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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สุญญกัป-ภัทรกัป
ตามหลักธรรมทานกลาวไววา “สุญญกัป” คือระยะทีว่ า งเปลาจากศาสนา ไมมี
อรรถไมมีธรรม คําวา “ศีล” วา “ธรรม” วา “บาป” วา “บุญ” นี้ไมปรากฏในความรู
สึกของประชาชนทั้งหลาย คงไมมีความสนใจกันและไมทราบวา “ศีลธรรม” หรือ
“บาป-บุญ-คุณ-โทษ” เปนประการใดบาง ทานวาเปนระยะที่รอนมาก แตไมไดหมาย
ถึงดินฟาอากาศรอนผิดปกติธรรมดาทีเ่ คยเปน แตมันรอนภายในจิตใจของสัตวโลกที่
เต็มไปดวยกิเลสซึ่งเปนธรรมชาติที่เผาลนใจสัตว เพราะเปนธรรมชาติที่รอนอยูแลว
เมื่อเขาไปสิงในสถานที่ใดจุดใด จุดนั้นตองรอน ในหัวใจใดหัวใจนัน้ ตองรอน เพราะไม
มีนาํ้ ดับคือ ศาสนธรรม
คําวา “น้าํ ” ก็ไดแก “ศีลธรรม” เปนเครื่องดับความรุมรอนภายใน คือกิเลสที่
สุมใจ แมศาสนามีอยูเ ชนทุกวันนี้ ถาไมสนใจนํา “น้ําศีลธรรม” เขามาชะลางเขามาดับ
ความรุมรอนนี้ก็ไมวายที่จะรอน เชนเดียวกับ “สุญญกัป” คําวา “สุญญกัป” ในครัง้
โนนกับ”สุญญกัป” ของเราในบางเวลา หรือของบุคคลบางคนนัน้ มีอยูเปนประจํา ผูที่
ไมเคยสนใจกับศีลกับธรรม หรือกับคุณงามความดีอะไรเลยนัน้ นะ เปน “สุญญกัป”
ุ งามความดี เขาเปนคนเฉลียว
ผูไ มสนใจอยางนัน้ เราอยาเขาใจวาเขามีเกียรติมีคณ
ฉลาด เขาเปนคนมีฐานะดี เขาเปนมนุษยที่มีสงาราศี ตรงกันขามหมด! คือภายในจิต
ใจที่ไมมีศีลธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยงและเปนน้ําดับไฟแลว จะใหความรมเย็นเกิดขึ้น
ไดอยางไร
เพราะกิเลสมันฝงลึกอยูภายในจิตใจนั้นเปนประจํา แมมีสิ่งที่จะดับแตไมสนใจที่
จะนํามาดับ แลวจะหาความสุขความสบายมาจากทีไ่ หน โลกเรามองกันสวนมาก มอง
อยางเผินๆ คือมองตามความคาดความหมาย ตามความรูสึกของโลกและของตัวเอง
โดยไมไดนําเหตุนําผลนําอรรถนําธรรมเขามาเทียบเคียง หรือวัดตวงกับคนและสิง่ เหลา
นัน้ เนื่องจากเราไมมีความรูและมีปญญาลึกซึ้งทางดานธรรมซึ่งเปนความจริง และเปน
หลักเกณฑอนั ตายตัว มาทดสอบกับเรือ่ งทัง้ หลาย จึงไมทราบความจริงซึ่งมีอยูในหัวใจ
ดวยกันทุกคน
ที่ลวนแลวแตความจริงคือธรรม ทานสอนอรรถสอนธรรมแกสตั วโลกนัน้ ทาน
สอนความจริงไมไดสอนความปลอม แตจิตใจของเรามันชอบปลอมกับธรรมอยูเสมอ
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เปนขาศึกตอตัวเองอยูเรื่อยๆ เวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีเขาสูจิตใจ มัก
จะหาเรือ่ งหาราวกออุปสรรคใหขดั ของตอการประกอบความดีนน้ั ๆ
กลายเปนมาร
สังหารตนเองโดยไมรูสึก โดยที่เราก็คิดวาเปนทางออกของเราอยางดี นี่ก็เปนเรื่องไฟที่
จะทําความรุม รอนใหแกเราแงหนึง่
เพราะฉะนัน้ คําวา “สุญญกัป” อันเปนเรื่องใหญนั้น จึงมาเปนไดกับเรื่องยอยๆ
ในบรรดาเราทั้งหลาย แมจะนับถือพระพุทธศาสนาอยูก ต็ าม ระยะใดที่หางเหินจากศีล
ธรรม จากการประกอบคุณงามความดี เฉพาะอยางยิ่งคือการอบรมจิตใจใหมีความรม
เย็น ระยะนั้นมันก็เปน “สุญญกัป” ได ระยะใดที่เปนสุญญกัปภายในใจ ระยะนัน้ ใจก็
รอน ความรอนนัน้ มันเปน “สุญญกัป” ในหัวใจคน มันจะรอนของมันไปเรือ่ ยๆ
คําวา “สุญญกัป” คือวางเปลาจากเหตุจากผล จากคําวา “อรรถ” วา “ธรรม”
คําวา “บาป” วา “บุญ” ไมไดระลึกพอที่จะหาทางแกไขและสงเสริมเลย ทานเรียกวา
