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ค�ำน�ำ

	 ได้เร่ิมคิดแต่งหนังสือเร่ืองธรรมโดยให้นามว่า “หนังสือธรรมคู่แข่งขัน”  
แต่ความหมายในนามของหนังสอืมว่ีา “ธรรมฝ่ายซกัฟอก กบักเิลสฝ่ายมวัหมอง” 
ทั้งสองฝ่ายนี้ทางศาสนธรรมจัดว่าเป็นข้าศึกแห่งกันและกัน	คอยจะแย่งบัลลังก์
กันเสมอ	จึงได้ให้นามอย่างนั้น	คงไม่ขัดต่อสังคมนิยม

	 อน่ึง	ในระหว่างแต่งหนังสอืเล่มน้ีข้าพเจ้ามีเวลาน้อย	ไม่ค่อยได้ทบทวนให้
ถีถ้่วน	คงมบีกพร่องอยู่ไม่น้อย	และข้าพเจ้าเป็นพระบ้านนอกอยูแ่ต่ในป่าโดยมาก	
จึงไม่ค่อยมคีวามรู้และส�านวนโวหารอนัไพเราะเพราะพร้ิง	เพราะไม่ค่อยมโีอกาส 
ได้ศึกษาในอรรถธรรมอันลึกซึ้งและขนบธรรมเนียมที่สังคมนิยมและรับรองกัน	
ทั้งไม่เคยแต่งหนังสือนับแต่วันอุปสมบทมา	 แม้จะเป็นมหาก็สักแต่ชื่อ	 ไม่มีภูมิ	 
แต่เพราะความจ�าเป็นดงักล่าวแล้ว	หากว่าท่านสภุาพบณัฑติอ่านได้พบปะสิง่บกพร่อง 
ก็โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยจะขอบคุณล้นเกล้าฯ

พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
๑๓ มกราคม ๒๕๐๑
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	 ก่อนอื่นขอกล่าวเรื่อง “เจ้า”	(ประธาน)	ของโลกและธรรมพอเป็นแนวทางของ
การอธิบายธรรมในแง่ต่างๆ

	 ค�าว่า “เจ้า” คือเป็นใหญ่	 เป็นประธานของสิ่งทั้งที่มีวิญญาณและหาวิญญาณ
มิได้	และเป็นเจ้าแห่งสมบัติทั้งทางโลกและทางธรรม

	 ถ้าเป็นเทวดาก็เป็นหัวหน้าแห่งเทวดาทั้งหลาย	ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นหัวหน้า	คือ
เจ้าใหญ่นายโตของประชาราษฎร	 เรียกว่าพระเจ้าแผ่นดิน	 ผู้เป็นองค์ประมุขของ 
ประเทศน้ันๆ	บ้าง	ของอ�าเภอน้ันๆ	บ้าง	ของต�าบลหมูบ้่าน	และของครอบครัวน้ันๆ	บ้าง

	 ถ้าเป็นฝ่ายศาสนาก็เป็นเจ้าแห่งสงฆ์	คือเป็นศาสดาของสงฆ์บ้าง	 เป็นสังฆราช
แห่งสงฆ์บ้าง	เป็นสงัฆนายก	สงัฆมนตรี	เจ้าคณะภาค	เจ้าคณะจังหวดั	อ�าเภอ	ต�าบล
และเจ้าอาวาส	และยังมีรองเจ้าคณะนั้นๆ	ตามล�าดับชั้นลงมา

	 น้ีจัดเป็นฝ่ายโลก	 ฝ่ายธรรม	 และผู้เป็นประธานแผนกหน่ึงที่จะกล่าวต่อไปน้ี	
จัดเป็นโลก	เป็นธรรม	และผู้เป็นประธานอีกแผนกหนึ่ง

	 ค�าว่า “โลก”	โดยย่อมี	๓	คือ

 กามโลก	 เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ยังไม่ปราศจากกามารมณ์	 นับแต่สวรรค์
ชั้นฉกามาพจรลงมาถึงมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทุกประเภท	ซึ่งมีกามเป็นเจ้าครองใจ	 
จัดว่า	กามภพ กามภูมิ	ทั้งนั้น
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 รูปโลก	ได้แก่	พรหมโลก	ซึ่งเป็นโลกปราศจากกามารมณ์ด้วยอ�านาจแห่งฌาน
มีพรหมวิหาร ๔	คือ	เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา	เป็นเครื่องอยู่	กับมีฌาน ๔  
มีปฐมฌานเป็นต้น	ประจ�าใจ	ฌานเหล่านี้มีความละเอียดกว่ากันเป็นชั้นตามล�าดับ

	 และอรูปโลก โลกน้ีกใ็ห้ชือ่ว่า	พรหม	เหมือนกนั	แต่ชัน้น้ีเบือ่รูปโลกด้วย	มฌีาน	๔	 
เรียกว่า	อรูปฌาน	คอื	อากาสานัญจายตนะ	เป็นต้น	มคีวามละเอยีดกว่ากนัเป็นชัน้ๆ	 
และละเอียดกว่ารูปฌานเบื้องต้นด้วย

	 ทั้งสามโลกรวมเข้าด้วยกัน	เรียกว่า	ไตรโลก	หรือ	ไตรภพ	เป็นที่อยู่ของสัตว์	
ผู้มีกิเลสเป็นเจ้าครองใจ

	 ธรรมแยกโดยย่อ	มี	๓	คือ	กุศลธรรม	ธรรมฝ่ายดี	อกุศลธรรม	ธรรมฝ่ายชั่ว	 
และอัพยากตธรรม	ธรรมกลางๆ	ปราศจากดีชั่ว

	 โลกกับธรรมทั้งสองน้ี	 ถ้าเป็นสมบัติก็เรียกว่ายังเร่ียราด	 ปราศจากเจ้าของ
ผู้รับผิดชอบชั่วดี	 ฉะน้ัน	 เพื่อให้โลกกับธรรมทั้งสองมีความหมายเด่นชัดข้ึนเต็มที	่ 
จึงต้องยกตัวประธานมาก�ากับ	ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นสมบัติลอยลมไปเสีย

	 ตัวประธานในที่น้ีหมายถึง	 ใจ	 ใจน้ีเป็นธรรมอันหน่ึงซึ่งมองด้วยตาเน้ือและ 
ตากล้องไม่เหน็	แต่เป็นสิง่ทีส่งิอยูใ่นกายมนุษย์และสตัว์ทกุประเภท	มคีวามรู้สกึคิดนึก 
อยูภ่ายในกาย	จัดเป็นธาตรูุ้อนัหน่ึงจากกายมนุษย์และสตัว์	แม้จะไม่ได้รับความกระทบ 
กระเทือนจากสัมผัสทางอายตนะภายนอกก็ตาม	 ธาตุรู้อันน้ีจะทรงความรู้ไว้เสมอ	 
ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่น	ไม่ละความรู้แม้แต่ขณะเดียวตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ของวัน	 
เดอืน	ปีทีผ่่านไป	แต่ธาตรูุ้อนัน้ีเป็นธาตรูุ้ธรรมดาเฉยๆ	ไม่มอีะไรปรุงกรู้็	เมือ่มเีคร่ือง 
ปรุงธาตุรู้อันน้ีก็เปลี่ยนสภาพไปตามอารมณ์ทันทีที่มากระทบ	 ตามแต่อารมณ์จะมี 
ความหมายไปอย่างไร	เช่น	อายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นมากระทบอายตนะภายใน	 
มีตาเป็นต้น	ธาตรูุ้น้ันจะกระเพือ่มขึน้เป็นความรู้ประเภทหน่ึงจากความรู้เดมิทนัท	ีคอื
เป็นความรู้ซ้อนๆ	กันขึ้นมาเป็นพักๆ	มีลักษณะให้รักบ้างชังบ้าง	เพลินบ้างโศกบ้าง	 
แฝงขึน้มาทนัท	ีความจริงแล้วไม่ใช่ธาตรูุ้เดมิ	แต่อาศัยธาตเุดมิเกดิข้ึน	ฉะน้ันสิง่ทัง้น้ี
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จึงเกิดได้ดับได้ไม่แน่นอน	ตกอยู่ใน	ไตรลักษณ์ ๓	คือ	อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง 
เมื่อหลงตามก็ล�าบาก อนัตตา เป็นไปตามสภาพของสภาวะทั้งหลาย	 ลักษณะทั้งนี้
แล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่จะท�าให้เป็นไป

	 เราจะทราบความรู้เดมิกบัความรู้แทรกได้ชัดในเวลาหลบักบัเวลาตืน่	เวลากระทบ 
อารมณ์กบัเวลาปกตจิิต	คนมสีตธิรรมดากบัคนทีไ่ด้รับการอบรมธรรมทางด้านจิตใจ 
จนได้ความสงบ	และคนที่มีภมูธิรรมอนัละเอียด	กบัทา่นผูม้ีสติวินยั คอืพระอรหันต์	 
ทั้งๆ	ที่ธาตุความรู้เดิมมีอยู่ในบุคคลทั่วไปไม่แปลกต่างกัน	แต่อาการของความรู้เดิม
จะค่อยเปลีย่นสภาพในตวัเองจากการอบรมธรรมเป็นขัน้ๆ	จากขัน้ต�า่จนถงึขัน้สงูสดุ	
ในที่สุดจะไม่ปรากฏอาการรักชังเป็นต้นเหลืออยู่ในธาตุรู้เดิมของผู้ปฏิบัติอบรมใจ
ด้วยธรรมน้ันเลย	 อาการทั้งน้ีจะพึงทราบจากบุคคลซึ่งได้รับการอบรมมาเป็นล�าดับ
และนักสังเกตจิต

 ธาตรูุ้	ซึง่ให้นามว่า	“จิต”	น้ี	ทรงไว้ซึง่ความรู้	คอืหลบักรู้็	หลบัสนิทกรู้็	ตืน่กรู้็	และ 
ฝันเร่ืองอะไรกรู้็	กระทบอารมณ์ซึง่จะเป็นเหตใุห้ดใีจเสยีใจกรู้็	รับรู้ไว้หมดไม่ล�าเอยีง	 
กิริยาที่ล�าเอียงเป็นธาตุแทรก หรือความรู้ที่แทรก	 ความรู้สึกเดิมน้ีถ้าเปรียบเทียบ	 
เหมือนเหล็กหรือเงินทองทั้งดุ้นซึ่งยังไม่ได้ถลุงหรือเจียระไนให้เป็นของควรแก ่
เครื่องประดับที่จะพึงซื้อขาย	หรือใช้ประโยชน์ได้ตามความนิยม	จะยังใช้ประโยชน์
ไม่ได้เตม็ที	่เพราะยังไม่ได้รับการอบรมให้ควรแก่เหต	ุเหมอืนทารกซึง่ยงัไม่รู้เดยีงสา	 
แม้จะถูกน�้าร้อนหรือไฟไหม้ก็จะรู้สึกแต่ความเจ็บปวดเป็นทุกข์เท่านั้น	ไม่รู้วิธีที่จะหา
ทางออกจากอันตรายให้พ้นภัยไปได้

	 ความรู้เดิมน้ีเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้จักดับ	 แต่สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่ากิเลสยังมีอยู่
ตราบใด	ก็เป็นเหตุให้ท่องเที่ยวไปตามกระแสของ	วัฏฏะ	ตราบนั้น	หมุนไปเวียนมา	 
ออกจากร่างนี้เข้าสู่ร่างนั้น	 ซึ่งให้นามว่า	 เกิด	 ตาย	 จะเป็นก�าเนิดหรือฐานะต�่าต้อย
เลวทรามอย่างไร	ก็ไม่อาจจะพงึเลอืกได้	สิง่แวดล้อมทีมี่ก�าลงัเหนือกว่าจะขับไล่ไสส่ง 
ไปไหนก็ต้องไปทั้งน้ัน	 เหมือนทารกปราศจากพี่เลี้ยงย่อมเป็นไปตามยถากรรม	 
จะตกน�้าเข้าไฟ	ตกเหวตกบ่อแล้วแต่ขาพาไป	ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีฉะนั้น	 เมื่อกายแตก	
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จิตออกจากร่างไปถือปฏิสนธิก่อรูปร่างขึ้นใหม่	 สวยงามบ้างไม่สวยงามบ้าง	 ก�าเนิด 
สงูบ้างต�า่บ้าง	เป็นมนุษย์บ้าง	เป็นเทวดาอนิทร์พรหมบ้าง	เป็นสตัว์ดรัิจฉานบ้าง	เป็นต้น	 
ทั้งนี้แล้วแต่จะคว้าถูกมือ	เหมือนคนตกน�้าคว้าหาที่พึ่งเพราะกลัวความตายฉะนั้น

	 แม้ขณะที่จะเข้าสู่ปฏิสนธิในก�าเนิดต่างๆ	 ก็หารู้ไม่ว่าเป็นก�าเนิดประเภทใด	 
ถ้าเป็นก�าเนิดมนุษย์	 ก็ต้องรู้ภาวะเดียงสาแล้วกาลใดจึงจะรู้ว่าตนเกิดเป็นมนุษย์ 
ในตระกูลนั้นๆ	ถ้าเป็นสัตว์ก็ไม่รู้เลยว่าเป็นอย่างไร	เมื่อปรากฏเป็นตัวผลขึ้นมาแล้ว	
จะแก้ไขก็ไม่ได้	เป็นของเหลือวิสัยเพราะสายไปเสียแล้ว	แม้จะสูงหรือต�่าโดยก�าเนิด	
โดยชาติหรือตระกูล	ก็จ�าเป็นให้ยินดีในภพชาติและตระกูลของตน	จะมจีะจน	จะสุข 
จะทกุข์ก็แล้วแต่กรรมพาให้นิยม	ตลอดอาหารในภพน้ันๆ	กพ็งึยนิดแีละบริโภคตาม 
ฐานะแห่งก�าเนิดของตนๆ	 ต่างก�าเนิดต่างก็ยินดีในกรรมและวิบากแห่งกรรมของ
ตนเอง	ซึง่พอทีจ่ะอ�านวยชวีติให้เป็นไปในภพน้ันๆ	เน่ืองจากจิตทีไ่ม่รู้จักเกดิตายเป็น
ตัวเหตุให้สังสารจักรหมุนไม่หยุด	 จึงเป็นเหตุให้มนุษย์และสัตว์ได้รับความล�าบาก
ทั่วหน้ากัน	 ในเม่ือไม่รู้จักวิธีแก้ไขที่พอเหมาะพอดีแก่การหักห้ามวัฏจักรให้หยุด 
ในการท่องเที่ยวหมุนเวียน	 ทั้งๆ	 ที่ธรรมชาติอันนี้จะเป็นเจ้าโลกเจ้าธรรมอยู่นั่นเอง	
แต่ก็ยังฟุบตัวลงเป็นเขียงเท้าของสิ่งแวดล้อมอย่างโงหัวขึ้นไม่ได้	 เหตุทั้งน้ีก็เพราะ
ปล่อยใจให้เป็นไปตามยถากรรมเกนิไป	เม่ือใจได้รับความยบัยัง้หรืออบรมด้วยธรรม	
ซึ่งเป็นสวากขาตธรรมแล้ว	จิตจะเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้	แต่สิ่งอื่นที่จะสามารถบังคับ
ยับยั้งจิตไม่มี	นอกจากจิตจะยับยั้งตนเองด้วยธรรม

	 ค�าว่า “ธรรม” ก็คอืจิตซึง่ประดษิฐ์อบุายทีช่อบข้ึนจากใจ	เมือ่จาระไนออกกเ็ป็น 
มัชฌิมา	คือ	มรรค ๘	ส�าเร็จรูปขึ้นมาก็เรียกว่า	“ธรรม”	บางทีอาจมีข้อสงสัยว่าอะไร 
ก็อยู่ที่ใจหมดแล้ว	 จ�าเป็นอะไรจะต้องไปแสวงหาธรรมอันจะพึงขวนขวายด้วยกาย
วาจาอกีเล่า?	จริงอยู่	เมือ่นักสงัเกตเหตผุลได้ปฏบิตับิ�าเพญ็จิตจนปรากฏธรรมในจิต	
จิตในธรรม	อะไรกเ็หน็ว่าเป็นธรรมด้วยปัญญาอนัชอบแล้ว	กไ็ม่จ�าเป็นจะต้องแสวงหา 
ธรรมด้วยกายวาจาใจเพือ่อะไรอกี	นอกจากจะประพฤตทิ�านองเสอืไม่ทิง้ลาย	นักปราชญ์ 
ไม่ประมาทในธรรมเท่าน้ัน	และอาจส�าคัญว่า	เม่ือธรรมอยูท่ีใ่จแล้วอาจจะงอมอืงอเท้า	 
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ไม่อยากแสวงหาความดีด้วยกายวาจา	 คอยเฝ้ารู้ธรรมอยู่ที่จิตอย่างเดียวก็พอแล้ว	
อย่างนี้พึงระลึกถึงข้าวสุกมาจากข้าวสาร	 ข้าวสารมาจากข้าวเปลือก	 ข้าวเปลือกมิได้
มาจากความอิ่มหน�าส�าราญอย่างเดียว	ซึ่งจะคอยเฝ้าเฉพาะความอิ่มอยู่เท่านั้น	ที่ถูก 
ข้าวเปลอืกล�าเลยีงมาจากทุง่นา	และเคร่ืองอปุกรณ์ต่างๆ	ในการท�านามมีาก	และยงัต้อง 
อาศัยคนและสัตว์เป็นแรงงานในการท�านาอีก	ตลอดพันธุ์ข้าวที่ดีๆ	ประกอบกันเข้า 
หลายอย่าง	จึงจะเป็นผลสะท้อนมาถงึข้าวเปลอืก	ข้าวสาร	ข้าวสกุ	และการรับประทาน
จึงจะเป็นผลมาถึงความเอร็ดอร่อย	 และความอิ่มหน�าส�าราญ	 ธาตุขันธ์จึงจะมีก�าลัง
ต้านทานโรคและควรแก่การงาน	 ตลอดความเป็นอยู่สิ้นอายุขัยได้	 ค�าที่ว่า	 “ธรรม 
อยูท่ีใ่จ”	กพ็งึทราบโดยนัยน้ี	ฉะน้ัน	นักปราชญ์ท่านจึงสอนให้ผู้สนใจในทางบญุกศุล 
บ�าเพ็ญตนด้วยกายวาจาใจ	 เพื่อความดีซึ่งจะเกิดจากผลงานต่างๆ	 และเป็นทางดี
อย่างเดียวกัน

	 ค�าว่า	 “ธรรมอยู่ที่ใจ”	หรือว่า	 “ธรรมคือใจ”	นั้น	ท่านกล่าวถึงธรรมส่วนผล 
ซึ่งเกิดจากการค้นพบของบัณฑิต	ธรรมส่วนเหตุต้องมีการขวนขวาย	ต้องมีนอกมีใน	
มไีกลมีใกล้เป็นธรรมดา	หรือมหียาบมลีะเอยีด	เป็นต้น	แม้แต่เหลก็หรอืแร่ธาตตุ่างๆ	
กว่าจะรวมกันเป็นแท่งขึ้นได้	 เหล็กหรือแร่ธาตุบางอย่างต้องแสวงหามาจากชิ้นเล็ก 
ชิ้นน้อยเป็นส�าคัญ	“ธรรม”	กว่าจะรวมเป็นแท่งธรรมอันเดียวคือใจได้	ก็ต้องค้นคว้า
มาจากสภาวะต่างๆ	 ซึ่งเหลือที่จะคณานับ	มาเป็นธรรมส่วนหยาบ	ส่วนกลาง	 และ
ส่วนละเอียด	เทียบได้ว่าแก่นธรรมคือใจ	ดวงใจคือดวงธรรมเช่นเดียวกัน

	 การถือศาสนา	 ศาสนาเป็นธรรมชาติที่เต็มไปด้วยเหตุผล	 ผู้ถือศาสนาพึง
ใคร่ครวญเหตุผลเป็นส�าคัญกว่าการปฏิบัติไปเลยโดยปราศจากเหตุผล	 ไม่เช่นน้ัน 
จะเป็นเถรส่องบาตร	หรือกระต่ายตืน่ตมู	ตามนิทานมว่ีา	กระต่ายนอนหลบัอยูใ่ต้ต้นลาน	 
ขณะนั้นมีลมพัด	มะตูมถูกลมพัดได้หล่นลงถูกก้านลานแล้วตกลงใกล้ชิด	กระต่าย	
ซึ่งก�าลังนอนหลับอย่างสนิท	 ตื่นขึ้นทั้งหลับยังมิทันคิดว่าอะไร	 เข้าใจว่าฟ้าถล่ม 
กก็ระโดดวิง่หนีเตม็ก�าลงัเพราะกลวัตาย	ไปพบสตัว์ต่างๆ	ตามเส้นทางทีว่ิง่ไป	เมือ่ถกู 
สัตว์ต่างๆ	ถามก็พูดได้ค�าเดียวว่า	“ฟ้าถล่ม”	สัตว์เหล่านั้นก็ส�าคัญเป็นความจริงก็วิ่ง 
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ตามกระต่ายไป	ฟ้าถล่มคร้ังน้ัน	สตัว์ได้รับอนัตรายและถงึแก่ความตายก็มจี�านวนมาก	 
จนไปถงึพระยาราชสห์ี	ซึง่เป็นสตัว์ฉลาดกส็ัง่ให้หยดุเพือ่รู้ความเทจ็จริง	ส่วนกระต่าย
ทัง้ว่ิงทัง้ตะโกนบอกว่า	“ฟ้าถล่มๆ”	เม่ือถกูราชสห์ีขูข่วญัให้หยดุ	กระต่ายจึงหยดุ	แล้ว 
ไต่ถามได้ความว่า	“ฟ้าถล่ม”	และท�าท่าจะวิง่ต่อไปอกี	ได้ถกูราชสห์ีบงัคับให้หยดุและ
ให้พาไปดูตรงที่ฟ้าถล่ม	 เมื่อถึงแล้วก็เห็นแต่มะตูมหล่นตกอยู่ใต้ต้นลาน	ไม่มีอะไร
แปลกต่าง	เมือ่ราชสห์ีชนัสตูรดรูู้ความเทจ็จริงว่า	มะตมูถกูลมพดัหล่นลงถกูก้านลาน	 
มิใช่ฟ้าถล่มตามค�ากล่าวหาของกระต่าย	 ก็สั่งสอนกระต่ายให้ตระหนักในเหตุผล	 
ค�าว่ากระต่ายกับสัตว์ทั้งหลายผู้หลงตามกันโดยมิได้มีเหตุผล	 และพระยาราชสีห์ 
ซึ่งเป็นสัตว์ฉลาดในเหตุผล	 น้อมเข้ามาในพุทธศาสนากับการปฏิบัติคงจะเป็นคติ 
อันดีไม่น้อย	เพราะเกี่ยวกับเหตุผลไปในตัวเสร็จ

กำรถือธรรมทั้งดุ้นอำจกลำยเป็นขรัวตำโค้ง

	 ยิง่ทางพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาต้องการเหตผุลด้วยแล้ว	เพยีงแต่ได้ยนิคมัภร์ี
กล่าวไว้ว่าธรรมมีมากถงึ	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	บางแห่งว่ามีเพยีง	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	 
และบางแห่งว่าพระธรรมมอีนัเดยีวคอืใจเท่าน้ันกห็มดศรัทธาไปตามๆ	กนั	หรือมิฉะน้ัน 
ก็จะเป็นท�านองขรัวตาโค้ง	ซึ่งถูกนิมนต์ไปฉัน	ณ	ที่ต่างๆ	ในวันและเวลาเดียวกัน	
เมื่อรับนิมนต์และได้เวลาแล้วขรัวตาก็เตรียมตัว	เตรียมบาตร	๑	ใบ	ย่าม	๓	ย่าม	
ปิ่นโต	๒	เถา	ล้วนแล้วแต่ใบเบ้อเร่อ	ส�าหรับใส่อาหารและจิปาถะในงานเขาท�าบุญ	 
ออกเดินทาง	จังหนัยงัไม่ได้ฉัน	เพราะเตรียมการรับงาน	แม้ใครจะน�าอาหารมาถวาย
ก็โบกมือว่าไม่ฉัน	 เพราะได้ตั้งเลขบวกคูณไว้ในใจแล้วว่า	 กว่าจะเสร็จทั้งสองงานนี้
หลวงพ่อคงเอาเต็มที่กับอะไรต่อมิอะไรซึ่งเขาเตรียมรอรับไว้อย่างเต็มที่	ตั้งเรียงราย
ทั้งสองงาน

	 พอขรัวตาโค้งไปถึงตรงหนทางสองแพร่ง	 ก็เกิดลังเลในใจว่าจะตัดสินใจไป
งานไหนก่อนให้รู้แล้วรู้รอดไป	 ก็ยืนถ่างขาทั้งสองเหยียบยันเส้นทางทั้งสองแพร่งที่
จะไปบ้านงานแต่ละงาน	มือจับสายย่าม	ถามว่า	ย่ามคู่ชีวิตของเราเอ๋ย	ช่วยเราบ้างซิ	 
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ทั้งสองบ้านสองงานน้ี	 บ้านไหนงานไหนเล่าจะพอบรรจุ...	 เสมอปากย่ามทั้งสามใบ
กับปิ่นโตสองเถา	 ซึ่งเราสะพายและจับถามอยู่เวลานี้	 ก็ไม่ได้รับตอบจากย่ามแม้แต่ 
ใบเดียวค�าเดยีว	ทัง้สายบาตรทีส่ะพายอยูบ่นบ่ากม็ไิด้วาง	จะไปทางไหนกต็ดัสนิใจลง 
ไม่ได้	 กลัวจะไม่เหมาะสมกับที่รับงานไว้มาก	 ระหว่างขรัวตาโค้งกับย่ามก�าลังเกิด
อธิกรณ์กันอยู่	 เวลาได้ผ่านไปจวนเที่ยงวันยังไม่ตัดสินกันลงได้	 สักประเด๋ียวใจก ็
ได้ยินเสียงกลองให้สัญญาณตีเพลทั้งสองบ้านสองงาน	 กว่าจะไปถึงก็ต้องเลยเวลา	 
ขรัวตาโค้งกเ็สยีใจมาก	ทัง้หวิข้าว	ทัง้จังหนักย็งัไม่ได้ฉัน	ทัง้สองบ้านสองงานทีเ่ขานิมนต์ 
ก็เลยเวลา	จึงโซเซเข้าไปนอนผ่อนกายชราอยู่ข้างทางพร�่าบ่นพึมพ�าว่า	เราไปงานไหน
ก่อนก็คงตกอยู่ในเง้ือมมือเราแน่	 ทั้งไม่ขาดทุนสูญก�าลังไปเปล่าๆ	 อย่างน้ีอ้ายย่าม	 
๓	ย่าม	บาตร	๑	ใบ	ปิ่นโต	๒	เถา	ซึ่งเคยเป็นคู่ชีวิตเรามาแต่วันบวช	มาวันนี้เกิด
ขวางไปหมดแล้ว	ออกเดินทางไปวัดด้วยความอ่อนใจ

	 พอถึงหน้าวัด	 ลูกศิษย์หลายคนดีใจเห็นหลวงพ่อของเขาค่อยเดินงุ่มง่าม 
ต้วมเตี้ยมมา	 นึกว่าเอาการกับขนมเต็มที่	 ศิษย์ยิ่งยินดีวิ่งแซงหน้ากันออกต้อนรับ
หลวงพ่อ	พอจวนถึงท่าน	ท่านท�าหน้าเคร่งขรึมพร้อมทั้งโบกมือว่า	รีบเอาบาตรปิ่นโต 
และย่ามเหล่าน้ีไปทิง้ลงส้วมให้หมด	ขนืเอาไว้ต่อไปวดัจะร้าง	หลวงตาจะตาย	จะเกดิ 
ฉิบหายป่นปี้	

	 ทั้งนี้เป็นเพราะ	 “โลภนักมักลาภหาย”	 ความเข้าใจผิดเกิดจากหลวงตาผู้เดียว	
แต่กลับโยนความผิดไปให้บาตร	ย่าม	และปิ่นโตเป็นผู้รับเคราะห์ร้ายแทน	ตามเรื่อง
นิทานน้ีจะเห็นได้ว่า	 การเรียนธรรมมากมายแต่ปราศจากเหตุผล	 และความหมาย 
ของธรรมย่อมล�าบาก	เดี๋ยวไปคว้าเอาพระสูตร	๒๑,๐๐๐	พระธรรมขันธ์มาตรวจค้น	
และปฏบิตัดิบู้างเหน็ว่าไม่ได้ผลกท็ิง้	แล้วไปคว้าเอาพระวนัิย	๒๑,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	 
มาตรวจค้นและปฏิบตัดิบู้างเหน็ว่าไม่ได้ผลกท็ิง้	แล้วไปคว้าเอาพระอภิธรรม	๔๒,๐๐๐	
พระธรรมขันธ์มาตรวจค้นและปฏิบัติดูบ้างเล็กๆ	 น้อยๆ	 เห็นว่าไม่ได้ผลก็ทิ้งไป 
โดยล�าดับ	 ไม่ได้ประโยชน์จากธรรมซึ่งมีคุณภาพมากแม้แต่น้อย	 นอกจากไม่ได้
ประโยชน์อะไรจากธรรมแล้ว	ยังเป็นเหตุให้เกิดลังเลสงสัยในธรรมไม่มีสิ้นสุด	และ



10

อาจจะเข้าใจไปว่าเน้ือธรรมทีจ่ะพงึได้รับไม่ม	ีศาสนธรรมสกัแต่ประกาศสอนไว้	ไม่มี
ประโยชน์เท่าที่ควร	 ก็จะเกิดความประมาทในธรรมว่าไม่เป็นนิยยานิกธรรม	 ไม่ยัง 
ผู้ปฏิบตัติามให้พ้นจากกองทกุข์ไปได้	มคีวามเหน็ไปใหญ่โตว่ามรรคผลนิพพานไม่มี	
แม้ผู้จะปฏบิตัติามธรรมกล็�าบากเปล่าๆ	เรียนธรรม	ฟังธรรม	และปฏิบตัธิรรม	โดยวธิ ี
คว้าเอาธรรมหมดทั้งดุ้นเป็นการล�าบากมาก	 ไม่ได้ผลเท่าที่ควร	 ทั้งน้ีจะต�าหนิย่าม	 
๓	ย่าม	ป่ินโต	๒	เถา	และบาตร	๑	ใบ	หรือจะต�าหนิขรัวตาโค้ง	ถ้าเป็นขรัวตาโค้งแล้ว 
จะต้องต�าหนิย่ามเป็นต้น	ถ้าเป็นเมธีชนจะต�าหนิขรัวตาโค้ง	เพราะท่านเข้าใจผิดเอง	 
จึงให้เสยีทัง้ลาภ	เสยีทัง้งาน	ทัง้ย่าม	ป่ินโต	และบาตรกถ็กูให้น�าไปทิง้ลงในส้วมหมด	 
ไม่เช่นนั้นจะเกิดเคราะห์ร้ายฉิบหายใหญ่หมดทั้งวัด	ตลอดตัวของท่านเอง	นี้ถ้าเพ่ง 
ถงึอรรถแล้ว	เคร่ืองบริขารมบีาตรเป็นต้น	เป็นเคร่ืองประดบัสมณะให้งามในเพศนักบวช 
ได้ทุกอย่าง	 ในบรรดาบริขารที่ถูกแช่งและถูกให้น�าไปทิ้งลงในสถานที่ไม่บังควร	 
แต่กลบัเป็นมหามงคลความเจริญรุ่งเรืองอย่างใหญ่หลวงแก่ขรัวตาโค้งเสยีอกี	ในเมือ่
บริขารฉิบหายไปจากตวัหมดแล้ว	ต่อไปไตรจีวรทีเ่ป็นบริขารจ�าเป็นซึง่ครองประจ�าตวั	 
กอ็าจจะเกดิเสนียดจัญไรขึน้แก่ขรัวตา	กจ็ะถกูขว้างทิง้ไปหมด	สดุทีแ่ล้วสิง่ทีจ่ะยงัเหลอื 
ประจ�าตัวก็คือทองค�าธรรมชาติ	 มงคลอันย่ิงใหญ่ที่ท่านจะได้รับคร้ังสุดท้าย	 ก็คือ 
ถูกนิมนต์ไปงานสมเด็จเจ้าพระยา	(ปากคลองสาน	ธนบุรี)	ให้รู้แล้วไปเสียที

	 ศาสนธรรมเป็นสมบัติประจ�าใจของท่านผู้เป็นพุทธเวไนยที่ดี	 การคว้าธรรม 
ทัง้ดุน้	แม้ธรรมจะเป็นเคร่ืองก�าจัดกเิลสทกุประเภทกจ็ริง	แต่กก็�าจัดกิเลสเป็นอย่างๆ	
ไปตามจริตนิสัยที่ถูกกับบทธรรมน้ันๆ	 ท่านจึงกล่าวไว้ในจริต ๖ ซึ่งมีประจ�าใจ 
ของเวไนยสัตว์มีศรัทธาจริตเป็นต้น	 พร้อมทั้งธรรมแก้จริตน้ันๆ	 เป็นอย่างๆ	 ไป	 
มอีสภุกรรมฐานเป็นต้น	ทัง้น้ีกเ็พือ่ถอืเอาประโยชน์จากธรรมของพระองค์ได้เท่าทีค่วร
แก่ข้อปฏิบัติและจริตนิสัยของเวไนยทั่วไป

	 ถ้าจะปฏิบัติท�านองที่ว่า	 ขึ้นชื่อว่าธรรมๆ	 แล้วต้องปฏิบัติและถือเอาประโยชน์
ให้ได้หมดก็ถูก	 ในฐานะที่จะควรเป็นไปได้	 หากไม่เป็นฐานะแล้วก็จะเสียก�าลังและ
เวลาไปเปล่า	เท่ากบัคนไข้ปวดศีรษะแต่น�ายาทีเ่ป็นปฏกิริิยาต่อกนั	(ยาเป็นข้าศกึกนั)	
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มาวางลงไป	 แทนที่คนป่วยจะหายจากโรค	 โรคกลับทวีรุนแรงมากขึ้นดังน้ีเป็นต้น	 
แม้ธรรมซึ่งมีหน้าที่ก�าจัดกิเลส	 แต่ผู้ฉลาดก็ควรพิจารณาค้นดูสมุฏฐานของกิเลสว่า	 
จะควรแก้ด้วยธรรมบทใดก่อน	 เช่น	 ผู้หนักในราคจริต	 (หนักในกาม)	 เป็นต้น	 
เราไม่พิจารณาว่าควรน�าธรรมบทใดมาแก้	 กลับไปคว้าสุภกรรมฐาน	 (ความงาม)	 
มาเจริญ	 และเคล้าคลึงเพื่อให้รูปที่ตนรักชอบน้ันสวยงามเด่นข้ึน	 ไม่นานจิตก็จะ
แหวกแนวไปเลย	ที่ถูกควรน�าอสุภกรรมฐานมาแก้	โดยอาการเจริญคลี่คลาย	ดูรูป 
ทีเ่ข้าใจว่าสวยงามน้ันให้เหน็ทัง้ภายนอกภายใน	พจิารณาน้อมเข้าไปในไตรลกัษณญาณ  
คอื	อนิจฺจํ ทกฺุข ํอนตตฺา	ด้วยปัญญาจนเกดิความเบือ่หน่ายคลายก�าหนัดได้โดยล�าดบั	 
นับว่าได้ผลสมกับเหตุที่ท�าถูกต้องตามธรรมเป็นเคร่ืองแก้	 เมื่อปรากฏผลเห็นว่าถูก 
ก็เร่งยาคือข้อปฏิบัติเข้าให้มาก	 ก็ยิ่งจะได้ผลเป็นทวีคูณ	 นี้แล	 ธรรมเมื่อใช้ถูกทาง 
ก็เป็นนิยยานิกธรรม น�ำผู้ปฏิบัติให้พ้นจำกควำมขัดข้อง	ไปโดยล�าดับ	นับแต่ขั้นต�่า
ถึงขั้นสูงสุด

กิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งขันกัน

	 การปฏิบัติธรรมให้ได้ผลเท่าที่ควร	พึงทราบจริตนิสัยของตนก่อนว่าหนักไปใน
ทางใด	 เพราะกิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งขันกัน	 เหมือนนายแพทย์ผู้ฉลาดก่อนวางยา
คนไข้ก็ตรวจดูสมุฏฐานพร้อมทั้งอาการของโรค	 แล้วค่อยวางยาให้ตรงกับสมุฏฐาน
ของโรคฉะนั้น	เช่น	จริตหนักไปในทางเบียดเบียนโหดร้ายต่อผู้อื่น	ควรเจริญเมตตา
สงสารเพือ่เป็นเคร่ืองลบล้างกนั	ความเบยีดเบยีนโหดร้ายเม่ือถกูอบรมด้วยธรรม	คอื
ความเมตตาแล้ว	จะก�าเริบรุนแรงไปไม่ได้	นับวนัทีจ่ะอ่อนโยนสงสารต่อเพือ่นมนุษย์
และสัตว์ด้วยกันโดยถ่ายเดียว

	 อน่ึง	 สิ่งใดเป็นไปเพื่อความขัดขวางตัดรอนความดีและขัดขวางจิตใจไม่ให้ 
ความสะดวกเพื่อประพฤติความดี	 เมื่ออนุโลมตามแล้วยิ่งก�าเริบรังควานใหญ่	 
เหมือนคนไข้ชอบอาหารแสลงแก่โรค	เมื่อรับประทานลงไปยิ่งยังโรคให้ก�าเริบรุนแรง
ฉะนัน้	สิ่งนัน้เรยีกว่า	มาร	มารนีท้่านจ�าแนกไว้มี	๕	คือ	กิเลสมาร ขันธมาร มัจจมุาร  
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เทวปุตตมาร	และอภิสังขารมาร	มารเหล่านี้ท่านก็ให้นามว่าธรรมเหมือนกัน	แต่เป็น
ธรรมฝ่ายชั่ว	 และเป็นคู่แข่งขันกันกับธรรมฝ่ายดี	 ผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมฝ่ายดีจึงต้อง 
รบกับศัตรูเหล่านี้ให้ได้ชัยชนะ

กำรปฏิบัติธรรมเพื่อชัยชนะกับศัตรูคู่แข่งขัน

	 ศาสนธรรม	คอืความดเีป็นเคร่ืองรับรองผู้ปฏบิตัดิอียูท่กุขณะ	ไม่อ้างกาลอ้างสมยั 
ว่า	ชาตินี้	ชาติหน้า	เดือนนี้	ปีหน้า	จึงจะให้ผลธรรม	โดยให้ผลในล�าดับเหตุ	คือ	 
การบ�าเพ็ญของผู้ปฏิบัติธรรม	แต่จะน้อยมากต�่าสูง	ถือเหตุเป็นประมาณ	เพราะผล 
เกิดจากเหต	ุคณุธรรมทีเ่รียกว่า	อภธิรรม	ซึง่มปีระจ�าในศาสนธรรมของพระพทุธเจ้า	 
นับโดยมรรคม	ี๔	คอื	โสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค อนาคามิมรรค	และอรหตัตมรรค  
นับโดยผลก็มี	 ๔	 คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล 
คุณธรรมทั้งนี้ถ้าเป็นสมบัติของธรรม	เรียกว่า	อริยธรรม	ธรรมอันประเสริฐ	ถ้าเป็น
คุณสมบัติของผู้ได้บรรลุ	 เรียกว่า	 อริยบุคคล	 ผู้ประเสริฐ	 นับโดยล�าดับคุณธรรม
ของผู้ได้บรรลุดังนี้	พระโสดาปัตติมรรค	พระโสดาปัตติผล	ฯลฯ	พระอรหัตตมรรค	 
พระอรหตัตผล	นับโดยคู่มี	๔	โดยบคุคลมี	๘	คณุธรรมเหล่าน้ีมปีระจ�าอยูกั่บศาสนธรรม 
ตลอดอนันตกาล	 มิได้พรากจากศาสนธรรมไปแรมวันค้างคืนที่ไหน	 และไม่ได้ไป 
รอคอยผู้ปฏิบัติดีซึ่งควรได้บรรลุคุณธรรมเหล่าน้ีอยู ่ในช้ันสวรรค์วิมานพรหม 
ที่ไหนด้วย	ผู้ปฏิบัติธรรมก็มีธรรมในใจ	และอาศัยการปฏิบัติไม่ถอยหลัง	ก็สามารถ
ยงัธรรมเหล่าน้ีให้แจ่มแจ้งขึน้ในจิตใจได้	ในบทธรรมคณุมีอยูว่่า	สนัทฏิฐโิก อกาลโิก  
ผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง	 ไม่เลือกกาลเวลาเหมือนท�างานในศาล	 แต่พึงทราบบทธรรม
ให้ตรงตามความจริงของธรรมก่อน	ความจริงแห่งธรรมทั้งนี้มีอยู่ว่า	 รู้เอง	 เห็นเอง	
ตามนัยแห่งธรรม	 มีอยู่ทุกเม่ือ	 เมื่อเข้าใจความจริงของธรรมแล้ว	 การปฏิบัติก็พึง
อนุโลมตามธรรม	 โดยปฏิบัติเองและไม่อ้างกาลเวลา	 ทุกอิริยาบถที่จะบ�าเพ็ญธรรม
ให้สมบูรณ์เท่าที่ธรรมจะพึงรู้	ณ	ภายใน
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ธรรมกับผู้ปฏิบัติธรรม

	 คร้ังพทุธกาลกบัสมัยทกุวนัน้ี	ศาสนธรรมกบัผู้ควรปฏบิตัธิรรมไม่แปลกต่างกนั	
คอื	ธรรมเป็นเคร่ืองแก้กิเลส	ผู้ปฏบิตัธิรรมกเ็พือ่ก�าจัดกเิลสออกจากใจ	เมือ่ผู้ปฏบิตัิ
มีความหมายให้ตรงกับความจริงของธรรมซึ่งมีหน้าที่ก�าจัดกิเลสแล้ว	 ด้วยเหตุเป็น 
เคร่ืองส่งถึงผลที่จะพึงบรรลุจากการปฏิบัติธรรมมีอยู่	 ค�าว่าธรรมเป็นเคร่ืองแก้หรือ
ก�าจัดกิเลสก็จะพึงแสดงความจริงให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมเป็นข้ันๆ	 ตามก�าลังแห่ง 
ข้อปฏิบัติที่ตนจะพึงบ�าเพ็ญได้แต่ขั้นต�่าจนถึงขั้นสูงสุด	 เรียกว่าผู้ปฏิบัติถูกตาม
ความหมายของธรรม	 ย่อมมีสิทธิที่จะพึงได้รับผลตอบแทน	 คือมรรคผลนิพพาน	 
จากธรรมเท่าเทียมกันกับสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่	 ไม่เช่นน้ัน	 ค�าที่ว่า	
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺ€โิก อกาลิโก	ก็เป็นโมฆธรรมเท่านั้น	เหมือนยา 
ส�าหรับแก้โรค	ผู้เป็นโรคก็รับประทานยาเพื่อแก้โรคให้หาย	ถ้าเป็นโรคฟังยา	ไม่ใช่ 
โรคฟืนโรคไฟ	 และโรคไม่มองดูหน้าหมอแล้ว	 ประกอบยาลงไป	 เม่ือถูกกับโรค	 
โรคก็หายวันหายคืน	ในที่สุดก็หายเป็นปกติได้	ถ้าเป็นโรคไม่ฟังยาแล้ว	โรคชนิดนั้น 
กจ็ะกลายเป็นโลงเก็บศพไปเท่าน้ัน	ทัง้โรคฟังยาและโรคไม่ฟังยาเคยมมีาประจ�าแผ่นดิน

	 ส่วนโรคประจ�าใจมนุษย์และสัตว์	คือ	โรคกิเลส	ก็แบ่งเป็น	๒	โรคเหมือนกัน	
คือ	โรคฟังธรรมโอสถ	กับโรคไม่ฟังอะไรทั้งนั้น	โรคประเภทหลังนี้แม้พระพุทธเจ้า 
กรั็กษาไม่หาย	ไม่ต้องกล่าวถงึสมยัปัจจุบนัน้ีเลย	ผลทีส่ดุต้องปล่อยให้นิรยบาลรักษาเอง	 
โรคประเภทใดกต็าม	จะเป็นโรคโหดร้ายทารุณกต็าม	เม่ือปล่อยให้นายนิรยบาลรักษา
แล้วได้การทั้งนั้น	หมอนิรยบาลส�าคัญอยู่มากจึงได้สมญาว่า	จ่านรก

	 การกล่าวศาสนธรรมกับผู้ปฏิบัติ	 จะพึงได้รับผลตอบแทนอย่างงามๆ	 น้ันก็ 
หมายถงึมนุษยธรรม	เมือ่ได้รับการอบรมจากธรรมและโรคกจ็ะพอเยยีวยาหรือแก้ไขได้ 
ด้วยธรรมโอสถ	ทั้งเป็นโรคไม่รุนแรงซึ่งไม่พอจะปล่อยทิ้งให้เสื่อมเสียอุปนิสัยที่เคย 
สัง่สมมา	จึงควรได้รับการอบรมให้ถูกทาง	กจ็ะเกดิความสว่างไสวไปเบือ้งหน้าเท่าทีค่วร	 
ส่วนโรคไม่ฟังเสยีงน้ัน	สมยัพทุธกาลกบัสมัยน้ีผู้สัง่สอนก็ไร้ผลเท่าเทยีมกัน	จะไม่กล่าวถึง



14

	 การปฏบิตัธิรรมเพือ่ให้ปรากฏผลประจักษ์ใจ	และเป็นอยมัภทนัตา	ตามช้ันภมิู
แห่งธรรม	และอุปนิสัยของผู้ปฏิบัติ	ควรมีหลักธรรมก�ากับปฏิปทาเป็นเครื่องด�าเนิน
ให้พอเหมาะกับอุปนิสัยของท่านที่สนใจในด้านการอบรมทางจิต

	 หลักธรรมมีมาก	 แต่ส�าคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกเพื่อให้พิจารณา
ในครั้งนั้นมีดาษดื่น	 และเป็นคู่เคียงพระอุปัชฌาย์มาจนทุกวันนี้	 ก็คือ	ตจปัญจก- 
กรรมฐาน	ปริยายออกไปก็	อสุภะ ๑๐ สติปัฏฐาน ๔	และ	อานาปานสติ	เป็นต้น	
แต่พึงทราบว่า	ธรรมทั้งหลายที่ทรงวางไว้มาก	มีคุณภาพเท่าเทียมกันหมดในการแก้
กิเลสตามประเภท	ส่วนที่ปรากฏย่อๆ	นี้	ก็เพื่อกันความฟั่นเฝือ	และเห็นว่าพอดีกับ
จริตนิสัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปอยู่โดยมาก

กำรปฏิบัติดุจเป็นนำยธรรม

	 	การปฏบิตัธิรรม	ถ้าท�าอาการดุจจะทิง้เสยี	หรือท�าดจุเราเป็นนายธรรม	ท�าธรรม 
ให้เป็นดจุคนใช้เรา	คอืปฏบิตัธิรรมโดยความไม่เตม็ใจ	สกัแต่ว่าท�าไปพอเป็นประเพณ	ี 
ชอบท�าตามความชอบใจ	 ไม่เคารพธรรม	 ศึกษาหรือสดับรู้ความหมายของธรรม	 
แต่ไม่เอือ้เฟ้ือในธรรม	ถอืความอยากท�า	อยากพดูและอยากคิดอยูเ่หนือธรรม	ไม่น้อม 
ธรรมมาเป็นเคร่ืองบงัคบัตน	แต่ตนชอบบงัคบัธรรม	ธรรมมีความหมายให้ละชัว่	ท�าดี	 
เป็นต้น	แต่ตนกลบัละดที�าชัว่	ไม่ตรงต่อความหมายของธรรม	การท�าความดด้ีวย	กาย	
วาจา	ใจ	แล้วแต่ขาพาไป	ใจจะคิดอยากท�าจึงจะท�า	ไม่ยอมน�าธรรม	คือความสัตย์ 
มาก�ากับใจ	เหยยีบย�า่ธรรมโดยวธิฝ่ีาฝืนไม่ท�าตาม	อาการทัง้น้ี	เรียกว่า	อตัตาธปิไตย 
ถือตนเป็นดุจนายธรรม	 ธรรมาธิปไตย	 ถือเหตุผลเป็นสิ่งส�าคัญกว่าความรู้	 เพราะ
ความรู้ทีป่ราศจากธรรมเป็นเคร่ืองก�ากบัย่อมผิดพลาดมากกว่าถกู	ค�าว่าธรรมะ	กค็อื 
องค์ของเหตุผลนั่นเอง	ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรค�านึงถึงเหตุผล	ไม่ควรท�าตามอ�าเภอใจ 
เป็นประมาณ	เมื่อท�าตนให้เป็นอัตตาธิปไตยแล้ว	ก็ยากที่จะยัง	ธรรมสมบัติ	มาเป็น 
สมบัติส่วนตนได้
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กำรปฏิบัติธรรมจำก “อัตตำธิปไตย” 

สู่ “ธรรมำธิปไตย”

	 เมื่อสิ่งแวดล้อมมีอยู่	 ณ	 ภายในมากน้อยหยาบละเอียดก็จะมีเร่ืองเข้าข้างตัว 
เสมอเป็นธรรมดา	ตามแต่สิง่แวดล้อมซึง่มีก�าลงัชกัจูงให้เป็นไป	ความนิยมทางศาสนา
เรียกว่า	กเิลส	ผู้มสีิง่เหล่าน้ีอยู่ภายในใจมากก็เหน็แก่ตวัมาก	มน้ีอยกเ็หน็แก่ตวัน้อย	
แต่ผู้มีมากอาจเป็นความกระเทือนเดือดร้อนแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันตลอดสัตว์มาก	 
ผู้มีน้อยไม่พอเสียความงามในสังคม	 แต่สิ่งแวดล้อมพึงทราบว่าเป็นข้าศึกแก่ใจ	
สามารถกั้นกางความสุขส่วนใหญ่ไม่ให้เกิดมีขึ้น	ณ	ภายในใจได้	ฉะนั้น	การปฏิบัติ
อบรมด้วยธรรมในด้านจิตตภาวนา	จึงเป็นเหมือนยาแก้พิษสงอันวิเศษ

เบื้องต้นแห่งกำรอบรมใจ ซึ่งเรียกว่ำ “ภำวนำ”

	 บริกรรมภาวนาย่อมมีธรรมในบทใดบทหน่ึงเป็นเคร่ืองกล่อมใจเพื่อหยั่งลงสู่
ความสงบสุข	ตามปกติจิตย่อมอยู่เฉยๆ	ไม่ได้	จะมีการปรุงการคิดถึงอารมณ์อดีต
อนาคตเสมอ	ไม่อยู่เป็นปกติ	ลักษณะที่จิตปรุงถึงอารมณ์เช่นนี้เรียกว่า	ธรรมารมณ์

	 ฉะนั้น	การที่จะให้จิตอยู่ด้วยความสงบ	จึงหาธรรมบทใดๆ	ก็ได้ตามแต่จริต
ชอบมาเป็นเคร่ืองกล่อมใจ	เรียกว่า	บริกรรม	การบริกรรมมไิด้ออกเป็นค�าพดูท�านอง 
พดูกนั	แต่ระลกึอยูเ่ฉพาะภายในจิต	ถ้าเป็นบท	“ตโจ” กร็ะลกึอยูภ่ายในจิตว่า	“ตโจๆ”	 
ถ้าเป็นบท “พุทฺโธ”	ก็บริกรรมว่า	“พุทฺโธๆ”	เป็นต้น	จนกว่าจิตจะสงบ	แต่ต้องท�า
โดยความมีสติสัมปชัญญะจริงๆ	ไม่เพียงแต่ว่าเฉยๆ	ท�านองว่าเล่น	ใช้ไม่ได้	ถ้าเป็น 
บทอืน่ๆ	กพ็งึระลกึบริกรรมท�านองเดียวกนัน้ัน	บริกรรมภาวนาน้ีเป็นบพุภาคเบือ้งต้น
แห่งการเร่ิมฝึกหดัภาวนา	ตัง้ใจท�าเอาจริงเอาจัง	จึงจะเหน็อานิสงส์ปรากฏข้ึนเฉพาะใจ	 
แสดงขึ้นเป็นความสงบ	 มีอารมณ์เป็นอันเดียว	 เมื่อยังไม่สงบสนิทก็ปรากฏอารมณ์
เป็นสองกับค�าบริกรรม	เมื่อจิตหยั่งลงสู่ความสงบเต็มที่แล้วจะปล่อยวางค�าบริกรรม



16

ก็ได้	เมื่อจิตถอนขึ้นมาก็บริกรรมต่อไป	ส่วนอารมณ์ของกรรมฐาน คือบทธรรมที่จะ 
น�ามาบริกรรม	แล้วแต่จริตชอบ	จะเป็นลมหายใจกต็าม	ผมกต็าม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนัง
ก็ตาม	หรืออาการ	๓๒	บทใดก็ตาม	ได้ทั้งนั้น	ข้อส�าคัญอย่าคว้าธรรมทั้งดุ้นหลายๆ	
บทมาบริกรรมพร้อมกันในคราวเดียว	 จะกลายเป็นขรัวตาโค้งไปไม่รู้ตัว	 แต่เมื่อน�า
ธรรมบทใดมาบริกรรม	 ได้รับผลคือความสงบแล้ว	 อย่าปล่อยวางไปคว้าบทอื่นมา 
บริกรรม	จะกลายเป็นนิสัยจับจดไปอีก	และจะเป็นนิสัยติดตัวจะไม่ได้อะไรเป็นผล	
จงบริกรรมเฉพาะบทนั้นๆ	ตลอดไป	จนกว่าจะสมควรปล่อยวางได้

