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สูแคตาย 
 
 ความหนักท่ีสุดก็คือ “ใจ” ความเบาท่ีสุดก็คือ “ใจ” ความหยาบท่ีสุดก็คือ “ใจ”
ความละเอียดหรืออัศจรรยอยางย่ิงก็คือ “ใจ” อยูที่ใจนี้ทั้งนั้น! 
 โลกจะมีความสงบรมเย็น หรอืเกิดความเดือดรอนวุนวายมากนอย ก็ข้ึนอยูกับ
ใจ เพราะใจเปนผูครองรางและครองโลก ใจจึงควรไดรับการอบรมศึกษาไปตามเหตุ
ตามผลซ่ึงเปนแนวทางท่ีชอบ เพื่อจะไดผูนําที่ด ีแสดงออกเปนกิจการงานท่ีชอบธรรม 
 การแสดงออกทุกอาการ เมื่อใจไดรับการอบรมโดยเหตุผลอันเปนแนวทางที่ดีที่
เรียกวา “ธรรม” แลว กิจการงานตลอดความประพฤติยอมเปนไปดวยความราบรื่นดี
งาม ไมแสลงตาแทงใจระหวางเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมวาสวนยอยสวนใหญ ข้ึนอยูกับใจ
เปนสําคัญ ใจน้ีจะวาหนักก็หนักจนเจาของยกไมข้ึน ถายกข้ึนสูความดีงามไดดังทานผูดี
ทั้งหลาย ก็ควรจะผานพนความทุกขความไมดีทั้งหลายไปไดแลว น่ีใครก็นอนจมอยูใน
กองทุกขและความสกปรกโสมมเรื่อยมา ทําไมจึงไมยกใจของตนขึ้นใหพนไปเสีย ทั้งที่รู
อยูดวยกันวา ทุกขอันเกิดจากเหตุชั่วนั้นเปนของไมด ีก็เพราะมันยกไมขึ้นนั่นเอง ใจมัน
ชอบอยูในทุกขโดยไมรูสึกตัว 
 สิ่งที่เราไมรูนั่นแหละคือสิ่งที่เปนนายเรา พูดแลวก็ไมพนจาก “กิเลส” อันเปนตัว
กอเหตุสําคัญ ความไมรูก็ตองทําไปแบบสุมเดา ทําแลวก็เกิดผลข้ึนมาเปนความเดือด
รอนแกตนและผูอ่ืนตอเน่ืองกันไปไมมีท่ีส้ินสุด มันติดอยูท่ีวา “ยกของหนักคือใจไม
ไหว!” ถายกไหว ก็ยกใหพนจากส่ิงกดถวงท้ังหลายท่ีตํ่าชาเลวทรามไปนานแลว ไมตอง
มาวกวนบนทุกขบนยากกันดังท่ีโลกเปนอยูเวลาน้ีเลย ทั้งนี้ก็เพราะยกไมไหวไปไมรอด 
จอดไมถูกตามกฎจราจรของธรรมนั่นเอง มันถึงเกิดขึ้นมาอยูในสภาพที่เกะกะคละเคลา
กับความทุกขยาก ทางปากกัดทางมือฉีก ทางใจบนเพอรําพึงอยูภายใน ที่เรียกวา“กรรม
ของเรา กรรมของเขา ตางคนตางมีและรุมลอมอยูท่ีใจ” 
 ไปกอกําเนิดท่ีไหนก็ตองเสวยสุขทุกขมากนอยท่ีจิตพกไปดวย สวนกุศลกรรม
น้ันตางกัน สงเสริมจิตใหเบาและมีความสุข 
 คําวา “ธรรม” เปนความละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมาก เม่ือจิตกับธรรมมีความ
เก่ียวของกัน ใจแมเคยหนักย่ิงกวาภูเขา ก็กลายเปนจิตเบาและเบาบางจากกิเลสกอง
ทุกขโดยลําดับ จะทําอะไรที่เปนกุศลก็งาย ชื่อความดีความชอบแลวทํางาย! 
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 แตในระหวางท่ีจิตจมอยูกับความหนักหนวงถวงใจน้ัน มันยกอะไรที่เปนความดี
งามไมขึ้น ออนไปหมด ราวกับไมมีกระดูกติดตอกันในรางกาย สูยอมจมอยูอยางน้ันไม
ได เพราะธรรมชาติท่ีจะใหจมน้ันมันมีนํ้าหนักมากกวา เทียบเหมือน “แมเหล็ก” ที่ดึง
ดูดเหล็ก เศษเหล็กเล็กๆ นอยๆ ก็ว่ิงเขาหา “แมเหล็ก” ทั้งหมด เพราะแมเหล็กมีกําลัง
มาก สามารถดึงดูดเศษเหล็กไดตามกําลังของมัน 
 กิเลสตัณหาอาสวะก็มีอํานาจดึงดูดจติใจ ใหหลงกลมายาและรักชอบมันไมมีวัน
จืดจาง เชน ความโลภ โกรธ หลง ราคะตัณหา เปนตน ทั้งที่รูแกใจวาไมด ีแตก็ไมมีใคร
พอใจ “ละ” มัน นอกจากพอใจสงเสริม พอใจคลอยตามมัน โดยไมมีการฝาฝนตาน
ทานดวยความพอใจ เหมือนเวลาพอใจหลงและติดมันสงเสริมมัน ฉะน้ันจึงยากท่ีจะมีผู
ผานพนฝมือของมันไปได เพราะตางเคลิ้มหลับใหมันกลอมจนหมดเพลง ความไมเบื่อ 
ความลุมหลง ไมมีสติระลึกรูตัวบาง ก็คือกิเลสกลอมสัตวโลกน่ันแล 
 ทานที่อยากเปลี่ยนฟงเพลงคือ “ธรรม” ก็จงพยายามยับยั้งชั่งตวงตัวเอง หมุนใจ
เขาหาธรรมดวยความพยายาม ยากก็พยายามลากเข็น พยายามตอสู พยายามบึกบึน 
อยาย่ืนมือใหกิเลสฉุดลาก เดี๋ยวจะไมมีหนังติดเนื้อ จะเปอยผุพังไปเพราะมันเสียหมด 
 กิเลสมันเคยดัดสันดานสัตวโลกมานาน ถาจะเข็ดก็ควรเข็ดไดแลว ไมมีอะไรจะ
วิเศษวิโสไปกวาเทาที่รูอยูเห็นอยูในวงของกิเลสครอบงํานี ้
