองไปทางไหนก็มีแตหองนํ้าหองสวมของกิเลส มันก็นา
สลดสังเวชเหมือนกัน เอา ฟตตัวใหดี แกใหไดกับมือ วันน้ีมันอยูท่ีไหนกิเลสนะ?มันอยู
ที่หัวใจเรานี!่ ไมไดอยูตรงไหน แตวาเรามักจะเขาใจวา กิเลสมันเปนเพ่ือนสนิทของ
เรา และเปนเราเสียทั้งหมด นี่แหละ! ท่ีมันแกไมตก เพราะเห็นวากิเลสมันเปนเรา จึง
ไมกลาแตะตองทําลายมัน กลัวจะเปนการทําลายตนท่ีรักสงวนมากไปดวย 
 ถาถือวากิเลสเปนกิเลสและกิเลสเปนภัยแลว ก็มีทางแกไขได หาอุบายพิจารณา
แกไขตัวเองใหได พูดถึงการแกก็ไมมีอะไรท่ีจะแกยากย่ิงกวาแกกิเลส กิเลสคืออะไร? 
ก็คือความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนตนน่ันแล 
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 มนุษยเรามีหัวใจ สัตวมีหัวใจ ทําไมจะไมอยากไดอยากม ี ทําไมจะไมอยากโลภ 
“เมืองพอ” ของความโลภมันมีที่ไหน “เมืองพอ” ของความโกรธมันมีที่ไหน? “เมือง
พอ”ของความหลงมันมีที่ไหน? มันไมมีขอบเขต มันกวางขวางย่ิงกวาแมนํ้าทองฟา
มหาสมุทร เพราะฉะน้ันมันจึงแกยาก เพราะมันกวางแสนกวางจึงเปนของแกไดยาก แต
ถึงกวางขนาดไหนก็ตาม รากฐานของสิ่งเหลานี้มันก็อยูที่ใจดวงเดียวนี้เทานั้น ประมวล
ลงมาฆาที่ตรงนี!้ ตัดรากแกวของมันออกท่ีตรงน้ีแลวมันก็ตายไปหมด เชนเดียวกับตน
ไมท่ีถูกถอนรากแกวแลวตองตายถายเดียวฉะน้ัน! 
 ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก่ิงกานสาขาของมัน แตกก่ิงแตกกาน แตกใบ
แตกดอก แตกผลออกไปมากมายเพยีงใดก็ตาม มันขึ้นอยูกับตนของมัน มันมีตนมี
อาหารที่หลอเลี้ยงมันจึงเจริญเติบโต แตกก่ิงแตกกานออกไปได แตถาพยายามตัดส่ิง
สําคัญๆ ของมันซ่ึงมีอยูภายในจิตใจออกแลว มันจะไมมีทางแผกระจายไปไดมากมาย
ดังที่เคยเปนมา จะคอยอับเฉาหรือคอยยุบยอบตายลงไปโดยลําดับ จนกระทั่งตายหมด
โดยส้ินเชิงหลังจากถอนรากแกว คือ “อวิชชา” ออกหมดแลว ดวยอํานาจของ “มหา
สต ิ มหาปญญา ศรัทธาความเพียร” ไมมีอยางอ่ืนท่ีจะย่ิงไปกวาธรรมดังกลาวน้ี ซึ่ง
เหมาะสมอยางย่ิงกับการฆากิเลสท้ังสามประเภทอันใหญโตน้ีใหหมดไปจากใจ 
 คําวา “สมณะที่ ๑, ที ่๒, ที ่๓ ที ่๔” จะปรากฏข้ึนมาเปนลําดับๆ และปรากฏ
ขึ้นมาอยางแจงชัดประจักษใจเปน “สนฺทิฏฐิโก” รูเองเห็นเอง ในวงผูปฏิบัติโดยเฉพาะ 
“ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ” ทานผูรูทั้งหลายจะไมรูที่อื่น จะรูขึ้นกับตัวเองนี้ดวยกัน
ทั้งสิ้น เพราะธรรมะทานวางไวเปนสมบัติกลาง นี่เปนจุดที่จะตัดกิเลสอาสวะทั้งหลาย 
ตองสูมัน! เวลานี้เราไดสติสตังมาพอสมควรแลว ไดรับการอบรมจากอรรถจากธรรม 
ไดศึกษาเลาเรียนมาพอสมควร ไดฟงโอวาทจากครูอาจารยมาพอสมควร ปญหาอัน
