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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สูแคตาย
ความหนักทีส่ ดุ ก็คอื “ใจ” ความเบาทีส่ ดุ ก็คอื “ใจ” ความหยาบทีส่ ดุ ก็คอื “ใจ”
ความละเอียดหรืออัศจรรยอยางยิง่ ก็คอื “ใจ” อยูที่ใจนี้ทั้งนั้น!
โลกจะมีความสงบรมเย็น หรือเกิดความเดือดรอนวุน วายมากนอย ก็ขน้ึ อยูก บั
ใจ เพราะใจเปนผูค รองรางและครองโลก ใจจึงควรไดรับการอบรมศึกษาไปตามเหตุ
ตามผลซึง่ เปนแนวทางทีช่ อบ เพื่อจะไดผูนําที่ดี แสดงออกเปนกิจการงานทีช่ อบธรรม
การแสดงออกทุกอาการ เมื่อใจไดรับการอบรมโดยเหตุผลอันเปนแนวทางที่ดีที่
เรียกวา “ธรรม” แลว กิจการงานตลอดความประพฤติยอมเปนไปดวยความราบรื่นดี
งาม ไมแสลงตาแทงใจระหวางเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมวา สวนยอยสวนใหญ ขึน้ อยูก บั ใจ
เปนสําคัญ ใจนีจ้ ะวาหนักก็หนักจนเจาของยกไมขน้ึ ถายกขึน้ สูค วามดีงามไดดงั ทานผูด ี
ทั้งหลาย ก็ควรจะผานพนความทุกขความไมดีทั้งหลายไปไดแลว นีใ่ ครก็นอนจมอยูใ น
กองทุกขและความสกปรกโสมมเรื่อยมา ทําไมจึงไมยกใจของตนขึ้นใหพนไปเสีย ทั้งที่รู
อยูด ว ยกันวา ทุกขอันเกิดจากเหตุชั่วนั้นเปนของไมดี ก็เพราะมันยกไมขึ้นนั่นเอง ใจมัน
ชอบอยูในทุกขโดยไมรูสึกตัว
สิ่งที่เราไมรูนั่นแหละคือสิ่งที่เปนนายเรา พูดแลวก็ไมพนจาก “กิเลส” อันเปนตัว
กอเหตุสาํ คัญ ความไมรูก็ตองทําไปแบบสุมเดา ทําแลวก็เกิดผลขึน้ มาเปนความเดือด
รอนแกตนและผูอ น่ื ตอเนือ่ งกันไปไมมที ส่ี น้ิ สุด มันติดอยูท ว่ี า “ยกของหนักคือใจไม
ไหว!” ถายกไหว ก็ยกใหพน จากสิง่ กดถวงทัง้ หลายทีต่ าํ่ ชาเลวทรามไปนานแลว ไมตอง
มาวกวนบนทุกขบน ยากกันดังทีโ่ ลกเปนอยูเ วลานีเ้ ลย ทั้งนี้ก็เพราะยกไมไหวไปไมรอด
จอดไมถูกตามกฎจราจรของธรรมนั่นเอง มันถึงเกิดขึ้นมาอยูในสภาพที่เกะกะคละเคลา
กับความทุกขยาก ทางปากกัดทางมือฉีก ทางใจบนเพอรําพึงอยูภายใน ที่เรียกวา“กรรม
ของเรา กรรมของเขา ตางคนตางมีและรุมลอมอยูท ใ่ี จ”
ไปกอกําเนิดทีไ่ หนก็ตอ งเสวยสุขทุกขมากนอยทีจ่ ติ พกไปดวย สวนกุศลกรรม
นัน้ ตางกัน สงเสริมจิตใหเบาและมีความสุข
คําวา “ธรรม” เปนความละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมาก เมือ่ จิตกับธรรมมีความ
เกีย่ วของกัน ใจแมเคยหนักยิง่ กวาภูเขา ก็กลายเปนจิตเบาและเบาบางจากกิเลสกอง
ทุกขโดยลําดับ จะทําอะไรที่เปนกุศลก็งาย ชื่อความดีความชอบแลวทํางาย!
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แตในระหวางทีจ่ ติ จมอยูก บั ความหนักหนวงถวงใจนัน้ มันยกอะไรที่เปนความดี
งามไมขึ้น ออนไปหมด ราวกับไมมกี ระดูกติดตอกันในรางกาย สูย อมจมอยูอ ยางนัน้ ไม
ได เพราะธรรมชาติทจ่ี ะใหจมนัน้ มันมีนาํ้ หนักมากกวา เทียบเหมือน “แมเหล็ก” ที่ดึง
ดูดเหล็ก เศษเหล็กเล็กๆ นอยๆ ก็วง่ิ เขาหา “แมเหล็ก” ทั้งหมด เพราะแมเหล็กมีกําลัง
มาก สามารถดึงดูดเศษเหล็กไดตามกําลังของมัน
กิเลสตัณหาอาสวะก็มอี าํ นาจดึงดูดจิตใจ ใหหลงกลมายาและรักชอบมันไมมวี นั
จืดจาง เชน ความโลภ โกรธ หลง ราคะตัณหา เปนตน ทั้งที่รูแกใจวาไมดี แตกไ็ มมใี คร
พอใจ “ละ” มัน นอกจากพอใจสงเสริม พอใจคลอยตามมัน โดยไมมีการฝาฝนตาน
ทานดวยความพอใจ เหมือนเวลาพอใจหลงและติดมันสงเสริมมัน ฉะนัน้ จึงยากทีจ่ ะมีผู
ผานพนฝมือของมันไปได เพราะตางเคลิ้มหลับใหมันกลอมจนหมดเพลง ความไมเบื่อ
ความลุม หลง ไมมสี ติระลึกรูต วั บาง ก็คอื กิเลสกลอมสัตวโลกนัน่ แล
ทานที่อยากเปลี่ยนฟงเพลงคือ “ธรรม” ก็จงพยายามยับยั้งชั่งตวงตัวเอง หมุนใจ
เขาหาธรรมดวยความพยายาม ยากก็พยายามลากเข็น พยายามตอสู พยายามบึกบึน
อยายืน่ มือใหกเิ ลสฉุดลาก เดี๋ยวจะไมมีหนังติดเนื้อ จะเปอยผุพังไปเพราะมันเสียหมด
กิเลสมันเคยดัดสันดานสัตวโลกมานาน ถาจะเข็ดก็ควรเข็ดไดแลว ไมมีอะไรจะ
วิเศษวิโสไปกวาเทาที่รูอยูเห็นอยูในวงของกิเลสครอบงํานี้
ความพากเพียรในธรรมมีเทาไรจงทุมลงไป อยากลัวกิเลสเจ็บ อยากลัวกิเลส
รองไห ใหกลัวเราจมอยูในกองทุกขเพราะกิเลสทําเหตุจะประเสริฐกวา กิเลสไมใชของ