 ความพากเพียรในธรรมมีเทาไรจงทุมลงไป อยากลัวกิเลสเจ็บ อยากลัวกิเลส
รองไห ใหกลัวเราจมอยูในกองทุกขเพราะกิเลสทําเหตุจะประเสริฐกวา กิเลสไมใชของ
ประเสริฐ ธรรมตางหากประเสริฐเหนือโลก สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ในธรรม
ทั้งหลาย ไมใชเน้ือไมใชปลาพอจะสงวนไวเพ่ือตมแกงกิน จงนําออกมาใชเพื่อ
ประโยชน เพ่ือประโยชนมหาศาลแกตนในอัตภาพน้ี อยารอใหเขานิมนตพระมาจัด
การ “กุสลา มาติกา” ให ทั้งที่เรากําลังโงอยู การนั้นจะไมเปนประโยชนยิ่งกวาเราสราง 
“กุสลา ธมฺมา” คือ ความฉลาดข้ึนมาเองภายในใจขณะท่ียังมีชีวิตอยูเวลาน้ี 
 จงทราบวา “กุสลา ธมฺมา” น้ันทานสอนคนเปนใหฉลาด ไมไดสอนใหคนโง เรา
เปนชาวพุทธและเปนนักปฏิบัต ิ จงพิจารณาไตรตรองความหมายของธรรมใหถูกตอง 
อยาคอยเสวยผลบุญและความฉลาดในเวลาเขาโลงดวย “กุสลา มาติกา บังสุกุล” น่ันคือ
งานท่ีเขาทําใหในเวลาผูตายหมดหวังจากการบําเพ็ญดวยตนเองแลว เขาก็ทําสงเดชให
อยางน้ันเอง ตามนิสัยคนท่ีรักและเคยมีบุญคุณตอกัน มันไมแนเหมือนเราทําเอง คือ
สรางกุศลเอาเองขณะที่มีชีวิตอยู 
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 ถาแนใจในกุศลของตัวท่ีสรางข้ึนมาวาเต็มภูมิภายในใจแลว ก็ไมจําเปนตองไป
รบกวนพระทานมา “กุสลา มาติกา” ใหลําบากในเวลาตายหรือเวลาเขาโลงแลว เพราะ
เราสมบูรณแลว กุสลา หรือไมเราก็พอตัวแลว การตายท้ัง “อ่ิม” ไมใชตายทั้ง ‘หิว” น้ีดี
มาก คําวา “ตายท้ังอ่ิม” น้ันคือความเพียรพอในกุศลธรรมท้ังมวลภายในใจ ดังพระ-
อรหันตทานตาย ไมเห็นใครกลาไปอาจเอ้ือมไปกุสลาใหทานถาไมอยากขายตัว การตาย
ของทานก็ไมเห็นลําบากรําคาญ ทานมักตายคนเดียว อยางสบายหายวุน แมลงหว่ี
แมลงวันก็ไมตอมเหมือนพวกเราชาวยุงชาววุน ตายแตละรายราวกับเกิดขาศึกกลาง
เมือง 
 เร่ืองของทานผูส้ินกิเลสความกังวลและกวนใจกับเร่ืองของพวกเรา ตางกันมาก
ราวกับเกิดอยูคนละโลก ทั้งที่ทานก็เปนมนุษยเหมือนพวกเรา ฉะนั้นเราผูเปนศิษยมีครู
สั่งสอน ควรพยายามดัดจิตใจของตนใหเดินตามรองรอยแหงธรรม 
 แมไมไดอยางทาน ก็พอเปนเครื่องหมายแหง “ลูกศิษย” ท่ีมีครูสอนบาง ส่ิงท่ี
ควรตัดก็ตัด ส่ิงท่ีควรละก็ละบางตามโอกาส ไมควรปลอยตัวใหติดจมอยูกับเรือ่งตางๆ 
สิ่งตาง ๆ จนไมคิดหาทางออกจากทุกขเพ่ือตัวเอง ก็ดูวาโงเสียจนเลยขอบเขตเหตุผล 
 ตามธรรมดาทั่ว ๆ ไป ใครมีอะไรมากนอยใครก็รักสงวน โลกเปนกันมาอยาง
นั้นไมปฏิเสธ แตธรรมเคร่ืองปองกันตัวรักษาตัว ก็ควรใหมีเปนคูเคียงกันไป จะไมเสีย
เปรียบโลกคือกิเลสของตัวจนเกินไป 
 คิดด ู ! พระพุทธเจาผูเปนศาสดา ก็ทรงเสียสละและเสียสละจนหวั่นไหวทั้งแผน
ดินถิ่นที่ทรงปกครอง การเสียสละขนาดน้ันเปนส่ิงเล็กนอยไดหรือ ตองเปนเรื่องใหญโต
มาก จนไมมีใครสามารถทําไดอยางพระองค เวลาเสด็จออกไปทรงผนวชแลว มีใคร
บางท่ีมีความสามารถอาจหาญทางความเพียร ความอดความทนในทุกสิ่งบรรดาปจจัย
ทั้งสี่เหมือนอยางพระพุทธเจา การลดฐานะจากความเปนกษัตริยลงเปนนักบวชอันเปน
เพศแหงคนขอทาน ตองเปนเรื่องใหญโตมาก ฉะน้ันศาสนธรรมจึงเกิดข้ึนในทามกลาง
แหงความลําบากทรมานของพระพุทธเจา ไมใชเกิดข้ึนเพราะความข้ีเกียจออนแอแบบ
สุกเอาเผากิน แตเกิดข้ึนจากความรอดตายของพระสิทธัตถราชกุมารองคอาชาไนย 
 ใครจึงไมควรดุดาลูกๆ หลานๆ ดวยการประมาทพระศาสนาวา “ไอน่ีมัน
เกียจครานนัก เอาไปบวชเสีย” เพราะพระพุทธเจาไมใชชางทําสวม ธรรมของทานไมใช
สวมพอจะเปนเครื่องรับถายมูตรคูถเชนนั้น ศาสนาไมใชหองนํ้าหองสวมหลุมมูตรหลุม
คูถ 
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 ผูที่ประกอบความเพียร ความเสียสละ ความอดความทน จนถึงเปนถึงตาย จะมี
ใครเกินพระพุทธเจาไปไดเลา นี่แหละตนเหตุที่จะไดธรรมอันประเสริฐเลิศโลกเกิดขึ้น
และนํามาประกาศสอนโลกทั่วไป ทานไดมาดวยวิธีน้ันดวยอาการน้ัน ฉะนั้นการที่จะรื้อ