	 อน่ึง	เม่ือบริกรรมอยู	่จิตหดตวัมาสูค่วามสงบแล้ว	ไม่ควรรบกวนจิตด้วยอารมณ์ 
แห่งกรรมฐานใดๆ	 และไม่ควรรบกวนจิตให้ถอนขึ้นมาเอาเฉยๆ	 แม้จิตจะพักสงบ
อยู่กี่ชั่วโมงก็พึงปล่อยไว้อย่างนั้น	 ให้ถอนขึ้นมาเอง	 อาการที่จิตหยั่งเข้าสู่ความสงบ
มีลักษณะต่างๆ	กัน	คือ	รวมปั๊บเข้าทีเดียวบ้าง	ค่อยๆ	เข้าโดยล�าดับบ้าง	แต่เมื่อลง
ถึงที่แล้ว	เป็นความสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งเหมือนกัน

	 ในอาการ	๓๒	อาการใดอาการหน่ึง	เมือ่ผู้น�าไปใช้เป็นค�าบริกรรมมปีรากฏเหน็
อาการน้ันๆ	ด้วยทัง้จิตก�าลงับริกรรมของบทน้ันๆ	อยู	่เม่ือเหน็อาการน้ันๆ	ด้วยเช่นน้ี	 
จิตจะสงบได้เร็ว	และจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว	ส่วนผู้ทีไ่ม่เหน็อย่าพงึเสยีใจ	จะพงึหยัง่ 
เข้าสูค่วามสงบเหมอืนกนั	เมือ่บริกรรมไม่ขาดระยะจิตจะพงึสงบได้เร็ว	และจะเป็นจิต 
เชื่องต่ออารมณ์ที่เป็นข้าศึกไปโดยล�าดับ	 และนับวันจะเป็นสมาธิมีความแน่วแน่ 
ประจ�าใจ	มีความผ่องใสละเอียดโดยล�าดับ

	 เม่ือปรากฏว่าจิตหย่ังลงสูค่วามสงบมอีารมณ์เดยีวตามใจหวงัด้วย	เมือ่ถอนออก
มาจากความสงบแล้ว	แม้จะมีการคิดนึกตามธรรมดาของจิต	แต่ก็ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวาย	
และเชื่องต่ออารมณ์ด้วย	 ทั้งเป็นไปในความสงบทุกอิริยาบถด้วย	 ก�าหนดเวลาใดมี 
จุดผู้รู้เป็นความสงบสบายอยู่โดยเฉพาะด้วย	ต่อจากล�าดับนี้ไป	 เราจะบริกรรมเพื่อ
ความร่ืนเริงของจิตในขณะจะหลับนอนก็ได้	 หรือจะพึงปล่อยวางเสีย	 เหลือแต่ผู้รู ้
อันสงบนั้นก็ได้	แต่พึงสังเกตจิตที่สงบในขณะจิตรวมลงพัก	กับจิตสงบในเวลาถอน
ขึน้มาแล้วเป็นจิตธรรมดา	ต่างกนั	จิตสงบในขณะรวมพกัอยูไ่ม่คิดปรุงอะไร	จิตสงบ
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ธรรมดามีความคิดนึกปรุงแต่งเป็นธรรมดา	แต่ไม่วุ่นวายกับอารมณ์ใดๆ	นี้เรียกว่า	
จิตสงบเหมือนกัน

สมำธิเป็นบำทแห่งวิปัสสนำ

	 เมื่อจิตมีความสงบเป็นอารมณ์สืบต่อกันโดยล�าดับ	 เรียกว่า	 จิตมีความตั้งมั่น	
ความตั้งมั่นของจิตเรียกว่า	สมาธิ	แต่จะเป็นสมาธิประเภทใดนั้น	แล้วแต่ความสงบ
ของจิตเป็นประมาณ	สมาธิทั้งสาม	คือ	ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ	และ	อัปปนาสมาธิ  
ในสมาธิทั้งสามนี้เป็นบทบาทแห่งวิปัสสนา	ได้ตามขั้นแห่งวิปัสสนา	ซึ่งมีอย่างหยาบ	
อย่างกลาง	และอย่างละเอียด	 เหมือนกันกับสมาธิ	 จิตรวมได้ชั่วครู่ชั่วขณะเรียกว่า	
ขณิกสมาธิ	 รวมได้นานกว่านั้นเรียกว่าอุปจารสมาธิ	 รวมได้อย่างละเอียดแนบแน่น
และอยู่ได้นานๆ	เรียกว่า	อัปปนาสมาธิ 

	 การพิจารณารูปกายซึ่งเป็นส่วนหยาบยังไม่ช�านาญ	 ได้บ้างเสียบ้าง	 จัดเป็น	
ปัญญา	 หรือ	 วิปัสสนาขั้นหยาบ	 การพิจารณากายส่วนหยาบด้วยปัญญาปานกลาง
โดยวิธีท�าเป็น	 ปฏิภาค	 แยกขยายส่วนแห่งกายได้ตามต้องการทุกเวลาและรวดเร็ว	 
จนเกิดความเบือ่หน่ายในรูปกายด้วยปัญญาพร้อมทัง้ความรู้เท่ากายทกุส่วน	ทัง้เป็นไป 
ในทางอสุภะ	 คือความเห็นว่าไม่งามแห่งกาย	 ทั้งเป็นไปในทางสุภะ	 คือความงาม 
แห่งกาย	เพราะมาเห็นชัดด้วยปัญญาว่า	ความเห็นว่ากายเป็นของงามก็ดี	และความ
เห็นว่ากายเป็นของไม่งามก็ดี	 ทั้งสองน้ีเป็นอาการของจิตเห็นรูปด้วยจักษุเป็นเหต	ุ 
แล้วปรุงขึ้นหลอกตนให้หลงรักหลงชังไปตามเงาเจ้ามายา	 ความพิจารณาอย่างน้ี 
เรียกว่า	ปัญญาปานกลาง

	 การพิจารณานามธรรม ๔ อย่างคือ	เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ	ทั้งหมด	
หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นโดยความเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	และดับไปแห่งขันธ์	๔	นี้	
แม้แต่อย่างเดียว	กห็ยัง่ทราบในความจริงของขันธ์อืน่ๆ	ว่าเป็นลกัษณะอย่างเดียวกนั	
สรุปความเห็นรวมลงใน	 ไตรลักษณญาณ	 อย่างชัดเจน	 พร้อมทั้งการพิจารณาจิต	
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ซึ่งเป็นที่อาศัยของขันธ์เหล่านี้	ให้เห็นว่าขันธ์ทั้ง	๔	นี้	คือ	เวทนา	สัญญา	สังขาร	 
และวิญญาณ	พร้อมทั้งจิต	ซึ่งเป็นรังไข่ของอวิชชา ตัณหา	เป็นต้น	ว่าเป็นความจริง 
แต่ละอย่าง	ตัง้แต่	รูป	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	และวญิญาณ	ตลอดถงึจิต	ว่าเป็นสภาพ 
แห่งความจริงเสมอกัน	ไม่ย่ิงหย่อนกว่ากันโดยความจรงิ	ตลอดหน้าทีก่ารงานของขนัธ์	 
และจิตว่าเป็นธรรม	มสีทิธิเ์สมอกัน	ไม่ยกยอใครว่าเป็นใหญ่กว่าใคร	และไม่เหยยีบย�า่ 
ใครว่าเป็นน้อยกว่าใคร	เหน็เสมอภาคกนัไปหมด	ทัง้ธรรมภายนอก	ทัง้ธรรมภายใน	
ทัง้ใจผู้รูธ้รรมทัง้หลาย	ผู้เป็นองค์ของธรรมทัง้หลายด้วย	มรรค ๘ รวมลง	ศลี	สมาธ	ิ 
ปัญญา	ก็ดี	อริยสัจ ๔	คือ	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรคก็ดี	 เห็นตามเป็นจริงด้วย
ปัญญาเสมอกันหมด	 มิได้กดทุกข์สมุทัยลงเบื้องต�่า	 และมิได้ยกยอนิโรธมรรคข้ึน
เบื้องบน	เห็นเป็นความจริงตามหน้าที่ของอริยสัจเสมอกัน	แม้	ศีล สมาธิ ปัญญา  
ซึ่งเป็นองค์ของมรรค	 ๘	 แท้	 ก็เห็นตามเป็นจริงเสมอกันกับธรรมอื่นๆ	 มิได้ติและ 
ชมในธรรมทัง้หลาย	และมไิด้ถอืมัน่ในธรรมทัง้ปวง	จะเป็นธรรมฝ่ายเหตแุห่งทกุข์กดี็	 
ธรรมฝ่ายเหตุแห่งสุขก็ดี	 พร้อมทั้งไม่ถือมั่นในจิตด้วย	 น้ีแลเรียกว่า	 วิปัสสนา 
อันละเอียด

	 วิปัสสนาหรือปัญญาทั้งสามมีความหยาบละเอียดต่างกันอย่างนี้

	 ย้อนกลบัคนืกล่าวปฏปิทาการด�าเนินจิตต่อไปอกี	เมือ่จิตมีความสงบแล้ว	ล�าดบัน้ี 
ควรปล่อยวางค�าบริกรรม	เพราะเป็นขั้นกล่อมจิต	เหมือนแม่กล่อมลูกด้วยบทเพลง 
ต่างๆ	เพือ่ให้ทารกหยดุร้องไห้และนอนหลบั	ตอนต้นจิตก�าลงัคะนองฟุง้ซ่าน	ต้องกล่อม 
ให้สงบด้วยบทบริกรรมภาวนา	 เมื่อจิตสงบแล้วเป็นคราวจะฝึกหัดจิตให้ท�างานคือ 
การค้นคิดด้วยปัญญา	เหมือนแม่สัง่สอนลกูในเวลาโตพอท�างานช่วยให้เบามอืได้แล้ว	
ก็สั่งให้ท�างานหารายได้เท่าที่ลูกจะสามารถ	ฉะนั้นในขั้นนี้	 เมื่อจิตสงบแล้วก็ปรากฏ
เป็นความสขุชนิดหน่ึงซึง่มปีระจ�าใจ	ปราศจากความฟุง้ซ่านวุน่วายในอารมณ์ภายนอก	 
มีความสุขเป็นอารมณ์	 เมื่อจิตมาประสบความสุขชนิดน้ีเป็นอารมณ์แล้วจะเพลิน 
ตดิสขุ	ไม่อยากจะออกค้นคว้าพจิารณาธรรมทัง้หลายด้วยปัญญา	เพือ่ความปลดเปลือ้ง 
ตนต่อไป	 ด้วยมาส�าคัญใจว่าตนได้รับความสุขสมประสงค์แล้ว	 เพลินแต่จะเพ่งผู้รู้ 
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อนัสงบสขุน้ันตลอดไป	เลยไม่อยากเกีย่วข้องขวนขวายหาทางอืน่นอกจากความสงบสขุ 
นั้นเสีย	ซึ่งเหมือนคนเข็ญใจไม่เคยมีเงินถึง	๑๐	บาท	เมื่อไปรับจ้างเขาท�างานเล็กๆ	
น้อยๆ	ได้เงิน	๑๐	บาทมาถึงมือ	เลยก�าไว้ไม่ปล่อยวาง	และไม่คิดหาหนทางที่จะได้ 
เงินมาเพิ่มของที่มีอยู่แล้วให้มากมูน	 อาศัยการจับจ่ายฝ่ายเดียว	 ไม่ก่ีวันเงินก็หมด
ไปเท่าน้ัน	 ลักษณะของผู้เสวยสุขอยู่ในสมาธิอันสงบก็เช่นกัน	 แทนที่ความสงบน้ัน 
จะควรเป็นบาทแห่งวิปัสสนา	 ซึ่งจะไหลมาแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่	 ก็เลยพลอยให้
เสื่อมเสียทั้งทุนคือความสงบที่มีอยู่แล้ว	ทั้งก�าไรคือบรมสุขอันจะพึงได้จากวิปัสสนา

	 ฉะนั้น	เพื่อการสั่งสมความสุขอันมีประมาณน้อย	เพื่อเป็นต้นทุนแห่งความสุข 
อันย่ิงใหญ่	 จึงไม่ควรเพลิดเพลินในความสงบของจิตจนเกินไป	 เม่ือจิตติดอยู่ใน 
ความสงบ	ท่านเรียกว่า	จิตตดิสมาธ	ิจะเป็นสมาธปิระเภทใดกต็าม	ทีถ่กู	เมือ่จิตสงบ 
เป็นสมาธแิล้ว	ต้องฝึกซ้อมปัญญาโดยอุบายต่างๆ	เพือ่ให้จิตได้อบุายแก้กเิลส	ซึง่นอนเน่ือง 
อยู่ภายในเป็นล�าดับไป	 เพราะการก�าจัดกิเลสทุกประเภทให้ขาดกระเด็นออกจากใจ
โดยสิ้นเชิงน้ัน	 จะพึงก�าจัดได้ด้วยปัญญาเท่าน้ัน	 ส่วนศีลและสมาธิ	 เป็นแต่เพียง 
ธรรมเคร่ืองขูข่วญักเิลสอย่างหยาบและอย่างกลางให้ย่อตวัลงเป็นความสงบเลก็น้อย 
เท่านั้น	เมื่อไม่มีอาวุธน�าสมัยคือปัญญาเครื่องประหารแล้ว	กิเลสก็จะโงหัวขึ้นมาอีก 
และแผ่พังพานเต็มที่	คราวนี้ต้องกลับยอมแพ้เป็นทาสเขาอีกตลอดกาล

	 อน่ึง	ปฏปิทาเคร่ืองด�าเนินจิตจะเพลนิแต่ในค�าบริกรรมอย่างเดียว	เพราะเหน็ว่า 
จิตสงบด้วยค�าบริกรรมเท่านั้นก็ไม่ถูก	 เมื่อสมควรจะปล่อยวางได้	 แต่จะถือไว้แบบ
แกะมือไม่ออกก็แย่	 จะเพลินติดแต่ความสงบอันเกิดจากสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ถูก	 
จะเพลินในการค้นคว้าพิจารณาในสภาวธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาอย่างเดียว	เพราะ
เห็นว่าแก้กิเลสต้องแก้ด้วยปัญญาเท่านั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกัน

	 ความจริงการบริกรรมภาวนาเป็นบพุภาคแห่งการด�าเนินจิตเบือ้งต้น	เมือ่จิตก้าว
เข้าสู่ความสงบ	คือสมาธิแล้ว	ถ้าควรจะปล่อยวางค�าบริกรรมก็ได้	เพราะค�าบริกรรม 
เปรียบเหมือนปลากินเบ็ด	 เมื่อจิตสงบได้แล้วอย่าพึงติดความสงบคือติดสมาธ	ิ 
จะกลายเป็นท�านองว่า	สกฺกาโร ปุริสํ หนฺติ ปลาย่อมตายเพราะเหยื่อ	(ปลาติดเบ็ด 
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เพราะเหยื่อล่อ)	 และเมื่อพิจารณาในธรรมทั้งหลายก็อย่าให้เกินกว่าเหตุ	 ให้มีเวลา 
เข้าพกัสงบได้บ้าง	เพือ่เป็นก�าลงัหนุนปัญญา	ให้คมกล้าควรแก่การตดัฟันกเิลสซึง่เป็น 
เหมอืนยางเหนียว	เมือ่สมถะกบัวปัิสสนา	ด�าเนินเป็นคู่เคยีงกนัไปโดยความสม�า่เสมอ	
ไม่ให้ยิ่งหย่อนข้างใดข้างหนึ่ง	จะพึงถึงฝั่งแห่งสันติธรรมโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ	
ทั้งสิ้น

	 ฉะนั้น	พึงฝึกหัดจิตที่สงบนั้นให้ค้นคิดในเบญจขันธ์คือกาย	ตามธรรมดาของ
จิตต้องตดิกายว่าสวยงาม	จึงควรพจิารณากายให้เหน็เป็นของปฏกิลูโสโครก	เป่ือยเน่า	
ผุพังแตกท�าลาย	 จะเป็นกายของมนุษย์และสัตว์เหมือนกันหมด	 แยกส่วนแบ่งส่วน 
ของกายออกเป็นชิ้นเป็นอัน	 ก�าหนดตั้งขึ้น-แตกไปโดยวิธีต่างๆ	 จนจิตช�านาญ 
คล่องแคล่วแกล้วกล้าในการพจิารณากายได้ทกุส่วน	และทกุเวลาทีต้่องการ	จะก�าหนด
ให้เลก็หรือใหญ่	แตกท�าลายหรือตัง้ขึน้	เป็นความแยบคายของปัญญาทีฉ่ลาดหาอบุาย
สอนจิต	พึงท�าอย่างนี้ทุกอิริยาบถไม่มีประมาณจนกว่าจะช�านาญ	อย่าพึงเกียจคร้าน 
ในการค้นจิต	 เพราะขั้นต้นเปรียบเหมือนงานของเด็ก	 มาข้ันน้ีเปรียบเหมือนงาน 
ของคนหนุ่ม	ขั้นต่อไปจะเปรียบเหมือนงานของคนแก่	ซึ่งละเอียดและแยบคายกว่า
สองขัน้ต้นน้ี	ขัน้น้ีพงึพจิารณากายให้มาก	จะเป็นกายนอกกายในได้ทัง้น้ัน	ให้ประสาน
กนัไป	เปรียบเหมอืนงานนอกบ้านงานในบ้านได้ผลเท่ากนั	การพจิารณาเป็นเร่ืองของ 
ปัญญา	ปัญญาเป็นเครื่องตัดหรือแก้กิเลส	สมาธิเปรียบเหมือนอาหารนอนท้อง

	 สมาธิมีหน้าที่เก็บและรักษาทรัพย์ที่ปัญญาหามาได้	 ปัญญามีหน้าที่ขวนขวาย 
หาทรัพย์	เมือ่ปัญญาเพลนิในรายได้	(คอือบุายต่างๆ	จะพงึเกดิขึน้เสมอในเวลาค้นคิด)	 
ก็พงึยับย้ังจิตให้เข้าพกัในเรือนคอืสมาธเิสยีบ้าง	เพือ่ว่าบ�ารุงก�าลงัใจให้แน่นหนา	คอื	
มีความสงบมากขึ้น	 การเข้าพักจิตในเรือนคือสมาธิก็ดี	 การออกพิจารณากายหรือ 
สภาวธรรมอืน่กดี็	จะพงึท�าควบกนัไป	แต่มิใช่ท�าในขณะเดยีวกนั	ต่างเวลากนั	ข้อส�าคญั 
ทีค่วรทราบคือ	เม่ือปัญญาเพลนิพจิารณาไม่ยบัยัง้	ปัญญากไ็ม่เฉียบแหลม	เหมือนมดี 
มแีต่ใช้ท�างานมไิด้ลบัหนิก็ไม่คม	ตดัอะไรกไ็ม่ค่อยขาดเสยีก�าลงั	เมือ่เข้าพกัจิตให้ได้ 
ก�าลังแล้ว	 ออกท�าการค้นคิดหรือพิจารณาก็เฉียบขาดและคล่องแคล่วดี	 ถ้าจะให้ 
พักจิตโดยถ่ายเดียวไม่เกี่ยวกับปัญญา	ก็จะกลายเป็นจิตเกียจคร้านไม่ท�างาน	ก็ขาด
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รายได้คืออุบายแก้จิต	 และก็จะติดในสมาธิความสงบไปเสีย	 ฉะนั้นจึงต้องมีทั้งการ
พิจารณามีทั้งการพักจิตประสานกันไป

	 การพิจารณากายกับอาการของจิต	คือ	เวทนา	สัญญา	สังขาร	และวิญญาณ	
พร้อมทั้งจิต	 ๓	 อย่างประสานกันไป	 จะเป็นความรอบคอบดีไม่น้อย	 ไม่เช่นน้ัน 
จะเพลนิหลงในอาการของจิตกจ็ะเป็นบ่อเกดิแห่ง	อตัตานุทฏิฐ	ิความเหน็ว่าอาการของ
จิตที่คิดนึกอยู่ภายในจิต	พร้อมทั้งการถือจิต	ซึ่งยังเป็นตัวอวิชชาอยู่ว่าเป็นตัวตนขึ้น	
ณ	ภายในจิต	จะเป็นพิษร้ายยิ่งกว่าเสือโคร่งตัวหนึ่ง	จึงต้องพิจารณาอาการของจิต 
และจิตประสานกันกับกายพร้อมๆ	กันไป	เพื่อความช�านาญของปัญญา	เมื่อปัญญา 
ช�านาญแล้ว	จิตจะไม่ค่อยพัก	จะเพลนิในการค้นเร่ือยไป	ได้ยนิเสยีงร้องไห้	ความจนทกุข์	 
ก็จะน้อมเข้ามาเป็นทุกขสัจ	 มองเห็นความทุกข์ความจนความวิโยคมาจากสัตว์และ
สังขาร	ก็จะน้อมเข้ามาเป็นเครื่องสอนใจ	มิได้ประมาทแม้แต่เวลาเดียว	มีสติปัญญา
เป็นธรรมจักรหมุนรอบโลกโดยความไตร่ตรอง	เพื่อให้เห็นทั้งคุณทั้งโทษซึ่งเป็นของ
มีปะปนกันอยู่	เหมือนรับประทานข้าวทั้งแกลบทั้งร�า

	 ฉะนั้น	การพิจารณากายเราก็ดี	กายคนอื่นก็ดี	หรือสภาวธรรมความแปรปรวน
ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ประจ�าสัตว์และสังขารก็ดี	ในวันหนึ่งคืนหนึ่งจะได้สักกี่ครั้งกี่หนไม่ม ี
ประมาณ	การพจิารณาจะกว้างแคบ	มจุีดรวมลงสูไ่ตรลกัษณญาณ	คอืให้เหน็สภาวธรรม 
ทั้งหลาย	 เป็นอนิจฺจํ	 ไม่เที่ยง	 ทุกฺขํ	 ความล�าบาก	 อนตฺตา	 เป็นสมบัติกลางของ 
ธาตเุดมิจริงๆ	อย่าท�าเป็นคร่าวๆ	เพยีงสกัแต่ว่าคาดคะเน	และให้เป็นไปด้วยสตปัิญญา 
ทุกอิริยาบถเหมือนขั้นบริกรรม

	 เม่ือปัญญาได้เคลือ่นย้ายจากสถานีสมาธแิล้วจะนับวนัเร่งเคร่ือง	คอือบุายต่างๆ	
ไหวตวัอยู่ตลอดเวลากบัอารมณ์ทีม่ากระทบไม่มรีะยะ	ตอนน้ีจะได้เหน็กเิลสพุง่ตวัข้ึน
เตม็ที	่ซึง่แต่ก่อนมาไม่เคยปรากฏ	แต่ในระยะตอนน้ีจะได้เหน็เสนาศตัรูหมู่ปัจจามิตร	 
ประหน่ึงยกมาเป็นกองร้อย	กองพนั	กองพล	และกองผสม	ทัง้นางสนมประจ�าวงัหน้า	 
(อนาคต)	วังหลัง	(อดีต)	แห่ล้อมกันมาเป็นจ�านวนมาก	พร้อมทั้งมือถืออาวุธ	จะมา 
ต่อยทุธ์กนัระหว่างกายกบัจิต	พร้อมทัง้อาการของจิต	ซึง่เป็นสมรภมิูในสงคราม	และ
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ขณะเดียวกันก็จะได้เห็นก�าลังใจที่กล้าหาญ	 และก�าลังสติปัญญา	 ความพากเพียร	
ตลอดความอดทนต่อข้าศึก	คือกิเลสที่ยกพลมาปะทะ	ทั้งจะได้เห็นอุบายของปัญญา
อันแกล้วกล้าต่อสงคราม	 คืออารมณ์เคร่ืองยั่วยวนใจให้ลุ่มหลง	 เม่ือปลงตกด้วย 
ปัญญาแล้วจะได้ชัยชนะไปเป็นพักๆ	 ระยะการต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลาย	 ทั้งหยาบ	 
ปานกลาง	และละเอยีด	ซึง่จะเกดิขึน้จากการพจิารณากายทกุส่วน	และอาการของจิต 
มากอาการ	พร้อมทัง้จิตเป็นไปอยู่กจ็ะมีอาการทัง้วุน่วาย	ทัง้หวัน่ไหว	ทัง้เสยีใจ	ทัง้ดใีจ	 
และอาการอื่นๆ	เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน	จิตจะลืมส�านึกตัวในการพักผ่อน	เพราะสิ่ง 
แวดล้อมทั้งหลายซึ่งมีจ�านวนมากเกิดขึ้น	 ในขณะเดียวกันอาการดีกับชั่วเกิดขึ้น 
เป็นคู่แข่งขันกัน	 ทั้งน้ีเรียกว่าสงครามธรรม	 เมื่อฝ่ายกิเลสมีก�าลังมากกว่าก็ก�าเอา 
ชัยชนะครองวัฏฏะ	 บังคับให้จิตซึ่งอยู่ใต้อ�านาจของเขาให้เสวยวิบากกรรมต่อไป	 
เม่ือฝ่ายธรรมมกี�าลงัมากกว่า	ก็ก�าเอาชยัชนะหกักงกรรมวฏัฏ์ให้แตกสลายไปจากจิต	
ครองต�าแหน่งธรรมมิกราชต่อไป

	 ตอนน้ีกล่าวเลยปฏิปทาการเรียงล�าดับจิตไปบ้าง	 อย่างไรจะช�านาญในการ
พิจารณาสภาวธรรมด้วยปัญญา	 เป็นหน้าที่ของเราแต่ผู้เดียว	 ไม่พึงส่งใจไปหมาย 
พึง่วนัคืนปีเดือน	และคนอืน่จะมาช่วยแก้กเิลสให้เรา	พงึท�าความมัน่ใจไว้ว่า	สงคราม
ระหว่างกเิลสกบัจิตเป็นสงครามล้างโลก	ย่อมถอืว่าเป็นประโยชน์ใหญ่หลวง	เมือ่ชนะ
แล้วเรียกว่าล้างโลกออกจากใจได้	จะหมดความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง	ซึ่งเคยเป็น
นิสัยของจิตผู้ลุ่มหลงต่ออารมณ์ที่มายั่วยวน

	 เม่ือจิตสงบเป็นสมาธไิด้แล้ว	ผู้ใดขยนัต่อการค้นคิดด้วยปัญญาไม่ท้อถอย	ผู้น้ัน
จะแก้กิเลสออกจากจิตด้วยปัญญาได้เป็นล�าดับ	ไม่เนิ่นช้า	แต่ผู้มาติดในสมาธิความ
สงบจะถอนตวัไม่ขึน้	และอาจจะเสือ่มไปได้	เพราะไม่มอีบุายปัญญาเป็นเคร่ืองแก้จิต 
ให้เลือ่นระดบัภมูขิึน้ไป	เน่ืองจากจ่ายไปเสมอไม่หาใหม่มาเพิม่	การค้นคดิด้วยปัญญา 
จัดว่าหาทรัพย์มาเพิ่ม	 แต่การพักสงบในล�าดับแห่งการพิจารณาได้กล่าวไว้ชัดแล้ว	
เป็นธรรมดาคนท�างานเม่ือเหน่ือยต้องพัก	 เม่ือจิตเห็นคุณหรือผลประโยชน์ในการ 
ค้นคิดแล้ว	เรื่องของปัญญาจะพึงไหวตัวอยู่ตลอดเวลา	ในอิริยาบถทั้ง	๔	คือ	ยืน	 
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เดิน	 น่ัง	 นอน	 จะมีความร�าพึงไตร่ตรองในสภาวธรรมเสมอทุกขณะที่มาสัมผัส	 
ไม่ปล่อยวางให้ผ่านไปโดยมิได้ไตร่ตรอง	ค�าว่า	พิจารณาธรรม	พึงทราบว่าพิจารณา 
อริยสจั ๔	ได้แก่	พจิารณาทกุข์	สมุทยั	ด้วยปัญญา	จนแคล่วคล่องว่องไว	มไีหวพริบ 
ทันกลมายาของกิเลส

	 อน่ึง	ปัญญาจะไหวตวัเบือ้งต้นต้องอาศยัการให้ค้นคดิ	ซึง่เป็นการฝึกหดัปัญญา 
ขั้นหยาบ	ต่อมาเห็นอานิสงส์แล้วก็ค้นคิดไปเอง	จนเพลินไปในการพิจารณา	เหมือน
เศรษฐีเพลินในรายได้	ช่างดอกไม้เพลินในพวงมาลา	ปัญญาที่ช�านาญในการค้นคิด
แล้วไม่มีใครบังคับก็เป็นไปเอง	 จนสามารถค้นคิดประดิษฐ์ธรรมขึ้นจากธรรมชาติ 
ที่มีอยู่	น้อมเข้ามาเป็นอุบายแก้ใจได้เป็นล�าดับ

	 อนึ่ง	การฟังธรรมโดยธรรมชาติ	ผู้ปฏิบัติใช้ปัญญาด้วยดีแล้ว	จะได้ฟังธรรม 
ทั้งกลางวันกลางคืน	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	ซึ่งประกาศกึกก้องกังวานไปทั่วสากลพิภพ
ไม่มเีวลาจบสิน้	ทัง้ภายนอกกายนอกใจ	ทัง้ภายในกายในใจ	พระธรรมคือ	อริยสจั ๔ 
มีอยู่ทั่วไปทุกทิศทุกทาง	เบื้องบนเบื้องล่าง	ด้านขวาง	สถานกลาง	พึงน้อมเข้าในกาย 
ในจิตของเรา	จะปรากฏอริยสัจ	๔	มีอยู่นี้เต็มไปหมดทุกทิศทุกทางเหมือนกัน	การที่
จิตตั้งกล้องถ่ายภาพคือปัญญา	หันหน้ากล้องเข้ามาในกายในจิต	และหันหน้ากล้อง
ออกสูส่ภาวธรรมภายนอก	ถ่ายภาพอยูท่กุเวลา	จะไม่เหน็ภาพคอือริยสจั	ทัง้ภายนอก 
ภายใน	ติดฟิล์มของกล้องคือปัญญา	ชัดเจนอย่างไรเล่า	ปัญญานี้แลเปรียบเหมือน
กล้องถ่ายภาพอย่างเอกของพระพุทธเจ้าประจ�าพุทธศาสนา	 กล้องประเภทน้ีถ่าย 
หมดวันหมดคืนกไ็ด้เพราะไม่รบกวนใคร	ผู้ต้องการภาพอริยสจั	๔	ไปชมเพือ่แก้กลุม้	 
ก็พงึศึกษา	ปฏิบตัดิตูามบ้านเรือน	ตามสวน	ตามป่ารก	ร่มไม้	เรือนว่าง	ในถ�า้	ในเขา	 
ในวัด	 นอกวัด	 หรือในที่ไหนๆ	 ก็ได้ทั้งน้ัน	 แต่การถ่ายภาพประเภทน้ีจะให้ติดด ี
แจ่มชดัแท้	พระองค์สอนให้ถ่ายในทีส่งัด	เพราะทีเ่ช่นน้ันอากาศด	ีภาพอริยสจักก็ระจ่าง	 
มองเห็นทั้งสิวไฝ	 ตลอดทั้งภายในภายนอกตามที่อริยสัจปรากฏอยู่	 และเวลาถ่าย 
ติดแล้ว	ไม่มีวันลบเลือนตลอดเวลา	คงแจ่มชัดประจักษ์ใจตลอดกาล
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	 เมือ่พจิารณาอริยสจั ทัง้	๔	น้ีอยู	่กเ็ป็นอนัว่าพจิารณา	กาย จิต	พร้อมทัง้อาการ
ของจิตไปด้วย	เมื่อจิตเพลินเดินไป	พึงน�าบทธรรมนั้นๆ	บทใดก็ได้	มาบริกรรมเพื่อ
เป็นเครื่องกล่อมจิตให้พักรวม	วางภารกิจที่ตนได้ประกอบมาเป็นเวลานาน	และเพื่อ
รวมก�าลังความสงบไว้เป็นทุนในการพิจารณาต่อไป	 จนกว่าจะพอแก่ความต้องการ 
ของจิตแล้วกาลใด	กาลนั้นจิตจะพึงรู้เท่ากายหมด	พร้อมด้วยอาการของจิตทุกส่วน
ด้วยจิตเอง	เม่ือจิตรู้เท่ากายทกุส่วนแล้ว	กจ็ะพงึปล่อยวางในการพจิารณากายพร้อม 
ด้วยความกังวลในการอยากรู้กายทกุส่วนอนัเป็นปกตนิิสยัของจิต	ซึง่เคยลุม่หลงกาย 
มาเป็นเวลาหลายกัปนับไม่ถ้วน	 ไม่ว่ากายจะเป็นไตรลักษณ์	 คือ	 อนิจจัง	 ทุกขัง	
อนัตตา	ไม่ว่ากายจะเป็นสภุะ	(ความงาม)	ไม่ว่ากายจะเป็นอสภุะอสภุงั	(ความไม่งาม)	
ทัง้น้ีเพราะมารู้แจ้งด้วยปัญญาว่า	“ความเหน็ว่ากายเป็นของงามกด็	ีเหน็ว่ากายเป็นของ
ไม่งามก็ดี	และเห็นว่ากายเป็นไตรลักษณ์ก็ดี	ความเห็นทั้งนี้เป็นอาการของจติเห็นรปู 
ด้วยจักษุเป็นเหต	ุแล้วปรุงขึน้หลอกจิตให้หลงรักหลงชังไปตาม”	(การให้น�าบทธรรม
มาบริกรรมในขั้นนี้นั้น	เพียงชั่วคราว)

เหตุใดปล่อยวำงกำยจะไม่เป็นพุทธบริษัทปลอมหรือ?

	 อาหารเป็นยาส�าคญัในชวีติของมนุษย์และสตัว์ทกุประเภทจะพงึบริโภค	เว้นเสยี 
ไม่ได้	 และเภสัชคือยาแก้โรคก็จัดเป็นสิ่งส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์เหมือนกัน	 
จ�าต้องแสวงหามารักษาในเมื่อเกิดโรค	สิ่งทั้งนี้จ�าเป็นในเวลาธาตุขันธ์ต้องการ	และ
เกิดโรคในกาย	แต่ก็ไม่จ�าเป็นตลอดเวลา	เช่น	เวลารับประทานอิ่มแล้ว	โรคหายแล้ว	
อย่างน้ีไม่จ�าเป็น	แล้วแต่เหตบุงัคับให้อาหารและยาเกดิเป็นของจ�าเป็นขึน้มากแ็ก้ไขไป
ตามควรแก่เหตุ	ซึ่งเกิดขึ้นมากหรือน้อยในรายบุคคลและสัตว์ฉันใด	ธรรมทั้งหลาย 
ทีน่�ามากล่าวเฉพาะบ้าง	มากบ้าง	และเฉพาะอย่างยิง่	คอือารมณ์แห่งกรรมฐาน	กเ็ป็น 
โอสถส�าคัญของจิตฉันนั้นเหมือนกัน	แต่ก็จ�าเป็นในเวลาโรคจิตมีประเภทต่างๆ	กัน	 
ต้องการยาคอืธรรมโอสถบทใดหมวดใด	ซึง่จะพอเหมาะกบัโรคของผู้น้ันๆ	ธรรมหมวดน้ัน 
บทนั้น	ก็เกิดเป็นของจ�าเป็นขึ้นมา	เมื่อโรคจิตเปลี่ยนสภาพไป	ธรรมโอสถที่จะน�ามา 
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รักษาก็เปลี่ยนไปตาม	 เปลี่ยนไปตามโรคจิตตามล�าดับ	 จนกว่าโรคประจ�าจิต	 คือ
กิเลสจะหมดไปจากจิตเสียเมื่อใด	ก็จะพึงหยุดในการรักษาด้วยธรรมโอสถเมื่อนั้น

	 การพิจารณากายให้เป็นอารมณ์แห่งจิต	ก็เนื่องมาจากจิตหลงรักหลงชังในกาย	
และเป็นกังวลในการประคองรักษาด้วยความสงวนและรักสวยรักงามในกายจริงๆ	
มิใช่ท�าไปด้วยความจ�าเป็นอย่างอื่นซึ่งนอกไปจากโรครักกาย

	 ฉะนั้น	จึงต้องหาธรรมโอสถที่จะพอเหมาะแก่โรครักกายมาแก้กัน	จนกว่าโรค 
ประเภทนี้จะเปลี่ยนสภาพไป	หรือหายจากโรคพรรค์นี้	ธรรมโอสถก็จะพึงเปลี่ยนไป
ตามจนกว่าจะได้หยุดการรักษาด้วยธรรมโอสถ	 อาการของจิตเมื่อได้รับอบรมจาก
ธรรมแล้ว	จะแปรสภาพสู่ความละเอียดเสมอไป	อาการรักษาด้วยธรรมจะพึงเป็นไป
ในท�านองเดียวกัน	(ค�าว่า	“เปลี่ยน”	ก็พึงทราบว่าวางหรือปล่อยของเดิม)

	 การรับประทานอาหารในเมื่อธาตุต้องการ	 และมีรสชาติเอร็ดอร่อยอยู่	 อาหาร 
ยังจ�าเป็นตลอดไป	 เมื่ออิ่มแล้ว	 แม้อาหารในภาชนะจะคงยังรสชาติอยู่ก็ตาม	 แต่ผู้ 
รับประทานอิ่มแล้ว	ก็หยุดรับประทานทันที	โดยไม่มีใครบังคับให้หยุด	แม้จะบังคับ 
ตวัเองหรือผู้อืน่บงัคับกรั็บอกีไม่ได้	เรียกว่า	ความพอของธาตซุึง่มีจากอาหาร	การภาวนา 
ในทางจิตก็พอเทยีบเป็นมติรกนัได้	เพราะเป็นเร่ืองเท่าเทยีมเสมอกนั	มใิช่จะปล่อยวาง 
เอาด้ือๆ	ต้องมคีวามพอเป็นเหตบุงัคับให้รู้ในตวัเอง	สมด้วยธรรมคณุบทว่า	ปจฺจตตฺ ํ
รู้จ�าเพาะตนตามล�าดับภูมิซึ่งมีประจ�าจิต

	 ล�าดับต้น	 การภาวนามีบทธรรมเป็นเคร่ืองบริกรรมตามแต่จริตนิสัยชอบใน 
บทธรรมบทใด	ซึง่มีจ�านวนมาก	เรียกว่า	บริกรรมภาวนา	ความมุง่หมายกเ็พือ่จะให้จิต 
ได้รับความสงบ	ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆ	ต้องการทั่วโลก	ล�าดับที่	๒	เมื่อจิตได้รับความ 
สงบแล้ว	ความสุขไม่มีเพียงเท่านี้	ยังจะมีเป็นล�าดับ	เทียบเป็นใจความว่า	ความสุข 
เกิดจากผูกมัดกิเลสไว้ด้วยบริกรรม ๑	 ความสุขเกิดจากเชือดเฉือนกิเลสทั้งเป็น	 
ด้วยดาบคือปัญญา ๑ ความสุขเกิดจากเชือดเฉือนกิเลสให้ตายจากจิตด้วยดาบคือ
ปัญญาญาณ ๑ เม่ือกเิลสซึง่เปรียบเสมือนเสอืโคร่งตายแล้วด้วยดาบคอืปัญญาญาณ	
จึงจะมีความสุขอย่างสมบูรณ์
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	 เมือ่จิตพจิารณาแยบคายในรูปด้วยปัญญา	พร้อมทัง้ความรู้เท่ารูปกายทกุส่วนแล้ว	 
จิตจะพึงสนใจในนามธรรม	คือ	เวทนา	สัญญา	สังขาร	และวิญญาณมากเข้า	คือ
พิจารณานามธรรมล้วนๆ	ตามที่ตนชอบ	และสนใจที่จะถือเอาเป็นอารมณ์ในบรรดา
นามธรรมส่วนใดส่วนหนึ่ง	เพราะนามธรรมเหล่านี้อาศัยจิตเกิดขึ้นโดยเฉพาะ	จะพึง 
ทราบได้	เช่น	คนหรือสตัว์ตายแล้ว	แม้อวัยวะจะยงัเหลอือยูอ่ย่างสมบรูณ์กห็าได้รู้สกึ 
สุขทุกข์หรือเย็นร้อนอะไรไม่	 จะท�าอะไรไม่มีการต้านทานขัดขวาง	 เหมือนท่อนไม ้
ท่อนฟืน	แต่ธรรมดาสามัญเราจะพึงส�าคัญว่า	ขันธ์ทั้ง	๕	คือ	รูป	 เวทนา	สัญญา	
สังขาร	และวิญญาณนี้	ว่าเป็นตนโดยปกตินิสัย	แม้จะพึงพูดว่าขันธ์ทั้ง	๕	นี้ไม่ใช่ตน	
แต่ก็คงจะยึดถือขันธ์เหล่านี้โดยไม่รู้สึกตัวอยู่	ณ	ภายในจิต	เพราะขันธ์	๕	ขันธ์	๔	
น้ีเป็นของละเอยีดมาก	ยากทีจ่ะแยกออกจากจิตได้ด้วยสญัญาความคาดหมายเฉยๆ	
ฉะนั้นจึงต้องอาศัยวิปัสสนาปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ความเท็จจริงของขันธ์นั้นๆ

	 เมือ่วิปัสสนาปัญญาท�าการพสิจูน์อย่างไม่หยดุย้ัง	ทัง้กลางวนักลางคนื	โดยก�าหนด 
ความเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	และดับไปแห่งขันธ์นั้นๆ	อยู่ทุกขณะประสานกันกับจิต	ซึ่งเป็น 
เจ้าตัวการใหญ่อย่างชุลมุนวุ่นวาย	โดยก�าหนดขันธ์ทั้ง	๕	นี้ให้เป็นที่ตั้งแห่งสมรภูมิ 
ไม่โยกย้ายไปไหน	 ก็จะคว้าเอาความเท็จจริงจากระหว่างขันธ์กับจิตขึ้นมาได้ด้วย
วิปัสสนาปัญญาว่า	ไม่ใช่รูป	ไม่ใช่เวทนา	ไม่ใช่สญัญา	ไม่ใช่สงัขาร	และไม่ใช่วญิญาณ	
เป็นเพียงสมมุติไว้ตามอาการ	ซึ่งเป็นกระแสของจิตแต่ละอย่างๆ	เท่านั้น	หาใช่สัตว์
บุคคลที่ไหนไม่

	 เม่ือทราบความเทจ็จริงระหว่างจิตกับขนัธ์พร้อมด้วยสภาวธรรมทัง้ปวง	ได้ปรากฏ 
ขึน้แล้วแก่	โยคาวจร	เพยีงขณะเดียวเท่าน้ัน	ท่านกห็มดปัญหาในธรรมทัง้ปวงแม้มีมาก	 
เมื่อเข้าใจธรรมคืออะไรแล้ว	 จะลุ่มหลงในธรรมแม้มีมากได้อย่างไร	 เหมือนบุคคล 
รู้ว่าควายเป็นควาย	รู้ว่ารถเป็นรถแล้ว	จะลุม่หลงขาควาย	เขาควาย	หคูวาย	หางควาย	 
และเครื่องต่างๆ	ของรถ	ซึ่งเป็นอาการของมันไปท�าไม

	 เมือ่พระโยคาวจรได้ด�าเนินจิตจนหมดความสงสยัในโลกในธรรมแล้ว	จะปฏบิตั ิ
เพื่อความร่ืนเริงในธรรมท�านองที่ว่านักปราชญ์มีความยินดีในธรรม	 อยู่ด้วยธรรม	
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แต่ไม่ติดธรรมแล้ว	เพื่อความปฏิบัติพอดีระหว่างจิตกับขันธ์	แม้จะย้อนจิตกลับคืน	 
พิจารณารูปธรรม	นามธรรม	คือ	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	และวิญญาณ	หรือ
สภาวธรรมอื่นๆ	 กว้างแคบได้ตามต้องการ	 เพื่อเป็นวิหารธรรม	 ความผาสุกใน 
ทิฏฐธรรม ก็ไม่เห็นมีความขัดข้องที่ตรงไหน	ย่อมจะพิจารณาประสานกันไปได้หมด	 
จะมีกฎเกณฑ์ส�าคัญอยู่ก็เวลาก�าลังมีการรบเพื่อแย่งชัยชนะกันระหว่างสงคราม	 
ซึ่งก�าลังเป็นไปอยู่เท่าน้ัน	 พ้นเขตสงครามแล้วก็ไปมาหาสู่กันได้ตามธรรมดาของ 
สภาวธรรมกับจิต	ซึ่งได้ผูกมิตรกันแล้วด้วย	ยถาภูตญาณทัสสนะ	คือ	ความรู้เห็น
ตามเป็นจริงในสภาวธรรมทุกส่วน	 มิได้ถือธรรมทั้งน้ีว่าเป็นศัตรูคู่อริแม้แต่น้อย	 
ส่วนจิตเองก็มิได้ถือว่าตนมีอ�านาจราชศักดิ์สูงต�่าเหนือธรรมใดๆ	 กลับเห็นไปเสียว่า 
จิตกบัธรรมมสีภาพความจริงเสมอกนั	พระพทุธเจ้าและสาวกทัง้หลาย	เมือ่ท่านบ�าเพญ็ 
ทางใจให้ถงึจุดหมายปลายทางแล้ว	ความพอดพีองามทีท่่านจะพงึประพฤตต่ิอวบิากขันธ์ 
ของท่าน	ท่านก็ด�าเนินไปตามปกตสิามญัธรรมดา	เช่น	การบณิฑบาตมาเสวยหรือฉัน	 
การยืน	การเดิน	การนั่ง	การนอน	หรือการประกอบกิจทุกอย่าง	ก็คงด�าเนินไปตาม
ปกติธรรมดา	 แม้การบ�าเพ็ญทางใจก็มิได้ลดละ	 คงบ�าเพ็ญไปตามปกติ	 เพื่อความ 
อยู่สบายใน	ทิฏฐธรรม	ปัจจุบันของท่านในวันหนึ่งๆ	พอถึงกาลแห่งอายุขัย	แต่ท่าน 
ก็มิได้มุ่งไปเพื่อความแตกดับแห่งสังขาร	 ความเป็นอยู่หรือความจะแตกไปแห่งขันธ์	 
ท่านมอบไว้กับคติธรรมดาของสภาวธรรมทุกอย่าง	 ซึ่งจะหนีจากความเป็นอย่างน้ัน 
ไม่พ้น	 มิได้ถือเป็นความหนักใจ	 เบาใจในการที่สภาวธรรมทั้งหลายทั้งภายนอก 
ภายในจะแตกไปหรือจะตั้งอยู่	ฉะนั้น	การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธบริษัทที่ดี
ต่อพระพุทธเจ้า	จะพึงเป็นผู้หนักในธรรม	ซึ่งเรียกว่า	ธรรมาธิปไตย

กำรปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร และได้อะไรจำกธรรม

	 พระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า	ถ้าจะเทยีบทางโลกแล้วสมบตัมิเีตม็แผ่นดนิ	 
และสมบตัน้ัินๆ	กมิ็ได้เป็นทาสเป็นนายของผู้ใด	แล้วแต่ผู้สนใจในสมบตัน้ัินๆ	จะพงึ 
หวังประโยชน์ส�าหรับตน	 แล้วขวนขวายหามาเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นประโยชน์ใน
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คราวจ�าเป็นหรือต้องการ	 สมบัติน้ันๆ	 ก็จะพึงสนองความจ�าเป็นหรือความต้องการ
ของบุคคลเท่าที่มีอยู่	และคุณภาพซึ่งมีประจ�าในสมบัตินั้นๆ	ทั้งนี้สมบัตินั้นๆ	มิได้
เป็นทาสเป็นนายของผู้ใด	 พอที่จะรับใช้หรือให้บ�าเหน็จบ�านาญแก่ผู้นั้นๆ	 ธรรมก็มี
ลักษณะเหมือนกันเช่นนั้น	ธรรมเป็นสมบัติประจ�าศาสนา	ซึ่งไม่เป็นทาสเป็นนายของ 
ผู้ใด	แล้วแต่ผู้สนใจในศาสนสมบตัจิะพึงหวงัประโยชน์ส�าหรับตน	แล้วอตุส่าห์บ�าเพญ็
ในทางความด	ีด้วยกาย	วาจา	ใจ	กจ็ะพงึประสบความดีตามก�าลงัแห่งข้อปฏิบตั	ิทีต่น 
พงึท�าได้มากน้อย	ทัง้น้ีกม็ไิด้หมายความว่า	คณุธรรมทีผู้่บ�าเพญ็พงึได้รับน้ันเป็นทาส	 
เป็นนายของผู้ใดเหมอืนกนั	เพราะธรรมไม่ใช่เป็นผู้รับใช้หรือเป็นผู้ให้บ�าเหน็จบ�านาญ
แก่ผู้น้ันๆ	ฉะน้ัน	การปฏิบตัจึิงเพ่ือความดสี�าหรับตน	ความดทีีจ่ะเด่นขึน้ในตนได้ต้อง
อาศัยการบ�ารุงล�าต้นเป็นส�าคญั	เช่น	ต้นไม้ทีม่นุษย์ทัว่โลกปลกูข้ึนเพือ่หวงัประโยชน์	
ก็ต้องมีการบ�ารุงรักษาล�าต้นไว้ด้วยดี	 มิให้อะไรกัดหรือท�าลาย	 และยังมีรดน�้า	 
พรวนดนิ	ใส่ปุย๋	ถากถางหญ้าหรือสิง่ทีจ่ะแย่งอาหารและอากาศ	ไม่มองดแูต่ดอกผล
บนต้นโดยถ่ายเดียวโดยปราศจากการบ�ารุง

	 ล�าต้นของธรรมทีจ่ะให้คุณธรรมคอืความดเีกดิขึน้ได้เด่นชดั	กค็อืการรักษากาย	
วาจา	ใจ	เป็นสิ่งส�าคัญ	รวมความแล้วก็คือ	ใจเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลาย	เมื่อใจ 
ซึง่เป็นนายบริสทุธิด์แีล้ว	กาย	วาจา	ซึง่เป็นบริวารของใจหรือเคร่ืองมอืของใจกท็�าตาม	 
การบ�ารุงใจด้วยธรรมซึ่งเป็นโอชารสที่ดีจึงจะมีความสุข	 และค�าว่าธรรมๆ	 น้ันเป็น
ความหมายกว้างขวาง	จะอธบิายพอเป็นคร่าวๆ	ตามความมอียูข่องธรรม	และลกัษณะ
ของธรรมที่ปรากฏแก่ความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไป

พระธรรมประกำศควำมจริงอยู่ตลอดเวลำ 

และมีอยู่ตลอดกำล

	 พระธรรมซึ่งเป็นเครื่องสัมผัสใจมีอยู่ตลอดเวลามิได้ขาดสูญไปไหน	เมื่อใจได้ 
รับการอบรมด้วยธรรมจนเชื่องชินแล้ว	 ใจจะได้รับสัมผัสคือความส�านึกจากธรรม	
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ที่ประกาศความจริงอยู่ตลอดเวลา	ทุกอิริยาบถจะปรากฏชัดว่า	 ธรรมกับใจสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันตลอดเวลาไม่มีว่างเว้น	เหมือนน�้าซับน�้าซึม	ซึ่งไหลอยู่ทั้งหน้าแล้งและ 
หน้าฝนฉะนั้น