ประเสริฐ ธรรมตางหากประเสริฐเหนือโลก สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ในธรรม
ทั้งหลาย ไมใชเนือ้ ไมใชปลาพอจะสงวนไวเพือ่ ตมแกงกิน จงนําออกมาใชเพื่อ
ประโยชน เพือ่ ประโยชนมหาศาลแกตนในอัตภาพนี้ อยารอใหเขานิมนตพระมาจัด
การ “กุสลา มาติกา” ให ทั้งที่เรากําลังโงอยู การนั้นจะไมเปนประโยชนยิ่งกวาเราสราง
“กุสลา ธมฺมา” คือ ความฉลาดขึน้ มาเองภายในใจขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยูเ วลานี้
จงทราบวา “กุสลา ธมฺมา” นัน้ ทานสอนคนเปนใหฉลาด ไมไดสอนใหคนโง เรา
เปนชาวพุทธและเปนนักปฏิบัติ จงพิจารณาไตรตรองความหมายของธรรมใหถูกตอง
อยาคอยเสวยผลบุญและความฉลาดในเวลาเขาโลงดวย “กุสลา มาติกา บังสุกลุ ” นัน่ คือ
งานทีเ่ ขาทําใหในเวลาผูต ายหมดหวังจากการบําเพ็ญดวยตนเองแลว เขาก็ทําสงเดชให
อยางนัน้ เอง ตามนิสยั คนทีร่ กั และเคยมีบญ
ุ คุณตอกัน มันไมแนเหมือนเราทําเอง คือ
สรางกุศลเอาเองขณะที่มีชีวิตอยู
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ถาแนใจในกุศลของตัวทีส่ รางขึน้ มาวาเต็มภูมภิ ายในใจแลว ก็ไมจําเปนตองไป
รบกวนพระทานมา “กุสลา มาติกา” ใหลาํ บากในเวลาตายหรือเวลาเขาโลงแลว เพราะ
เราสมบูรณแลว กุสลา หรือไมเราก็พอตัวแลว การตายทัง้ “อิม่ ” ไมใชตายทั้ง ‘หิว” นีด้ ี
มาก คําวา “ตายทัง้ อิม่ ” นัน้ คือความเพียรพอในกุศลธรรมทัง้ มวลภายในใจ ดังพระอรหันตทา นตาย ไมเห็นใครกลาไปอาจเอือ้ มไปกุสลาใหทา นถาไมอยากขายตัว การตาย
ของทานก็ไมเห็นลําบากรําคาญ ทานมักตายคนเดียว อยางสบายหายวุน แมลงหวี่
แมลงวันก็ไมตอมเหมือนพวกเราชาวยุง ชาววุน
ตายแตละรายราวกับเกิดขาศึกกลาง
เมือง
เรือ่ งของทานผูส น้ิ กิเลสความกังวลและกวนใจกับเรือ่ งของพวกเรา ตางกันมาก
ราวกับเกิดอยูค นละโลก ทั้งที่ทานก็เปนมนุษยเหมือนพวกเรา ฉะนั้นเราผูเปนศิษยมีครู
สั่งสอน ควรพยายามดัดจิตใจของตนใหเดินตามรองรอยแหงธรรม
แมไมไดอยางทาน ก็พอเปนเครื่องหมายแหง “ลูกศิษย” ทีม่ คี รูสอนบาง สิง่ ที่
ควรตัดก็ตัด สิง่ ทีค่ วรละก็ละบางตามโอกาส ไมควรปลอยตัวใหตดิ จมอยูก บั เรือ่ งตางๆ
สิ่งตาง ๆ จนไมคดิ หาทางออกจากทุกขเพือ่ ตัวเอง ก็ดูวาโงเสียจนเลยขอบเขตเหตุผล
ตามธรรมดาทั่ว ๆ ไป ใครมีอะไรมากนอยใครก็รกั สงวน โลกเปนกันมาอยาง
นั้นไมปฏิเสธ แตธรรมเครือ่ งปองกันตัวรักษาตัว ก็ควรใหมีเปนคูเคียงกันไป จะไมเสีย
เปรียบโลกคือกิเลสของตัวจนเกินไป
คิดดู ! พระพุทธเจาผูเปนศาสดา ก็ทรงเสียสละและเสียสละจนหวั่นไหวทั้งแผน
ดินถิ่นที่ทรงปกครอง การเสียสละขนาดนัน้ เปนสิง่ เล็กนอยไดหรือ ตองเปนเรื่องใหญโต
มาก จนไมมีใครสามารถทําไดอยางพระองค เวลาเสด็จออกไปทรงผนวชแลว มีใคร
บางทีม่ คี วามสามารถอาจหาญทางความเพียร ความอดความทนในทุกสิ่งบรรดาปจจัย
ทั้งสี่เหมือนอยางพระพุทธเจา การลดฐานะจากความเปนกษัตริยลงเปนนักบวชอันเปน
เพศแหงคนขอทาน ตองเปนเรื่องใหญโตมาก ฉะนัน้ ศาสนธรรมจึงเกิดขึน้ ในทามกลาง
แหงความลําบากทรมานของพระพุทธเจา ไมใชเกิดขึน้ เพราะความขีเ้ กียจออนแอแบบ
สุกเอาเผากิน แตเกิดขึน้ จากความรอดตายของพระสิทธัตถราชกุมารองคอาชาไนย
ใครจึงไมควรดุดา ลูกๆ หลานๆ ดวยการประมาทพระศาสนาวา “ไอนม่ี นั
เกียจครานนัก เอาไปบวชเสีย” เพราะพระพุทธเจาไมใชชางทําสวม ธรรมของทานไมใช
สวมพอจะเปนเครื่องรับถายมูตรคูถเชนนั้น ศาสนาไมใชหอ งน้าํ หองสวมหลุมมูตรหลุม
คูถ
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ผูที่ประกอบความเพียร ความเสียสละ ความอดความทน จนถึงเปนถึงตาย จะมี
ใครเกินพระพุทธเจาไปไดเลา นี่แหละตนเหตุที่จะไดธรรมอันประเสริฐเลิศโลกเกิดขึ้น
และนํามาประกาศสอนโลกทั่วไป ทานไดมาดวยวิธนี น้ั ดวยอาการนัน้ ฉะนั้นการที่จะรื้อ
ถอนตนใหพน จากทุกข จึงตองอาศัยความพากเพียรอยางเต็มกําลังความสามารถขาด
ดิ้นไมยอมลดละ ไมยอมถอยหลัง ถาถอยก็ตอ งจมอีก ไมถอยก็ไมจม คอยคืบคลานขึน้
มาดวยความเพียรโดยสม่ําเสมอ ก็ยอมจะผานพนไปได
รางกายเรานี้ไมมีประโยชนอะไร ถาไมพาทําประโยชนเสียแตเวลานี้ ตายแลวมี