ถอนตนใหพนจากทุกข จึงตองอาศัยความพากเพียรอยางเต็มกําลังความสามารถขาด
ดิ้นไมยอมลดละ ไมยอมถอยหลัง ถาถอยก็ตองจมอีก ไมถอยก็ไมจม คอยคืบคลานข้ึน
มาดวยความเพียรโดยสม่ําเสมอ ก็ยอมจะผานพนไปได 
 รางกายเรานี้ไมมีประโยชนอะไร ถาไมพาทําประโยชนเสียแตเวลานี ้ ตายแลวมี
แตเร่ืองยุงกัน “โอโห ยุงมหายุง นั่นซิมันดูไมได ไอเร่ืองตายน้ีถือกันวาเปนเร่ืองใหญโต
มาก ยุงกันไปหมด คนเปนน่ันแหละตัวยุง หาอะไรมายุงกันไปหมด เห็นแตพระตายก็
ยังยุงมาก ซ่ึงไมนาจะเปนอยางน้ันเลยก็ยังเปนได ทานตายแลวเก็บหมักเก็บดองเอาไว
ไมทราบวากี่เรื่องกี่ราย จะทําปลาราหรือนํ้าปลาก็ไมได แตใจชอบอยางน้ัน หลั่งไหลมา
ยุงดวยกันโดยไมมีเหตุมีผลอะไรที่ไมควรเปนเลย มันก็ยังเปน เพราะใจมนุษยนิยมชอบ
อยางน้ัน 
 เวลายังมีชีวิตอยู จะสนใจประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีใหเกิดจากสกลกายน้ีก็
ไมคอยสนใจ เวลาตายแลวจะใหรางกายน้ีเปนประโยชน มันจะเปนประโยชนไดอยางไร
กัน ถาไมพาทําเสียตั้งแตบัดนี้ ทําใหพอ ! ตายแลวก็ท้ิงไปน่ันเอง จะเปนประโยชนอะไร
อีก ถาเปนประโยชนอยูจะตายไปทําไม มันไมเปนประโยชน เพราะหมดกําลังความ
สามารถสืบตอแลวมันถึงตาย ตายแลวทิ้งลงไป อันใดที่เปนสาระสําคัญซึ่งไดจากการ
กระทําของรางกายนี ้ก็ถือเอาเปนประโยชนตอไป ชื่อวาเปนผูไมประมาท 
 เวลาน้ีชีวิตรางกายของเรากําลังเปนประโยชน ทํากิจการทางโลกก็เปนประโยชน 
ทางธรรมก็เปนประโยชน ฉะนั้นงานทั้งสองประเภทนี้ที่เรายังมีความสามารถทําไดอยู 
เราก็ตองทําไมอยูเปลา 
 งานทางโลกก็ตองทํา เพราะสังขารรางกายมีความจําเปนตอสิ่งเยียวยารักษา อยู
เฉยๆ ไมได ตองมีเครื่องนุงเครื่องหมปกปดสกลกาย มีที่อยูอาศัย มีปจจัยเครื่อง
สนับสนุน อาหารการบริโภคตลอดหยูกยา ไมกําหนดกฎเกณฑวามีมากมีนอย เรื่อง
มนุษยเปนอยางนั้น 
 สัตวเขาไมมีอะไรมากเหมือนมนุษย ผานุงผาหมเขาก็ไมมี ท่ีนอนหมอนมุงเขาก็
ไมม ีหยูกยาแกโรคเขาก็ไมมี เขายังมีความสืบตอเปนสัตวมาได 
 แตมนุษยเราน่ีซิ ถาพูดตามความจริงก็วาออนแอมากกวาสัตว ไปที่ไหน
พะรุงพะรังดวยเครื่องนุงหม ดวยเคร่ืองอยูเคร่ืองกิน เตรียมกันไปเต็มที่เต็มทางกลัวแต
จะอดตาย หยูกยาปลาแปงอะไรพากันหอบห้ิวใหยุงไปหมด แมจะไปวัดเพื่อภาวนาตัด
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กังวล ยังไมสนใจคิดวาความพะรุงพะรังนะคือความกังวลเปนหวงรางกายกลัวจะอด
ตาย ย่ิงกวาจะหวงใจ 
 การกลาวท้ังน้ีมิไดเจตนาตําหนิมนุษยโดยถายเดียว แตเปนอุบายเตือนมนุษย
ใหมีความเขมแข็ง และรูจกัผอนหนักผอนเบา ไมเปนคลังแหงความกังวลบนหัวใจโดย
ถายเดียว แทนท่ีจะเปนคลังแหงธรรม 
 ตามธรรมดาแลวมนุษยมีความฉลาดเหนือสัตว ความตานทานของมนุษยก็ไม
เหมือนสัตว มันผิดกัน มนุษยเราเกิดมาในทามกลางแหงความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
ฉะนั้นความเปนอยูตางๆ จึงตางจากสัตวเปนธรรมดา แตนักปฏิบัติธรรมควรคิดเรื่องนี้
ไวเสมอเพ่ือกันความลืมตัวและออนแอ เวลาไมสบายมีเจ็บไขเปนตน จิตใจจะไมเขม
แข็งเพื่อคนหาความจริงตามหลักสัจธรรม 
 ครั้งพุทธกาลพระบางองคทานไดสําเร็จอรหันต เพราะทุกขเวทนาเวลาเจ็บไขก็ม ี
ทั้งนี้เพราะจิตใจเขมแข็ง เพราะฉะน้ันการกลาวน้ีจงึกลาวเพ่ือจิตใจ โดยเฉพาะใจสําคัญ
มาก เพื่อใจไมสะดุงกลัว ไมระส่ําระสาย ขาดสติปญญาเคร่ืองพิจารณาในเวลาเจ็บปวย 
ดังพระกรรมฐานทานเที่ยวตามปาตามเขา ตัวอยางมีทานอาจารยม่ัน เปนตน หยูกยาก็
ไมไดติดเนื้อติดตัวไปเลย เวลาเจ็บไข 
 “เอา โรคนี้เวลาจะเปนขึ้นมา เปนมาจากที่ไหน ก็เกิดข้ึนภายในรางกายน้ี เชน 
เจ็บไข ปวดหัว เปนตน เวลาเกิดมันก็เกิดขึ้นที่นี่ เวลาหายมันจะหาหยูกยาจากท่ีไหน 
มันเกิดท่ีน่ีมันก็ดับท่ีน่ี ถารางกายหรือจิตใจไมมีความสามารถตานทานกันมันก็ตายท่ีน่ี 