	 ค�าว่า	“ธรรม” คือ	สิ่งที่มีความเกิดดับและตั้งอยู่ตามสภาพของตนตลอดเวลา	
อันจะพึงสัมผัสให้รู้ในทางใจ	 เรียกว่า	ธรรม	จะเป็นกุศลธรรม อกุศลธรรม	และ
อัพยากตธรรมก็ตาม	 จะแสดงขึ้นจากภายนอกหรือจะแสดงออกจากภายในก็ตาม	
เรียกว่าธรรมทั้งนั้น	สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือใจ	ใจนี้ก็เรียกว่า	ธรรม	แต่เป็นธรรมพิเศษ	
เรียกว่าองค์แห่งธรรมทั้งหลาย	 เพราะธรรมทุกประเภทจะมีความหมายว่าดี	 ว่าชั่ว	 
ว่าหยาบ	และละเอียด	เป็นต้น	ต้องเกิดขึ้นที่ใจ	และสัมผัสรับรู้ที่ใจ	เมื่อไม่มีใจรับรู้ 
และให้ความหมายตามคุณและโทษที่มีอยู่ในธรรมน้ันแล้ว	 ธรรมน้ันๆ	 จะเกิด 
ความหมาย	 คือสมมุตินิยมขึ้นเองไม่ได้	 แม้ธรรมจะมีอยู่ทั่วไปก็ไร้ค่า	 ไม่มีผล	 
การจะถือเอาประโยชน์จากธรรมน้ันๆ	 ได้	 ธรรมน้ันๆ	 ต้องอาศัยสัมผัสรับรู้ที่ใจ	
เหมือนเพชรพลอยและแร่ธาตุต่างๆ	 เป็นต้น	 ซึ่งมีอยู่ในแผ่นดิน	 หากไม่มีใครรับรู้
และสมมตุนิิยมน�ามาใช้ประโยชน์แล้ว	สิง่เหล่าน้ันกไ็ร้ความหมายและไม่มคีณุค่าอะไร	 
ที่สิ่งเหล่าน้ันจะมีความหมายและมีคุณค่าตามคุณภาพเท่าที่ควร	 ก็อาศัยมีผู้สัมผัส 
รับรู้และสมมุตินิยม	 แล้วน�ามาท�าประโยชน์ตามคุณค่าของมันเท่าที่ควรน่ันเอง	
ฉะน้ันเพชรพลอยและแร่ธาตุต่างๆ	 ซึ่งถูกประดิษฐ์ข้ึน	 จึงมีดาษดื่น	 ทั้งปรากฏแก่ 
สายตาโลกอย่างเด่นชัด	 จนเป็นข้าศึกแก่กระเป๋าเงินของผู้ต้องการ	 ยิ่งกว่ามหาโจร 
เสียอีก	 ทั้งน้ีเพราะความหมายและคุณค่าย่อมเกิดจากผู้สนใจน่ันเอง	 ฉะน้ันธรรม 
จึงต้องอาศัยความหมายสมมุตินิยมจากใจ	 ซึ่งเป็นองค์ของธรรมแท้	 แม้อริยสัจ 
ทั้ง	๔	ก็เป็นอาการของใจ	แสดงเหตุให้ใจเป็นผู้รับรู้เรื่องของตัว	เพื่อจะได้เห็นโทษ 
เหน็คุณในตวัเอง	เมือ่ใจได้เหน็โทษเหน็คุณในตวัเองแล้ว	ใจจะได้เหน็อริยสจั	๔	ว่าเป็น 
ของจริงแต่ละอย่างๆ	 ด้วยปัญญาอันชอบ	 พร้อมทั้งเห็นใจตัวเองว่าเป็นของจริงแท้ 
อย่างหน่ึงจากอรยิสจั	ไม่ถอืมัน่ในอริยสจัทัง้	๔	แต่อย่างหน่ึงอย่างใด	พร้อมทัง้ไม่ถอืมัน่ 
ในจิตโดยประการทั้งปวงด้วย
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	 การปฏบิตัธิรรมก็เพือ่ก�าจัดกิเลสหรือสิง่แวดล้อมของจิต	สิง่ทัง้น้ีมปีระเภทต่างๆ	
ซึ่งเหลือที่จะพรรณนาชื่อ	 ผู้ปฏิบัติไม่จ�าเป็นต้องรู้ช่ือของกิเลสทั้งหมด	 เพราะค�าว่า 
กิเลสหรือบาปธรรมนี้	มีความหมายกว้างขวาง	เหมือนอาหารซึ่งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง
ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ย่อมจะมีแปลกๆ	 และมีชื่อไม่ซ�้ากัน	 แต่ประโยชน์ที่จะ
พึงได้รับจากอาหารนั้นๆ	ก็เพื่อบ�ารุงร่างกายให้มีก�าลังและความสุขเท่าที่ธาตุต้องการ	 
การปฏิบตัธิรรมกพ็งึเพ่งถงึความผิด	ถกู	ช่ัว	ด	ีในสิง่ทีจ่ะพงึหลกีเว้นให้ห่างไกล	และ 
สิง่ทีจ่ะควรบ�าเพญ็ให้เจริญในใจให้มากกว่าการเพ่งชือ่ของกเิลสและบาปธรรม	ขอให้ 
คิดดู	เราเดินทางไปต่างจังหวดัหรือต่างประเทศ	คงจะเคยประสบเหตกุารณ์ทีน่่าตืน่เต้น 
หวาดเสียว	น่าสยดสยอง	น่าสลดสังเวช	น่าเพลิดเพลิน	และน่าดีใจ	เสียใจ	เป็นต้น	
เหตุการณ์ที่เราประสบทั้งนี้คงจ�าชื่อและเรื่องราวไม่ได้หมดและทั่วถึง	แต่ความส�านึก
และรู้สึกในเหตุการณ์น้ันว่าน่ารักน่าชังเป็นต้น	 คงเป็นเร่ืองประทับใจของเราได ้
ทุกอย่างและทุกขณะที่ได้ประสบ	 ทั้งยังถือเอาความหมายจากเหตุการณ์น้ันๆ	 มา
ปลุกประสาทของเราให้ไหวไปตามได้	 ทั้งๆ	 ที่เราไม่รู้เร่ืองน้ันเลยว่าอะไรและช่ือว่า
อย่างไรด้วย

	 การปฏิบตัธิรรมกไ็ม่อาจจ�าชือ่ของกเิลสได้หมดตลอด	ปู	่ย่า	ตา	ยาย	ลกูหลาน
ของกิเลสและบาปธรรมเหมือนกัน	แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นมาปรากฏแก่ตา	หู	จมูก	ลิ้น	
กาย	ใจ	ของเราแล้ว	เราย่อมจะเกิดความรู้สึกส�านึก	และถือเอาความหมายจากสิ่ง
เหล่าน้ันมาปลกุประสาทให้ไหวตามได้	ทัง้ๆ	ทีเ่ราไม่รู้เลยว่าอะไรและชือ่ว่าอย่างไรด้วย	 
อน่ึง	เด็กๆ	และคนไม่สนใจในพทุธศาสนา	และไม่สนใจในกเิลสและชือ่ของกเิลสเลย	 
และคนที่รู ้จักชื่อของกิเลสได้ดีตลอดปู่	 ย่า	 ตา	 ยาย	 ของกิเลส	 แต่คนทั้งน้ี 
ยังมีธรรมชาติที่เราเรียกว่ากิเลสอยู่ภายในใจของเขาเหมือนกัน	 จะถือเอาข้างไหน 
เป็นประมาณก็ไม่ได้

	 สิง่ทีจ่ะยกมาเทยีบอุปมา	คอื	มต้ีนไม้เกดิอยู่ในทีก่ดีขวาง	ไม่ได้รับความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ	ต้องการโค่นทิ้งเสีย	มีคนจ�านวนมาก	ซึ่งไม่ได้รับความสะดวก
จากต้นไม้นั้น	ในคนเหล่านั้น	ผู้รู้จักชื่อต้นไม้ก็มี	ไม่รู้จักชื่อก็มี	ในคนทั้งนี้ผู้รู้จักวิธี
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โค่นต้นไม้ก็มี	ไม่รู้จกัวิธีก็ม	ีความรู้หรอืไม่รู้ทั้งนี้จะไม่สามารถยังต้นไม้นัน้ให้ไหวตัว 
ได้เลย	 คงตั้งโด่อยู่ตามปกติของตน	 เมื่อต้องการความสะดวกจากการกีดขวางของ
ต้นไม้นั้นจริงๆ	ในคนจ�านวนมากนั้น	คนรู้จักชื่อต้นไม้นั้นก็มี	ไม่รู้จักชื่อก็มี	ในคน
ทั้งนี	้ผูรู้จ้กัวธิโีค่นตน้ไม้กม็	ีไม่รูจ้กัวธิีโค่นกม็นีัน้	ผูรู้จ้กัวธิีโค่นน�าขวานหรอืเลือ่ยมา	 
แล้วโค่นหรือตัดต้นไม้น้ันด้วยทั้งก�าลังกายและก�าลังปัญญาที่มีอยู่	 ด้วยความเพียร	
และความอดทนไม่หยดุยัง้	คนทัง้น้ีจะสามารถยงัต้นไม้น้ันให้ล้มลง	และน�าออกจาก 
ที่กีดขวางได้	 ทั้งจะยังความสะดวกมาสู่ตนและส่วนรวมได้ฉันใด	 แต่ผู้ที่ไม่รู้จักวิธี
โค่นน้ันก็เหลือวิสัยที่จะยังต้นไม้ให้ไหวตัวได้	 นอกจากจะศึกษาวิธีโค่น	 พร้อมทั้ง 
น�ามาใช้	ก็จะเป็นประโยชน์

	 กิเลสและบาปธรรมเป็นเคร่ืองกีดขวางใจของมนุษย์และสัตว์	 มิให้บรรล ุ
ความเจริญได้ตามประสงค์	คนจ�านวนมากต้องการแก้กิเลสและบาปธรรมออกจากใจ	
เพราะไม่ได้รับความสะดวก	ในคนจ�านวนมากนั้น	คนที่รู้จักชื่อกิเลสและบาปธรรม 
ก็มี	 ไม่รู้จักชื่อก็มี	 คนทั้งน้ี	 ผู้รู้จักวิธีแก้กิเลสและบาปธรรมก็มี	 ไม่รู้จักวิธีแก้ก็มี	 
ความรู้หรือไม่รู้ทั้งนี้จะไม่สามารถยังกิเลสหรือบาปธรรมให้ไหวตัวได้เลย	 กิเลสและ
บาปธรรมน้ันๆ	 คงมีอยู่ในใจตามปกติของตน	 เม่ือต้องการความสะดวกจากการ
กีดขวางของกิเลสนั้นๆ	 แล้ว	 ในคนจ�านวนมากนั้น	 คนที่รู้จักชื่อของกิเลสและบาป
ธรรมก็มี	ไม่รู้จักชื่อก็มี	ในคนทั้งนี้	ผู้รู้จักวิธีแก้กิเลสและบาปธรรมก็มี	ไม่รู้จักวิธีแก้ 
ก็มี	 ผู้ที่รู ้จักวิธีแก้กิเลสและบาปธรรมตามค�าสอนของธรรมที่ช้ีบอกไว้	 ด�าเนิน 
ข้อปฏบิตัด้ิวยศลี สมาธ ิปัญญา	ไม่หยดุยัง้	มคีวามเพยีรและอดทน	ต่อความล�าบาก 
ซึ่งจะเกิดจากความเพียร	 ก็สามารถแก้กิเลสและบาปธรรมที่มีอยู่	 ณ	 ภายในใจให้
เบาบางไปโดยล�าดบั	ผลทีส่ดุจนถงึวมิตุตพิระนิพพานได้ด้วยก�าลงั	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	
พร้อมทั้งยังความสะดวกมาสู่ตนและส่วนรวมฉันนั้น	ส่วนผู้ที่ไม่รู้จักวิธีแก้กิเลสและ
ไม่สนใจในการศึกษาวิธีแก้	 ทั้งการด�าเนินในข้อปฏิบัติแล้ว	 ก็เป็นเร่ืองหมดวิสัย 
ทั้งเป็น	(ทั้งๆ	ยังมีชีวิตอยู่)
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	 ฉะน้ันการจ�าชื่อของกิเลสและบาปธรรมจึงไม่เป็นของจ�าเป็นมากนัก	 เมื่อรู้จัก
วิธีแก้กิเลสตามค�าสอนและลงมือปฏิบัติตาม	ทั้งสามารถแก้กิเลสและบาปธรรมออก 
จากใจได้แล้ว	ชือ่ของกิเลสน้ันๆ	ซึง่เรายังจ�าได้อยูห่รือไม่กต็าม	กเิลสน้ันๆ	กไ็ม่สามารถ 
จะท�าใจของเราให้หวัน่ไหวไปตามได้	ความมุ่งประสงค์ของพระองค์	ซึง่มแีก่เวไนยสตัว์ 
โดยมาก	 ทรงมุ่งสั่งสอนในข้อปฏิบัติเพื่อก�าจัดกิเลสมากกว่าการสอนให้จ�าช่ือของ 
กิเลสน้ันๆ	เราจะพงึเหน็ได้ในหมวดธรรมทัว่ไป	ส่วนใหญ่ของกเิลส	คอื	ราคะ	โมหะ	
เราคงจ�าได้ทุกคน

	 การกล่าวเรื่องกิเลสและชื่อของมันก็พอสมควร	 คราวนี้ย้อนกล่าวถึงธรรมเป็น
เครื่องแก้กิเลส	ธรรมเครื่องแก้กิเลส	 ได้แก่	ศีล สมาธิ ปัญญา ควรจ�าชื่อและวิธี
ปฏิบัติไว้ให้ดี	เพราะเป็นธรรมส่วนใหญ่	กล่าวแยกจากกันเรียกว่า	ศีลธรรม	มีทั้งดี 
ทัง้ชัว่	รวมอยูใ่นค�าว่าศลีธรรมหมด	และทรงคณุและโทษไว้ในตวัเสร็จ	เหมอืนอาหาร
อันเป็นคุณและโทษแก่ร่างกาย	แม้จะไม่รู้ชื่ออาหารก็ตาม	เมื่อรับประทานลงไปต้อง
ปรากฏรสชาตแิก่ชวิหาประสาทเสมอ	ส่วนทีเ่ป็นคณุกส็ามารถส่งไปหล่อเลีย้งร่างกาย 
ให้มกี�าลงัและความสขุ	ทัง้เป็นปัจจัยหนุนร่างกายให้เจริญเตบิโตได้เท่ากนักบัคนทีรู้่จัก 
ชือ่อาหาร	ส่วนทีเ่ป็นโทษเมือ่รับลงไปกส็ามารถจะท�าลายร่างกายให้ได้รับความเจ็บปวด 
เดอืดร้อน	หรือถงึแก่ความตายเท่ากนักบัคนรู้จักชือ่อาหารหรือไม่รู้	คณุทีท่�าถกูกบัโทษ 
ที่ท�าผิดต่อศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกับรสอาหารฉะนั้น

	 การกล่าวธรรมในแง่ต่างๆ	 ในทัศนะของแต่ละท่านมีนัยต่างกัน	 ถ้าต่างท่าน 
ทั้งผู้แต่งและผู้อ่าน	 ต่างมีวิจัยธรรมก�ากับใจอยู่แล้ว	 ก็ไม่เห็นเป็นปัญหาซึ่งพอที่จะ 
เกดิการขดัแย้งกนัขึน้ทีต่รงไหน	คงได้ความในท�านอง	ตำดีเหน็ช้ำง นักปรำชญ์เหน็ธรรม  
แม้จะกล่าวเรื่องช้างหรือเรื่องธรรมโดยปริยายต่างๆ	กันมากมาย	ก็ไม่เป็นการขัดใจ
ของท่านทีเ่หน็ช้างและเหน็ธรรมด้วยกัน	ข้อส�าคญัทีอ่าจจะเกดิความขัดแย้งกนัข้ึนได้ 
กท็�านอง	ตำบอดคล�ำช้ำง	ต่างคล�าถกูอวยัวะต่างๆ	ของช้างไม่ตรงกนั	ต่างมคีวามเหน็ 
ไปตามความส�านึกของตนๆ	เวลามาสนทนากนั	เพือ่เอาความเทจ็จรงิในเร่ืองคล�าช้างแล้ว	 
ความเห็นเลยไม่ลงกันได้	 จนเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นในวงสังคมแห่งคนตาบอด	 
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ณ	ใต้ร่มมะกอก	ขณะสงครามคนตาบอดเหล่านั้นก�าลังเป็นไปอยู่	ก็เกิดมีลมพัดมา	
มะกอกถูกลมพัด	 ได้หล่นลงมาถูกศีรษะเจ้าตาบอดคนหน่ึง	 ซึ่งก�าลังทุ่มเทความรู ้
ตูพ้ระไตรปิฎกจากการคล�าช้างต่อนักตาบอดด้วยกนัอยู	่เลยมทินัคิดว่าอะไรเป็นอะไร	
ก็ส�าคัญใจอย่างเดยีวว่าเจ้าตาบอดทัง้หลายถวายค้อนบชูาธรรมบนศรีษะ	กเ็ลยก�าเริบ
ตบต่อยทุบตีกันใหญ่ในวงตาบอดด้วยกันอย่างชุลมุนวุ่นวายไปพักใหญ่หนึ่ง	กว่าจะ 
ลงเอยได้ว่าเร่ืองมะกอกถูกลมพัดหล่นลงถกูศรีษะต่างหาก	มใิช่กณัฑ์เทศน์กณัฑ์เถยีง 
อะไร	ก็เลยสายไปเสียแล้ว

	 เร่ืองตาบอดถกูมะกอกยัว่โทสะให้เป็นสงครามกนั	กเ็ลยได้เร่ืองเป็นนิทานต่อมา
ถึงสมัยนี้	เรื่องตาบอดคล�าช้าง	หากเป็นคนตาดีของเราแล้ว	จะได้มีการถกเถียงกัน 
ที่ตรงไหน	เพราะอวัยวะของช้างตัวหนึ่ง	ใครๆ	ก็ทราบกันทั่วโลก	ไม่จ�าเป็นพอที่จะ
เดือดร้อนถึงมะกอกอยู่บนต้นให้หล่นลงมาตัดสิน	นี้ก็เนื่องจากตาไม่เห็น	ทั้งเป็นคน 
เจ้าทิฐิด้วยกัน	 อาศัยสัมผัสความถูกต้องช้างเพียงเล็กน้อยก็เกิดความส�าคัญตน	 
ผลที่สุดตาบอดเหล่านั้นเลยแตกสามัคคี	หาทางดีต่อกันไม่ได้

	 การเรียนและปฏิบติัธรรมในคร้ังพทุธกาลกเ็คยมเีร่ืองท�านองน้ีเกดิขึน้เหมอืนกนั	 
เนื่องจากภิกษุ	๕	รูปเป็นเหตุ	เบื้องต้นของเหตุจะเกิดความส�าคัญผิดลุกลามขึ้นก็คือ	
พระองค์สอนภิกษุทั้ง	๕	รูปนั้นให้ส�ารวมในอายตนะภายใน	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	 
กาย	 ใจ	 พร้อมทั้งให้น�าไปปฏิบัติคนละหน้าที่ไม่เหมือนกัน	 ในบรรดาภิกษุทั้ง	 ๕	
องค์ทีรั่กษาทางตากว่็ายาก	องค์ใดรักษาอายตนะอนัใดกว่็าเป็นของยาก	ต่างองค์กว่็า 
ของใครยากไม่ลงรอยกัน	จนมีเรื่องเดือดร้อนถึงพระพุทธเจ้า	พระองค์ทรงตัดสินว่า
เป็นของยากด้วยกันทั้งนั้น	ภิกษุทั้ง	 ๕	 รูปจึงลงรอยกันได้	 ต่างก็ปฏิบัติตามหน้าที่
ของตน	ผลสุดท้ายก็ได้รับมรรคผลเป็นที่พอใจ

	 ผู้ที่ประพฤติธรรมเพื่อหวังความพ้นทุกข์จริงๆ	แม้จะมีการทะเลาะวิวาทกันบ้าง
ด้วยความเหน็ในทางด	ีซึง่ยงัไม่ลงรอยกนัได้	ยงัดกีว่าผู้ประพฤตชิัว่	และชอบทะเลาะ
วิวาทด้วยความเห็นอันลามกของตน	ซึ่งไม่ยอมลงรอยกับใคร
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อุปนิสัยและสิ่งแทรกซึม

	 ธรรมชาติที่แทรกซึม	หรือสิงอยู่ในใจมนุษย์และสัตว์	และพยุงน�้าใจให้เป็นไป 
ในทางเจริญตามล�าดับแห่งการบ�ารุง	ซึง่มนุษย์และสตัว์จะพงึบ�าเพญ็ให้เป็นไป	ณ	ภายใน 
ใจเสมอ	นับแต่จ�านวนน้อยถึงจ�านวนมากที่สุด	เรียกว่า	“อุปนิสัย” อุปนิสัยนี้มนุษย์
และสตัว์จะพงึได้จากการบ�าเพญ็ในทางดี	ซึง่เรียกว่าการบ�าเพญ็ธรรมบ้าง	การบ�าเพญ็
กุศลธรรมบ้าง	 เป็นต้น	 เมื่อมนุษย์และสัตว์บ�าเพ็ญให้เป็นไปอยู่เสมอ	 ไม่ทอดทิ้ง
ปล่อยวางแล้ว	ธรรมชาติอันนี้ก็พร้อมที่จะเจริญขึ้น	ณ	ภายในใจ	ส่วนจะให้เสื่อม 
หรือเจริญขึ้นมากน้อยน้ัน	 มันแล้วแต่ผู้บังคับเคร่ืองจะพึงเร่งเคร่ืองของตนตามวัน
และเวลาที่ต้องการ

	 จิตเป็นตัวนามธรรม	ธรรมชาติคืออุปนิสัยก็เป็นนามธรรม	 ไม่สามารถจะมอง
เห็นด้วยตาเน้ือหรือตากล้องเหมือนกัน	 แต่เป็นสิ่งที่อาศัยหรือแทรกซึมอยู่กับจิต	 
ถ้าเป็นภาษาของแพทย์เรียกว่าฟักตัวอยู่ภายในจิต	 อุปนิสัยน้ีไม่เพียงอาศัยหรือ
แทรกซึมอยู่ในใจของมนุษย์และสัตว์เท่าน้ัน	 ยังเป็นเคร่ืองรบเร้าใจมนุษย์และสัตว ์
ให้มีความสงสารในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วย	 คอยพยุงผู้ตกทุกข์ล�าบากให้
เลื่อนฐานะจากความทรมานนั้นๆ	เสมอ	จะเห็นตัวอย่างเช่น	พระพุทธเจ้าครั้งยังเป็น 
พระโพธิสัตว์	ก�าลังเร่งสร้างพระบารมีอยู่	แม้จะทรงเสวยพระชาติเป็นสัตว์	ซึ่งจัดว่า 
เป็นฐานะทีต่�า่ทราม	กย็งัรู้จักสงสารในหมูส่ตัว์และบริวารของตน	บางครัง้ถงึกบัยอม
สละชีวิตเลือดเน้ือของพระองค์แทนเพื่อนสัตว์ด้วยกัน	 ที่เขาจะถึงวาระตายอยู่แล้ว	 
ด้วยเหตตุ่างๆ	อนัจะพงึมแีก่สตัว์ไม่เลอืกกาลให้พ้นภัยไปได้	ด้วยอ�านาจเมตตาธรรม 
อันแก่กล้า	 ทั้งยังสามารถน�าหมู่สัตว์ทั้งหลายให้พ้นภัยที่จะมาถึงเฉพาะหน้าไปได้ 
อีกด้วย	เมื่อเสวยพระชาติเป็นมนุษย์	ก็มีความสงสารในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตลอด
สัตว์ดิรัจฉาน	 ไม่ทรงเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรียบแก่ผู้ใด	 แม้เป็นกษัตริย์ทรงมี
ศักดานุภาพมาก	จะพึงปกครองแผ่นดินตามประเพณีของกษตัรยิ์	ก็ไม่ทรงใช้อ�านาจ
ในทางผิดธรรม	ดังนี้เป็นตัวอย่าง
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	 อปุนิสยัธรรมน้ี	นอกจากจะรบเร้าน�า้ใจให้มคีวามสงสารในหมูเ่พือ่นมนุษย์และ 
สตัว์ทัง้หลายแล้ว	ยงัเป็นเคร่ืองพยงุน�า้ใจของมนุษย์และสตัว์ให้รักชอบในทางกศุลธรรม 
ประจ�าสันดานอีกด้วย

	 แต่เน่ืองจากจิตเป็นเจ้ามายาสอพลอเป็นเจ้าเรือน	จึงเดีย๋วรักสิง่โน้นสิง่น้ี	เป็นเหตุ 
ให้จิตมชีูคู้ค่รอง	คืออารมณ์ทัง้หลาย	ทัง้ดทีัง้ชัว่มาปะปนกนั	ไม่สม�า่เสมอทัง้ภายในใจ	 
ทั้งกิริยา	 คือ	 ความท�าของกายวาจาใจเองก็ไม่สม�่าเสมอ	 สิ่งเป็นเหตุให้ใจได้เสวย
อารมณ์ต่างๆ	 ตลอดถึงภพชาติที่ใจจะพึงเข้าถึงก็ย่อมเป็นลุ่มๆ	 ดอนๆ	 สูงๆ	 ต�่าๆ	
เหมอืนเรือแล่นในคลืน่ทะเลฉะน้ัน	แม้แต่ความเป็นต่างๆ	ทีใ่จจะพงึเสวยวบิากกรรม
อันตกอยู่ในภพน้ันๆ	 ก็ตาม	 ส่วนอุปนิสัยที่แทรกซึมอยู่ภายในใจย่อมไม่สาบสูญ	 
คงมีประจ�าสนัดานไปตลอดภพน้ันๆ	แต่จะแปรสภาพไปบ้างตามเหตกุารณ์ของจิตซึง่
มีคู่ครองมาก	เหมือนเนื้อผ้าที่ขาวบริสุทธิ์ตามสภาพของตน	ได้รับความระคนจากสี 
ที่มีชนิดต่างๆ	จะปรากฏสีต่างๆ	ไปตาม

	 ฉะน้ัน	 การที่จะยังอุปนิสัยให้เจริญก้าวหน้าโดยล�าดับไม่ให้เสื่อมทรามลงได้	
นอกจากจะเร่งประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นจนชินใจแล้ว	 ไม่มีทางอื่นจะท�าได	้
อุปนิสัยนี้เมื่อยังอ่อนอยู่	 ผู้หวังความแก่กล้าจะพึงช่วยพยุงอีกที	 ในเมื่อแก่กล้าแล้ว
จะค่อยเป็นไปเอง	เหมือนสัตว์พาหนะที่เคยชินต่อภาระแล้ว	เจ้าของเป็นแต่ขับขี่และ
ให้สัญญาณในการหลบเลี้ยวตามเส้นทางที่ตนต้องการเท่านั้น	 ส่วนการแบกเข็นเป็น
เรื่องของสัตว์จะท�าหน้าที่น�าภาระไปเองฉะนั้น

	 ในธรรมบทกล่าวไว้ว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ	 พระธรรมย่อมรักษา 
ผู้ประพฤติธรรม	เป็นต้น	การที่จะรอคอยให้พระธรรมรักษาเราโดยที่เราไม่ได้รักษา
ธรรมน้ันไม่ชอบด้วยเหตผุล	ความจริงซึง่เป็นเคร่ืองรับรองกนัทัว่โลกและแดนธรรมแท้	 
เราต้องรักษาพระธรรมก่อน	 พระพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบพระธรรมก็ดี	 พระสาวกของ
พระพุทธเจ้าผู้รู้ธรรมตามพระองค์กดี็	พระธรรมซึง่มคีวามหมายเตม็ไปด้วยเหตผุลกด็ี	
ทั้ง	๓	รัตนะนี้ล้วนแต่บ่งความหมายเต็มตัวแล้วว่า	ทรงและรักษาพระธรรมมาก่อน 
ทัง้น้ัน	อาการทีพ่ระองค์ทรงทรมานโดยวธิต่ีางๆ	บางครัง้ถงึกบัสลบไปกม็	ีพระสาวก 
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มคีวามหวงัอนัแก่กล้าในการตรัสรู้ธรรม	บางองค์ถงึกบัเสยีจักษกุม็	ีบางองค์ฝ่าเท้าแตก 
ก็มี	 ความเพียรอันแก่กล้าและได้รับความล�าบากอย่างสาหัสทั้งน้ี	 ล้วนแล้วแต่ท่าน 
ประพฤตหิรือรักษาธรรมมาก่อน	แล้วผลอนัสะท้อนกลบัจึงปรากฏแก่โลกว่า	เป็นสรณะ 
ของสัตว์ทั้งหลายมาถึงสมัยปัจจุบันน้ี	 หากว่าพระองค์ก็ดี	 พระธรรมก็ดี	 และพระ
สงฆ์ก็ดี	มิได้วางรากฐานลกึด้วยความเพยีรและเหตผุลถงึเพยีงน้ีแล้ว	ต้นแก้วสารพดั
นึกทั้ง	๓	พระองค์คงจะโค่นจมปฐพีไปนานแล้ว	ท่านสาธุชนผู้สนใจในดอกผลแห่ง 
ต้นธรรมอนัล�า้ค่าคงไม่ได้ดืม่รสลิม้ธรรมแน่	ฉะน้ัน	การรักษาธรรม	ซึง่จะน�าผลเป็นที่ 
พึงใจมาสู่ตน	 เป็นหน้าที่ของสาธุชนผู้รักธรรมทั้งหลาย	 จะพึงบ�าเพ็ญให้เป็นตัวเหตุ
เสียก่อน	ส่วนผลเป็นเรื่องจะพึงผลิขึ้นในล�าดับแห่งเหตุโดยปราศจากการขู่เข็ญหรือ 
บังคับใดๆ	ทั้งหมด	ตรงกับพุทธภาษิตว่า	พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้
ตกไปในที่ชั่ว	 เหมือนบ้านเรือนเป็นต้น	 สิ่งทั้งน้ีจะพึงเกิดเองตามธรรมชาติของตน 
ไม่ได้	ต้องอาศยัคนปลกูสร้างขึน้เป็นตวัเหตสุ�าคญั	จะด้วยก�าลงักายก็ตาม	ด้วยก�าลงั
ทรัพย์ก็ตาม	ด้วยก�าลงัสตปัิญญากต็าม	หรือจะด้วยวธิใีดๆ	กต็าม	จนกว่าบ้านเรือนน้ัน 
จะเป็นผลส�าเร็จเรียบร้อยขึ้นมา	 ภาษานิยมทางโลกเรียกว่า	 ปลูกบ้านสร้างเรือน	 
ภาษานิยมทางศาสนาเรียกว่า	 ประพฤติหรือรักษาธรรม	 แต่ก็รวมลงในค�าว่ากระท�า 
อันเดียวกัน	 บ้านเรือนน้ัน	 ถ้าเราท�าเสร็จแล้วก็จะพึงรักษาความปลอดภัยให้แก่เรา	
พร้อมทัง้ทรัพย์สนิซึง่มอียูใ่นบ้านเรือนมใิห้เสยีหาย	นับว่าอ�านวยประโยชน์ให้แก่เรามาก

	 ฉะน้ัน	การสร้างอปุนิสยักพ็งึท�าโดยท�านองเขาสร้างบ้านเรือนอยู	่เพราะธรรมชาติ
อันนี้ในเมื่อได้รับการบ�ารุงเสมอก็จะพึงเจริญโดยรวดเร็ว	 เมื่อขาดจากการบ�ารุงก็จะ
เสือ่มทรามลงไปได้	เหมอืนต้นข้าวในนา	เมือ่ได้รับการบ�ารุงจากเจ้าของกนั็บวนัเจริญ	
เมื่อขาดการบ�ารุงก็เหี่ยวแห้งไปฉะนั้น

กำรฟังเทศน์อัตโนมัติคือธรรมชำติ

	 ได้เคยอธบิายแล้วว่า	พระธรรมคอืความจริง	ประกาศตนตลอดเวลาไม่หยดุยัง้	 
คอยต้อนรับท่านผู้สนใจในธรรมอยูท่กุสมัย	ฉะน้ัน	การฟังเทศน์จากทีต่่างๆ	ซึง่พระหรือ 
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ใครๆ	เคยเทศน์ให้เราฟังบ่อยคร้ัง	บางคราวจนถงึน่ังสปัหงกจากการฟังธรรม	ถงึอย่างน้ัน 
ก็ยังจ�าไม่ได้	การฟังท�านองนี้มักหลงลืมง่าย	ดังนั้นต่อไปควรหัดฟังธรรมที่ประกาศ
อยู่ในกายในจิตของตนเสยีบ้าง	จะได้สนุกฟังทัง้กลางวนักลางคนื	ยนื	เดนิ	น่ัง	นอน	
ทัง้จะได้ฟังพระธรรมกถกึคอืนักเทศน์เอกด้วย	ซึง่ขึน้บนธรรมาสน์คอืกายแลจิตแล้ว	
ใครๆ	 จะนิมนต์ให้ลงจากธรรมาสน์คือกายและจิตก็ไม่ยอมฟังเสียง	 เทศน์แต่เรื่อง 
ทุกขสัจ สมุทัยสัจ วันยังค�่าคืนยังรุ่ง	ธรรมเทศนาของพระธรรมกถึกคือนักเทศน์เอก 
องค์น้ี	 ประกาศกังวานไปทั่วสรรพางค์กายและจิต	 ช้ีแต่เร่ืองของความไม่เที่ยง	 
ความเป็นทุกข์	และความไม่เป็นแก่นสารในร่างกายอย่างไม่ปิดบัง	และชี้เรื่องสมุทัย 
เหตใุห้เกิดทกุข์ลงทีจิ่ตเสมอ	อย่างไม่ปิดบงัเหมอืนกนั	จนกว่าจะจบคมัภร์ี	คอืกายแตก 
เสยีเมือ่ใด	พระธรรมกถกึกล็งจากธรรมาสน์ทนัทโีดยไม่ให้ใครนิมนต์ลง	พระธรรมกถกึ 
องค์น้ีไม่ยอมรับได้รับเสยี	และรับค�าสรรเสริญนินทาจากใคร	ท�างานตามหน้าทีไ่ม่ล�าเอยีง	 
พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้สดับธรรมจากพระธรรมกถึกองค์นี้	 ซึ่งชี้บอก 
สัจจะของจริงอยู่ที่กายและจิตของท่านโดยแยบคายด้วยปัญญา	 จึงปรากฏนาม 
อันวิเศษขึ้นให้สัตว์โลกผู้มีตามีหูไดเ้ห็นได้ฟงัว่า	พุทโธบ้าง	อรหันต์บ้าง	วิสุทธิบุคคล 
ผู้หมดจดผ่องใสบ้าง	 ทั้งน้ีก็เพราะท่านได้สดับธรรมซึ่งประกาศอยู่ในกายและจิต
ด้วยความพินิจพิจารณานั้นเอง	ส่วนการฟังจากท่านผู้อื่นแสดงเป็นบางครั้งบางคราว	 
ท่านก็ฟังเพื่อน้อมเข้ามาในตน	ไม่ยอมให้รั่วไหลไปที่อื่น	ตกลงการฟังภายนอกและ
การฟังภายในก็เลยเป็นปัจจัยเคร่ืองหนุนปัญญาของท่านให้สมบูรณ์	 ควรแก่การ 
ถอดถอนกิเลสเป็นล�าดับ	 สัปบุรุษผู้ใคร่ธรรมก็ควรจะเอาอย่างท่านไว้พิจารณาบ้าง	
จะพงึเป็นผู้ไม่ขาดแคลนในธรรมอนัตนจะพงึได้ยนิได้ฟังจากกายและจิต	ซึง่ประกาศ
ความจริงอยู่ตลอดเวลา

ศำลำกองทัพกองทุกข์

	 เม่ือปลูกศาลาขึ้นแล้ว	 จะเป็นหลังเล็กหรือใหญ่ก็ตาม	 เราจะกั้นกางหวงห้าม	 
ไม่ให้แขกมาพกัอาศัยก็ไม่ได้	บรรดาแขกทีม่าจากทีต่่างๆ	ทัง้ทีใ่กล้และทีไ่กล	ทัง้ทีเ่ป็น 
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คนดีและคนชั่ว	 ต้องขึ้นพักบนศาลาน้ันก่อนไปอื่น	 น้ีเรียกว่าศาลารับแขก	 เมื่อตั้ง 
รูปกายขึน้ปรากฏแล้ว	จะเป็นสตัว์เป็นมนุษย์กต็าม	จะเป็นรูปกายเลก็หรือใหญ่กต็าม	
ชือ่ว่าเป็นเรือนอยู่แห่งสขุหรือทกุข์มีโรคเป็นต้น	โรคทกุชนิดก่อนจะหายหรือไม่หายน้ัน	 
ต้องเกิดขึ้นที่กายก่อนอื่น	 ฉะน้ันจึงเรียกว่ากายเป็นเส้นทางเดินของโรค	 มีเจ็บไข้	
เป็นต้น	ทัง้ทีเ่ป็นโรคเกดิกบัตวั	ทัง้ทีเ่ป็นโรคเกดิจากการกระทบดนิฟ้าอากาศ	ซึง่เรียกว่า	 
โรคจรมา	นี้เรียกว่า	ศาลากองทุกข์

	 ส่วนจิตเล่า	 ก็เป็นเส้นทางเดินของกิเลสความเศร้าหมองทั้งหลาย	 ทั้งที่เป็น 
ส่วนหยาบ	 ส่วนกลาง	 และเป็นส่วนละเอียด	 ต้องเกิดข้ึนที่จิตซึ่งเป็นเส้นทางเดิน	
จะให้เกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้	 ท่านผู้พิจารณาโดยแยบคายด้วยปัญญาก็สามารถท�ากาย 
และจิตให้เป็นเส้นทางเดินของคุณงามความดี	 มีศีล สมาธิ ปัญญา	 เป็นต้นได้อีก
เหมือนกัน	 ดังพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง	 ท่านสร้างโพธิสมภารเพื่อเป็นศาสดาจารย์
สอนโลก	 ท่านก็เอากายซึ่งเป็นเส้นทางเดินของโรค	 และเอาจิตซึ่งเป็นเส้นทางเดิน 
ของกิเลสทั้งหลายน่ันเองสร้างพระบารมี	 โรคก็เป็นไปในกาย	 กิเลสก็เป็นไปในจิต	
คุณงามความดี	คือ	ศีล สมาธิ ปัญญา	ก็เป็นไปในกายกับจิตอันเดียวกัน	ต่างก็ท�า 
หน้าที่ของตัวในสถานที่อันเดียวกัน	เช่นเดียวกับโรงงานโรงสี	ซึ่งเต็มไปด้วยตัวจักร
ทั้งเล็กทั้งใหญ่	 ซึ่งมีอยู่ในโรงงานอันเดียวกัน	 ต่างก็ท�าหน้าที่ของตัว	 ผลรายได้ที่ 
เกิดจากงานก็คือข้าวสารและแกลบร�า	 บดได้ที่แล้วข้าวสารตกไปทางหน่ึง	 แกลบร�า 
ตกไปทางหนึ่ง	จากโรงงานอันเดียวกันฉะนั้น

	 เพราะฉะนั้น	 กายกับจิตจึงเป็นเหมือนธรรมสภา	 สถานที่ประกาศศาสนธรรม 
อยู่ในตัว	 พร้อมทั้งปุจฉาและวิสัชนาให้ผู้ไตร่ตรองถึงเหตุผลที่ประกาศอยู่ทุกเวลา	 
ซึ่งล้วนแล้วแต่อริยสัจอันยอดเยี่ยม	 ให้ได้อุบายจากธรรมน้ันๆ	 เพราะกิเลสเคร่ือง
ผูกมัดกบัธรรมเคร่ืองก�าจัดกเิลสย่อมเป็นคู่ประชันขันแข่งกนัแต่ไรมา	จะหนีจากกาย
กับจิตไปไม่พ้น	จะเป็นคนพาลก็ดี	จะเป็นนักปราชญ์ก็ดี	จะพึงน�าวัตถุดิบ	คือกาย
กับจิตนี้เองไปถลุงให้ส�าเร็จรูปเป็นกิเลสและบาปธรรม	เป็น	ศีล สมาธิ ปัญญา	และ 
เป็นองค์มรรคผลนิพพานขึน้มา	แม้สาธชุนทีส่นใจและปฏบิตัจินเหน็ผลธรรมอยูข่ณะน้ี	 
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ก็พึงทราบว่ามาจากกายกับจิตเป็นส�าคัญ	 หาได้เหาะเหินและเดินมาแต่ที่ไหนไม่	 
ที่ส�าคัญไปว่าศาสนธรรมเจริญที่น้ันบ้างที่น้ีบ้าง	 ก็เน่ืองจากเร่ืองจับปลานอกสุ่ม	
ตะครุบเงานอกจากตัวไป	 ซึ่งอาจจะเกิดความผิดหวังไปก็ได้	 ทั้งน้ีก็เน่ืองจากขาด
ความสนใจในธรรม	ซึ่งตีตราความหมายไว้โดยถูกต้อง	และขาดความสนใจในการ
ค้นคิดในธรรม	ซึ่งมีอยู่ภายในกายกับจิตของตน	จึงเป็นเหตุกังวลสนใจไปภายนอก
มากกว่าความจริงและสิ่งจ�าเป็นซึ่งมีอยู่	ณ	ภายใน

	 วัตถุหรือแร่ธาตุต่างๆ	 ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในแผ่นดิน	 สิ่งทั้งนี้แม้จะเป็นของมีค่าอยู่
ในตวัของมนัเอง	ก็ยังอาศยัผู้สนใจและมีความฉลาดสามารถค้นคดิและน�าวตัถน้ัุนๆ	 
มาตรวจสอบแยกธาตุ	 ทดลองและประกอบข้ึนเป็นสารประโยชน์	 แล้วน�าออกมา 
สู่ท้องตลาดโลก	เป็นสินค้าบนผืนแผ่นดินได้อย่างงามๆ	สิ่งทั้งนี้เมื่อนักวิทยาศาสตร์
น�ามาผสมส่วนกันพอดีแล้ว	 เลยกลายเป็นของจ�าเป็นและมีคุณค่าแก่มนุษย์ทั่วโลก	 
ซึง่ประจักษ์แก่สายตาอย่างแจ่มชดัอยูเ่วลาน้ี	ทัง้น้ีเพราะความฉลาดของมนุษย์	จึงสามารถ 
ยังวตัถุหรือแร่ธาตทุีอ่ยูต่ามปกต	ิซึง่ขาดความสนใจจากมนุษย์น้ันๆ	ให้ไหวตวัขึน้มา
สู่ความเป็นของมีคุณค่ามากได้

	 ธรรมธาตุซึ่งเปรียบกันได้กับแร่ธาตุต่างๆ	 ก็มีอยู่ทั่วไปในพิภพเหมือนกัน	
ธรรมธาตน้ีุแม้จะประเสริฐอยู่โดยธรรมชาตขิองธรรมกจ็ริง	กย็งัต้องอาศัยและมผู้ีฉลาด 
สามารถค้นคดิและน�าธรรมธาตน้ัุนๆ	มาตรวจสอบแยกธาตเุป็นส่วนดีส่วนช่ัว	แล้วมา 
ประกอบเป็นประโยชน์จนสามารถรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญา	 แล้วน�าออกมาสู่ตลาด 
ไตรพภิพ	โดยแนะน�าพร�า่สอนแก่ผู้สนใจในธรรมธาตน้ัุน	จะได้น�าไปปฏบิตัแิละได้เหน็ 
ธรรมธาตุนั้นว่าเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง	ทั้งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตนตลอดกาลด้วย

	 สิ่งคือธรรมธาตุอันนี้	เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า	พระสมณโคดม	ผู้เป็น 
นักธรรมศาสตร์	จิตศาสตร์	และวทิยาศาสตร์น�ามาผสมส่วนกนัพอดีแล้ว	เลยกลายเป็น 
ของจ�าเป็นและมคีณุค่าแก่บรรดาสตัว์ทัว่พภิพ	ซึง่ประจักษ์แก่ญาณของสามีจิกบคุคล	
และสายตาของมนุษย์และเทวดาทั่วไตรโลกธาตุอยู่	ณ	เวลานี้	ธรรมธาตุทั้งนี้ก็อาศัย
ความฉลาดของมนุษย์อัศจรรย์	จึงสามารถค้นคิดประดิษฐ์สิ่งที่มีอยู่ตามปกติซึ่งขาด 
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ความสนใจจากมนุษย์และสัตว์ให้ไหวตัวขึ้นมาสู ่ความเป็นของมีคุณค่ามากได้	 
เช่นเดียวกับวัตถุและแร่ธาตุต่างๆ	ฉะนั้น

	 ธรรมธาตซุึง่เรียกกันว่า	“ธรรม”	น้ี	พระพทุธเจ้าได้ทรงค้นพบและได้ด่ืมรสเป็น
คนแรกในศาสนาปัจจุบันนี้	ความเป็นผู้เลิศทั้งนี้ได้มาจากกายกับจิต	ซึ่งเป็นสถานที่ 
สถติอยูแ่ห่งธรรมธาตทุัง้ปวง	และธรรมธาตอุนัน้ีกมี็อยูใ่นมนุษย์และสตัว์ไม่เลอืกหน้า	
แต่ยังเปื้อนด้วยมลทิน	คือ	ราคะ	โทสะ	โมหะ	เป็นต้น	จนกว่าจะได้เจียระไนด้วย 
ข้อปฏิบัติให้หมดสิ้นไปจากใจเสียเมื่อใด	เมื่อนั้นก็จะเป็นธรรมธาตุที่แท้จริง	เกิดใน
สถานทีธ่รรมธาตมุอียู่น้ันเอง	สรุปความนักปราชญ์ร�า่รวยคณุงามความดี	มหาเศรษฐี
ร�่ารวยแต่เงินทองด้วยประการฉะนี้	ฯ

พระธรรมเกิดจำกอะไร และจะสูญสิ้นไปเพรำะเหตุไร

	 	ค�าว่า “ธรรม” กับ “ธรรมเป็นของมีอยู่ตลอดเวลา”	ได้กล่าวแล้ว	แต่ค�าว่า	
“พระธรรมเกดิจากอะไร	และจะสญูสิน้ไปเพราะเหตไุร”	น้ัน	จะกล่าวตามธรรมทีอ่าศยั 
สิง่เกดิขึน้และสิง่จะยังธรรมให้สญูสิน้ไป	ตามธรรมดาของธรรมย่อมมอียูต่ามธรรมชาติ	 
มิได้เป็นทาสเป็นนายของผู้ใด	ใครจะต�าหนิติชมว่าดีว่าชั่วก็ตาม	ใครจะปฏิบัติธรรม 
กต็าม	ไม่ปฏบิตักิต็าม	หรือใครจะรู้หรือไม่รู้ว่าธรรมเป็นอะไรกต็าม	ธรรมกม็อียูอ่ย่างน้ัน	 
มิได้ละฐานะมีอยู่ของตนให้เคลื่อนที่หรือดับสูญไปไหน

	 ส่วนค�าว่า	“ธรรม”	ทีจ่ะเกดิขึน้	หรือสญูสิน้ไปน้ัน	หมายถงึเหตกุารณ์ทีจ่ะยงัธรรม 
ซึง่มอียู่น้ันให้มาเป็นสิง่ปรากฏขึน้	และเป็นสิง่ทีส่ิน้สญูไปฉะน้ัน	จึงมปัีญหาเกดิขึน้ว่า	 
“ธรรมเกิดธรรมดับ”	ตามความสมมุตินิยม

	 พระพุทธเจ้าในอดีตก็ดี	 ในปัจจุบันก็ดี	 ในอนาคตก็ดี	 เป็นผู้สามารถค้นคิด
ประดิษฐ์ธรรมขึ้นมาให้ปรากฏเป็นความหมายขึ้นแก่โลก	 เรียกว่าพระธรรมเกิดแล้ว
แก่โลก	ค�าทีว่่าพระธรรมเกดิขึน้แล้วในโลก	มไิด้หมายความว่า	พระธรรมไม่เคยมีอยู ่
ในโลกก่อนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้	 พระธรรมเป็นธรรมธาตุ	 ธรรมฐิติ	 มีอยู่ก่อนแล้ว	 
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แต่ธรรมนิยมยังไม่มี	เพราะยังไม่มีใครมีความรู้	สามารถค้นคิดธรรมขึ้นมา	ให้เป็น 
สิ่งที่ควรนิยมได้	 ฉะน้ันแม้ธรรมธาตุ	 ธรรมฐิติ	 จะมีอยู่	 แต่ธรรมนิยมยังไม่มี	
เพราะยังไม่มีใครมีความรู้สามารถค้นคิดธรรมขึ้นมาให้เป็นสิ่งที่ควรนิยมได้	 ฉะนั้น 
แม้ธรรมธาตุ	ธรรมฐิติ	จะมีอยู่	แต่ธรรมนิยมยังไม่ปรากฏ	ต่อเมื่อพระพุทธเจ้ามา
ตรัสรู้ธรรมซึ่งมีอยู่ประจ�าโลก	พระธรรมที่อาศัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น	จึงปรากฏใน 
พระหฤทัยอย่างแจ่มชัด	เรียกว่า	พระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นวาระที่	๑	บรรดา 
พระพทุธเจ้าทกุๆ	พระองค์จะน่ิงดูดายไม่ได้	จะพงึวางศาสนธรรมไว้ประจ�าโลก	ได้ทรง 
อุตส่าห์เที่ยวจาริกสั่งสอนบรรดาสัตว์ผู้ควรรับธรรมจากพระองค์	เมื่อบรรดาสัตว์ผู้มี 
อปุนิสยัได้รับธรรมจากพระองค์แล้วกไ็ด้ตรัสรู้ตามพระองค์โดยฉับพลนับ้าง	โดยปฏิบตัิ 
เวลาพอประมาณบ้าง	โดยช้าเป็นล�าดบัลงมาบ้าง	จึงได้ปรากฏว่าพระธรรมเกดิข้ึนแล้ว 
ในโลกเป็นวาระที่	๒	ในล�าดับต่อๆ	มา	ใครบ�าเพ็ญเพียรได้ตรัสรู้	ณ	ที่ใด	ก็เรียกว่า	 
พระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลก	ณ	ที่นั้น	ในล�าดับมา	ตกลงพระธรรมเกิดในโลกมิได้
ขาดระยะ

	 เหตทุีพ่ระธรรมจะเกดิขึน้ในโลกอย่างเด่นชัด	กเ็น่ืองจากข้อปฏิบตั	ิคอื	ศลี	สมาธิ	 
ปัญญา	ผู้มีศีล	สมาธิ	ปัญญา	อย่างสมบูรณ์	สามารถยังธรรมให้เกิดได้โดยสมบูรณ์
เท่าเทียมกัน	มีข้อจะพึงสงสัยว่า	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	มิใช่ธรรมหรือ	แล้วจะยังธรรม
ที่ไหนให้เกิดขึ้นอีกเล่า

	 พงึเฉลยว่า	จริง	แต่ศลี สมาธ ิปัญญา เป็นธรรมฝ่ายเหต	ุคอื	มรรค	ส่วนธรรม 
ที่จะพึงรู้ด้วยศีล	สมาธิ	ปัญญา	เป็นธรรมฝ่ายผล	ฉะนั้น	ธรรมเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติ	 
คอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	แต่ธรรมจะสญูสิน้ไปเพราะขาดข้อปฏบิตั	ิคอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	 
อกีประการหน่ึงพระธรรมจะสญูสิน้ไปในรายบคุคล	(แต่เป็นธรรมสงัเวชในสงัคมพทุธ- 
ศาสนา)	คือ	พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานไปเสีย	
พระธรรมก็หมดความหมายของสมมตุ	ิการกล่าวมาทัง้น้ีหมายถงึ	ปฏเิวธธรรม	อนัเกดิ 
จากปฏบิตัธิรรม ซึง่จะเกิดและสญูสิน้ไปได้	ในเม่ือข้อปฏบิตัหิรือผู้ทรงธรรมสญูสิน้ไป	 
แต่ทั้งน้ีมิได้หมายความว่า	 พระอรหันต์ตายแล้วสูญ	 เช่น	 พระยมกเคยกล่าวกับ 
พระสารีบุตร	อันเป็นการให้ร้ายต่อความจริง	ซึ่งมีอยู่ประจ�าองค์แห่งความบริสุทธิ์
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เหตุที่พระธรรมจะเป็นไปตำมสมัย

	 คตธิรรมดาย่อมหนีไม่พ้น	ฉะน้ัน	ธรรมจึงจัดว่าเป็นคตธิรรมดา	คอืตรงไปตรงมา	 
ไม่เข้าข้างโน่นเข้าข้างนี้	ทรงคุณภาพไว้ตามส่วนของธรรม	ซึ่งมีทั้งดีทั้งชั่วรวมกันอยู่	
เช่นเดยีวกับห้างร้านใหญ่ๆ	ซึง่เตม็ไปด้วยสนิค้านานาชนิด	มทีัง้ของดเียีย่มราคาแพง	
ทั้งของปานกลางราคาพอประมาณ	 และทั้งของหยาบราคาต�่า	 ซึ่งมีไว้ตามฐานะและ 
ก�าลงัทรัพย์ของลกูค้าในทีน้ั่นๆ	ผู้ต้องการจะซือ้สนิค้าทัง้น้ี	จะพงึเลอืกได้ตามก�าลงัทรัพย์ 
และความฉลาดของตน	ถ้าขาดความพจิารณากจ็ะได้ของเก๊ทัง้ราคาแพงๆ	ซึง่ไม่สมกบั 
คณุค่าทนุทรัพย์ของตนมาใช้	หากว่าพจิารณาโดยถีถ้่วนกจ็ะได้ของดเียีย่ม	และพอเหมาะ 
กับคุณค่าทุนทรัพย์ของตนมาใช้ฉะนั้น

	 คนฉลาดชอบของดีเยี่ยม	จะพึงประพฤติแต่สิ่งที่ดีเพื่อความดี	ผลตอบแทนที่ 
จะพงึได้รับจากพระธรรมกคื็อ	วมิตุตพิระนิพพาน	ซึง่เป็นธรรมอย่างยอดเยีย่ม	คนฉลาด 
รองล�าดบักันลงมา	พร้อมทัง้ความประพฤตดิเีป็นไปในท�านองเดยีวกนั	กจ็ะพงึได้รับ 
ผลตอบแทนจากพระธรรม	คอื	มรรคผลเป็นชัน้ๆ	รองล�าดบักนัลงมา	และคนมคีวาม 
ฉลาดน้อย	 จะพึงประพฤติดีตามก�าลังของตน	 ผลที่จะพึงได้รับจากพระธรรมก็คือ
อปุนิสยัอนัดี	เป็นรากฐานของจิตไว้ในล�าดบัแห่งภพน้ันๆ	จนกว่าจะมอุีปนิสยัสามารถ
ฉลาดรู้ทั่วถึงธรรมอันยอดเยี่ยมต่อไป	 ฉะน้ันพระธรรมจึงเปรียบเหมือนสินค้าซึ่ง 
รอต้อนรับพทุธบริษทัทกุประเภท	ไม่นิยมว่าเป็นหญงิเป็นชาย	เป็นนักบวชและฆราวาส	
จะพึงมีสิทธิได้รับผลที่ดีจากความประพฤติดีของตนๆ	 แต่ผู้ชอบในทางชั่วท�าลงไป	
เมื่อได้รับผลเป็นทุกข์เดือดร้อนจะกลับต�าหนิพระธรรมก็ไม่ได้อยู่เอง

