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อบรมใจใหหายพยศ
เราเปนฆราวาสกับเปนพระมีความตางกัน เพราะเราเปนฆราวาสแมจะมีกฎหมาย
บานเมือง หรือระเบียบขอบังคับปกครองอยู แตเรื่องของจิตนั้นมีการเล็ดลอดออกได
ตลอดเวลา นอกจากนั้นกายวาจาก็ยังมีทางเล็ดลอดได เพราะการสนใจตอตัวเองมีนอย
เรื่องระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือกฎหมายบานเมืองนั้น เปนของดีสําหรับผูสนใจ
จะปฏิบัติตาม แมที่สุดกฎขอบังคับของตัวเองที่ตงั้ ขึ้นเพื่อดัดความประพฤติของตนเอง ถา
เรามีความสนใจตอกฎเกณฑของเราแลว เราก็กลายเปนคนดีได แตถาขาดความสนใจก็
ยอมเปนไปไมไดเหมือนกัน
พูดถึงความเปนพระก็ตอ งมีหลักธรรมวินัยเปนเครื่องดัดแปลงกายวาจาใจ แตหลัก
ของพระธรรมวินัยรูสึกจะแปลกตางกับโลกอยูบาง เพราะเปนสวนละเอียดกวากัน ดังนั้นผู
กาวเขามาบวชเปนพระเปนเณรในพระศาสนา โลกทั้งหลายจึงนิยมนับถือกราบไหวและ
พอใจ พรอมทั้งความเลื่อมใสยินดีทจี่ ะสนับสนุนผูที่กาวเขามาสูวงกาสาวพัสตร เพราะเหตุ
วาในประเทศไทยของเรานี้นับถือพระพุทธศาสนา
ยอมทราบเรื่องของพระศาสนาไดดี
มากกวาเมืองที่เขาไมสนใจพุทธศาสนา เมื่อเปนเชนนั้นก็ตองทราบผูที่กาวเขามาบวชใน
พระศาสนา วาจะเปนผูดัดแปลงกายวาจาใจของตน ใหเปนไปตามหลักของพระธรรมวินัย
ซึ่งเปนธรรมที่มีความสวยงามประจําองคของธรรมวินัยอยูแลว
ใหกลายเปนผูมีความ
สวยงามขึ้นไปตามหลักของพระธรรมวินัย โดยทางมารยาทและจิตใจ
หากวาเราไดพยายามดัดแปลงกายวาจาใจของเรา ใหเปนไปตามหลักของพระธรรม
วินัยแลว แมเราเองก็ยังมีความภาคภูมิใจ และเห็นผลประจักษภายในตัวเอง ไมเพียงแต
คนอื่นจะมีความเคารพเลื่อมใสกราบไหวบูชา และใหความสนับสนุนดวยปจจัย ๔ เพียง
เทานั้น เราเองยังรูสึกมีความภาคภูมิใจในเรา ที่ไดพยายามดัดแปลงตนเองใหเปนไปตาม
หลักของพระธรรมวินัยที่พระองคทานตรัสสอนไว ผูที่ดัดแปลงตนใหเปนไปตามหลักของ
พระธรรมวินัยอยางเครงครัดเพียงไร ยอมเปนทีภ่ าคภูมิใจตนเพียงนั้น นอกจากนั้นยังเปน
เหตุใหเชิดชูพระศาสนาซึ่งเปนสวนรวม เพื่อประชาชนทั้งหลายซึ่งเขาไมสามารถจะ หรือไม
มีโอกาสที่จะบวชเหมือนอยางเรา ไดมีความภาคภูมิใจ และมีความเลื่อมใสมั่นคงในพระ
ศาสนา เพราะเหตุแหงพระผูปฏิบัติดีเปนจํานวนไมนอย
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หลักของพระศาสนารวมทั้งพระธรรมและพระวินัยเปนสิ่งที่ลึกซึ้งมาก เพราะสวน
ใหญออกมาจากจิตใจ และดัดแปลงจิตใจมากกวาอื่น กายวาจาจําตองคลอยตามใจที่ได
อบรมตามหลักธรรมะและวินัย ผูมีจิตใจหนักแนนในพระธรรมวินัย กายวาจาจึงเปนที่นาดู