เกิดกับตายเปนของคูกัน โรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นกับดับไป มันก็เปนของคูกัน มันจะเกิด
จะดับที่ไหนถาไมเกิดดับที่นี่” ทานวา 
 “พวกสัตวสาราสิงมีอยูเต็มในปาในเขานี ้ เขาไมไดมีหยูกมียา เขาก็มีธาตุขันธ
เชนเดียวกัน เขาอาจมีเจ็บไขไดปวยไดเชนเดียวกับมนุษยเรา แตทําไมเขาจึงไมสูญพันธุ 
ทําไมเราจึงกลัวตายนัก ออนแอนัก!“ น่ีทานพลิกใจของทาน 
 “เราตองพิจารณาใหรู “สัจธรรม” เปนธรรมโอสถเคร่ืองแกกัน ไมใหจิตใจลุม
หลงสายแสไปกับส่ิงเหลาน้ันอันจะกอความทุกขใหกับตนมากข้ึน” 
 ทานก็พิจารณาจนกระทั่งทราบเรื่องเหตุเรื่องผล ทุกส่ิงทุกอยางภายในรางกาย
เวทนาจิตโดยตลอด โรคภัยไขเจ็บหายไปเลยก็มีดังที่เขียนไวในประวัติของทานอาจารย
มั่น 
 แมโรคมันจะไมหายก็ตาม เรื่องจิตใจนั้นจะตองมีความเขมแข็ง มีความเฉลียว
ฉลาดตอวิธีการปฏิบัติตอตนเอง ซึ่งเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บเปนพิเศษ ผิดกับคนธรรมดา
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อยูมาก น่ีก็เคยไปปฏิบัติมาอยางน้ันเชนเดียวกัน เวลาเจ็บไขไดปวยมากๆ หามใครเขา
ไปเกี่ยวของเลย ถาสมมุติวาอยูกับหมูเพ่ือนอยางน้ี 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 โรคแตละชนิดท่ีเกิดข้ึนก็
ทําใหเกิดทุกขเวทนา ทุกขเวทนาน้ันเปนสัจธรรม เราไมพิจารณาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับ
เราเวลานี้เราจะพิจารณาอะไร เรากลัวสัจธรรมก็เทากับเรากลัวกิเลส เราสูกิเลสไมไดก็
เทากับเรา “แพกิเลส” โดยตรง ถาเราพิจารณาสัจธรรมเขาใจแจมแจงจริงแลว ก็ช่ือวา
เรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได เอา คนลงไปทีเดียว!  
 ทุกขเกิดขึ้นมาจากไหน เปนขึ้นที่ตรงไหน คนลงไป สติปญญาหมุนติ้วไปตาม
อาการของเวทนาท่ีแสดงตัวอยูในรางกายสวนตางๆ กระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอยาง
เต็มที่ในขณะนั้นไดหายไป ขยายตัวออกไป ๆ เพราะสติปญญาไลตอนเขาสูความจริงไป
โดยลําดับ เมื่อเจอความจริงที่ตรงไหน ทุกขเวทนาก็กระจายออก ๆ เห็นอยางชัดเจน
ภายในใจ จนกระทั่งรางกายทุกสวนท่ีเปนกองทุกขซึ่งเกิดจากการเจ็บไขนั้น หายไป
หมดเลย เหลือแตความรูลวนๆ ท่ีสวางไสวครอบรางกายในขณะน้ัน แมแตรางกายท่ี
เคยปรากฏอยูในขณะนั้น พรอมกับทุกขท่ีกลมกลืนเปนอันเดียวกันน้ัน เหมือนกับจะ
แยกกันไมออก ก็กลับกลายหายไป ท้ังรางกายก็หายไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในราง
กายก็หายไป คือรางกายหายไปในความรูสึก เหลือแตความรูซ่ึงเปนส่ิงท่ีอัศจรรยลวนๆ 
ทรงตัวอยู โดยไมมีกําหนดกฎเกณฑวาอยูสูงอยูตํ่าอยูในดินฟาอากาศท่ีไหน หายเงียบ 
ไมมีรางเปนที่สิงสถิตอยูในความรูสึกเวลานั้น น่ัน! เห็นความอัศจรรยข้ึนมาแลว! พอ
ถอนออกมาเทาน้ัน “โรคหายไปเลย!” 
 น่ีเรียกวา “สติปญญาพิจารณาสัจธรรม” เมื่อรูสัจธรรมแลวจะไมถอนทุกขไม
ถอนกิเลสอาสวะจะถอนอะไร เพราะสัจธรรมก็เปนความจริงแตละอยาง ๆ คือทุกขก็
เปนความจริง สมุทัยก็เปนความจรงิ สติปญญาที่เรียกวา “มรรค” ก็เปนความจริง ตาง
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อันตางจริง เมือ่เขาถึงกันแลวตางก็เปนความจรงิลวนๆ จิตจะปลอมมาจากที่ไหนอีก
เมื่อไดใชสติปญญาเปนเครื่องซักฟอกแลว 
 เพราะฉะน้ันจิตจึงแนวแนอยูตามความจรงิของตน คําวา “ยา” หายไปหมด 
เรื่องความคิดถึงหยูกถึง “ยา” คิดไมได ไมมีเวลาไปคิด คิดไปไหน เม่ือคิดไปแลวมันก็
ไมไดผล จึงไมคิดใหเสียเวลา 
 คิดที่ตรงนี ้ตรงที่ควรจะคิดนี ้ เวทนามากนอยเกิดที่ตรงนี้ การเจ็บไขไดปวยเกิด
ข้ึนท่ีรางกายน้ี พิจารณาที่ตรงนี ้สติปญญาก็มีอยูท่ีน่ี คนกันลงที่นี ่หมุนต้ิวๆ ลงไปที่นี ่
พอไดท่ีแลวทุกขเวทนาก็หายหมด! น่ีเรียกวา “ไมเสียผลเสียประโยชน” เรียกวา “รบ
ขาศึกไดชัยชนะ!” 