	 กาลใดทีพ่ระธรรมไม่ได้รับความเอาใจใส่และปฏบิตัจิากประชาชน	ปล่อยทิง้ไว้
ตามยถากรรม	กาลนั้นพระธรรมก็ไร้ความหมายและไม่มีคุณค่าแก่ผู้ใด	 แต่กาลใด 
ทีไ่ด้รับความเอาใจใส่และปฏิบตั	ิกาลน้ันพระธรรมกม็คีวามหมายและมคีณุค่าเท่าทีค่วร 
แก่ผู้ปฏิบตั	ิเรียกว่าพระธรรมเป็นไปตามสมยัของความสมมตุนิิยม	แต่ค�าว่าพระธรรม 
เป็นอกาลิโกนั้น	เป็นสิทธิของพระธรรมเอง	ไม่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติแต่อย่างใด
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พระธรรมอยู่กับคนบำงคนกลำยเป็นธรรมปลอม

	 พระคุณเจ้าพระอาจารย์มั่น	 ภูริทัตตเถระ	 เคยเทศน์ในท่ามกลางสานุศิษย ์
บ่อยคร้ังว่า	 ธรรมของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นของจริง	 แต่เมื่อสิงสถิตอยู่กับปุถุชน	 
ธรรมน้ันก็กลายเป็นธรรมปลอม	 คร้ันสิงสถิตอยู่กับพระอริยเจ้า	 จึงเป็นของจริง 
ตามส่วนแห่งธรรมและภูมิของผู้บรรลุ

	 ตามคติธรรมดา	 คู่วิวาทจะตัดสินคดีเอาเองตามชอบใจไม่ได้	 เป็นหน้าที่ของ 
ผู้พพิากษา	คอื	ผู้รู้ธรรมจริงและธรรมปลอม	กค็วามสงสยัในเร่ืองธรรมทัง้น้ี	เราทัง้หลาย 
จะตดัสนิเอาเอง	กเ็กรงว่านักปราชญ์ทัง้หลายมีพระพทุธเจ้า	เป็นต้น	ไม่ทรงไว้พระทยั
และรับรอง	จึงขอน้อมถวายความสงสยัในธรรมทัง้น้ีแด่นักปราชญ์ท่านเป็นใจความย่อ 
ว่า	“คนทีรู้่จักเพชรพองูๆ	ปลาๆ	กบัคนไม่รู้จักเพชรเสยีเลย	คนทัง้น้ีจะไม่สามารถรู้จัก 
เพชรแท้และปลอมได้เลย	แต่คนทีรู้่จักเพชรแท้	พร้อมทัง้เจียระไนเพชรขึน้เองได้อย่าง 
คล่องแคล่ว	ผู้น้ีเองจะรู้จักเพชรแท้หรือเพชรปลอมได้อย่างชัดเจน	คนทีรู้่จักธรรมพอ 
งูๆ	ปลาๆ	กับคนที่ไม่รู้จักธรรมเสียเลย	คนทั้งนี้จะไม่สามารถรู้ธรรมว่าเป็นของจริง 
หรือของปลอมได้เลย	 แต่คนที่รู้จักธรรมแท้	 พร้อมทั้งที่เกิดขึ้นแห่งธรรมและที่ดับ 
แห่งธรรม	โดยความรอบคอบด้วยปัญญา	และพร้อมทัง้ความไม่ถอืมัน่ในธรรม	ผู้น้ีเอง 
จะสามารถรู้จักธรรมที่แท้จริงหรือธรรมปลอม	 ในเมื่อธรรมสิงสถิตอยู่กับบุคคลนั้นๆ	
ได้อย่างชดัเจน”

เหตุที่พออยู่พอไป

	 การทีจิ่ตจะพอใจอยูใ่นโลก	อยากหนีจากโลกบ้าง	ไม่อยากหนีบ้าง	และไม่อยาก
หนีเลย	ทั้งนี้เพราะแต่ละภพและภูมิซึ่งเป็นที่อาศัยของจิต	เต็มไปด้วยเครื่องยั่วยวน
อายตนะให้เพลิดเพลินและติดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด	อายตนะภายใน	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	
กาย	 จิต	 ของสรรพสัตว์นั้นๆ	 ยังไม่แตกสลายเสียเมื่อใด	 ก็จะพึงได้รับสัมผัสจาก 
อายตนะภายนอก	คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	และเครื่องสัมผัส	ซึ่งมีอยู่ตลอดกาลและ
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รอต้อนรับอยูต่ราบน้ัน	แม้จะได้รับความเศร้าสลดใจจากอารมณ์อนัไม่ปรารถนาน้ันๆ	
เป็นบางคราว	กย็งัหวงัได้รับความเพลดิเพลนิและความสขุจากอารมณ์อนัน่าปรารถนา	
เป็นเคร่ืองยัว่และแก้กันไปในตวัซึง่มีปะปนกนัอยู	่สิง่ทีม่อียูใ่นภพในภมูซิึง่พอเหมาะ
สมกับจิตที่ยังมีความชอบรักเป็นนิจสิน	ก็คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	และเครื่องสัมผัส 
แต่ละอย่างๆ	มอียู่โดยสมบรูณ์	เช่นเดียวกับสนิค้าต่างๆ	ซึง่มอียูใ่นท้องตลาด	อนัจะพงึ 
เลือกชมและหาซื้อได้ตามความต้องการทุกเวลาฉะน้ัน	 ดังน้ันเม่ือจิตมีอารมณ์ทิพย	์
เป็นเคร่ืองบ�ารุงบ�าเรออยู่ตลอดเวลาในภพในภูมิน้ันๆ	 จึงเป็นการยากที่จะฉุดลาก 
ออกหนีให้ห่างไกลได้	 เหมือนเด็กยังไม่รู้จักเดียงสา	 ซึ่งก�าลังมัวเมาในการเล่นตาม
ภาวะของตนๆ	แม้ผู้ปกครองจะพึงว่ากล่าวหรือฉุดลากออกจากที่เล่น	เพื่อประกอบ 
การงานทางบ้านอนัเป็นประโยชน์และความดีของเดก็ในอนาคต	กม็ไิด้เอาใจใส่ในค�าว่า 
กล่าวของผู้ปกครองฉะน้ัน	เมือ่จิตมคีวามผวนผันในอารมณ์หาเวลาอิม่พอมิได้แม้แต่ 
เวลาเดียวเช่นนี้	จึงเป็นเหมือนไฟไหม้เชื้อ	ธรรมดาเชื้อไฟไม่ว่าจะเป็นเชื้อเล็กๆ	หรือ 
ใหญ่โตมากน้อยเท่าไร	 และไม่ว่าจะเป็นเชื้อชนิดใดๆ	จะพึงเป็นสิ่งที่ยังไฟให้ก�าเริบ
ลกุลามเป็นกองเพลงิอนัใหญ่โตได้ทัง้น้ัน	ผลทีส่ดุในเมือ่ไฟได้เชือ้พอแล้ว	จะมกี�าลงั
สามารถเผาผลาญสิ่งต่างๆ	 ได้หมด	 ไม่ว่าสิ่งที่ตายแห้งหรือยังสดชื่นอยู่	 จนกระทั่ง 
ตกึรามบ้านช่อง	หรือแร่ธาตทุกุชนิดซึง่มิได้เป็นเช้ือเพลงิเลย	กจ็ะต้องกลายเป็นกองเพลงิ 
ไปตามๆ	กันหมด	ไม่มีสิ่งใดยังเหลือค้างด้วยก�าลังไฟกล้าซึ่งได้จากเชื้อต่างๆ

	 เชือ้ส�าคญัทีย่งัจิตให้ก�าเริบลกุลามกค็อือารมณ์เคร่ืองยวนใจ	จะเป็นอารมณ์ทีช่อบ 
หรือไม่ก็ตาม	 เพียงแต่จิตได้รับสัมผัสเข้าเท่าน้ัน	 ก็จะแสดงลวดลายพรายกระซิบ 
ขึน้มาทนัท	ีจึงเป็นเหตใุห้ทวคีวามดีใจเสยีใจเกีย่วพนักนัไป	ไม่มวีนัและเวลาเป็นปกติ	
ทัง้น้ีไม่ว่าอารมณ์ทีน่่าเสยีใจและน่าดใีจ	จะพงึเป็นสิง่ทีส่ามารถยังใจ	ให้ก�าเริบในการ
ครุ่นคิดที่จะหาทางหลีกเลี่ยงและปรารถนา	ผลคือความสุขความทุกข์ก็จะพึงเกิดขึ้น 
ในล�าดับ	 เมื่อเชื้อคืออารมณ์	 เป็นเหยื่อป้อนจิตผู้ชอบแสวงหาอยู่ทุกขณะแล้ว	ก็จะ
ปรากฏผลคือความสุขความทุกข์	สืบหน่อต่อแขนงเป็นลูกโซ่ต่อกันไป	ตลอดวันคืน 
ปีเดอืนและตลอดภพชาต	ิจะปรากฏในก�าเนิดแห่งภพน้ันๆ	เป็นลุม่ๆ	ดอนๆ	ทัง้รูปกาย	 
ทั้งความต่างแห่งภพนั้นๆ	จะพึงสับสนระคนกันไปตลอดกัปตลอดกัลป์โดยท�านองนี้ 
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ไม่มเีวลาสิน้สดุลงได้	ทางศาสนโวหารเรียกว่า	ความหมนุเวยีน	คอืหมนุเวยีนระหว่างเหต	ุ 
คืออารมณ์กับจิต	 ระหว่างผลคือสุขทุกข์กับจิต	 และความหมุนเวียนระหว่างเหต	ุ 
คอืภพ	ระหว่างผลคอืชาติและสุขทุกขอ์ันมีประจ�าในภพชาตินั้นๆ	ความหลงจติเพียง
ดวงเดียวเท่าน้ันก็เป็นเหตุให้หลงอารมณ์แม้มีจ�านวนมาก	 จากน้ีก็หลงภพหลงชาต	ิ 
หลงสุขลืมทุกข์	 คล้ายกับว่าสิ่งทั้งน้ีตนมิได้เคยประสบมาก่อนเลย	 ซึ่งล้วนแล้วแต่	 
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน	หมอนเคยเรียงเสบียงเคยกินทั้งนั้น	เมื่อความเป็นไปของจิต
ปรากฏอยู่อย่างน้ีไม่ยอมเปลี่ยนความประพฤติของตนเสียใหม่	 พฤติการณ์ของจิต 
กจ็ะเป็นไปในท�านองภาษติทีก่ล่าวไว้ว่า	สกกฺาโร ปริุส ํหนฺต	ิปลาย่อมตายเพราะเหยือ่ล่อ	 
หรือจะพยายามสัง่สมอารมณ์และภพชาตไิว้มากๆ	ด้วยหวงัใจว่าจะให้ร�า่รวยเกนิโลกเขา	 
ก็อาจจะเป็นท�านองขรัวตาธัมมาๆ	เข้าบ้านก็ได้

	 เร่ืองมีอยู่ว่า	 ขรัวตาธัมมาอายุแก่	 ความโลภในลาภสักการะก็แก่เท่าเทียมกัน	
ท่านอยู่วัดด้วยกันสององค์กับสามเณรน้อยผู้เป็นหลาน	 เธอเป็นคู่หูคู่ตาคอยดูแล 
ฟังเหตกุารณ์ต่างๆ	ซึง่อาจเกดิจากทางบ้านมากกว่าอืน่	ตามปกตขิรัวตาธมัมาชอบซ้อม 
กสุลาไว้เสมอจนคล่องปาก	เพราะเป็นธรรมคูช่วีติของท่านในเวลาค�า่คืนหรือเวลาฉุกเฉิน	 
ซึง่อาจเกดิขึน้บ่อยๆ	ในเวลาคนตาย	ท่านเองกช็อบสนใจในทางน้ีด้วยมากกว่าทางอืน่	 
ตามปกติเวลาท่านจ�าวัด	 (เวลาพักนอน)	 จะเป็นเวลากลางคืนหรือกลางวันก็ตาม	 
ท่านต้องใช้ให้เณรน้อยเป็นคนเฝ้ายามท่านเสมอ	 เผ่ือเวลาคนตายเขามานิมนต์	
สามเณรจะได้รับทราบไว้แล้วบอกกับท่านเมื่อเวลาตื่นนอน	 หรือปลุกท่านเวลา
กะทันหันจะได้ทันกับเวลาต้องการของศรัทธาและอะไรๆ	 ของท่าน	 นอกจากน้ัน 
เวลาปกติได้ยินเสียงเด็กหรือใครร้องไห้ในบ้าน	ขรัวตาส�าคัญว่าคนตาย	ต้องสั่งเณร
ให้เข้าไปดูทันทีว่า	“เณรน้อย	ไม่ใช่เรื่องนั้นหรือ	ไปดูซิ	ถ้าจริงรีบมาบอกเรา”

	 ตามปกติเณรน้อยไม่ค่อยจะได้นอนเป็นหลับเป็นตื่น	 ถูกสั่งให้เข้าไปดูคนตาย
วันยังค�่าคืนยังรุ่ง	 เพราะเด็กและผู้ใหญ่ทั้งบ้านย่อมมีการหัวเราะร้องไห้เป็นธรรมดา	 
แต่ขรัวตาส�าคญัว่าเป็นเร่ืองของคนตายทัง้น้ัน	ในเมือ่ได้ยนิเสยีงร้องไห้เกดิข้ึน	เณรน้อย 
เข้าไปดูเหน็ว่าไม่ใช่คนตาย	แล้วกลบัออกมาโดยท�านองน้ีเป็นเวลานาน	ยิง่เด็กมมีาก
ก็ย่อมร้องไห้บ่อยตามภาวะของเด็ก	เรื่องทั้งนี้ก็ยิ่งเป็นข้าศึกแก่สามเณรมากเข้า
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	 หนักเข้าเณรเกิดความร�าคาญใจ	 เวลาขรัวตาสั่งให้เข้าไปดูคนตายในขณะ 
เด็กร้องไห้	 ก็เลยได้โอกาสคบคิดกับญาติโยมทางบ้าน	 ท�าเป็นอุบายร้องไห้เหมือน 
คนตายจริงๆ	เณรได้เหตสุ�าคัญแล้วกรี็บออกมาบอกหลวงตา	ฝ่ายทางบ้านกป็รับปรุง
ความเข้าใจให้เป็นทีรู้่กัน	แล้วกท็�าเป็นทท่ีาให้บรุุษชายฉกรรจ์คนหน่ึงตาย	แล้วพร้อมกนั 
ท�าโลงบรรจุศพ	เสร็จแล้วก็เขียนหน้าบุรุษนั้นด้วยสีต่างๆ	ด่างๆ	ด�าๆ	น่ากลัวพิลึก 
เหมือนผีตายจริงๆ	 เสร็จแล้วก็ให้บุรุษน้ันเข้าไปนอนอยู่ในโลงผี	 พอตกตอนบ่าย 
เย็นหน่อย	 ซึ่งเป็นเวลาผีตกป่าช้าตามธรรมเนียมแล้ว	 ต่างก็จัดคนไปนิมนต์ขรัวตา 
ธัมมา	เมื่อไปถึงวัดยังไม่ได้นิมนต์	ขรัวตารีบรุดออกมาถามเสียก่อน	ก็ได้รับค�าตอบ
จากโยมว่าคนตายในบ้าน	 จะมานิมนต์ท่านไปโปรดสัตว์	 พอทราบเท่าน้ันท่านก็รีบ
เตรียมตวัเข้าไปในบ้านทนัท	ีและสัง่เณรให้รักษากฏุ	ิพร้อมด้วยให้ปิดประตใูส่กลอน	
เพราะเกรงว่าขโมยจะมาลักเอาสิ่งของซึ่งมีอยู่เป็นจ�านวนมาก

	 พอขรัวตาไปพ้นเขตวัด	 สามเณรซึ่งได้รับการเสี้ยมสอนจากญาติโยมมาแล้ว
เป็นอย่างดี	 ก็รีบมาปิดประตูใส่กลอนอย่างแน่นหนา	 ความหวังใจก็เพื่อจะดัดเส้น 
หลวงพ่อ	แล้วก็เข้าไปนอนขบขนั	ผ้าคลมุหวัยนัตนีอยูใ่นห้องหวัเราะคนเดียว	เวลาน้ัน 
ความสนุกร่ืนเริงของสามเณรน้อยได้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่	 จากอุบายอันฉลาดและ 
สามารถต้มหลวงพ่อได้สดๆ	ทัง้หวัเราะทัง้คอยฟังเหตกุารณ์ของหลวงพ่ออยูภ่ายในห้อง 
คนเดียว

	 พอหลวงพ่อไปถึงบ้านแล้ว	 เขาก็นิมนต์จูงศพไปป่าช้า	 พอไปถึงป้าช้าแล้วต่าง 
ก็ท�าท่าลืมไม้ขีดไฟ	ขวาน	 เสียม	บ่นเอ็ดกันไปพักหนึ่ง	แล้วก็ท�าท่ารีบกลับไปบ้าน
เพื่อน�าของที่ลืมกลับมา

	 พอไปถึงคร่ึงทาง	 ที่ไหนได้	 ต่างก็พร้อมกันตัดหนามจุกทางเสียจนเต็มหมด	 
หาช่องหลกีเว้นไม่ได้แม้แต่น้อย	ปล่อยให้ขรัวตาสวดกสุลาธมัมาคอยท่าอยูอ่งค์เดยีว	
โดยส�าคญัว่าเขาจะกลับมา	เมือ่สวดกสุลาไปถงึครึง่	ผทีัง้เปน็ซึ่งอยูใ่นโลงกเ็ริม่แสดง
ปาฏิหาริย์และเร่ิมปรากฏเสยีงขึน้ในโลงตงึตงัๆ	ขรัวตาชกัยงัไงๆ	ว่ากสุลาไปบ้าง	หยดุฟัง 
และตาจ้องบ้าง	 และว่าได้แต่เพียงกุสลาธัมมาบ้าง	 เพียงกุๆ	 บ้าง	 เพียงธัมมาบ้าง	
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ตามองทางเพื่อเอาตัวรอดบ้าง	 ผีในโลงก็เร่ิมปาฏิหาริย์	 ขรัวตาก็เร่ิมตั้งท่าจะวิ่งหนี	 
ทั้งมองผีในโลง	 ทั้งมองทางจะเผ่น	 กุสลาซึ่งเคยคล่องแคล่วก็ชักยังไงๆ	 ชอบกล	 
มือก�าย่าม	ตาทั้งมองทางจะหนี	ทั้งมองผีจะวิ่งตาม	ทั้งมองหาใครก็ไม่เห็น	พอดีผี 
กโ็ผล่หน้าขึน้มามองดตูาแดงคิว้ขมวดหนวดใต้คางด�าป๋ี	สหีน้าเหมอืนยกัษ์	พร้อมทัง้
พยักหน้าท�าท่าจะกัดกินจริงๆ	ซึ่งนับแต่วันขรัวตาหากินทางนี้มาก็นับเป็นเวลานานปี	 
ไม่เคยมีเหมอืนอย่างคราวน้ี	ผู้เฒ่ากอ็อกอทุาน	“โธ่ตาย”	เท่าน้ี	พร้อมทัง้กระโดด	และออก
เสยีงกสุลาได้เพยีงธมัมากบัมาๆๆๆ	ไปตามทาง	ไอ้ผีจัญไรกก็ระโดดออกจากโลงแล้ว 
กว็ิง่ไล่	ขรัวตาทัง้กลวัๆ	จนตวัสัน่	และมาๆๆ	กระเสอืกกระสนไปตามทาง	ทางกเ็จ้ากรรม 
ท�าขรัวตา	 ผู้มาก่อนตัดหนามกั้นทางหมด	 จะวิ่งหลบหลีกปลีกไปไหนก็ไม่ได้	 ต้อง
วิ่งฝ่าหนาม	ผีก็วิ่งตามหลัง	กุสลาออกหน้า	ต่างก็วิ่งไม่หยุด	จีวรหลุดอยู่กับหนาม	 
ย่ามก็ตก	 สบงก็ขาด	 ไม่อินัง	 ขอแต่ชีวิตยังอยู่คู่ทองค�าน�าติดตัวไม่ขาดสูญ	 นับว่า 
เป็นบญุคุณของพ่อคราวน้ี	เน้ือตวัของหลวงตาเตม็ไปด้วยบาดแผลไม่มีเว้น	เป็นเลอืด 
หมดทัง้ตวั	จีวร	สบง	และย่าม	ฝากหนามไว้ไม่ค�านึง	เพราะดวงใจตกตะลงึพรึงเพริด 
วิ่งเตลิดเลยกุฏิ	 กว่าจะมีสติกลับมาได้	 วิ่งใส่บานประตู	 กระแทกบานประตูกี่คร้ัง 
ก็ไม่หลุด	หลวงตาวิ่งทั่ววัด	ทั้งถลอกปอกเปิกหมดเนื้อตัว	กว่าเณรน้อยจะเปิดประตู
ให้ขรัวตาเกิดเป็นลม	ผีไม่รู้ว่าหยุดไล่แต่ที่ไหน

	 พอได้สติขึ้นมาก็เกิดอธิกรณ์กันกับเณร	หาว่าเณรแกล้งปิดประตู	 เณรก็แก้ว่า 
หลวงพ่อสัง่ให้ปิดและใส่กลอนให้แน่นหนา	และแก้ว่านอนหลบั	ขณะหลวงพ่อมาไม่รู้สกึ

	 ขรัวตาธัมมารักษาบาดแผลที่ฟกช�้าตามบริเวณร่างกาย	 กว่าจะหายได้สนิท 
ก็เกือบไปเกือบอยู่

	 นับแต่ขรัวตาไปซ้อมรบในโรงเรียนดัดสันดานจากผีทั้งเป็นมาแล้ว	 ได้มีการ
ระวังตวัเข้มงวดดนัีก	แม้ทีส่ดุจ้ิงจกวิง่ไล่กนัตกลงมาถกูทีบ่ริเวณใกล้ๆ	ท่านกต็ืน่และ 
กระโดดทันทีพร้อมกับยกธรรมาวุธขึ้นรับว่า	“มาๆ”	ทุกครั้งที่มีเหตุมาเผชิญ	ได้ยิน
เสียงหนูและเณรเปิดปิดประตูก็ตกใจ	 เพราะส�าคัญว่าผี	 เผลอตัวพูดขึ้นทั้งแรงว่า	 
“มาๆ”	เอะอะก็	“มาๆ”	ทั้งนั้น	เรื่องรอดตายเป็นประโยคใหญ่หลวง	ได้ยินเสียงอะไร 
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ไม่ได้เป็นต้อง	“มาๆ”	ไปทั่วทั้งป่าทั้งบ้าน	จนเขาได้ขนานนามให้ท่านว่า	ขรัวตาธัมมา	 
มาจนบัดนี้

	 ต่อมาไม่นานถกูคนตายเข้าจริงๆ	เขามานิมนต์	ขรัวตากข็ูเ่ขญ็ใหญ่ว่า	“พวกท่าน 
จะต้มเราอีกหรือ	 มองดูตัวเราซิว่าเป็นไงบ้าง	 คราวที่แล้วเราก็เป็นเพียงสลบและ
บาดแผลเต็มตัว	ผ้าจีวรสบงและย่ามขาดตกหายไปไหนไม่รู้	จนป่านนี้เราก็ยังไม่ได้
มองหน้าไปทางป่าช้า	เพราะความเขด็หลาบ	คราวน้ีพวกท่านจะมาล่อเราไปฆ่าหรือ	เรา 
ไม่ไป	ไม่ไปเป็นเดด็ขาด	บาดแผลเรายงัเตม็ตวั	ความกลวัเรายังไม่หาย	มแีต่กายเปล่าๆ	 
ซึ่งเต็มไปด้วยแผล	 ไตรจีวรแม้ตัวเดียวก็มิได้ติดตัวเรามา	 เราจะเปลือยกายไปโดย
ปราศจากเครื่องนุ่งห่มปกปิดมีอย่างหรือ?	พวกท่านจะเอาเราไปต้มย�าที่ไหนอีกเล่า”

	 พวกโยมก็วิงวอนขอร้องให้หลวงพ่อเมตตาคร้ังแล้วคร้ังเล่า	 ขรัวตาทนความ 
วงิวอนไม่ไหวจึงย้อนถามว่า	ไอ้คนน้ันมันตายจริงๆ	หรือ?	เขาบอกว่าตายจริง	คนตาย 
นั่นน่ะเป็นหญิงหรือเป็นชายแน่	บอกเราโดยตรง	เขาบอกว่าเป็นชาย	หลวงพ่อตอบ
พร้อมด้วยความอ่อนใจว่า	เราตายอีกแล้ว	ตายแน่ๆ	และถามอีกว่า	คนที่ตายนั้นน่ะ 
เป็นคนอ้วนผอมสูงต�่าประการใดอยากทราบไว้ก่อน	 เขาก็บอกตามความจริงว่า	 
คนอ้วนสูง	แต่ถึงอย่างไรก็ตายแน่แล้ว	หลวงพ่อไม่ต้องกลัว

 “เรำไม่เชื่อใครง่ำยๆ เรำเคยถูกมำจังๆ แล้วเมื่อสองสำมวันนี้เอง ครำวก่อนเรำ
กย็งัแขง็แรงอยูบ้่ำง ในครำวน้ีหำกว่ำถกูผีแบบเปรตน้ันเข้ำอกี และกห็นทำงแบบผีน้ัน 
เข้ำแล้ว เรำก็ต้องนอนตำยอยู่กับผีตัวน้ันอย่ำงหมดลมหำยใจทั้งเป็นแน่เทียว เอ้ำ! 
ขอถำมย�้ำอีก ถ้ำพวกท่ำนจะให้เรำไปจริง แล้วก็คนที่ตำยน้ันน่ะ พวกท่ำนมัดตีน 
มัดมือมันไว้หรือเปล่ำ”	เขาบอกว่าเปล่า

 “ถ้ำจะให้เรำไป พวกท่ำนรีบกลับไปมัดตีนมัดมือปิดตำมันไว้ให้ดี อย่ำให้มัน
กระดิกตัวลืมตำมองไปไหนได้”	 เขาก็กลับไปท�าตามค�าหลวงพ่อโดยไม่ขัดขืนค�าสั่ง 
แต่ประการใด	เสร็จแล้วกลบัมานิมนต์หลวงพ่อให้เข้าไป	ขรัวตากเ็ตรียมออกเดนิทาง
ด้วยความจ�าใจและระมัดระวังภัยรอบด้าน
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	 พอไปถงึบ้านกส็ัง่ให้เขาเปิดโลงผีดตูลอดหมดทัง้ตวั	เหน็ว่าตายจริงอย่างเขาว่า	
แล้วกน็�าศพไปป่าช้า	ตามองหน้ามองหลงัและถามเขาบ่อยคร้ังว่า	ไม้ขดีไฟขวานเสยีม 
และมดีพร้าเอามาด้วยหรือเปล่า	เขาบอกว่าเอามาพร้อมหมดแล้ว	ยงัต้องขอดใูห้เหน็แน่ 
จากเขาจนเหน็หมดทกุอย่างจึงยอมไป	ผีตายแล้วกต้็องให้ผูกมัดหมด	และยงัตรวจดู 
ถี่ถ้วนทุกประการ	เวลาเดินน�าหน้าศพก็สวดกุสลาไปตามทาง	ไม่ยอมนั่งสวดเหมือน
คราวก่อนๆ	ทางปากสวดกุสลา	ตามองไปข้างหน้ามองมาข้างหลัง	กลัวเขาจะวิ่งหนี
ตอนกลางทาง

 “กุสลำ ธัมมำๆ พวกท่ำนอย่ำด่วนหนีนะ” เป็นท�านองนี้โดยตลอดทาง “กุสลา 
ธัมมำ อย่ำเดินเร็วนัก กุสลำ ธัมมำ อย่ำพำกันวิ่งหนีนะ กุสลำ ธัมมำ เมื่อถึงป่ำช้ำ 
ให้เรำกลบัก่อน กสุลำ ธมัมำ อย่ำตดัหนำมกัน้ทำงนะ กสุลำ ธมัมำ เรำยิง่ตำไม่ดีนะ”  
กุสลา	ก็เลยได้เพียงแค่นี้ไม่ถึงไหน

	 เม่ือถึงป่าช้ากส็ัง่ให้เขารีบจัดการ	พอเสร็จพธิแีล้วขรัวตาธมัมากไ็ล่โยมพวกหน่ึง
ให้เดินออกหน้า	และไล่โยมพวกหนึ่งให้เดินตามหลัง	ตัวท่านเองก็เดินกลาง	ให้โยม 
เดินห้อมล้อมจนมาถึงบ้าน	 แห่ไปถึงวัดเหมือนประชาชนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง	
จากน้ันมาเมื่อคนตายเขามานิมนต์เพื่อไปโปรดสัตว์	 แต่ละงานต้องซักซ้อมโยม 
จนไม่มีช่องโหว่แล้วค่อยไปด้วยความระมัดระวัง	 ทั้งฟังเหตุการณ์	 ไม่ได้ไปด้วย 
ความโลเลเหมือนคราวที่แล้วๆ	มา

	 นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า	ความโลภมมีากความอยากมหีลายกเ็ลยกลายเป็นทกุข์
และฉิบหาย	คือไตรจีวรของเก่าก็ฝากหนามจนหมดสิ้น	ร่างกายก็เต็มด้วยบาดแผล
หมดทัง้ตวั	ความกลวัคราวทีแ่ล้วเป็นครูสอนขรัวตาธมัมาได้อย่างเอก	ความประพฤติ
ภายในภายนอกของท่านหันเข้าหาทางมัชฌิมา	 เป็นที่เจริญศรัทธาของบริษัท	 นับว่า
ท่านมีนิสัย	 เพราะรับธรรมเทศนาจากผีทั้งเป็นเพียงคร้ังเดียวเท่าน้ันก็กลับตัวเป็น 
คนดีได้	 ยังกลับเป็นขวัญใจของชาวบ้านเสียอีก	 ซึ่งแต่ก่อนเป็นข้าศึกกัน	 ควรเป็น
คติได้ทั้งตอนต้นตอนปลาย
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	 การน�านิทานมาลงประกอบทั้งน้ี	 เพื่อเป็นคติสอนใจที่เพลิดเพลินเกินขอบเขต	
มิได้มุ่งกิเลสอื่นใดแม้แต่น้อย	 ความทะเยอทะยานในอารมณ์โดยปราศจากความ
ไตร่ตรองอาจเป็นภัยแก่จิตเป็นพิษแก่ตัวไม่รู้วาย	 แม้ตายแล้วเกิดเล่าถึงภพของเก่า 
กห็ลงเร่ือยไป	อาการของจิตเป็นอย่างน้ี	ท่านเรยีกว่าสงัสารจักร	หากไม่พยายามแก้ไข 
ก็จะเป็นไปท�านองน้ีตลอดอนันตกาล	 นักปราชญ์ท่านฉลาดแสวงหายาแก้คือธรรม	
โรคคือสังสารจักรจึงขาดกระเด็นออกจากใจ	 ปรากฏธรรมจักรเกิดขึ้นแทนที	่ น้ีคือ 
ยาแก้ทีถ่กูกบัโรคจิต	ซึง่เป็นโรคร้ายแรงและเร้ือรังฝังอยูใ่นจิตนานมาแล้ว	หาเง่ือนต้น 
เงื่อนปลายมิได้

ศำสนธรรมกับผู้ปฏิบัติในครั้งพุทธกำลกับสมัยปัจจุบัน

	 ค�าว่า “ศาสนธรรม”	ได้อธบิายไว้บ้างแล้ว	จะอธบิายเพยีงเลก็น้อย	เพือ่เข้าอนุสนธิ 
กบับทธรรมซึง่เก่ียวแก่ผู้ปฏบิตั	ิค�าว่า	“พทุธกาล”	หมายถงึสมยัทีพ่ระพทุธเจ้ายังทรง 
พระชนม์อยู่	 ค�าว่า	 สมัยปัจจุบัน	 หมายถึงพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วนาน	 คือสมัยนี้
นี่เอง	ศาสนธรรมที่เกี่ยวกับผู้ทรงไว้แบ่งเป็น	๓	คือ

	 ๑.	 ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงไว้และสั่งสอนพุทธบริษัทด้วยพระโอษฐ์ของ 
พระองค์เอง

	 ๒.	ธรรมทีส่าวกน้ันๆ	ทรงไว้และสัง่สอนผู้อืน่ด้วยธรรมน้ันๆ	ตามความสามารถ
ของผู้แสดงและผู้สดับ

	 ๓.	ธรรมซึง่ในสมัยต่อๆ	มาทรงจ�ากนัเป็นล�าดบั	ตลอดจารึกลงในคมัภีร์ใบลาน 
และสั่งสอนกันโดยคัมภีร์หรืออัตโนมัติสืบต่อกันมาเป็นทอดๆ	จนถึงสมัยนี้

	 แม้พระธรรมจะเป็นธรรมชาตทิรงคุณภาพไว้อย่างสมบรูณ์โดยความเป็นอกาลโิก 
ก็จริง	 แต่ยังต้องอาศัยผู้ทรงธรรมซึ่งมีสมรรถภาพยิ่งหย่อนกว่ากัน	 และจะพึงน�า
ความหมายของธรรมออกมาสูส่มมุตติามสมรรถภาพของตนๆ	ดงัน้ันธรรมจึงประกาศ
คณุภาพ	คอืความจริงต่อส่วนรวมเท่าทีผู้่ทรงธรรมจะสามารถน�าออกได้	เม่ือเป็นเช่นน้ี 
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จึงจ�าเป็นควรแยกศาสนธรรมไว้เป็น	 ๓	 ทั้งๆ	 ที่ศาสนธรรมออกจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์ผู้เดียว

	 พระพุทธเจ้าพระองค์ฉลาดในธรรมทั้งหลาย	 และทรงมีความรู้อันกว้างขวาง
เหมอืนท้องฟ้ามหาสมทุร	ทัง้ฉลาดในการเทศนา	ทรงวางยาคอืธรรมโอสถให้พอเหมาะ 
แก่จริตนิสัยของเวไนยผู้รับธรรม	 และในขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่	 บริษัท 
บางพวกได้ตรัสรู้ธรรมชัน้สงูสดุ	บางพวกได้บรรลมุรรคผลเป็นข้ันๆ	ตามอปุนิสยัวาสนา 
ของตนๆ	บางพวกได้ปฏญิาณตนถงึสรณะ	พร้อมทัง้รับเอาธรรมไปปฏบิตัจินได้บรรลุ
มรรคผลในล�าดับต่อๆ	มา	การปฏิบัติและตรัสรู้ธรรมเป็นขั้นๆ	ทั้งนี้เป็นไปแต่แรก
เร่ิมเทศนาจนวนัเสดจ็เข้าสูป่รินิพพาน	ไม่ขาดวรรคขาดตอน	ทัง้หญงิชาย	ทัง้นักบวช
และฆราวาส	ถ้าจะปริมาณนับแบบสมัยปัจจุบันนี้คงมีจ�านวนหลายๆ	ล้านคน	ทั้งนี้ 
หมายถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ทรงร้ือฟื้นพระองค์เดียว	 ไม่เกี่ยวกับสาวก
องค์ใดทั้งสิ้น	จึงควรแยกศาสนธรรมที่พระองค์ทรงและสั่งสอนเองไว้ในอันดับหนึ่ง

	 พระสาวกผู้สดบัได้ตรัสรู้ตามพระองค์	ย่อมมีสมรรถภาพรองจากพระองค์ลงมา
ในการสั่งสอนผู้อื่น	เพื่อถือเอาประโยชน์จากธรรมและความฉลาดในอุบายเทศนาวิธี	
ผู้สดบัธรรมและถอืเอาประโยชน์จากธรรมกม็จี�านวนน้อยลงกว่าพระองค์ทรงสัง่สอน 
โดยพระองค์เอง	 ฉะน้ันผู้ทรงธรรมแม้จะเข้าถึงความจริงของธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์	 
แต่เมือ่น�าออกแสดงเพือ่ประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้ว	คณุภาพของธรรมจะพงึลดจ�านวนลง 
โดยท�านองเดียวกัน	ฉะนั้นศาสนธรรมที่สาวกทรงไว้และสั่งสอนผู้อื่นโดยธรรมนั้นๆ	
จึงควรแยกไว้เป็นอันดับสอง

	 สมยัต่อๆ	มาจนถงึปัจจุบนัผู้ทรงธรรมโดยมากมกัจะมภีาชนะทีไ่ม่สะอาด	คอืจิต
ซึ่งเป็นที่สถิตของธรรม	แปดเปื้อนแทรกซึมด้วยอาสวะทั้งหลาย	แม้ธรรมจะเป็นของ 
บริสุทธิ์	 แต่เมื่ออาศัยภาชนะคือเคร่ืองรับไม่สะอาดแล้วก็อาจจะมัวหมองไปบ้าง	 
เช่นเดียวกับอาหารที่พลัดตกจากมือลงพื้นที่ไม่สะอาด	 ก็จะกลายเป็นของปฏิกูล 
ไม่น่ารับประทานฉะน้ัน	ฉะน้ันธรรมเมือ่อาศัยผู้ทรงไว้มจิีตไม่บริสทุธิ	์แม้จะประกาศผล 
ของธรรมคือมรรคผลนิพพานแก่ส่วนรวม	เพื่อถือเอาประโยชน์จากธรรม	ธรรมก็จะ
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พึงลดจ�านวนคุณภาพลงตามส่วนของผู้ทรงธรรม	ผู้แสดงธรรม	และผู้รับธรรม	ซึ่งมี 
ภาชนะในลักษณะเช่นเดียวกัน	 เข้าในท�านองว่า	 นายช่างไม่ฉลาดรักษาเคร่ืองมือ
ท�างานและไม่ช�านาญในงาน	 ผลของงานจึงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร	 ฉะน้ันควรแยก 
ศาสนธรรมของผู้ทรงธรรมในลักษณะนี้ไว้ในอันดับสาม

	 ดงัน้ัน	ศาสนธรรมกบัการปฏบิตัธิรรมในคร้ังพทุธกาลกบัสมยัทกุวนัน้ี	จึงแตกต่าง 
กันอยู่บ้าง	ทั้งนี้เนื่องจากผู้ทรงธรรม	ผู้ปฏิบัติธรรม	และผู้รับธรรม	มีภาชนะคือใจ
อันเดียวกัน	แต่ต่างกันโดยคุณลักษณะของจิต	และความส�านึกในแง่ธรรมหนักเบา
ต่างกัน	ผลที่ได้รับจากธรรมจึงไม่ค่อยตรงกัน

	 ในคร้ังพุทธกาล	 แม้พระพุทธเจ้าก่อนหน้าจะปรากฏพระองค์เองว่าเป็นผู้ควร 
แก่ธรรม	และปรากฏพระองค์ในท่ามกลางพทุธบริษทัว่าเป็นศาสดาจารย์	กป็รากฏว่า
พระอัธยาศัยของพระองค์หนักแน่นในการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆ	ด้วย 
การบ�าเพ็ญโดยวิธีต่างๆ	 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่ทุ่มเทก�าลังความเพียร	 เป็นต้น	 
ลงอย่างมองไม่เห็นใครจะสามารถท�าได้อย่างพระองค์	 ความพยายามทั้งน้ีก็พอ 
มองเหน็แล้วว่า	พระองค์เป็นผู้มุ่งความจริงต่อพระธรรมเพยีงไร	ซึง่ตรงกบัความหมาย 
ของธรรมแท้ที่จะพึงสนองผลตอบแทนในความเป็นพุทธประจักษ์ใจเกิดขึ้นเฉพาะ
พระองค์

	 สาวกของพระองค์เล่า	 พระพุทธเจ้าทรงด�าเนินโดยวิธีใด	 สาวกก็มิได้ท้อถอย	 
คงด�าเนินปฏปิทา	คอื	ศลี สมาธ ิปัญญา	ซึง่เป็นข้อปฏบิตัติามเสดจ็พระองค์	โดยความ 
รื่นเริงในธรรมที่ได้สดับแล้วจากพระองค์	จนกว่าจะส�าเร็จความมุ่งหวังในธรรมที่ตน 
จะพงึบรรลเุสยีเม่ือใด	เม่ือน้ันสาวกน้ันๆ	จึงจะหนัหน้ามาดโูลกอย่างเตม็ตาว่า	ควรจะ 
สัง่สอนบริษทัตามความสามารถของตน	และตามอธัยาศยัของผู้รับและผู้ปฏบิตัธิรรม	 
ก่อนหน้าการตรัสรู้ธรรมสาวกทัง้หลายมไิด้รวนเรในความพยายามและในการสัง่สอนใคร	 
มุ่งหน้าต่อธรรมเป็นเคร่ืองตรัสรู้โดยเฉพาะ	 ทั้งมิได้ถือชาติถือตระกูลและยศศักดิ ์
ซึ่งจะเป็นอุปสรรคแก่ความเพียร	และอุปสรรคแก่สังคมคือหมู่สาวกด้วยกัน	ตลอด
พระภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อย	 มีความเคารพอธิปไตยแห่งกันและกันตามคุณวุฒิ
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และอายุพรรษา	 ด�าเนินสามีจิปฏิปทาให้งามเป็นสง่าราศีแผ่ซ่านไปทั่วสังคมและ
ประชาชนโดยตลอด

	 ความเป็นสังฆโสภณาทั้งน้ี	 เน่ืองจากใจที่บริสุทธิ์ทรงไว้ซึ่งธรรมบริสุทธิ์	 
จึงกลายเป็นธรรมทั้งแท่ง	ดังนั้น	การปฏิบัติของพระพุทธเจ้ากับสาวกจึงไหลลงรวม
ในธัมมาธิปไตยโดยธรรมชาติ	ปราศจากความเสกสรรยกยอ	ทั้งๆ	ที่ไม่จริงตามค�า
กล่าวอ้าง

	 อน่ึง	 สถานที่และการบ�าเพ็ญธรรมเพื่อความตรัสรู้โดยถูกต้องตามมัชฌิมา	
พระองค์ก็ทรงสอนไว้เสร็จ	 และสาวกนั้นๆ	 ก็ตั้งใจปฏิบัติได้ตามที่พระองค์ทรงชี้ไว้ 
ทกุประการ	ทัง้มรรคผลนิพพานอนัจะพงึส�าเร็จจากข้อปฏบิตัขิองผู้ท�าจริง	จะเป็นธรรม
ที่นิ่งนอนองค์อยู่ไม่ได้เลย	ตรงกับบทธรรมว่า	อกาลิโก	ต้องปรากฏในมโนทวารแน่	
และตรงกับบทธรรมว่า	ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ

	 ฉะน้ัน	 สมัยโน้นจึงปรากฏมีผู้ได้ดื่มรสอมตธรรมเป็นจ�านวนมาก	 เน่ืองจาก 
อาการทีก่ล่าวมาน้ีเป็นส�าคญั	และพงึทราบบทธรรมว่า	อกาลโิก	แต่ผู้ปฏบิตัหินักไปใน
ทางอ้างกาลเวลา	ผลทีจ่ะพงึได้รับจากธรรมกจ็ะเป็น	กาลโิก ประกอบด้วยกำลอนัควร 
เหมือนกัน	จะต�าหนิพระธรรม	ผู้เขียนก็ไม่มีความรู้และความสามารถต�าหนิว่าท�าไม
พระธรรมจึงเป็น	“อกาลิโก”	บ้าง	เป็น	“กาลิโก”	บ้างอย่างนั้น	ทั้งนี้เพราะความสนใจ	
และการปฏิบตัขิองผู้ต้องการเป็นเคร่ืองวดัในตวัเสร็จแล้ว	แม้ธรรมทกุข้ันซึง่ประกอบ
ด้วยเหตผุลทีพ่ระพทุธเจ้าทรงปรุงให้เป็นเหมือนอาหารทีม่รีสพอ	แล้วน�าออกแสดงแก่ 
เวไนยผู้มคีวามมุง่หวงัอยู่แล้วเตม็ใจ	ก็จะพงึได้รับประโยชน์จากธรรมน้ันๆ	โดยควรแก่ 
อปุนิสยัของเวไนยผู้รับธรรมเท่าน้ัน	หาได้ล่วงเลยหรือซมึซาบแก่ภาชนะทีถ่กูคว�า่ไว้ไม่	 
เพราะค�าว่า	อกาลิโก เป็นเรื่องของธรรมโดยเฉพาะ	ส่วนผู้สนใจและปฏิบัติมากน้อย 
เป็นกาลิโกของผู้ต้องการ	 เหมือนสมบัติซึ่งมีเต็มแผ่นดินและมีอยู่ทุกกาลก็จริง	 
แต่ผู้ต้องการสมบัติมากน้อยน้ันเป็นเร่ืองของบุคคลจะพึงน�ามาตามก�าลังและความ
ต้องการของตนๆ	กลายเป็นเรื่องของผู้ต้องการไป
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	 ฉะน้ัน	ธรรมของพระพทุธเจ้าจะปรากฏเด่นชดัแก่ผู้สนใจและต้องการ	จึงส�าคญัไป 
ตามรายบุคคล	 ทั้งผู้ทรงธรรมน�ามาแสดงและผู้รับธรรมจะพึงปฏิบัติตนให้ตรงกับ
ความหมายของธรรม	 ผลที่ได้รับจะเป็นที่พอใจนับแต่คร้ังพุทธกาลมาจนถึงสมัย
ปัจจุบนั	ธรรมทีจ่ะพงึให้ผลแก่ผู้ปฏบิตัน้ัินๆ	ไม่ปรากฏว่าบกพร่องทีต่รงไหน	นอกจาก
ความสนใจและการปฏิบัติของผู้ต้องการเป็นรายๆ	ไปเท่านั้น	จะเป็นไปไม่สม�่าเสมอ
ตามความหมายของธรรม	 จึงเกิดมีปัญหาข้ึนในสังคมเกี่ยวแก่มรรคผลอันผู้ปฏิบัต ิ
จะพงึได้รับ	ในคร้ังพทุธกาลกบัสมยัปัจจุบนัว่าไม่สม�า่เสมอและไม่มจี�านวนมากเหมอืน
ครั้งพุทธกาล	ความเป็นทั้งนี้อาจตีความหมายได้หลายนัย	คือ

	 ๑.	ผู้สามารถปฏบิตัแิละบ�าเพญ็กจิของตนให้รู้ธรรมทางใจตามพระพทุธเจ้าทรง
สอนไว้	ซึ่งจะมาเป็นผู้น�าของบริษัทมีจ�านวนน้อย

	 ๒.	ความสนใจมีก�าลังมาก	แต่เนื่องจากขาดข้อที่	๑	เป็นปัจจัยเครื่องหนุนให้มี
ก�าลงัใจ	และชีท้างทีถู่กต้องให้ผู้ศึกษาธรรมได้ปฏิบตักิจิของตนตามแนวทางทีถ่กูน้ัน
โดยอุชุปฏิบัติ ไม่คดเลี้ยวจำกแนวทำง	จึงท�าให้เขวหลักธรรม	ไม่ได้ผลเท่าที่ควรแก่
ข้อปฏิบัติ

	 ๓.	โรคนี้ไม่สนใจในหยูกยาเสียเอง	ปล่อยใจให้ลอยลมไปเลย	แล้วแต่จะตก
ถิ่นไหนๆ	เป็นพอใจทั้งนั้น	ขอแต่ได้ท�า	ได้พูด	และได้คิด	อย่างอิสรเสรี	จะดีหรือชั่ว 
ไม่ค�านึง	เรียกว่าหลับทั้งเป็น	(ทั้งลืมตา)

	 ๔.	ไม่ยอมเชือ่ในกรรมดกีรรมชัว่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนไว้ว่าเป็นของมปีระจ�าตวั	 
ทั้งๆ	ที่ได้รับสุขรับทุกข์อันเกิดเป็นผลขึ้นมาจากกรรมดีกรรมชั่วตลอดเวลาอกาลิโก

	 ๕.	ความส�าคญัว่าตายแล้วสญูหมดโดยประการทัง้ปวง	ไม่มเีชือ้อนัใดทีจ่ะเพาะ
ให้เกิดขึน้มาเป็นสตัว์เป็นบคุคลเป็นต้นได้	ตลอดดี	ชัว่	บญุ	บาป	ทีเ่ป็นวบิาก คอืผล
ซึง่เกดิจำกกรรมดกีรรมชัว่	สิง่เหล่าน้ีก็ลอยลมไปเลย	ไม่มใีครเป็นเจ้าของรับผิดชอบ	
เพราะก�าเนิดความเกิดอีกไม่มี	ทั้งๆ	ที่จิตก�าลังเพาะตัวจากอารมณ์เครื่องยั่วยวนอยู่ 
ทุกขณะ	 และแสดงความติดต่อพอใจในอารมณ์ที่เป็นสื่อสารชักชวนจิตให้เพลิน 
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ติดอยู่ทุกเวลา	 แต่จิตยังมีข้อผูกพันซึ่งปล่อยวางไม่ได้	 จึงแสดงเพียงอาการฟักตัว 
กบัอารมณ์น้ันๆ	ไว้เท่าน้ัน	เม่ือหมดข้อผูกพนัคอืตายเม่ือไร	จิตจะพงึตดิตามอารมณ์
อันเป็นสื่อสารก่อให้เกิดทันที

	 ในข้อน้ี	จิตทีบ่ริสทุธิแ์ล้วไม่ยอมเพาะตวักบัอารมณ์ใดๆ	ทัง้สิน้	จะเป็นอารมณ์ทีดี่ 
หรือชั่ว	 ไม่พัวพันและซึมซาบถึงใจได้	 ไม่คุ้นกับอารมณ์ใดๆ	 แม้แต่น้อย	 เป็นการ 
ตดัสะพานจากอารมณ์ซึง่เคยเป็นมติรประดษิฐ์ใจให้หลงเพลนิ	อนัเป็นแนวทางก่อให้
เกิดอีก	อยู่โดยเฉพาะๆ	ในขณะที่สัมผัส

	 ๖.	ความเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง	 เอาแน่ลงทางใดไม่ได้	พอเป็นเรื่องร�าคาญใจของ 
จ่านรกผู้ถือบัญชีจดทะเบียนของสัตว์ผู้ท�าดีท�าชั่ว	ไม่ได้ปล่อยมือและหลับนอน

	 ๗.	ความเชื่อในท�านองข้อ	๖	เวลาท�าบุญสุนทาน	ต้องการเกียรติยศให้ปรากฏ
แก่โลก	เป็นส่วนมากกว่าต้องการกศุลเคร่ืองช�าระมลทนิในใจ	ให้หนักไปทางพธิรีีตอง
ต่างๆ	 ตามความนิยมที่ตนชอบ	 มิได้ค�านึงถึงความหมายของธรรมและศาสดา 
ผู้เป็นเจ้าพิธ	ีในระเบยีบการทีด่อีนัจะยงัท�าความดใีห้ได้ผลเป็นอยมัภทนัตา	ทัง้ภายใน 
ภายนอกเท่าที่ควรจะเป็นไปได้	ค�าว่า	ระเบียบ	พระธรรมวินัยเป็นระเบียบที่เต็มไป
ด้วยเหตุผลและความหมาย	ฉะนั้น	ผู้น�าศาสนาออกมาสู่ตลาดโลก	จึงจัดว่าเป็นผู้น�า
ระเบียบมาพร้อมเสร็จ

	 ๘.	การศกึษาและประพฤตธิรรมทัง้หลายเป็นไปเพือ่เข้าฝ่ายตวัเสมอ	ไม่ยอมแก้ไข 
ลัทธินิสัยซึ่งเป็นข้าศึกแก่ศาสนธรรม	ให้เป็นการเข้าฝ่ายธรรม

	 การกล่าวอุปสรรคแก่การบรรลุมรรค	 ผล	 นิพพาน	 ในครั้งพุทธกาลกับสมัย 
ทกุวนัน้ี	รวมเป็น	๘	ข้อ	ว่ามคีวามแตกต่างกนั	ได้กล่าวไว้พอประมาณ	เพราะศาสนธรรม 
จากคร้ังพทุธกาลมาจนถงึสมัยน้ีพระองค์วางไว้เป็นแบบเดยีว	มไิด้แยกไว้ตามสมัยน้ันๆ	 
พอที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นอย่างอื่นไปเสีย	 อันเป็นเหตุจะให้เกิดการทุ่มเถียงกัน 
ในระหว่างพทุธบริษทัผู้ปฏิบตัศิาสนธรรมแห่งเดยีวกนั	ซึง่พอทีจ่ะต�าหนิพระพทุธเจ้า
และพระธรรมว่าล�าเอยีงในการให้ผล	ทัง้น้ีไม่ว่าสมยัใดๆ	ถ้าลงปฏบิตัไิม่ถกูต้องตาม
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แนวทางแห่งศาสนธรรมแล้ว	พระธรรมไม่เป็นทาสของผู้ใดพอที่จะถืออาสนะวิ่งตาม
รับรองผู้ท�าผิด	 เพราะความผิดกับความถูกไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหายหรือศัตรูคู่เวร 
ของผู้ใด	 แต่เป็นที่ผู้ท�าผิดกับท�าถูกจะประดิษฐ์ข้ึนมาได้จากตัวเองทั้งน้ัน	 เพราะ 
พระธรรมไม่เป็นรูปร่างกลางตัวพอที่จะนิรมิตเพศเป็นอินทร์พรหมยมยักษ์	 ดักใส่
ร้ายป้ายความดีแก่ผู้ใด	และไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมบทใดจะมาท�าโซ่ตีตรวน 
ใส่ขาคน	 หากเป็นโทษคือความผิดนิรมิตใส่ตัวเอง	 แม้การแสวงหาธรรมและการ 
ปฏบิตัธิรรม	หากว่าเป็นไปตามความหมายของธรรมแล้ว	ปัญหาในเร่ืองมรรคผลกค็ง 
เป็นความสงบลงได้อย่างง่ายดาย	 เหตุที่จะท�าให้ปัญหาทั้งน้ีลุกลามข้ึนในใจและ
กระจายออกไปสู่สังคม	ก็เพราะความดูแต่ตัวผลโดยถ่ายเดียว	มิได้มองดูตัวเหตุคือ
ข้อปฏิบัติที่ถูกทางอันเป็นบ่อเกิดแห่งตัวผล	 ซึ่งจะน�าไปสู่ความส�าเร็จและตัดปัญหา 
ภายในใจเสียได้	เมื่อเป็นผู้หนกัในเหตุอันเป็นบ่อเกิดแห่งผลทุกประเภทแล้ว	ปฏิบัติ
ด้วยศรัทธา ควำมเชื่อ	 และวิริยะ ควำมพำกเพียร เป็นต้น	 ไม่ท้อถอย	 ผลคือ 
ความสขุกายสบายใจ	เป็นสมบตัสิ�าหรับตวัในทฐิธรรม และสมัปรายภพ	สมกบัค�าว่า 
อกาลิโก	ซึ่งเป็นเครื่องรองรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอยู่ตลอดกาล