แตเรือ่ งยุง กัน “โอโห ยุงมหายุง นั่นซิมันดูไมได ไอเรือ่ งตายนีถ้ อื กันวาเปนเรือ่ งใหญโต
มาก ยุงกันไปหมด คนเปนนัน่ แหละตัวยุง หาอะไรมายุงกันไปหมด เห็นแตพระตายก็
ยังยุงมาก ซึง่ ไมนา จะเปนอยางนัน้ เลยก็ยงั เปนได ทานตายแลวเก็บหมักเก็บดองเอาไว
ไมทราบวากี่เรื่องกี่ราย จะทําปลาราหรือน้าํ ปลาก็ไมได แตใจชอบอยางนัน้ หลั่งไหลมา
ยุงดวยกันโดยไมมีเหตุมีผลอะไรที่ไมควรเปนเลย มันก็ยังเปน เพราะใจมนุษยนิยมชอบ
อยางนัน้
เวลายังมีชวี ติ อยู จะสนใจประพฤติปฏิบตั คิ ณ
ุ งามความดีใหเกิดจากสกลกายนีก้ ็
ไมคอ ยสนใจ เวลาตายแลวจะใหรา งกายนีเ้ ปนประโยชน มันจะเปนประโยชนไดอยางไร
กัน ถาไมพาทําเสียตั้งแตบัดนี้ ทําใหพอ ! ตายแลวก็ทง้ิ ไปนัน่ เอง จะเปนประโยชนอะไร
อีก ถาเปนประโยชนอยูจะตายไปทําไม มันไมเปนประโยชน เพราะหมดกําลังความ
สามารถสืบตอแลวมันถึงตาย ตายแลวทิ้งลงไป อันใดที่เปนสาระสําคัญซึ่งไดจากการ
กระทําของรางกายนี้ ก็ถือเอาเปนประโยชนตอไป ชื่อวาเปนผูไมประมาท
เวลานีช้ วี ติ รางกายของเรากําลังเปนประโยชน ทํากิจการทางโลกก็เปนประโยชน
ทางธรรมก็เปนประโยชน ฉะนั้นงานทั้งสองประเภทนี้ที่เรายังมีความสามารถทําไดอยู
เราก็ตอ งทําไมอยูเ ปลา
งานทางโลกก็ตอ งทํา เพราะสังขารรางกายมีความจําเปนตอสิ่งเยียวยารักษา อยู
เฉยๆ ไมได ตองมีเครื่องนุงเครื่องหมปกปดสกลกาย มีที่อยูอาศัย มีปจจัยเครื่อง
สนับสนุน อาหารการบริโภคตลอดหยูกยา ไมกาํ หนดกฎเกณฑวา มีมากมีนอ ย เรื่อง
มนุษยเปนอยางนั้น
สัตวเขาไมมีอะไรมากเหมือนมนุษย ผานุงผาหมเขาก็ไมมี ทีน่ อนหมอนมุง เขาก็
ไมมี หยูกยาแกโรคเขาก็ไมมี เขายังมีความสืบตอเปนสัตวมาได
แตมนุษยเรานีซ่ ิ ถาพูดตามความจริงก็วา ออนแอมากกวาสัตว ไปที่ไหน
พะรุงพะรังดวยเครื่องนุงหม ดวยเครือ่ งอยูเ ครือ่ งกิน เตรียมกันไปเต็มที่เต็มทางกลัวแต
จะอดตาย หยูกยาปลาแปงอะไรพากันหอบหิว้ ใหยงุ ไปหมด แมจะไปวัดเพื่อภาวนาตัด
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กังวล ยังไมสนใจคิดวาความพะรุงพะรังนะคือความกังวลเปนหวงรางกายกลัวจะอด
ตาย ยิง่ กวาจะหวงใจ
การกลาวทัง้ นีม้ ไิ ดเจตนาตําหนิมนุษยโดยถายเดียว แตเปนอุบายเตือนมนุษย
ใหมีความเขมแข็ง และรูจ กั ผอนหนักผอนเบา ไมเปนคลังแหงความกังวลบนหัวใจโดย
ถายเดียว แทนทีจ่ ะเปนคลังแหงธรรม
ตามธรรมดาแลวมนุษยมคี วามฉลาดเหนือสัตว ความตานทานของมนุษยกไ็ ม
เหมือนสัตว มันผิดกัน มนุษยเราเกิดมาในทามกลางแหงความชวยเหลือจากผูอ น่ื
ฉะนั้นความเปนอยูตางๆ จึงตางจากสัตวเปนธรรมดา แตนักปฏิบัติธรรมควรคิดเรื่องนี้
ไวเสมอเพือ่ กันความลืมตัวและออนแอ เวลาไมสบายมีเจ็บไขเปนตน จิตใจจะไมเขม
แข็งเพื่อคนหาความจริงตามหลักสัจธรรม
ครั้งพุทธกาลพระบางองคทานไดสําเร็จอรหันต เพราะทุกขเวทนาเวลาเจ็บไขก็มี
ทั้งนี้เพราะจิตใจเขมแข็ง เพราะฉะนัน้ การกลาวนีจ้ งึ กลาวเพือ่ จิตใจ โดยเฉพาะใจสําคัญ
มาก เพื่อใจไมสะดุงกลัว ไมระส่ําระสาย ขาดสติปญ
 ญาเครือ่ งพิจารณาในเวลาเจ็บปวย
ดังพระกรรมฐานทานเที่ยวตามปาตามเขา ตัวอยางมีทา นอาจารยมน่ั เปนตน หยูกยาก็
ไมไดติดเนื้อติดตัวไปเลย เวลาเจ็บไข
“เอา โรคนี้เวลาจะเปนขึ้นมา เปนมาจากที่ไหน ก็เกิดขึน้ ภายในรางกายนี้ เชน
เจ็บไข ปวดหัว เปนตน เวลาเกิดมันก็เกิดขึ้นที่นี่ เวลาหายมันจะหาหยูกยาจากทีไ่ หน
มันเกิดทีน่ ม่ี นั ก็ดบั ทีน่ ่ี ถารางกายหรือจิตใจไมมคี วามสามารถตานทานกันมันก็ตายทีน่ ่ี
เกิดกับตายเปนของคูกัน โรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นกับดับไป มันก็เปนของคูก นั มันจะเกิด
จะดับที่ไหนถาไมเกิดดับที่นี่” ทานวา
“พวกสัตวสาราสิงมีอยูเต็มในปาในเขานี้ เขาไมไดมีหยูกมียา เขาก็มธี าตุขนั ธ
เชนเดียวกัน เขาอาจมีเจ็บไขไดปวยไดเชนเดียวกับมนุษยเรา แตทําไมเขาจึงไมสูญพันธุ
ทําไมเราจึงกลัวตายนัก ออนแอนัก!“ นีท่ านพลิกใจของทาน
“เราตองพิจารณาใหรู “สัจธรรม” เปนธรรมโอสถเครือ่ งแกกนั ไมใหจิตใจลุม
หลงสายแสไปกับสิง่ เหลานัน้ อันจะกอความทุกขใหกบั ตนมากขึน้ ”
