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คิดบัญชีตัวเราเอง
ขณะที่เรานั่งฟงเทศน โปรดทําใจใหสบาย ทําความรูสึกไวกับใจโดยเฉพาะ คือไม
สนใจหรือคาดเอาไววาทานจะเทศนเรื่องอะไรบาง และไมสงจิตใจมาอยูสถานที่ทานเทศน
หรือสิ่งที่ทานจะเทศน แตสงใจเขาสูความรูสึกของตน เมื่อจิตไดตงั้ อยูเฉพาะความรูสึกที่จะ
รอรับสัมผัสแหงธรรมนั้น ยอมเปนขึ้นในที่นั่น จิตเมื่อไดรับความสัมผัสจากธรรมไมขาด
ระยะ ความรูสึกของจิตที่จะสืบตอกับธรรมะก็ไมขาดวรรคขาดตอน ตอนนั้นจิตก็ลืมคิดกับ
เรื่องภายนอก และคอยมีความสงบขึ้นเปนลําดับๆ ในขณะที่ฟงเทศน
เวลานี้เปนโอกาสอันดีทบี่ รรดาทานนักใจบุญทั้งหลายไดมาเสาะแสวงหาบุญ พูด
งายๆ ก็คอื เรามาคิดบัญชีของเรา บัญชีในตัวของเราเอง เรื่องคิดอานกับกิจการงาน
ภายนอกเราก็ไดทํามาพอสมควร บัดนี้เราพยายามจะคิดเรื่องบัญชีภายในตัวของเรา การ
พิจารณาเรื่องความเปนมาแหงอัตภาพรางกายของเรา แมจะไมสามารถรูไดในอดีตชาติที่
เคยเปนมาก็ตาม เราก็ถือเอาอัตภาพที่ปรากฏอยูกับตัวของเรา ณ บัดนี้ ขึ้นมาพิสูจน
พิจารณาถึงความเปนมาแหงกาย นับตั้งแตวันเริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ กิจการงานที่
รางกายตองจัดตองทําเปนประจํามาจนถึงวันนี้มีมากเทาไร ผลรายไดมีเทาไรและเสียไป
เทาไร ตอจากนี้ไปจะเปนเวลานานเทาไร ที่รางกายของเรานี้จะทําธุระหนาที่ใหเราไดตาม
ตองการ เราตองคิดบัญชีของเราอยางนี้
เพราะทุกสิ่งในสวนรางกายของเรานี้ ถาเทียบถึงการเดินทางแลวก็ไมมีวันหยุด ถึง
เราจะนอน สวนรางกายที่แปรสภาพอยูตามปรกติของเขาทุกๆ อาการก็ไมไดนิ่งนอนอยู
เหมือนอยางเรา มีความแปรไปอยูเชนนั้น แปรไปเปนลําดับๆ จนถึงจุดสุดทาย นี่เรื่องของ
สวนรางกายเปนเชนนั้น สวนอาการของจิตที่คดิ อยูภายในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ก็ยอม
มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนลําดับเชนเดียวกัน การคิดบัญชีโดยวิธีนี้เปนเหตุที่ใหเราไดชั่ง
น้ําหนักคือผลประโยชนที่เราไดมาแลว และที่จะไดไปขางหนา มารวมกันจะไดประมาณสัก
เทาไร เปนเหตุจะไมใหเรานิ่งนอนใจในความเปนอยูแหงสกลกายเรานี้ และเปนเหตุใหมี
การวิ่งเตนขวนขวาย เพื่อหาคุณงามความดีอันเปนสมบัติของใจที่จะไปสรางโลกใหมขึ้นมา
โลกนี้เรียกวาโลกปจจุบัน ไดแกรางกายของเรา โลกที่ผานมาแลวคือภพคือชาติที่
เปนมาแลว ดับสูญไปแลว แตกสลายไปแลว นั้นเปนโลกเกา โลกที่เราปรากฏอยูบัดนี้ใน