	 อน่ึง	ความหวิโหยย่อมเป็นเหตใุห้บ่นคร�า่ครวญไปต่างๆ	ไม่มีสิน้สดุ	แต่เมือ่หมด
ความหิวโหยแล้ว	ความร�าคาญใจอันเป็นผลก็สิ้นสุดลงเอง	เรื่องธรรมซึ่งเป็นอาหาร 
ที่ดีเลิศของใจ	เมื่อสาธุชนได้ดื่มแล้ว	ความหิวโหยซึ่งเกิดจากความสงสัยนานาชนิด 
ก็จะดับลงทันที	 โดยไม่ต้องแต่งทนายขึ้นฟ้องร้องคดีระหว่างใจกับความสงสัยใน 
ศาลใดๆ	 จะเป็นการเลิกแล้วจากการวินิจฉัยและตัดสินด้วยตนเอง	 ตรงกับค�าว่า	
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ	แท้แล
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ศำสนธรรมย่อ แต่ยังคงเส้นคงวำตำมเดิม

	 ในโอวาทปาฏิโมกข์	ท่านย่นค�าลงไว้พอประมาณ	แต่ทรงคุณภาพตามเดมิ	บาลี
จะไม่ยกมา	ผู้ปรารถนาพึงดูในเอกเทศสวดมนต์เถิด

 ควำมอดกลั้นขันติเป็นธรรมเครื่องแผดเผำกิเลสได้เป็นอย่ำงดี ๑
 พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยกล่ำวสรรเสริญพระนิพพำนว่ำเยี่ยมกว่ำสิ่งใดๆ ๑
 นักบวชเป็นผู้เว้นจำกกำรฆ่ำและกำรเบียดเบียน ถ้ำประกอบกิจเช่นนั้นไม่เรียก
ว่ำผู้สงบ ๑
 กำรไม่ท�ำบำปทั้งหลำยทุกประเภท ๑
 กำรยังกุศลให้ถึงพร้อม ๑
 กำรยังจิตของตนให้ผ่องใส ๑
 นี้คือค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยแต่โดยย่อ
 กำรไม่ดูถูกเหยียดหยำมคนอื่น ๑
 กำรไม่ฆ่ำมนุษย์และสัตว์ทั้งหลำย ๑
 กำรส�ำรวมตนในแนวทำงให้เกดิควำมหลดุพ้น ๑ (กำรส�ำรวมในพระปำฏโิมกข์)
 ควำมรู้จักประมำณพอเป็นมัชฌิมำในกำรบริโภคใช้สอย ๑
 ควำมเป็นผู้มีที่นั่งที่นอนอันสงัด ๑
 กำรช�ำระจิตของตนให้ยิ่ง หรืออยู่เหนือสิ่งแวดล้อม ๑
 นี่ก็เป็นค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำทุกๆ พระองค์แต่โดยย่อ

	 ธรรมเคร่ืองประดับความงามส�าหรับ	 กาย	 วาจา	 ใจ	 ของมนุษย์และสัตว	์ 
ซึ่งไม่จ�ากัดเพศและวัยว่าหญิงชายและเด็กหนุ่มหรือแก่ปานกลาง	 เมื่อสวมเคร่ือง
ประดับคือธรรมเข้าแล้ว	งามทัง้น้ัน	ความงามในเคร่ืองประดบัคอืธรรมน้ี	ไม่เป็นไปเพือ่
สั่งสมกิเลสให้ลุ่มหลงเหมือนความงามในเครื่องประดับฝ่ายตรงกันข้าม	และยังกลับ 
ถอดถอนกิเลสได้ด้วยเคร่ืองประดับทั้งน้ีด้วย	 นักปราชญ์ผู้มีปัญญาลึกซึ้งจึงชอบ
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ประดับตัวด้วยธรรม	เพราะประดับเข้าแล้วงามไม่จืดจางตลอดอายุขัย	งามในชาตินี้
แลชาติหน้า	คือเบื้องต้นแห่งวัยก็งาม	ท่ามกลางแห่งวัยก็งาม	และที่สุดแห่งวัยก็งาม

	 อนึ่ง	 เบื้องต้นแห่งการบ�าเพ็ญจิตเพื่อการหลุดพ้นก็งาม	ท่ามกลางแห่งจิตที่ได้
ด�าเนินในทางมรรคก็งาม	และที่สุดแห่งจิตที่ได้ด�าเนินทางมรรคจนได้บรรลุที่มุ่งหวัง 
แล้วก็งาม	 จิตได้มีความเป็นอยู่อย่างอิสรเสรีโดยปราศจากกิเลสเคร่ืองก่อกวน	 
มีความบริสทุธิอ์ยูโ่ดยเฉพาะหน้าแล้วกง็าม	แม้ทีส่ดุขันธ์ทัง้หลายจะพงึแตกท�าลายลง 
สูธ่าตเุดิม	คือดิน	น�า้	ลม	ไฟ	ไปแล้ว	ใจทีย่งัเหลอือยูเ่ป็นธรรมทัง้แท่งก็งาม	และงามไป 
ตลอดอนันตกาล	นอกจากน้ันยงัไว้ลวดลายคอืความงามแก่สาธชุนผู้สนใจในความงาม 
ทั้งนี้อีก	 จนกลายเป็นความงามไม่มีที่สิ้นสุด	 มีพระพุทธเจ้า	 เป็นต้น	 พระองค์งาม 
ลึกซึ้งในทางธรรม	 แม้ปรินิพพานไปแล้วความงามของท่านยังคงอยู่คู่ฟ้าดินสลาย	 
ไม่กลบักลายเสือ่มสญูไปเลย	และยงัเป็นทีด่ดูดืม่ใจของพทุธบริษัทตลอดมา	ความงาม 
ในธรรมาลงัการน้ี	แผ่ไปทกุทศิทกุทาง	เบือ้งบน	เบือ้งล่าง	และสถานกลาง	เป็นทีเ่คารพรัก 
ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	 ตลอดสัตว์เขายังรู้จักเคารพรักในท่านผู้มีธรรมเป็น
เครื่องประดับ

	 ธรรมาลังการมีมาก	 จะเป็นการฟั่นเฝือเหลือวิสัยของพุทธบริษัทผู้มีก�าลังน้อย	
จะพงึประดับธรรมาลงัการให้พอดแีก่วสิยัของตนๆ	พระองค์จึงทรงย่นย่อลงตามส่วน
เพื่อพอดีแก่ก�าลังของผู้ทรงธรรมาลังการ	แต่ยังคงเส้นคงวาอยู่ตามเดิม	ไม่บกพร่อง 
ในส่วนคุณภาพที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับตามนัย	 ความแปลออกจากภาษาย่อมีอยู่ว่า 
ควำมอดกลั้นขันตีต่อสิ่งที่มำกระทบ	ซึ่งเป็นเหตุยั่วโทสะให้แผ่พังพานหรือรัศมีออก 
เพือ่ต่อสูเ้อาชยัชนะ	โดยวาทะหรือทบุตต่ีางๆ	การอดกลัน้เหตทุัง้น้ีด้วยขันต	ีจึงจัดว่า 
เป็นธรรมเคร่ืองแผดเผากิเลสได้เป็นอย่างดี	 บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าว
สรรเสริญพระนิพพำนว่ำเป็นธรรมยิ่งกว่ำสิ่งใดๆ ทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ในไตรโลกธาตุ	 
ทัง้น้ีเพราะสิง่ทัง้หลายเป็นสิง่ทีย่งัไม่คงเส้นคงวา	มคีวามแปรปรวนประจ�าตน	สบัเปลีย่น 
หมนุเวียนกันอยูไ่ม่มีวนัสิน้สดุ	เหมอืนรับประทานข้าวสกุและปลาเน้ือทัง้แกลบร�า	และ
ทั้งก้างทั้งกระดูก	 เป็นต้น	ฉะนั้น	แม้ความสุขก็เจือด้วยทุกข์	 ไม่สุขล้วน	 เกิดแล้ว 
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กลบัตายได้แล้วกลบัสญูหาย	ดแีล้วกลบัชัว่	จะถอืเอาจริงเอาจังกบัสิง่ใดๆ	แท้กไ็ม่ได้	 
พลอยจะหลดุมอืตกหายไปทกุเวลา	ความเป็นทัง้น้ีจึงเป็นเหตใุห้นอนใจไม่ได้	เหมือนอยู่ 
ใกล้อสรพิษ	คอยจะขบกัดจิกต่อยอยู่เสมอ

	 พระนิพพาน	 ถ้าจะพูดถึงความดับทุกข์ก็ดับสนิท	 ไม่มีทุกข์เจือปน	พูดถึงสุข 
ก็สุขล้วนๆ	ไม่มีข้าวสารแกลบร�าคือทุกข์เจือปน	ไม่มีสมมุติใดๆ	เข้าถึง	แม้ท่านได้ 
อนุปาทิเสสนิพพานแล้ว	ถึงจะมีอายตนะภายใน	คือตา	หู	เป็นต้น	เป็นบันไดส�าหรับ
รับแขกคืออารมณ์ภายนอก	ซึ่งเกิดจากอายตนะภายนอก	คือ	รูป	เสียง	เป็นต้นอยู่	
บรรดาแขกคืออารมณ์น้ันๆ	ก็ไม่สามารถจะยังจิตนิพพานของท่านให้หวัน่ไหวตามได้	
แขกคงเป็นแขก	เจ้าถิ่นคงเป็นเจ้าถิ่นอยู่ตามเดิม	ไม่ระคนกัน	ซึ่งพอที่จะให้หลงตาม	
เมื่อหยุดจากการรับแขกแล้วมิได้หลงอารมณ์ของแขกที่ขาดไป	 มีความเป็นอยู่อย่าง
อิสรเสรีโดยธรรมชาติ	ปราศจากเครื่องยั่วยวนใดๆ	ทั้งสิ้น	ความเป็นอยู่ทั้งนี้มิได้มี 
การขู่เข็ญบังคับแต่อย่างใด	 หากเป็นธรรมเป็นเอง	 ปราศจากเคร่ืองปรุงแต่งและ
เสกสรร	ฉะน้ัน	นิพพานธรรมจึงเป็นธรรมทีย่อดยิง่กว่าสิง่ใดๆ	ตามนัยทีพ่ระพทุธเจ้า
ทั้งหลายทรงสรรเสริญไว้

 นักบวชเว้นจำกกำรฆ่ำและเบียดเบียนสัตว์แล้ว	จะท�ากิจเช่นนั้นอีก	ไม่เรียกว่า 
ผู้สงบ	นอกจากการไม่ฆ่าและไม่เบยีดเบยีนแล้ว	ยงัต้องมีเมตตาพรหมวหิาร	ในมนุษย์ 
และสัตว์ทั่วไปเป็นเครื่องประดับสมณะให้งามในศาสนาประจ�าเพศของตน

 การไม่ท�าบาปทั้งปวงทุกประเภท	 ค�าว่า	 บาป คือควำมเศร้ำหมอง เป็นผล 
เดือดร้อนแก่ผู้ท�ำ	 และเป็นเคร่ืองถ่วงตนลงในความเลวทรามเสมอ	 ท่านจึงมิให้ท�า 
กรรมประเภทนี้ด้วยทั้งกาย	วาจา	ใจ

 กำรยังกุศลให้ถึงพร้อม	ค�าว่า	กุศล	คือควำมฉลำด	ฉลาดในการท�า	เลือกเฟ้น
ท�าแต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม	และฉลาดในศลิปวทิยาต่างๆ	ทัง้ทางคดี
โลกและคดีธรรม	ฉลาดพูดในสิ่งที่ควรพูด	ซึ่งประกอบด้วยประโยชน์	อันเป็นเสน่ห์
ความดึงดูดใจของผู้ฟังให้ร่ืนเริงไปในทางที่ดีและเคารพรัก	 เป็นศรีศักดิ์ในการพูด	 
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ทั้งเป็นรสชาติอันดีแก่ผู้ฟัง	 ยังกันและกันให้ร่ืนเริง	 และฉลาดในการคิดประดิษฐ์
อารมณ์เคร่ืองฟอกจิต	 และฉลาดเลือกสรรมิตรภายในใจ	 อารมณ์อันใดเป็นข้าศึก
แก่กุศลรีบแก้ไขไม่รีรอ	นี้แลท่านเรียกว่าความฉลาด	คนที่มีความฉลาดฝังใจ	แม้จะ 
สร้างโลกก็ไม่กระเทือนถ�้า	แม้จะสร้างธรรมก็ไม่กระเทือนใคร	ค่อยเป็นค่อยไปด้วย
อบุายความฉลาด	และคนเราจะเป็นนักปราชญ์ได้ต้องอาศยัอบุายอนัฉลาดคอืปัญญา

 การช�าระจิตของตนให้ผ่องใส	นี้ได้อธิบายผ่านมาแล้ว	ขอยุติไว้

	 คาถาย่อน้ีเป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้าทกุพระองค์	การส�ารวมในแนวทางทีจ่ะให้
เกิดความหลุดพ้น	สิ่งที่จะพึงส�ารวมคือขวากหนาม	ศาสนโวหารเรียกว่ากิเลส	กิเลส 
ทั้งน้ีเป็นภัยส�าหรับผู้ก�าลังด�าเนิน	 มรรค	 คือข้อปฏิบัติ	 ประหน่ึงขวากหนามหรือ 
สัตว์ร้าย	ซึ่งซุม่ซอ่นอยูใ่นระหว่างทาง	ผูป้ฏบิัติเพือ่โมกขธรรม	จงึควรระวงัสิ่งเหลา่นี้
ให้มาก	ศีล	๕	ก็ดี	๘	ก็ดี	๑๐	ก็ดี	๒๒๗	ก็ดี	หรืออนุบัญญัติที่ทรงเพิ่มเติมทีหลัง	
ประหน่ึงว่าร้ัวกั้นทางความชั่วซึ่งจะร่ัวไหลออกทางทวาร	 พระองค์ทรงวางแนวทาง 
ที่ถูกคือธรรมไว้เป็นเครื่องด�าเนิน	ทรงกั้นรั้วหนามไว้	๒	ฟากทางคือพระวินัย	การที่ 
พระองค์ทรงวางแนวทางไว้ทั้งน้ี	 เพื่อความสวัสดีต่อเวไนยโดยถ่ายเดียว	 มิได้หวัง
เครื่องตอบแทนแม้แต่น้อย

 ควำมรู้จักประมำณในมัชฌมิำทีจ่ะบริโภคใช้สอยแต่พอดีงำมในปัจจัยทัง้หลำย 
ค�าว่าประมาณ	 หรือมัชฌิมา	 มีความหมายกว้างขวาง	 คือกินอยู่หลับนอนก็ให้เป็น
มชัฌมิา	การไปมาก้าวหน้าถอยกลบักใ็ห้เป็นมชัฌมิาพองาม	ปฏปิทาข้อปฏบิตัทิกุอย่าง 
ก็ให้เป็นมชัฌมิา	ความรู้ความเหน็กใ็ห้เป็นมชัฌมิา	การท�า	การพดู	การคดิ	ทกุกริิยา
ที่เคลื่อนไหวก็ให้เป็นมัชฌิมา	 คือความพอดีพองาม	 แม้ที่สุดความบริสุทธิ์ของจิต 
ก็ต้องเป็นมัชฌิมา	คือรู้กลางๆ	ซึ่งสัมปยุตด้วยญาณ	 แต่ไม่ใช่กลางทาง	คือมรรค 
สรุปความเรียกว่า	 กลางสมมุติ	 กับวิมุตติ	 สมมุติก็รู้เท่า	 วิมุตติก็รู้ทัน	 ปล่อยวาง 
ทัง้สองเง่ือนไว้ตามเป็นจริง	เพราะศาสนธรรมเป็นมัชฌมิา	ไม่เข้าใครออกใคร	ผู้ปฏบิตัิ
และรู้ธรรมแล้วตามเป็นจริง	ยังจะเหยียบย�่าอนัตตา	ลงและยกอัตตาขึ้น	ซึ่งเป็นการ
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เข้าข้างโน้นออกข้างน้ีอยู	่จะจัดว่ารู้รอบคอบในธรรมอย่างไรได้	เพราะส่วนทีต่นส�าคญั
ว่าเป็นอัตตายังถือไว้อยู่	ก็เรียกว่ารู้โลกแล้วกลับหลงธรรมและถือธรรมเท่านั้น

	 คนทั้งโลกข้ามแม่น�้าด้วยเรือ	 ขึ้นถึงฝั่งซึ่งเป็นที่ปลอดภัยแล้วปล่อยเรือไว้ใน 
ล�าแม่น�า้	เพราะเรือเป็นสิง่อาศยัชัว่คราวในเวลาเดนิทางมิได้แบกหามไปด้วย	อนัตตา
เปรียบเหมือนลูกคลื่นหรือสัตว์ร้ายในน�้า	 อัตตาเปรียบเหมือนเรือซึ่งขับข่ีข้ามแม่น�้า 
ในเวลาเดินทาง	เม่ือถงึฝ่ังซึง่เป็นทีป่ลอดภยัแล้ว	อตัตาซึง่เปรียบเหมอืนเรือเป็นธรรม
อาศัยชัว่คราว	จะพงึเป็นธรรมทีค่วรปล่อยวางโดยแท้	ไม่ควรยดึถอืเอาไว้โดยประการ 
ทัง้ปวง	จิตทรงความเป็นยถาภตูญาณทสัสนะตลอดกาล	คอืรู้เหน็ตามเป็นจริง	ทัง้ธรรม 
ฝ่ายอนัตตา	 ทั้งธรรมฝ่ายอัตตา	 ทั้งพุทธธรรม ธรรมคือผู้รู้	 ไม่มีช่องโหว่ไว้ซึ่งพอ 
ที่จะให้เกิดความลุ่มหลงและยึดถือแม้แต่น้อย

	 เรียกว่า	 มัชฌิมา	 โดยธรรมชาติ	 คือเป็นกลางระหว่างธรรมทั้งหลายกับจิต	
ระหว่างจิตกับธรรมทั้งหลาย	 และระหว่างจิตกับจิตอีกวาระหน่ึงเป็นบทสุดท้าย	 
ขณะรากเหง้าเค้ามูลของวัฏจักรเร่ิมถอนตัวออกจากใจ	 เปลี่ยนบทบาทพลิกสันมา 
เป็นคมจากมีดเล่มเดียวซึ่งมีทั้งสันทั้งคม	 กลายเป็นจิตที่ควรแก่ตนเองและธรรม 
ทั้งหลาย	มิได้ถือในสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นศัตรูคู่มิตร	เมื่อจิตหมดความเป็นพิษ
ในตวัเอง	ไม่ตืน่เงาซึง่เกดิกบัตวัเองมาแต่กาลไหนๆ	พร้อมกบัความรู้เท่าตวัเองว่าเป็น
ความจริงเสมอธรรมใดๆ	แล้ว	สภาวธรรมใดๆ	ทุกส่วน	ทั้งใกล้ทั้งไกล	ทั้งภายใน
ภายนอก	เลยกลายเป็นสภาพปกติ	หรือเอนอ่อนไปตามๆ	กันหมด	ไม่ปรากฏธรรม 
ทั้งนี้แสดงตัวเป็นศัตรูคู่มิตร	หรือแสดงตัวเป็นเจ้าบุญเจ้าบาปของผู้ใด	คงเป็นปกติ
ธรรมดาแต่เริ่มตั้งแผ่นดินมา	และจะเป็นสภาวะปกติอย่างนี้ไปตลอดอนันตกาล

	 เหตุที่จะเสกสรรธรรมทั้งน้ีขึ้นให้เป็นต่างๆ	 ก็เพราะความส�าคัญผิดของจิต 
แต่ผู้เดียว	เมื่อจิตเกิดความรู้แจ้งชัดขึ้นในตัวเองแล้ว	สภาวธรรมทั้งหลายซึ่งเคยถูก
ต�าหนิตชิมจากจิตมาเป็นเวลานาน	ทัง้น้ีสภาวธรรมเหล่าน้ีกม็ไิด้เปลีย่นฉากเป็นแนวรบ	
กลับเข้ามาต�าหนิติชมหรือโจมตีจิตแต่อย่างใด	 ต่างก็คงความปกติไว้ตามสภาพ	 
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จากน้ันมาจิตจะพึงเห็นโทษในตัวเองซึ่งได้เคยต�าหนิติชมในสภาวธรรมทั้งหลาย 
ให้เป็นต่างๆ	ตามที่อารมณ์ของจิตต้องการ	เช่นเดียวกับคนไข้จะพึงเห็นโทษของตน
ในเวลาหายจากไข้แล้ว	ซึ่งได้เคยกระท�าความผิดพลาดล่วงเกินต่อหมอในเวลาที่ตน
ก�าลังป่วยอยู่	ทั้งๆ	ที่หมอมิได้ถือสีถือสาอะไรกับคนไข้ฉะนั้น

 ควำมเป็นผู้มทีีน่ั่งทีน่อนอนัเงียบสงัด	ปราศจากความระคนกบัหมูช่นทัง้นักบวช
และฆราวาส	ความสงัดเป็นปัจจัยแก่การบ�าเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างดียิ่ง	จะพึงเห็น 
พระพทุธเจ้ากับพระสาวกทัง้หลายได้ด�าเนินมาเป็นตวัอย่าง	เวลาพระองค์กบัพระสาวก 
ก�าลังบ�าเพ็ญสมณธรรม	 ปรากฏว่าชอบเที่ยวบ�าเพ็ญสมณธรรมในที่เช่นน้ันเป็น 
ปกตนิิสยั	การประสตู	ิการตรัสรู้	และการปรินิพพานของพระองค์ในป่าทัง้น้ัน	แม้ทีส่ดุ 
จากองค์ท่านมาก็สั่งสอนสาวกให้ยินดีในป่า	 เม่ือมีความหวาดเสียวเพราะความ 
อยู่เปลี่ยวเกิดขึ้น	 ก็ทรงแนะให้ยกธงสามสี	 คือ อิติปิ โส ฯลฯ สฺวากฺขาโต ฯลฯ  
สุปฏิปนฺโน ฯลฯ	ขึ้นเป็นเครื่องปลอบใจ	ให้มีความอาจหาญและร่าเริงต่อความเพียร
จะเห็นได้ในธชัคคสูตร

	 เพราะในที่เช่นนัน้เป็นทัศนยีภาพเครื่องปลุกประสาทอยู่ทุกเวลา	สามารถจะยัง
ปัญญาให้เกิดขึน้ได้ในขณะทีส่มัผัส	เพราะปราศจากเคร่ืองก่อกวน	และส่งเสริมกเิลส
ที่มีอยู่ภายในใจให้ฟุ้งตัวขึ้น	สิ่งที่จะให้ปลงปัญญาก็คือ	ความอยู่ผู้เดียว	เปลี่ยวกาย 
เปลีย่วจิต	ทัง้ไม่มองเหน็ใครเป็นทีพ่ึง่ในเมือ่อันตรายนานาชนิดเกดิขึน้	เพราะทีเ่ช่นน้ัน 
โดยมากจะมแีต่เสยีงนกเสยีงสตัว์ต่างๆ	ทัง้สตัว์ร้าย	มเีสอื	เป็นต้น	และสตัว์ธรรมดา
ซึ่งมีอยู่มากตามป่า	 สัตว์เหล่าน้ีชอบร้องเวลากลางคืนในยามสงัดๆ	 หากเป็นผู้หวัง
นิพพานสมบัติจริงๆ	แล้ว	สิ่งเหล่านี้จะช่วยปลุกหรือเตือนสติปัญญาและความเพียร
ตลอดเวลา	เพราะความหวาดกลวับงัคับ	จิตปราศจากทีพ่ึง่ภายนอก	จะต้องย้อนกลบั 
เข้ามาภายใน	 น้อมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง	 สละชีวิตเลือดเน้ือทั้งหมดถวายไว้กับ 
พระรัตนตรัย	 ประคองใจด้วยความเพียร	 มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาทั้งกลางวัน
กลางคืน	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน
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	 เมื่อใจได้ถูกเคร่ืองปลุกประสาทอยู่ท�านองน้ี	 ก็ย่ิงทวีความเพียรไม่หยุดยั้ง	
ปัญญาก็นับวันจะไหวตัวเกิดขึ้น	 ความอาจหาญที่จะท�าจิตให้พ้นทุกข์ก็ยิ่งมีก�าลัง	 
สิ่งแวดล้อมซึ่งเคยถือว่าเป็นศัตรูคู่ประหารชีวิตที่มีอยู่รอบๆ	 บริเวณ	 ก็เลยกลาย 
เป็นมิตรมิได้หวั่นไหว	 เพราะอาศัยสิ่งเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองฟอกจิตและลับปัญญาให ้
คมกล้า	 จิตเลยแปรรูปความเห็นเสียใหม่ว่า	 ที่เช่นน้ันกลับเต็มไปด้วยธรรมกถึก 
คือนักเทศน์เอก	 สอนให้ตั้งสติเจริญปัญญาอยู่ตลอดเวลา	 ยิ่งมีศรัทธาเชื่อที่เช่นนั้น
ว่าเป็นที่เพาะสันติธรรมได้จริงอย่างพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกประการ	 การอยู ่
และประกอบความเพียรในที่เช่นน้ันก็เลยกลายเป็นความสะดวกกายและสบายใจ 
ไปตามๆ	 กันหมด	 จนสามารถถอดถอนกิเลสได้โดยสิ้นเชิง	 ณ	 สถานที่เช่นน้ัน	 
ความเป็นทั้งน้ีผู้เขียนเคยอยู่และเคยปรากฏสิ่งแวดล้อมท�านองน้ีมาแล้วมากราย	 
แต่มิได้หมายความว่าได้รู้ธรรมในที่เช่นน้ัน	 เป็นแต่เล่าเร่ืองหยาบๆ	 ซึ่งเคยปรากฏ 
ให้ท่านผู้อ่านฟังเพื่อแก้ง่วงเล็กน้อย

	 การอยู่ในที่เปลี่ยวๆ	และสงัดเช่นนั้น	จะพึงประคองความเพียรง่ายและดีกว่า 
ที่ทั้งหลาย	 ซึ่งตรงกันข้ามกับท่ีเช่นน้ัน	 เพราะการอยู่ในป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ 
สัตว์ร้ายทุกประเภท	 ย่อมเป็นเหตุให้ตื่นตัวอยู่เสมอ	 จะประมาทนอนใจในข้อวัตร 
ซึง่เป็นกจิประจ�าวนัไม่ได้	จะปรากฏความแปลกหแูปลกตาข้ึนในเวลาใดกไ็ด้	แล้วแต่ 
กรณีที่ท�าผิดจะพึงบันดาลหรือเป็นปัจจัยยังเหตุนั้นๆ	ให้เกิด	เหตุทั้งนี้ผู้เขียนไม่กล้า
รับรองว่าจะเป็นเหตุเกิดขึ้นจากอะไร	 ในต�านานกล่าวสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วย 
ตาเน้ือ	 แต่เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของใจจะพึงรู้เห็นว่าเป็นของมีอยู่ในไตรโลกธาตุ 
อย่างสมบูรณ์	จึงขอเมธีชนพิจารณาด้วยวิจารณญาณเอาเอง

	 การอยู่ในทีเ่ปลีย่วเช่นน้ัน	ไม่มรูีป	เสยีง	และสิง่อืน่ๆ	จะมารบกวนและยัว่ยวนจิต 
ให้กิเลสภายในฟุง้	แม้ว่ารูปจะมทีัว่ไปกจ็ริง	แต่ทีเ่ช่นน้ันจะมีแต่รูปต้นไม้	ภเูขา	รูปนก	 
หรือรูปปลา	ซึ่งอยู่ตามล�าธารโดยมาก	ไม่มีรูปหญิงรูปชาย	ตลอดสัตว์พาหนะ	และ
พัสดุสิ่งของใดๆ	จะมายั่วยวนให้หลงตาม	แม้ว่าเสียงเป็นต้น	ก็จะมีแต่เสียงนกและ
เสียงสัตว์ต่างๆ	ร้องตามภาษาของเขา	ซึ่งไม่พอจะให้เกิดความยินดียินร้ายได้
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	 นอกจากสิง่แวดล้อมกลายเป็นมติรแล้ว	การหลบันอนกต็รงเวลาไม่คลาดเคลือ่น	
นอนน้อยกนิน้อย	และคดิไปในทางสัง่สมกเิลสกน้็อยกว่าอยูใ่นทีธ่รรมดาสามัญ	ผู้มุง่ 
ต่อสันติธรรมจริงๆ	จะเห็นที่เช่นนั้นเป็นสมรภูมิในการรบกิเลสได้เป็นอย่างดีเลิศ

	 การที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อยู่ป่า	 ก็มีพระพุทธประสงค์เพื่อการประกอบ 
ความเพยีรโดยสะดวก	จิตเมือ่ถกูธรรมกถกึนานาชนิดช่วยพทุธองค์สัง่สอน	กจ็ะเป็น 
การช่วยพทุธภาระไปในตวั	ทัง้จะยงัประโยชน์คอืสนัตธิรรมให้เกดิมใีนใจของโยคาวจร 
นั้นๆ	ด้วย

	 แต่การอยูป่่าจะถอืว่าดีเสยีทเีดียวกผิ็ด	เพราะสตัว์นานาชนิดซึง่บางจ�าพวกอาศยั
ป่าเป็นนิจก็ไม่เห็นวิเศษ	 ทั้งน้ีเพราะอยู่ตามประสาสัตว์ไม่รู้จักดีช่ัวและความหมาย
อะไร	ท�าความดอียูไ่หนกดี็	แต่หนักเบาน้ันเป็นอกีเร่ืองหน่ึง	เช่นเดยีวกบัพืน้ที	่แม้เป็น 
แผ่นดินอย่างเดียวกันย่อมมีคุณค่าต่างๆ	กันฉะนั้น	ข้อส�าคัญก็คือการท�า	แต่อาศัย
ปัจจัยภายนอกเป็นเคร่ืองหนุนให้งานและผลงานน้ันๆ	 ก้าวหน้าตามใจหวัง	 เพราะ 
ภายนอกกับภายในต้องอาศัยกัน	 สถานที่จึงเป็นสิ่งที่เทิดความเพียร	 ซึ่งจัดเข้าใน 
สัปปายะข้อหนึ่งของนักปฏิบัติ	จะพึงเลือกหาความสะดวกเพื่อสมณธรรม

	 แต่ว่าผู้ปฏิบัติแบบนกค้างคาว	 คือมีทั้งหูมีทั้งปีก	 จะว่าเป็นนกก็ไม่เชิง	 จะว่า
เป็นหนูกไ็ม่ใช่	จะไปอยู่ในป่าเปลีย่วซึง่ประกอบไปด้วยสตัว์ร้ายเช่นน้ันล�าบากอยูบ้่าง	 
เพราะการหงึหวงในชวีติเป็นเหตใุห้ใจแน่วแน่ลงในธรรมได้ยาก	ยิง่สตัว์ต่างๆ	ซึง่มอียู ่
ตามป่าเทีย่วหากนิในเวลากลางคืน	เขาเทีย่วมารอบๆ	บริเวณใกล้ๆ	แล้วก็ส�าคญัแต่ว่า 
มีอะไร	จะมาท�าอะไร	ตอนนี้อาจจะกลายเป็นขรัวตาหาญขึ้นก็ได้

	 ตามนิทานสมัยปัจจุบันมีอยู่ว่า	 ขรัวตาองค์หนึ่งชื่อขรัวตาหาญ	ท่านองค์นี้เพิ่ง
บวชใหม่	เรียน	ปฏิสังขาโยฯ	ก็ยังไม่จบ	อยากไปเที่ยวท�ากรรมฐานเป็นก�าลัง	ไปลา 
อาจารย์ๆ	ห้ามไม่ให้ไป	เพราะเหน็ว่าบวชใหม่	แม้จะแก่อายกุจ็ริง	แต่คณุธรรมเพิง่จะ 
เร่ิมเรียนปฏสิงัขาโยฯ	ก็ไม่ฟังค�าอาจารย์	พระเณรห้ามกไ็ม่ฟัง	เม่ืออาจารย์ไม่ยอมให้
ไปจะสึกวันพรุ่งนี้แน่	ไม่ยอมอยู่	เพราะอยู่ไม่ได้ประโยชน์	เที่ยวโปรดสัตว์โปรดเสือ 
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ตามป่า	 เที่ยวบิณฑบาตกับเทวดาตามภูเขาดีกว่าอยู่อย่างน้ี	 พูดยืนค�าแบบกระต่าย 
ขาเดียว	ใครจะห้ามก็ไม่ฟัง	อาจารย์หมดท่าเลยปล่อยตามเรื่อง	เมื่ออาจารย์อนุญาต
แล้วก็เตรียมตัวและเตรียมบริขาร	 กลด	 มุ้ง	 ออกเดินทางไปถึงบ้านหน่ึงใกล้ภูเขา	 
บ้านน้ันเป็นบ้านป่ารกชฏัเตม็ไปด้วยสตัว์ร้ายนานาชนิด	พอไปถงึก็บอกกบัโยมหวัหน้า
บ้านให้บอกกันพาท่านไปหาที่นั่งท�ากรรมฐาน	 เขาพาไปดูที่ไหนก็ไม่ชอบ	 จึงพาท่าน 
ผ่านไปในที่แห่งหน่ึง	 ที่น้ันทั้งป่ารกทั้งใกล้ภูเขา	 ขรัวตาหาญเลยชอบที่เช่นน้ันเข้า	
ยืนยันว่าจะอยู่ในที่เช่นนั้น	ท�านองเดียวกับพูดต่ออาจารย์	ใครห้ามก็ไม่ยอมฟังเสียง

	 เขาบอกว่าทีน่ี่อยูไ่ม่ได้แน่ท่านตา	เพราะเมือ่วานน้ีเสอืโคร่งใหญ่ตวัหน่ึง	ความยาว 
ของล�าตัวมันยาวประมาณ	๘	ศอก	นายพรานเขาเห็นมันบ่อยครั้ง	กัดควายตัวหนึ่ง
แล้วกินอยู่ในป่านี้	ใครๆ	ในบ้านกลัวมัน	ไม่กล้ามาเอาเนื้อไปรับประทานเลย	เพราะ 
มนัหวงซากควายเตม็ที	่และเสอืโคร่งใหญ่ตวัน้ีดุมากด้วย	ขอนิมนต์ท่านตาไปอยูท่ีอ่ืน่ 
ดีกว่า	 พวกผมเกรงว่าจะไม่ตลอดคืน	 เพราะเสือหวงซากน้ีร้ายกาจมากนะท่านตา	
ปล่อยให้เขากินซากควายหมดเสียก่อน	เขาหนีไปที่อื่นแล้วค่อยกลับมาอยู่	พวกผม 
จะจัดให้ไม่ขัดข้องอะไร	 เวลาน้ีเกรงว่าเขาจะมารบกวนท่านตาไม่มีเวลาหลับนอน	 
และเสือตัวนี้ไม่ค่อยจะกลัวและหนีคนด้วย	ร้ายจริงๆ	ท่านตา	เขาพร้อมกันวิงวอน
ด้วยความสงสาร

	 ท่านตาไม่ฟังเสียงเลย	พูดยืนตัวอยู่ค�าเดียวเท่านั้นไม่ยอมหนีไปที่อื่น	เขาเลย
ย้อนถามท่านว่า	หากเสอืตวัน้ันมาและจะท�าอนัตรายแก่ท่านตาจริงๆ	จะท�าอย่างไรล่ะ?

	 ท่านตากต็อบเขาอย่างทนัควนัว่า	เสอืมันจะเหนือธรรมไปได้หรือ?	อกีอย่างหน่ึง 
ชื่อของอาตมาก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่า	 “หลวงตาหาญ”	 อะไรจะมาพาลก็ลองฤทธิ์กัน
ดูวันนี้	 จะไปกลัวอะไรกับเสือเล่า	 กิเลสมันร้ายกว่าเสืออาตมายังจะฆ่ามันอยู่เวลานี้	
แต่ยังไม่ได้ที่เหมาะ	 กิเลสจึงรอมาป่านนี้ยังไม่ตาย	 บัดนี้ได้ที่ดีแล้วอาตมาจักฆ่ามัน
ให้ตายในคืนวันนี้เอง	รีบจัดที่ให้อาตมาเดี๋ยวนี้	กิเลสมันกวนเหลือเกิน
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	 ด้วยความจ�าเป็นเขาเลยพร้อมกนัจัดทีใ่ห้ในพืน้ราบ	ใกล้กบัซากศพควายซึง่เสอื 
ก�าลังกินและหวงอยู่	 ประมาณ	 ๑	 เส้นพอดี	 พอท�าเสร็จแล้วเขาก็พากันกลับบ้าน	
ปล่อยขรัวตาหาญอยู่องค์เดียว

	 พอราว	๒๐.๐๐	น.	เท่านั้น	คู่มิตรสีแดงลายพาดกลอนของขรัวตาหาญก็มาถึง 
ซากควายพอดี	 พอมาถึงซากควายก็มองเห็นมุ้งและกลดพระธรรมกรรมฐานตั้ง
ตระหง่านขวางฟ้าอยู	่สหายผู้ส�าคญัของท่านกต็รงเข้ามาอย่างไม่รีรอ	พอถงึหอปราสาท
พระธรรมเจ้าก็รีรอนิดหน่อยเพื่อฟังเหตุการณ์พระธรรมกรรมฐานจะสั่ง	 พระธรรม
กรรมฐานพอเหน็ท่าไม่ดกีเ็ลยเอ่ยค�าขึน้ปราศรัยกบัคู่บารมขีองท่านว่า	เรามาทีน่ี่กเ็พือ่
จะโปรดเธอน่ันเอง	 เพราะเธอเป็นสัตว์อยู่ในป่ามาก็เป็นเวลานานแล้ว	 ฉันอยากจะ 
ให้เธอขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้ากับเขาบ้าง

	 พอเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกลอนล�าตัวยาว	๘	ศอก	ได้ยินเสียงภายในมุ้งก็เกิด 
ความส�าคญัขึน้ทนัทว่ีา	ใครจะมาแย่งอ�านาจเราในป่าเวลาค�า่คนืเช่นน้ี	กเ็ร่ิมค�ารามเสยีง 
ขึ้นเป็นการทดลองพระธรรม	 ท่านจะโปรดจริงหรือท่านคลายเมตตาธรรม	 แล้วว่า	
“ฮือ”	ครั้งที่	๑	พระธรรมก็เงียบ	นั่งตัวสั่นอยู่ในมุ้ง

	 เสียงปรากฏเหมือนฟ้าค�ารามในฤดูเดือน	๖-๗	พอเริ่ม	“ฮือๆๆ”	ครั้งที่	๒-๓	
แล้วก็กระโดดข้ามมุ้งกลดพระธรรมกรรมฐาน	 ทั้งหางก็ฟาดพื้นดิน	 เสียงคราง 
ก็ค�ารามหนักเข้า	 แล้วกระโดดข้ามมุ้งกลดไปมา	 ขรัวตาหาญค้นคิดหามนต์คาถา 
บทใดก็ไม่เห็น	แม้แต่ปฏิสังขาโยฯ	ก็เพิ่งเริ่มเรียน	เสือก็ยิ่งแสดงฤทธิ์หนักเข้าทุกที	 
พอดีเล็บเสือเกาะมุ้งขรัวตาหาญเลิกขึ้น	 ขรัวตาส�าคัญว่าเสือตะครุบก็ออกอุทานว่า 
ตายแล้ว	 มือคว้าบาตรกับกระป๋องยาสูบอยู่ภายในบาตรได้ก็กระโดดวิ่งออกมา	 
ไอ้เสือโคร่งตกประหม่าด้วยส�าคัญว่าอะไร	จึงกระโดดเข้าป่าไป

	 ฝ่ายขรัวตาวิ่งเข้าบ้าน	 ออกอุทานไปตามทางว่าแสๆๆ	 ไปตลอดทาง	 ทั้งเสียง
กระป๋องยาสูบกระทบกับบาตรดังก๊อกๆ	ทางปากขรัวตาดังแสๆๆ	ก๊อกๆๆ	เป็นเสียง
กล่อมกันไปตลอดทาง	เสียงบาตรก็ดังก๊อกๆๆ	เสียงปากก็ดังแสๆๆ	ไม่มีหยุดยั้งได้	
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วิ่งเข้าบ้านจนเลยบ้านไปอีกไม่รู้ตัว	 เพราะความกลัวบังคับ	 ญาติโยมในบ้านได้ยิน
เสียงดัง	ทั้งก๊อกๆ	ทั้งแสๆ	ผ่านบ้านไปไม่รู้อะไรเป็นอะไร	กว่าจะวิ่งตามไป	ขรัวตา 
วิ่งเลยบ้านไปเสียแล้ว	 ชาวบ้านเข้าใจกันว่าขรัวตาธรรมแตกเพราะความเพียรกล้า 
เกินไป	 กว่าจะวิ่งตามได้ตัวมา	 ท่านเสกคาถาแสๆๆ	 ไปได้ตั้งหลายเส้นไม่หยุดปาก	 
ถามเรื่องอะไรเลยไม่ได้ความ	มีแต่แสๆ	กับมีแต่จะวิ่งต่อไปอีกโดยถ่ายเดียว	จนพา 
กลับมาถึงบ้านแล้วก็ยังมีค�าว่าแสๆ	 อีก	 ยังมีค�าว่าแสๆ	 อยู่ท�านองน้ันไม่หยุดปาก	 
ผ้าสบง	จีวรขาดหลดุลุย่ไปหมด	เหลอืแต่ตวัและบาดแผลเตม็ไปหมดทัง้ตวั	เพราะท่าน 
วิ่งบุกป่า	ไม่เดินตามทาง	ชาวบ้านพร้อมกันมาถามก็ยังไม่ได้ความ	คงมีแต่ค�าว่าแสๆ	
เท่าน้ัน	ร่ายอยูไ่ม่หยดุปาก	จนกว่าฤทธิค์วามกลวัค่อยสร่างลง	จึงได้ความว่าเสอืกระโดด 
ข้ามมุ้งจะกินหัว

	 ชาวบ้านเหน็ท่าอาการหนักเช่นน้ัน	กพ็ร้อมกนัท�าขวญัให้หลวงตาหาญพกัใหญ่หน่ึง	 
ค่อยฟื้นสติคืนมาหน่อยหน่ึง	 แต่ยังไม่สมบูรณ์	 เขาเลยนิมนต์ให้ท่านอยู่วัดในบ้าน
เพื่อโปรดโยม	 เพราะโปรดสัตว์โปรดเสือท่านก็เคยโปรดมาแล้ว	 ท่านบอกว่าไม่อยู ่
เพราะกลัวเสือ	 จึงต้องจัดวาระให้ญาติโยมมานอนเป็นเพื่อนท่านทั้งกลางวันและ 
กลางคืนตลอดเวลาจะขาดคนไม่ได้	ถึงอย่างนั้นเวลาท่านไปบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์	
บางครั้งก�าลังรับบาตรอยู่สุนัขวิ่งไล่กันมาใกล้ๆ	ท่านตกประหม่าก็แสๆ	ทันทีต่อหน้า 
ทายกทายิกา	เขาพร้อมกนัขบขนัหวัเราะท่านเสยีงสน่ันไปทัว่บ้าน	นับแต่คร้ังแสดงฤทธิ์ 
กับเสือมาแล้ว	 ท่านตั้งใจไว้ไม่อยู่	 เอะอะเป็นต้องแสๆ	 ทันทีทุกคร้ังที่กระทบเหต	ุ 
ไม่ยอมให้ผ่านไปได้	 เสือตัวนั้นป่านนี้จะวิ่งไปถึงภูเขาลูกไหนก็ไม่รู้	ต่างคนต่างกลัว
ฤทธิ์กัน	เสือเข้าป่า	ขรัวตาเข้าบ้าน	ต่อๆ	มาได้โอกาสดี	ชาวบ้านนึกขบขันขึ้นมาก็พูด
หยอกเย้าท่านบ้างว่า	ท่านตาไม่นึกอยากไปโปรดสัตว์โปรดเสือบ้างหรือ	ท่านก็ดุทันที	
(ท่านจะว่าเสือๆ	แต่เพราะความกลัวเผลอสติจึงออกเป็นแสๆ	ไป)

	 การน�านิทานมาประกอบทัง้น้ี	เพือ่แสดงให้เหน็ความตัง้ใจจริงหรือไม่จริง	หากว่า 
ท่านตาหาญไม่หวัน่ไหวไปตามกริิยาของเสอืค�าราม	ยัง้สตเิฉพาะหน้า	ถวายชวีติไว้กบั
พระธรรมจริงๆ	แต่ต้นมือแล้ว	เสอืคงไม่สามารถท�าได้รนุแรงถงึขนาดน้ัน	เพราะเคย
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ทราบเร่ืองจากท่านนักปฏิบตัทิัง้หลายซึง่เคยประสบเหตกุารณ์ท�านองเดยีวกนั	แต่ท่าน
ยับยั้งจิตไว้ด้วยความเพียร	ถวายชีวิตไว้กับพระธรรมเลย	สัตว์ร้ายเกิดใจอ่อนและ
หนีไปเองไม่กล้าท�า	เพราะความรู้สึกเป็นธรรมชาติอันเดียวกัน	ต่างแต่รูปกายเท่านั้น	 
หากว่าตัง้จิตให้ชดิต่อธรรมแล้ว	ท่านตาอาจได้อบุายส�าคญัๆ	เกดิขึน้	ในขณะสงคราม
เสือกับท่านก�าลังเป็นไปอยู่	นี้ก็เพราะกล้าเกินตัว	กลัวเกินไป	เลยเสียหลัก

 กำรประกอบควำมเพียรเพื่อช�ำระจิตให้ยิ่งเหนือสิ่งแวดล้อมทั้งหลำยได้อธิบำย
ผ่ำนมำแล้ว

	 ธรรมทัง้น้ีเรียกว่า	โอวาทปาฏโิมกข์	อมใจความส�าคญัๆ	ของศาสนธรรมไว้หมด	 
ในที่นี้มิได้น�าพระบาลีมาลงประกอบ	ผู้ต้องการโปรดดูในโอวาทปาฏิโมกข์

พุทธะไม่ใช่เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้ำแต่ผู้เดียว

 กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท	ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของหายาก	
ค�าว่า พุทธะ มี	๔	คือ	พุทธะของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย	๑	ของพระปัจเจกพุทธะ	๑	
ของสาวกทั้งหลาย	๑	และพุทธะของสามัญมนุษย์และสัตว์ทั่วไป	๑

	 ก่อน	พทุธะ	ของพระพทุธเจ้าทัง้หลายจะอบุตัขิึน้แต่ละองค์ๆ	ปรากฏในต�าราว่า
ต้องสร้างพระบารมีมากมาย	ตั้งแต่	๔	ถึง	๒๐	อสงไขย	ไม่เช่นนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้า
ผู้แทนของไตรภพไม่ได้	 ถึงอย่างน้ันก็ยังมีผู้ต้องการความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่มาก	 
ซึ่งเวลานี้ก�าลังสร้างบารมีอยู่

 พทุธะของพระพทุธเจ้าทีพ่ระองค์ได้รับจากพระบารมน้ัีน	เป็นพทุธะทีแ่ปลกจาก
สามัญชนมาก	ในด้านคุณภาพและความบริสุทธิ์ทั้งๆ	ที่ธาตุรู้เดิมของพุทธะนี้เหมือน 
พุทธะของสามัญชนและสัตว์ทั่วไป	 แต่อาศัยพระองค์เป็นนายช่างผู้ฉลาด	 สามารถ
เจียระไนได้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย	คือพระบารมี ๑๐	มีศรัทธาบารมีเป็นต้น	พุทธะ
อันนี้จึงปรากฏขึ้นมาเป็นคุณค่าแก่โลกทั่วสากลพิภพ	พร้อมทั้งโลกได้ถือพุทธะอันนี้
เป็นสรณะตลอดสมัยปัจจุบัน



69

 พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ พุทธะที่มีอยู่ในสามัญมนุษย์และสัตว์	 ต้องไหลมารวม 
เป็นความเชื่อความเลื่อมใส	 ฝากเป็นฝากตายกับพุทธะดวงวิเศษของพระพุทธเจ้า	
ดังเราทั้งหลายนอบน้อมถึงพระพุทธคุณอยู่ทุกวันนี้	ฉะนั้นพุทธะซึ่งมีประจ�าองค์ของ 
พระพทุธเจ้า	จึงเป็นเหมอืนน�า้ในมหาสมุทร	ซึง่เป็นทีไ่หลรวมแห่งแม่น�า้ทัง้หลายฉะน้ัน

	 ความเป็นพทุธะซึง่จะพงึมีได้ในพทุธบริษทัเป็นคนๆ	ไปน้ัน	พระพทุธเจ้าไม่ทรง
ผกูขาดแตพ่ระองค์เดียว	และการวางศาสนธรรมลงไว้ประจ�าโลก	ก็เพื่อพระประสงค์ 
จะให้เวไนยชนยึดเป็นเคร่ืองมือถือเป็นข้อปฏิบัติ	 เพื่อก�าจัดกิเลสซึ่งสิงอยู ่กับ 
พทุธะไม่ให้ฉายแสงออกมาได้อย่างอสิรเสรีเท่าน้ัน	มไิด้มุง่ประสงค์อย่างอืน่ใดทัง้สิน้	 
ในเมือ่พทุธบริษทัต่างท�าหน้าทีท่ีพ่ระองค์ชีบ้อกแล้ว	นามว่าพทุธะซึง่มอียูป่ระจ�าทกุท่าน	 
เม่ือถกูซกัฟอกด้วยธรรมทีท่รงมอบให้แล้ว	กจั็กพงึเลือ่นฐานะของตนข้ึนสูค่วามสงบ
โดยล�าดับ	ในทีส่ดุพทุธะดวงน้ันก็จะปรากฏดวงขึน้เป็นพทุธะทีบ่ริสทุธิเ์ตม็ที	่และจะเป็น 
สมบัติของเราโดยเฉพาะซึ่งหาได้ในตัวเอง	 โดยที่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเรียกค่า
ธรรมเนียมจากเราผู้ได้พทุธะดวงพเิศษแม้แต่น้อย	และยงัมคีวามอสิรเสรีจากสิง่ทีเ่คย 
เป็นข้าศึกตลอดอนันตกาลด้วย

 พุทธะของพระพุทธเจ้าก็ดี	ของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดี	ของพระสาวกทั้งหลาย
ก็ดี	 ทั้งน้ีกว่าจะอุบัติขึ้นมาในระหว่างโลกทั่วไปก็ดี	 ในระหว่างโลกคือขันธ์ก็ดีเป็น 
ของยาก	ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า	กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท	ฉะนี้แล

 กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ การฟังธรรมเป็นของยาก	ธรรมในที่นี้มี	๒	คือ	ธรรมที่
ผู้รู้ธรรมจริงทรงไว้	๑	ธรรมที่ผู้ศึกษาทรงไว้	๑	การฟังธรรมก็จัดให้มี	๒	เป็นคู่กัน	
คือการฟังธรรมเป็นของง่าย	๑	การฟังธรรมเป็นของยาก	๑	การฟังธรรมจากผู้แสดง 
ตามสถานทีต่่างๆ	ในสมยัทีมี่พระพุทธศาสนาประจ�าเช่นสมยัน้ี	การฟังธรรมกก็ลายเป็น 
ของง่าย	ยิ่งสมัยทุกวันนี้มีทั้งการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง	และแสดงตามวัดหรือ
สถานที่ต่างๆ	 จนผู้ฟังเบื่อ	 จะเห็นได้ในศาสนพิธีต่างๆ	 พอพระเร่ิมจะแสดงธรรม 
ก็ปรากฏกิริยาของผู้ฟังมอีาการชอบกล	และสมยัต่อๆ	มาจนถงึสมยัปัจจุบนั	ผู้แสดง
อาจมีจ�านวนมาก	ผู้ฟังอาจมีจ�านวนน้อย



70

	 เมื่อของสิ่งใดมีปริมาณมากขึ้น	 ของสิ่งน้ันจะพึงลดคุณภาพและราคาลงตาม
ความนิยมของคน	แม้ของสิ่งนั้นจะทรงคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์ก็ตาม	เช่น	สินค้าที่
มมีากจากต่างประเทศทีส่่งเข้าปะทะกนัมากราย	จนถงึกบัท�าให้พ่อค้าใหญ่ๆ	ซึง่หวงัก�าไร
ในการค้าด้วยกันเกดิการทะเลาะเบาะแว้งกนัขึน้	และเกดิความเสยีหายเพราะเหตทุัง้น้ี
ก็มีมากราย