“สุญญกัปภายในจิตใจของสัตวโลก” และ เมื่อ “สุญญกัป” เขาสูจิตใจได แมจะมี
ศาสนาอยูโ ดยทีต่ นก็ปฏิญาณตนวานับถือศาสนาก็ตาม แตขณะที่ไมมีศาสนา ไมมีเหตุมี
ผลเปนเครือ่ งยับยัง้ ชัง่ ตวงทดสอบตนเองวาผิดหรือถูกประการใดบาง ระยะนั้นเปน
ความวุน วายรุม รอนของจิตไมนอ ย ที่เรียกวา “สุญญกัป” ฉะนัน้ สุญญกัป คือความวาง
เปลาจากศีลธรรมเครื่องใหความรมเย็น จึงมักเดนอยูที่จิตใจคนไมเลือกกาลวาเขาถึง
สุญญกัปหรือไม นีเ่ ราเทียบเขามาใหทราบเรือ่ ง “สุญญกัป” ตามหลักธรรมทีท่ า น
กลาวไว พอเลยจากนัน้ ก็มพี ระพุทธเจามาตรัสรู และทรงสั่งสอนธรรมแกโลก โลกก็
เริ่มรูศีลรูธรรมแลวปรับตัวเปนคนดี มีความรมเย็นไปโดยลําดับ เพราะอํานาจแหงศีล
ธรรมเปน “น้าํ ” สําหรับดับ “ไฟกิเลสตัณหาอาสวะ” ซึ่งเปนความรุมรอนโดยหลัก
ธรรมชาติของมัน
ทานกลาวไวอยางนัน้ นีเ่ รายนเขามาดวย “โอปนยิโก นอมเขามาสูต วั ของ
เรา” ในวันหนึง่ คืนหนึง่ เดือนหนึ่งปหนึ่ง ตั้งแตวันเกิดมานี้ กีว่ นั กีค่ นื กีเ่ ดือนกีป่  กี่ชั่ว
โมงนาที ระยะใดบางในชวงที่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ซึ่งเปน “สุญญกัป” ภายในตัวเรา?
ในระยะใดบางที่มีศาสนาประจําใจ
เฉพาะอยางยิง่ แมในขณะทีน่ ง่ั ภาวนามันก็เปน
“สุญญกัป” ไดอกี นัง่ ภาวนา “พุทโธ ๆ” สักประเดี๋ยวเผลอไปลงนรกแลว คือยุง กับ
เรื่องนั้น ยุงกับเรื่องนี้ วุน วายกับอารมณนน้ั วุน วายกับอารมณน้ี นัน่ แหละมันเปน
“สุญญกัป” แลวโดยที่เราไมรูตัว ทั้งๆ ทีเ่ ราก็วา เรานัง่ ภาวนานี่ แตมันนั่งวุนนั่น นัง่ วุน
นี่ จึงกลายเปนนั่ง นั่งสุญญกัปไป! ในหัวใจของนักภาวนาทีช่ อบนัง่ สัปหงกงกงัน และ
จิตใจฟุงซานไปตามอารมณ โดยไมมีสติปญญาตามรักษาและแกไข
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เพื่อใหเขาใจในเรื่องเหลานี้ และเพือ่ ใหทนั กับกลมารยาของกิเลส คือความลุม
หลงอันเปนกิเลสประเภทหนึ่ง จําตองตั้งสติตั้งทาตั้งทางระมัดระวังและพินิจพิจารณา
มีเจตนามุง หนาตอการงานของตนในขณะทีท่ าํ อยาใหความพลัง้ เผลอเหลานัน้ เขามา
แบงสันปนสวนเอาไปกิน และเอาไปกินเสียหมดกระทั่งไมมีอะไรเหลือติดตัว
พอออกมาจากทีภ่ าวนา “เฮอ! ทําไมนั่งภาวนาจึงไมไดเรื่องไดราวอะไรเลยวัน
นี!้ ” สิ่งที่ไดเรื่องไมพูดไดเรื่องอะไร? ก็เรือ่ งยุง เรือ่ งวุน วายนะซี เรื่องไปตกนรกทั้ง
เปนที่ไหนบางนั้นไมพูด แลวจะมาทวงเอาหนีเ้ อาสินจากอรรถจากธรรม เหมือนศาสนา
เปนหนี้สินของตน ทําเหมือนเราเปนเจาหนีศ้ าสนา ทวงอรรถทวงธรรมเอากับทาน มัน
ก็ไมไดนะซี เพราะเราทําเหตุไมดีใหแกตัวตางหากนี่
“นั่งภาวนาตั้งนมตั้งนานไมเห็นเกิดผลเกิดประโยชนอะไร! วาสนานอย เรานี่
อยูเ ฉยๆ ไมทําเสียดีกวา นั่น! เอาอีกแลวนัน่ หลอกไปเรือ่ ยๆ
แตนั่งภาวนาอยูมันยังไมไดเรื่อง สิ่งที่ตองการมันไมไดเพราะเหตุไร? เพราะ
เปนเพียงเจตนาขณะหนึ่งเทานั้นที่วาตองการจะทําภาวนา แตเจตนาที่แฝงขึ้นมาและ
เพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับๆ จนถึงฉุดลากจิตไปสูท ไ่ี หนๆ ไมรู ไมมศี ลี มีธรรมประจําจิตใจ
ในขณะนัน้ เลย ใจไปตกนรกทั้งเปนอยูที่ไหนก็ไมรู นั่นเราไมคิดไมเอามาบวกมาลบ ไม
เอามาเทียบเคียงดูทดลองดูพอใหทราบขอเท็จจริงกัน แลวก็ไปทวง “เอาหนีเ้ อาสิน”
จากอรรถจากธรรมวา “ทําแลวไมเกิดประโยชน ไมเกิดความสุขความสบาย ไมเกิด
ความสงบเย็นใจ” แนะ!
