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เทศนอบรมฆราวาส ณ กรมประชาสัมพันธ
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๓๑

ธรรมไมลาํ เอียง
วันนี้ นับเปนโอกาสวาสนาอํานวย ไดมาพบกับพี่ น องทั้ งหลายที่เปนชาวพุท ธ
และไดมีโอกาสแสดงธรรมะใหพี่นองทั้งหลายฟงตามสมควรแกเวล่ําเวลา ดังนั้นกรุณา
ตั้งใจฟงใหจิตสงบรมเย็น ศาสนธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เคยใหความรมเย็น
แกโลกมานานแสนนาน เฉพาะพระพุทธเจาองคปจจุบันนี้ ไดประทานพระสัทธรรมอัน
เปนความรมเย็นแกโลกมาหลังจากปรินิพพานแลว ๒๕๐๐ กวาป ยังไมเคยปรากฏวา
ธรรมนั้นไดเสื่อมคุณภาพไปแตอยางใด นอกจากจิตใจของผูปฏิบัติธรรมอาจเสื่อมหรือ
เสื่อมลงไปเปนราย ๆ คุณภาพแหงธรรมจึงไมปรากฏแกจิตใจประเภทนั้น
เราทั้งหลายตองการอยากจะทราบฤทธาศักดานุภาพแหงธรรมของพระพุทธเจา
วายังทรงไวโดยสมบูรณหรือประการใด กรุณาตั้งใจฟงสําเหนียกศึกษาดวยดี แลวนําไป
ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองคทรงสั่งสอนไว ซึ่งมาจากการบําเพ็ญและรูเห็นธรรมทั้ง
หลายโดยประการทั้งปวงแลว จึงมาประทานศาสนธรรมแกโลกเรื่อยมาจนกระทั่งวัน
ปรินิพพาน คุณธรรมอันประเสริฐเลิศเลอนั้นพระพุทธเจาไดทรงไวแลวตั้งแตวันตรัสรู
จากนั้นก็ประทานพระโอวาทแกพระสงฆ และไดรับคุณธรรมประเภทเลิศเลอนั้นมาโดย
ลําดับ จนกลายเปน พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ แกชาวพุทธของเราเรื่อยมา ถานับ
เปนกาลเปนสมัยก็ ๒๕๐๐ กวาปมาแลว
บางทานอาจจะเขาใจวาศาสนธรรมนี้รวงโรยไปแลว เพราะกาลเวล่ําเวลาทําลาย
ใหสิ้นสูญไป แตความจริงเรื่องศาสนธรรมนั้นทานทรงแสดงไวแลววา อกาลิโก ไมมี
กาลมีสถานที่เวล่ําเวลาเขาไปเกี่ยวของหรือทําลายไดเลย นอกจากผูปฏิบัติธรรมจะเปน
ผูทําลายธรรมของตนเสียเองเทานั้น ผลจึงไมปรากฏแกผนู บั ถือพระพุทธศาสนา
อันการประพฤติปฏิบัติศาสนธรรมนั้นเปนสิ่งสําคัญสําหรับชาวพุทธเรา ถาอยาก
เห็นฤทธาศักดานุภาพของตัวเองก็ดีของธรรมก็ดี พึงสนใจตอการประพฤติปฏิบัติ อยา
ใหปลีกแวะจากรองรอยของศาสดาที่ทรงสอนไวดวยสวากขาตธรรมวาตรัสไวชอบแลว
ธรรมนี้ไมมีปญหาอันใดทั้งสิ้น สวนที่เปนปญหาก็คือเราชาวพุทธเสียเองเปนผูปฏิบัติ
ลุม ๆ ดอน ๆ ไมไดเปนไปตามหลักศาสนธรรม ผลจึงไมคอยปรากฏ นี่แหละเปนเรื่อง
สําคัญ
การปฏิบัติศาสนธรรมทานบอกไววา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ มี ๓ ประการนี้ เปน
ธรรมเกี่ยวโยงกัน ถามีแตการศึกษาเลาเรียนอยางเดียวเทานั้น ก็เทากับเราไดแตชื่อของ
ดับไฟในใจกันเถิด
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กิเลสของธรรม จําไดเพียงเทานั้น กิเลสที่แทจริงซึ่งฝงอยูภายในจิตใจของเราไมถลอก
ปอกเปกบางเลย เพราะฉะนั้นราคะตัณหาความโลกความโกรธความหลงของผูมีแตการ
ศึกษาเลาเรียนเฉย ๆ โดยไมไดทําการปฏิบัติ จึงไมปรากฏวามีสิ่งใดลดหยอนผอนผัน
ลงเพราะจําไดแตชื่อ
ถาเราอยากจะไดตัวจริงก็ลงมือประพฤติปฏิบัติ แมฆราวาสก็ปฏิบัติได อยาวา
แตพระที่มีหนาที่อันเดียวในการปฏิบัติธรรมเลย ศีล ๕ ศีล ๘ นี่สําหรับฆราวาส ศีล ๑๐
,๒๒๗ สําหรับพระสําหรับเณร ถาตางคนตางตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหเปนกฎเปนเกณฑ
มีขอบังคับเขมงวดกวดขันแกตนแลว เราจะเห็นเรื่องของธรรมภายในจิตใจของเราวา
เด็ดขาดขนาดไหน
บรรดาธรรมของพระพุ ท ธเจ ามี ห ลายประเภท เช น เดี ย วกั บ กิ เลสที่ มี ห ลาย
ประเภทเชนเดียวกัน อยางหยาบอยางกลางอยางละเอียด หรือวาอยางเผ็ดรอนอยาง
แสบ ๆ ก็มีเรื่องของกิเลส เพราะฉะนั้น เรื่องของธรรมจึงตองปฏิบัติใหเหมาะสมกัน
เราจึงจะไดเห็นผลของการปฏิบัติของเรา
วันนี้จะไดอธิบายถึงเรื่องจิตตภาวนาใหพี่นองทั้งหลายทราบ ซึ่งเปนภาคปฏิบัติ
ใหรูเห็นภายในจิตใจของตน และหากมีเวล่ําเวลาก็จะคอยอธิบายในแงตาง ๆ ตอไป
การภาวนาคือการขวนขวายการตะลอมจิตของตนเขามาสูอารมณอันเดียว ใหรูอยูภาย
ในจิตใจ ทานเรียกวาภาวนา การภาวนามีหลายประเภท สําหรับผูที่ถูกจริตนิสัยในธรรม
บทใด ในธรรมท านกล าวไวถึ ง ๔๐ ห อ ง นั่ น เป น ธรรมเพื่ อจริต นิ สัย ของผู ป ระพฤติ
ปฏิบัติตามจะยึดไดในขอใด เชน พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรืออานาปานสติ เปนตน นี่คือ
อารมณแหงธรรม อารมณนี้เรานอมเขามาสูจิตใจ นึกบริกรรมภาวนา เชน พุทโธ ๆ ให
จิตของเรารูอยูกับคําบริกรรมนั้น ๆ สืบเนื่องตอกันไป ใจของเราจะรวมกระแสจาก
ความฟุงซานในที่ตาง ๆ เขามาสูจุดเดียวคือความสงบ เมื่อใจมีความสงบใจยอมเย็น