	 การฟังธรรมในท�านองที่ว่าผู้แสดงก็สักแต่ว่า	 ผู้สดับก็ท�านองเดียวกันเช่นน้ี	
การฟังธรรมจัดว่าเป็นของง่าย	แต่การฟังธรรมจากผู้ทรงธรรมและรู้ธรรมอย่างแท้จริง
ภายในจิตอย่างพระพทุธเจ้าแลสาวกทัง้หลายรู้และสอนจริงตามทีรู้่จริง	และการฟังธรรม
โดยธรรมชาติที่ประกาศกังวานอยู่ภายในกายในจิตตลอดเวลาตามที่อธิบายมาแล้ว	
กับผู้ฟังตั้งใจฟังเพื่อจะถือเอาประโยชน์จริงๆ	 ในธรรม	 อย่างนี้การฟังธรรมจัดเป็น
ของยาก	เพราะยากทั้งผู้แสดง	ยากทั้งผู้ฟังในท�านองเดียวกัน

	 ฉะนั้นการฟังธรรมจึงจัดว่าเป็นของยากก็มีเป็นของง่ายก็มี	ด้วยประการฉะนี้
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ธรรมสำมัคคี
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ธรรมสำมัคคี

	 ความสามัคคีเป็นสิ่งที่โลกต้องการเสมอมา	 เพราะเป็นธรรมที่มีคุณค่ามาก	 
ยากจะหาอะไรเสมอได้	ตลอดสตัว์นานาชนิดทีถ่อืความพร้อมเพรียงสามัคคเีป็นชวีติ
จิตใจ	เช่น	พวกมด	มีมดแดงเป็นต้น	เขาไม่ยอมให้อะไรเข้าไปรุกล�้าได้เลย	เป็นต้อง 
ช่วยกันรุมกัดแบบเอาชีวิตเข้าแลกเลยทีเดียว	 แม้ตัวเล็กทีท่าไม่น่าเกรงขามก็ตาม	 
แต่ใจทีรั่กพวกรักรวงรัง	รักความสามัคคีและสละชวีติด้วยความพร้อมเพรียง	เพือ่ทรงหมู่ 
ทรงคณะอยู่ได้นั้นมิได้เล็กไปตามร่างเลย	 ใครอยากเห็นความส�าคัญในความพร้อม
เพรียงเพื่อสมบัติคือรวงรัง	ไข่	และลูกอ่อนของเขา	ก็ลองเอามือหรือไม้ไปแหย่หรือ
จ่อเข้าทีรั่งเขาด	ูจะเหน็ความคกึคกักล้าหาญในการต่อสูข้องเขาแต่ละตวัจนหมดทัง้รัง	 
แสดงออกมาทนัทีไม่ชกัช้า	ขณะทีเ่กิดเหตตุ่างๆ	จากศตัรูน้ัน	ต่างตวัจะตัง้ท่าต่อสู	้และ
วิง่สบัสนอลหม่านเพือ่บอกเหตอุนัตรายแก่กนัและกนัอย่างไม่ชกัช้าเลย	เมือ่ทราบเหตุ 
ตัวอยู่ในรังก็จะรีบออกมาช่วยกันอย่างชุลมุนวุ่นวายชนิดไม่กลัวตายใดๆ	 ทั้งสิ้น	 
ต่างตวัต่างรุมกดัคนละทีล่ะทางแบบลอ็กตายไม่ยอมปล่อยวาง	ถ้าจับก้นตวัทีก่ดัดงึออก	 
หัวต้องขาดคาติดกับคนโดยไม่ยอมปล่อยวาง	 อันเป็นลักษณะถอยทัพกลับแพ้เลย	
จะต่อสู้จนตายหรือต้องชนะศัตรูเท่านั้น	เป็นความจริงใจของเขาที่เป็นนักต่อสู้	ตัวที่ 
ตายก็ตายไป	 ตัวที่ยังก็รุมกัดชนิดโหมกันทั้งรัง	 หากสู้ก�าลังของศัตรูไม่ไหวก็ยอม 
ตายกันทั้งรังด้วยท่าต่อสู้	ถ้าชีวิตยังมีเหลือตายก็ให้ยังเหลือด้วยกันแบบนักต่อสู้เพื่อ
ชาติของเขา	 ค�าว่าถอยทัพยอมรับความปราชัยพ่ายแพ้และต่างตัวต่างวิ่งหนีเพื่อเอา
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ตัวรอดนั้นไม่มีในพวกมดแดงที่ฝังใจในความรักชีวิตของกันและกันเลย	รวงรังและ 
ไข่พร้อมลกูอ่อนเป็นทีร่วมแห่งชวีติและความรักสงวนของเขา	ใครๆ	จะไปแตะต้องไม่ได้	 
ถ้าไม่อยากเห็นฤทธิ์แห่งความเอาจริงเอาจังของเขาที่เป็นชาตินักรบโดยสมบูรณ์
แสดงออกในขณะนั้น

	 มดแดงเป็นสัตว์ที่รักชาติและความพร้อมเพรียงสามัคคีแท้ชาติหนึ่ง	มนุษย์เรา
หากธรรม	๒	ข้อนี้ยังไม่ซึมซาบถึงใจ	จึงควรสะดุดใจและน�าคติของเขามาปฏิบัติบ้าง	 
คงจะเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์มากมาย	 การขาดคุณธรรม	 คือความรักกันและ
ความสามคัคีกนั	ไม่ใช่เร่ืองเลก็น้อยซึง่จะควรนอนใจ	มดแดงแม้จะไม่มคีวามรู้ลกึซึง้ 
กว้างขวางเหมือนมนุษย์ที่ไปเรียนข้ามทวีปแบกใบประกาศนียบัตรมาอวดกันก็ตาม	
แต่ความรู้และการกระท�าของเขาน่าสรรเสริญและเป็นคติได้ดี	 ไม่เพียงสักแต่ว่าเขา 
เป็นมดที่อยู่ใต้อ�านาจแห่งการเย่อหยิ่ง	 และเบียดเบียนท�าลายของผู้หาความรู้สึกตัว
และเมตตามิได้	ทั้งที่ตัวเองสู้เขาไม่ได้ในคุณธรรมบางประเภทดังกล่าวมา	การรักษา 
สมบตัมีิรังเป็นต้น	เขารักษาตลอดเวลาทัง้กลางวนักลางคืนมไิด้ประมาท	นอนขบักล่อม 
กันอยู่ในรังคอยอนัตรายด้วยความเพลดิเพลนิจนลมืตวั	เขามีการอยูเ่วรกนัเป็นประจ�า
และเทีย่วตรวจตราตามบริเวณรอบรังมิได้ขาด	อยูท่ีป่ากรังบ้าง	ตามบริเวณข้างนอกรัง 
ทั่วๆ	 ไปบ้าง	 เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเขาจะวิ่งถึงกันเพื่อบอกเหตุทันที	 แล้วพร้อมกันออก
ตรวจตราต่อสู้	การหากินก็แบ่งกันไปเป็นพวกๆ	เมื่อได้อาหารมาก็กินด้วยกัน	ไม่มี 
การแย่งชิงกันกิน	 และไม่มีการแอบซ่อนอาหารไว้กินล�าพังตัวเดียว	 ไม่รังแกกันทั้ง 
ตัวเล็กตัวใหญ่	 เวลามีเหตุอันตรายเกิดขึ้นก็ช่วยกันต่อสู้ด้วยความกล้าหาญชาญชัย	 
ไม่หวาดกลัวท้อถอยหรือหลบหลีกปลีกหนีเอาตัวรอดว่าเป็นยอดดี	 โดยปล่อยให้
เพือ่นๆ	ตาย	อาการทกุอย่างของเขาดงักล่าวมา	มนุษย์เรายงัอาจสูเ้ขาไม่ได้	ซึง่น่าอบัอาย 
ที่ความรู้ความสามารถมีมากแต่สู้สัตว์	เช่น	มดแดงไม่ได้

	 ผู้เขยีนยิง่ตวัขีข้ลาดหวาดกลวัทีส่ดุ	ไม่มใีครในโลกทีว่่าขีข้ลาดอ่อนแอจะมาหาญ
สู้ได้	ถ้าไม่อยากแพ้บนเวทีขี้ขลาดของคนไม่เป็นท่า	ฉะนั้นเมื่อพูดถึงความบกพร่อง
แห่งคณุธรรมทีสู่ม้ดไม่ได้	จึงอดทีจ่ะเอาเร่ืองของตวัออกมาตแีผ่ไม่ได้	เพือ่ท่านผู้อ่าน
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ทัง้หลายได้ทราบบ้างว่า	พระขีข้ลาดอ่อนแอกย็งัมใีนศาสนาถงึกบัใครมาแข่งไม่ยอมแพ้ 
ง่ายๆ	แต่ถ้าเป็นความขยนัหม่ันเพยีร	ความกล้าหาญชาญชัยทีน่่าชมเชยแล้ว	ยอมแพ้ 
แต่ยังไม่ขึ้นเวที

	 ความสามัคคีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่า	 เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของ
หมูค่ณะตลอดคนทัง้ชาต	ิมคีวามสามคัคเีป็นพืน้ฐานรับรองไว้	หากขาดความสามคัคี 
เสียอย่างเดียวแม้แต่ร่างกายก็ทนอยู่ไม่ได้	ย่อมแตกสลายอย่างไม่มีปัญหา	แต่ความ
สามัคคีจะมีได้โดยสมบูรณ์ต้องอาศัยแต่ละคนเห็นความส�าคัญของส่วนรวมที่อาศัย 
กันอยู่	ไม่เห็นว่าส�าคัญเฉพาะตัวคนเดียว	เมื่อคนเราเห็นความส�าคัญของกันและกัน	
ว่ามคุีณค่าเสมอกนัในความเป็นมนุษย์ทีอ่าศยักนั	การแสดงออกย่อมไม่เป็นภยัต่อกนั	 
นอกจากเป็นคณุถ่ายเดยีวเท่าน้ัน	ไม่เป็นคนเหน็แก่ตวัจัด	อนัเป็นเหตใุห้เอารัดเอาเปรียบ 
เพือ่นมนุษย์	และเป็นเคร่ืองส่งเสริมความโลภมากไม่มขีอบเขตเหตผุล	เลง็เหน็แก่ได้ 
ถ่ายเดียวอันเป็นช่องทางให้หลวมตัว	จนลืมเพื่อนมนุษย์ว่าเป็นอะไรไป	คนเราจะมี
ความร�่ารวยและเสวยสุขอยู่คนเดียว	 ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ร้อนของผู้อื่นเป็น
จ�านวนมากนั้น	ย่อมเป็นไปไม่ได้	หากเป็นสิ่งที่เป็นไปได้	ปราชญ์ท่านคงสอนให้ตั้ง 
บ้านเรือนบนศีรษะมนุษย์มานานแล้ว	 ความเห็นแก่ตัวจัดอันเป็นมิตรสหายของ 
ความโลภไม่มเีพยีงพอน้ี	นอกจากเป็นภยัแก่ตวัอย่างลกึลบัทีเ่จ้าตวัไม่อาจมองเหน็แล้ว	 
ยงัเป็นภยัแก่ผู้อืน่อย่างไม่มีประมาณ	ท่านจึงสอนให้ละให้ปล่อยวางพอมทีางเยน็ใจบ้าง	 
ส�าหรบัตัวเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นสัตว์ขี้ขลาดอยู่คนเดียวไม่ได้	จะได้เห็น
คณุค่าของกนัและกนัพออยูก่นัได้เป็นผาสกุ	คนเราอาศัยใครและสิง่ใด	ควรถอืผู้น้ัน
และสิ่งนั้นเป็นส�าคัญ	ไม่เหยียบย�่าท�าลายอันเป็นลักษณะคนเนรคุณไม่มีความเจริญ
จีรังถาวร

	 อยู่เรือนให้รักษาเรือน	หมั่นปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดน่าอยู่อาศัยหรือหลับนอน	 
ใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยต่างๆ	ให้หมั่นชะล้างซักฟอกและเก็บรักษาด้วยดี	 
ไม่ทิ้งเกลื่อนกลาดสาดกระจายอันเป็นความเสียหายแก่สิ่งของและตัวเราเอง	ทั้งเป็น 
การส่อนิสยัว่าไม่เอาไหน	ไปอยูก่บัใครกท็�าความหนักใจแก่ผู้รับให้อยูด้่วย	จนกลายเป็น 
คนโลกแคบแม้แผ่นดินถิ่นอาศัยมีอยู่มาก
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	 อาศัยเมอืงซึง่เป็นสถานทีข่องคนหมูม่าก	กใ็ห้ช่วยกันรักษาสถานทีอ่ยูแ่ละท�าเล
ค้าขาย	ตลอดถนนหนทางตรอกซอยทีไ่ปมาหาสูก่นั	อย่าทิง้อะไรให้เกลือ่นกลาดและ
ท�าให้สกปรกรกรุงรัง	คอยแต่เทศบาลจะมาเก็บกวาดรักษาให้	เทศบาลก็คนเราก็คน	 
ท�าให้สกปรกก็ยังท�าได้	 ส่วนท�าให้สะอาดท�าไมจึงท�าไม่ได้ต้องคอยเทศบาล	 หรือ 
กลัวเทศบาลจะปรับไหมใส่โทษเอา	 ถ้าท�าดีดังที่ว่าหากเทศบาลจับไปลงโทษก็กรุณา 
ไปบอกผู้เขียน	 จะพามาเดินขบวนว่ะ	 สิ่งเหล่าน้ีเข้าใจว่าต้องท�าได้	 ถ้าไม่ทอดธุระ
เพราะความขี้เกียจเสียอย่างเดียว

	 อนึ่ง	สิ่งใดที่เป็นสมบัติส่วนรวม	อย่าคะนองมือคะนองเท้าไปแตะต้องเตะถีบ
ท�าลาย	 จะกลายเป็นตัวบุ้งตัวหนอนท�าลายบ้านเมือง	 ซึ่งเป็นของมีค่าส�าหรับอาศัย
แห่งคนในชาติ	ไปบ้านใดเมืองใดให้ถือเหมือนถิ่นฐานบ้านเรือนของตน	จะกันความ 
คะนองต่างๆ	และดัดนิสัยที่เคยเป็นมาเสียได้	ต่างคนต่างอยู่อาศัย	ต่างคนต่างรักษา
ทั่วประเทศเขตแดน	 ความสง่างามน่าดูตลอดความมั่นคงหากเกิดขึ้นเองจากต่างคน
ต่างบ�ารุงรักษา	 ชาติเป็นของคนไทยทุกคน	 สมบัติของชาติเป็นของทุกคนที่อาศัย	 
จึงควรช่วยกันบ�ารุงรักษาให้จีรังถาวร

	 ปกตินิสัยแล้วต้องขออภัยหากผิดพลาดจากความเป็นจริง	คนไทยเราส่วนมาก
นับผู้เขียนด้วยคนหน่ึง	 มักมีนิสัยชอบสะดวกมักง่าย	 ซึ่งออกมาจากความข้ีเกียจ
นั่นเอง	ท�าอะไรจึงมักเอาความสะดวกเข้าว่ากัน	ส่วนผลจะเป็นอย่างไรไม่ค่อยค�านึง	 
สุดท้ายก็เป็นท�านองสุกเอาเผากิน	 สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ	 กฎหมายข้อบังคับระเบียบ 
ต่างๆ	ฯลฯ	ทีต่ราไว้ส�าหรับคนไทยเป็นส่วนมาก	เพราะเป็นเจ้าของประเทศ	ซึง่คนไทย 
เป็นผู้ตราเสยีเอง	ตลอดพระธรรมวนัิยทีท่รงประทานไว้ด้วยความถูกต้องดีงามส�าหรับ
สตัว์โลก	และคนไทยทีเ่ป็นชาวพทุธน�ามาปฏิบตั	ิเพือ่ความสงบสขุแก่ตนและส่วนรวม	
แต่กไ็ม่พ้นทีจ่ะเอาความสะดวกมักง่ายตามใจตวัข้ีเกยีจเข้าไปท�าลาย	ผลทีไ่ด้รับก็คือ
ความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ละเมิดน่ันแล	 นอกจากน้ันยังท�าให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน
เสียหายไปด้วยเพราะความสะดวกตามใจชอบเป็นผู้น�า
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	 กาลใดที่จิตใจประชาชนห่างเหินจากศีลธรรม	 กาลน้ันความเดือดร้อนวุ่นวาย 
นับวันทวีรุนแรงยิ่งขึ้น	ล�าพังกฎหมายเพียงอย่างเดียวซึ่งบังคับแต่ภายนอก	คือกาย
วาจาเท่าน้ัน	ย่อมไม่อาจให้ความสงบสขุแก่หมูช่นได้เท่าทีค่วร	หากจิตใจคนเข้าใกล้ชดิ 
สนิทกับศีลธรรม	 มีธรรมเป็นเคร่ืองปกครองใจ	 ย่อมไม่คิดไม่ท�าในสิ่งที่จะก่อให้
เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น	นอกจากมีความเมตตาสงสารเข้าเคลือบแฝง	เพื่อความ 
สงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นเท่านั้น	คนที่ประพฤติทุจริตต่างๆ	เช่น	ลักขโมยปล้นจี้	
แย่งชิงวิ่งราว	ฉ้อราษฎร์บังหลวง	คดโกงรีดไถเหล่านี้	 เป็นการประกาศอยู่ในตัวว่า 
ไม่มีศีลธรรมภายในใจและความประพฤติบ้างเลย	 คนไม่มีศีลธรรมในใจน่ันแล	 
มักก่อเรื่องราวต่างๆ	ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่หมู่ชนอยู่เสมอมา

	 ดังน้ัน	 ศาสนาจึงมิใช่เร่ืองเล็กน้อย	 แต่ศาสนาเป็นทั้งท�านบกั้นความร่ัวไหล 
แตกซึมแห่งทรัพย์สมบัติ	 ไม่ให้รั้วไหลไปในทางไม่เกิดประโยชน์และเกิดโทษแก่
เจ้าของ	 เป็นทั้งก�าแพงกั้นจิตใจความประพฤติให้เดินออกตามช่องทางแห่งศีลธรรม 
ทีเ่ปิดไว้	ว่าทางน้ันถกูต้องชอบธรรม	อนัเป็นทางสมหวงัดงัใจหมายไม่เป็นอืน่	ทางน้ัน 
ไม่ควรด�าเนินจะน�าทุกข์ร้อนมาสู่ตัวและผู้อื่นไม่มีประมาณทั้งปัจจุบันและอนาคต	 
เป็นทั้งเพื่อนสนิทมิตรอันตายใจ

	 ตามหลักธรรมว่า	พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วและ 
ให้เกิดสุขชนิดไม่มีใครสามารถหยิบยื่นให้ในโลก	 แม้พ่อแม่	 บุตรธิดา	 สามีภรรยา	 
ที่ถือว่ารักกันยิ่งกว่าใครและสิ่งใดๆ	 ในโลกก็ไม่อาจหยิบยื่นให้ได้	 เพื่อนใจของเรา 
คือธรรม	ธรรมคือแก้วสารพดันึกของผู้มีความดทีีไ่ด้สร้างไว้แล้วไม่มสีิง่ใดเสมอเหมือน	 
เป็นทัง้กล้องส่องทางทัง้ใกล้และไกล	ให้ผู้ปฏิบตับิ�าเพญ็เหน็สิง่ต่างๆ	ทัง้โลกเมอืงคน	 
ทั้งโลกเมืองผี	 ทั้งโลกแห่งเทวดาอินทร์พรหม	 กระทั่งโลกุตระอันสูงสุด	 สิ่งก�าบัง 
ทั้งหลายที่มวลสัตว์มัวเมา	 ได้แก่เจ้าจอมมืดคืออวิชชา	 ที่หุ้มห่อจิตใจอย่างมืดมิด 
มองไม่เหน็สิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยัซึง่มีอยู่กบัตวั	จ�าต้องลบูคล�าไปตามยถากรรม	ธรรมเป็น 
เคร่ืองก�าจัดความมืดบอดเหล่าน้ีได้เป็นอย่างดตีามก�าลงัของความเพยีรพยายาม	ผู้ม ี
ความเพียรกล้าก็สามารถก�าจัดได้โดยสิ้นเชิง	 เหลือเฉพาะดวงใจที่บริสุทธิ์กับวิมุตติ
พระนิพพาน	เป็นคู่เคียงกันภายในใจดวงเดียว
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	 ฉะน้ัน	ศาสนธรรมจึงเป็นทีพ่ึง่ของสตัว์โลก	มมีนุษย์เป็นฐานส�าคญั	โดยไม่เลอืก
ชาตชิัน้วรรณะ	ไม่เลอืกคนมีคนจน	คนโง่คนฉลาด	เมือ่ยึดธรรมเป็นทีพ่ึง่	ธรรมย่อม
เป็นที่พึ่งได้ตลอดไป	การด�าเนินการครองชีพทุกแขนง	เช่น	การจ่ายไม่รู้จักประมาณ 
ว่าควรไม่ควร	 จ่ายดะไปไม่มีขอบเขตเหตุผล	 จ่ายจนเป็นนิสัยที่เรียกว่านักจ่าย	 
จ่ายจนเสยีคนและเงินไม่มีค้างกระเป๋า	เหล่าน้ีเรียกว่าความเหลงิในธรรม	ความตระหน่ี 
ถี่เหนียวจนตัวเองก็ยอมอดอยากทั้งที่สมบัติมีอยู ่	 ตระหน่ีจนเข้ากับใครไม่ได้	 
คบกับใครเขาก็รังเกียจ	สมบัติมีมากน้อยแทนที่จะเกิดประโยชน์	แต่กลับเป็นที่เกาะ
ของความตระหน่ีไปจนวนัตาย	กเ็พราะความขาดธรรมเคร่ืองวจิารณ์	จึงไม่มีสตปัิญญา	 
คดิท�าสมบตัใิห้เกดิประโยชน์ได้	เพราะความไม่มธีรรมจึงมักมแีต่ข้าศกึคอืกเิลสย�า่ยอียู่
รอบด้าน	ทัง้ทีโ่ลกเขายกย่องว่ามีความสขุ	แต่ตวัเองกลบัตกนรกหลมุลกึลบัภายในใจ 
ไม่มีใครทราบได้	 นอกจากเจ้าตัวเพียงคนเดียว	 เพราะความมีธรรมจึงพอจะทราบ
หรือทราบเร่ืองนรกหลุมลึกลับน้ีได้ดี	 โดยไม่ต้องถามใครให้เสียเวลาและประกาศ
ความโง่ของตัวให้โลกร�าคาญเปล่าๆ	 ระหว่างคนตระหน่ีถี่เหนียวกับคนที่มีน�้าใจ 
กว้างขวางชอบสงเคราะห์ให้ทาน	ย่อมมคีวามสขุภายในใจผิดกนัอยูม่าก	ตลอดผิวพรรณ	 
วรรณะก็ต่างกัน	 ระหว่างเพื่อนฝูงของคนทั้งสองก็มีมากน้อยต่างกันราวฟ้ากับดิน	 
หินกับเพชรทีเดียว

	 ด้วยเหตุนี้	ธรรมท่านจึงสอนให้คนมีใจกว้างขวาง	ด้วยเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ 
และสตัว์ทัง้หลาย	อย่างน้อยกเ็พือ่ความสมานความสนิทชิดชอบต่อกนั	ยิง่กว่าน้ันมนุษย์ 
และสตัว์ทัง้หลายรักชอบ	ให้ความเคารพนับถอื	ไม่เป็นภัยต่อผู้ใด	ไปทีใ่ดกเ็ป็นสคุโต	 
ให้ความหวังและความพึง่พงิร่มเยน็แก่เพือ่นมนุษย์และสตัว์ทัว่ไป	ผิดกบัความคบัแคบ 
ถี่เหนียวที่มีแต่ความโลภคอยลิดรอน	รีดไถ	เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเป็นนิสัย	ไปที่ใด
ไม่ค่อยมผู้ีอยากคบค้าสมาคม	เพราะกลวัเป็นเหยือ่ทีถ่กูเค้ียวกลนืราวกบัเมีย่ง	คนเรา 
มหีวัใจแม้จะแสนโง่เขลาเบาปัญญาเพยีงไรกอ็ดทราบไม่ได้เมือ่ถกูลดิรอนต้มตุน๋บ่อยๆ	
เน่ืองจากส่วนมากคนโง่และคนซื่อสัตย์สุจริตมักเป็นเหยื่อของคนประเภทร้อยสัน 
พันคมกินไม่เลือกอยู่เสมอ	ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแต่ไหนแต่ไรมา
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	 ความเห็นแก่ตัวเป็นเคร่ืองท�าลายญาติมิตรเพื่อนฝูง	 ความสามัคคีและสังคม
ตลอดความม่ันคงของชาติ	 ให้ร้าวรานแตกแยกจนถึงข้ันแตกทลายได้โดยไม่สงสัย	
ดงัจะเหน็ได้จากส่วนย่อยไปถงึส่วนใหญ่	เช่น	ในวงงานบริษัทห้างร้านทีร่วมก�าลงักนั
ด�าเนินกิจการต่างๆ	ตามเป้าหมาย	แต่คนในวงงานเชื่อถือกันไม่ได้	คอยแต่จะเจาะ
จะไชสมบัติส่วนรวมให้รั่วไหลแตกซึม	เพราะความเห็นแก่ตัวเป็นเครื่องบั่นทอนและ
ท�าลาย	สดุท้ายกล้็มละลายไปไม่รอด	ดงัน้ันท่านผู้เหน็การณ์ไกลของโลกทีร่วมกันอยู่
เป็นหมู่เป็นคณะ	เป็นบ้านเมอืง	เป็นประเทศ	จะได้อยู่กนัเป็นผาสกุร่มเยน็	ปราศจาก 
ภยนัตรายต่างๆ	มคีวามเหน็แก่ตวั	เป็นต้น	จึงสอนให้สละละวางภยัอนัน้ีทีจ่ะคอยขวาง 
และท�าลายผู้อืน่ได้อย่างกว้างขวาง	และสอนให้มคีวามสามคัคใีนระหว่างเพือ่นฝูงและ 
กจิการต่างๆ	ทัว่ประเทศเขตแดนทีม่นุษย์ยงัอาศยักนัอยู	่ให้เป็นปึกแผ่นม่ันคง	เพราะ
ความสามัคคีเป็นก�าลังส�าคัญของหมู่ชนทุกชาติ	 จะเว้นเสียมิได้ถ้าไม่อยากเห็นชาติ
ล่มจม	ในธรรมมีว่า สามัคคี สามัคคานัง ตโป สุโข ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน
เป็นเครื่องท�าลายอุปสรรคต่างๆ	ให้เกิดสุข

	 คนและสตัว์ทีอ่ยูก่นัได้เพราะความสามคัคแีห่งธาตตุ่างๆ	ทีร่วมกันอยู	่หากธาตใุด 
ธาตหุน่ึงเกิดวกิารขึน้มาในร่างกาย	น่ันคอืกายเร่ิมจะแตกสามคัคี	เจ้าตวักเ็ร่ิมไม่สบาย
ขึ้นมาตามส่วนวิการของธาตุมากน้อย	 จ�าต้องรีบรักษาให้หาย	 ไม่ง้ันก็เป็นอันตราย 
ถึงตายได้	สามภีรรยาแยกจากกนัเพราะความแตกสามัคค	ีด้วยความเหน็ไม่ลงรอยกนั	 
ย่อมเป็นความทุกข์มาก	 พ่อแม่กับลูกแตกสามัคคีกันเพราะความไม่ปรองดองกัน	
ย่อมเป็นความระส�า่ระสาย	คนในบ้านเดยีวกนัตลอดในประเทศเดียวกนั	มกีฎหมาย
ปกครองอันเดียวกัน	 เกิดการแตกแยกจากกันเพราะความรู้ความเห็นไม่ลงรอยกัน	 
เพราะการยุแหย่ก่อกวนกัน	 เพราะการปลุกปั่นต่างๆ	 เกิดการประหัตประหารกันให้ 
ล้มตายฉิบหายไปฝ่ายละมากๆ	ทกุแห่งหนต�าบลหมูบ้่านจนทัว่ประเทศเขตแดน	ยิง่กว่า 
คนที่ไม่เคยได้รับการศึกษามาเลย	 เหล่าน้ีล้วนเป็นความเสียหายอย่างคาดไม่ได้
ประมาณไม่ถูก	ทั้งนี้เพราะโทษแห่งความแตกสามัคคีพาให้เป็นไป
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	 ความสามัคคีเท่าน้ันจะสามารถรักษาสมบตัทิัง้ปวง	พร้อมกบัคนทัง้ชาตใิห้ตัง้อยู ่
จีรังถาวรได้	เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆ	ที่ส�าเร็จเป็นผืนขึ้นมาได้	เพราะความรวมแห่ง
เส้นด้ายเส้นไหมทัง้หลายทีน่ายช่างทอขึน้เป็นผืนๆ	เป็นไม้ๆ	เป็นพบัๆ	ถ้วยชามหม้อไห 
ไตถาดตลอดภาชนะเครื่องใช้สอยต่างๆ	ย่อมส�าเร็จขึ้นมาจากสิ่งทั้งหลายรวมตัวกัน

	 บ้านเรือน	 บริษัทห้างร้านที่ใหญ่มโหฬารต่างๆ	 ล้วนส�าเร็จมาจากการรวมทัพ
สัมภาระเครื่องก่อสร้างต่างๆ	มีไม้	เหล็ก	ปูน	หิน	ทราย	เป็นต้น	ที่ยึดเหนี่ยวกันไว้ 
ให้แน่นหนาม่ันคง	 ควรแก่การอาศัยและเป็นอยู่หลับนอนได้อย่างสะดวกสบาย	 
หากสิ่งเหล่าน้ันเร่ิมทรุดโทรมก็แสดงว่าเคร่ืองก่อสร้างต่างๆ	 เร่ิมหมดก�าลังแห่งการ
รวมตัว	หากไม่รีบซ่อมแซมแก้ไขก็ต้องพังทลายลงในวันหนึ่งแน่นอน

	 หญ้าแพรกตามท้องนาเป็นเส้นเลก็ๆ	เมือ่น�ามาเด็ดทลีะเส้นกข็าดได้อย่างง่ายดาย	 
แต่เมื่อน�ามามัดรวมกันจนเป็นมัดแล้ว	 ย่อมไม่อาจเด็ดให้ขาดได้อย่างง่ายดาย	 
การรวมใจ	รวมกาย	รวมทรัพย์	รวมความคิดสติปัญญาในแง่ต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวมของคนหลายคนเข้ากันเป็นก�าลังอันเดียวกันย่อมมีก�าลังมาก	สามารถยัง
กิจการต่างๆ	แม้มากให้ส�าเร็จได้ด้วยอ�านาจแห่งความสามัคคี

	 อน่ึง	บ้านเมอืงอนัมีถนนหนทางตลาดร้านค้าทีท่กุคนต้องอาศยั	สมบตัขิองชาติ
เป็นสมบัติของส่วนรวมที่คนในชาติต้องอาศัย	 ควรถือเป็นส�าคัญและช่วยกันบ�ารุง
รักษาให้สะอาดและม่ันคงถาวรเป็นคู่ของชาติบ้านเมือง	 ไม่ควรบ่อนท�าลายด้วยวิธี
การต่างๆ	ซึ่งเป็นการท�าลายชาติด้วยในขณะเดียวกัน

	 ทุกคนเป็นคนของชาติ	 มีพระมหากษัตริย์และกฎหมายของชาติปกครอง 
อันเดียวกัน	 มีศาสนาเป็นธรรมร่มเย็นเคร่ืองส่องทางด�าเนินชีวิตและด้านจิตใจ 
ไม่ผิดพลาด	ควรช่วยกนัเทดิทนูรักษา	เพราะมนุษย์เราไม่เหมอืนสตัว์ซึง่ไม่รู้จักศาสนา
คอือะไร	ตืน่ขึน้มากเ็ทีย่วหากนิเลีย้งปากเลีย้งท้องไปวนัหน่ึงๆ	และเบยีดเบยีนท�าลายกนั 
ตามประสาของเขาที่ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด	 ส่วนมนุษย์เรารู้ทุกอย่างที่สัตว์ไม่รู้ 
ไม่สามารถ	มนุษย์จึงต่างจากสัตว์ที่ตรงนี้	หากไปท�าเหมือนสัตว์เข้า	ก็เรียกว่าไปแย่ง
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งานของสัตว์มาท�า	ถ้าเขาจะว่าเอาบ้างว่ามนุษย์นี้สิ้นท่าหาทางไปไม่ได้จริงๆ	จึงพากัน 
มาแย่งงานของพวกเราทีเ่ป็นสตัว์ไปเสยีหมด	ดงัน้ีกไ็ม่น่าจะผิด	เพราะพวกเราเป็นมนุษย์	 
ไม่ควรจะท�าตัวเป็นคนสิ้นท่าดังที่สัตว์ต�าหนิ		เพื่อรักษาเกียรติมนุษย์ไว ้	 จึงควร
ประพฤติตัวให้ดี	อย่าเที่ยวฉกลักขโมยของเพื่อนมนุษย์มากินมาใช้	อย่าเบียดเบียน
ท�าลายกัน	 อย่าชิงดีชิงเด่นกันทั้งที่ตนยังไม่มีพอจะแซงออกหน้าเขา	 เดี๋ยวกระต่าย
ซึ่งเป็นสัตว์วิ่งเร็วจะหัวเราะเยาะเอา	 อย่าคดโกง	 อย่ารีดไถเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ 
น่าสงสาร	อย่าเที่ยวหลอกลวงต้มตุ๋นกัน	จงเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน	ซึ่งเป็นสิ่งที่
เชื่อถือกันได้	อยู่ด้วยกันได้	ท�ามาค้าขายร่วมกันได้	จะเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็น

	 เราทุกคนเป็นคนไทย	 เป็นลูกของแผ่นดินไทย	 ผู้เป็นข้าราชการทุกช้ันตั้งแต่
สูงสุดลงมาทุกๆ	แผนกถึงขั้นต�่าสุด	เรียกว่าเป็นคนงานของชาติหรือแรงงานของชาติ	
จึงควรเป็นคนงานที่สุจริตต่อชาติ	 ต่างตั้งหน้าท�างานในหน้าที่	 ไม่เป็นคนทุจริตต่อ 
หน้าที่หรือทรยศต่อชาติ	 ด้วยการประพฤติตัวเป็นข้าศึกต่อบ้านเมืองดังกล่าวมา	 
จะกลายเป็นคนงานกาฝากคอยดูดกนิสมบตัเิงินทอง	เป็นต้น	อนัเป็นเน้ือหนังของชาติ 
ให้ร่อยหรอลงไป	เพราะการดูดกินไม่อิ่มพอของจ�าพวกกาฝาก	เมื่อหนักเข้าชาติก็ไป 
ไม่รอดต้องจอดจม	ส่วนพวกกาฝากแทนทีจ่ะเจริญรุ่งเรืองด้วยการกนิแบบน้ัน	แต่ต้อง 
พงัทลายไปกบัชาตไิม่สงสยั	คดิดอูวยัวะช้างสารทัง้ตวัทีถ่กูเชอืดเฉือนออกทลีะชิน้ละอนั 
ไม่ลดละปล่อยวาง	 จากบุคคลหลายเพศหลายวัยที่รุมกันเอาเน้ือหนังไปกินไปขาย 
ไม่หยดุหย่อน	สดุท้ายแม้กระดกูชิน้เดยีวของช้างทัง้ตวักไ็ม่มเีหลอืหลออยูไ่ด้	ช้างสาร 
ทั้งตัวยังน้อยไปไม่พอกับการเชือดเฉือนท�าลาย

	 แม้แต่ภเูขาหนิแท่งทบึทัง้ลกูกย็งัไม่พอกบัการท�าลายของคนหมูม่าก	ทีค่วามอยาก 
ไม่มีวันอิ่มพอ	ต้องถูกพังราบเป็นหน้ากลองไปในไม่ช้า	สมบัติของชาติมิได้กองใหญ่
เท่าภูเขาหรือแผ่นดนิ	เมือ่ถกูท�าลายจากบคุคลผู้เหน็แก่ตวัไม่หยดุยัง้	จ�าต้องพงัทลาย
ลงโดยไม่ชกัช้า	หากคนไทยเราไม่อยากประสบพบเหน็เมอืงไทยพงัทลายล่มจมลงด้วย
วธิกีารท�าลายต่างๆ	ดงักล่าวมา	กค็วรเหน็โทษของความรู้สกึและการท�าลายล้างแบบน้ี	 
แล้วต่างคนหันหน้าเข้าสู่ความรักชาติ	 ความสามัคคีและสงวนสมบัติของชาติไว้ 
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อย่างมัน่คง	อย่าพากนับ่อนท�าลายด้วยวธิกีารต่างๆ	ทัง้ทีก่�าลงัประกาศให้โลกทราบว่า 
ตนพฒันาประเทศชาตด้ิวยการท�าถนนหนทาง	เป็นต้น	แต่อบุายแห่งการเจาะไช	เพือ่ 
ความร่ัวไหลแตกซมึของเงินในกรมกองพฒันา	กก็�าลงัคบืคลานไปด้วยในขณะเดยีวกนั

	 การท�าลายชาตซิึง่เป็นเน้ือหนังของตวัเอง	คนไทยเรามกัท�าลายกนัแบบน้ีจนชนิ
ชาหน้าด้าน	หมดยางอายประจ�าชาติมนุษย์	ชาติก็ค่อยๆ	ทรุดโทรมและล่มจมลงไป
ทีละเล็กละน้อย	จนสุดท้ายก็อาจจะเหลือแต่ความหลังที่น่าทุเรศ	แต่ช่วยอะไรไม่ได้

	 ขณะที่ยังไม่สายเกินไปก็น่าจะพากันแก้ไขเสียแต่บัดน้ี	 ถ้าไม่ปล่อยให้มณฑล 
วังสะพุงกางขวางงานสุจริตไปเสียสิ้นจนหาทางแก้ไม่ได้	 ก็นับว่าเป็นกรรมของสัตว์ 
ผู้เหน็แก่ตวัแก่พงุไม่มอีะไรใหญ่ย่ิงกว่า	แม้แผ่นดนิทีว่่าเป็นสมบตัทิีรั่กสงวนของชาติ
กเ็ป็นของเลก็นิดเดยีว	เพราะอ�านาจแห่งความโลภ	ความเหน็แก่ตวัครอบง�าจนมืดมดิ 
มองไม่เห็น

	 การทจุริตต่อชาตด้ิวยการแทะเลม็หรือกอบโกยน้ันมใิช่เร่ืองเลก็น้อยเลย	เพราะ
เป็นการท�าลายสมบตัแิละคนของชาต	ิความมัน่คงของชาตใิห้หมดก�าลงัและล่มจมไป 
ในทีส่ดุ	เน่ืองจากผู้ท�าลายมีมากต่อมากด้วยกนั	เม่ือรวมสมบตัทิีถ่กูท�าลายเดือนหน่ึงๆ	 
เข้าด้วยกนัแล้ว	อาจมากกว่าเงินเดอืนข้าราชการทกุๆ	แผนกทัว่ประเทศเสยีอกี	เพราะ
ความร่ัวไหลน้ันไม่มปีระมาณ	โอกาสเท่าน้ันเป็นส�าคญัของผู้แสวงผลประโยชน์ส่วนตวั	
มีโอกาสหรือช่องทางมากก็กอบโกยมาก	โดยไม่มีค�าว่าพอละ	เดี๋ยวท้องแตก	ผู้ใหญ่ 
ผู้น้อยมีอ�านาจหน้าที่โอกาสต่างกันและมีทางท�าได้มากน้อยต่างกัน	 ส่วนเงนิเดอืนนัน้
มอีตัราตายตวัของแต่ละคนซึง่พอก�าหนดได้	ส�าหรับความร่ัวไหลไม่มปีระมาณตายตวั
และนับวันทวีคูณ	จะทราบได้โดยยาก	บางรายเดือนหนึ่งๆ	 เป็นแสนๆ	หรือล้านๆ	 
ตามอ�านาจเถือ่นออกแผลงฤทธิใ์ครจะไปทราบได้	แม้เจ้าของเองยังไม่อาจทราบได้ว่า	
นับแต่วันริเริ่มวิธีการอันลึกลับนี้มาจนปัจจุบันรวมแล้วเท่าไร	เพราะท�าอยู่เป็นอาจิณ	 
ต่างคนต่างด�าเนินตามแผนการของตน	หลายคร้ังหลายหน	หลายเดอืนหลายปี	กม็าก 
จนนับไม่ได้ไปเอง	 ความมากแบบน้ีจึงมากด้วยการท�าลายสมบัติและประเทศชาต	ิ 
จะเป็นประเทศใดกต็าม	จะทนความมากด้วยการท�าลาย	ตัง้อยูแ่น่นหนาม่ันคงไปไม่ได้	 
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ต้องล่มจมไปในที่สุด	จึงไม่อยากพบเห็นความล้มลุกคลุกคลาน	ตลอดความล่มจม 
ฉิบหายของประเทศทีม่คุีณค่ามหาศาล	ซึง่ถกูบ่อนท�าลายด้วยวธิกีารต่างๆ	จากมนุษย์ 
ใจด�าอ�ามหิตที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้ใด	 ยิ่งไปกว่าการแสวงผลประโยชน์แก่ตนและ 
พวกของตน	 บนศีรษะของเพื่อนมนุษย์ทั้งชาติ	 ที่ก�าลังกระเสือกกระสนหวังพึ่งชาติ
เดยีวกันอยูอ่ย่างกระหายใจจะขาด	แต่แล้วกม็าเจอเอาผีตวักระหายเลอืดอย่างเตม็เปา	 
ทีค่อยดดูเลอืดเน้ือผู้อืน่ไม่มีวนัอิม่พอ	ด้วยจิตใจคบัแคบตบีตนัจนตวัเองกแ็ทบหาช่อง 
หายใจไม่ได้

	 ความจริงพระพทุธศาสนาออกมาจากท่านผู้มีจิตใจอนัเบกิบานกว้างขวาง	ยิง่กว่า 
ท้องฟ้ามหาสมุทร	คือพระพุทธเจ้า	พระองค์เสด็จออกทรงผนวชด้วยความเสียสละ 
ดังทีโ่ลกทราบกนั	ทรงปฏบิตับิ�าเพญ็ด้วยความเสยีสละเพือ่ธรรมและโลกจริงๆ	ทรงตดั 
ความห่วงใยเสยีดายใดๆ	ทัง้สิน้แม้พระชนมชพี	เวลาได้ตรัสรู้แล้ว	น�าธรรมออกประกาศ 
สอนโลกก็ทรงน�าออกด้วยพระเมตตา	 ซึ่งจัดว่าเป็นการเสียสละอย่างเอกไม่มีเสมอ 
เหมอืนในไตรภพ	อรรถธรรมทีป่รากฏให้พวกเราชาวพทุธได้ศกึษาปฏบิตัแิละการไหว้บชูา 
เร่ือยมาจนปัจจุบนั	กล้็วนเป็นผลแห่งพระเมตตาสดุส่วนทีป่ระทานไว้แก่โลก	มไิด้หวงั
อะไรจากใครแม้แต่น้อยเป็นเคร่ืองตอบแทน	ซึง่ควรเทดิทนูอย่างยิง่ว่าพทุธศาสนาคอื
เคร่ืองหมายแห่งความเสียสละอย่างเอกของพระพุทธเจ้า	 ผู้เป็นจอมพระเมตตาของ 
สตัว์โลก	แต่พวกเราทีเ่ป็นชาวพทุธเกอืบทัง้ประเทศ	ระลกึไม่ได้บ้างหรืออย่างไรในธรรม 
เหล่านี้

	 ความปีนเกลยีวราวกบัคูแ่ข่งธรรม	ระหว่างความคบัแคบตบีตนักบัความเมตตา 
กว้างขวาง	รู้สกึจะเพิม่ก�าลงัในการแข่งธรรมข้ึนเร่ือยๆ	ประหน่ึงเราเป็นพทุธรบกบัธรรม 
ของตวั	และจะกลายเป็นผู้แพ้อธรรมคอืความคับแคบเหน็แก่ตวัไปในทีส่ดุ	ราวกบัจะ
ลบล้างศีลธรรมอันดีงามไม่ให้มีเหลือหลอตกค้างอยู่ในหัวใจมนุษย์บ้างเลย

	 ในขณะเดียวกันกับทีศ่ลีธรรมถูกลบล้างไปจากดวงใจมนุษย์	สิง่ทีไ่ม่พงึปรารถนา 
คือความทุกข์ความอัดอั้นตันใจนานาชนิดที่ไม่คาดฝัน	 จะรุมกันเข้ามาประชิดกับ 
ดวงใจมนุษย์ชนิดคาดไม่ถึงอย่างรวดเร็ว	 เพราะโลกที่มีแต่กิเลส	 โลภะตัณหา 
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ตาเป็นไฟ	เป็นเจ้าอ�านาจท�าการปกครองมวลสัตว์ถ่ายเดียว	โดยไม่มีธรรมเป็นเบรก
ห้ามล้อไว้บ้างเลยน้ัน	 ใครจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ตาม	 ต้องเป็นเหมือนช้าง
ตัวตกมันที่ถูกนายควาญของมันซึ่งอยู่บนหลัง	สับเขกลงบนหัวอย่างเต็มแรงด้วยขอ 
อันแหลมคม	 ได้ยินแต่เสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด	 และยอมจ�านน	
กระเทือนไปทั่วจักรวาลราวกับเสียงฟ้าร้องนั่นแล

	 ค�าว่าทุกข์แม้น้อยนิด	 ไม่เคยมีสัตว์โลกรายใดรักชอบและปรารถนากันเลย	
ต่างก็กลัวและขยะแขยงกันแต่ไหนแต่ไรมา	 หากจะมีก็อาจจะได้พบได้เห็นกันใน
สมัยปัจจุบัน	ขณะที่ศีลธรรมซึ่งเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกตลอดมา	ก�าลังถูกต�าหนิ 
ลบล้างด้วยความรู้ความเห็นการกระท�าต่างๆ	 ของสมัยปัจจุบัน	 ซึ่งก�าลังหมุนเข้า 
ใกล้ชิดติดพันกับจรวดดาวเทียมโดยล�าดับน่ีแล	 ทั้งน้ีอาจเห็นความสงบสุขที่เป็นมา	
เพราะศลีธรรมเป็นของเก่าแก่	ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของครึล้าสมัยไปนานแล้ว	หากมามวั 
ถืออยู่ก็อาจพาให้ตนครึและล้าสมัยไปด้วย	 ควรเปลี่ยนทิศทางและวิธีการเสียใหม ่
ก็อาจมีทางเป็นไปได้

	 แต่ไม่ควรลืมว่าร่างกายธาตุขันธ์และจิตใจของสัตว์ทั่วโลก	เป็นสิ่งที่อาภัพและ
แตกสลายได้ด้วยความทุกข์ทรมานเบียดเบียนหรือบีบบังคับ	 เพราะร่างกายจิตใจ 
เปรียบเหมอืนต้นไม้ใบหญ้า	ความทกุข์ทรมานเปรียบเหมอืนน�า้ร้อน	เม่ือรดลงบนต้นไม้ 
ใบหญ้าต้นใด	ต้นน้ันจะต้องยบุยอบและตายไปไม่อาจต้านทานความร้อนได้	การผลติ
ทกุข์ขึน้ด้วยความรู้ความเหน็ทีม่คีวามอยากความทะเยอทะยานเป็นผู้บงการ	ผลทีไ่ด้รับ 
มากน้อยต้องไม่พ้นกายกับใจจะเป็นผู้รับเคราะห์กรรมน้ันๆ	 กายใจของสัตว์โลก 
เป็นสมบัติที่รักสงวนยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด	 จึงไม่สมควรที่จะพาคิดพาท�าในสิ่งที่เป็นภัย 
แก่ตน	ด้วยความคะนองผยองตนนอกลู่นอกทางที่คติธรรมไม่นิยม

	 ปราชญ์ทัง้หลายท่านศกึษาปฏิบตัแิละรู้เหน็คตธิรรม	น�าสตัว์โลกไปในทางสงบสขุ	 
มไิด้น�าเข้าป่าเข้ารกตกเหวเลวทรามอนัเป็นสิง่ไม่พงึปรารถนาใดๆ	ทัง้สิน้	ผู้ปฏบิตัติาม
ปราชญ์ฉลาดตามคลอง	 ไม่จองหองอวดดีไปดับไฟนรก	 ซึ่งราวกับไปดับความร้อน 
บนดวงอาทติย์	ชือ่ว่าเป็นผู้มธีรรมเป็นหลกัใจ	หลกัความประพฤตกิารด�าเนิน	จะเป็น 
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ผู้เพลิดเพลินในสมบัติอันเกิดจากความประพฤติดีของตนทั้งปัจจุบันแลอนาคต	
ส่วนผู้ศึกษาและด�าเนินแหวกแนวจากคติธรรมย่อมเป็นผู้หมดหวัง	ทั้งที่ว่าตนฉลาด
แหลมคม	เวลาไปโดนของคมยิง่กว่าความฉลาดเข้า	ต้องยอมรับกรรมทีต่นเคยอวดดี
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	เช่นเดยีวกนักบัเสอืร้ายทีเ่ข้าใจว่าตวัฉลาดสามารถทกุแง่ทกุมมุ 
เวลาที่ยังไม่โดนจับ	 แต่พอถูกจับได้ลวดลายก็หายไปเหลือแต่ความสิ้นท่าที่มีโทษ 
เต็มตัว	ใครๆ	จึงไม่ควรอวดรู้อวดฉลาด	ทั้งที่ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	เหมือนกับ 
โลกทั่วไปไม่มีอะไรเป็นพิเศษ	 เพราะสิ่งที่สุดวิสัยของตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 ใจ	 
ของสัตว์โลกจะสัมผัสรับรู้ได้ยังมีมากต่อมาก	 และมากกว่าที่รู้ๆ	 เห็นๆ	 กันอยู่ด้วย
อายตนะธรรมดาเราเป็นไหนๆ	 ฝูงเป็ดที่ว่ายน�้าข้ามสระหน้าบ้านได้ก็ว่าตัวเก่งกาจ
สามารถ	 แต่มหาสมุทรทะเลซึ่งกว้างแสนกว้างลึกแสนลึก	 ที่ฝูงเป็ดยังไม่เคยพบ 
เคยเหน็นับแต่วันเกดิมา	ยงัมอีกีมากกว่าน�า้ในสระหน้าบ้านเป็นไหนๆ	ฝูงเป็ดจึงคยุโม้ 
ได้เตม็ปาก	หากคนบางพวกได้ยนิฝูงเป็ดทีพ่ดูอวดตวัว่าว่ายน�า้สระหน้าบ้านเก่งกอ็าจ
เห็นด้วย	 และเชื่อว่าเก่งจริง	 เรือสู้ไม่ได้	 เพราะตนว่ายน�้าไม่เป็นและยังไม่เคยเห็น
มหาสมุทรทะเลอันกว้างใหญ่	 ตลอดเรือที่เดินทะเลกับเขา	 ส่วนจ�าพวกที่จัดเจนใน
มหาสมุทรทะเลมาแล้ว	ก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ชนิดหนึ่งที่ว่ายน�้าเป็นเท่านั้น	 
ส่วนมหาสมุทรทะเลหลวงน้ัน	 เป็นวิสัยของเรือเดินทะเล	 ข้อน้ีฉันใด	 ข้ออุปไมยก็ 
ฉันน้ัน	ปราชญ์ทัง้หลายมพีระพทุธเจ้าเป็นต้น	เป็นผู้ฉลาดแหลมคมเหนือวสิยัมนุษย์ 
สามัญเราอยูม่ากราวฟ้ากบัดิน	ถ้าเทยีบกบัคนกเ็หมอืนคนทีจั่ดเจนในมหาสมทุรทะเล	 
ถ้าเทียบกับเรือก็คือเรือเดินสมุทรทะเล	 จึงทรงสามารถฉลาดรู้ทั้งในสิ่งที่มนุษย์
ธรรมดารู้	ทั้งในสิ่งที่มนุษย์เทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายไม่อาจรู้ได้	จึงทรงสั่งสอนได้ 
ทัง้โลกธรรมดาและโลกลกึลบัทีใ่ครๆ	ไม่อาจรู้เหน็และสัง่สอนได้	ความรู้ความสามารถ 
ของคนธรรมดาสามัญเรา	 เท่ากับความรู้และความสามารถของฝูงเป็ดที่ว่ายน�้า 
สนุกเพลินอยู่กับสระหน้าบ้าน	ส่วนความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้า	 เทียบกับ
มหาสมุทรและเรือเดินทะเล	ที่ผิดกับฝูงเป็ดและสระหน้าบ้านอยู่มากจนไม่อาจน�ามา
เทียบกันได้	
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	 ด้วยเหตน้ีุจึงไม่มีความรู้ใดในแหล่งไตรภพทีใ่ครตามเรียนจบด้วย	แต่ยงัมกีเิลส
เคร่ืองปิดบังอยู่บนหัวใจ	 พร้อมทั้งค�าสั่งสอนหรือลัทธิใดก็ตาม	 ถ้ายังอยู่ใต้อ�านาจ
ของกิเลสดังกล่าว	 ที่จะให้ความเสมอภาคพร้อมด้วยความสนิทสนมแก่มวลสัตว์	
เหมือนค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงสิ้นกิเลสความเห็นแก่ตัวสิ้นเชิงแล้วนั้นไม่ได้	
การประกาศธรรมสอนโลกก็ทรงประกาศด้วยพระเมตตาล้วนๆ	เสมอต้นเสมอปลาย	
ไม่มีพิษสงใดๆ	 แม้แต่น้อยเจือปนอยู่ในวงศาสนธรรมน้ันเลย	 ธรรมดาความรู้ของ
คนมีกิเลสทั่วๆ	ไป	ส่วนมากมักมีเพื่อคนอื่น	โดยกิริยาอันเป็นเหยื่อล่อปลา	สุดท้าย
ก็เพื่อต้มหัวปลานั่นเอง	ค�าว่าเอาอาหารเลี้ยงปลาไม่ค่อยมีในความรู้หรือลัทธิของผู้มี
กิเลสบนหวัใจ	ส่วนศาสนธรรมเป็นอาหารเลีย้งปลาล้วนๆ	ไม่มเีล่ห์เหลีย่มเพือ่ทบุหวั
ปลาต้มหวัปลาเป็นอาหารอยู่ในธรรมของพระพทุธเจ้าเลยแม้แต่น้อย	จึงเป็นศาสนธรรม
ที่ฝากเป็นฝากตายได้ตลอดมาและตลอดไปอย่างไม่มีข้อกังขา
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ธรรมสถิต