ก็เราไมหาความสงบ หาแตความวุน ผลมันก็ไดแตความทุกขความวุน นัน่ นะซี
ความจริงตามหลักธรรมที่ทานแสดง ทีท่ า นสอนไวโดยถูกตองนัน้ ทานไมได
สอน “ของปลอม” ใหพวกเราเลย สิ่งใดที่มีอยูภายในจิตใจเราทั้งดีทั้งชั่ว ทานสอนให
เขาใจดังที่กลาวมา ซึ่งมีอยูกับจิตใจของทุกคนที่เรียกวา “สุญญกัป”ๆ นะ ความวาง
เปลาจากอรรถจากธรรม ทั้งๆ ที่นั่งภาวนาอยูแตใจเผลอไปไหนก็ไมรู ปลอยไปเรื่อย ๆ
แลววาตนนัง่ ภาวนา ผลก็ไมปรากฏอยูโดยดี เพราะใจเปน “สุญญกัป”!
ถาหากมีสติสตังกําหนดดูอยูน น่ั สมมุตวิ า จะกําหนดลมหายใจ ก็ตั้งหนาตั้งตา
ใหรเู ฉพาะลมหายใจไมยงุ กับอะไร ก็ยอมจะปรากฏผลเทาที่ควรเปนไดตามกําลัง อัน
ความอยากมันเปนเครือ่ งผลักดันออกมาใหคดิ ใหปรุง
มันอยากอยูตลอดเวลาไมมี
ความอิ่มพอในการคิดปรุงเพื่ออารมณ ใหทราบวาความอยากนีเ้ ปนภัยตอความสงบ
เพราะมันผลักดันจิตใจใหคิดปรุงในเรื่องตางๆ ตามนิสัยที่เคยเปนมา พยายามใหเห็น
ภัยในจุดนี้ แลวบังคับไวไมใหใจคิดในแงทเ่ี ราไมตอ งการจะคิด เราตองการรูใ นสิง่
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ใดใหกาํ หนดจิตใจไวดว ยดีเพือ่ รูส ง่ิ นัน้ เชน รูอ านาปานสติหรือลมหายใจเขาออก ลม
เขาออกก็ใหรอู ยูด ว ยสติ ใจยอมจะสงบเย็นได
พระพุทธเจาจะหลอกคนโกหกคนจริงๆ หรือ? หากพระองคเปนนักโกหกคน
ทําไมพระพุทธเจาไดตรัสรูดวยธรรมของจริงละ ถาไมทําจริงจะรู “ธรรม” ของจริงได
อยางไร? เมื่อรูตามความจริงแลวจะมาโกหกโลกไดอยางไร มันเขากันไมได เหตุผลไม
มี! ทานทําจริง รูจริงเห็นจริง สอนจริง!ทีม่ นั ขัดกันก็ตรงทีเ่ ราเรียกเอาผลกอนทํา
เหตุนเ่ี อง! หากการดําเนินของตนขัดกับธรรมที่ตรงไหน ควรรีบแกไขดัดแปลงจนเขา
กับธรรมไดใจก็สงบ
สวนมากผูท ่ี “ปลอม” ก็คือเราผูรับโอวาทจากทานมา เอามาขยีข้ ยําแหลกเหลว
หมด ทั้งๆ ที่เราวาเรานับถือทาน นับถือศาสนาเทิดทูนศาสนา แตเราทําลายศาสนาซึ่งมี
อยูภ ายในตัวของเรา และทําลาย “ตัวเอง” โดยไมรูสึก เพราะความเผลอความไม
รอบคอบในตัวเรานัน้ แลเปนขาศึกตอเรา
ฉะนั้นเพื่อใหไดผลเทาที่ควรหรือใหไดผลยิ่งๆ ขึน้ ไป จึงควรคํานึงถึงเหตุที่ตน
ทํา คอยจดจองมองดูจุดที่ทําอยาใหเผลอ เชนกําหนด “พุทโธ” ก็ใหเปน “พุทโธ”
จริงๆ ใหรอู ยูก บั “พุทโธ” เทานัน้ ไมตองการสวรรควิมานที่ไหนละ นอกจากคําวา
“พุทโธ” ใหกลมกลืนกันกับความรู มีสติกาํ กับงานอยูเ ทานัน้ เราจะเห็นความสงบ
ที่เคยไดยินแตชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเรา ความเย็นความสบายความเปนสุขที่เกิดขึ้น
เพราะจิตใจสงบ ก็จะเห็นภายในตัวเรา เราจะเปนผูรู จะเปนผูเห็น เราจะเปนผูรับผล