ความประพฤติทกุ ดานเปนที่นาเลื่อมใส และเปนที่ภาคภูมิใจของตัวเองดวย อยูที่ไหนก็
เย็นใจสบาย ก็บัดนี้เราทั้งหลายที่ไดบวชในพระศาสนา ผูที่บวชใหม พึ่งเริ่มบวชไดสองสาม
วันแลวก็ตาม มาอบรมดัดแปลงตนเองกับครูกับอาจารย ก็กรุณาไดทําความมั่นใจตอหลัก
พระธรรมวินัยวา อยางไรตองใหผลคือความรมเย็นแกตนเองโดยแนนอน เมื่อเราได
พยายามประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัย และที่ครูบาอาจารยแนะนําสั่งสอนเรา
การอยูทางฆราวาสเราก็อยูมานาน ความชั่วเราก็เคยไดเห็นเขาทําก็มี เราทําเสียเอง
ก็มี ไมวาความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางจิตใจ ทั้งสามประเภทนี้เปนสิ่งที่เรา
เคยไดเห็นไดยิน และเปนสิ่งที่เราเคยทํามาจนชิน และสามารถทราบไดชัดวา ความชั่วที่
เปนไปในสามทวาร คือ กาย วาจา ใจ ทั้งของเขาและของเรานี้ เปนสิ่งที่เปนขาศึกตอความ
ดีของเรา เพราะถาเราปลอยชองทางใหความชั่วไดมีโอกาสสั่งสมตัวเองขึ้นมา โดยอาศัย
กายวาจาใจเปนเครื่องมือแลว ความชั่วทั้งหมดที่ไดผลิตผลออกมานั้น จะเปนความทุกข
รอนแกผูทํา
เมื่อเราเปนผูที่ไดเคยผานความเปนฆราวาส ผานทั้งความดีความชั่ว และผานทั้ง
การทําดีทําชั่วมาดวยแลว มาถึงขั้นแหงความเปนพระ เรียกวาเปนผูใหญ เราจึงควรคํานึง
เทียบเคียงกับสิ่งที่เราทําดวยความอยากแตเปนความผิดนั้น ใหผลแกเราอยางไรบาง ถา
ใหผลดีเราก็จะทราบชัด ใหผลชั่วก็จะทราบชัดภายในตัวของเราเอง หากวาการทําชั่วเปน
สิ่งที่ใหผลดีตามความชอบใจของผูต องการทําชั่วนั้นแลว การดัดแปลงตนเองใหเปนคนดี
ตามแนวทางของนักปราชญทานสอนไวก็คงไมมีราค่ําราคา คนดีคงไมเกิดขึ้นจากการทําดี
ไดตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาสอน แตจะตรัสตรงกันขาม กลายเปนคนดีเกิดขึน้ เพราะ
การทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วไปเสียทั้งโลก แลวศาสนาที่เปนคําสอนก็ไมปรากฏขึ้นมา กฎหมาย
บานเมืองที่จะบังคับไมใหคนทําชั่วก็จะตั้งขึ้นมาไมได เพราะไมเปนของสําคัญ
แตนี้เพราะเหตุใด ทางโลกกฎหมายบานเมือง ระเบียบขนบธรรมเนียมก็ยังมี ทาง
ธรรมะคือทางพระศาสนาก็มีธรรมวินัย ซึ่งเปนของละเอียดมากกวาทางโลกนั้น เปนเครื่อง
ปกครองรักษาอีก นี่เราก็พอจะทราบไดวาความชั่วนั้นตองเกิดขึ้นจากการทําชั่ว คนที่โลก
พลเมืองดีทงั้ หลายขยะแขยง ไมอยากจะคบคาสมาคมเหลานั้น ลวนแลวตั้งแตคนที่ชวั่ ดวย
การกระทําความชั่วทั้งนั้น ไมใชเปนคนดีพอทีจ่ ะใหเกิดความสนิทสนมและไววางใจเขาได

๓
เลย แตผูที่ประพฤติตวั ตามหลักของศีลธรรมแลว ยอมเปนที่รมเย็นแกโลก แมจะอยู