ใจยอมเปนสุขสบาย
จะภาวนาบทใดก็ตาม ผูภาวนาอานาปานสติก็พึงกําหนดลมหายใจเขาหายใจ
ออก ลมจะกระทบสวนใดมาก ใหพึงกําหนดที่กระทบของลมมากนั้นไวเปนอารมณของ
ใจ ลมเขาสัมผัสตรงนั้นก็รู ลมออกสัมผัสตรงนั้นก็รู หรือเราจะตามดวย พุท เขา โธ
ออก ตามแตความถนัดไดท้ังนั้น นี่คือการภาวนาเพื่อผลประจักษภายในจิตใจ พระ
พุทธเจาพระสาวกทั้งหลายลวนแลวแตเปนนักภาวนา ทานไดเปนสรณะของพวกเราทั้ง
หลาย ทานไดดวยการภาวนา พระพุทธเจาทานก็ทรงภาวนาในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ นั้น
ทานทรงกําหนดอานาปานสติ ดังปริยัติทานบอกเอาไวไมมีผิด เมื่อกําหนดอานาปานสติ
จิตของพระองคก็สงบรมเย็นเขาไป จนกระทั่งถึงวาระสุดทายไดตรัสรูขึ้นมาดวยการ
ดับไฟในใจกันเถิด
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ภาวนา แนวทางนี้เปนแนวทางที่ถูกตองดีงาม เปนแนวทางที่จะใหความรมเย็นแกผู
ปฏิบัติตาม และภาวนาบทใดก็ตามซึ่งเปนเรื่องของการตะลอมจิตเขามาสูจิตใจดวย
ความมีสติแลว ยอมจะเปนผลตามจริตนิสัยของผูปฏิบัตินั้นเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น
หลักของการภาวนาจึงเปนสิง่ สําคัญทีส่ ดุ
ทานกลาวไววา บาปมีจริง บุญมีจริง นรกมีจริง สวรรคมีจริง นี้ไมใชผูอื่นผูใด
เปนผูแสดงไว คือ ศาสดาองคเอกที่ทรงรูทรงเห็นเต็มพระทัยแลวจึงไดนํามาสอนโลก
สอนตามสิ่งที่มีที่เปนจริง ๆ ไมไดสอนแบบลูบคลํา เพราะฉะนั้น ผูปฏิบัติเมื่อเขาถึงขั้น
ที่ควรจะรูจะเห็นในสิ่งทั้งหลายที่ทรงแสดงไวแลวนี้ ยอมจะปดไมอยู คําวาบาปมีจะ
ปรากฏที่ไหน บุญมีจะปรากฏที่ไหน นรกมีสวรรคมีพรหมโลกมีนิพพานมีจะปรากฏที่
ไหน ถาไมปรากฏทีใ่ จซึง่ เปนนักรูร นู จ้ี ากการภาวนาของตนเทานัน้ ไมมีที่เกิดไมมีที่รู
สิง่ อืน่ ทัง้ หลายไมมคี วามรู แตใจนี้มีความรู ถึงจะโงเพราะอํานาจของกิเลสครอบ
งําใหโงก็ตาม แตความรูนั้นปดไมอยูตองรูอยูเสมอ เมื่อไดเปดเมฆคือกิเลสซึ่งปดกําบัง
อยางหนาแนนออกไปโดยลําดับดวยจิตตภาวนาแลว ยอมจะรูจะเห็นโดยลําดับลําดาใน
สิ่งที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวสวนใดก็ตาม จะไมตองถามผูอื่นใด เพราะศาสนธรรม
ประกาศไวแลวดวยสวากขาตธรรม วาตรัสไวชอบแลว ทางนี้เปนทางที่จะใหรูใหเห็น
เปนทางที่จะใหละใหถอนในสิ่งที่ควรละควรถอน ในสิ่งที่ควรบําเพ็ญ เปนสิ่งที่จะใหคน
ผูประพฤติปฏิบัติฉลาดรอบรูกับกลมายาของกิเลส ซึ่งมีอยูภายในจิตใจของเราทุก ๆ
ทาน และใหสง่ิ เหลานีเ้ หินหางจางออกไปจากจิตใจ ดวยจิตตภาวนาโดยความมีสติ
ความมีสติเปนสิ่งสําคัญมาก ในการภาวนาถาไมมีสติ นั่งอยูสักกี่วันกี่คืนก็ตาม
ยอมจะไมเห็นผลเห็นประโยชน เพราะสติเปนธรรมชาติที่ควบคุมความรูนั้นไวใหอยูใน
จุดใดจุดหนึ่งที่ตนตองการ เชน กําหนดพุทโธก็ใหอยูในพุทโธ กําหนดธรรมบทใดก็ให
มี สติอยูในธรรมบทนั้ น เมื่ อเรากํ าหนดไวโดยเฉพาะสื บ เนื่ อ งกัน ไปโดยลํ าดั บ ลํ าดา
กระแสของจิตยอมจะรวมเขาสูจุดเดียวคือความรู ไดแกใจ แลวจะสงบเย็น
ความสงบเย็นของใจที่เกิดขึ้นจากสมาธินี้ผิดกับความสงบกับความเย็นใด ๆ
ความสุขที่เกิดขึ้นจากใจนี้เปนความสุขที่แปลกตางจากสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น นี่ทานเรียกวา
ความสงบที่เกิดขึ้นในสมาธิ คําวาสมาธิคือความตั้งมั่น ความสงบของใจเกิดจากการ
ภาวนาหลายครั้งหลายหนแลว ยอมเปนการสรางฐานแหงความมั่นคงขึ้นมาในตัวของ
ตัวเอง จนกลายเปนสมาธิคือความแนนหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจ นี่ตามหลักธรรมที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว ผูปฏิบัติจะตองรูตองเห็นไปตามลําดับนี้ไมเปนอยางอื่น
เมื่อจิตมีความสงบเย็นลงไปแลว ทานสอนใหพิจารณาทางดานวิปสสนา คําวา
วิปสสนา แปลวา ความรูแจงเห็นจริง รูแจงในสิ่งที่มีอยูในตัวของเราของทานทั้งหลายนี้
ดับไฟในใจกันเถิด
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เอง ไม ใชรูแจงในสิ่ งที่ไมมี ท านสอนให พิ จารณาเรื่องธาตุ เรื่องขัน ธ เรื่อ งความเกิด
ความตาย ความแปรสภาพ ความทุกขความทรมาน ความไมเปนสัตวเปนบุคคลภายใน
ตัวของเรา ทั้ง ๆ ที่เรายึดเราถืออยูดวยอํานาจของกิเลส บังคับใหยึดใหถือใหหลงงม
งาย ธรรมะจึงสอนทางดานปญญา ใหสอดสองมองทะลุเขาไปในสิ่งที่มีที่เปนทั้งหลาย
ใหเห็นตามความเปนจริง เมื่อเห็นตามความเปนจริงแลว ยอมจะคลายสิ่งที่เคยยึดเคย
ถือออกมาได
วา นิจฺจํ อยางนี้ นี่เปนเรื่องของกิเลสจับจองเอาไววาเที่ยง หลักธรรมชาติที่แท