 หากจะตายในเวลาน้ันจิตก็ไมยอทอ จิตก็สามารถรับรองตัวได หรือชวยตัวเอง
ได ไมใหทุกขเวทนาท้ังหลายเขามาครอบงําจติไดเลย เพราะอํานาจของสติปญญารอบ
ตัว หากวาจะตายลงในขณะน้ัน ก็ตายไปอยาง “สุคโต” ทําใหเบาท้ังกายท้ังใจอยางน้ี
เอง ใจนี้ทําใหฉลาดก็ไดทําใหโงก็ได แลวแตผูนั้นจะปฏิบัติตัวอยางไร 
 ถาจะให “จมอยู” ตั้งกัปตั้งกัลปก็จมได ไมมีวันอ่ิมพอในความจม จมอยูใน 
“วัฏสงสาร” นั่นเอง มีความ เกิด แก เจ็บ ตาย นั้น มันอิ่มพอที่ไหนกัน ถาอ่ิมพอกันได 
สัตวโลกก็ไมควรจะมาเกิดตายกันไมหยุดอยางน้ี 
 ทานจึงสอนวา “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที” แมนํ้าเสมอดวยตัณหาไมมี” ก็ตัณหาน้ี
แลพาใหสัตวเกิดตายไมมีเวลาอิ่มพอ เพราะตัวเหตุคือตัณหาไมเคยมีความอิ่มพอ 
ความเกิดตายอันเปนเครื่องผลักดันจากตัณหา จะหยุดตัวและอิ่มตัวไดอยางไรเลา 
 ฉะน้ันการจะใหความอ่ิมพอของความทุกขและการเกิดตายเปนไปเอง โดย
ไมกําจัดตนเหตุคือ “ตัณหาอวิชชา” ใหส้ินไปจากใจ จึงเปนความหวังที่ลอยลม ไมมี
ความหมายใดๆ ท้ังส้ิน อยาพากันหาญคิด! 
 การเกิดน้ัน เกิดเทาไรตายเทานั้น ตายเทาไรเกิดเทานั้น หรือมากย่ิงข้ึนไป 
เพราะสิ่งที่จะทําใหเกิดคือกิเลสอวิชชาพอตัวเมื่อไร มันไมเคยมีความพอตัวเลย“นตฺถิ 
ตณฺหาสมา นท”ี แมน้ําทะเลหลวงมหาสมุทร ก็สูความอยากท่ีจติท่ีเต็มไปดวย “ตัณหา” 
นี้ไมได ความอยากก็คือกิเลสน่ีเอง มันมีความพอตัวท่ีไหน จงทําความเขาใจอยางถึงใจ
วา ถาจะปลอยใหส่ิงเหลาน้ีพอตัวไปเอง ก่ีกัปก่ีกัลปก็ไมมีหวัง ไมมีฝงไมมีแดนเลย 
เพราะฉะนั้นจึงควรพยายามแก พยายามคล่ีคลาย พยายามบึกบึน พยายามตอสูสลัด
ปดกิเลสเคร่ืองพัวพันท้ังหลายออก เพื่อเขาหาฝงหาแดนพนทุกขไปไดโดยลําดับ ดวย
ศรัทธา ความเพยีร มีสติปญญาเปนสําคัญ! 
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 จงคนคิด พิจารณาลงที่นี่! 
 พระพุทธเจา สาวกท้ังหลายทานพนทุกข ทานไมไดพนจากที่ไหน ทานพนท่ีกอง
ทุกขนี้แล แตถาไมพิจารณากองทุกขก็ไมพน ตองถือเอาทุกขเปนหินลับสติปญญาใหมี
ความแกลวกลาสามารถรูเทาทันกันกับสัจธรรมท้ังส่ี ทุกขท้ังหลายจะไมเปนภัยตอจิต
ใจอีกตอไป ทุกขจะปรากฏตัว “สักแตวาทุกข” แมจะไมดับไปก็ตาม เพราะอํานาจแหง
สติปญญาพิจารณารูรอบทั่วถึงแลว ทุกขเวทนาจะต้ังอยูตามความจรงิของตน ไม
สามารถเขามากระเทือนจิตใจไดเลย เพราะปญญารอบตัวอยูแลว จิตก็จะตั้งอยูตาม
ความจริงของตัว ตางอันตางจริง ไมมีอะไรกระทบกระเทือนกัน เม่ือความจริงเขาถึง
กันแลวไมเกิดเร่ืองตอกัน 
 อันเร่ืองความจริงกับความปลอมท่ีมันวุนกันอยูน้ี ก็เพราะความจอมปลอมขึ้น
แซงหนาไปเรื่อยๆ มันจึงทําใหจิตจมอยูเร่ือยๆ เราเคยบนกันมากเหลือเกิน คือบน
อยากจะพบความสุขความเจริญ แลวความสุขความเจริญน้ันอยูท่ีไหน ? เวลาน้ีผู
ตองการความสุขความเจริญจมอยูกับอะไร ? ถึงหาความสุขความเจริญไมไดไมเจอ 
ทั้งๆ ที่เราปรารถนาความสุขความเจริญดวยกันทั้งโลก ถาไมแกสาเหตุในจดุน้ีแลว ก็ไม
มีทางพบความสุขความเจริญไดอยางพึงใจเลย การปลอยใหจิตพอตัวแลวพนทุกขไป
เอง และการปลอยใหกิเลสพอตัวแลวสลัดปดท้ิงคน ปลอยคนใหเปนอิสระ เหมือนเขา
ปลอยนักโทษออกจากเรือนจําน่ีไมมีหวัง! อยางไรๆ กิเลสจะตองผูกมัดคนไปเร่ือยๆ 
อยูอยางนี้! นอกจากจะใชสติปญญาพิจารณาดังที่วาแลวเทานั้น จึงจะมีหวังดังใจหมาย! 