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รางกายของเรา นี่เปนโลกปจจุบัน โลกอนาคตทีเ่ ราจะไปครองขางหนานั้นจะเปนโลกอะไร
เราตองเตรียมพรอมไวเสมอ เตรียมพรอมทรัพยสมบัติภายในใจเพื่อใจดวงนี้ แมจะทํา
ดวยกาย พูดดวยวาจา คิดทางใจในทางที่ถกู ที่เปนกุศล ก็ตองเปนเรื่องเพื่อใจ คือสั่งสม
ทรัพยสมบัติภายในไวอยางพรอมมูล ในขณะที่สังขารรางกายอันเปนเครื่องมือของเรายังมี
อยูซึ่งพอจะดําเนินไปได เราก็ตองอาศัยรางกายอันนี้เปนเครื่องดําเนิน
เชนจะใหทานอยางนี้
ก็ตองอาศัยสวนรางกายไปเสาะแสวงหามาไดดวยความ
บริสุทธิ์แลวใหทานไป การไดมาก็ไดดวยรางกาย การแบงเปนทานก็แบงดวยกาย ยกให
เปนทานก็ตองอาศัยกายนี้เปนเครื่องมือ นี่เปนเครื่องมือสําหรับเราที่จะทํากิจธุระหนาที่
ใดๆ รางกายอันนี้ทานเรียกวาขันธ คือรวมกันอยูเปนหมวดเปนหมู เมื่อผสมกันเขาแลว
ทานใหชื่อวารางกาย หรือวาสังขาร สังขาร แปลวา สวนผสม ไมใชเปนเอกเทศอยูเฉพาะ
ตนเอง เมื่อเปนสวนผสมแลวก็ยอมมีความสลายแปรลงไปตามเรื่องของเขา เราผูเปน
เจาของคือใจซึ่งครองอยูน ี้ จึงควรใหมีความฉลาดรอบคอบตอเรื่องของขันธ จะพาจัดพาทํา
อะไรในเวลามีชีวิตอยูนี้
เพราะโลกเกาเราก็ผานมาแลว มาถึงโลกปจจุบัน ณ บัดนี้ จากนี้ก็จะไปโลกหนาคือ
โลกใหม ไดแกออกจากรางนี้แลวก็จะไปรางนั้น จะเปนรางใดนั้นแลวแตอํานาจของกรรมที่
กายวาจาใจของเราไดสั่งสมเอาไวดวยใจเปนผูบงการ เราอยาใหเสียทาเสียทีที่ไดผานโลก
อันนี้มานาน โลกอันนี้ไมใชเปนโลกที่จะควรสงสัย เพราะเปนโลกที่เราเคยอยูเคยหลับเคย
นอนเคยไปเคยมา เคยสุขเคยทุกข สิ่งเหลานี้ไดผานมาดวยกันทุกคน จึงไมนาสงสัยวาจะ
เปนอะไรตอไปอีก นอกจากจะเปนเชนนี้อยูตลอดกาลของเขาเทานั้น สําคัญที่เราจะ
พยายามดําเนินตัวของเราใหกาวขึ้นอันดับสูงกวานี้เปนลําดับไป ดวยความขยันหมั่นเพียร
หรือดวยความเฉลียวฉลาด รอบรูเรื่องความเปนไปหรือความเปนอยูของเรา นั่นละเปน
หลักสําคัญ
เรื่องของใจแลวอยางไรก็ไมตาย เพราะเรื่องเกิดกับเรื่องตายเปนเรื่องของใจ ธาตุ
ขันธที่จะมาผสมกันเขาเปนรูปรางกลางตัวของเราของทาน เปนขึ้นมาจากใจเปนหลักสําคัญ
ถาเพียงแตธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟเทานี้ไมมีความรูสึกคือใจเขาแทรกสิงเปนเจาเรือนแลว ก็
ไมผิดอะไรกับตนไมภูเขาซึ่งเปนธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟเหมือนกัน ที่ผิดจากสิ่งเหลานั้นก็
เนื่องจากใจซึ่งเปนผูครองรางนี้อยู รูดีรูชั่ว รูสุขรูทุกข รูรอนรูหนาว รูทุกอยาง คําที่วาไมรู
แลวเปนไมมีสําหรับเรื่องของจิต แตเราจะปฏิบัติตอความรูที่รูนั้นดวยอุบายปญญาแยบ