ฆราวาสก็ทําความรมเย็นแกโลกสงสาร ใครที่มาคบคาสมาคมก็ใหความสนับสนุน ใหความ
อนุเคราะหเทาที่กําลังความสามารถซึ่งเกิดขึ้นจากใจที่มีธรรมเปนประจํา
ผูที่บวชเปนพระก็มีคุณงามความดี ที่จะพอเปนเครื่องดึงดูดของทัง้ คนภายนอกและ
คนภายในคือหมูเพื่อนกันเอง ใหไดรับความเลื่อมใสยินดี นอกจากนั้นยังมีอุบายที่จะ
แนะนําพร่ําสอนในทางที่ดี ตามที่ตนไดดําเนินมาตามหลักธรรมของพระพุทธเจา แกทานผู
มาคบคาสมาคมและมาศึกษาอบรมกับเราดวย
การปฏิบัติธรรมะนี้ก็เชนเดียวกับการประกอบการงานทางโลก ยอมมียากบาง งาย
บาง มีสุขมีทุกขเจือปนกันไปเหมือนกันกับโลก เพราะเปนธุระหนาที่ที่เราจะตองทําดวยกัน
คําวาหนาที่การงานนั้นตองจัดวาเปนภาระของผูสนใจตอการงานจะตองทํา เมื่อทําลงไป
แลวก็ยอมมีความลําบาก แมแตเขาคิดคาคิดขายทําไรทํานา เขายังตองมีความลําบาก
เพราะแดดเพราะฝน เพราะทนตอสิ่งตางๆ ที่ตนจะพึงกระทํา แตผลรายไดก็กระจายขึน้ มา
ใหเขาผูลําบากดวยการงานนั้นไดรับความสุขความสบาย มีสมบัติเงินทองขาวของมากมูน
สมบูรณขึ้นเพราะความขยันหมั่นเพียร
ซึ่งไมเห็นแกความยากและลําบากในการ
ประกอบการงาน
การบําเพ็ญธรรมะก็ยอมมีความยากลําบากเชนเดียวกัน
เรารักษาศีลก็ตองเปน
ภาระ คือระมัดระวัง จะเคลื่อนไหวไปมาทางไหนก็ตองระวัง ไมเชนนั้นศีลก็จะขาดทะลุดาง
พรอย และเปนเหตุใหตัวเองเดือดรอน ความเดือดรอนขึ้นนั้นแลเปนผลที่เกิดขึ้นจากความ
ละเมิดหลักของพระธรรมวินัย กลายเปนความทุกขขึ้นมาแกเรา จึงจําเปนสําหรับนักบวช
จะตองระมัดระวังรักษาตนเอง ไมใหคลาดเคลื่อนจากหลักของพระธรรมวินัย ความ
ระมัดระวังรักษาเชนนี้จัดวาเปนภาระของแตละทานๆ คือมีภาระประจําตัว ไมวากลางคืน
กลางวัน ยืนเดินนั่งนอน เวนเสียแตหลับซึ่งเปนของสุดวิสัยเทานั้น เรื่องการรักษาศีลรักษา
ธรรมตองเปนหนาที่ของผูสนใจตอธรรมะหรือวินัยซึ่งตนรักษานั้น จะตองประคับประคอง
เสมอ
เกี่ยวกับธรรมะลวนๆ คือการบําเพ็ญจิตใจใหมีความสงบเยือกเย็นแกตนเองดวยวิธี
ตางๆ ก็เปนความลําบากลําบน เชน พระพุทธเจาของเราเปนตัวอยาง ปรากฏวาทรงสลบ
ไสลไมรูกี่ครั้งกวาจะไดสาํ เร็จขึ้นมาถึงภูมิแหงความเปนศาสดาสอนโลกได รูสึกวาเปนมา
ดวยความตะเกียกตะกาย เหลือตายแลวนั้นแลจึงปรากฏเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ถายังไม
เหลือตายหรือรอดตายแลวยังเปนพระพุทธเจาไมได การกระทําดวยความลําบากเชนนั้นก็
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ลําบากเฉพาะงานของพระองคทาน
เราที่เปนลูกศิษยของพระพุทธเจา
ผูมีความ
ขยันหมั่นเพียร และมีความแกลวกลาสามารถตอหนาที่การงานที่ชอบตามเพศของตนแลว