จริงที่ธรรมทานสอนเอาไววาไมเที่ยง ในตัวของเรานี้ทุกสัดทุกสวนหาสิ่งที่เที่ยงไมได คํา
วาทุกขก็เหมือนกัน ทุกขขนาดไหนเต็มอยูในหัวใจของเรา เราก็ไมมีทางทราบไดเพราะ
กิเลสป ด บั ง ทราบได แตวาทุ กข หาทางออกหรือสติ ปญ ญาใครครวญพิ นิ จพิจารณา
ความเปนทุกขนั้นมีสาเหตุมาจากไหน เราก็ทราบไมได นี่ละเปนของสําคัญ ทานจึงสอน
ใหพิจารณาทางดานปญญา
เมื่อพิจารณาทางดานปญญา จะพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังในรางกายของเรานี้ซึ่ง
เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครก ยอมเห็นอยางชัดเจนตามความเปนจริงนั้นหาที่คานไม
ได จะพิจารณาเรื่อง อนิจฺจํ ก็แปรอยูตลอดเวลา ทุกขฺ ํ ก็บีบบังคับอยูทั้งทางรางกายและ
จิตใจ อนตฺตา ก็หาสาระอันใดวาเปนตนของตน เปนที่ไววางใจไมได สติปญญาเมื่อ
หยั่งเขาพิจารณาหลายครั้งหลายคนยอมรูแจงแทงทะลุไปโดยลําดับ แลวเปดเผยตัวเอง
ออกเปนระยะ ๆ จากนัน้ ก็สวางกระจางแจงขึน้ มา
ภายในขันธรูรอบขอบชิดไปหมด ไมวาขันธนอกขันธใน ไมวาสภาวธรรมอันใด
ถาลงสติปญญาไดหยั่งไปถึงไหนแลว ความสวางกระจางแจงยอมถนัดชัดเจนขึ้นมาโดย
ลําดับ นั่นแลเปนบอแหงความถอดถอนกิเลส หรือเปนบอแหงความคลายตัวของจิต ที่
เคยยึดมั่นถือมั่นดวยอํานาจของกิเลสที่ทานเรียกวาอุปาทาน นี่หลักของการภาวนาได
แนะนําใหพี่นองทั้งหลายนําไปประพฤติปฏิบัติ ถาอยากจะเห็นความแปลกประหลาด
และอัศจรรยของจิตกับธรรม ที่สัมพันธเกี่ยวเนื่องกันระหวางจิตกับธรรม จนกระทั่งถึง
ธรรมกับจิตกลายเปนอันเดียว จะไมพนจากงานจิตตภาวนาอันเปนเรื่องสําคัญนี้ไปได
เลย ทานผูปฏิบัติทั้งหลายที่อยูในปาในเขาทานก็ปฏิบัติอยางนี้ ตามหลักธรรมของพระ
พุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไว
พูดถึงเรื่องปญญา ปญญามีหลายขั้นหลายตอนมีหลายภูมิ ปญญาขั้นหยาบ ๆ
เราตองไดใชความพินิจพิจารณาบังคับบัญชาใหปญญาทํางาน เพราะปญญายังไมเห็น
คุณคาแหงงานของตน จึงตองไดใชการบังคับบัญชาใหพิจารณา จนกระทั่งปญญานี้ได
เขาใจตามที่สติบังคับตามที่ตนบังคับนั้นแลว ปญญาก็จะมีความขยันหมั่นเพียรมีแกใจ
ดับไฟในใจกันเถิด
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ไปเอง เมื่อปญญาไดทราบโดยลําดับ ปญญาจะมีความขยันหมั่นเพียร มีความอุตสาห
พยายาม มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งที่เปนจริงทั้งหลาย ซึ่งยิ่งไปกวานี้ ละเอียดไป
กวานีโ้ ดยลําดับลําดา สุดทายก็กลายเปนภาวนามยปญญาขึ้นมา
คําวาปญญานั้นทานอธิบายไว ๓ ตอนวาเกิดขึ้นจากอะไรบาง ๑)สุตมยปญญา
ปญญาเกิดขึ้นจากการไดยินไดฟง และเกิดขึ้นจากจินตามยปญญาคือการใครครวญ
พินิจพิจารณา ใครที่ชอบใครครวญผูน้ันมักจะเกิดปญ ญา นี่เปนขอที่ ๒ ขอที่ ๓ คือ
ภาวนามยปญญา ๆ นี้ไมขึ้นอยูกับอันใดทั้งสิ้น แมแตสุตมยปญญาและจินตามยปญญา
ก็ไหลรวมเขาสูภาวนามยปญญาแหงเดียว เมื่อภาวนามยปญญาไดเริ่มไหวตัว คือเริ่ม
คิดคนพินจิ พิจารณาในสภาวธรรมทัง้ หลายทัง้ ภายนอกภายใน ไมมีขอบเขต
คําวาภาวนามยป ญ ญาแล ว สวนมากถือเอาเรื่องของจิตของขันธเป นสถานที่
บําเพ็ญ หรือเปนแนวรบ เปนเวทีตอ สูก นั กับกิเลส ซึ่งเปนตัวจอมปลอมขัดแยงตออรรถ
ตอธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน พินิจพิจารณาดวยภาวนามยปญญาคือปญญาเกิด
ขึ้นจากการพิจารณา เกิดขึ้นโดยลําพังตนเองลวน ๆ โดยไมตองอาศัยการไดยินไดฟง
จากผูหนึ่งผูใดเลย ทานเรียกวาภาวนามยปญญา ภาวนามยปญญานี้ คือ ปญญาที่ไหว
ตัวไปโดยลําดับลําดา ไมตองบังคับบัญชาเหมือนแตกอน เปนปญญาที่ราบรื่นไปโดย
ลําดับ จนกลายเปนปญญาคลองตัว คําวาปญญาคลองตัว คือ มีความสามารถคลอง
แคลวแกลวกลาตอการพิจารณาในสภาวธรรมทั้งหลาย และแกลวกลาตอการฟาดฟน
หัน่ แหลกกับกิเลส
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรัก ความชัง เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล
หุมหอภายในจิตใจนี้มาตั้งกัปตั้งกัลป เพราะฉะนั้นสัตวโลกจึงไมมีวางจากการเกิดตาย
ไมวาจิตวิญญาณดวงใดเต็มไปดวยการเกิดการตาย หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยูอยางนี้กี่
กัปกี่กัลป เปนลาน ๆ กัปลาน ๆ กัลปก็เพราะอํานาจของกิเลสหุมหอปดบัง และกิเลส
ฉุดลากพาใหไปเกิด วิบากกรรมดีชั่วพาใหไปเกิดในที่สูงที่ต่ําลุม ๆ ดอน ๆ เรื่อยมาจน
กระทั่งปจจุบันนี้ และไมมีทางสิ้นสุดถาเราไมไดตัดเชื้อของกิเลสที่ฝงอยูภายในจิตใจนี้
ออก ดวยภาวนามยปญญาเสียเมื่อใด จิตนี้จะตองเหมือนกับฟุตบอลกลิ้งไปกลิ้งมาใน