อันนีเ้ พราะเปนผูท าํ เอง ดวยเจตนาทีถ่ กู ตองตามหลักธรรม จะไมเปนอยางอืน่
ศาสนาเคยสอนโลกมาอยางนี้ ถาผูป ฏิบตั ทิ าํ ตามหลักธรรมทีท่ า นสอนนีแ้ ลวจะ
ไมเปนอืน่ ใจตองหยั่งเขาถึงความสงบเปนอยางนอย และจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆ โทษที่
เคยกลุมรุมภายในจิตใจก็จะเห็นกันรูกัน เพราะอยูก บั ใจ คุณคาที่เกิดขึ้นจากใจเพราะ
การชําระการฝกทรมานปราบปรามกิเลสออกไปไดมากนอย ก็จะปรากฏขึน้ ภายในใจ
เราเอง เราจะเปนผูเห็นเองรูเองโดยไมตองฟงขาวของใครๆ ทั้งนั้น เราเปนตัวจริง เรา
เปนตัวรู ผูร บั ทราบ เราเปนผูเ สวยผลเกิดขึน้ จากการกระทําของเรา เราจะทราบ
เรื่องตางๆ เอง
เรือ่ งภาวนาไมใชเรือ่ งเล็กนอย เปนงานทีอ่ ศั จรรยมากมายในผลทีเ่ กิดขึน้
พระพุทธเจาเปนผูร โู ลกดีกเ็ พราะการทําภาวนา ทรงกําหนด “อานาปานสติ” ตาม
หลักทานกลาวไวอยางนัน้ แตกอ นทรงอดพระกระยาหาร โดยมุงหวังความตรัสรูจาก
การอดพระกระยาหารเทานั้น ไมเสวย แตไมไดทรงพิจารณาทางใจซึง่ เปนความถูก
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ตองประกอบกันเลย จึงไมไดสําเร็จ เมื่อยอนพระทัยหวนกลับไประลึกถึงเรื่องเมื่อ
คราวยังทรงพระเยาว ที่พระราชบิดาทรงพาเสด็จไปแรกนาขวัญ ไดทรงเจริญอานา
ปานสติ จิตใจมีความสงบ จึงทรงนําเรือ่ งนัน้ เขามาพิจารณาดวยอานาปานสติ และ
ทรงปรากฏผลขึน้ มาแตเริม่ แรกพิจารณา เพราะพระจิตมีความสงบ และสงบละเอียด
ไปโดยลําดับ ก็ทรงมีทางที่จะทรงพิจารณาไตรตรองโดยทางพระสติปญญา
ทรงยก “ปฏิจจสมุปบาท” ขึ้นมา “อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา” เปนตน เพราะมี
อยูใ นพระกาย มีอยูใ นพระจิตนัน้ ดวยกัน ทรงไตรตรองตามเหตุตามผล ตามความสัตย
ความจริงที่มีอยูดวยพระปญญาปรีชาสามารถ และไดตรัสรู “เญยยธรรม” โดยตลอด
ทัว่ ถึงในปจฉิมยามแหงราตรีของเดือนหกเพ็ญ
เมื่อ “อวิชชฺ าปจฺจยา” ที่จูงมนุษยจูงสัตวทั้งหลายใหทองเที่ยวอยูใน “วัฏวน”
เหมือนกับคนหูหนวกสัตวตาบอด มาตั้งกัปตั้งกัลป พระองคไดทรงสลัดปดทิ้งบรรดา
ความบอดหนวกทัง้ ปวงในราตรีวนั นัน้ ปรากฏในพระทัยวา “อาสวักขยญาณ” ไดสิ้น
ไปแลวจากอาสวะความมืดมนอนธการทัง้ หลาย นอกจากนัน้ ยังทรงรู “ปุพเพนิวาสา
นุสสติญาณ” ทรงระลึกชาติยอนหลังของพระองคไดจนไมมีประมาณ และทรงรู
“จุตปู ปาตญาณ” รูความเกิดความดับของสัตวทั้งหลายไมมีประมาณ ญาณไหนๆ ก็
ทรงทราบโดยทั่วถึง แลวก็ทรงนําสิ่งที่ทรงทําแลว ทรงรูเห็นแลวทั้งเหตุทั้งผลนั่นอันเปน
ความถูกตองแมนยํา มาสัง่ สอนโลกใหพอลืมตาอาปาก พูดเปนเสียงผูเสียงคนขึ้นมา