ใหญก็คือเร่ืองของเราท่ีจะฟตตัวใหมีสติปญญาทันกับกลมายาของกิเลส ซึ่งมีรอยเลห
พันเหล่ียมรอยสันพันคมภายในใจ ใหขาดลงไปโดยลําดับๆ 
 กิเลสขาดลงไปมากนอย ความสุขความสบายก็คอยปรากฏข้ึนมาภายในใจ 
ความเย็นใจน้ีเย็นย่ิงกวาส่ิงท้ังหลายเย็น สุขใจสุกไมมีงอม สุกไมมีเปอยมีเนา สุขอยาง
สม่ําเสมอ สุขสุดยอด จึงเปน “สุข อกาลิโก”ไมมีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหน เปนความ
สุขที่ยอดเยี่ยมคงเสนคงวา ไมมีสมมุติใดมาทําลายไดอีก น่ีแหละท่ีทานเรียกวา “ความ
สุขของนักปราชญ” 
 พระพุทธเจาทานทรงคนพบความสุขประเภทนี ้ สาวกอรหัตอรหันตท้ังหลาย
ทานก็คนพบความสุขประเภทนี ้ ทานจึงปลอยวางความสุขสมมุติโดยประการทั้งปวง ที่
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เคยเกี่ยวของกันมา ไมเพียงแตสุข ทุกขก็ปลอยโดยสิ้นเชิงเชนเดียวกัน เปนผูหมดหวง
ใยหมดปาชา ไมตองมาวนเวียนตาย-เกิดกันไมหยุดไมถอยในกําเนิดตางๆ ภพนอย
ภพใหญที่เรียกวา “วัฏวน”วนไปวนมา ตัดกงจักร “วัฏวน” น้ีออกจากใจเสียได เปน
ความสุขเปนความสบายอันลนพน 
 น่ีคือความสุขของมนุษยแท สมกับภูมิของมนุษยท่ีมีความเฉลียวฉลาด เจอ
ความสุขน้ีแลว ส่ิงใดๆ ก็ปลอยไปหมด น่ีในธรรมบทท่ีวา “สมณานฺจ ทสฺสนํ” ก็เขา
ในจิตดวงน้ี แม “นิพฺพานสจฺฉิกิริยาจ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” ก็เชนเดียวกัน การทําพระ
นิพพานใหแจง คือเวลานี้พระนิพพานถูกปดบังดวยกิเลสประเภทตางๆ จนมืดมิดทั้ง
กลางวันกลางคืน ไมมีความสงาผาเผยข้ึนภายในจติใจแมนิดหน่ึงเลย 
 พระอาทิตยแมจะถูกเมฆปดบัง แสงสวางสองมาไมเต็มที่เต็มฐานไดก็ตาม แต
เปนบางกาลบางเวลา ยอมมีการเปดเผยตัวออกไดอยางชัดเจน ท่ีเรียกวา “ทองฟา
อากาศปลอดโปรง” จิตใจของเราที่ถูกกิเลสหุมหอปดบังอยูนี ้ ไมมีวันปลอดโปรงได
เลย มืดมิดปดตาอยูอยางนั้น น่ันแหละทานวา “ใหทําพระนิพพานใหแจง” พระ
นิพพานก็หมายถึงจิตนั้นเองไมไดหมายถึงอะไรอื่น ที่พระนิพพานยังแจงไมไดก็เพราะ
ส่ิงปดบังท้ังหลายคือกิเลสน้ี ซึ่งเปรียบเหมือนกอนเมฆปดบังพระอาทิตย เมื่อชําระดวย
ความเพียรมีสติปญญาเปนผูบุกเบิกแลว พระนิพพานซึ่งเปนตัวจิตลวนๆ น้ัน ก็คอย
แสดงตัวออกมาโดยลําดับ จนกระทั่งทําพระนิพพานแจงอยางประจักษ 
 น่ีก็ “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” เปนมงคลอันสูงสุด ไมมีมงคลอันใดในโลกนี้จะสูง
ยิ่งกวาการพบสมณะสุดทายคือพระอรหัต และการทําพระนิพพานใหแจง คือถึงความ
บริสุทธิ์ของใจ นี่เปนมงคลอันสูงสุด ทําใหประจักษกับใจเราเอง ทั้งจะไดรูชัดเจนวา 
ศาสนาของพระพุทธเจาน้ันนะสอนโลกอยางปาวๆ เลนๆ หรือวาสอนจริงๆ หรือ
ใครเปนคนเลน ใครเปนคนจริง โอวาทเปนของเลน หรือผูฟงผูถือเปนคนเลน หรือ 