 ฉะน้ันศาสนาจึงมีความจําเปนอยางย่ิงกับมนุษย ผูตองการความสงบสุขแกตน
และครอบครัว ตลอดการหลุดพนจากการจองจําท้ังหลาย มนุษยเราจําเปนอยางย่ิงท่ี
จะนําศาสนาเขามาเปนเคร่ืองมือดําเนินเปนข้ันๆ ไมปลอยตัวตามอําเภอใจ เพราะ
กิเลสเครื่องทําลายความสุขมีหลายประเภทมาก ทานจึงสอนต้ังแต ทาน ศีล ภาวนา 
 “ทาน” เพื่อประโยชนอะไร เพื่อความเสียสละความตระหนี่ถี่เหนียว เก่ียวเน่ือง
มาจากความเห็นแกตัว และสงเสริมความละโมบโลภมากใหพอกพูนหัวใจ เห็นอะไรๆ 
มีแตจะเอาทาเดียวไมมองดูสังขาร 
 การใหทานยอมเกิดประโยชนแกผูรับจากการเสียสละน้ันๆ ดังพระเวสสันดร
ทานใหทานเปนตัวอยางอันดีเลิศมาแลวจนกระเทอืนโลก “ทาน” แปลวา การใหโดยไม
หวังสิ่งตอบแทนจากผูรับดังเขาซื้อขายกัน ใหดวยความสงสาร ใหดวยความอนุเคราะห 
ใหดวยความเช่ือความเล่ือมใส ใหดวยการบูชาคุณแกทานผูมีคุณแกเรา 
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 การใหทานดวย “วัตถุ” ดวยกําลงั ดวยวิชาความรู เรียกวา “ทาน” เชน วัตถุทาน 
เปนตน ผูรับทานก็ไดรับความสุขและความภาคภูม ิ เย็นใจ เปนความสุขความสบายท้ัง
สองฝาย ผูที่ไดรับการสงเคราะหจากเรานั้นก็มีความสุข เราที่เสียสละใหทานได ก็เทา
กับเราตัดความตระหนี่เหนียวแนน อันเปนส่ิงท่ีผูกมัดจติใจออกไดดวยเราเองก็เปนสุข 
 ท่ีทานสอนไวน้ีเปนวิธีการปราบกิเลสท้ังน้ัน การทําใดท่ีพระพุทธเจาทรงสอน
ไว ตองมีความหมายทุกส่ิงทุกอยาง 
 “ศีล” ก็เปนเครื่องระงับกิเลสประเภทหนึ่ง 
 “ภาวนา” ภาวนาน้ีเปน “ธรรมรวบยอด” ท่ีจะฆากิเลสท้ังหลายที่รวมตัวเขาไป
อยูในใจ น่ีเคยสอนมาแลว การภาวนาก็คือการเรียนรูความจริงของตัวเอง ซึ่ง “ม”ี 
และ “เกิดขึ้น” กับ “กาย” และ “ใจ” อยูเสมอ เวลานี้เรายังรูความจริงไมได เพราะจิต
เรามันเท่ียวตําหนิโนนตําหนิน้ี หาความจริงในตัวไมไดวารางกายเปนอยางไร รางกาย
เปนอยางนั้น สวนน้ันเปนอยางน้ัน สวนน้ีเปนอยางน้ี ตําหนิเขาวันยังค่ําคืนยังรุงทั้งที่ไม
เกิดประโยชนอะไร หากตําหนิอยูน่ันแล ตามนิสัยมนุษยท่ีใจ “หลุกหลิก” เพราะจิตมัน
ปลอมไมมีความจริง จึงชมส่ิงใดวาจริงอยางมีเหตุผลไมได 
 การปฏิบัติคือการคอยสอดสองดูจิต เฉพาะอยางย่ิงรางกาย จิตใจ จิตใจมี
ความปรุงแตงไปอยางไรบาง หนักเบาในทางใด พิจารณาจิตของตัว และคอยตําหนิติ
เตียนตัวเอง คอยกําจัด คอยหักหาม คอยแกไขกันดวย “สติปญญา” รางกายเปน
อะไร มีความเจ็บไขไดปวยประการใดบาง จงพิจารณาลงเปน “สัจธรรม” ใหเห็นตาม
ความจริงอยาไปฝน อยาฝน “คติธรรมดา” คือความจริง อยาเอาความ “อยากหาย”เขา
ไปตั้งในทุกขเวทนานั้นๆ จะทําใหทุกขนั้นกําเริบมากขึ้น เพราะความอยากนั้นเปนเรื่อง
ของกิเลสตัณหา แตความตองการรูความจริงนั้นเปนเรื่องของธรรม จงพินิจพิจารณา
ดวยปญญาใหเห็นแจมแจงชัดเจนแลว มันจะแยกตัวออกจากกันเองไมตองสงสัย 
 ศาสนาทานสอนใหมีความเขมแข็ง ไมยอทอ ไมตําหนิวาสนาของตัววามีนอย จง
ปราบปรามกิเลสซ่ึงมีอยูภายในใจออกใหส้ินไป แมปรมาณูอยาใหมีเศษเหลือได เพราะ
มัน “ตัวจัญไร” ทั้งสิ้นไมใชของดีเลย การท่ีโลกบนกันวา “ทุกขๆ ” น้ัน ลวนเปนสาเหตุ
มาจากกิเลสทั้งหมดไมใชสิ่งอื่นใด กิเลสนี้แลเปนเครื่องกดถวงจิตใจของสัตวโลกใหได
รับความทุกขความลําบากเร่ือยมา อยาเขาใจวาเปนเพราะอะไรอื่น 
 ความทุกขเพราะดินฟาอากาศหรือจากส่ิงอ่ืนๆ น้ัน ไมกระเทือนจิตใจมาก
เหมือนกิเลสอันเปน “ขาศึก” ของใจเลย แตเรื่องของกิเลสนี้กระเทือนมากทีเดียว 
เพราะเปนตัวพิษตัวภัยของใจโดยตรง ไมมีคําวา “ออม” สิ่งอื่นๆ อะไรจะขาดตกบก
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พรองไปบาง ถาจติใจยังมีความผาสุกอยูดวยอรรถดวยธรรมแลว ยังพออยูพอเปนพอ
ไปพออดพอทนกันได 
 แตถาเปนเร่ืองของกิเลสแลวมันทําใหเดือดรอนวุนวายมาก ทําใหกระเสือก
กระสนกระวนกระวายมาก ทําใหทะเยอทะยานมาก ทําใหอยากใหหิวโหยมาก เปนราคี
ตอจติใจมาก เวลากิเลสกําเริบมากๆ แมจะมีสมบัติหรอืมีกองเงินกองทองอยูเทาภูเขา
มันก็หาความสุขไมได เพราะตัวกิเลสพาใจใหเปนทุกข จะเอาความสุขมาจากไหน แม
ข้ึนไปน่ังบนกองเงินกองทอง ก็จะไปรองครางเพราะความทุกขรอนวุนวายระส่ําระสาย 
ท้ิงเน้ือท้ิงตัวอยูบนกองเงินกองทองน้ันแล เพราะนี้เปนตัวโรคอันสําคัญ จึงตองแกกัน
ตรงนี้ 
 ความโลภ ความโกรธ ความหลง แตละชนิดๆ เปนโรครายอันใหญโตมาก เปน
โรคอันสําคัญท่ีเกาะกินอยูภายในจิต และเอาจิตใจเปนอาหาร ขูดรีดจิตใจวันยังค่ําคืน
ยังรุงไมมีเวลาอิ่มพออยูอยางนั้น 
 แตจิตใจนี้ทนทานมาก ถึงจะถูกทรมานดวยกิเลสประเภทใดๆ ก็ยังทนทานตัว
อยูอยางน้ัน เราถึงไดมองเห็นความทนทานของจิตเราอยูเรื่อยมา ถาหากจิตน้ีไมแนน
หนาม่ันคงทนตอการเหยียบยํ่าทําลายของกิเลสประเภทตางๆ แลว จิตนี้จะตองแหลก
เปนผุยผงไปนานแลว ไมมีจิตสิงอยูในรางคนรางสัตวเลย เพราะความทนทานของจิต 
สาระสําคัญของจิตจึงทนไดอยูไดเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ไมถูกทําลายหายสูญไป ฉะน้ัน
จิตจึงควรไดรับความเหลียวแลจากเจาของอยางใกลชิดเสมอ ไมควรปลอยไปตาม
บุญตามกรรม จะเปนการซ้ําเติมจิตใหมีความทุกขและเศราหมองยิ่งขึ้น จนถึงขั้น “หมด
หวัง” ดังคนไขเขาหอง “ไอ.ซี.ยู.” 