ทานก็พิจารณาจนกระทั่งทราบเรื่องเหตุเรื่องผล ทุกสิง่ ทุกอยางภายในรางกาย
เวทนาจิตโดยตลอด โรคภัยไขเจ็บหายไปเลยก็มีดังที่เขียนไวในประวัติของทานอาจารย
มั่น
แมโรคมันจะไมหายก็ตาม เรื่องจิตใจนั้นจะตองมีความเขมแข็ง มีความเฉลียว
ฉลาดตอวิธกี ารปฏิบตั ติ อ ตนเอง ซึ่งเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บเปนพิเศษ ผิดกับคนธรรมดา
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อยูม าก นีก่ เ็ คยไปปฏิบตั มิ าอยางนัน้ เชนเดียวกัน เวลาเจ็บไขไดปวยมากๆ หามใครเขา
ไปเกี่ยวของเลย ถาสมมุตวิ า อยูก บั หมูเ พือ่ นอยางนี้ ก็ปดประตูและบอกทันที และหาม
เด็ดขาดเลยวา “ใครอยามาแตะตองหรือเปดประตูเปนอันขาด ถาประตูนี้ไมเปดหามไม
ใหใครเขามาเกี่ยวของ
วันนี้จะตองพิจารณาขุดคนกันอยางเต็มภูมิเต็มฐานทีเดียว
เพราะวานี่เปนทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากการเจ็บไข”
ทุกขเวทนาที่เราเคยพบเพราะนั่งภาวนามาตั้งหลายชั่วโมง เรายังสูได พิจารณา
แทงทะลุปรุโปรงไปได ไดเหตุไดผล ไดอรรถไดธรรม ไดความเฉลียวฉลาด ไดความ
ศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญขึ้นมาภายในใจแตละครั้ง ๆ ไมเคยพลาดไปเลย แตเวลาเจ็บไขได
ปวยนี้เราจะปฏิบัติอยางไร ถาไมปฏิบัติอยางนั้นเราจะปฏิบัติทางไหน ไมมีทางหลีกเรน
ได เพราะรางกายนี้เปนที่เกิดแหงโรคตางๆ ไมมีประมาณ
สติปญญาเปนเครื่องพิจารณาความจริงซึ่งเกิดขึ้นนั้น โรคแตละชนิดทีเ่ กิดขึน้ ก็
ทําใหเกิดทุกขเวทนา ทุกขเวทนานัน้ เปนสัจธรรม เราไมพิจารณาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับ
เราเวลานี้เราจะพิจารณาอะไร เรากลัวสัจธรรมก็เทากับเรากลัวกิเลส เราสูกิเลสไมไดก็
เทากับเรา “แพกเิ ลส” โดยตรง ถาเราพิจารณาสัจธรรมเขาใจแจมแจงจริงแลว ก็ชอ่ื วา
เรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได เอา คนลงไปทีเดียว!
ทุกขเกิดขึ้นมาจากไหน เปนขึ้นที่ตรงไหน คนลงไป สติปญญาหมุนติ้วไปตาม
อาการของเวทนาทีแ่ สดงตัวอยูใ นรางกายสวนตางๆ กระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอยาง
เต็มที่ในขณะนั้นไดหายไป ขยายตัวออกไป ๆ เพราะสติปญญาไลตอนเขาสูความจริงไป
โดยลําดับ เมื่อเจอความจริงที่ตรงไหน ทุกขเวทนาก็กระจายออก ๆ เห็นอยางชัดเจน
ภายในใจ จนกระทั่งรางกายทุกสวนทีเ่ ปนกองทุกขซึ่งเกิดจากการเจ็บไขนั้น หายไป
หมดเลย เหลือแตความรูล ว นๆ ทีส่ วางไสวครอบรางกายในขณะนัน้ แมแตรา งกายที่
เคยปรากฏอยูในขณะนั้น พรอมกับทุกขทก่ี ลมกลืนเปนอันเดียวกันนัน้ เหมือนกับจะ
แยกกันไมออก ก็กลับกลายหายไป ทัง้ รางกายก็หายไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในราง
กายก็หายไป คือรางกายหายไปในความรูส กึ เหลือแตความรูซ ง่ึ เปนสิง่ ทีอ่ ศั จรรยลว นๆ
ทรงตัวอยู โดยไมมกี าํ หนดกฎเกณฑวา อยูส งู อยูต าํ่ อยูใ นดินฟาอากาศทีไ่ หน หายเงียบ
ไมมีรางเปนที่สิงสถิตอยูในความรูสึกเวลานั้น นัน่ ! เห็นความอัศจรรยขน้ึ มาแลว! พอ
ถอนออกมาเทานัน้ “โรคหายไปเลย!”
นีเ่ รียกวา “สติปญ
 ญาพิจารณาสัจธรรม” เมื่อรูสัจธรรมแลวจะไมถอนทุกขไม
ถอนกิเลสอาสวะจะถอนอะไร เพราะสัจธรรมก็เปนความจริงแตละอยาง ๆ คือทุกขก็
เปนความจริง สมุทยั ก็เปนความจริง สติปญญาที่เรียกวา “มรรค” ก็เปนความจริง ตาง
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อันตางจริง เมือ่ เขาถึงกันแลวตางก็เปนความจริงลวนๆ จิตจะปลอมมาจากที่ไหนอีก
เมื่อไดใชสติปญญาเปนเครื่องซักฟอกแลว
เพราะฉะนัน้ จิตจึงแนวแนอยูต ามความจริงของตน คําวา “ยา” หายไปหมด
เรื่องความคิดถึงหยูกถึง “ยา” คิดไมได ไมมีเวลาไปคิด คิดไปไหน เมือ่ คิดไปแลวมันก็
ไมไดผล จึงไมคิดใหเสียเวลา
คิดที่ตรงนี้ ตรงที่ควรจะคิดนี้ เวทนามากนอยเกิดที่ตรงนี้ การเจ็บไขไดปวยเกิด
ขึน้ ทีร่ า งกายนี้ พิจารณาที่ตรงนี้ สติปญ
 ญาก็มอี ยูท น่ี ่ี คนกันลงที่นี่ หมุนติว้ ๆ ลงไปที่นี่
พอไดทแ่ี ลวทุกขเวทนาก็หายหมด! นีเ่ รียกวา “ไมเสียผลเสียประโยชน” เรียกวา “รบ
ขาศึกไดชัยชนะ!”