	 ค�าว่า	 ธรรมเน้ือแท้	 เป็นธรรมที่กว้างขวางและละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมาก 
มาตลอดอนันตกาล	 เป็นธรรมที่คาดไม่ได้ประมาณไม่ถูก	 ไม่มีอะไรในโลกสมมุติ
เปรียบเทียบให้เหมือนได้	 ไม่เคยลดธรรมชาติของตนลงสู่ความหยาบ	 หรือก้าวข้ึน 
สู่ความละเอียดอันเป็นลักษณะลุ่มๆ	ดอนๆ	สูงๆ	ต�่าๆ	ดังโลกสมมุติทั่วไปเป็นกัน
อยู่ตลอดเวลาน้ีเลย	 ธรรมน้ีเพียงเอ่ยชื่อเท่าน้ัน	 โลกมนุษย์ส่วนมากมักเข้าใจกัน	 
เฉพาะอย่างยิ่งผู้นับถือพระศาสนาซึ่งมีธรรมเป็นแกน	มีธรรมเป็นหลักประจ�าศาสนา
ของตนๆ	 ย่อมจะเข้าใจได้ทันที	 นอกจากผู้ไม่สนใจ	 หรือโลกที่ไม่มีศาสนาเท่าน้ัน	 
จึงไม่เข้าใจแม้ธรรมจะมีประจ�าโลกมานานและสัมผัสกับตนอยู่ตลอดเวลา	 ส�าคัญที่ 
ผู้สนใจอยากทราบหรือไม่	มากกว่าเหตุอื่นๆ	ผู้ประสงค์อยากทราบย่อมมีทางทราบ
และรู้เห็นได้ตามก�าลังของตน	 พระพุทธเจ้าทุกๆ	 พระองค์ที่ทรงค้นพบธรรมน้ีและ
น�ามาสั่งสอนโลก	 ก็ทรงทราบได้ด้วยสาเหตุแห่งความอยากทราบอยากรู้เห็นธรรม	
จึงทรงพยายามปฏิบัติบ�าเพ็ญเต็มพระสติปัญญาความสามารถ	 จนได้ตรัสรู้ธรรม 
ประจักษ์พระทยั	ทัง้น้ีเพราะธรรมเน้ือแท้มอียูใ่นโลกตลอดเวลา	อกาลโิก	เป็นแต่โลก 
ไม่สามารถฉลาดรู้ธรรมได้	เพราะความโง่เขลามดืบอดปิดบงัใจทีค่วรแก่การรู้เหน็ธรรม 
ทัง้หลายไว้	ไม่ให้มองเหน็ความจริงต่างๆ	อนัเป็นสายทางก้าวเข้าสูธ่รรมเน้ือแท้เท่าน้ัน	
ธรรมแท้นี้แลที่ศาสนาต่างๆ	 ยึดมาเป็นใจกลางแห่งศาสนาของตนๆ	ตามความรู้สึก 
ลกึตืน้หนาบางของผู้นับถอืศาสนาน้ันๆ	ฉะน้ันค�าว่า	ธรรม	จึงเป็นค�าไพเราะเสนาะน่ิม 
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อ่อนหวานสมานจิตใจให้ซาบซ่านไปด้วยธรรมไม่มีเวลาอิม่พอ	เพราะธรรมเน้ือแท้น้ัน
ประเสริฐสุดไม่มีสิ่งใดเหมือน	ไม่มีสิ่งใดทัดเทียมเสมอได้ในโลกทั้งสาม

	 หากธรรมเน้ือแท้น้ัน	 พึงเป็นวัตถุสมบัติที่จะควรน�าออกสังคมหรือร้านค้า 
พอโลกได้ชมบ้าง	เหมอืนสมบตัหิรือสนิค้าต่างๆ	ของโลก	ทัง้กรรมกอ็�านวยพอให้เป็น
ไปได้แล้วไซร้	สัตว์ทุกประเภททั้งมีร่างหรือหาร่างมิได้	ทั้งร่างเล็กร่างใหญ่	ทั้งในน�้า 
บนบกใต้ดนิบนอากาศ	ตลอดภตูผีทกุก�าเนิด	ทวยเทพทกุชัน้ทกุภมูใินสามภพ	ซึง่ยังมี 
ความบกพร่องต้องการความสมัผัสเคร่ืองส่งเสริมความสขุความไพบลูย์	และมีโอกาส
เข้าชมธรรมสมบตัทิีน่�าออกแสดงน้ีด้วยตวัเอง	บรรดาสตัว์โลกทัง้มวลทีเ่ข้าชม	จะไม่มี
สัตว์ชนิดใดรายใดมีความเบื่อหน่ายอิ่มพอในสมบัติน้ัน	 แล้วหวนกลับคืนสู่ถิ่นเดิม 
ของตน	หรือเกิดความพสิดารแหวกแนว	โดดลงนรกเสวยทกุข์แข่งธรรมสมบตัน้ัินเลย	 
โดยเห็นว่าสู้ไปนอนหาเหาเกาหมัดอยู่ในแดนนรกไม่ได้	สนุกดีกว่าดังนี้	แต่จะพากัน
ลืมวันลืมคืนลืมเดือนลืมปี	ลืมความทุกข์ยากต่างๆ	โดยสิ้นเชิง	แม้มวลมนุษย์เรามี 
ผู้เขียนเป็นตัวการส�าคัญที่มักมีนิสัยขี้เกียจในการบ�าเพ็ญธรรมก็ตาม	 แต่กลัวจะลืม
ทกุสิง่ทกุอย่างในแดนสมมตุ	ิอย่าว่าแต่เมอืงมนุษย์ทีถ่อืว่าสนุกสนานจนลมืเน้ือลมืตวั
ลืมอายุสังขาร	ลืมเป็นลืมตายอย่างไม่มีวันตื่นนี่เลย

	 ขณะทีพ่ากนัชมธรรมสมบตั	ิด้วยความดดูดืม่เพลดิเพลนิพอเป็นขวญัตาขวญัใจ
อยูเ่วลาน้ัน	เกดิมีเสยีงธรรมบนัดาลประกาศออกมาว่าหมดเวลาแล้ว	กรุณาพากนักลบั
ถิน่ฐานบ้านเรือนทีอ่ยูข่องตนเถดิ	และเป็นเชงิประกาศเตอืนให้รู้สกึตวัว่า	ใครต้องการ 
ธรรมสมบัติที่ก�าลังชมกันอย่างเพลินตาเพลินใจเวลาน้ีไปครองเป็นสมบัติของตน 
โดยสมบูรณ์	 ไม่มีใครมายื้อแย่งแจ้งเวลาให้เสียหวังดังที่เป็นอยู่นี้เลย	 กรุณาพากัน
กลับไปบ�าเพ็ญให้เต็มสติก�าลังความสามารถของตนๆ	 เถิด	 การท�าบุญให้ทานหาก 
มกี�าลงัพอท�าได้วสิยัอ�านวย	กก็รุณาพากนับ�าเพญ็โดยสม�า่เสมอ	อย่าลดละปล่อยวาง	 
อย่าเป็นคนเป็นสตัว์ตระหน่ีถีเ่หนียว	เพราะความตระหน่ีคอืความเหน็แก่ตวั	ซึง่นับเป็น 
กิเลสตัวเหนียวแน่นแก่นแห่งความโลภ	ความเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นที่สุด	เข้ากับใคร 
ไม่ได้	 เขารังเกียจและเกลียดกลัวจะไปกัดแทะฉีกกินเนื้อกินหนังเขาเข้าอีก	ปราชญ์
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ทัง้หลายท่านกลวักัน	ทีก่ล้าหาญก็อาจจะเป็นจ�าพวกแบกหามกเิลสชนิดน้ันไว้บนหวัใจ	
โดยไม่รู้จักพษิสงของมันว่าเคยท�าลายตวัเองและโลกมาแล้วเพยีงไรเท่าน้ัน	จึงพากนั 
ถนอมรักษามันไว้บนเศียรคือหัวใจ	 ไม่สะดุดใจเห็นโทษพอได้คิดท�าลายมันบ้าง 
ด้วยความเสียสละ	 เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นหรือประโยชน์ส่วนรวม	 สมกับตนขี้ขลาด	
มนุษย์ข้ีกลวัต้องอาศยักันอยูเ่ป็นหมูเ่ป็นคณะ	เป็นบ้านเป็นเมอืงเป็นประเทศ	เร่ือยมา 
แต่ดกึด�าบรรพ์	ไม่สามารถก�าจัดความขีข้ลาดหวาดกลวัออกบ้างเลย	สูส้ตัว์บางชนิดที่
เขาชอบอยู่ตัวเดียวก็ไม่ได้	เมื่ออาศัยกันอยู่ก็ไม่เห็นคุณค่าของกันและกัน	ยังยื้อแย่ง 
แข่งดีกัน	 เอารัดเอาเปรียบกัน	 คดโกงกัน	 รีดไถกัน	 กดขี่ข่มเหงกัน	 ท�าลายและ 
เบยีดเบยีนกนั	หลอกลวงต้มตุน๋กนัด้วยกลอบุายต่างๆ	โดยถอืว่าตวัเก่งกว่าเพือ่นมนุษย์ 
ด้วยกนั	เมือ่ถกูไล่ให้ไปอยูค่นเดยีวกไ็ม่ยอมไป	เวลาอยูก่บัเพือ่นมนุษย์กไ็ม่เหน็คณุค่า 
ของเขา	อยากท�าอะไรก็ท�าตามแต่กิเลสความเห็นแก่ตัวจัดพาไปลอกคราบใครเมื่อไร	
เป็นต้องไปต้องท�า	 ไม่มีหิริโอตตัปปธรรมแฝงอยู่ในใจบ้างเลย	 เวลาชมธรรมสมบัติ
กลบัไปแล้วอย่าพากันท�าอย่างน้ีอกี	เพราะน้ีเป็นกริิยาการกระท�าของเปรตผี	ของสตัว์
นรกที่ไม่เคยทราบเร่ืองศีลเร่ืองธรรมว่าเป็นอย่างไรมาแต่ก�าเนิดเขา	 และมิใช่กิริยา
การกระท�าของมนุษย์ผู้แผ้วถางทางไปพระนิพพาน	เพื่อชมธรรมสมบัติอันเป็นธรรม
เหนือโลก

	 เพยีงได้ยนิเสยีงธรรมบนัดาลประกาศสัง่สอนโดยสงัเขปพอเป็นแนวทางเท่าน้ัน	
บรรดาสัตว์โลกผู้ได้ชมและได้ฟังธรรมประกาศเตือนสติแล้วให้พากันกลับไปถิ่นฐาน
ของตนๆ	หากสตัว์โลกอยูใ่นวสิยัทีจ่ะกลบัตวัและปฏบิตัติามได้	คงจะไม่มีสตัว์รายใด 
ฝืนดื้อด้านมีสันดานเปรตผีอีกต่อไป	 อย่างไรก็ต้องกระหยิ่มยิ้มย่องผ่องใสต่อธรรม 
ทีป่ระกาศ	และพยายามตะเกยีกตะกายบ�าเพญ็คณุงามความดทีัง้หลายอย่างสดุก�าลงั	
ดไีม่ดอีาจลมืกนิอยูห่ลบันอน	เพราะความดดูดืม่ในธรรม	มแีต่ตัง้หน้ากล้าตายต่อการ 
บ�าเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลาย	 ที่จะพาให้ได้ชมธรรมสมบัติอันประเสริฐด้วยความ
ไม่ท้อถอยอ่อนแอ
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	 หากเป็นมนุษย์เรา	ผู้เขยีนชกัจะอวดความเชือ่ของตน	ว่าไม่มสีตัว์โลกในแหล่ง
แห่งภพภมูใิดจะหาญสูม้วลมนุษย์ได้	ในการบ�าเพญ็คณุงามความดทีัง้หลายเพือ่ธรรม 
สมบตัน้ัิน	การให้ทานกจ็ะเก่งกล้าสามารถ	แม้หน่อโพธญิาณทีเ่ก่งในการบ�าเพญ็ทาน
เกอืบจะสูไ้ม่ได้	เพราะให้ทานด้วยก�าลงัน�า้ใจสดุส่วน	การรักษาศลีทกุประเภทกน่็าจะ 
ไม่มีค�าว่าด่างพร้อยขาดทะลุเลย	 ตลอดวันสลายวายชนม์	 เพราะรักษาด้วยความ 
เห็นค่าของศีลเพื่อธรรมน้ันจริงๆ	 สัตว์ชนิดต่างๆ	 ที่เคยหวาดกลัวต่อภัยมนุษย์มา 
ประจ�านิสยั	ต่างกจ็ะมคีวามอยูเ่ยน็เป็นสขุโดยทัว่กนัตลอดกาลสถานที	่เพราะต่างกไ็ด้
ไปชมธรรมอนัประเสริฐสงูสดุมาแล้ว	ซึง่ควรจะมคีณุค่าต่อจิตใจอย่างหาทีเ่ปรียบมไิด้	 
ใครอยู่ที่ไหนก็เป็นแดนสวรรค์ขึ้นมาในถิ่นของตน	 ทั้งที่ยังไม่ถึงธรรมดวงน้ัน	 
สมบัติต่างๆ	ในครอบครองที่รักหวงแหนก็จะไม่สูญหาย	เพราะการท�าลายและขโมย 
ของกนัและกนั	ต่างคนทีเ่ป็นเจ้าของกน็อนหลบัสนิทจิตแจ่มใส	ไม่ว้าวุ่นขุน่มวัด้วยสมบตัิ 
และโจรขโมยเหมือนแต่ก่อน	สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักสลักจิตและเป็นคู่มิตรกับความ
ระแวงฝังอยู่ในหัวอกแทบจะเป็นโรคประสาทอยู่ทุกวันเวลา	 หรือผู้ที่เป็นอยู่แล้วก ็
นับวันจะเบาบางสร่างซาลงโดยล�าดับ	กลบัเป็นคูพ่ึง่เป็นพึง่ตายกนัอย่างสนิทใจ	ลกูหลาน 
ญาติมิตรสายโลหิตของใครที่ผู้ปกครอง	 ซึ่งเคยเป็นกังวลหนักใจมาแต่ก่อน	 ต่างก็
จะมีความสงบร่มเย็นโดยทั่วกัน	 ไม่มีตัวบุ้งตัวหนอนคอยแทะกัดชอนไช	 อยู่ที่ใด 
ไปที่ใดก็สะดวกกายสบายใจ	 แม้โลกที่อยู่อาศัยก็จะกลายเป็นโลกที่มีความสัตย ์
ความจริงต่อกัน	 ไม่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความโกหกหลอกลวงต่างๆ	 ดังที่เป็นอยู่ 
เวลาน้ี	 ซึ่งน่าอกแตกจริงๆ	 ความมึนเมา	 มั่วสุมต่างๆ	 ที่มีสุราเมรัยเป็นตัวเหตุให้ 
คนเป็นบ้า	 มีกิเลสคือราคะตัณหา	 โลภโกรธหลง	 เป็นเครื่องน�าให้สัตว์โลกลุ่มหลง
ทะนงตัวว่ามีความรู้ฉลาดแหลมคม	 หลงคารมของตัวว่าตนอุดมไปด้วยโภคสมบัต	ิ 
มบีริษทับริวารมาก	ไปมาทางใดจนคบัโลกแทบหาทางก้าวเดินไม่ได้	เพราะความส�าคญั 
ความเสกสรรมันใหญ่เกินตัว	เหล่านี้ก็นับวันจะเบาบางจางไปจากโลก	ที่มีศีลมีธรรม
เป็นที่รักใคร่เทิดทูนของผู้หวังต่อธรรมสมบัติดวงเลิศประเสริฐในไตรภพ

	 แม้การไหว้พระสวดมนต์	 การเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนา	 ซึ่งเป็นแนวธรรมที่
ก้าวเข้าสู่แดนธรรมอันประเสริฐ	 แต่ไม่ค่อยมีใครสนใจหรือไม่เคยสนใจมาก่อนเลย	
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โดยเห็นว่าเป็นเร่ืองของคนแก่	 คนล้าสมัย	 จนตรอกไม่มีทางไปนอกจากท�าอย่างน้ี	
หรือไปวัดหาพระที่อยู่ในเกณฑ์แห่งบุคคลผู้สิ้นท่าอย่างเดียวกันจะพอรู้เร่ืองกันบ้าง	 
เหล่าน้ีกจ็ะกลายเป็นความรู้สกึใหม่ขึน้มา	ศรัทธาความเช่ือต่อผลแห่งการภาวนากม็าก	
ความพากเพียรเพื่อผลแห่งการภาวนาก็มาก	สติ	ความระลึกรู้ในงานแห่งการภาวนา 
กม็าก	สมาธคิวามเหนียวแน่นม่ันคงต่อองค์ภาวนา	เพือ่ผลแห่งความสงบมัน่คงของใจ 
ก็มาก	 ปัญญาความฉลาดแหลมคมไปตามงานคือจิตตภาวนาก็มาก	 ไม่มีการลดละ
ท้อถอย	นอกจากจิตหยุดพักสงบตัวลงสู่สมาธิเป็นบางเวลาเท่านั้น	นอกนั้นเป็นงาน 
ของสตปัิญญาท�าหน้าทีบ่กุเบกิเพกิถอนเสีย้นหนามคือกเิลสประเภทต่างๆ	ออกจากใจ 
โดยล�าดบั	ไม่มีการยับย้ังพลัง้เผลอเหม่อมองแบบคนสิน้ท่าสตเิลือ่นลอย	กเิลสในหวัใจ 
แม้จะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาหิน	 ก็ทนต่อสติ	 ปัญญา	 ศรัทธา	 ความเพียรไปไม่ได้	 
ต้องแตกกระจายพ่ายกระเจิงแบบไม่เป็นขบวนโดยไม่สงสัย

	 ธรรมเน้ือแท้ที่ยกมาเป็นเคร่ืองเปรียบเทียบด้วยสินค้า	 เพื่อสัตว์โลกในแหล่ง 
แห่งไตรภพได้ชมน้ัน	เม่ือตกมาเป็นอตัสมบตั ิคอืเป็นของตนโดยสมบรูณ์แล้ว	ได้แก่	
ธัมโม ปทีโป	 ที่สว่างไสวอยู่ในดวงใจที่บริสุทธิ์ของท่านผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วน่ันแล	
ฉะน้ันผู้เข้าถึงธรรมดวงน้ีแล้ว	 จึงเป็นผู้ปลงภาระทางจิตใจโดยสิ้นเชิง	 คือพ้นแล้ว
จากหลุมนรกแห่งวัฏวน

	 แต่เป็นธรรมที่สุดวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย	 ที่จะดัดแปลงธรรมให้เป็นไป
ตามใจสัตว์โลกที่มีกิเลสเสียทุกอย่าง	 และไม่ทรงสามารถยังธรรมเน้ือแท้น้ันมาแปร
สภาพเป็นวตัถสุมบตันิ�าออกสูส่งัคมแห่งสตัว์โลกทัว่ไตรภพได้ชมสมพระทยัหมายได้	 
หากเป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นวสิยัซึง่จะควรดดัแปลงแก้ไข	หรือผลติเป็นวตัถสุมบตัไิด้	ไม่ขดัต่อ 
ธรรมชาติที่เป็นอฐานะแล้ว	ไม่มีท่านผู้ใดในโลกทั้งสามจะมีเมตตากรุณาแก่สัตว์โลก
ยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย	 ซึ่งเป็นผู้ประกาศธรรมสอนโลกติดต่อกันมาตามยุค
ตามสมัย	เมือ่ทรงเลง็เหน็ว่าสิง่ใดจะเป็นความเหมาะสมและสะดวกรวดเร็วทนัใจของ
สัตว์โลก	จะไม่ต้องได้รับความล�าบากร�าคาญใจไปนาน	พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรง 
แก้ไขดัดแปลงสิ่งน้ันๆ	 ให้เหมาะสมจนสุดพระก�าลังความสามารถที่มีอยู่ทุกกรณี	 
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ไม่ทรงปล่อยธรรมประเภทที่ทรงเห็นว่ารกรุงรังน้ันๆ	 ให้ขวางพระศาสนาและหัวใจ
สตัว์โลกไปนานเป็นแน่นอน	สตัว์ทัง้มวลกน่็าจะพากนัผ่านพ้นทกุข์ไปนานแสนนานแล้ว	
คงไม่พากนัมาเวยีนว่ายตายเกดิและได้รับความทกุข์ความสขุคละเคล้ากนั	เหมอืนอาหาร
ของนักโทษนี้เลย

	 แต่ความเป็นธรรมอันเที่ยงตรงแล้ว	 พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสรู้ธรรมด้วย
ความเหมาะสม	 ทั้งฝ่ายเหตุคือทางปฏิบัติบ�าเพ็ญ	 และฝ่ายผลคือธรรมเน้ือแท้ที่
ทรงรับเสวย	แม้การประกาศธรรมสอนโลกกท็รงพจิารณาความลกึตืน้หนาบางสดุส่วน
แห่งธรรมทุกแขนงแล้ว	 ก่อนจะน�ามาสั่งสอนโลก	 ซึ่งรวมลงในมัชฌิมา	 อันได้แก่
มรรค	๘	ที่เป็นธรรมสายกลาง	ไม่ยิ่งไม่หย่อน	ทรงผ่อนผนัให้เหมาะสมกับจริตนิสัย
ของสัตว์ทั้งมวลจะพึงน�าไปปฏิบัติ	 เพื่อก�าจัดกิเลสประเภทต่างๆ	 ที่รกรุงรังขวาง
มัชฌิมาธรรมอยู่ภายในใจโดยไม่มีปัญหา

 มัชฌิมาธรรมที่ประทานไว้แล้วน้ีแล	 เป็นธรรมเหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้
หรือปราบปรามกเิลสทัง้มวล	ตวัดือ้ด้านหาญท�าในทกุสิง่	โดยไม่รู้จักบาปบญุคณุโทษ	
ไม่รู้จักเป็นจักตาย	 ไม่รู้จักความล่มจมฉิบหายใดๆ	 ทั้งสิ้น	 เวลามันข้ึนบัลลังก์ว่า
ความบนหัวใจสัตว์	จึงมีธรรมเท่านั้นที่กิเลสกลัว	นอกนั้นไม่เคยปรากฏว่ากิเลสกลัว
อะไรพอจะน�ามาหลอกให้มนัหวัเราะเยาะเย้ย	เอาชนิดน่าอบัอาจขายหน้าไปจนวนัตาย	
ผู้มีธรรมในใจและความประพฤติอันดีงามยังพอมีความหวังติดตัว	 ความสงบ
ติดใจบ้าง	กิเลสไม่กล้าปราบให้ราบไปเสียหมด	เหลือแต่ไฟราคะตัณหา	เคลื่อนย้าย
ไปที่ไหนเหมือนจะเหาะจะบินทั้งที่ไม่มีปีก	 ไหม้สุมหัวใจอยู่ตลอดเวลาด้วยความ
ทะเยอทะยานเห่อเหมิ	ราวกบัไม่มป่ีาช้าตดิตวัเหมอืนโลกทัว่ไป	ใครยงัไม่ยอมเหน็โทษ
ปล่อยให้มันตัง้สภาว่าความอยูบ่นหวัใจตลอดไป	ผู้น้ันต้องถกูตดัสนิโทษอยูต่ลอดไป
ไม่มทีีห่มาย	ทียึ่ดเหน่ียวไปตลอดอนันตกาล	ไม่มวีนัจะถกูปลดปล่อยได้เลย	แม้จะเกดิ
ในภพใดก็เท่ากับนักโทษเคลื่อนออกจากที่คุมขัง	 เพื่อท�างานตามนายเหนือหัวสั่งอยู่
นั่นแล	จะมีอิสรภาพเป็นตัวของตัวได้อย่างไรกัน
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อันชนกชนนีนี้รักเจ้ำ เทียมเท่ำชีวำก็ว่ำได้

	 สิ่งที่มีอ�านาจสามารถท�าให้ทุ ่มเทชีวิตจิตใจและสมบัติทั้งปวงที่มีลงไปโดย 
ไม่คดิอ่านและอาลยัเสยีดายน้ัน	คอืความรักของบดิามารดาทีม่ต่ีอบตุรธดิา	เพราะเป็น 
เลือดในหัวอกของตนแท้	 ซึ่งควรเรียกได้ว่าเป็นผู้คอยรับบาป-กรรมจากบุตรธิดา
อย่างสนิทใจไม่มีทางหลีกเลี่ยง	 การเลี้ยงดูทุกอย่างก็ท�าด้วยความรักความสงสาร
อย่างสดุจิตสดุใจ	ไม่ว่าบดิามารดาน้ันๆ	จะเป็นชาตช้ัินวรรณะใด	และตกอยูใ่นฐานะ 
ม่ังมีหรือยากจนเพียงไร	 ส่วนความรักบุตรธิดาน้ันไม่มีจนและลดลงตามฐานะเลย	 
แต่เป็นความรักที่มีสมบูรณ์และล้นฝั่งแห่งใจอยู่เสมอ	 ยิ่งกว่าน�้าในมหาสมุทร 
ซึง่มเีวลาขึน้ลงตามเวลาของมัน	ความรักกม็าก	การเลีย้งดูกย็าก	การบริการทกุด้านก็ยาก	 
ความพยายามทีจ่ะให้บตุรธดิาเป็นคนดใีนปัจจุบนัและอนาคตกย็าก	ไม่มีค�าว่า	“ง่าย”	
แฝงอยูบ้่างเลย	ทกุๆ	อริิยาบถไม่ปรากฏว่าได้ลดหย่อนผ่อนคลายความรัก	ความห่วงใย 
ในบตุรธดิาลงบ้างเลย	แม้จะเรียกว่า	“นรกแห่งความรัก	ความห่วงใย”	กไ็ม่ควรจะผิด	 
เพราะผู้เป็นบิดามารดาของบุตรธิดาต้องตกนรกหลุมรักหลุมห่วงใยน้ีด้วยกันแทบ
ทุกคน

	 บตุรธดิาทัง้หลายผู้มบีดิามารดาเป็นแดนเกดิและเลีย้งด	ูจึงควรส�านึกตวัอย่างยิง่	 
จะได้เห็นความส�าคัญของชีวิต	 อัตภาพร่างกาย	 และความผิด-ถูก-ชั่ว-ดี	 ของตน	 
เผ่ือมีความทะนงตนในความเป็นอิสระของชีวิตและความประพฤติที่เข้าใจว่า 
ปราศจากหลักประกัน	คือบิดามารดา	ก็จะมีทางแก้ไขให้ลดลง	และกลับเห็นบุญคุณ
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ของท่านที่ให้ก�าเนิดและเลี้ยงดูเรามาแต่วันอุบัติขึ้นเป็นมนุษย์	ไม่ลืมตัวจนกลายเป็น
คนตีเสมอเย่อหย่ิงต่อบิดามารดา	 ผู้พลีชีพเพื่อบุตรธิดาตลอดมาด้วยความรักอย่าง 
บริสุทธิ์ใจ	ไม่มีพิษภัยแฝงอยู่ในความรักนั้นๆ	เลย	บุตรธิดาจะไปหาความรักความ
สงสารอนัมีคุณค่าย่ิงจากใครและทีไ่หนได้อกี	นอกจากบดิามารดาแล้ว	ไม่มท่ีานผู้ใด 
จะสามารถหยบิยกให้เราได้	ดงัน้ันบคุคลทีห่าได้ยากในโลก	จึงควรจะได้แก่บดิามารดา
ผู้ให้ก�าเนิดและเลีย้งดบูตุรธดิาเท่าน้ันเป็นอนัดบัแรก	การสนองตอบรับท่านด้วยคณุค่า 
อันสงูสมเกียรต	ิจึงไม่มีสิง่ใดยิง่ไปกว่าการรู้ส�านึกในพระคณุ	การยอมรับค�าตกัเตอืน 
สั่งสอนด้วยความเต็มใจและปฏิบัติตาม	 ไม่ฝ่าฝืน	 ยึดถือท่านเป็นเส้นชีวิตและ 
ทางด�าเนินโดยชอบธรรม	ภาระหนักเรายอมรับ	แม้ท่านห้ามในขณะเราท�าผิดเรายอม
จ�านน	ปฏิบัติตนต่อท่านประหนึ่งผ้าขี้ริ้วหรือที่เช็ดเท้า	ฉะนั้น

	 ถ้าจะให้ถูกตามหลักความจริงแล้ว	 ควรจะพูดว่า	 ไม่มีใครจะรบรวนกวนใจ 
บดิามารดาด้วยเร่ืองและสิง่ต่างๆ	ไม่มเีวลาจบสิน้ยิง่กว่าบตุรธดิา	ซึง่ถอืว่าเป็นสมบตัิ
อันแสนรักและสงวนของท่าน	แต่มิได้ถือว่าเป็นการรบกวนพอที่จะให้เกิดการคิดนึก 
ในแง่ร้ายต่อบุตรธิดาของตน	 เพราะความรักความสงสารอันท่วมท้นมาลบล้าง 
โดยสิ้นเชิงตลอดมา	จึงแม้แสนจะล�าบากและฝืดเคืองก็จ�าต้องรับโดยทั่วกัน	ฉะนั้น
บุตรธิดาคนใดที่มองข้ามแดนก�าเนิด	 คือบิดามารดาผู้มีคุณอันล้นพ้น	 ไม่น�าพาต่อ
ความเคารพย�าเกรง	 ไม่น�าพาต่อการอบรมสั่งสอน	 ไม่น�าพาต่อการสนองตอบแทน 
บญุคณุเท่าทีค่วรแก่ฐานะ	ไม่น�าพาต่อการเทดิทนูว่าเป็นผู้สงูสดุด้วยความเมตตาและ
การเสียสละทุกอย่างเพื่อตนตลอดมา	 ท�าความเมินเฉยประหน่ึงตนเกิดจากโพรงไม้	 
ไร้บดิามารดาผู้ประคบัประคองเยีย่งมนุษย์ทัง้หลาย	บตุรธดิาคนน้ันจัดว่าสร้างกรรม
ลบล้างคณุสมบตัแิห่งความเป็นมนุษย์โดยชอบของตนให้ย่อยยบัไป	ไม่มคีณุเท่าทีค่วร 
เรียกว่า	“ลูกผู้สมบูรณ์แบบ”	เหลืออยู่เลย	เพราะประเพณีของมนุษยธรรมทั่วๆ	ไป	 
ผู้เป็นบุตรธิดาควรจะทราบและระลึกถึงความส�าคัญของท่านตลอดอวสาน

	 ในธรรมท่านสอนไว้ว่า	การอปุถมัภ์บาํรุงบดิามารดาให้มคีวามผาสกุเยน็ใจเป็น
มงคลอันสูงสุด	ดังนี้	ก็เพื่อเป็นทางที่ถูกต้องดีงามส�าหรับบุตรธิดาจะพึงท�าการสนอง
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ตอบท่าน	ก็การอุปถัมภ์บ�ารุงนั้น	มีหลายประเภทและหลายวิธีด้วยกัน	เช่น	การให้ 
สมบัติเงินทอง	ข้าว	น�้า	อาหารคาวหวาน	เสื้อผ้า	ที่อยู่อาศัย	เหล่านี้เรียกว่าให้การ
อปุถมัภ์บ�ารุง	การพยาบาลรกัษาในเวลาเจ็บไข้ได้ทกุข์	หรือประคบัประคองท่านในเวลา 
แก่ชรา	ยนืเดนิน่ังนอนหรือไปมาไม่สะดวก	กเ็รียกว่าการอปุถมัภ์บ�ารุง	การรักษาน�า้ใจ 
ไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือนบอบช�้าจากการแสดงออกของบุตรธิดา	 ก็เรียกว่า 
การอปุถัมภ์บ�ารุงแต่ละอย่างๆ	การบ�ารุงด้วยวตัถหุรือด้วยมรรยาทอธัยาศยั	ไม่ฝ่าฝืน
ดือ้ดงึ	เรียกว่าการอปุถมัภ์บ�ารุงทัง้น้ัน	ตลอดการช่วยเตอืนด้วยอบุายต่างๆ	ในทางทีช่อบ	 
หรือปลอบโยนให้ร่ืนเริงใจในเวลาที่ท่านเกิดความหงุดหงิดไม่สบายใจในบางเวลา	
เรียกว่าเป็นการอปุถัมภ์บ�ารุงทัง้น้ัน	บตุรธดิาทีด่แีละฉลาด	ย่อมท�าให้บดิามารดาได้รับ
ความสขุกายสบายใจโดยอบุายวธิต่ีางๆ	ไม่มปีระมาณ	ช่ือว่าเกดิมาประดบัเกยีรตยิศ 
ชือ่เสยีงและส่งเสริมวงศ์สกลุให้วฒันาถาวร	เป็นสกลุทีน่่าเคารพนับถอื	ผิดกบับตุรธดิา 
ทีเ่กิดมาเป็นตวับุง้ตวัหนอนบ่อนท�าลายจิตใจและทรัพย์สนิวงศ์สกลุให้ย่อยยบัอบัเฉา	
สมบัติเงินทองงอกไม่ทัน	ถูกกัดถูกไชจากบุตรธิดาประเภทตัวบุ้งตัวแมลง

	 ท่านสอนเป็นค�าโบราณไว้ว่า	ลูกที่ดีด�ารงวงศ์สกุลแท้ก็มี	ลูกคือลอกที่คอยแต่ 
จะปอกจะลอกเอาสมบัติเงินทองก็มี	 ลูกคือลากที่คอยแต่จะลากบิดามารดาเข้าไป 
ห้องขังและตะราง	 เพราะความเป็นห่วงลูกที่ท�าช่ัวถูกจับเข้าห้องขังหรือติดคุกก็ม	ี 
ลูกคือเลิกจากความนับถือเป็นบิดามารดากัน	 เมื่อบิดามารดาหมดทรัพย์สมบัติไม่มี
อะไรตดิตวัเพราะลกูประเภทลอกลกัเอาไปหมดแล้วกม็	ีลกูทีน่อกจากลกูทีดี่และด�ารง
วงศ์สกุลไว้ได้แล้ว	เรียกว่าลกูประเภทกาฝาก	เพราะคอยท�าลายล้างผลาญบดิามารดา 
ร้อยเล่ห์พันนัยให้ได้รับความฉิบหายเดือดร้อนไปตามๆ	กัน

	 เราทกุคนซึง่มไิด้มคีวามมุง่หวงัตัง้หน้ามาท�าลายบดิามารดาผู้บงัเกดิเกล้า	จึงควร 
ระวังส�ารวม	เจียมตวัเจียมใจต่อท่าน	พยายามปฏบิตัตินในทางทีดี่	สิง่ทีรู้่แล้วว่าไม่ดี
และให้โทษ	ไม่ควรกล้าหาญหดัริท�าลงไป	แม้น้อยกจ็ะลกุลามเป็นมากหากท�าไม่หยดุ

	 การประพฤติตัวดีก็ชื่อว่าเทิดทูนเกียรติคุณของบิดามารดาและวงศ์สกุลไว้ได	้
และเป็นผู้มอีนาคตอนัแจ่มใส	ถ้าเป็นหญงิจะหาคูค่รองกไ็ม่มีใครรังเกยีจ	ถ้าเป็นชาย 
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กมี็เสน่ห์เตม็ตวัไม่กลวัความต�าหนินินทา	หากจะชอบพ่วงแฟนหญงิกค็งจะได้เป็นพวงๆ	 
และด�ารงวงศ์สกุลเป็นปึกแผ่นแน่นหนา	จึงควรปลกูศรัทธาในตวัเองต่อสิง่ทีด่ใีห้มาก	
จะเป็นคนไม่ยากจน

	 มาตาปิตอุปัุฏฐานธรรมน้ี	พระพทุธเจ้าทรงเคยบ�าเพญ็ด้วยความเคารพเอือ้เฟ้ือ
ตลอดมา	 แม้ในคราวเสวยพระชาติเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นชาติที่อาภัพก็ไม่ทรงลดละ	
จนถึงความเป็นศาสดาสอนโลก	 ก็ยิ่งทรงเทิดทูนธรรมข้อน้ีให้ประจักษ์แก่โลกอย่าง 
เปิดเผย	ไม่ทรงดัดแปลงแก้ไขให้เป็นอย่างอื่น	เพราะทรงเห็นว่าเป็นธรรมอันถูกต้อง 
เหมาะสมอย่างยิ่งแล้ว	 ที่กุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายผู้ตกอยู่ในภาวะเป็นหน้ีบุญคุณ 
ของบิดามารดาจะมีทางล้างบาปล้างกรรมของตนเสียบ้าง	พอให้เบาบางลงจากกรรม	
ที่ได้ท�าให้ท่านได้รับความล�าบากทรมานจนไม่มีขอบเขตจะประมาณได้	 นับแต่วัน
เร่ิมแรกเข้าสู่ปฏิสนธิในครรภ์มาจนถึงปัจจุบันน้ี	 ทั้งที่รู้และไม่รู้	 ทั้งที่เจตนาและ 
ไม่เจตนา	ตลอดความชั่วที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆ	ซึ่งพวกเราท�าการสั่งสมทุกข์ให้ท่าน
ตลอดมา	 เฉพาะบุตรธิดาแต่ละคนเท่าน้ันก็มากพอแล้ว	 ถ้าเป็นวัตถุซึ่งควรจะเก็บ 
มารวมเป็นกองไว้ได้	กค็งจะกองใหญ่เท่าภเูขาและน่ากลวัอย่างยิง่	ใครเดนิไปเจอเข้า 
อาจจะรีบหาทางออกเพื่อพ้นภัย	 เพราะเป็นกองบาปกรรมที่น่ากลัวมาก	 ทั้งอาจจะ 
พากันลดหย่อนผ่อนเบาในการท�าความชั่วอย่างอื่นลงได้บ้าง	 และคงไม่เย่อหยิ่ง 
จองหองและดื้อดึงต่อบิดามารดาตามใจชอบนัก	 ยังพอจะฟังเสียงห้ามปรามสั่งสอน 
จากท่านบ้าง	 แต่กรรมน้ีเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเน้ือ	 แม้ใช้กล้อง 
จุลทรรศน์ก็ไม่มีทางรู้ทางเห็นได้	ส่วนผลที่แสดงขึ้นแก่ผู้ท�าก็เช่นกัน	ใครไม่อาจมอง
เหน็ได้ด้วยตา	แต่จ�าต้องยอมรับผลทีแ่สดงขึน้กบัตวัโดยทัว่กัน	น่ีกล่าวเร่ืองส่วนทีไ่ม่ดี 
ไม่งามซึ่งบุตรธิดาทั้งหลายจ�าต้องหลวมตัวและท�าความพลั้งพลาดต่อแดนที่เกิด 
ของตนอยูโ่ดยด	ีแม้ผู้เขยีนกเ็คยเป็นมาในท�านองเดยีวกนั	เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจหนทาง
หลกีเลีย่ง	ทน้ีีพดูถงึสิง่ทีท่่านน�ามาบ�ารุงรักษาบตุรธดิาแต่ละคน	นับแต่เร่ิมแรกแบกทกุข์
จนลกูเตบิโตเป็นผู้เป็นคน	ถ้าเป็นยาแก้โรคทีม่ชีนิดต่างๆ	กห็มดไปมาก	ถ้าเป็นอาหาร	 
หวาน	คาว	ขนม	นม	เนย	เครื่องดื่มชนิดต่างๆ	ก็หมดไปมาก	การศึกษาซึ่งเป็นงาน
อาชพีแขนงต่างๆ	และอปุกรณ์แห่งการศกึษาแต่ช้ันต้นจนถึงชัน้สงูจนกว่าจะทรงตวัได้ 
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ไม่รบกวนท่าน	 ล้วนแต่สิ่งที่ท�าความหมดเปลืองอย่างมากมายและน่าใจหายทั้งน้ัน	
ไม่มีสิง่ใดจะเป็นเร่ืองเลก็น้อยเลย	ถ้าน�ามากองรวมกนัไว้กค็งจะกองใหญ่และน่ากลวั 
ยิง่กว่าจะน่าดูเสยีอกี	สิง่ดงักล่าวน้ีแม้จะมากมายเพยีงไรซึง่หมดสิน้ไป	กไ็ม่มีบดิามารดา 
ของบตุรธดิาคนใดสนใจท�าสถิตไิว้พอให้รู้จ�านวนทีเ่สยีไป	เพราะความรักความเอน็ดู
สงสารบุตรธิดามีก�าลังมากกว่าที่จะมาคิดถึงสิ่งเหล่านี้	

	 ฝ่ายบุตรธิดาควรสลดใจต่อการตะเกียกตะกายของบิดามารดา	ผู้อุตส่าห์เลี้ยง
ดูมาแต่วันก่อก�าเนิดเกิดเป็นมนุษย์มา	 ไม่มีบุตรธิดาคนใดจะไปแสวงหาความรัก	
ความเอ็นดูสงสาร	ความพะเน้าพะนอเอาอกเอาใจต่อการเลีย้งดดู้วยความเหน่ือยยาก	 
และบริสุทธิ์ใจโดยสม�่าเสมอได้	ณ	ที่ใดและบุคคลใด	นอกจากบิดามารดานี้เท่านั้น 
ที่ยอมพลีทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่อาลัยเสียดาย	 ท่านจึงให้นามบิดามารดาว่า	 “พรหม 
ของบตุร”	เพราะมีพรหมวหิารสีต่่อบตุรธดิาอย่างสมบรูณ์	ความรักกบ็ริสทุธิ	์ความสงสาร 
ก็บริสุทธิ์	 ความพลอยยินดีเมื่อบุตรธิดาได้ดีก็บริสุทธิ์	 ความวางตนสม�่าเสมอต่อ
บุตรธิดาทุกคนก็บริสุทธิ์	 การอบรมสั่งสอนก็ออกมาจากจิตเมตตาหวังความรู้ความ
ฉลาดแก่บุตรธิดาของตนด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ	แม้จะไม่มีความรู้มากมาย	แต่ก็ 
พยายามอบรมสั่งสอนไปตามภูมิความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างบริสุทธิ์ใจไม่มี
ปิดบังไว้เลย	ทั้งสมบัติเงินทองของมีค่าบรรดาที่มีมากน้อยอันเป็นส่วนวัตถุนอกกาย	 
ทั้งสมบัติภายในคือพรหมวิหารสี่เป็นต้น	 ที่ยอมทุ่มเทลงเพื่อบุตรธิดาทุกคนโดย 
ไม่เสยีดายแม้แต่นิด	ฉะน้ัน	จึงสมควรเป็นทกัษิณาของบตุรธดิาเสมอด้วยพระอรหนัต์ 
องค์หน่ึง การทําคุณหรือทําโทษแก่ท่านทั้งสองแม้คนใดคนหน่ึง จึงเท่ากับทําคุณ
หรือทําโทษแก่พระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกัน คุณก็มีมาก	แต่โทษก็มีมหันต์เช่นกัน	 
ท่านจึงสอนให้ระมดัระวงัเอานักหนาไม่ให้ลบหลูดู่หมิน่	แม้ท่านจะตกอยูใ่นฐานะเช่นไร	 
ก็ควรเทิดทูนไว้บนเศียรเกล้าไม่ควรดูแคลน	 เพราะใครไม่สามารถมองเห็นเส้นทาง 
ที่มาของกรรม	 ซึ่งพาให้สัตว์โลกเป็นไปต่างๆ	 กันว่าจะมาแบบไหน	 ต่อเมื่อทราบ 
ก็กลายมาเป็นเรื่องของตัวเข้าเสียแล้ว	จึงสุดวิสัยที่จะแก้	นอกจากจ�าต้องยอมรับกัน 
เท่าน้ัน	 ไม่มีทางหลบหลีกหรือเปลี่ยนตัว	 เพราะกฎของกรรมเคยเป็นมาอย่างน้ี	 
ใครไม่สามารถจะแก้ให้เป็นอย่างอืน่ตามความชอบใจได้	ดงัน้ันบตุรธดิาทีดี่มเีหตผุล 
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จึงควรเชื่อกรรมซึ่งเปรียบเหมือนเงาเทียมตัว	 และควรปฏิบัติต่อบิดามารดาตาม
เยี่ยงอย่างของพระบรมศาสดาพาด�าเนินมา	 แม้พ่อ-แม่พาเสวยพระชาติเป็นสัตว์ 
ก็ยอมรับนับถือและเลี้ยงดูไปตามอัธยาศัยผู้รู้คุณไม่ลืมตัวมัวเมา	 คือเอาใจฝักใฝ ่
ต่อท่านเสมอด้วยความเอาใจฝักใฝ่ต่อเรา	 เพราะโดยมากเราไม่ค่อยอยู่ด้วยความ
อดอยากขาดแคลน	 ทุกกาลและสถานที่มักจะมีความพอกพูนด้วยเคร่ืองบ�ารุงต่างๆ	 
อย่างเหลือเฟือจนกลายเป็นเฟ้อไปในบางกาล	 โดยไม่รู้สึกว่าตัวเฟ้อและลดคุณค่า 
ลงไป	เพราะเครื่องบ�ารุงกลายเป็นเครื่องสังหารบั่นทอนลงวันละเล็กละน้อย	

 มีความเคารพรักบิดามารดาให้มากไว้	ดีกว่าเราเคารพรักเราในทางไม่ดี	ซึ่งขืน
ให้เป็นไปมากๆ	จะพาให้เราขาดทุนสูญทรัพย์และกลับตัวไม่ได้ตลอดกาล	

 เอาใจท่านให้มากกว่าเอาใจเรา	 เพราะโดยมากเราชอบปล่อยตามใจโดยไม่มี
เหตุผลที่ควรยึดเป็นหลักได้	จึงพาให้ผิดพลาดมากกว่าจะเป็นผลดี	เพราะการปล่อย
ตามใจจนเกินไปเป็นต้นเหตุ

 ยอมเชื่อฟังคําท่านตักเตือนสั่งสอนให้มากกว่าการเชื่อฟังความรู้ความเห็น 
ของตน ซึ่งเป็นไปด้วยความคึกคะนอง	เพราะเป็นความรู้ความเห็นทั้งดุ้นที่ยังไม่ได้
กลัน่กรองให้อยูใ่นกรอบแห่งความพอดแีละเหมาะสมบ้างเลย	ข้อน้ีจะเหน็ได้ในขณะ
ที่ใจเกิดความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่แบบน�้าล้นฝั่ง	 จะไม่ยอมฟังเสียงใครเอาง่ายๆ	 
แม้บิดามารดาจะเป็นคนชั้นสูงมีฐานะดีเพียงไร	หรืออินทร์พรหมตนใดจะมาว่ากล่าว 
สั่งสอนว่าสิ่งน้ันไม่ดีสิ่งน้ีไม่ควรท�า	 จะน�าความเสียมาสู่ตนและวงศ์สกุลดังน้ีก็ตาม	 
ใจจะไม่ยอมฟังเสยีงห้ามปรามสัง่สอนน้ันเลย	แต่จะพยายามท�าเอาตามความชอบใจ 
ของตนท่าเดียวโดยไม่ยอมคิดบัญชีดี-ชั่วอะไรทั้งน้ัน	 กว่าจะรู้สึกตัวเวลาจึงสายไป	
สดุท้ายกก็ลายเป็นบคุคลประเภทหมดหวงั	บดิามารดาพีน้่องญาตมิติรวงศ์สกลุกพ็ลอย
หมดหวังไปด้วยกนั	เช่นเดยีวกบัคนไข้ประเภททีห่มดหวงั	นอกจากจะเตรียม	อนิจฺจ�	 
ทุกฺข�	อนตฺตา	ไว้ต้อนรับแล้ว	ไม่มีวิธีอื่นใดจะท�าให้เกิดผล	พระพุทธเจ้าท่านฉลาด
แหลมคมสมเป็นศาสดาของโลกจริงๆ	 จึงประทานธรรมไว้	 ทั้งธรรมเพื่อคนมีหวัง	 
ทั้งธรรมเพื่อคนหมดหวัง	ดังที่เห็นท่านสวดเพื่อคนที่ยังเป็นอยู่ก็มี	เพื่อคนหมดหวัง
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คือตายแล้วก็มี	ดังที่พูดกันว่าให้บุญคนตาย	ซึ่งเป็นค�าติดปากของชาวพุทธตลอดมา	
ท่านทีไ่ด้บตุรธดิาประเภทน้ีมาเหยียบย�า่ท�าลายหวัใจ	ต้องได้รับความทกุข์ทรมานอย่าง
มากมาย	ไม่สมกบัทีเ่ลีย้งมาด้วยความรักซึง่มีน�า้หนักเสมอด้วยแผ่นดนิ	ฉะน้ัน	บตุรธดิา
จึงไม่ควรริอ่านหัดท�าในสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อความหมดหวัง	แม้จะโง่หรือฉลาดเพียงไร	 
ก็ขอได้ฟังเสียงบิดามารดาผู้คอยรับผิดชอบและมองเห็นการณ์ไกลอบรมสั่งสอน

	 เราจะไปเทีย่วแสวงหาฟังค�าอบรมสัง่สอนทีเ่ตม็ไปด้วยเมตตาอนัซาบซึง้เหมอืน 
บิดามารดาไม่มีแล้ว ลําพังความรู้ที่ได้ศึกษามา ถ้าไม่มีบิดามารดาเป็นน้ําเชื่อม
คอยเสริมรสอยู่เบื้องหลังแล้ว อาจจะเป็นความรู้ที่เสริมไฟทิฐิมานะราคะตัณหา 
ให้แรงกล้าจนไม่มีทางดับได้ และทําบัณฑิตหนุ่ม-สาวให้เสียคนไปในวินาทีใดก็ได้  
จึงไม่ควรภูมิใจและทะนงตัวไปกับความรู้ประเภทแหวกแนวจนเกินไป และควรถือ 
บดิามารดาเป็นหลกัใจไว้ในฐานะพวงมาลยัหรือเบรกรถ จะพาให้ปลอดภยัทัง้ปัจจุบนั
และอนาคต ทั้งจะเป็นคนที่มีหลักยึดมั่นคงต่อไป	มารร้อยแปดที่มีอยู่รอบด้านและ
คอยฉวยโอกาสกบัคนทีป่ล่อยตวัปล่อยใจจะไม่มารังควานได้อย่างง่ายดาย	เพราะการ 
เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของท่านไม่มีทางเสียหายแต่อย่างใด	 นอกจากจะช่วยเสริม
ความรู้	 ความประพฤติให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยถ่ายเดียวเท่าน้ัน	 ขอให้เชื่อเถิดว่า	 
บิดามารดาคือบุคคลวิเศษและซื่อสัตย์สุจริตเมตตาต่อบุตรธิดาอย่างฝังใจแต่ไหน 
แต่ไรมา	ร้อยทัง้ร้อยไม่มเีคลอืบแคลงสงสยั	เป็นทีม่ัน่ใจได้ยิง่กว่าชีวติและความมัน่ใจ 
ของเราซึ่งมีต่อตนเองเสียอีก	 คนที่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ไม่ด้ือดึงฝ่าฝืนแม้จะเป็น 
คนโง่เขลาเบาความคิด	แต่ก็เป็นบุคคลที่น่ารักน่าสงสาร	คนที่ถือพ่อแม่เป็นหลักใจ 
ไม่ค่อยตื่นเต้นผาดโผน	ชอบมีนิสัยกลัวบาป	มีหิริโอตตัปปะประจ�าใจ	ไม่ค่อยชอบ
แสดงตวัแบบลงิค่างบ่างชะนีซึง่เป็นสตัว์ทีช่อบห้อยโหนโยนตวัไม่อยูเ่ป็นสขุ	เวลาโดด
ถูกกิ่งไม้ผุก็เห็นผลทันตา	 ยิ่งเป็นบุตรธิดาที่ฉลาดด้วยแล้ว	 ก็ยิ่งช่วยส่งเสริมความ 
สง่างามแก่วงศ์สกุลไม่มีสิ้นสุด	 เพราะความเคารพเช่ือฟังบิดามารดาเป็นเคร่ือง 
เสริมเกียรติ



104

	 ท่านกล่าวไว้ว่าบตุรม	ี๓	ประเภท	คอื	อภชิาตบตุร	๑	อนุชาตบตุร	๑	อวชาตบตุร	๑	 
บตุรทัง้สามประเภทน้ีมคีณุสมบตัยิิง่หย่อนกว่ากนัตามล�าดบั	ค�าว่าบตุรในทีน้ี่พงึทราบ
ว่ารวมทั้งบุตรหญิงบุตรชายด้วย	 โปรดทราบตามกิริยาของเพศที่นิยมการท�าดีและ 
ท�าชั่วไม่เหมือนกัน