เปนลําดับ ไมหลับหูหลับตาอาปากพูดแบบปาเถือ่ นเลือ่ นลอย เหมือนแตกอนที่ยังไมมี
ศาสนธรรมมาโสรจสรง ซึง่ ไมมโี อวาทคําสัง่ สอนของผูใ ดทีจ่ ะถูกตองแมนยํา และ
สะอาดยิ่งกวาพระโอวาทของพระพุทธเจา “เอกนามกึ” คือ พระโอวาทคําสัง่ สอนของ
พระพุทธเจา ที่เปนหนึ่งไมมีสองนั่นแล และ “พระญาณ” ความหยั่งทราบในเหตุ
การณตางๆ ก็เปนหนึ่งไมมีสอง ทรงรูทรงเห็นตรัสมาอยางใด ตองเปนไปตามความ
จริงนัน้ โดยไมเปนอืน่ ไปไดเลย นีแ่ หละ “เอกนามกึ” แปลวา หนึง่ ไมมสี อง
พระพุทธเจาที่ตรัสรูขึ้นมาแตละพระองคนั้น ไมไดตรัสรูซ าํ้ กัน มีพระองคเดียว
เทานั้นที่ตรัสรูแตละครั้ง ๆ นีอ่ นั หนึง่ ทีเ่ รียกวา “เอกนามกึ” มีพระพุทธเจาครั้งละพระ
องคเดียวเทานั้น
เอา!ทีนี้ยนเขามาหาพวกเรา ที่กลาวมาทั้งนี้เปนไดทั้งเราทั้งพระพุทธเจา เปน
แตเพียงวากวางแคบตางกัน สําหรับหลักฐานแหงความจริงนัน้ เหมือนกัน
“จุตปู ปาตญาณ” ความรูความเกิดความดับ รูที่ไหนถาไมรสู งั ขารทีเ่ กิดขึน้
และดับไปทั้งดีทั้งชั่วอยูภายในจิตใจ เอาตรงนี้ ปรุงแตงเรื่องภพเรื่องชาติ เรือ่ งกิเลส
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ตัณหาอาสวะ ก็คอื ตัวนีแ้ หละ ปญญาพิจารณาใหเห็นอยางนี้ “อาสวะ”ก็หมายถึง
กิเลส รูกันที่ตรงไหนก็ดับไป ๆ ทีต่ รงนัน้ จนกลายเปน “อาสวักขยญาณ” ความรู
แจงในความสิน้ อาสวกิเลสทัง้ หลายโดยสิน้ เชิง เราอยูใ นกัปไหนเวลานี?้
เราตองทดสอบเราวา อยูใ นภัทรกัปหรือในสุญญกัป?
“ภัทรกัป” แปลวา กัปที่เจริญ เจริญในการประกอบความพากเพียร ในความมี
สารคุณภายในใจ ในวันหนึง่ ๆ ถาไดสรางสารธรรมขึ้นมาภายในจิตใจ ก็เปน
“ภัทรกัป”เปนขณะเปนเวลา เปนกาลทีเ่ จริญรุง เรือง นัง่ สมาธิภาวนาก็เปนสมาธิ
ภาวนา ไมเปน “หัวตอ” ไมมีสติสตัง ทั้งๆ ทีไ่ มหลับแตกห็ ลับอยูเ รือ่ ยๆ ดวยความไม
มีสติ คิดฟุง ซานวุน วาย ฝนดิบฝนสุกไปเรื่อยๆ เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีต้ อ กันไป ถึงลูกถึงหลาน
ถึงบานถึงเรือน ถึงกิจการตางๆ ตลอดเมืองนอกเมืองนาที่ไหนไปหมด อดีตอนาคตยุง
ไปไมหยุดหยอน นีเ่ ปน “กัป” อะไร? ดูซี
ถาไมมสี ติสตังก็เปนอยางนัน้ ถามีสติแลวจะไมไป เราบังคับนี่ เวลานี้เรา
ตองการจะทําหนาทีน่ อ่ี ยางเดียว “ใหเปนภัทรกัป อยาเปน สุญญกัป” นัน่ มันเปน
“สุญญกัป”ทีก่ ลาวไปแลวนัน้ มันนํา “ไฟ” มาเผาเจาของผูเปน “สุญญกัป”ทีไ่ มมี
ศาสนาแฝงเลยขณะนัน้ นะ คือไมมีสติสตัง ไมมีปญญาตามรักษาเลย ปลอยแตกเิ ลส
ใหกเิ ลสฉุดลากจิตใจถายเดียวโดยเจาของไมรสู กึ กวาจะรูสึกนะเขากินของดีหมดแลว
เขาปลอยแลวถึงรูตัว เวลาถูกเขาฉุดเขาลากไปนัน้ ฝนสดไปกับเขา เวลาเขาปลอยแลว
จึงมารูตัว!