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คายขนาดไหนนั้น ขึ้นอยูกับความแยบคายอันหนึ่ง ซึ่งก็เกิดขึน้ จากจิตอีกเหมือนกัน นีท่ าน
ใหชื่อวาปญญา ความฉลาดรอบตัว
การที่เรานั่งภาวนาเพื่อความสงบของจิตใจนี้ ก็คือการคิดบัญชีตัวเองและสั่งสมคุณ
งามความดีใหมากขึ้น เตรียมพรอมไวที่จะตอสูในวาระสําคัญ การนั่งภาวนา การเดิน
จงกรม การทําคุณงามความดีทุกอยาง แมจะเปนการยากการลําบาก หรือวาเปนความทุกข
ทรมานอยูบางก็ตาม แตเราควรจะคิดถึงเรื่องความทุกขที่มากยิ่งกวานี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นในเรา
ในอนาคตนั้น จะเปนทุกขขนาดไหน เราควรจะคิดไวและเตรียมพรอมไว แมจะมีความ
ทุกขยากลําบากอยูบางก็ทุกขเพือ่ เราไมใชทุกขเพือ่ ใคร การรักษาศีลก็ตอ งเปนทุกข คือ
ไมไดทําตามใจหวัง เราจะทําอะไรก็มขี อหามมีกฎเกณฑบังคับ กฎเกณฑเหลานี้เปนรั้วกั้นที่
จะไปในทางผิดของเรา นี่ก็เปนความลําบากอันหนึ่ง แตก็กลายเขามาเปนความเย็นใจ
สําหรับเราเมื่อรักษาไวได
การอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษภายในจิตใจของตัวเอง ก็
ตองเปนความทุกขความลําบากอยูบาง ไมวารายใดตองเปนเชนเดียวกัน เพราะคําวาการ
กระทําแลวตองมีทุกขแฝงอยูดวยกันทั้งนั้น ภาวนาทานก็เรียกวาการกระทํา เพื่อจะใหเห็น
ผล ตองมีทกุ ขบางลําบากบางเปนธรรมดา ความทุกขความลําบากถาเราจะถือสิ่งเหลานี้มา
เปนหัวหนาหรือมาเปนผูนําเราแลว เราก็จะไปถึงจุดประสงคไมไดเหมือนกัน เพราะไมเคย
เห็นรายใดเลยวาไดไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือสมความมุงมาดปรารถนาเพราะความ
เกียจครานเปนผูนํา นอกจากความขยันหมั่นเพียรบึกบึนอดทนตอกิจการที่ชอบ ซึ่งตนเห็น
แลววาจะเปนผลประโยชนแกตนและสวนรวมเทานั้น แลวอุตสาหพยายาม ยากก็ทํา งายก็
ทํา จะลําบากขนาดไหนก็ทํา นี่เปนทางที่จะนําเราใหพนจากทุกขเปนลําดับๆ ไปไมวาทาง
โลกทางธรรม
คนเกียจครานจะทํางานทางโลกก็ไมพออยูพอกิน ไปที่ไหนหมูเพื่อนก็รังเกียจ ผู
เปนนักบวชเขามาบวชในพระศาสนาเปนคนเกียจคราน ก็ทําใหหนักวัดหนักวา หนักอก
หนักใจครูบาอาจารยและหมูเพื่อน ตลอดถึงประชาชนที่มาเกี่ยวของ ไมอยากจะเคารพ
กราบไหวเพราะเห็นพระเกียจคราน เหตุใดจึงเปนเชนนั้น เพราะหลักธรรมะคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาทุกบททุกบาท ไมปรากฏวาเกิดขึ้นมาจากความเกียจคราน ความออนแอ แต
เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้น
พระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจาทัน ก็เนื่องจากความขยันหมั่นเพียรเปนพื้นฐาน
จนถึงจุดหมายปลายทางได ไมมขี ณะใดที่ธรรมะจะเกิดขึ้นในพระพุทธเจาและสาวกเพราะ
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อํานาจแหงความขี้เกียจขี้คราน ความเห็นแกหลับแกนอน ความเห็นแกตัวโดยไมคาํ นึงถึง
เหตุผลที่จะไดรับความทุกขรอนหรือไม เมื่อเราเปนลูกศิษยของพระพุทธเจา หนักก็ตาม
เบาก็ตาม ทุกขกต็ าม จะลําบากแคไหนก็ตาม ก็ชื่อวาเราเดินทางหรือตามเสด็จ
พระพุทธเจา ไมเปนสิ่งทีจ่ ะควรใหเกิดความอิดหนาระอาใจ เราไปถึงไหนสุดความสามารถ
แลว เราก็ตองอยูท ี่น่นั ผลที่เราจะพึงไดรับซึ่งเกิดขึ้นจากการวิ่งเตนขวนขวายของเราไมได
เสื่อมสูญไปไหน ดังทุกๆ ทานที่ไดอุตสาหมาดวยความเสียสละทุกๆ ดานนี้ จึงเปนที่นา
อนุโมทนาและเห็นใจอยางยิ่งในความอุตสาหพยายามทุกๆ ดาน การทําทั้งนี้หรือการ
อุตสาหทั้งนี้ก็เพื่อเราทั้งนั้น
หลักของการภาวนา ก็เคยไดเรียนใหทานทั้งหลายไดทราบมาหลายครั้งแลว วาทํา
อยางไรจึงจะเปนไปเพื่อความสงบเยือกเย็น นั่งภาวนาทํายังไงเวทนาจึงจะไมรบกวน นี่เรา
คงจะมาคิดเพียงแงวา เรานั่งภาวนาเวทนารบกวน เราอยูเฉยๆ เวทนาก็รบกวนเหมือนกัน
ตอนนั้น แตเราไมเอาเรื่องกับเขา แตเรามาเอาเรื่องตอนนั่งภาวนาเวทนารบกวน นี่รูสึกวา
จะเปนอุปสรรคตอเราตอนนี้ ถาหากวาเวทนารบกวนเราตองถือวาเวทนานี้มีอยูทุกแหงทุก
หนในกายของเรา มีอยูทุกเวลา เราจะเดินไปไหนก็ตองมีทกุ ขเวทนา นั่งที่ไหนนั่งนานก็ตอง
เปนทุกขเวทนา ทํากิจการงานทุกอยางทั้งหนักทัง้ เบาตองเปนทุกขเวทนาทั้งนั้น เวลามานั่ง
ภาวนาก็ตองเปนทุกขเวทนาเหมือนกัน ใหเราเทียบเคียงออกไปกวางๆ อยางนี้ เราก็จะมี
ทางนั่งตอสูก ับเวทนา ใหรูเรื่องของเวทนา เพื่อผลประโยชนที่เราจะใหเกิดขึ้นจากการ
กระทําของเรา
ถาเราจะมาคิดเจาะจงเฉพาะการภาวนาเกิดทุกข เปนความลําบากนี้ ก็จะเปนเหตุ
ใหทอใจไมอยากนั่งภาวนา คือกลัวทุกขกอนแลว พอเริ่มจะนั่งภาวนาทั้งๆ ที่ทุกขยงั ไมเกิด
ก็คลายกับวาทุกขมานั่งอยูตอหนาเรานี้แลว ใหเห็นทุกขกอ นนั่งภาวนา นี่ก็ทําความทอใจ
ใหเราไมอยากจะทํา ผิดถูกเราไมตองไปสนใจกับเรื่องของทุกข แตสนใจกับผลประโยชนที่
จะพึงไดจากการกระทําของเรามากนอย เมื่อทุกขมากเราก็หยุดได ผอนผันสั้นยาวกันไป
เพราะเรื่องของขันธถาเราจะบังคับบัญชา หักโหมจนเกินไปก็ไมดี เพราะเปน
เครื่องมือที่เราจะนําไปใชใหเปนประโยชนไดเปนเวลานาน หากวาเรามีความประหยัดหรือ
รูจักประมาณในการใชขันธของเรา ก็เชนเดียวกับเครื่องมือตางๆ ที่เรานํามาใชเปน