อะไรจริงอะไรไมจริง พิสูจนกันที่หัวใจเรา นําโอวาทน้ันแหละเขามาพิสูจน เปนเครื่อง
มือเทียบเคียงวาอะไรจริงอะไรปลอมกันแน 
 เม่ือธรรมชาติน้ีจริงข้ึนมาลวนๆ ท่ีใจแลว ตําราธรรมของพระพุทธเจา แมที่
เขียนเปนเศษกระดาษซึ่งตกอยูตามถนนหนทางยังไมกลาเหยียบย่ํา เพราะนั่นเปนคํา
สอนของพระพุทธเจา เหยียบไมลง เพราะลงไดเคารพหลักใหญแลว ปลีกยอยก็เคารพ
ไปหมด พระพุทธรูปก็ตาม จะเปนอะไรก็ตามท่ีเก่ียวกับ “พุทธ ธรรม สงฆ” แลว 
กราบอยางถึงใจเพราะเช่ือหลักใหญแลว 
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 หลักใหญคืออะไร? คือหัวใจเราถึงความบริสุทธ์ิ เพราะอํานาจแหงธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาเปนเครื่องชี้แจงแสดงบอกแนวทางใหรูทั้งเหตุและผล จึงเคารพ
ไปหมด ดังทานอาจารยม่ันเปนตัวอยางในสมัยปจจบัุน 
 ในหองนอนใดท่ีถูกนิมนตไปพัก ถามีหนังสือธรรมะอยูตํ่ากวาทาน ทานจะไม
ยอมนอนในหองน้ันเลย ทานจะยกหนังสือน้ันไวใหสูงกวาศีรษะทานเสมอ ทานจึงยอม
นอน 
 “นี่ธรรมของพระพุทธเจา เราอยูดวยธรรม กินดวยธรรม เปนตายเรามอบกับ
ธรรม ปฏิบัติไดรูไดเห็นมากนอยเพราะธรรมของพระพุทธเจาทั้งนั้น เราจะเหยียบย่ํา
ทําลายไดอยางไร! ทานวา “เอาธรรมมาอยูตํ่ากวาเราไดอยางไร!” ทานไมยอมนอน 
ยกตัวอยางท่ีทานมาพักวัดสาลวันเปนตน ในหองน้ันมีหนังสือธรรมอยู ทานไมยอม
นอน ใหขนหนังสือข้ึนไวท่ีสูงหมด น่ีแหละ! ลงเคารพละตองถึงใจทุกอยาง” เพราะ
ธรรมถึงใจ 
 ความเคารพ ไมวาจะฝายสมมุติไมวาอะไรทานเคารพอยางถึงใจ ถึงเรียกวา 
“สุดยอด” กราบพระพุทธรูปก็สนิท ไมมีใครท่ีจะกราบสวยงามแนบสนิทย่ิงกวาทาน
อาจารยมั่นในสมัยปจจุบันนี ้ เห็นประจักษดวยตากับใจเราเอง ความเคารพในอรรถใน
ธรรมก็เชนเดียวกัน แมแตรูปพระกัจจายนะ ท่ีอยูในซองยาพระกัจจายนะ พอทานไดมา 
“โอโห ! พระกัจจายนะเปนสาวกของพระพุทธเจานี!่ ทานรีบเทยาออก เอารูปเหน็บไว
เหนือท่ีนอนทาน ทานกราบ “น่ีองคพระสาวก นี่รูปของทาน” น่ัน! “มีความหมายแค
ไหนพระกัจจายนะ จะมาทําเปนเลนอยางนี้ไดเหรอ?” แนะ! ฟงดูซิ 
 น่ีแหละเม่ือถึงใจแลว ถึงทุกอยาง เคารพทุกอยาง บรรดาสิ่งที่ควรเปนของ
เคารพทานเคารพจริง นั่น ทานไมไดเลนเหมือนปุถุชนคนหนาหรอก เหยียบโนน
เหยียบน่ีเหมือนอยางพวกเราท้ังหลาย เพราะไมรูนี่ คอยลูบๆ คลําๆ งูๆ ปลาๆ ไปใน
ลักษณะของคนตาบอดน้ันแล ถาคนตาดีแลวไมเหยียบ อันไหนจะเปนขวากเปนหนาม
ไมยอมเหยียบ สิ่งใดที่จะเปนโทษเปนภัยขาดความเคารพ ทานไมยอมทํา นักปราชญ
ทานเปนอยางน้ัน ไมเหมือนคนตาบอดเหยียบดะไปเลย โดยไมคํานึงวาควรหรือไมควร 
(เสียงเครื่องบินดังไมหยุด ทานเลยหยุดเทศน)  