จึงควรถือวาเปนความภาคภูมิใจตอหนาที่การงานในเพศของตน อยาไดมีความทอถอย
จิตใจแมจะแสนพยศ ก็จะทนตอความขยันหมั่นเพียรในการอบรมไปไมได
การกลาวถึงเรื่องวิธีการอบรมทั้งหมด เพื่อใจหายพยศเปนลําดับๆ ไปนี้ ลวนแลว
ตั้งแตภาระที่จะตองทําความทุกขความลําบากแกผูบําเพ็ญ
แตถงึ ยังไงเราก็ไมทอดธุระ
เพราะทุกขเพื่อจะนําสุขมาใหนี้เปนทางที่ชอบธรรม
ตามหลักสวากขาตธรรมของ
พระพุทธเจา ซึ่งทานกลาวไววา ทุกฺขสฺสานนฺตรํ สุขํ สุขยอมจะเกิดขึ้นตามลําดับแหงทุกข
นั้นแล คือทุกขดวยการกระทํางานที่ชอบ จะยากลําบากก็ทํา หนักก็ทํา เบาก็ทํา
เชน เราทั้งหลายอดอาหาร ตามธรรมดาโลกทั่วๆ ไปเขาไมมีการอดอาหาร
รับประทานไดวันยังค่ําตามความตองการของตนเอง
แตเราแมจะมีอาหารหวานคาว
มากมายก็ตาม ที่ทายกทายิกานํามาถวายดวยศรัทธา ก็รับแตพอประมาณ วันหนึ่งมื้อหนึ่ง
หรือสองมื้อเปนอยางมาก ถึงเชาชั่วเที่ยง นอกจากนั้นยังมีธรรมะเปนเครื่องดัดแปลงแก
ตนเองอีก สําหรับผูที่มุงตอธรรมหรือมุงตอความขยันหมั่นเพียรอยางแรงกลาขึ้นไปเปน
ลําดับๆ แลวยังอดฉันสองมื้อนั้นเสีย คืองดการฉันสองมื้อกลับมาฉันมื้อเดียว แลว
นอกจากนั้นยังอดอีก วันหนึ่งๆ ไมฉนั ก็ได
เพราะการสังเกตสอดรูเรื่องราวของตนเองที่มอี ยูภายในใจ วาฉันจังหันไปมากเปน
อยางไร ผลปรากฏเวลาภาวนา ทําใจใหไดรับความสงบไหม ฉันนอยเปนอยางไร หรือไม
ฉันเสียเลยในวันหนึ่งๆ จะกี่วันก็แลวแต ตามแตการสังเกตตัวเอง และตามสมควรแกธาตุ
ขันธของตนจะอํานวยใหกี่วัน พรอมทั้งความสังเกตทางดานจิตใจวา การฉันมื้อหนึ่งก็ดี แม
จะฉันมื้อหนึ่งแตฉันเพียงเล็กนอย ไมฉันใหเต็มตามธรรมดาที่เราฉันก็ดี หรือเราอดไปกี่วัน
ก็ดี การภาวนาทางดานจิตใจของเรามีผลอยางไรบาง นี่เปนเรื่องของทานนักปฏิบัติผูมี
ความมุงหวังตอทางพนทุกขเปนขั้นๆ ขึ้นไป จะตองสังเกตตัวเองที่ทําลงไปทุกระยะๆ ใน
การอดอาหารหรือผอนอาหาร
เมื่อจริตนิสัยของทานผูใดถูกกับวิธีใด ดวยการสังเกตสอดรูภ ายในตนเองแลว ก็
พยายามประกอบจุดนั้น ผูที่อดอาหารเรื่อยๆ ฉันไปบาง อดบาง นี่ก็เพราะเหตุที่ตนได
สังเกตสอดรูเ รื่องจิตใจของตนวา มีความสงบเยือกเย็น และมีความแยบคายทางดาน
ปญญา เพราะการพักไมฉันอาหาร แตจะอดเอาเฉยๆ โดยไมคํานึงถึงการภาวนา คือเพื่อ

๕
จะรูอรรถรูธรรม
จนกระทั่งถึงเพื่อความตรัสรูในธรรมขั้นสูงขึ้นไปเพราะการอดอาหาร
เพียงเทานั้นไมถกู ทาง
การอดอาหารนี้เปนการพักผอน หรือเปนการลดหยอนผอนผันธาตุที่มีกําลังมาก
อาจจะทับจิตใจของเราใหดําเนินในการภาวนาไมสะดวกเทานั้น เพราะฉะนั้นการฉันมื้อ
เดียวจึงเปนการตัดกังวล หรือการอดไมฉันในวันหนึ่งๆ จึงเปนเหตุใหธาตุขันธของเรานั้นมี