หากจะตายในเวลานัน้ จิตก็ไมยอ ทอ จิตก็สามารถรับรองตัวได หรือชวยตัวเอง
ได ไมใหทกุ ขเวทนาทัง้ หลายเขามาครอบงําจิตไดเลย เพราะอํานาจของสติปญญารอบ
ตัว หากวาจะตายลงในขณะนัน้ ก็ตายไปอยาง “สุคโต” ทําใหเบาทัง้ กายทัง้ ใจอยางนี้
เอง ใจนี้ทําใหฉลาดก็ไดทําใหโงก็ได แลวแตผูนั้นจะปฏิบัติตัวอยางไร
ถาจะให “จมอยู” ตั้งกัปตั้งกัลปก็จมได ไมมวี นั อิม่ พอในความจม จมอยูใน
“วัฏสงสาร” นั่นเอง มีความ เกิด แก เจ็บ ตาย นั้น มันอิ่มพอที่ไหนกัน ถาอิม่ พอกันได
สัตวโลกก็ไมควรจะมาเกิดตายกันไมหยุดอยางนี้
ทานจึงสอนวา “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที” แมนาํ้ เสมอดวยตัณหาไมมี” ก็ตณ
ั หานี้
แลพาใหสัตวเกิดตายไมมีเวลาอิ่มพอ
เพราะตัวเหตุคือตัณหาไมเคยมีความอิ่มพอ
ความเกิดตายอันเปนเครื่องผลักดันจากตัณหา จะหยุดตัวและอิ่มตัวไดอยางไรเลา
ฉะนัน้ การจะใหความอิม่ พอของความทุกขและการเกิดตายเปนไปเอง โดย
ไมกาํ จัดตนเหตุคอื “ตัณหาอวิชชา” ใหสน้ิ ไปจากใจ จึงเปนความหวังที่ลอยลม ไมมี
ความหมายใดๆ ทัง้ สิน้ อยาพากันหาญคิด!
การเกิดนัน้ เกิดเทาไรตายเทานั้น ตายเทาไรเกิดเทานั้น หรือมากยิง่ ขึน้ ไป
เพราะสิ่งที่จะทําใหเกิดคือกิเลสอวิชชาพอตัวเมื่อไร มันไมเคยมีความพอตัวเลย“นตฺถิ
ตณฺหาสมา นที” แมน้ําทะเลหลวงมหาสมุทร ก็สคู วามอยากทีจ่ ติ ทีเ่ ต็มไปดวย “ตัณหา”
นี้ไมได ความอยากก็คอื กิเลสนีเ่ อง มันมีความพอตัวทีไ่ หน จงทําความเขาใจอยางถึงใจ
วา ถาจะปลอยใหสง่ิ เหลานีพ้ อตัวไปเอง กีก่ ปั กีก่ ลั ปกไ็ มมหี วัง ไมมีฝงไมมีแดนเลย
เพราะฉะนั้นจึงควรพยายามแก พยายามคลีค่ ลาย พยายามบึกบึน พยายามตอสูส ลัด
ปดกิเลสเครือ่ งพัวพันทัง้ หลายออก เพื่อเขาหาฝงหาแดนพนทุกขไปไดโดยลําดับ ดวย
ศรัทธา ความเพียร มีสติปญญาเปนสําคัญ!
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จงคนคิด พิจารณาลงที่นี่!
พระพุทธเจา สาวกทัง้ หลายทานพนทุกข ทานไมไดพนจากที่ไหน ทานพนทีก่ อง
ทุกขนี้แล แตถา ไมพจิ ารณากองทุกขกไ็ มพน ตองถือเอาทุกขเปนหินลับสติปญ
 ญาใหมี
ความแกลวกลาสามารถรูเ ทาทันกันกับสัจธรรมทัง้ สี่ ทุกขทง้ั หลายจะไมเปนภัยตอจิต
ใจอีกตอไป ทุกขจะปรากฏตัว “สักแตวา ทุกข” แมจะไมดับไปก็ตาม เพราะอํานาจแหง
สติปญญาพิจารณารูรอบทั่วถึงแลว ทุกขเวทนาจะตัง้ อยูต ามความจริงของตน ไม
สามารถเขามากระเทือนจิตใจไดเลย เพราะปญญารอบตัวอยูแ ลว จิตก็จะตั้งอยูตาม
ความจริงของตัว ตางอันตางจริง ไมมีอะไรกระทบกระเทือนกัน เมือ่ ความจริงเขาถึง
กันแลวไมเกิดเรือ่ งตอกัน
อันเรือ่ งความจริงกับความปลอมทีม่ นั วุน กันอยูน ้ี ก็เพราะความจอมปลอมขึ้น
แซงหนาไปเรื่อยๆ มันจึงทําใหจติ จมอยูเ รือ่ ยๆ เราเคยบนกันมากเหลือเกิน คือบน
อยากจะพบความสุขความเจริญ แลวความสุขความเจริญนัน้ อยูท ไ่ี หน ? เวลานีผ้ ู
ตองการความสุขความเจริญจมอยูกับอะไร ? ถึงหาความสุขความเจริญไมไดไมเจอ
ทั้งๆ ที่เราปรารถนาความสุขความเจริญดวยกันทั้งโลก ถาไมแกสาเหตุในจุดนีแ้ ลว ก็ไม
มีทางพบความสุขความเจริญไดอยางพึงใจเลย การปลอยใหจติ พอตัวแลวพนทุกขไป
เอง และการปลอยใหกเิ ลสพอตัวแลวสลัดปดทิง้ คน ปลอยคนใหเปนอิสระ เหมือนเขา
ปลอยนักโทษออกจากเรือนจํานีไ่ มมหี วัง! อยางไรๆ กิเลสจะตองผูกมัดคนไปเรือ่ ยๆ
อยูอยางนี้! นอกจากจะใชสติปญญาพิจารณาดังที่วาแลวเทานั้น จึงจะมีหวังดังใจหมาย!