“โอยตาย! มันคิดไปอะไร? เรื่องราวอะไร!” ก็ยงั ดีอยูท ร่ี วู า คิดไป ไอที่ไมรูเลย
นัน่ ซิ พอรูต วั ลากกลับมา “เอ!มันยังไง? มานัง่ ภาวนาเปนเวลาตัง้ หลายนาที หรือเปน
ชัว่ โมงๆ ไมเห็นไดเรื่องอะไร นั่งอะไรไมไดเรื่องอยางนี้นะ นอนเสียดีกวา!” ลมไปเลย
สิ่งที่ไดเรื่องไดราวก็คือ “หมอน” แมหมอนเองถามีวญ
ิ ญาณ ก็จะเบื่อคนประเภท
ธรรมไมไดเรือ่ งนี้เต็มประดา เพราะ “สุญญกัป” บนหมอนไมยอมปลอย เมื่อเปนเชน
นั้นมันจะดีกวายังไง? นอกจากมัน “ดีหมอน” เทานั้น
ถาดีกวาดวยหมอนดังความเขาใจนัน้
ใครๆ ก็พนทุกขไปไดดวยกันทั้งนั้น
แหละ! แตนี่มันไมดีกวา มันเปนเรื่องกิเลสหลอกเรา กลอมเราใหหลับวาเปนของดีกวา
คือดีกวาภาวนา!
กิเลสมันตองแทรกธรรมอยูเ สมอ พวกนีพ้ วกกอกวน พวกยุแหย พวกทําลาย
หาทําลายทุกแงทกุ มุม ทุกกาลทุกเวลาทุกอิรยิ าบถ ลวนเปนเรื่องของกิเลส พระพุทธ
เจาจึงทรงสอนใหปราบกิเลสพวกทีแ่ ทรกซึมอยูภ ายในใจ ดวยสติปญญา มีความเพียร
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เปนเครื่องหนุนหลัง ความอดความทน ความพยายาม เราทําหนาทีก่ ารงานอันเปนสาร
ประโยชนสําคัญเพื่อเรา ใหเปน “ภัทรกัปบุคคล” ขึน้ ภายในใจ จึงตองอาศัยความขยัน
หมัน่ เพียร
งานทุกดานที่เปนผลเปนประโยชน เราอยาสรางอุปสรรคมากีดขวางไมใหงาน
นัน้ ๆ เปนผลสําเร็จ
จิตถาสงบก็สบาย ถาไมสงบไมวา แตกาลไหนๆ จนกระทัง่ วันตายก็หาความ
สบายไมได เพราะจิตวุน นีจ่ ะหาความสบายทีไ่ หน จงทําความเขาใจไววา “สุญญกัป” ก็
อยูก บั ความไมเอาไหนนัน่ แล สวน “ภัทรกัป” ก็อยูใ นผูม คี วามเพียร มีสติปญญาเปน
เครื่องรักษาตัว “สุญญกัป” ก็คือการปลอยตามเรื่องตามราว ตามอารมณ ตามบุญตาม
กรรม ไมทราบบุญที่ไหนกรรมที่ไหน ปลอยเรือ่ ยไป ความปลอยเรือ่ ยไปนัน้ คือความ
ผูกมัดตนเองโดยไมรูสึกตัว แลวก็จนตรอกจนมุม เจอแตสิ่งที่ไมพึงปรารถนา ความ
ทุกขใครปรารถนาเลาในโลกนี้? แตทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดน นีก่ เ็ พราะความปลอย
ตามบุญตามกรรมนั่นเอง มันไมมีเหตุผลนี่การปลอยอยางนั้น
ถาปลอยกิเลสวางกิเลสดวยสติปญ
 ญา นั่นมีเหตุมีผล! พระพุทธเจาทานทรง
ปลอยอยางนัน้ รูเหตุรูผลทุกสิ่งทุกอยางแลวปลอยไปโดยลําดับ จนกระทั่งปลอยไดโดย
สิ้นเชิง สุดทายก็ปลอยกิเลสหมด เหลือแตพระทัยที่บริสุทธิ์ พระพุทธเจาทานสอนให
ปลอยอยางนี้
พวกเรามีแตเที่ยวยึดเที่ยวถือ เทีย่ วแบกเทีย่ วหาม หนักเทาไรอยางมากก็บน เอา
แลวก็ไมวายทีจ่ ะแบกจะหาม หามาเพิ่มเติมเรื่อยๆ ไมวาหนุมสาวเฒาแกชราเปนตัว
ขยันที่สุด ก็คอื การแบกการหามอารมณความคิดความปรุงตางๆ นัน่ เอง ไมไดคิดคํานึง
ถึงวัย ถึงปถึงเดือน อายุสงั ขารเจาของบางเลย
ขยันทีส่ ดุ ก็คอื เรือ่ งแบกเรือ่ งหามกองทุกข แบกสัญญาอารมณ การพูดเชนนี้
ก็เพื่อใหเราระลึกถึงตัวเรา ใหรวู า เราเคยเปนอยางนีม้ านานเทาไร แลวยังจะฝนใหเปน
อยางนีอ้ ยูห รือ ผลที่เปนมาเพราะการกระทําอยางนี้เปนอยางไร? เราก็ทราบในตัวเรา