ประโยชนในบานในเรือนของเรา ถาวาควรจะไดผลในขณะนั้น ถึงจะทุกขลาํ บากมากขนาด
ไหนแตจะเปนคติอันหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นไดในเวลานั้นแลว เราก็รีบตักตวง พอสละเปนสละ
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ตายก็สละในเวลานั้น เพื่อผลประโยชนอันยิ่งใหญอันอาจจะเกิดขึ้นไดในขณะนั้น อยางนี้
เราก็ตองตอสู
เพราะการภาวนานั้น ถาหากวาสบเหมาะเขาในเวลาใด ผลยอมปรากฏขึ้นในเวลา
นั้น บางครั้งไมนานผลก็ปรากฏขึ้นใหเห็นประจักษ บางครั้งก็ตอสูก ันเปนเวลาหลายชั่วโมง
บางครั้งถึง ๖ ชั่วโมง ๗ ชั่วโมง ยังตอสูกับเวทนาอยู ยังไมไดผลอะไรเลย นอกจากเห็นแต
ผลที่เปนทุกขขึ้นมาภายในตัว ซึ่งเกี่ยวกับการนั่งมากนั้นเทานั้น แตถึงอยางไรก็ตาม เมื่อจิต
มีความสามารถอาจหาญตอสูกับเวทนา และสนใจที่จะรูเรื่องกับเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกาย
ของเราดวยสติดวยปญญา มีความเพียรเปนเครื่องหนุนหลังแลว เรื่องทุกขเวทนาที่ปรากฏ
ขึ้นอยางเดนชัดและเปนเครื่องทับถมจิตใจของเราอยูนั้น ก็ไมทนตอสติกับปญญาไปได
สามารถจะรูเรื่องของกันและกัน และเวทนาก็ดับลงไดในปจจุบันนั้น จิตก็รวมลงไดอยาง
สนิท เกิดความกลาหาญชาญชัยขึ้นในเวลานั้น นอกจากนั้นยังเปนคติอันสําคัญที่เราจะ
ถือเอาเปนเครื่องดําเนินในเวลาตอไป
ที่กลาวถึงเรื่องทุกขเวทนาอยางหยาบที่วาหนักมากนี้ เพื่อทานผูบําเพ็ญเปนบาง
เวลาจะไดถือเปนคติ ในกาลที่ควรจะตอสูกันก็ตองตอสูอยางนั้น ในขณะที่เวทนาไดดับไป
ดวยอํานาจของการพิจารณารูชัดนั้น จะเปนของแปลกประหลาดกวาเวทนาที่ดับไปธรรมดา
ของตน จิตก็จะเปนจิตแปลกประหลาดและอัศจรรยยิ่งในขณะนั้น เมื่อถอนออกมาแลวก็ได
ความอาจหาญราเริงตอวิธีการดําเนินของตนในกาลขางหนา และเปนสิ่งที่จะเชื่อมั่นในตน
ของตนวาถึงวาระสุดทาย พูดงายๆ ก็คือวาถึงคราวที่เราจะตายจริงๆ เรื่องของทุกขเวทนา
นี้เทานั้นจะเปนเรื่องใหญโตที่สุดในเวลาเชนนั้น หากวาเราไมสามารถจะพิจารณาใหรูเรื่อง
ของเวทนาเหลานั้นเสียตั้งแตบัดนี้ หรือเราไมสามารถจะพิจารณาใหรูรองรูรอยเขาไวบาง
ตั้งแตบัดนี้ ถาถึงเวลาเชนนั้นแลวเราจะปฏิบัติตอเขาอยางไรบาง นี่เราก็ตองเสียหลักอีก
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจนี้ จึงเพือ่ การตอสูเพือ่ เอาชัยชนะมาสูตนเองหลาย
ทางเหมือนกัน
ทางปจจุบันก็คือใหรูใหเห็นประจักษ
แลวเปนความสงบสุขเยือกเย็นเห็นผล
ประจักษขึ้นมาภายในใจของตน นี่อันหนึ่ง วาระตอไปเราก็จะเปนผูแนใจในคติคือความ