ฉะนัน้ ศาสนาจึงมีความจําเปนอยางยิง่ กับมนุษย ผูต อ งการความสงบสุขแกตน
และครอบครัว ตลอดการหลุดพนจากการจองจําทัง้ หลาย มนุษยเราจําเปนอยางยิง่ ที่
จะนําศาสนาเขามาเปนเครือ่ งมือดําเนินเปนขัน้ ๆ ไมปลอยตัวตามอําเภอใจ เพราะ
กิเลสเครื่องทําลายความสุขมีหลายประเภทมาก ทานจึงสอนตัง้ แต ทาน ศีล ภาวนา
“ทาน” เพื่อประโยชนอะไร เพื่อความเสียสละความตระหนี่ถี่เหนียว เกีย่ วเนือ่ ง
มาจากความเห็นแกตัว และสงเสริมความละโมบโลภมากใหพอกพูนหัวใจ เห็นอะไรๆ
มีแตจะเอาทาเดียวไมมองดูสังขาร
การใหทานยอมเกิดประโยชนแกผรู บั จากการเสียสละนัน้ ๆ ดังพระเวสสันดร
ทานใหทานเปนตัวอยางอันดีเลิศมาแลวจนกระเทือนโลก “ทาน” แปลวา การใหโดยไม
หวังสิ่งตอบแทนจากผูรับดังเขาซื้อขายกัน ใหดว ยความสงสาร ใหดว ยความอนุเคราะห
ใหดว ยความเชือ่ ความเลือ่ มใส ใหดว ยการบูชาคุณแกทา นผูม คี ณ
ุ แกเรา

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๔๑๖

๔๑๗

การใหทานดวย “วัตถุ” ดวยกําลัง ดวยวิชาความรู เรียกวา “ทาน” เชน วัตถุทาน
เปนตน ผูรับทานก็ไดรับความสุขและความภาคภูมิ เย็นใจ เปนความสุขความสบายทัง้
สองฝาย ผูที่ไดรับการสงเคราะหจากเรานั้นก็มีความสุข เราที่เสียสละใหทานได ก็เทา
กับเราตัดความตระหนี่เหนียวแนน อันเปนสิง่ ทีผ่ กู มัดจิตใจออกไดดว ยเราเองก็เปนสุข
ทีท่ า นสอนไวนเ้ี ปนวิธกี ารปราบกิเลสทัง้ นัน้ การทําใดทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอน
ไว ตองมีความหมายทุกสิง่ ทุกอยาง
“ศีล” ก็เปนเครื่องระงับกิเลสประเภทหนึ่ง
“ภาวนา” ภาวนานีเ้ ปน “ธรรมรวบยอด” ทีจ่ ะฆากิเลสทัง้ หลายที่รวมตัวเขาไป
อยูใ นใจ นีเ่ คยสอนมาแลว การภาวนาก็คือการเรียนรูความจริงของตัวเอง ซึ่ง “มี”
และ “เกิดขึ้น” กับ “กาย” และ “ใจ” อยูเ สมอ เวลานี้เรายังรูความจริงไมได เพราะจิต
เรามันเทีย่ วตําหนิโนนตําหนิน้ี หาความจริงในตัวไมไดวา รางกายเปนอยางไร รางกาย
เปนอยางนั้น สวนนัน้ เปนอยางนัน้ สวนนีเ้ ปนอยางนี้ ตําหนิเขาวันยังค่ําคืนยังรุงทั้งที่ไม
เกิดประโยชนอะไร หากตําหนิอยูน น่ั แล ตามนิสยั มนุษยทใ่ี จ “หลุกหลิก” เพราะจิตมัน
ปลอมไมมีความจริง จึงชมสิง่ ใดวาจริงอยางมีเหตุผลไมได
การปฏิบัติคือการคอยสอดสองดูจิต เฉพาะอยางยิง่ รางกาย จิตใจ จิตใจมี
ความปรุงแตงไปอยางไรบาง หนักเบาในทางใด พิจารณาจิตของตัว และคอยตําหนิติ
เตียนตัวเอง คอยกําจัด คอยหักหาม คอยแกไขกันดวย “สติปญ
 ญา” รางกายเปน
อะไร มีความเจ็บไขไดปวยประการใดบาง จงพิจารณาลงเปน “สัจธรรม” ใหเห็นตาม
ความจริงอยาไปฝน อยาฝน “คติธรรมดา” คือความจริง อยาเอาความ “อยากหาย”เขา
ไปตั้งในทุกขเวทนานั้นๆ จะทําใหทุกขนั้นกําเริบมากขึ้น เพราะความอยากนั้นเปนเรื่อง
ของกิเลสตัณหา แตความตองการรูความจริงนั้นเปนเรื่องของธรรม จงพินิจพิจารณา
ดวยปญญาใหเห็นแจมแจงชัดเจนแลว มันจะแยกตัวออกจากกันเองไมตองสงสัย
ศาสนาทานสอนใหมคี วามเขมแข็ง ไมยอทอ ไมตาํ หนิวาสนาของตัววามีนอ ย จง
ปราบปรามกิเลสซึง่ มีอยูภ ายในใจออกใหสน้ิ ไป แมปรมาณูอยาใหมีเศษเหลือได เพราะ
มัน “ตัวจัญไร” ทั้งสิ้นไมใชของดีเลย การทีโ่ ลกบนกันวา “ทุกขๆ” นัน้ ลวนเปนสาเหตุ
มาจากกิเลสทั้งหมดไมใชสิ่งอื่นใด กิเลสนี้แลเปนเครื่องกดถวงจิตใจของสัตวโลกใหได
รับความทุกขความลําบากเรือ่ ยมา อยาเขาใจวาเปนเพราะอะไรอื่น
ความทุกขเพราะดินฟาอากาศหรือจากสิง่ อืน่ ๆ นัน้ ไมกระเทือนจิตใจมาก
เหมือนกิเลสอันเปน “ขาศึก” ของใจเลย แตเรื่องของกิเลสนี้กระเทือนมากทีเดียว
เพราะเปนตัวพิษตัวภัยของใจโดยตรง ไมมคี าํ วา “ออม” สิ่งอื่นๆ อะไรจะขาดตกบก
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พรองไปบาง ถาจิตใจยังมีความผาสุกอยูด ว ยอรรถดวยธรรมแลว ยังพออยูพอเปนพอ
ไปพออดพอทนกันได
แตถา เปนเรือ่ งของกิเลสแลวมันทําใหเดือดรอนวุน วายมาก
ทําใหกระเสือก
กระสนกระวนกระวายมาก ทําใหทะเยอทะยานมาก ทําใหอยากใหหวิ โหยมาก เปนราคี
ตอจิตใจมาก เวลากิเลสกําเริบมากๆ แมจะมีสมบัตหิ รือมีกองเงินกองทองอยูเ ทาภูเขา
มันก็หาความสุขไมได เพราะตัวกิเลสพาใจใหเปนทุกข จะเอาความสุขมาจากไหน แม
ขึน้ ไปนัง่ บนกองเงินกองทอง ก็จะไปรองครางเพราะความทุกขรอนวุนวายระส่ําระสาย
ทิง้ เนือ้ ทิง้ ตัวอยูบ นกองเงินกองทองนัน้ แล เพราะนี้เปนตัวโรคอันสําคัญ จึงตองแกกนั
ตรงนี้
ความโลภ ความโกรธ ความหลง แตละชนิดๆ เปนโรครายอันใหญโตมาก เปน
โรคอันสําคัญทีเ่ กาะกินอยูภ ายในจิต และเอาจิตใจเปนอาหาร ขูดรีดจิตใจวันยังค่ําคืน
ยังรุงไมมีเวลาอิ่มพออยูอยางนั้น
แตจิตใจนี้ทนทานมาก ถึงจะถูกทรมานดวยกิเลสประเภทใดๆ ก็ยงั ทนทานตัว
อยูอ ยางนัน้ เราถึงไดมองเห็นความทนทานของจิตเราอยูเรื่อยมา ถาหากจิตนีไ้ มแนน
หนามัน่ คงทนตอการเหยียบย่าํ ทําลายของกิเลสประเภทตางๆ แลว จิตนี้จะตองแหลก
เปนผุยผงไปนานแลว ไมมีจิตสิงอยูในรางคนรางสัตวเลย เพราะความทนทานของจิต
สาระสําคัญของจิตจึงทนไดอยูไดเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ไมถกู ทําลายหายสูญไป ฉะนัน้
จิตจึงควรไดรบั ความเหลียวแลจากเจาของอยางใกลชดิ เสมอ ไมควรปลอยไปตาม
บุญตามกรรม จะเปนการซ้ําเติมจิตใหมีความทุกขและเศราหมองยิ่งขึ้น จนถึงขั้น “หมด
หวัง” ดังคนไขเขาหอง “ไอ.ซี.ยู.”