 ใจท่ีมีกิเลสยอมเปนใจท่ีมีภาระหนักมาก เวลาจะพาทําความดีใจมันฝนไมอยาก
ใหทํา เหมือนจะถอนหนามออกจากฝาเทา กลัวแตจะเจ็บปวดถายเดียว ฉะนั้นพอจะทํา
ความดีมีภาวนาเปนตนทีไร เหมือนจะพาเขาตะแลงแกง (เขาสูที่ประหารชีวิต) เหมือน
จูงสุนัขเขาใสฝน เหมือนกับสัตวถูกไลจะเขาโรงฆาสัตว เหมือนจะถูกประหัตประหาร
ชีวิต เหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบอน่ันแล เพราะความเปนขาศึกระหวางกิเลสกับ
ธรรมเหมือนขมิ้นกับปูน 
 พอจะน่ังภาวนาบาง ใจเริ่มหาเรื่องมาขัดขวางนานาประการจนนั่งไมลง ราวกับ
พ้ืนท่ีมีแตขวากหนาม ใจอยูดีๆ ก็เกิดความรุมรอนขึ้นมา เพราะแรงขี้เกียจมันเผาลน 
แขนขายกไมข้ึนออนเปยกไปหมดราวกับไมมีเสนเอ็นติดตอกัน การเดินจงกรมน่ังสมาธิ 
สวดมนตไหวพระ ภาวนาเพ่ือชําระจิตใจใหสะอาดปราศจากความฟุงซานวุนวาย ใจขัด
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ขืนไมอยากทํา มีแตความอืดอาดเนือยนาย เร่ืองกิเลสเขาครองใจ มันทําใจใหเปน
ขาศึกและเปนอุปสรรคตอความดีท้ังหลายอยางน้ีแล 
 แตเมื่อพยายามตะเกียกตะกาย พยายามบึกบึนหลายคร้ังหลายหนเขา ใจขัดขืน
ธรรมไมได ก็ยอมทําตามบางขัดขืนบาง ระหวางบาปกับบุญตอสูกันไป แพบางชนะบาง 
สวนผลดีก็คอยปรากฏข้ึน ธรรมก็คอยแทรกถึงใจเขาโดยลําดับๆ จิตก็คอยเบาข้ึน
มาเร่ือยๆ ทําความเพียรก็นับวันคลองแคลวแกลวกลา สติปญญาก็คอยเกิดข้ึน ๆ 
กิเลสคอยๆ หลุดลอยไป ใจนับวันเบาและผองใสข้ึนมาโดยลําดับ สติปญญาก็ย่ิงมี
ความขยันหม่ันเพียรจะคิดอานไตรตรอง ความพากเพียรทุกดานดีไปตามๆ กัน จน
สามารถชําระไดหมด 
 ทีน้ีอะไรเลาจะประเสริฐย่ิงกวาจิต ! เอาอะไรมาเทียบไมไดเลย น่ีแหละ “จิต
คนเรา” ถาวา “เยี่ยม” ก็เย่ียมท่ีสุด ดีก็ดีที่สุด ดีท่ีสุดก็คือ “จิต” เม่ือชําระแลว ไมมี
อะไรเสมอเหมือนในโลก เปนแกวสารพัดนึกอยูภายในตัว แตเวลาเลวและผาดโผนก็
เลวและผาดโผนที่สุดเชนกัน กอนที่ยังไมไดรับการอบรมฝกฝน 
 ศาสนธรรมเทาน้ันท่ีจะฉุดลากจิตใจท่ีใฝตํ่าทําตัวใหเสียคน ข้ึนมาเปน “จิตดี”
เปนจิตเลิศเปนคนประเสริฐได เพราะธรรมเหนือและประเสริฐกวากิเลสบาปธรรมแต
ไหนแตไรมา จึงมีอํานาจปราบปรามกันไดทันเหตุการณเร่ือยมาทุกยุคทุกสมัย 
 “พุทธ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ผูปฏิบัติธรรมท้ังหลายจนซาบซ้ึงถึงใจแลว อยูท่ีใดก็มี 
“พุทธ” เขาถึง “พุทธ” ไมเลือกกาลสถานท่ี เปน “อกาลิโก” “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็ถึง
ใจ “สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉาม”ิ ก็ถึงใจ อยูที่ไหนก็ปรากฏพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
สถิตอยูที่ใจนี้เลย ทั้งสามรัตนะซึ้งถึงใจอยูตลอดเวลา 
 คําวา “พระพุทธเจานิพพานไปเปนเวลานานเทานั้นเทานี้ป” ก็ไมมีปญหาขอของ
ใจหนักใจอะไรเลย ไมสนใจคิดใหเสียเวลํ่าเวลา เพราะธรรมอันแทจริงคืออะไร พุทธะ
อันแทจริงคืออะไร สังฆะอันแทจริงคืออะไร ก็คือธรรมท่ีปรากฏชัดอยูภายในจิตเรา
จิตทานที่บริสุทธิ์เทานั้น 
 “ธรรม” กับใจน้ีเปนฉันใด พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆก็เปนฉันน้ัน ฉะน้ัน
ทานผูส้ินสงสัยในธรรมแลวทานจึงไมคิดใหเสียเวลํ่าเวลาวา “พระพุทธเจานิพพานไป
นานแลว” เสียใจเกิดไมทันทาน ปฏิบัติอยางไรก็ไมไดมรรคไดผล !” ตามเรื่องของ
“กิเลส” มันหลอกลวงไป 
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 สําหรับทานผูรูธรรม ทานไมคิดแบบคนโงตัดหนามก้ันตัวเองอยางน้ัน พระพุทธ
เจา เราอยูท่ีไหนทานก็อยูท่ีน่ัน ความรูท่ีบริสุทธ์ิอันน้ีกับพระพุทธเจาเทียบกันไดทันที 