ภพนอยภพใหญอยูต ลอด
เพราะฉะนั้นเรื่องภาวนามยปญญาของทานผูที่จะทําความหลุดพนจากกิเลสทั้ง
หลายโดยแทจริงนั้น จึงเปนปญญาอันสําคัญมาก นี่ละคือวาปญญาฆากิเลสอยางแทจริง
นอกนั้นเปนเครื่องสนับสนุน ปญญาใดก็ตามเปนเครื่องสนับสนุนใหปญญาขั้นนี้เกิด
เพราะการพิจารณาแลวพิจารณาเลา จนกระทั่งถึงเห็นความจริงแลวมีความดูดดื่มใน
การพิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลาย จนกลายเปนภาวนามยปญญาขึน้ มา
ดับไฟในใจกันเถิด
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ภาวนามยปญญาคือหมุนตัวไปเองเปนอัตโนมัติ นับตั้งแตขั้นเริ่มแรกจนกระทั่ง
ถึงขั้นชํานิชํานาญ และกลายเปนมหาสติมหาปญญาขึ้นมาไดโดยลําพังตนเองอีกเชน
เดียวกัน เมื่อสติปญญามีความสามารถแกลวกลาเชนนั้นแลว กิเลสจะหนาแนนขนาด
ไหนก็ ต ามภายในจิต ใจ จะไม พ น พั ง ทลายลงไปในวัน ใดวั น หนึ่ งแน น อน ขอให ส ติ
ปญญาขั้นนี้เกิดขึ้นเถิด ผูปฏิบัติทั้งหลายจะประหนึ่งวามองเห็นพระบรมศาสดาอยูตรง
หนานีโ้ ดยเฉพาะ ๆ ที่เรียกวาผูใดเห็นธรรม ผูน น้ั เห็นเราตถาคต นั่นแลจะผิดไปที่ไหน
การพิจารณาภาวนามยปญญานี้ เปนปญญาที่แกลวกลาสามารถ เปนความเพียร
ที่กลาแข็ง มีแตจะห้ําหั่นกับกิเลสใหพังทลายลงจากใจโดยถายเดียวเทานั้น จนผลสุด
ทายเมื่อใจไดกลายเปนมหาสติมหาปญญาแลว กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนละเอียด
แหลมคมเพียงไรก็ตาม จะไมพนสติปญญาขั้นนี้ห้ําหั่นใหแหลกแตกกระจายพังทลาย
ลงไปจากใจ จนกลายเปนใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงในหัวใจของเรานี้เลย นี่เปน
ธรรมสําคัญมาก
ผลแหงการภาวนาที่จะใหเห็นประจักษจริง ๆ เห็นประจักษอยางนี้ เริ่มมาตั้งแต
สมาธิความสงบรมเย็น และเริ่มมาทางขั้นปญญาลมลุกคลุกคลานบังคับบัญชาใหพินิจ
พิจารณาถึงเรื่องกฎแหงธรรมชาติทั้งหลาย ที่กิเลสเสกสรรปนยอขัดแยงตอธรรมเรื่อย
มา ใหกลายเปนเรื่องของธรรมลวน ๆ ไป จากนั้นก็กลายเปนมหาสติมหาปญญาขึ้นมา
ภายในจิตใจของตน
รายใดก็ตาม ไมวาหญิงไมวาชาย ไมวานักบวชไมวาฆราวาส ถาลงสติปญญาขั้น
นี้ไดปรากฏตัวขึ้นแลวเปนที่แนใจที่สุด วาอยางไรจะตองหลุดพนจากกิเลสอาสวะทั้ง
ปวง ตามพระพุทธเจาทันในภพนี้ชาตินี้ หรือวันนี้เดือนนี้ปนี้โดยไมตองสงสัย เพราะ
เปนสิ่งที่ยืนยันไดในกําลังแหงสติปญญาของตนวา กิเลสตัวใดก็ตามจะเคยฉลาดแหลม
คมขนาดไหน เคยกลาเคยแข็งขนาดไหนก็ตาม เมื่อปญญาขั้นนี้เกิดขึ้นแลวจะพังทลาย
ไปตาม ๆ กันหมด นับวันไวเลยก็ไดเมื่อถึงขั้นที่สติปญญาสามารถแกลวกลาแลว นี้แล
พระพุทธเจาทานทรงดําเนินทานดําเนินอยางนี้ พระสาวกทั้งหลายที่ไดทรงมรรคทรงผล
เปนทีอ่ ศั จรรยภายในจิตใจทานดําเนินอยางนี้
เราทั้ ง หลายเป น ลู ก ศิ ษ ย ต ถาคตเป น ชาวพุ ท ธ ก็ ค วรเอาเยี่ ย งอย า งท า นมา
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ เรื่ อ งศาสนธรรมเราจะเห็ น เป น ความสั ต ย ค วามจริ ง ความแปลก
ประหลาด อยางนอยก็ใจสงบรมเย็นภายในจิตใจของเรา และเห็นคุณคาของศาสนาวามี
อยูอยางแทจริง ถาหากวาเราไมสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติไดอยางนั้น เราเปนชาว
พุทธเราก็รูวาเราเปนชาวพุทธ ควรจะปฏิบัติตามหลักของพุทธในฐานะที่เราเปนฆราวาส
อยาปลอยปละละเลยไปเสียอยางเดียว มีแตชื่อแตนามวาเราถือศาสนาพุทธ แตเมื่อ
ดับไฟในใจกันเถิด
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พิจารณาดูขอปฏิบัติของเราที่เปนเครื่องหมายแหงศาสนาพุทธ มีแตชื่อแตนามวาเราถือ
ศาสนาพุทธ ๆ แตเมื่อพิจารณาดูขอปฏิบัติของเราที่เปนเครื่องหมายแหงศาสนาพุทธ มี
แตความขี้เกียจขี้คราน มีแตความทอแทออนแอเหลวไหว อยางนี้เรียกวาเปนขาศึกตอ
เราเองและเปนขาศึกตอพุทธศาสนาจะเปนใครไป
ที่พระพุทธเจาทานทรงแสดงไววา เรื่องการที่พุทธศาสนาจะถูกทําลายหรือเสื่อม
คลายหายไปนั้น ไมมีผูใดเลย นอกจากพุทธบริษัทของเรานี้เทานั้น พุทธบริษัทคือใคร
ก็คือเรานี้แล ถาเราตางคนตางมีความเขมงวดกวดขันปฏิบัติตนใหสมกับศาสนธรรม
ของพระพุทธเจา ที่ประกาศสอนลงดวยพระเมตตาลวน ๆ แลว เราจะเปนผูมีความ
ขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจัง ไมทําสักแตวาทํา และหาเรื่องหาราวใหกิเลสมันผูกมันมัด
เรื่อยมาดังที่เปนอยูนี้ การปฏิบัติธรรมก็เลยไมไดเรื่องไดราว การถือพุทธศาสนาแทนที่
จะเปนผลเปนประโยชนแกชาวพุทธเรา กลับไมเปนผลเปนประโยชนแกพุทธ
มิหนําซ้ํายังตําหนิติเตียนวา ศาสนาหมดเขตหมดสมัยหมดมรรคผลนิพพาน