เองเวลานี้ เราจะแกไขตัวเราอยางไรบาง? พอไดมคี วามผอนคลายภายในใจ ไดรับ
ความสะดวกกายสบายใจ
ดังที่ทานทั้งหลายไดอุตสาหมานี้ ก็นบั วาเปนบุญเปนกุศล เปนเจตนาดีที่สุดที่มา
บําเพ็ญ นีช่ อ่ื วา “มาหาสารประโยชน” เพราะฉะนั้นจึงกรุณาบําเพ็ญจิตตภาวนาให
เหมาะสมกับกาลเวลาทีม่ า นัง่ สมาธิภาวนาดูตวั ของเรา ตัวของเราเปนอยางไรถึงตอง
ดู ถาเปนคนไขกต็ อ งหมอเปนผูต รวจผูร กั ษา เวลานี้จิตเรามันเปน “โรค” เปนโรค
อะไร ใครจะเปนผูตรวจผูรักษา นีแ่ หละสําคัญ
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โรคของจิตคือเรื่องของกิเลส “ยา” ก็คือธรรม “หมอ” ก็ไดแกครูแกอาจารย
หรือตํารับตําราทีท่ า นสอนไว เรานํามาประพฤติปฏิบัติกําจัดเชื้อโรคอันสําคัญที่ฝงอยู
ภายในอยางจมมิดนี้ ใหถอนดวยความพากเพียรอยาลดละทอถอย ความหวังที่
ปรารถนาดวยกันนั้นจะพึงสําเร็จไปโดยลําดับๆ
เฉพาะอยางยิง่ คือการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ เรือ่ งความเปนความตายใน
สกลกายนี้ เปนสิง่ สําคัญมากยิง่ กวาไปคิดถึงเรือ่ งอืน่ ๆ เรือ่ งความตายติดแนบกับตัว
เราทุกคน ความเจ็บ ความทุกข ความลําบาก ในรางกายและจิตใจ ก็ตดิ แนบอยูก บั ราง
กายและจิตใจเราไมไดปลอยไมไดวาง นอนอยูม นั ก็ทบั นัง่ อยูม นั ก็ทบั อิริยาบถทั้งสี่มี
แตเรื่องความแก ความเจ็บ ความตาย นี่ทับเราอยูทั้งนั้น ความทุกขความลําบากทับเรา
อยูต ลอดเวลา เราจะหาอุบายวิธไี หนเพือ่ จะใหรเู ทาทันกับสิง่ เหลานี้ เพือ่ จะถอดถอนสิง่
ทีค่ วรถอดถอนดวยอุบายวิธใี ดบาง?
นีเ่ รียกวา “เรียนรูตัวเราเอง” สิง่ ทีเ่ กีย่ วกับตัวเรามีอะไรบางใหรใู หเขาใจ สม
กับศาสนาทีอ่ อกมาจากทานผูฉ ลาดแหลมคม มาสอนเราซึ่งเปนพุทธบริษัท เพือ่ ความ
ฉลาดแหลมคมใหทนั กับกลมารยาแหงความโงของตนทีม่ อี ยูภ ายใน ความโงกค็ อื กิเลส
พาใหโง ธรรมพาใหฉลาด เราวากิเลสมันโงนะ แตความจริงกิเลสมันฉลาดที่สุด แตทํา
คนใหโงและโงทส่ี ดุ ไดอยางสบายมาก เชน เราถูกกลอมไวเรือ่ ยอยางนี้ ดวยความ
แหลมคมของกิเลสทั้งนั้น แลวจะวากิเลสมันโงไดอยางไร ผูที่เชื่อกิเลสนั้นแลคือผูโง
วาอยางนีถ้ กู ตองดี แลวใครละเชื่อกิเลสโดยลําดับลําดา มีใครบาง? ก็สตั วโลกนีเ้ องเปน
พวกโงเพราะเชื่อ กิเลส มันกลอมเมือ่ ไรก็หลับเมือ่ นัน้ เคลิ้มเมื่อนั้น ราบไปเมื่อนั้น ยิง่
กวาเด็กถูกกลอมดวยบทเพลง ไมเคยตื่นเนื้อตื่นตัว ไมเคยเห็นภัยแหงการกลอมของ
มันก็คอื พวกเรานีแ่ ล
พระพุทธเจาและพระสาวกทาน เปนผูรูสึกพระองคและรูสึกตัว ไดนําธรรมเขา
ไปรือ้ ถอนตนออกจากไฟทัง้ หลายเหลานีเ้ สียได แลวนําธรรมเหลานัน้ มาสัง่ สอนพวกเรา
ประกาศทั้งคุณทั้งโทษ “โทษ” ไดแกความลุม หลงไปตามกิเลสตัณหาอาสวะ คุณก็ได
แกสติปญญาศรัทธาความเพียร ทีจ่ ะรือ้ ถอนสิง่ เหลานีอ้ อกจากใจ ใหกลายเปนผูฉ ลาด
แหลมคมขึ้นมา และหลุดพนออกจาก “แอก”ทีม่ นั กดถวงอยูบ นคอ ไดแกหวั ใจของ