กําลังลดนอยลงไป ใจที่ไดรับการอบรมดวยธรรมอยูเสมอยอมมีกําลังกลาขึ้นไปเปนลําดับ
ผูที่ถูกกับจริตในการอดอาหารยอมเปนเชนนั้น แลวปรากฏวาผูที่อยูในขั้นแหงความสงบก็
สงบละเอียดเขาไปเปนลําดับในขณะที่อดอาหาร
ผูที่พจิ ารณาทางดานปญญาก็รูสึกวา
คลองแคลววองไว ทันกับเหตุการณที่มาเกี่ยวของกับตนเองเปนระยะๆ ไป นี่แสดงวาถูก
กับจริต เราก็ยึดเอามาดัดแปลงตนเอง
การอดอาหารเราไมไดอดเพื่อใหตาย แตอดเพื่อจะนําธรรมะเขามาหลอเลี้ยงจิตใจ
ซึ่งเปนตัวการสําคัญภายในรางนี้
ใหไดรับความสงบเยือกเย็นและมีความเฉลียวฉลาด
รอบตัว จะไมเปนผูทรงขันธอยูเฉยๆ ยังมีความฉลาดรอบรูตอขันธเพราะอุบายวิธีตางๆ ที่
ตนฝกฝนทรมานตนเองอีกดวย นอกจากนั้นยังสามารถจะถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกตอจิตใจ
ใหหมดไปไดเปนลําดับๆ เพราะวิธีการเชนนี้อีกก็มีจํานวนไมนอย ดังนั้นการอดเพื่อการ
บําเพ็ญดวยความสะดวกนี้จึงไมเปนการขัดแยงตอหลักของพระธรรมวินัย แตจะอดโดยไม
คํานึงถึงการภาวนา มีจุดประสงคที่จะรูอรรถรูธรรม ตลอดถึงความตรัสรูดวยการอดอาหาร
เทานี้ไมถูกทาง เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค ทําความลําบากแกตนเปลาๆ ไมมีผลอันใด
ปรากฏขึ้นเปนเครื่องตอบแทน
เฉพาะอยางยิ่งทานผูเปนนักปฏิบัติ ซึ่งอุตสาหพยายามมาจากสถานที่ตางๆ มา
แสวงหาครูหาอาจารยผูอบรมแนะนําสั่งสอน โปรดไดคํานึงหรือสังเกตเสมอในคําพูดจา
กิริยามารยาทของหมูเพือ่ นและของครูอาจารย อันใดที่จะเปนคติเครื่องเตือนใจตนเอง ให
ถือวานั้นเปนธรรมะของพระพุทธเจา อยานําบุคคลเขามาพาดพิงวาเปนเด็กบาง เปนผูใหญ
บาง หรือวาเขาเปนคนโงเขลาเบาปญญาบาง สวนใดที่เปนคติแกตนเองใหถอื วานั้นเปน
ของดี แมจะอยูกับสุนัขเราก็ยึดมาเปนคติสอนเราได ไมเพียงจะอยูก ับประชาชนพลเมือง
หรือพระเณรหมูเพื่อนดวยกันเทานั้น
เพราะธรรมะมีอยูทั่วไป ทานก็กลาวไวแลววา ธรรมะมีอยูท ุกแหงทุกหน ผลที่สุด
ใบไมรวงทานก็นํามาเปนธรรมะ เปนเครื่องพร่ําสอนตนเองได ผูสนใจตอธรรมะตองเปน
อยางนั้น และการดําเนินตนเองเพื่อไมใหมีการกระทบกระเทือนแกตนเองและหมูเพื่อนที่
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อยูดวยกันสําหรับนักบวชนี้ ควรมองดูเรื่องของตัวเสมอ อยาไดมองดูเรื่องภายนอกคือ
เรื่องของหมูเ พื่อนหรือใครๆ ก็ตาม จะเกิดขอของใจขึ้นมาโดยที่เรามองในแงราย ถาเรา
มองในแงดนี ั้นมองไปทีไ่ หนก็เปนของดี ถามองในแงรายมองไปไหนก็เปนความเดือดรอน
แกตนเอง นั่นคือความผิด เพราะหลักของพุทธศาสนาใหมองดูตัวของเราเปนหลักสําคัญ
มาก