แลว นี่ทราบหรือไมวาตัวกิเลสที่เคยจอมปลอม ที่เคยตมตุนโลกมานานแสนนานนั่นแล
ต ม หั วใจเราเรื่อ ยมา ให ค วามเพี ย รเพื่ อ อรรถเพื่ อ ธรรมก าวไม อ อก มี แ ต กิ เลสก าว
เอะอะก็กิเลสกาว กระดิกพลิกแพลงมีแตกิเลสกาวออก ๆ เสียหมด ทํางานเสียหมดใน
หัวใจเรา เมื่อเปนเชนนั้น เราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหน แมพระพุทธเจาประทับ
อยูตรงหนานี้ เราก็ควาน้ําเหลว ๆ อยูอยางนี้ เพราะถูกตมตุนจากกิเลสไมมีวันจืดจาง
วางเปลา หรือมีวนั เข็ดหลาบบางเลย
อันกิเลสนั้น เคยใหความสุขความสมหวังแกผูใดบางไมเคยมี มีแตตมตุน
หลอกลวงบีบคั้นหัวใจของโลกอยูตลอดมา ไมวาจิตทานจิตเรา โลกทานโลกเรา โลก
ไหน ๆ ขึ้นชื่อวากิเลสไดอยูบนหัวใจแลว มีแตเรื่องความทุกขเจือปนเต็มอยูนั้น อยาง
นอยเจือปน มากกวานั้นบีบบังคับอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงมีแตคําบนวา
ทุกขวาลําบาก จะไมลําบากยังไง ตัวที่ทําลายเรามันฝงอยูที่ใจ เราไมเคยมองเห็นมันที่
ไหนไดสักที มีแตความทุกขความลําบากเพราะผลของมันทีบ่ บี บังคับ
ถาเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติกําจัด ความโลภก็จะนอยลง ความโกรธก็จะนอยลง
ธรรมเปนเครื่องบังคับ ธรรมเปนเครื่องสังหารกิเลสมานานแสนนานแลว ไมมีอันใดที่
จะมีกําลังความสามารถแกลวกลายิ่งกวาธรรมที่เคยปราบกิเลสมาแลว แตเราไมนํามา
ปราบกิเลส ถาเปนมีดเปนศาสตราอาวุธก็ยื่นทางดามใหมันฟนเราเสีย ถาปนก็ย่ืนทาง
ทายใหมันยิงเราเสีย อะไร ๆ ก็ยื่นใหมันเสียทั้งหมด ใหมันตีเรา ๆ เพราะฉะนั้นเราจึง
แพกิเลสวันยังค่ํา การหวังเอามรรคผลนิพพานดวยการแพกิเลสวันยังค่ํานั้น เคยมีที่
ไหนในตํารับตํารา…ไมมี มีแตความขยันหมั่นเพียร
ดับไฟในใจกันเถิด
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พุทธบริษัทก็คน ๆ หนึ่ง ผูหญิงก็คน ๆ หนึ่ง ผูชายก็คน ๆ หนึ่งพระพุทธเจาก็
คน ๆ หนึ่ง สาวกทั้งหลายทานก็คน ๆ หนึ่ง ศาสนธรรมสอนคนใหดิบใหดี สอนคนให
มีความเฉลียวฉลาด สอนคนเพื่อความสุขความเจริญ แลวทําไมเราเปนชาวพุทธจะหา
ความสุขความเจริญไมไดมีเหรอ ถาเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจาจริง ๆ
แลวตองมี เชน ยกตัวอยางใกล ๆ ไมตองเอาไกลที่ไหนเลย ระหวางสามีภรรยาเกิด
ทะเลาะเบาะแวงกัน เพราะอะไร เพราะตางคนตางทําลายศีลของตน ทําลายธรรมของ
ตนนั่นแล ทานสอนไววา ศีล ๕ ๆ เพื่ออะไร ก็เพื่อจะผูกมัดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลาย
สิง่ ทีค่ กึ ทีค่ ะนองไวไมใหมนั คึกมันคะนองออกนอกลูน อกทางนัน่ เอง
เชน กาเมสุ มิจฉาจาร เปนยังไง กาเมสุ มิจฉาจารเวลานี้เปนยังไง มีเต็มบาน
เต็มเมือง เพราะตางคนตางสงเสริมวาดิบวาดี สุดทายจนจะไมนุงเสื้อนุงผานุงอะไรเลย
ก็บอกวาเปนแฟชั่นเห็นไหมทุกวันนี้ นั่นแหละกิเลสหลอกคนเห็นไหม เรายิ่งดิ้นรนเทา
ไรยิ่งถูกมัดถูกตีเขาไปเรื่อย ๆ โลกจึงคับจึงแคบตีบตันภายในหัวใจ นอนอยูก็ละเมอ
เพอฝน เพราะอันนี้แหละเปนสิ่งสําคัญ
ถาหากวาเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติกําจัดมันจริง ๆ ความสงบในครอบครัวของ
เราตองมี สามีก็รูแลววาตนมีภรรยา ภรรยาก็รูแลววาตนมีสามี และตางคนตางมีความ
ยินดีในของมีอยูของตน ไมตองยุงเหยิงวุนวายกับสิ่งภายนอก อันเปนสิ่งที่จะกอกวน
หรือเปนสิ่งที่จะเปนฟนเปนไฟมาเผาบานเผาเมืองเผาครอบครัว ตลอดลูกเล็กเด็กแดง
เราพยายามรักษาเอาไว ใหมีความยินดีในสิ่งที่มีอยูของตนเทานั้น นี่เทานี้ก็เย็นแลว
ครอบครัวเหยาเรือน
ภรรยาจะไปนอกบานในบาน นอกเมืองในเมือง ไปใกลไปไกลไปเถอะ สามีก็
เหมือนกัน ไปทํางานที่ไหนก็เปนการเปนงานเปนผลประโยชนมาสูบานเรือนของตน
ครอบครัวของตน ไมคบหรือไมแบกหามเอาความเดือดรอนวุนวายมาเผาซึ่งกันและกัน
ซึ่งเปนเรื่องที่นาทุเรศเอามากที่สุดในบรรดาพวกเราที่เปนชาวพุทธ ถาเปนอยางนี้แลวก็
เทากับดูถูกเหยียดหยามทําลายพระพุทธเจา และศาสนาซึ่งมีอยูในหัวใจของเรา พรอม
กับทําลายครอบครัวของเราโดยไมตอ งสงสัย ใครทีอ่ ยูด ว ยกันอยากจะทําลายกันมีเหรอ
เมียก็รักผัว ผัวก็รักเมีย ลูกเตาหลานเหลนอยูในครอบครองของเรารักทั้งนั้น
แลวเราจะเอาอะไรไปปกครองเขา หรือจะเอาความฟุงเฟอเหอเหิม ความดิ้นรนกระวน
กระวายกวัดแกวงไปตามราคะตัณหานั้นเหรอมาปกครอง ถาเอาอันนี้มาปกครองแลวก็
ไมผิดอะไรกับสุนัข เปนแตเพียงวาไมมีหางเทานั้นแหละ ใหเราพิจารณาใหดี ถาเรา
ตองการจะเป น คนดี เปนคนใหความรมเย็นแกตนเอง และไวใจตนเองไดตลอดถึง