ใจทีม่ กี เิ ลสยอมเปนใจทีม่ ภี าระหนักมาก เวลาจะพาทําความดีใจมันฝนไมอยาก
ใหทาํ เหมือนจะถอนหนามออกจากฝาเทา กลัวแตจะเจ็บปวดถายเดียว ฉะนั้นพอจะทํา
ความดีมีภาวนาเปนตนทีไร เหมือนจะพาเขาตะแลงแกง (เขาสูที่ประหารชีวิต) เหมือน
จูงสุนัขเขาใสฝน เหมือนกับสัตวถกู ไลจะเขาโรงฆาสัตว เหมือนจะถูกประหัตประหาร
ชีวิต เหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบอนัน่ แล เพราะความเปนขาศึกระหวางกิเลสกับ
ธรรมเหมือนขมิ้นกับปูน
พอจะนัง่ ภาวนาบาง ใจเริ่มหาเรื่องมาขัดขวางนานาประการจนนั่งไมลง ราวกับ
พืน้ ทีม่ แี ตขวากหนาม ใจอยูดีๆ ก็เกิดความรุมรอนขึ้นมา เพราะแรงขี้เกียจมันเผาลน
แขนขายกไมขน้ึ ออนเปยกไปหมดราวกับไมมเี สนเอ็นติดตอกัน การเดินจงกรมนัง่ สมาธิ
สวดมนตไหวพระ ภาวนาเพือ่ ชําระจิตใจใหสะอาดปราศจากความฟุง ซานวุน วาย ใจขัด
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ขืนไมอยากทํา มีแตความอืดอาดเนือยนาย เรือ่ งกิเลสเขาครองใจ มันทําใจใหเปน
ขาศึกและเปนอุปสรรคตอความดีทง้ั หลายอยางนีแ้ ล
แตเมื่อพยายามตะเกียกตะกาย พยายามบึกบึนหลายครัง้ หลายหนเขา ใจขัดขืน
ธรรมไมได ก็ยอมทําตามบางขัดขืนบาง ระหวางบาปกับบุญตอสูก นั ไป แพบา งชนะบาง
สวนผลดีกค็ อ ยปรากฏขึน้ ธรรมก็คอยแทรกถึงใจเขาโดยลําดับๆ จิตก็คอ ยเบาขึน้
มาเรือ่ ยๆ ทําความเพียรก็นบั วันคลองแคลวแกลวกลา สติปญ
 ญาก็คอ ยเกิดขึน้ ๆ
กิเลสคอยๆ หลุดลอยไป ใจนับวันเบาและผองใสขึน้ มาโดยลําดับ สติปญ
 ญาก็ยง่ิ มี
ความขยันหมัน่ เพียรจะคิดอานไตรตรอง ความพากเพียรทุกดานดีไปตามๆ กัน จน
สามารถชําระไดหมด
ทีนอ้ี ะไรเลาจะประเสริฐยิง่ กวาจิต ! เอาอะไรมาเทียบไมไดเลย นีแ่ หละ “จิต
คนเรา” ถาวา “เยี่ยม” ก็เยีย่ มทีส่ ดุ ดีก็ดีที่สุด ดีทส่ี ดุ ก็คอื “จิต” เมือ่ ชําระแลว ไมมี
อะไรเสมอเหมือนในโลก เปนแกวสารพัดนึกอยูภ ายในตัว แตเวลาเลวและผาดโผนก็
เลวและผาดโผนที่สุดเชนกัน กอนที่ยังไมไดรับการอบรมฝกฝน
ศาสนธรรมเทานัน้ ทีจ่ ะฉุดลากจิตใจทีใ่ ฝตาํ่ ทําตัวใหเสียคน ขึน้ มาเปน “จิตดี”
เปนจิตเลิศเปนคนประเสริฐได เพราะธรรมเหนือและประเสริฐกวากิเลสบาปธรรมแต
ไหนแตไรมา จึงมีอาํ นาจปราบปรามกันไดทนั เหตุการณเรือ่ ยมาทุกยุคทุกสมัย
“พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ” ผูป ฏิบตั ธิ รรมทัง้ หลายจนซาบซึง้ ถึงใจแลว อยูท ใ่ี ดก็มี
“พุทธ” เขาถึง “พุทธ” ไมเลือกกาลสถานที่ เปน “อกาลิโก” “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็ถงึ
ใจ “สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็ถงึ ใจ อยูที่ไหนก็ปรากฏพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
สถิตอยูที่ใจนี้เลย ทั้งสามรัตนะซึ้งถึงใจอยูตลอดเวลา
คําวา “พระพุทธเจานิพพานไปเปนเวลานานเทานั้นเทานี้ป” ก็ไมมีปญหาขอของ
ใจหนักใจอะไรเลย ไมสนใจคิดใหเสียเวล่าํ เวลา เพราะธรรมอันแทจริงคืออะไร พุทธะ
อันแทจริงคืออะไร สังฆะอันแทจริงคืออะไร ก็คอื ธรรมทีป่ รากฏชัดอยูภ ายในจิตเรา
จิตทานที่บริสุทธิ์เทานั้น
“ธรรม” กับใจนีเ้ ปนฉันใด พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆกเ็ ปนฉันนัน้ ฉะนัน้
ทานผูส น้ิ สงสัยในธรรมแลวทานจึงไมคดิ ใหเสียเวล่าํ เวลาวา “พระพุทธเจานิพพานไป
นานแลว” เสียใจเกิดไมทันทาน ปฏิบัติอยางไรก็ไมไดมรรคไดผล !” ตามเรื่องของ
“กิเลส” มันหลอกลวงไป
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สําหรับทานผูรูธรรม ทานไมคดิ แบบคนโงตดั หนามกัน้ ตัวเองอยางนัน้ พระพุทธ
เจา เราอยูท ไ่ี หนทานก็อยูท น่ี น่ั ความรูท บ่ี ริสทุ ธิอ์ นั นีก้ บั พระพุทธเจาเทียบกันไดทนั ที