เรานี่ จนกลายเปนอิสระขึ้นมาได ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทาน พระพุทธเจาทาน
หมด หมดสิง่ กดถวงใจ ยึดอะไรหลงอะไร อันนัน้ แหละกดถวง ความยึดความถือของ
ตัวเองนัน้ แลมันกดถวงตัวเอง ไปยึดภูเขาทั้งลูก ภูเขานั้นไมไดมากดถวงเรา แตความ
ยึดภูเขาทั้งลูกนั้นแลมันมากดถวงเรา ยึดอะไรหลงอะไร ความยึดความหลงอันนัน้
แหละมันมากดถวง มาบีบบังคับจิตใจเรา สิง่ ทีเ่ ราไปยึดไปถือนัน่ มันไมไดมาทําเรา
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เชน เงินทอง ขาวของ ตึกราม บานชอง ทีไ่ รทน่ี าอะไรก็ตาม มันก็อยูตามเรื่องของมัน
มันไมถือวามันเปนขาศึก หรือเปนคุณเปนโทษแกผูใด แตผทู ไ่ี ปหลงไปยึดไปถือสิง่
เหลานัน้ นัน่ แหละมันกลับมาทับตัวเอง จึงตองแกตวั นีด้ ว ยสติปญ
 ญา
การภาวนาก็เพือ่ ใหรเู รือ่ งความคะนองของใจ ที่คิดไมเขาเรื่องเขาราวอยางนี้
แหละ สั่งสมทุกขใหแกตัวมากเทาไรยังไมเคยเห็นโทษของมัน เมื่อไดเรียนทางดาน
ภาวนาแลวเริม่ จะทราบขึน้ โดยลําดับๆ จนมาถึงเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธอนั เปนสมบัตสิ าํ คัญ
ของเรา ไดแกรางกาย เลื่อนเขามาตรงนี้ รางกายทุกสวนนีม้ นั ก็จะตองสลายไปในวัน
หนึง่ ทุกวันนีม้ นั ก็เริม่ ของมันแลวตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยๆ ความเปลีย่ น
แปลงของธาตุขนั ธแตละชิน้ ละอันนี้ มันทําความทุกขใหแกเรามากนอยเพียงไร ถามัน
แสดงออกอยางเปดเผยก็ทราบชัดวา นี่มันเจ็บตรงนั้น ปวดตรงนี้ เชน เจ็บทอง ปวดหัว
เปนตน ถามันไมแสดงอยางเปดเผย เปนไปอยูอยางลับๆ เราไมทราบได เรื่องธาตุเรื่อง
ขันธเปนอยางนี้ “เวทนา” ก็ความทุกข คือทุกขเวทนาบีบอยูอ ยางนัน้ แหละ ยืน เดิน
นัง่ นอน มันก็บบี บังคับอยูอ ยางนัน้ พิจารณาใหรนู แ้ี ลว แมธาตุขนั ธจะยังอยูก บั เราก็
ตามก็ไมกดถวงเราได เพราะความยึดถือของเราไมมี เนื่องจากเรารูเทาทันกับสิ่งเหลานี้
ปลอยวางไดตามความเปนจริงเชนเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลาย ใจก็สบาย อยูใ น
ทามกลางแหงธาตุขนั ธกไ็ มหลงธาตุขนั ธ ธาตุขันธก็ไมมาทับถมเราได เราก็เปนอิสระอยู
ภายในจิตใจ
นีเ่ รียกวา “ผูฉ ลาดครองขันธ ผูฉ ลาดรักษาขันธ ขันธไมสามารถมาเปนภัยตอ
เราได เพราะมีปญ
 ญาความเฉลียวฉลาดทันกับมัน นักปราชญทานวา “นีค้ อื ความฉลาด
ฉลาดแกตัวใหรอดพนไปได” นัน้ แลเปนความฉลาดของนักปราชญทง้ั หลาย มีพระ
พุทธเจาเปนตน
ความฉลาดนอกนัน้ พาใหเจาของเสียมาก พระพุทธเจาจึงไมทรงชมเชยวา นัน้
เปนความฉลาดอยางแทจริง ความฉลาดใดที่เปนไปเพื่อความสุขความเจริญแกตนและ
สวนรวมนัน้ แล เปนความฉลาดแท เฉพาะอยางยิง่ ความฉลาดเอาตัวรอดนีเ่ ปนสําคัญ!
เอาตัวรอดไดกอน แลวก็นาํ ผูอ น่ื ใหรอดพนไปไดโดยลําดับๆ นีช่ อ่ื วา ความฉลาดแท!
จึงขอยุติการแสดง ฯ
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