ครอบครัว
ดับไฟในใจกันเถิด
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ทีนี้ศีลขอปาณา การฆากันไมใชของดีพอที่จะสงเสริม โลกเดือดรอนวุนวายไดระ
เวียงระวังกัน เพราะความฝาฝนคําสอนขอนี้ เนื่องจากชีวิตใครใครก็รัก ถาเรายังเห็นวา
เปนของดี ก็ลองใหมีการฆากันเกิดขึ้นซี เราอยาพูดถึงแตรายหนึ่งรายเดียวเลย พูดถึง
ขนาดที่วาฆากันหมดทั้งกรุงเทพฯ นี้แหละ ฆาอยูในหอประชุมนี้แหละ เพียงเทานี้เปน
ยังไง นาดูไหม มีแตจะประกาศลั่นโลกไปหมด นัน่ ของเลวทรามเห็นไหม ถาตางคนตาง
ระมัดระวังรักษา ตางเห็นใจกัน เห็นวาชีวิตตางก็มีคุณคาดวยกัน ตางคนตางใหอภัยกัน
ไมทําลายกันแลว โลกนี้ก็เย็น เขาก็เย็น เราก็เย็น เพราะมีคุณคาดวยกันในชีวิต แมแต
เด็กก็มีคุณคา เราอยาวาแตเด็กเลย สัตวเดรัจฉานเขาไมไดเรียนวิชาความรูในเรื่องการ
เปนการตาย แตเขาก็กลัวตายไดเชนเดียวกับมนุษยเราที่รูมาก ๆ นั้นแล นี่เหตุใดจึง
ตองไปทําลายกัน ถาตางคนตางพยายามรักษาศีลขอนี้ไว โลกนี้จะรมเย็น ใหอภัยกันได
ตลอด
อทินนาทานก็เหมือนกัน ของใครใครก็รัก สมบัติเงินทองขาวของทุกสิ่งทุกอยาง
ไมวาจํานวนมากจํานวนนอย มีคุณคามากนอย รักดวยกันทั้งนั้น ถาตางคนตางเห็นใจ
กัน เห็นคุณคาแหงสมบัติและหัวใจซึ่งกันและกันแลว ไมทําลายกันดวยการฉกการลัก
การปลนจี้สะดม หรือการคดการโกงกัน อันเปนการทําลายจิตใจซึ่งเปนเรื่องใหญที่สุด
ในโลกนี้ ไมมีอะไรเกินทําลายจิตใจกัน สมบัติช้ินหนึ่ง ๆ นั้นเปนแตเครื่องหมายของ
การทําลายใจนัน่ แหละเปนของสําคัญ
กาเมสุ มิจฉาจาร ใหตางคนตางยินดีในของมีอยูของตน ธรรมทานก็สอนไวแลว
วา อปฺปจฺฉตา ใหเปนผูมีความมักนอย มักนอยในอารมณนั้นเอง มักนอยในผัวเดียว
เมียเดียวเทานั้นเปนเลิศเปนประเสริฐที่สุด ในโลกนี้ไมมีอันใดที่จะดียิ่งกวาความมีผัว
เดียวเมียเดียว เราลองมีมาสัก ๒ ผัว ๓ เมีย ลองดูซี เปนยังไงในบานนั้น ยิ่งกวาเวที
เปนฟนเปนไฟเผากันหมด นี่ถาสงเสริมมันมากเทาไรก็ยิ่งรุนแรงเชนเดียวกับไฟไดเชื้อ
ธรรมดาไฟไมเคยดับเพราะเชื้อมาก ไสฟนเขาไปเทาไรยิ่งลุกแสดงเปลวขึ้นจรดเมฆ นี่ก็
เหมือนกัน ความอยากทานบอกไวแลววา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําทั้งหลายเสมอ
ดวยตัณหาไมมีเลย
ตัณหาคือความอยาก อยากไมมีอิ่ม ไมมีคําวาพอดีสักที ก็คือตัณหานี้เอง ทาน
วาราคะตัณหา อยากตลอดเวลา ไมวาเฒาวาแกวาหนุมวาสาว อยากดวยกันหมด ถายิ่ง
สงเสริมดวยแลวเปนบาไปเลย แนะพิจารณาซี นี่ละโรคบาเมื่อกําเริบมาก ๆ ตางคนตาง
สงเสริมมันแลวก็เปนบากันไดทั้งบานทั้งเมือง บาอันนี้ไมไดเหมือนสุนัขเปนบาเพียงตัว
เดียวสองตัวนะ มนุษยเปนบานี้ฆากันไดแหลกเหลวไปหมด ถาไมมีศีลธรรมเปนรั้วกั้น
เปนเครื่องบังคับไวเสียเทานั้น เพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงเปนความจําเปนมาก ถาเราตั้ง
ดับไฟในใจกันเถิด
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ใจประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมดวยความเด็ดขาดแลว ทําไมเราจะไมมีอํานาจปราบ
กิเลสเหลานี้ไดละ เพราะกิเลสเหลานี้กลัวแตศีลแตธรรมเทานั้น อยางอื่นไมกลัว ถาเรา
นํามาปฏิบตั ใิ หเห็นฤทธิเ์ ห็นเดชกันจริง ๆ เราก็ตองเปนศักดิ์สิทธิ์ไดคนหนึ่งเหมือนกัน
มุสาก็เหมือนกัน เราไมพูดไปมากละ มุสา ความตลบตะแลงพลิกแพลง คว่าํ กิน
หงายกิน เปนยังไง ไวใจกันไดไหม พอเจอหนากันทักทายกัน เอาแตเรื่องโกหกพกลม
มาต ม มาตุ น กั น สุด ท ายก็แหลกไปตาม ๆ กัน แลวใครจะไวใจได เราหาความสั ต ย
ความจริงตอกันไมไดแลว โลกนี้ก็อยูกันไมได ไวใจกันไมไดนั่นเอง แมที่สุดสามีภรรยา
ก็ไวใจกันไมได ถาลงความโกหกไดเขาตรงไหนแลวเปนแหลกไปเลย เฉพาะอยางยิ่งผัว
เมียโกหกกันนั้นแหละยิ่งรายแรงที่สุด ไปเที่ยวกับอีหนูไปเที่ยวกับไอหนูมาแลว ก็มา
โกหกสามีตนเอง มาโกหกภรรยาตนเอง นี่ละเปนคําโกหกที่รายแรงที่สุดไมมีอะไรเกิน
อันนีเ้ ลย นีถ่ า เราเปนผูม ศี ลี มีธรรม สิ่งเหลานี้จะไมเกิดขึ้น จะมีแตความรมเย็นเปนสุข
สุราใคร ๆ ก็ทราบแลว แมแตเด็กก็ทราบ เปนอะไรสุรา คนอยูดี ๆ นี้สงบไหม
อยางเราอยูดวยกันเวลานี้สงบไหม อยูเวลานี้ไมมีสุราเขามาเกี่ยวของก็สงบ ลองเอาสุรา
น้ําบาเขามาซี เปนบากันทั้งหอประชุมนี้เลย แมแตหลวงตาบัวก็พนไปไมได ถาลงไดกิน
แลวตองเปนบาดวยกัน ไมไดเวนใครทั้งนั้น วานี้คือหลวงตาบัว ตองเปนบาไดทั้งนั้น
แหละ นั่นเขาเรียกน้ําบา ไมควรจะสงเสริมสิ่งไมดีนี้ กินแลวทั้งเสียทรัพย ทั้งกอการ
ทะเลาะวิวาท หาความรูจักยางอายไมมี หิริโอตตัปปะไมมี ฆากันได นี่เรื่องสุราไมทํา