คนอื่นผิดเราก็นํามาเปนคติวา เราอยาทําผิดเชนเขา แตอยาไปตําหนิติโทษเขาเสีย
ทีเดียว หากจะมีโอกาสแนะนําสั่งสอนเขาดวยความจงรักภักดี ก็โปรดไดมองดูนิสัย
กิริยามารยาท หรือโอกาสที่ควรจะแนะนําพร่ําสอนเขาดวยเจตนาอันดีของตน ธรรมดาดี
ยอมชนะชั่วเสมอ เชนเดียวกับสถานที่หรือสิ่งที่สกปรก ยอมกลายเปนของสะอาดขึ้นมาได
ดวยน้ําที่สะอาด หลักธรรมะทั้งหมดเหมือนกับน้ําที่สะอาด ความชั่วไมวาอยูในสถานที่ใด
บุคคลผูใด เมื่อนําธรรมะซึ่งเปนของสะอาดไปลางสิ่งเหลานั้นหรือผูนั้นๆ ยอมจะกลายเปน
ของดีขึ้นมาได นอกจากจะสุดวิสัย แมแตพระพุทธเจาก็ทรงทอดอาลัย
การอยูดวยกันเปนหมูเปนเพื่อนมีหลายทานหลายองค
ยอมมีจริตนิสัยแปลก
ตางกัน แตจริตนิสัยนั้นอยาถือเปนขอหนักแนนจนเกินไปจะเกิดอารมณขอของใจ ใหมองดู
หลักของพระธรรมวินัยซึ่งเปนเหมือนกับรั้วครอบอยู จะเปนจริตนิสัยยังไงก็ตาม ถาไมเปน
การผิดกับหลักของพระธรรมวินัยก็ใหถือวาเปนสมบัติเฉพาะตัวของผูนั้นๆ ไปเสีย เพราะ
แมเราเองก็จะทํานิสัยตัวเองใหเปนเหมือนหมูเพื่อนทุกๆ รายไปก็ทําไมได จึงเรียกวานิสัย
คนมีมากเทาไรนิสัยไมเหมือนกัน กลายเปนนิสัยมากขึ้นมาดวยทันที ผลที่สุดเราจะอยู
ดวยกันเฉพาะเทานี้ก็นิสัยไมเหมือนกัน แตขอสําคัญใหอยูในกรอบของหลักพระธรรมวินัย
นี้ก็ดี
มองดูกันใหมองดูดวยความเมตตา อยาไดมองดูดวยความเพงโทษโกรธแคนในเขา
เพราะไมถูกหูถูกตาหรือถูกจิตใจของตน นี่เปนเรื่องผิด ถาจะแนะนําสั่งสอนเขาก็ขอใหสั่ง
สอนดวยความเมตตาหวังธรรมเปนที่ตั้ง เขาสอนเราเราก็นอมรับดวยธรรม อยานอมรับ
ดวยโลก คือ ความโกรธความไมพอใจ ถือวาตนเปนคนฉลาด หรือมีชาติชั้นวรรณะสูงกวา
หมูเพื่อน มีฐานะดีกวาเขา ถาเปนอยางนั้นสิ่งเหลานี้แลจะมากั้นกางทางความรูความฉลาด
ผลประโยชนของเราที่จะพึงไดจากหมูเพื่อน ก็จะกลายเปนคนขวางโลกไปเสีย ไปอยูที่ไหน
ก็ไมสะดวกสบายสําหรับหมูเพื่อน เพราะเหมือนกับเรือขวางทา หรือกางขวางคอ ไปอยูที่
ไหนหมูเพื่อนก็แตกกระจัดกระจายไปหมด เพราะเราทําตัวของเราใหเปนคนขวางเรา เมื่อ
ขวางเราแลวก็ขวางโลก ขวางหมูเพื่อน หลักธรรมทานใหมองดูตัวเองเพราะเหตุนี้เอง
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เมื่อเรามองดูความเคลื่อนไหวทางกายวาจาใจของเราบกพรองที่ตรงไหน
เราก็
พยายามปรับปรุงตนเอง
จนปรากฏเปนความสมบูรณขึ้นมาตามที่เราเห็นวาจุดนั้น
บกพรอง เมื่อเปนเชนนี้ จะมีมากก็อยูดวยกันเปนสุข จะเปนคนชาติชั้นวรรณะไหนมาอยู
ดวยกันเปนสุขทั้งนั้น เพราะมีหลักธรรมวินัยเปนเครื่องปกครอง ผูกาวเขามาสูวงผากาสาว
พัสตร ก็เปนผูมุงตอหลักของพระธรรมวินัย ไมมีนําเรื่องอื่นเขามาเคลือบแฝงพอจะใหทํา