อันนีฉ้ นั ใดอันนัน้ ฉันนัน้ ขอใหเขาถึงความบริสทุ ธิเ์ ถิด “พุทธะ” ของเรากับ“พุทธะ”
ของพระพุทธเจา ไมแยกจากกันเลย ฉันใดก็ฉนั นัน้ ไมมีเรื่องอะไรจะพูดใหยืดยาวยิ่ง
กวานัน้ เพราะเปนเรื่อง “ตะครุบเงา” ไมมีสิ้นสุด
เอาตัวจริงมาพูดเลยดีกวา “พุทธะ” นีฉ้ นั ใด “พุทธะ” ของพระพุทธเจาก็ฉนั นัน้
“พุทธะ” อันนีจ้ ะอันตรธานสูญไปไหน รูอยูในตัวเองแลว แลวพระพุทธเจาเปนอยางไร
ก็หมดปญหา ธรรมแทคืออะไร ก็อยูท ใ่ี จนีก้ ลมกลืนเปนอันเดียวกัน พระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ โดยหลักธรรมชาติแลว คือธรรมทั้งแทงอยูภายในใจของผูบริสุทธิ์
นัน้ แล ผูนั้นจึงไมมีความสงสัยพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แมแตนอ ย แมจะไม
เคยเห็นพระองคก็ตาม ไมเคยเห็นพระสงฆอรหัตอรหันตที่เปนสาวกทานก็ตาม ความ
บริสทุ ธิน์ แ้ี ลเปนสักขีพยานใหทราบชัดวา พระพุทธเจาคืออะไร พระธรรมคืออะไร พระ
สงฆคืออะไร เวลานี้พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สถิตอยูใ นทีเ่ ชนไร แลววันนีพ้ ทุ ธ
ทานกับพุทธเรา ? ใจรูรูอยางไร วิเศษวิโสอยางไรบาง เปนธรรมชาติอยางไรบาง อันนัน้
ก็ธรรมชาติอยางนัน้ เหมือนกัน จึงหาที่สงสัยไมได
นีแ่ หละการเขาถึง “พุทธะ” ธรรมะ สังฆะ แท เขาถึงทีใ่ จ เมือ่ กิเลสหลุดลอย
ออกไปหมดแลว ก็มีแตธรรมชาติที่อัศจรรยนี้เทานั้น “จิต” เมื่อทําใหประเสริฐก็
ประเสริฐไดอยางนี้ !
แตกอนที่ไมประเสริฐก็เพราะมันโง โงที่สุดก็คือจิตดวงนี้ กิเลสผูท ท่ี าํ ใหโงนน้ั
แหละมันถึงไดโง แต “ธรรมชาติที่ทําคนใหโง” นั้นมันอยูบนหัวใจของเราจึงโง ถาเอา
อันนัน้ ออกแลว จะวา “โง” วา “ฉลาด” ก็ไมมีปญหาที่จะพูดกันอีก โลกทัง้ โลกจะมีความ
สงบรมเย็นก็เพราะใจที่ไดรับการอบรม ซึง่ เปนผูพ าดําเนินงานทุกสิง่ ทุกอยาง ทัง้ กาย
และวาจาที่จะเอียงไปทางใด สอออกมาจากใจผูบ งการ บงการถูกหรือบงการผิด กิรยิ าก็
ออกมาตามนัน้
จิตไดรับการอบรมมาอยางไรบาง การแสดงออกจะเปนไปตามที่อบรม ถาไมได
อบรม ไมมีเหตุมีผล มีแตกเิ ลสเต็มหัวใจและบงการ แลวก็ยง่ิ พาคนอืน่ ใหเดือดรอน
ดวยมากมาย โลกที่รอนก็เพราะใจดวงนี้พาใหรอน คนเราที่กระสับกระสายระส่ําระสาย
หาที่ยึดที่ถือไมได อะไรก็วา ดี ๆ ทั้งนี้เพราะกิเลสเผาลนจนยับยั้งตั้งตัวไมได ความเปน
บาเพราะกิเลสรุมนี้ยากที่จะมีวันสรางลงได ถาไมแสวงหาครูอาจารยที่เปนอรรถเปน
ธรรมในการอบรมสัง่ สอน คนๆ นัน้ ตองเปนบาโลภ บาโกรธ บาหลง บายศ บาอํานาจ
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บาความมั่งมีดีเดนไปเรื่อยจนวันตาย ไมมีทางระลึกรูตัวไดโดยลําดับ ดับไปตายไป
เพราะบาเหลานั้นฉุดลากไปไมมีวันโผลตัวขึ้นมาได
ฉะนัน้ คําวา “ปณฺฑติ านฺจ เสวนา” การคบคาสมาคม ไดยินไดฟงธรรมของ
ปราชญและครูอาจารยอยูเสมอ จึงเปนมงคลอันสูงสุด
แตการ “สัง่ สมกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง ราคะ ตัณหามากๆ อยาใหบกพรองได
เปนมงคลอันสูงสุด” นัน้ ไมเคยไดยนิ ! และไมเคยเห็นใครในโลกมีความสุขความเจริญ
ทัง้ ภายในใจทัง้ ภายนอกใจ แขงธรรมของพระพุทธเจาบทนี้และบทอื่นๆ เลยในบรรดา
“สวากขาตธรรม”
อยายอหยอนออนขอตอกิเลสทุกประเภทใหมนั ไดใจและหัวเราะเยาะเยย ทีเ่ คย
อยูใ ตอาํ นาจมันมาแลวก็แสนอาภัพนาอับอายมันมาพอแลว ขออยาใหเรือ่ งทํานองนีม้ ี
ในใจของเราอีกตอไป จงเอาใหกเิ ลสเสียน้าํ ตาบางซิ ที่เปนมามีแตเราเสียน้ําตาเพราะ
แพกเิ ลส เพราะความบอบช้ํา ความทุกขทรมานจากกิเลสดัดสันดาน คราวนีช้ าตินเ้ี อา
ใหกเิ ลสมวนเสือ่ กลับบานลองดู จะมีความสุขความสงาผาเผยเพียงไรเมื่อปลดแอกออก
จากคอแลว
ขอยุติเพียงเทานี้
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