ใครใหดี ถาสงเสริมเทาไรก็ยิ่งรุนแรง ยิ่งเปนไฟไหมโลกไหมสงสารไปหมด ถาเราตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติรักษาเพียงศีล ๕ เทานี้เราก็รมเย็น เอา ที่ไหนไมรมเย็นที่ไหนไมรักษา
ใหรักษาในครอบครัวของเรา
ที่แสดงธรรมมานี้ก็หวังวาพี่นองทั้งหลายจะนําไปพินิจพิจารณา วาธรรมของ
พระพุทธเจานั้นมีเด็ดขาดขนาดไหน ถาเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เปนภัยดวย
ความเด็ดขาดแลว ธรรมะจะแสดงฤทธิ์เดชใหเราเห็น มีความรมเย็นเปนสุข เย็นไป
หมดนั่นแหละ ไมวาเด็กไมวาผูใหญตางคนตางไดรับการอบรมศึกษามา เชน ครอบ
ครัวนี้ก็ไดอบรมมา ครอบครัวนั้นก็ไดอบรมมา ดวยความดีสงบรมเย็นดวยกัน ลูกเตา
เหลากอเกิดขึ้นมาอยูในครอบครัวใด พอแมก็ตางคนตางอบรมลูกของตนใหเปนคนดี
เด็กดีตอดีไปคละเคลากันก็กลายเปนเด็กดีขึ้นมาจํานวนมาก จะสังคมใดก็ตาม ไปโรง
ร่ําโรงเรียน มีแตเด็กที่ไดรับการอบรมมาดวยดี ครูก็เปนผูอบรมมาดวยดี เด็กจะไมเสีย
ที่เสียเพราะอะไร เพราะตัวพอแมก็ปลอยตัว ลูกก็ปลอย ตางคนตางปลอย สุดทายก็มี
แตฟนแตไฟ

ดับไฟในใจกันเถิด

๕๕

๕๖

ไปร่ําเรียนหนังสือมาก็อวดวาตนรูตนฉลาด พอแมอบรมสั่งสอนไมได โอย พอ
แมนี้ไมทันสมัย พอแมนี้หัวครึ หัวโบราณ ไอตัวที่ทันสมัยกอแตฟนแตไฟเร็วยิ่งกวาลิง
พิจารณาซิ นั่นหรือคนทันสมัย เขาวาปญญาชน ๆ มันชนดะไปเลย ไมใชชนแบบความ
เฉลียวฉลาดใหเปนคติหรือเปนประโยชนแกชาติบานเมือง ถาศีลธรรมไมไดเขาแทรก
ในหัวใจหรือแทรกในความประพฤติแลว จะตองเปนอยางนั้นโดยไมตองสงสัย เพราะ
ฉะนั้น ศีลธรรมจึงเปนความจําเปนมากที่สุด ที่ควรจะใหมีอยูในหัวใจของทุกคน เมื่อ
ศีลธรรมมีอยูในหัวใจของทุกคนแลว การระบายออก การประพฤติ หนาที่การงานทุก
สิ่งทุกอยางจะกลายเปนของดีงามมีผลประโยชนไปโดยลําดับลําดา ไมลมจมฉิบหายไป
เพราะกิเลสแบงกิน ๆ
นี่เราทําอะไรก็ไมพนที่กิเลสจะไปแบงเอากอนแหละ มันก็เปนตาอินตานาตาอยู
ไมสงสัยละ กิเลสเปนตาอยูนั่นแหละ ตาอินกับตานาหามาได ตาอยูเอาไปกินหมด นี่ก็
เหมือนกัน เราหามาไดอะไร ๆ ตองแบงใหกิเลส จะแบงใหตัวเองเต็มสัดเต็มสวนนี้ไม
ค อยมี เงิน ไดม ากี่ บ าทเอาไปซื้อสิ่ งที่ เสี ยหายมี ม ากขนาดไหน เอาไปซื้อสิ่ งที่ จะเป น
ประโยชนแกครอบครัวเหยาเรือนมีเพี ยงนอย แตจะไปจายเพื่อความเสียหายมีมาก
อยางนี้ เพราะศีลธรรมดูไมทั่วถึง เพราะศีลธรรมตามไมทัน กิเลสนะมันเร็วขนาดนั้น
หากวาเราไดพยายามอบรมจิตใจของเราใหเปนไปตามศีลธรรม เมื่อใจเรามี
ความเคยชินกับศีลกับธรรม จะไปจะมาจะพูดจะทําอะไร ยอมคํานึงถึงความถูกตอง
หรือไมถูกตอง ผิดหรือถูก ดีงามหรือไมดีงาม เราทําลงไปแลวจะเปนยังไง เมื่อคนเรา
คํานึงถึงเหตุถงึ ผลแลวยอมจะปฏิบตั ติ นไดโดยถูกตอง แมผิดก็ไมมากนัก ไมเหมือนกับ
การปลอยตัวไปตลอดเวลาตามนิสัยนั้นเลย นี่ละขอใหพี่นองทั้งหลายไดนําธรรมของ
พระพุทธเจานี้ไปประพฤติปฏิบัติ
เวลานี้โลกมันรอน เราอยาไปตําหนิวาโลกมันรอน หัวใจเรามันรอนเพราะหัวใจ
เราไมมีธรรม ถามีธรรมก็เทากับรถมีเบรกหามลอเอาไว อยากก็ตามเถอะ คนเราไมใช
คนตายมันตองอยาก แตสิ่งที่หามความอยากหักหามความอยาก เบรกหามลอคือธรรม
มี เราเอามาหาม เมื่อหามวันนี้ไดแคนี้แลว วันหลังจะคอยออนตัวลงไป ๆ ถาเราเสริม
แลวตรงกันขาม วันนี้มีกําลังเทานี้ ไดรับการสงเสริมยิ่งมากขึ้นไป สุดทายก็แหวกแนว
ไปไดคนเรา นี่ละเรื่องการสงเสริม เปนของสําคัญมากในสิ่งที่ไมควรสงเสริม ใหเราสง
เสริมในสิ่งที่ควรสงเสริม
นี่ละชาวพุทธ ถาเราอยากจะเห็นคุณคาของเราและสังคมมีความดีงามราบรื่น ก็
ใหพึงเปนผูรักษาศีลรักษาธรรม เปนผูมีความใฝใจในธรรม เพราะธรรมนี้ไมเคยเอารัด
เอาเปรียบผูใด เปนความเสมอภาค เขาจึงเรียกวาขอความเปนธรรม ขอความเปนธรรม
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คืออะไร คือขอความถูกตองตามอรรถตามธรรม สม่ําเสมอเปนกลาง ๆ ไปเลย ไมเอียง
โนนเอียงนี้ ไมรักคนนั้นไมชังคนนี้ หนักไปทางโนนหนักไปทางนี้ นั่นเขาเรียกวาลําเอียง
หรืออคติ ๔ สวนธรรมไมมคี าํ วาอคติ
ขอใหเราทั้งหลายไดนําธรรมะนี้ไปประพฤติปฏิบัติในครอบครัวหนึ่ง ๆ จะเห็น
ความรมเย็นภายในตัวของเรา เฉพาะอยางยิ่งการจิตตภาวนาเปนธรรมสําคัญมากที่จะ
เห็นประจักษในธรรมทั้งหลาย ดังพระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวนั้น แบบสด ๆ รอน
ๆ นรกเราก็ไมตองวาละ บาปบุญไมตอ งวา ถาลงปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา
โดยทางจิตตภาวนาแลว จะสวางกระจางแจงขึ้นมา และยอมกราบพระพุทธเจาโดยไม
ตองสงสัย เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่พระองคทรงรูทรงเห็นเต็มพระทัยมาแลวจึงมาสอน
โลก ไมไดโกหกพกลมโลกนี่ สอนตามความสัตยความจริง เมื่อเราปฏิบัติไปตามแนว
ทางนี้แลว ทําไมจะไมรูจริงเห็นจริงตามที่ทานสอนไว นี้ละธรรม ทานถึงเรียกวา สวาก
ขาตธรรม ขอใหนําไปประพฤติปฏิบัติ
เราอยาเขาใจตามที่กิเลสหลอกลวงนั้นวา บาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไม
มี นี่มันตมเปนลําดับลําดา และนอกจากนั้นตมบทสุดทายก็วาตายแลวสูญ นี่อันสุดยอด
ของกิเลสที่ตมพวกเรา ผูท่ีเชื่อมันผูน้ันแหละ ผูที่วาตายแลวสูญนั้นแลเปนผูที่จะสราง
กรรมหนักหยาบชาลามกมากกวาใคร ๆ เลย บทเวลาตายแลวมันไมสูญ ก็ผูนั้นแหละผู
จะไปเสวยบาปกรรมทั้งหลาย มหันตทุกขก็คือผูนั้นจะเปนผูรับเหมาเสียเอง เพราะ
ความไมเชื่อทานผูรูผูฉลาด เชื่อไปตามกิเลส กิเลสฉลาดแตการตมตุนคน แตธรรมนี้
ฉลาดในการฉุดลากคนใหพนจากหลมลึก จากโงใหเปนความฉลาด แตกิเลสจากความ
ฉลาดเขาสูค วามโง มันลากคนไปอยางนั้นใหเราระมัดระวัง
อย า ให แ ต กิ เลสมั น ต ม มั น ตุ น พอจะนั่ ง ภาวนาสั ก ๕ นาที ๑๐ นาที นี้ โอ ย
เหมือนเขาจะเอาไปฆานั้นแหละ พอนั่งภาวนาแลวสัปหงกงกงัน ทองก็เจ็บ หัวก็เจ็บ
แขงขาอวัยวะเจ็บหมดปวดหมด เพราะถูกกิเลสตัวขี้เกียจขี้ครานตัวไมเอาไหน มันทุบ
มันตี สุดทายก็ลมตูมลงหมอน เหมือนกับวาหมอนนี้เปนมรรคผลนิพพาน หมอนเลยดี
กวาสวรรคกวานิพพานไปเสียแลว นีก่ เ็ พราะกิเลสมันตม
ใหเราพยายามอุตสาหภาวนา วันนี้ไดแคนี้ เอา วันหลังใหไดมากกวานี้ ดวยการ
ตั้งอกตั้งใจทําจริง สุดทายก็เคยชิน ทีนี้ไมไดภาวนาไมได ยิ่งภาวนาลงไปใจมีความสงบ
รมเย็น ยิ่งมีความขยันหมั่น เพี ยรเขาไป ดูด ดื่มภายในจิตใจ จนกระทั่งถึงวาเป น ผูมี
ความเพียรกลา ตองไดรั้งเอาไว นั่นฟงซิ ความขี้เกียจขี้ครานในการภาวนากับภาวนาได
รั้งเอาไวเปนยังไง คือมันจะเลยเถิดดวยความเพลิดความเพลินในธรรมทั้งหลายที่ไดรู
ไดเห็น มีความดูดดื่มไปโดยลําดับ เพราะเห็นธรรมรูธรรมผิดกับรูอะไรเห็นอะไรอื่น
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เจอธรรมเจอที่หัวใจ เจอที่นี่ ความสุขก็ปรากฏขึ้นที่นี่ จึงไมมีรสอันใดเสมอดวย
รสแหงธรรม นั่นแหละทําใหผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายไดมีความขยัน จนกลายเปนผูมี
ความเพียรกลา ไดรั้งเอาไว ไมเชนนั้นจะเลยเถิด จะไมไดหลับไดนอนไดอยูไดกิน เลย
จะเปนจะตายเพราะเพลินในรายไดของตน จึงตองพัก ถึงเวลาพักตองพัก เมื่อเราถึงขั้น
นี้แลวจะทราบวา ความขี้เกียจขี้ครานความไมเอาไหนนั้นเปนกิเลสทั้งมวล เพราะกาว
เขาถึงขั้นนั้นแลวความขี้เกียจขี้ครานไมมีเลย มีแตเรื่องธรรมลวน ๆ จะสังหารกิเลสให
แหลกแตกกระจายไปภายในหัวใจ เมื่อกิเลสไดแตกไปจากหัวใจหมดแลว อะไรจะเลิศ
ยิ่งกวาจิตที่บริสุทธิ์ละ ถามหาอะไรถามหานิพพาน ใหจิตบริสุทธิ์ก็แลวกัน ไมตองถาม
หาก็รเู อง
เรื่องนิพพานใหเห็นอยูนี้วานิพพานสูญหรือนิพพานยัง ที่พูดกันนั่นนะ นิพพาน
สูญ ๆ เมื่อนิพพานสูญแลวอยากไปทําไมนิพพาน เหลานี้จะหมดปญหาไปทั้งมวลนั่น
แหละไมมีอะไรเหลือ อันพูดแตลมปากโดยไมไดสนใจกับทางไปนิพพานตามพระพุทธ
เจาสอนนั้นซี พูดเทาไรยิ่งเขาตัว ๆ ขาดทุนสูญดอก สุดทายก็นอนจม เปนก็จม ตายก็
จม ใครไปชวยเหลือไดคนประเภทนั้น เราใหชวยเหลือเราเสียตั้งแตบัดนี้จะทันกับกาล
กับเวลา เพราะความตายนี้ไมเคยเลือกหนา วาวันนั้นวันนี้ตอผูใดทั้งนั้น ถึงกาลแลว
ตองตาย ตายแลวตองเกิด ทําไมจะไมเกิดเชือ้ มีอยูใ นจิตใจนัน้ นะ
เอา ภาวนาเขาไปถาอยากเห็นเชื้อของกิเลส ฆากิเลสหรือฟนกิเลสเชื้อกิเลสขาด
สะบั้นลงไปภายในจิตใจแลว ไมตองบอกวาจะไมเกิด หากรูเองภายในตัว สิ้นสุดแลว
เรื่องทุกขทั้งหลายหมดเพียงเทานี้ ดังที่ทานวาไวในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวา นตฺถิทานิ
ปุนพฺภโว ความเปนอีกเกิดอีกตั้งแตบัดนี้ตอไปไมมีแลว นั่นฟงซิ พระพุทธเจาประทาน
พระโอวาทไว ออกมาจากไหน ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแล พระองคบริสุทธิ์แลว
จึงไดนําความบริสุทธิ์นั้นมาประกาศ ขอใหใจเราบริสุทธิ์เถอะ เมื่อไดปฏิบัติถึงขั้นนี้แลว
ไมตองประกาศก็จะอุทานขึ้นภายในใจของตัวเองนั่นแล
การแสดงธรรมนี้ก็เห็นวาสมควรแกเวลา ขอความสุขความสวัสดีจงมีแกพี่นอง
ทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ.
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