การกีดขวางตอตนเองและหมูเพื่อนตลอดครูอาจารย ดวยจิตของพระพุทธเจาที่แทจริง จึง
ทําความรมเย็นแกตนและผูอื่นไดดวยเหตุนี้เอง เพราะทานมีธรรมเปนที่ตั้ง ไมมองในแง
ผิดโดยทาเดียว
ถึงเห็นเขาผิดก็มีความเมตตาไมอยากจะใหเขาทําผิด แตไมไดเพงโทษเขา หากมี
โอกาสก็แนะนําสั่งสอนเขาไดเทาที่ควร เมื่อเขาสั่งสอนเราก็นอมรับโดยวิธีเดียวกัน มีความ
ยิ้มแยมแจมใสพออกพอใจตอโอวาทที่เขาแนะนําสั่งสอนเราเพื่อทางที่ดี เมื่อเปนเชนนั้น
ใครจะผิดพลาดก็มีทางจะเปนคนดีได ดวยการแนะนําตักเตือนซึ่งกันและกัน โดยไมถอื กัน
เพราะถือธรรมเปนใหญ นี่ทานเรียกวาธรรมาธิปไตย ถือหลักธรรมเปนที่ตั้ง ไมถือความรู
วิชาอํานาจวาสนาของตัวเปนที่ตั้ง ถาถืออยางนี้แลวจะเปนการกีดขวาง หรือปดชองทางที่
ผูอื่นจะแนะนําสั่งสอน เราก็ไมไดรับความรูความฉลาด
การมองดูตัวเราชื่อวามองธรรม ธรรมอยูกับใจของเรา เมื่อเห็นใจตัวเองก็เห็นใจ
หมูเพื่อน เมื่อสงสารตนเองก็เปนอันวาสงสารหมูเพื่อนในขณะเดียวกัน การสงสารตนเอง
นั้นหมายถึงการสอดสองมองดูเรื่องความผิดพลาดของตน และพรอมอยูเสมอที่จะรับการ
อบรมแนะนําสั่งสอนจากหมูเพื่อนหรือครูอาจารย นี่เปนทางที่ดี อยูด วยกันเปนความสนิท
สนมรมเย็น จะอดบางอิ่มบางจิตใจไมฝดเคืองไมเดือดรอน เพราะมีหลักธรรมเปนเครื่อง
รักษาจิตใจ อยูที่ไหนก็สบาย ขอใหพากันสนใจตอเรื่องของตัวเรา
เราบวชเปนพระ คือเปนผูสละสมบัติตามที่โลกนิยมเขามาหมด มีแตบริขาร ๘ ของ
เรา นี่เปนบริขารประจําพระที่แทจริง นอกจากนั้นไมคอยจําเปนเทาไร การขบการฉันได
อะไรมาฉันไดทั้งนั้น ไมขัดของกับอาหารการฉัน พยายามฝกหัดดัดแปลงธาตุขันธของตน
ใหเปนไปตามเยี่ยงอยางของพระพุทธเจาที่ทรงดําเนินมา เพราะพระองคไมเคยมีความอิด
หนาระอาใจ ขยะแขยง หรือฟุงเฟอเหอเหิมตออาหารการเสวยอยางใดทั้งนั้น จึงสมนามวา
เปนพระพุทธเจาผูรอบคอบในเรื่องโลกทั้งหลาย และสมนามที่วา โลกวิทู ทรงมองเห็นโลก
ไดโดยชัดเจนทั่วถึง ทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งดานวัตถุและนามธรรมรูแจงเห็นจริงไปหมด
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เมื่อรูตามเปนจริงในสภาวธรรมทั่วๆ ไปดวย โลกวิทู แลว การปฏิบัติตอ
สภาพการณทั้งหลาย จึงไมทําใหพระองคทานมีความขัดของยุงเหยิง มีความสะดวกไป
ตลอดพระอิริยาบถจนกระทั่งวันนิพพาน นี่ควรจะเปนคติตัวอยางอันดีสําหรับเราทั้งหลาย
ผูมุงตามเสด็จพระพุทธเจาในนามวาศากยบุตร นี่แหละทางดําเนินเพื่อสันติภายในใจของ
ตน ไมฟงุ เฟอเหอเหิม ไมเดือดรอนกับปจจัยทั้งสี่ คือ อาหารบิณฑบาต เสนาสนะ ที่อยูที่