เปนไปของเรา วาอยางไรก็ไมตกต่ําเพราะจิตของเราไดอบรม จนปรากฏมีความสงบเยือก
เย็นและกลาหาญตอเรื่องของทุกขเวทนาที่จะผานมาขางหนาแลว ไมมีทุกขเวทนาตัวไหน
จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมา พอจะหลอกหลอนใหเราหลงไดในเวลาจะตาย ถาเราไดรูชัด
เห็นชัดเขาเสียตั้งแตตนมือดวยการภาวนาของเรานี้แลว
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ดังนั้นพระพุทธเจาก็ดี พระสาวกทั้งหลายก็ดี จึงไมปรากฏวาพระองคใดไดมีความ
เหลวไหลตอทุกขเวทนาในขณะที่พระองคทานจะนิพพาน หรือสาวกทั้งหลายทานนิพพาน
ก็ปรากฏแตวานิพพานไปอยางสะดวกสบาย
ไมปรากฏวาไดลุมหลงตอเวทนาอะไรเลย
เนื่องจากจิตทานไดฝกฝนอบรมทานมาจนชํานิชํานาญ และรูเทาทันซึ่งเวทนาที่มีอยูกับกาย
และกับใจของตนโดยละเอียดแลว ทานจึงเปนผูนอกสมมุติทั้งๆ ที่อยูในขันธอันเปนกอน
สมมุติเชนเดียวกับเรา และที่ผานขันธไปแลว ทานก็ไมอยูในวงสมมุติ นี่อํานาจหรือ
อานิสงสแหงการอบรมจิตใจตองเปนผลเชนนี้
เรื่องการเกิดการตายซึ่งเปนปญหาอัน
ใหญโตสําหรับเราผูซึ่งก็เคยเกิดเคยตายดวยกันมา ก็จะเปนเรื่องที่เบาบางลงไปเปนลําดับ
จนถึงกับวาสิ้นสงสัยในปญหาเหลานี้ โดยถือหลักปจจุบันของจิตเปนสักขีพยาน วา
หมดแลวซึ่งเชื้อที่จะใหเกิดตอไปอีก
เชื้อของภพของชาติกไ็ ดแกสิ่งเคลือบแฝงภายในจิตใจ ตามหลักธรรมทานกลาวไว
ในสวนละเอียดวา อวิชฺชาปจฺจยา คําวาอวิชชาไมใชธรรมสวนหยาบ เปนธรรมสวนละเอียด
หมายถึงจิตลวนๆ ธรรมชาตินั้นแลที่เปนเชื้อใหปรากฏภพปรากฏชาติ ปรากฏเปนรูปราง
กลางตัว เปนสัตวเปนบุคคลขึ้นมาใหเราเห็นอยูทั่วโลก คือเกิดก็เปนไปอยูทั่วโลกทั้งสัตวทั้ง
บุคคล ตายก็เปนไปอยูท ั่วโลกทั้งสัตวทั้งบุคคล ไมปดบังกันไดในเรื่องเกิดกับตาย เพราะ
อํานาจของอวิชชาดวงนี้เองที่เปนเชื้ออันสําคัญ แตธรรมชาตินี้เราไมสามารถจะมองเห็น
ดวยตาเนื้อ
ฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงสอนใหพิจารณาทางดานปญญา คนควาดูเรื่องที่มีอยูก ับ
ตัว สิ่งภายนอกเราทําไมสามารถมองรูหรือทะลุปรุโปรงไปหมด รูชัดตามเรื่องของเขาที่เปน
ที่มีอยู
แตสิ่งภายในคือเรื่องของใจของเราก็เปนของมีอยูเชนเดียวกันกับสิ่งภายนอก
เหลานั้น ทั้งๆ ก็รูอยูตลอดเวลา ทําไมเราจะไมสามารถรูเรื่องความเปนมา เปนอยู และ
เปนไปของจิต
เรียนทุกอยางเราก็พอจะเรียนจบ แตเรื่องเรียนจิตนี้ทําไมจะเรียนไมจบถาเราตั้งใจ
เรียนจริงๆ เพราะเรื่องของจิตเปนเรื่องของเรา จิตก็เปนจิตของเรา เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะ
ไมใชผูหนึ่งผูใดจะนํามาพอกพูนหรือเอามาทิ้งใหเรา
แตเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจากความ
บกพรองของเราที่ไมรอบคอบตอสิ่งเหลานั้น สิ่งเหลานั้นก็มีชองทางที่จะรั่วไหลเขามาสู
จิตใจของเราได ใจของเราก็กลายเปนภาชนะสําหรับที่จะรับรองสิ่งเหลานั้นไวใหเปนเชื้อ
และเปนเครื่องรบกวนตนเองอยูตลอดเวลา
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ปญญาที่พระองคทานสอนไววา สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป ไดนําเขามาพินิจ
พิจารณาภายในจิตใจของเราแลว เราตองทราบวิถีทางเดินของใจ จะไปในทางดีทางชัว่ ตอง
รู คิดเปนกิเลสหรือคิดเปนธรรมะก็รู คิดเพื่อถอดถอนกิเลสหรือคิดเพื่อสั่งสมกิเลสก็รู มี
ละเอียดขนาดไหนปญญาก็ละเอียดไปตามกัน เมื่อสิ่งละเอียดตอสิ่งละเอียดเขาถึงกันแลว
ก็ปรากฏเปนความจริงขึ้นมาได เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงเปนพระพุทธเจาที่จริงทั้งองค
สาวกก็เปนสาวกอรหันตจริงทั้งองค ไมมีปลอมแตสวนใดสวนหนึ่ง
ก็ธรรมะของทานเมื่อเรานํามาปฏิบัติ ใหถูกตองตามหลักของสวากขาตธรรมแลว
เราจะเปนคนปลอมมาจากที่ไหน เพราะธรรมะก็เปนธรรมะพระพุทธเจา ทุกขสัจ คือทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค หรือที่เรียกวา อริยสัจ ก็เปนอันเดียวกัน สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
จนถึงสัมมาสมาธิก็เปนธรรมออกจากพระโอษฐพระองคเดียว มาแกก็มาแกกิเลสประเภท
เดียวกัน ผลที่จะพึงไดรับจะเปนอื่นไปไมได ตองเปนไปเพื่อความหมดจดพนทุกขได
ดวยกัน จะตางอยูบางก็เพียงชากับเร็วเทานั้น ตามความอุตสาหพยายามที่ตนทําไดมาก
นอย
แมจะยังไมไดหลุดพนไปตามพระพุทธเจา ผลที่จะพึงตามสนองเราในภพนั้นๆ ก็
จะเปนภพชาติที่พึงพอใจ ดวยอํานาจแหงกุศลที่เราไดกอรางสรางเอาไว เปนเครื่อง
สนับสนุนจิตใจของเรา เชนเดียวกับตนผลไมที่เจาของนําไปปลูกในพื้นทีอ่ ันดี สมบูรณดวย
ปุยดวยน้ํา ยอมจะเจริญเติบโตขึ้นไดอยางรวดเร็ว และผลิดอกออกผลใหเปนที่พึงพอใจ
ผลศีล ผลทาน ผลภาวนาของเรา ก็ตองปรากฏขึน้ ภายในจิตเชนนั้นเหมือนกัน
ฉะนั้นขอบรรดาทานผูฟงทั้งหลาย โปรดไดทําความพยายามปรับปรุงตัวของเราให
ไดในวันหนึ่งๆ อยาใหเสียเวล่ําเวลาที่ผานไปๆ ผลประโยชนที่เราจะพึงไดก็เปนสิ่งที่เราจะ
ไดรับเปนลําดับๆ ไปตามประโยคพยายามของเรา จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทานี้ เอวัง
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