อันน้ีฉันใดอันน้ันฉันน้ัน ขอใหเขาถึงความบริสุทธ์ิเถิด “พุทธะ” ของเรากับ“พุทธะ” 
ของพระพุทธเจา ไมแยกจากกันเลย ฉันใดก็ฉันน้ัน ไมมีเรื่องอะไรจะพูดใหยืดยาวยิ่ง
กวาน้ัน เพราะเปนเรื่อง “ตะครุบเงา” ไมมีสิ้นสุด 
 เอาตัวจริงมาพูดเลยดีกวา “พุทธะ” น้ีฉันใด “พุทธะ” ของพระพุทธเจาก็ฉันน้ัน 
“พุทธะ” อันน้ีจะอันตรธานสูญไปไหน รูอยูในตัวเองแลว แลวพระพุทธเจาเปนอยางไร
ก็หมดปญหา ธรรมแทคืออะไร ก็อยูท่ีใจน้ีกลมกลืนเปนอันเดียวกัน พระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ โดยหลักธรรมชาติแลว คือธรรมทั้งแทงอยูภายในใจของผูบริสุทธิ์
น้ันแล ผูนั้นจึงไมมีความสงสัยพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แมแตนอย แมจะไม
เคยเห็นพระองคก็ตาม ไมเคยเห็นพระสงฆอรหัตอรหันตที่เปนสาวกทานก็ตาม ความ
บริสุทธ์ิน้ีแลเปนสักขีพยานใหทราบชัดวา พระพุทธเจาคืออะไร พระธรรมคืออะไร พระ
สงฆคืออะไร เวลานี้พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สถิตอยูในท่ีเชนไร แลววันน้ีพุทธ
ทานกับพุทธเรา ? ใจรูรูอยางไร วิเศษวิโสอยางไรบาง เปนธรรมชาติอยางไรบาง อันน้ัน
ก็ธรรมชาติอยางน้ันเหมือนกัน จึงหาที่สงสัยไมได 
 น่ีแหละการเขาถึง “พุทธะ” ธรรมะ สังฆะ แท เขาถึงท่ีใจ เม่ือกิเลสหลุดลอย
ออกไปหมดแลว ก็มีแตธรรมชาติที่อัศจรรยนี้เทานั้น “จิต” เมื่อทําใหประเสริฐก็
ประเสริฐไดอยางนี ้! 
 แตกอนที่ไมประเสริฐก็เพราะมันโง โงที่สุดก็คือจิตดวงนี้ กิเลสผูท่ีทําใหโงน้ัน
แหละมันถึงไดโง แต “ธรรมชาติที่ทําคนใหโง” นั้นมันอยูบนหัวใจของเราจึงโง ถาเอา
อันน้ันออกแลว จะวา “โง” วา “ฉลาด” ก็ไมมีปญหาที่จะพูดกันอีก โลกท้ังโลกจะมีความ
สงบรมเย็นก็เพราะใจที่ไดรับการอบรม ซ่ึงเปนผูพาดําเนินงานทุกส่ิงทุกอยาง ท้ังกาย
และวาจาที่จะเอียงไปทางใด สอออกมาจากใจผูบงการ บงการถูกหรือบงการผิด กิริยาก็
ออกมาตามน้ัน 
 จิตไดรับการอบรมมาอยางไรบาง การแสดงออกจะเปนไปตามที่อบรม ถาไมได
อบรม ไมมีเหตุมีผล มีแตกิเลสเต็มหัวใจและบงการ แลวก็ย่ิงพาคนอ่ืนใหเดือดรอน
ดวยมากมาย โลกที่รอนก็เพราะใจดวงนี้พาใหรอน คนเราที่กระสับกระสายระส่ําระสาย 
หาที่ยึดที่ถือไมได อะไรก็วาดี ๆ ทั้งนี้เพราะกิเลสเผาลนจนยับยั้งตั้งตัวไมได ความเปน
บาเพราะกิเลสรุมนี้ยากที่จะมีวันสรางลงได ถาไมแสวงหาครูอาจารยที่เปนอรรถเปน
ธรรมในการอบรมส่ังสอน คนๆ น้ันตองเปนบาโลภ บาโกรธ บาหลง บายศ บาอํานาจ 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๒๑ 

๔๒๑

บาความมั่งมีดีเดนไปเรื่อยจนวันตาย ไมมีทางระลึกรูตัวไดโดยลําดับ ดับไปตายไป
เพราะบาเหลานั้นฉุดลากไปไมมีวันโผลตัวขึ้นมาได 
 ฉะน้ันคําวา “ปณฺฑิตานฺจ เสวนา” การคบคาสมาคม ไดยินไดฟงธรรมของ
ปราชญและครูอาจารยอยูเสมอ จึงเปนมงคลอันสูงสุด 
 แตการ “ส่ังสมกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง ราคะ ตัณหามากๆ อยาใหบกพรองได
เปนมงคลอันสูงสุด” น้ันไมเคยไดยิน ! และไมเคยเห็นใครในโลกมีความสุขความเจริญ
ท้ังภายในใจท้ังภายนอกใจ แขงธรรมของพระพุทธเจาบทนี้และบทอื่นๆ เลยในบรรดา
“สวากขาตธรรม” 
 อยายอหยอนออนขอตอกิเลสทุกประเภทใหมันไดใจและหัวเราะเยาะเยย ท่ีเคย
อยูใตอํานาจมันมาแลวก็แสนอาภัพนาอับอายมันมาพอแลว ขออยาใหเร่ืองทํานองน้ีมี
ในใจของเราอีกตอไป จงเอาใหกิเลสเสียนํ้าตาบางซิ ที่เปนมามีแตเราเสียน้ําตาเพราะ
แพกิเลส เพราะความบอบช้ํา ความทุกขทรมานจากกิเลสดัดสันดาน คราวน้ีชาติน้ีเอา
ใหกิเลสมวนเส่ือกลับบานลองดู จะมีความสุขความสงาผาเผยเพียงไรเมื่อปลดแอกออก
จากคอแลว 

ขอยุติเพียงเทานี้ 