อาศัย ยาแกโรคแกภัย มีอะไรขบฉันใชสอยอยูกันไปตามเกิดตามมี เปนที่สบายใจ นี่เปน
ความสงบอันหนึ่งของใจ ไมฟุงเฟอ
นอกจากนั้นใจก็จะมีความสงบโดยลําพังตนเอง กาวเขาสูสมาธิ คือ ความแนวแน
ตอหลักธรรม และพิจารณาเห็นสิ่งตางๆ ดวยปญญา ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิด
ในสิ่งทั้งหลายไดดวยปญญาของตนทีพ่ ิจารณาเปนประจํา เรื่องความพนทุกขนั้นเราไมตอง
ไปหาคนกันที่ไหน ขัดของที่ตรงไหนแกลงที่ตรงนั้นดวยปญญา เรื่องความหลุดพนจะ
เปนไปเปนลําดับๆ ที่ทานใหนามวา นิโรธ คําวานิโรธคือความดับทุกขนั้น ไมใชจะดับพรึบ
ทีเดียว ดับทุกขสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียด ดับไปเปนลําดับลําดา ดวยอํานาจของ
ขอปฏิบัติคือ ศีล สมาธิ ปญญา เมื่อดับไดเต็มทีแ่ ลวก็กลายเปนนิพพานขึ้นมาทั้งสดๆ ใน
หัวใจของผูหมดเชื้อแหงกิเลสทั้งหลาย
ผลที่จะปรากฏขึ้นเปนความหมดจดโดยสิ้นเชิงนั้น
ปรากฏขึ้นมาจากความ
ตะเกียกตะกาย ความขยันหมั่นเพียร แมจะทุกขจะยากลําบากลําเค็ญขาดเขินอะไรก็ตาม
ตองถือวาสภาพเหลานี้เปนของธรรมดาของโลกจะตองมีอยูเชนนี้ เพราะความสมบูรณกับ
ความบกพรองนั้นเปนเรื่องของโลก ถาเรารูเทาทันกับความสมบูรณความบกพรองขาดเขิน
ความดีความชั่วทั้งหลายแลวเราก็สบาย ไมไปติดพันกับสิ่งเหลานั้นพอใหเกิดอารมณเพิ่ม
ทุกขเขามาใสหัวใจของเรา อยูที่ไหนเราก็สบาย
หลักความสบายของพระนั้นสบายดวยวิธีปฏิบัติ ไมใชสบายเพราะไมไดทําไรทํานา
ทําเรือกทําสวนซื้อถูกขายแพง ทําราชการงานเมืองอะไร แตสบายดวยการสอดรูกับ
สภาพการณทั้งหลายที่ปรากฏเกี่ยวของกับตนเองทั้งภายนอกและภายใน รูแจงเห็นจริงกัน
โดยแจงชัด แลวถอดถอนภาระความกดถวงจิตใจของตนออกไปเปนขั้นๆ จนกลายเปนผู
หมดภาระไปโดยสิ้นเชิง ดังสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาและพระอรหันตทาน เปนตน ทาน
เหลานี้ทานเดินไปดวยวิธีนี้ ทานจึงถึงความสบายอันสมบูรณ
ดังนั้นบรรดาเราทั้งหลายที่กาวเขามาสูความเปนพระเปนเณรในพระศาสนา จงเปน
ผูทําตนใหเปนคนเลี้ยงงาย อยาจูจี้จุกจิกภายในตนเอง อยาหาเรื่องใสตนเอง วาอันนั้น

๙
หมดอันนี้ยัง อันนั้นขาดเขิน อันนี้บกพรอง ที่นนั่ สบาย ที่นี่ไมสบาย นี่จะกลายเปนเรื่อง
กองทุกขขึ้นมาภายในตัวของเราเพราะเปนเครื่องกังวลกับสิ่งที่วานี้ อยูสบาย ไปสบาย มา
สบาย ฉันสบาย ดวยการไมกังวลกับสิ่งใด นั่นละถูกทางของพระพุทธเจา ผูพยายาม
ดัดแปลงตนเองใหถูกกับหลักธรรมแลวยอมเปนที่สบายเปนลําดับๆ
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทานี้ เอวัง
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