 อภิชาตบุตร	 เป็นบุตรที่มีคุณสมบัติยิ่งกว่าบิดามารดา	ทั้งนี้อาจมีได้หลายทาง	
คือทางสติปัญญาความเฉลียวฉลาดบ้าง	 ทางความรู้วิชาในแง่ต่างๆ	 บ้าง	 ทางฐานะ
ความเป็นอยู่บ้าง	ทางด้านความประพฤติและศีลธรรมทั่วๆ	ไปบ้าง	หรือเป็นนักบวช 
ที่มีคุณธรรมสูง	 คืออาจบรรลุธรรมเป็นข้ันๆ	 จนถึงข้ันสูงสุด	 คืออรหัตตผลบ้าง	 
เป็นพระปัจเจกพทุธเจ้าบ้าง	เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบ้าง	ต่างๆ	กนั	เฉพาะอริยธรรม 
ขั้นใดขั้นหน่ึงที่บิดามารดาไม่สามารถบรรลุได้	 ควรยกย่องบุตรผู้ได้บรรลุว่าเป็น
ผู้มีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา	 และควรเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรได้ตามล�าดับแห่ง
คุณธรรม	บุตรที่มีคุณธรรมสูงนี้นับว่าเป็นที่หาได้ยากในสมัยปัจจุบัน	จะเป็นเพราะ 
เหตใุดไม่อาจทราบได้	จึงขอฝากท่านผู้อ่านน�าไปวนิิจฉัยเพือ่ช่วยแบ่งหนักแบ่งเบากนับ้าง	 
บางทีอาจมาถูกตัวเราผู้ก�าลังสนใจในธรรมและปฏิบัติอยู่อย่างไม่ลดละเข้าบ้าง	 ก็จะ
ได้เห็นอภิชาตบุตรในตัวเราเองซึ่งก�าลังหายากในปัจจุบัน	 อันนับว่าโชคชะตาวาสนา 
อ�านวยทั้งสองฝ่าย	ไมเ่สียทีที่ท่านเลี้ยงมาแสนยากแสนทรมาน	ไดเ้ห็นผลตอบสนอง
อย่างพงึพอใจ	นับว่าเกดิมาให้ความสขุและประดับเกยีรตแิก่บดิามารดาและวงศ์สกลุ	
อภิชาตบุตรน้ีรู้สึกว่าจะเป็นบุคคลพิเศษอยู่บ้าง	 อย่างน้อยก็ต้องมีจุดเด่นในทางใด 
ทางหนึ่งอันเป็นที่น่ารักน่าเคารพนับถือของผู้อื่น

 อนุชาตบุตร	 เป็นบุตรที่มีความรู้ความความเห็นความประพฤติคล้อยตาม 
บิดามารดา	ไม่แซงหน้าแซงหลังไปในทางต�่าทราม	คอยฟังเสียงพ่อแม่ผู้ปกครองให้
เห็นดีเห็นชอบก่อนเสมอในกิจการที่ตนจะพึงท�า	 ไม่คอยออกความรู้ความเห็นโดย
ล�าพงัตนเองในสิง่ทีไ่ม่แน่ใจว่าจะเกดิผลดีหรือช่ัว	ไม่ท�าอะไรด้วยพลการ	มนิีสยัชอบ 
เชื่อฟังผู้ใหญ่	 ไม่เป็นคนดื้อด้านหาญท�าในสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยหรือเสี่ยงต่อความ 
เสยีหาย	แม้จะมีความฉลาดแหลมคมก็เกบ็ไว้ในส่วนลกึ	ไม่แสดงออกมาให้ผู้อืน่เหน็ว่า 
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ตนฉลาด	 การคบเพื่อนหญิงเพื่อนชายก็ไม่คบในลักษณะปล่อยตัวโดยมิได้สังเกต 
ให้รู้นิสยัใจคอก่อน	การงานหรือความประพฤตผู้ิใหญ่ตเิตยีนกรี็บแก้ไขหรือหยดุทนัท	ี
ไม่กล้าฝ่าฝืน	อนัเป็นการส่งเสริมนิสยัไม่ดอีกีต่อไป	มนิีสยัอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตวั 
ไม่ท�าให้ผู้ปกครองหนักใจ	พยายามด�ารงวงศ์สกลุตามขนบประเพณีทีพ่่อแม่พาด�าเนิน
มาไม่ให้เสื่อมโทรม	สิ่งใดที่เป็นมรดกอันมีคุณค่าจากน�้าใจที่ท่านมอบให้	ก็พยายาม
รักษาสิ่งนั้นไว้ด้วยความเคารพรัก	และสงวนเสมอด้วยชีวิต	ไม่ปล่อยให้เสื่อมโทรม 
และหายไป	ไม่น�าไปจับจ่ายขายกินแบบบุคคลสิ้นท่าไม่มีทางหากิน	เป็นผู้เคารพต่อ 
ความรู้ความเห็นของผู้ปกครอง	 ไม่ปีนเกลียวแหวกแนวจากเหตุผลที่ควรเชื่อถือ	 
บุตรประเภทนี้ก็นับว่าหายากไม่น้อยเลย	 ถ้าเป็นสินค้าก็ไม่ค่อยมีขาย	 จะเป็นเพราะ
ราคาแพงมากไปก็ไม่อาจทราบได้	 ไม่เหมือนประเภทที่ทันสมัยจนล�้ายุคซึ่งก�าลังเร่ิม 
ล้นตลาดและซื้อง่ายขายคล่องแต่ไม่มีคุณภาพสมกับเงิน	ผู้ซื้อมักจะเริ่มขาดทุนก่อน
ลงมือซื้อไปเป็นล�าดับและโอดครวญไปตามๆ	กัน	ถ้าขืนส่งเสริมสินค้าประเภทล�้ายุค 
เข้ามากๆ	กน่็ากลวัจะ...	จึงขอฝากท่านผู้อ่านและสนใจในของหายากได้ค้นหาอนุชาตบตุร 
เอาเอง	บางทีอาจเจอ	ถ้ายังไม่เจอ กรุณาอย่าละความเพียรไปเสีย แล้วย้อนเข้ามา 
ค้นหาทีต่วัเรา เมือ่พบว่าส่วนไหนทีย่งัปลอมแปลงไม่เป็นไปตามรูปลกัษณะทีท่่านสอน  
จะได้ดัดแปลงแก้ไขเสยีใหม่ คงไว้แต่ของดมีค่ีามากในตวัเรา	ปัญหาความเคลอืบแคลง 
สงสัยที่อาจมีว่าเป็นบุตรธิดาในลักษณะใดก็จะสิ้นสูญไป	 จะพบแต่ความสุขความ
เย็นใจในตัวเราและผู้ปกครอง	ตลอดผู้เกี่ยวข้องทั่วๆ	ไป	ด�ารงประเพณีไว้อย่างคง
เส้นคงวาและมขีือ่มแีป	นอกจากน้ันยงัเป็นการสร้างทางอนัราบร่ืนดงีามให้แก่กลุบตุร
ด�าเนินตามเพื่อเป็นสุภาพชนต่อไป	ไม่สูญพันธุ์ไปเสียในระหว่างที่ยังไม่ควรจะเป็น

	 ส่วน	อวชาตบตุร น้ัน	ถ้าเป็นสิง่ของเคร่ืองใช้ต่างๆ	กอ็ยูใ่นเกณฑ์ไม่ดแีละใช้ไม่ได้ 
แทบทัง้น้ัน	คอยแต่จะร้าวและแตกท�าลาย	ถ้าเป็นอาหารกเ็ป็นประเภทให้โทษแก่ร่างกาย 
ไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าทีค่วร	ถ้าเป็นบ้านเรือนกม็กัจะแรง	ชอบมีสิง่ลกึลบัแอบแฝง 
อยู่ภายใน	คนในบ้านอยู่ไม่ค่อยเป็นสุข	ต้องไปเชิญหมอขับผีมาขับกันบ่อย	ถ้าเป็น
สัตว์	เช่น	วัว	ควาย	ก็ใช้งานการคราด-ไถใส่ล้อเกวียนไม่ค่อยได้	คอยแต่จะดันทุรัง
พาคราด-ไถล้อเกวียนเข้าป่าเข้าพง	จากนั้นก็หันหน้ากลับมาชนเจ้าของเท่านั้น	ถ้าจะ
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ฆ่าทิ้งเสียก็คิดสงสารเพราะเลี้ยงเขามา	จึงมีแต่เรื่องให้ล�าบากร�าคาญใจ	ถ้าเป็นสุนัข 
ก็ไม่มีประโยชน์ต่อการรักษาบ้านเรือน	แต่เก่งไปในทางตะกละตะกลามชอบพาลแต่ 
ข้าวสุกข้าวสาร	อาหารในครัวมีเท่าไรเป็นขโมยกินเกลี้ยงหมด	เสร็จแล้วก็เที่ยวถ่าย 
ไม่รู้จักทีท่าง	ไม่เลอืกกลางบ้านกลางเรือน	กลางถนนหนทาง	หน้าบ้านหลงับ้านลานสนาม	 
เทีย่วถ่ายเร่ียราดไปหมดจนเหมน็คลุง้ไปทัว่บริเวณ	หาทีห่ลบซ่อนจมกูไม่ได้	ล้วนเป็น
เร่ืองกรรมทีไ่ม่น่าปรารถนา	บตุรธดิาทีไ่ด้นามว่าอวชาตบตุรน้ี	กม็ลีกัษณะดงักล่าวมา	 
คือมีจิตใจด�าและต�่าทรามมาก	ชอบประพฤติตัวในทางฉิบหาย	สิ่งที่พ่อแม่หรือท่าน
ผู้ดีต�าหนิว่าไม่ดีแต่ชอบจะท�าในสิ่งน้ัน	 ไม่ยินดีฟังเสียงผู้ปกครองว่ากล่าวสั่งสอน	 
ถ้าเป็นแฟนชาย-หญิงที่ตนรักชอบแล้ว	 แม้จะบอกให้ไปนอนอยู่ในโคลนตมก็ยินดี 
ท�าตามไม่ฝ่าฝืน	พ่อแม่ไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรจากบตุรประเภทน้ี	นอกจากจะคอย 
ผลาญทรัพย์แต่จับตัวไปลงโทษไม่ได้เท่านั้น	 ชอบเที่ยว	 ชอบเกี้ยวหญิง-ชาย	 จ่าย
เงินเป็นน�้าเป็นท่าไม่มีอั้น	 การนึกคิดไปในทางต�่าถือเป็นหลักวิชาพิเศษประจ�านิสัย	 
ชอบเป็นคนเจ้าอารมณ์	 ไม่ค�านึงถึงศักดิ์ศรีพ่อแม่วงศ์กุลว่าจะได้รับความเสียหาย 
ทางทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียง	 คิดอย่างเดียวว่าขอให้ได้ท�าตามใจในสิ่งที่คิดว่า
อยากท�า	 ถ้ามีบัญชีดี-ชั่ว-บาป-บุญ	 จริงดังที่ศาสนาสอนไว้	 ก็แล้วแต่นายยมบาล
จะคิดบัญชีเอาเอง	แต่เวลาที่มีชีวิตอยู่ขอให้ได้ท�าอย่างสนุกใจ

	 น่ีคือวิถีทางเดินแห่งชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ของอวชาตบุตรผู้มีนิสัยต�่าทราม	 
ท่านจึงให้นามว่าอวชาตบตุร	แปลว่าผู้มจิีตใจอนัด่ิงลงทางอบายมขุ	คอืความเสือ่มทราม 
ทางจิตใจและความประพฤติ	และเป็นมารต่อสังคมและทรัพย์สมบัติ	ทิ่มแทงจิตใจ 
พ่อแม่ญาตมิิตรให้ได้รับความเดอืดร้อนเสือ่มโทรม	แม้จะเรียกว่าบตุรประเภทขยุไม้ไผ่ 
หรือบุตรปลีกล้วยก็ควรจะได้	 เพราะเกิดขึ้นมาเพื่อท�าลายล้างผลาญวงศ์สกุลให้
ย่อยยับอับแสง	 เช่นเดียวกับขุยไม้ไผ่และปลีกล้วยที่เกิดขึ้นมาแล้วท�าลายล�าตัวของ
มันเองให้ตายไปฉะนั้น

	 การกล่าวเร่ืองบตุร	๓	ประเภทน้ี	กล่าวไปตามหลกัธรรมทีม่ไีว้เป็นธรรมสอนโลก	 
มิได้มุ่งต่อท่านผู้หน่ึงผู้ใดโดยเฉพาะ	 เผ่ือท่านผู้สนใจใคร่ต่อธรรมคือความดีงาม 
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อนัเป็นอุดมมงคลแก่ตนและวงศ์สกุลจะได้เลอืกหาเอาเท่าทีเ่หน็ควร	และน�าไปปฏิบตั ิ
เพื่อเป็นหลักยึดของใจ	จะไม่ลืมตัวว่าเราเกิดจากอะไร	ใครเป็นผู้รับประกันอัตภาพ
ร่างกายจิตใจไว้จึงมีชวีติสบืต่อมาถงึวนัน้ี	และเป็นสาเหตใุห้เหน็ความส�าคญัของตวัว่า	 
เรามิได้เกิดมาโดยไร้ความหมายปราศจากผู้คุ้มครองป้องกัน	 แล้วไม่กล้าท�าอะไร
ลงไปแบบสุ่มเดา	 ทั้งจะเห็นคุณของท่านบุพการีที่มีพระคุณเหลือล้นพ้นวิสัยที่จะ
พรรณนาแก่บุตรธิดาของตนยิ่งขึ้น	ความสนใจต่อการอุปัฏฐากรักษาและเชื่อฟังท่าน
ก็จะถือเป็นกิจส�าคัญประจ�าตน	ไม่ละเลยต่อหน้าที่ของมนุษย์ผู้ควรมีธรรมประจ�าใจ	 
ส่วนบิดามารดาก็มีความอบอุ่นและเบาใจที่เห็นบุตรธิดาของท่านเป็นคนด	ี เอาใจใส ่
ต่อการงานทุกอย่างและฝักใฝ่ต่อการเลี้ยงดูและเชื่อฟังไม่เมินเฉย	 นับว่าไม่เสีย 
ก�าลงัแรงพ่อแม่ทีไ่ด้ตะเกยีกตะกายเลีย้งดูมาแต่วนัเกดิ	ซึง่แสนทกุข์ทรมานตลอดมา	 
เวลาตายก็ไม่ว้าวุน่ขุน่มัวเพราะเร่ืองราวต่างๆ	ของบตุรมากวนใจ	ตายอย่างตาหลบัสนิท	 
มบีตุรธดิาคอยรับรองป้องกนัให้ความอบอุน่ไว้อย่างพร้อมมูล	ท่านหวงัมีสคุโตเป็นทีไ่ป 
ในเบื้องหน้า	 เวลาสุดวิสัยความเป็นอยู่ของท่านแล้ว	 บุตรที่มีกตัญญูกตเวทิตาคุณ 
ประจ�าใจ	 ย่อมไม่ลดละความระลึกถึงบุญคุณ	 ยังอุตส่าห์พากันท�าบุญอุทิศถึงท่าน
ตามความเหมาะสมเสมอมา	อันนับว่าเป็นบุญเป็นคุณต่อกันไม่มีสิ้นสุด

	 บุตรธิดาที่ได้ท�าดังน้ีนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุด	 เวลาถึงวาระของเรา	 บุตรธิดา 
ก็จะท�าการตอบสนองคุณเช่นเดียวกัน	เพราะกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ากรรมเป็นมา
อย่างน้ัน	ใครจะเชือ่หรือไม่เชือ่กต้็องเป็นไปตามความจริงในธรรมมีว่า	สตัว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรม	 น่ีแสดงให้เห็นชัดว่าสัตว์โลกทั้งมวลอยู่ใต้อ�านาจของกรรมทั้งน้ัน	
เราก็เป็นผู้หน่ึงในจ�านวนสัตว์โลก	 จะสามารถหลบหลีกปลีกกรรมที่ตนท�าไว้แล้วไป
อยู่ที่ไหนได้	 จ�าต้องยอมรับผลอยู่โดยดี	 ถึงผู้ท�าไม่ดีต่อพ่อแม่ก็ย่อมจะเห็นผลไม่ดี
ของตนในปัจจุบันนี้เอง	คือบุตรธิดาของเราเองจะกลายเป็นขวากเป็นหนามขึ้นมาใน
ครอบครัว	และทิ่มแทงหัวอกของเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ให้ได้รับความล�าบากทรมานใจ
เช่นเดียวกับเราท�าให้พ่อแม่ของเรา	โดยไม่มีหนทางหลีกเลี่ยงแน่นอน
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	 พระพุทธเจ้าท่านรู้เร่ืองดีเร่ืองชั่วของสัตว์โลกพร้อมทั้งเหตุและผลมาแล้วโดย
ตลอดทั่วถึง	จึงได้ทรงประกาศสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นย�าตามหลักวิชาที่ทรง 
รู้เหน็มาว่า	ท�าดต้ีองได้รับผลด	ีท�าชัว่ต้องได้รับผลช่ัวแน่นอน	ไม่เป็นอืน่	ใครเช่ือตาม 
ธรรมของพระองค์ก็เจริญรุ่งเรือง	 ใครไม่เชื่อก็เป็นเร่ืองช่วยไม่ได้	 เพราะสิ่งที่ท�าให้ 
ผู้เชื่อได้รับความอบอุ่นและมั่นใจอย่างยิ่งซึ่งควรน�ามายืนยันก็คือ	 องค์พระพุทธเจ้า 
ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมกม็พีระทยัทีบ่ริสทุธิ	์ธรรมกแ็สดงออกจากความบริสทุธิท์ีค่วร 
เป็นธรรมทีบ่ริสทุธิอ์ย่างย่ิง	เม่ือธรรมบอกว่า	บาปมจีริง	บญุมจีริง	สขุมจีริง	ทกุข์มจีริง	 
นรกมจีริง	สวรรค์มจีริง	ดงัน้ี	คนประเภทมดืบอดอย่างพวกเราจะเอาความรู้และเหตผุล 
ที่ไหนมาคัดค้านท่านได้เล่า	 เพราะผู้หน่ึงแสดงด้วยความรู้จริงเห็นจริง	 แต่ผู้หน่ึง 
กลับเอาความมืดบอดมาคัดค้าน	 ฝ่ายไหนจะมีความจริงควรเช่ือถือได้	 เพียงเท่าน้ี 
ก็พอเข้าใจได้แล้ว	 ฉะนั้นเรื่องจึงมีอยู่เพียงว่า	 ถ้าไม่อยากจมดิ่งลงนรกคือที่ทรมาน 
ซึ่งเข้าใจว่าไม่มีนั้น	ก็ต้องรีบท�าความดี	ที่เคยท�าชั่วมาก็ต้องรีบกลับตัวเสีย	กรรมชั่ว
กบัเรากเ็ลกิทะเลาะกันไปเอง	ไม่ควรไปหาความส�าคญัทีห่ลอกลวงและเคยกัน้ทางเรา 
มาเป็นเครื่องป้องกัน	 ซึ่งอาจจะเป็นการเสริมทุกข์มากขึ้น	 แต่ผู้แบกทุกข์ก็คือเราอยู่
นั่นเอง	การไม่เชื่อ	บุญ-บาป-สุข-ทุกข์-นรก-สวรรค์	ว่ามี	เพราะความไม่รู้ไม่เห็น
เพียงเท่านี้	ไม่ใช่วิชาที่สามารถป้องกันตัวให้พ้นจากบาปและนรกได้เลย	จะต้องมีคติ
เป็นไปด้วยความสุขบ้างทุกข์บ้าง	เช่นเดียวกับที่โลกผู้ท�ากรรมได้รับทั่วๆ	ไป	ฉะนั้น
การไม่เชื่อฟังคําบิดามารดาตักเตือนสั่งสอน การลบหลู่ดูหมิ่น การทอดทิ้งไม่สนใจ 
ต่อการเลี้ยงดู ซึ่งเป็นการเนรคุณท่าน แต่ละอย่างล้วนเป็นบาปกรรมแก่บุตรเอง  
แม้ไม่เชื่อว่าบาปมีจริงก็ไม่ใช่เครื่องมือป้องกันนรก 

	 ภาระอนัหนักหน่วงทีบ่ดิามารดาไม่มเีวลาปล่อยวางได้น้ัน	คอืภาระทีม่ต่ีอบตุรธดิา 
แต่ละคน	 นับว่าหนักและกดถ่วงอยู่ตลอดเวลา	 ซึ่งเร่ิมแต่บุตรธิดาก้าวเข้าสู่อุทร	 
มารดาเร่ิมรับภาระหนักไปเป็นล�าดับ	 ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	 คือความรักมาก	 
ความสงสารเสมอด้วยชีวิต	 ความหวังใจและดีใจว่าตนเริ่มมีบุตร	 ความระวังตั้งสติ 
ในการประคับประคองบตุรผู้อยูใ่นครรภ์	ความสงัเกตอาหารและหยกูยาต่างๆ	ทีอ่าจ
เป็นภยัแก่บตุรในครรภ์เวลามารดาน�ามารับประทานหรือแก้โรค	ไม่ให้ร้อนจัด	เคม็จัด	



109

เป็นพิษต่างๆ	ยาที่ไม่ควรรบัก็ต้องงด	แม้โรคจะก�าเรบิเพราะไม่ได้รบัยาก็ยอมทนเอา	
การเป็นอยู่หลับนอนและการเคลื่อนไหวไปมาทุกอาการ	ล้วนอยู่ในความระมัดระวัง	 
เพ่ือความปลอดภยัแก่บตุรทีอ่ยูใ่นครรภ์	ซึง่จัดเป็นภาระกงัวลแต่ละอย่างๆ	ไม่น้อยเลย	 
ทีม่ารดาจ�าต้องยอมรับอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	เวลาจะคลอดกย็อมสละชีวติรับความทกุข์ 
ทั้งมวลที่โหมกันมาในขณะน้ันย่ิงกว่ามรสุมในทะเล	 ถ้าผ่านมหันตทุกข์น้ันไปไม่ได	้ 
ก็ต้องเกิดสงครามใหญ่ในครอบครัว	 คือสามีต้องเป็นม่าย	 ร่ายมนต์บ่นทุกข์ที่แสน
ทรมานเพราะความคิดถึงภริยาที่ตายไป	 ลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ในครอบครัวก็ร้องไห้พิไร
ร�าพันหาแม่ที่ไร้วิญญาณ	 สุดที่จะสังเวชสงสารทั้งผู้ตายไปและผู้ยังอยู่ที่ก�าลังตกอยู ่
ในกองเพลิง	 คือความวิปโยคพลัดพรากอันแสนทุกข์ทรมาน	 ถ้าผ่านความทุกข์	 
ขั้นสลบไสลไร้ชิ้นดีในการคลอดน้ีไปได้ก็นับว่าพ้นนรกหลุมปางตายไปวาระหน่ึง	 
ซึง่เท่ากับเกดิเป็นคนชาตใิหม่ขึน้มา	ขณะทีค่ลอดแม้จะได้รับความทกุข์จนเหลอืทนใน
เวลานั้นก็ตาม	แต่มารดาผู้รอดตายคนนั้นก็ไม่เคยมีความรู้สึกนึกคิดว่า	ทารกนี้ช่าง
เกดิมาเพือ่ก่อกรรมท�าเขญ็ให้เราได้รับความทรมานอะไรอย่างน้ี	แต่กลบัมแีต่ความรัก 
และความหวังอันท่วมท้นอยู่ในทรวงอกที่อดจะเอื้อมมือสวมกอดทารกตัวแดงๆ	 
ทีเ่พิง่คลอดและรอดตายออกมาทัง้แม่ทัง้ลกูไม่ได้	ความทกุข์กเ็หลอืทน	ปากกบ่็นถามว่า	 
ลกูของเราเป็นหญงิหรือเป็นชาย	ไม่หยดุปาก	ด้วยความดอีกดใีจทีชี่วติรอดพ้นมาได้
เหน็หน้าลกูรักผู้เปรียบเหมอืนดวงใจ	จากน้ันกพ็ยายามพทิกัษ์รักษาทัง้บดิามารดาแบบ 
เอาชวิีตชวีาเข้าช่วยรองรับเป็นประกนั	ไม่มเีวลาเป็นอยูห่ลบันอนด้วยความสบายเลย	 
นับแต่บุตรคนแรกถึงคนสุดท้อง	 เร่ิมแบกภาระหนักเร่ือยมา	 ถ้าเป็นผู้มียศหนัก 
ศกัด์ิใหญ่มฐีานะด	ีกห็าคนมาช่วยพทิกัษ์รักษาอย่างภาคภมิูสมเกยีรต	ิไม่ให้ลกูมีความ
อนาทรร้อนใจ	ถ้าเป็นผู้มีฐานะต�า่ยากจนข้นแค้นหาเช้ากนิเยน็กย็ิง่แย่มาก	พ่อแม่ต้อง
ตะเกียกตะกายด้วยก�าลังปลีแข้งแข่งกับความอดอยากหิวโหย	 แสวงหาทรัพย์มาได้ 
มากน้อยเพียงไรก็จ�าแนกแจกจ่ายแก่ลูกๆ	 ตามความจ�าเป็นที่บังคับอยู่รอบด้านใน 
วันหน่ึงๆ	เพือ่อาหารของลกูคนน้ีบ้าง	เพือ่เคร่ืองเรียนและเคร่ืองแต่งตวัของลกูคนน้ันบ้าง	 
กว่าจะครบลกูแต่ละคนพ่อแม่แทบเป็นลม	บางวนัยอมอด	บางวนัพอประทงั	แต่บางวนั 
ไม่มีอาหารนอนท้องเลย	 แสนหิวแสนแสบท้องก็จ�าต้องทนอดทนหิวเพราะความรัก
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ความเป็นห่วงลกูๆ	กลวัจะอดอยากล�าบากกายทรมานใจและอายเพือ่นฝูง	แม้ตนจะตาย 
ก็มิได้สนใจในชีวิต	ยิ่งผู้มีลูกหลายคนและฐานะจนๆ	ด้วยแล้ว	ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์
ทรมานมาก	หัวอกก็จะแตก	สมองจะท�าลายเพราะความคิดมาก	ถึงเวลาลูกไม่สบาย	 
เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึน้มากย็ิง่เพิม่ความทกุข์ให้แก่พ่อแม่มาก	แทบจะกระอกัเลอืดออกมา 
ในบางคราว	 คิดดูแล้วจะเห็นว่าเป็นทุกข์ที่ควรจะปลงความสลดสังเวชเอานักหนา	 
ทั้งจะคอยเฝ้ารักษาบุตรผู้ป่วย	 ทั้งจะวิ่งหาซื้อยามาปฐมพยาบาล	 ทั้งจะไปตามหมอ
หรือน�าส่งโรงพยาบาลตามแต่ความจ�าเป็นบงัคบั	ว่าจะควรปฏบิตัอิย่างไรลกูถงึจะหาย	 
หรือบรรเทาลงไม่ตายจาก	ทัง้ค่าหยกูยาทีจ่�าต้องขวนขวาย	ทัง้การอาชพีกรั็ดตวัเข้ามา 
ทุกระยะส�าหรับผู้อยู่ในฐานะยากจนเน่ืองจากไม่มีเวลา	 ประกอบทั้งลูกผู้ยังดีก็
อ้อนออดเค่ียวเข็ญจะต้องการสิ่งน้ัน	 จะรับประทานสิ่งน้ี	 ร้อยแปด	 ล้วนเป็นเร่ือง
รบกวนชวนให้ปวดหวัอกตัง้ตวัไม่ตดิ	ความคิดและสมบตัเิงินทองมีเท่าไรกรี็บรวมมา
ทุม่เทลงเพือ่บตุรผู้ป่วย	จนไม่มอีะไรเหลอืตดิตวั	และยงัตะเกยีกตะกายต่อไปจนกว่า
จะสิ้นลมของตัว	แม้จะอดจะหิว	หรือจะเป็นจะตายอย่างไรก็มิได้ค�านึง	เพราะจิตใจ 
มัวไปว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่กับลูกๆ	ทั้งผู้ป่วยและผู้เป็นคนดีตลอดเวลา	จนซูบซีดผอมแห้ง 
แรงไม่มี	 ยังเหลือแต่ร่างครองตัวอยู่ก็อดทนไป	 บางครั้งการเจ็บป่วยกลับมาเกิดแก่ 
บดิามารดาเสยีเอง	ซึง่เป็นการบัน่ทอนความเป็นอยูท่กุด้านทางครอบครัวให้สยบซบเซา 
ลงไปตามๆ	กัน	 เรื่องทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวใด	ครอบครัวนั้นต้องกลาย
เป็นกองเพลงิไปอย่างน่าเหน็ใจและสงสารอย่างยิง่	โดยไม่เลอืกว่าผู้มียศถาบรรดาศกัดิ์
เกียรติยศชื่อเสียงและมีฐานะดีเพียงไร	 เพราะเป็นเร่ืองความทุกข์เผาผลาญใจและ
ทรัพย์สมบตัใิห้ฉิบหายไปท่าเดียว	จึงควรเทยีบกบัการตกนรกหลมุโลกนัตะทีม่ดืมดิ 
ปิดตาเราดีๆ	นี่เอง	ผู้ที่ไม่เคยเห็นนรกซึ่งสงสัยกันอยู่	พอได้เป็นบิดามารดาคนแล้ว
ก็ทราบได้เองโดยไม่ต้องถามใครว่านรกอยู่ที่ไหน	 และไม่ว่าบิดามารดานั้นๆ	 จะอยู่ 
ในฐานะเช่นไร	จ�าต้องถูกฉุดถูกลากลงนรกแบบนี้แทบทั้งนั้น	นอกจากบุตรธิดาที่อยู่
ในฐานะแห่งความลมืตวัไม่สนใจคดิบ้างเท่าน้ัน	จะไม่มทีางมองเหน็นรกทีบ่ดิามารดา
ของตนตกและเสวยอยู่เป็นนิจ	 โดยอาศัยบุตรธิดาเป็นเชื้อเพลิงและก่อข้ึนเผาท่าน
ตลอดเวลา	นั่นคือนรกหลุมทุกข์ทรมานเพราะบุตรธิดา	หลุมเอาชีวิตเข้าประกันเพื่อ 
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ชีวิตของบุตรธิดาบ้าง	 หลุมรักสนิทและติดถนัดถอนไม่ขึ้นบ้าง	 หลุมเป็นบ๋อยคอย 
รับใช้เขาอยู่กลางเรือนเหมือนคนต้องหาอยู่ในที่คุมขังบ้าง	 หลุมคอยเป็นเพื่อนเล่น
ของเขาอย่างสนิทใจทัง้สองฝ่ายบ้าง	หลมุเป็นบ๋อยรักนายคือบตุรธดิา	ต้องคอยเอาอก 
เอาใจเขายิ่งกว่าชีวิตของตัวบ้าง	 หลุมคอยคล้อยตามนาย	 นายต้องการอะไรต้อง
พยายามหามาให้จนได้	 ไม่ง้ันนายจะเสียใจและร้องไห้หาว่าพ่อแม่ไม่รักตนบ้าง	 
หลมุลกูไม่เช่ือฟังค�าตกัเตอืนสัง่สอนและหาว่าพ่อแม่คร�า่ครึล้าสมยัอะไรๆ	ไม่ทนัเขาบ้าง	 
หลุมไม่สามารถห้ามปรามบุตรธิดาที่มีความรู้เห็นที่ล่อแหลมแหวกแนวและพิสดาร
เกินกว่ามนุษย์ผู้มีขนบธรรมเนียมประจ�าชาติจะคาดถึงบ้าง	 หลุมอกแตกแต่หัวใจ 
ยังมีเพราะลูกประพฤติต�่าช้าอนาจารผลาญขนบประเพณี	ชอบประพฤติแต่สิ่งอันเป็น 
การท�าลายจิตใจชือ่เสยีงพ่อแม่วงศ์สกลุและญาตมิติรชนิดหมดยางอายไร้ศลีธรรมบ้าง

	 เร่ืองนรกทีบ่ดิามารดาจะต้องตกและรับเคราะห์กรรมไปเป็นล�าดบั	เพราะบตุรธดิา 
ที่มีนิสัยต่างๆ	 กันเป็นผู้อุตริสร้างขึ้นน้ันมีมากมายและแสดงเปลวต่างๆ	 กัน	 
จะเลือกสรรหาตกหลุมมีความทุกข์ร้อนพอประมาณตามใจชอบย่อมไม่ได้	 ขึ้นชื่อว่า 
เป็นบิดามารดาของคนแล้ว	 จ�าต้องถูกลากถูกฉุดไปตกนรกเสียจนทุกหลุมทุกบ่อ 
นั่นแล	บรรดาที่เขาเที่ยวสร้างเอาไว้	 พิษไฟนรกเหล่านี้ไม่ว่าหลุมใดต้องร้อนทั้งกาย
ทั้งใจและร้อนสุมอยู่ตลอดไป	 ไม่ค่อยมีวันสงบและดับเปลวลงบ้างเลย	 พอจะสงบ 
กายใจลงบ้าง	บตุรคนน้ันกเ็ร่ิมก่อขึน้มา	ธดิาคนน้ีกก่็อข้ึนมา	ด้วยเร่ืองต่างๆ	ไม่มีประมาณ	 
บดิามารดาผู้คอยตามช�าระบญัชใีห้คนน้ัน	ให้คนน้ี	เร่ืองน้ัน	เร่ืองน้ี	ไม่มเีวลาหยุดย้ัง
กแ็ย่ไปเอง	และแย่ไปตลอดอวสาน	ไม่มวีนัขึน้จากหล่มลกึได้	หากบตุรธดิาไม่ช่วยกนั 
พยุงด้วยการรู้สึกส�านึกตัวว่า	 นี่คือท่านผู้บังเกิดเกล้า	 ซึ่งหาได้เพียงคนเดียวในโลก	 
ทั้งการให้ก�าเนิดและเลี้ยงดู	 ทั้งคุณธรรมประจ�าใจที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา	 คือ 
ความรักความเอน็ดูสงสารกเ็ป็นหน่ึงในโลก	ความอนุเคราะห์เลีย้งดูทกุอย่างกเ็ป็นหน่ึง 
ในโลก	ความพะเน้าพะนอเอาอกเอาใจบตุรธดิากเ็ป็นหน่ึงในโลก	ความจดจ่อต่อการ
ดูแลรักษาทุกด้านก็เป็นหน่ึงในโลก	 เจตนาอันบริสุทธิ์ที่ทุ่มเทลงเพื่อบุตรธิดาทุกคน 
จะรับเอาไปเพ่ือความสุขกายสุขใจ	 และเพื่อความเป็นคนดีในปัจจุบันและอนาคต 
ก็เป็นหนึ่งในโลก	ไม่มีเจตนาและความขวนขวายใดและของใครในโลก	จะเป็นของ
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บริสุทธิ์และมีคุณค่าย่ิงกว่าของบิดามารดาที่มอบให้บุตรธิดาแต่ละคน	 ทั้งทางน�้าใจ
และกิริยาที่แสดงออกล้วนเป็นสิ่งที่ควรเทิดทูนไว้บนศีรษะโดยแท้	แม้ท่านจะมีฐานะ
ต�่าต้อยด้อยสมบัติและเกียรติยศชื่อเสียงเพียงใดก็ตาม	 แต่น�้าใจที่แสดงออกต่อ 
บตุรธดิาทกุคนจะสมบรูณ์ล้นฝ่ังอยูเ่สมอ	ไม่มกีารลดตวัลงเหมือนสิง่อืน่ๆ	ทีเ่จริญแล้ว 
มีเสื่อมลงในเวลาไม่นาน

	 การระลกึในพระคณุของบดิามารดาด้วยความผูกพนัไม่จืดจางวางเฉย	เช่นเดยีว
กบัท่านมใีจผูกพนักับเราเสมอมา	ย่อมเป็นความดีและสริิมงคลแก่บตุรธดิาไม่มีสิน้สดุ	 
ทัง้จะท�าให้มีความอบอุน่และมัน่ใจต่อตวัเองทางความประพฤตแิละกจิการเพือ่ความ
เจริญทุกด้านไม่อาภัพอับเฉา	 ความเคารพเช่ือฟังท่านก็อยู่ในระดับลูกที่มีพ่อมีแม่ 
ไม่ดื้อดึงฝ่าฝืน	 การศึกษาทุกแขนงก็บากบั่นม่ันใจ	 และปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงใจ	 
ไม่เถลไถลเข้าตรอกออกซอย	อันเป็นลักษณะผู้เป็นมารที่คอยสังหารท�าลายตนแบบ 
ผู้ล้มละลาย	ไม่หดันิสยัเป็นคนชอบเทีย่วทัง้ในเวลาและนอกเวลาเรียน	อนัเป็นการเขย่า 
ก่อกวนจิตใจให้ก�าเริบและท�าลายความมัน่คงของจิตใจและการงานทกุด้านให้ด้อยลง 
หรือเสยีไป	เป็นคนชอบระวงัสงัเกตเหตกุารณ์และสิง่เกีย่วข้องทัว่ๆ	ไป	ไม่ลมืตวัมัว่สมุ	 
การงานทกุด้านตัง้ใจท�า	มุง่ความส�าเร็จเป็นผลอย่างฝังใจ	ไม่หนัเหเร่ร่อน	แต่ตัง้หน้า 
ท�างานเพราะเหน็ว่าเงินกบังานมีคณุค่าเสมอกนั	ท�าอะไรท�าจริงไม่หดันิสยัเป็นคนจับจด	 
แบบงดสิ่งนั้นกลับมาท�าสิ่งนี้	และจับโน้นวางนี้	ลูบๆ	คล�าๆ	ไม่เป็นชิ้นเป็นอันพอให้
เกิดประโยชน์	 เวลาว่างก็หางานที่เหมาะสมกับหน้าที่ของตนท�าเพื่อช่วยบิดามารดา 
ให้เบามอืลงบ้าง	และเพือ่เป็นการสร้างนิสยัไม่ให้เป็นคนว่างงานอยูเ่ฉยๆ	จะเคยตวัชนิใจ	 
จนกลายเป็นคนเกียจคร้านหารับประทานไม่พอกับความต้องการ	 เวลาเติบโตข้ึนจะ
ล�าบาก	การเคารพเชือ่ฟังบดิามารดาเป็นทางเดนิของชวีติและมรรยาทความประพฤติ	
ย่อมเป็นทางแห่งความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียว	อนึ่ง	สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญ 
ของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรม	 ท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนาม 
กั้นทางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน	 ไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาล	 
ผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเหน็ความเกยีจคร้านว่าเป็นคู่มติร	ควรทราบไว้ 
อย่างถึงใจว่าเป็นศตัรูของการงานทกุด้านเพือ่โภคทรัพย์ตลอดกาลไหนๆ	ความเกยีจคร้าน	 
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และความจนเพราะความเกียจคร้านพาให้เป็นไปน้ี	 ต้องพาผู้คล้อยตามให้เป็นผู ้
จนตรอกพอกพูนทุกข์อย่างไม่มีทางฟื้นได้	 ไม่เหมือนความจนด้วยเหตุอื่นๆ	 บังคับ	 
ซึง่อาจมีทางฟ้ืนตวัได้	ฉะน้ัน	พวกเราควรกลวัความเกยีจคร้านนอนตืน่สายไว้แต่เด็ก
แต่เลก็	เพือ่มทีางแก้ไขและลบล้างได้พอเหมาะพอดไีม่สายเกนิคาด	เพราะตลาดสมบตั ิ
ทั้งมวลมีอยู่กับผู้มีความพากเพียรนี้ทั้งนั้น

	 เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็นเด็กของชาติในแดนพระพุทธศาสนา	 
ซึง่เป็นแหล่งทีเ่ตม็ไปด้วยวชิาเคร่ืองต้านทานและป้องกนัตวัอย่างเยีย่มยอด	ได้ศกึษา
และยึดหลักธรรมไปปฏิบัติต่อตัวเองเท่าที่ควรแก่ฐานะขึ้นไปเป็นล�าดับ	 อย่างน้อย 
ก็ควรได้รู้บุคคลส�าคัญของโลกว่าคือใครบ้าง	ที่ควรส่งเสริมเทิดทูนให้สมเกียรติของ 
บคุคลน้ันๆ	กค็นส�าคัญของโลกน้ันคอืแดนก�าเนิดแห่งบตุรธดิา	ได้แก่	บดิามารดาหน่ึง	 
ได้แก่	 ตัวเราผู้ถือก�าเนิดอันสมบูรณ์เต็มภูมิมนุษย์หน่ึง	 น่ีคือบุคคลส�าคัญของโลก 
ถ้าไม่มองข้ามไปเสยีจนกลายเป็นคนไม่มสีาระอะไรตดิตวัเลยเท่าน้ัน	ทีว่่าบดิามารดา 
เป็นบคุคลส�าคญัของโลกน้ัน	เพราะท่านเป็นผู้ให้ก�าเนิดและเลีย้งดบูตุรธดิามาก่อนใครๆ	 
ในโลก	ผู้ที่ได้รับอุปการะจึงครองตัวเป็นเราเป็นท่านมาได้นับจ�านวนเต็มโลกเอาเลย	
ถ้าไม่ใช่ท่านแล้วจะไม่มีมนุษย์หญงิ-ชายทนมชีวีติเหลอือยูใ่นโลกได้เลยแม้คนเดียว	 
เราพอทราบได้ว่ามนุษย์ในโลกมปีระมาณเท่าไร	และมใีครทีไ่ม่มแีดนก�าเนิดแต่สามารถ 
เกดิและเตบิโตได้เองอย่างอสิระ	เข้าใจว่าไม่มแีม้แต่รายเดยีวทีอ่ตุริมาเกดิแบบเหด็ดิน 
เห็ดโคลน	 ถ้ามีก็จัดเป็นมนุษย์แปลกโลกและน่ากลัวพิลึก	 คงอยู่ร่วมโลกมนุษย ์
ที่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดไม่ได้	 เพราะใครๆ	 ไม่ไว้ใจและกล้าให้ความสนิทสนม	
กลัวจะเป็นท�านองนกกระสาที่มาเป็นนายฝูงกบในบึงใหญ่ที่ปราศจากนาย	 พอนาย 
กระสามาปกครองก็เร่ิมใช้อ�านาจในการปกครองด้วยจะงอยปาก	 จนกบทั้งฝูงหมด
เรียบบึงไปเลย	ไม่มีกบเหลืออยู่แม้ตัวเดียว	มนุษย์เรายิ่งมีนิสัยขี้ขลาด	ถ้าให้ความ
สนิทสนมกับมนุษย์ประเภทพิสดารน้ีแล้ว	 ก็อาจเกิดมหาอุบาทว์ยิ่งกว่ากบซึ่งมีอยู ่
ในบึงเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

	 และมใีครบ้างทีบ่ดิามารดาไม่ได้ประคองเลีย้งดูในข้ันเร่ิมแรกก่อน	แต่อยู่ๆ 	กเ็ตบิโต 
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ขึ้นมาเอาเฉยๆ	แบบก้อนเมฆก้อนหมอก	นอกจากบิดามารดาต้องเป็นคนเหลือเดน
จากความตายไปตามๆ	กัน	 เพราะการตะเกียกตะกายต่อการเลี้ยงดูและรับผิดชอบ 
รอบด้าน	 กว่าบุตรธิดาแต่ละคนจะเติบโตข้ึนมาพอหายใจได้บ้างโดยล�าพังตนเอง	 
แม้ท่านเลี้ยงดูจนโตขึ้นมาแล้ว	แต่บางรายยังแทบไม่มีจมูกหายใจ	ต้องมาคอยอาศัย
พ่อ-แม่ให้ช่วยเหลอืพอมทีางหายใจก็มอียูม่าก	แถมยงัมกีารยกครอบครัวและเพือ่นฝูง 
ที่มีจมูกไม่พอกับการหายใจมาอาศัยบิดามารดาพอได้หายใจสืบต่อไป	 ยังมีอยู่ 
ไม่น้อย	 และอาจมีเกินจ�านวนบัญชีของโลกที่จะท�าสถิติไว้	 แต่ไม่มีใครสนใจท�า	 
เพราะเป็นเร่ืองภายใน	คอืระหว่างบดิามารดากบับตุรธดิาจ�าต้องปฏบิตัต่ิอกนัแต่ไหน 
แต่ไรมา	จึงน่ากราบไหว้บชูาคุณของท่านผู้เตม็ไปด้วยพรหมวหิารราวท้องฟ้ามหาสมทุร	
สุดที่จะพรรณนาให้จบสิ้นลงได้	ที่เป็นฝ่ายอนุเคราะห์เลี้ยงดูตลอดมา	โดยไม่ค�านึง 
ถึงความสิ้นเปลืองและความอดตายของตนเอาเลย	 เมื่อเร่ืองบิดามารดากับบุตรธิดา 
เคยเป็นมาอย่างน้ีประจ�าแผ่นดนิอย่างแยกไม่ออก	แล้วพวกเราชาวบตุรธดิาผู้เหน็แก่ได้ 
ไร้ความรู้สึกส�านึกตัวในพระคุณท่าน	จะไปหาคนส�าคัญของโลกที่ไหนกัน	จึงจะเจอ 
สมดงัมโนนึกคิดทีเ่คยวาดภาพข้ามศรีษะท่านไปมา	แต่มิได้หวนระลกึว่าท่านคอืบคุคล 
เช่นไร	และมีความส�าคญัต่อเราอย่างไรบ้าง	แม้ในปัจจุบนัของบตุรธดิาทีเ่ป็นอยูเ่วลาน้ี	 
ทัง้ทีอ่ยูก่บัท่าน	ทัง้ทีอ่ยูต่่างถิน่ต่างแดน	ทัง้ใกล้ทัง้ไกล	ทัง้ในและนอกประเทศ	ทกุเพศ 
ทกุวัย	ซึง่ล้วนอยูใ่นความรับผิดชอบทีท่่านจะต้องอนุเคราะห์ด้วยความรักเอน็ดูอย่าง
บริสุทธิ์ใจ	 และเต็มภูมิที่เป็นบิดามารดาของบุตรธิดาทั้งคน	 ไม่บกพร่องทางน�้าใจ	 
แม้สมบัติเครื่องสงเคราะห์จะมีบกพร่องบ้างก็เป็นธรรมดา	 เพราะไม่ใช่น�้ามหาสมุทร
จะให้มีสมบูรณ์อยู่ตลอดไปย่อมไม่ได้	 ถ้าพวกเรายังมองไม่เห็นค่าแห่งความส�าคัญ 
และคนส�าคญัในตวัท่าน	กค็วรมองย้อนหลงัมาดตูวัเรา	โดยเร่ิมดูแต่	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	
กาย	ใจ	ไปในอวัยวะทุกส่วนภายในภายนอก	เบื้องบนเบื้องล่างของร่างกาย	ตลอด 
ความเป็นอยู่เร่ือยมาจนถงึความก้าวเข้ามาสูค่รรภ์	 ก่อความร�าคาญจนกลายเป็นความ
ทกุข์ทรมานแก่ท่าน	รายหน่ึงๆ	แปดเดอืนบ้าง	เก้าเดอืนบ้าง	สบิเดอืนบ้าง	ทีส่ร้างเน้ือ 
สร้างตัวโดยอาศัยเลือดเน้ือของท่านทุกหยดทุกหยาดเป็นเคร่ืองมือสร้างบ้านเรือน 
คือร่างกาย	จนปรากฏขึน้เป็นตนเป็นตวัเป็นเน้ือเป็นหนังของตวัข้ึนมา	พออิม่ตวัสมควร 
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เป็นคนได้แล้วก็แหวกช่องออกมาจากครรภ์	 โดยมิได้ค�านึงนึกคิดว่าใครจะล�าบาก 
จะเป็นจะตายเพราะการแหวกทางออกมาของเราตัวเล็กๆ	แดงๆ	แต่กองทุกข์ที่สร้าง 
ให้คนอื่นคือมารดาในขณะน้ันมิได้เล็กสมตัวเลย	 จนมารดาแทบจะเอาชีวิตชีวา 
ไว้ไม่รอด	บางรายต้องจอดจมไปเลยก็มีเพราะเหลือจะทน	นอกจากการสร้างตัวอยู่
ในครรภ์ด้วยเลือดเนื้อของมารดาแล้ว	 พอตกคลอดออกมายังต้องอาศัยมารดาบิดา 
ตลอดผู้เก่ียวข้องอีกมากมายมาช่วยสร้างชีวิตจิตใจให้อีก	 คือการเลี้ยงดูทุกอย่าง
ที่แสนทุกข์ล�าบากอันเกี่ยวกับตนจนถึงปัจจุบันบัดน้ี	 เราพอจะนึกออกกระมังว่า	 
อัตภาพร่างกายตลอดความเป็นอยู่สืบเนื่องกันมาของเราทุกส่วนนี้	เราได้มาจากไหน	
ใครให้เรามา	 และใครช่วยรักษาเราจึงปลอดภัยมาถึงบัดน้ี	 ทั้งน้ีคือคุณพ่อคุณแม่ 
นั่นแลเป็นผู้สละชีวิตแทนและเลี้ยงดูเรามาจนถึงปัจจุบันนี้	

	 เท่าที่พรรณนาชีวิตร่างกายพร้อมเคร่ืองบ�ารุงส่งเสริม	 เพียงแต่ละคนที่ได้รับ
จากท่านตลอดมา	ถ้าคิดเป็นราคาค่างวดในบรรดาสิง่ทีท่่านมอบให้เปล่าด้วยน�า้ใจน้ัน	 
ล้วนเป็นสิง่ทีจ่นใจและสดุวสิยัทีจ่ะหาได้ในทีอ่ืน่ใด	เช่น	ตา	ห	ูจมกู	เป็นต้น	แต่ละส่วน 
ล้วนไม่มีซื้อขายกันตามห้างร้านต่างๆ	 ทั้งในและนอกประเทศทั่วโลก	 ไม่มีเลย 
แม้ส่วนหน่ึงซึ่งควรจะถือเป็นของจริงอันดั้งเดิมที่เราได้มาจากท่าน	 เพียงวัตถุ 
เคร่ืองสงเคราะห์เลี้ยงดูบุตรธิดาแต่ละคน	 นับแต่เร่ิมแรกมาจนบัดน้ีจะมีจ�านวน
มากมายสักเท่าไร	ถ้าเป็นสิ่งที่ควรออกร้านขายดังสินค้าทั่วๆ	ไป	ก็คงน�ามาบรรจุได้
เตม็ห้างร้านใหญ่ๆ	หลายห้างร้านพอดู	สิง่ทัง้น้ีจะมใีครบ้างพอมีน�า้ใจมายอมเสยีสละ
ให้เราโดยไม่คิดค่าตอบแทนเลย	นอกจากบิดามารดาทั้งสองนี้เท่านั้น	ยังไม่เคยเห็น 
มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดมารับอาสาท�าหน้าที่แทนได้เลย	จึงเป็นเรื่องที่น่าคิด	และสลดสังเวช
ตัวเราอย่างยิ่งที่อาศัยเลือดในหัวอกท่าน	 ซึ่งเป็นสิ่งที่รักสงวนอย่างยิ่งทั้งสิ้นมาเป็น
ชีวิตจิตใจของตัว	จนเป็นเราเป็นท่านมาด้วยกันทั้งโลก	ควรจะมองเห็นความส�าคัญ 
ตลอดคุณสมบัติอันล้นค่าของท่าน	 ว่าเวลานี้ปรากฏอยู่ที่ร่างกายจิตใจของเรา	 และ 
เราก�าลงัน่ังทบันอนทบัหายใจทบัคุณของท่านอยูท่กุขณะน้ีแหละ	หาได้อยูใ่นทีอ่ืน่ใดไม่	 
ก็การส�ารวจตนมาแต่ต้นก�าเนิดจนถึงปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรอย่างประจักษ์ใจแล้ว	
จะต้องรู้สึกส�านึกในพระคุณของท่านอย่างถึงใจ	ว่านี้คือผู้บังเกิดเกล้า	ซึ่งหาได้เพียง
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คนเดียวในโลก	 น้ีคือผู้ประกันชีวิตของบุตรธิดาทั้งมวล	 น้ีคือคนส�าคัญของโลกมา 
ก่อนใครๆ	น้ีคือแบบพมิพ์ของโลกทีใ่ห้ก�าเนิดทัง้ทางร่างกายและหลกัวชิาแขนงต่างๆ	
ไม่มีประมาณ	 ที่บุตรธิดาได้ยึดถือสืบทอดกันมาไม่มีที่สิ้นสุด	 คือบุตรธิดาทั้งโลก	 
ความส�าคัญมารวมอยู่ที่บิดามารดาเป็นผู้วางรากฐานให้เพื่อก้าวต่อไปในอนาคต	 
จึงควรปลงใจลงน้อมบูชาพระคุณของท่านด้วยความเคารพรักอย่างถึงใจ	 ไม่มีการ
แบ่งรับแบ่งสู้ด้วยอุบายวิธีข้อแก้ตัวใดๆ	

	 ค�าว่า	 “บิดามารดา”	 น้ีเป็นค�าที่ควรสะดุดสะเทือนใจอย่างยิ่งในวงบุตรธิดา 
ทั่วๆ	ไป	เพราะเป็นนามของท่านผู้บังเกิดเกล้าและเลี้ยงดูมาแต่วันก�าเนิดเกิดเป็นเรา
เป็นท่านมาถึงปัจจุบันนี้	ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ตกอยู่ในความเป็นหนี้บุญคุณท่านเช่นเดียว
กับบุตรธิดาทั้งหลาย	 จึงได้พยายามอธิบายตามหลักธรรมอันเป็นแนวทางระลึกถึง 
พระคณุและท�าการสนองตอบท่าน	เพือ่เป็นการล้างบาปออกจากตวัเสยีบ้างพอให้เบาบาง
ลง	 เวลาตายไปจะไม่ได้ไปแออัดกันอยู่ในนรกและเหมาไฟนรกเป็นของตัวเสียหมด	 
ส่วนจะสามารถลบล้างร้ือถอนบรรดาบาปน้อยใหญ่ที่ต่างคนต่างท�าให้ท่านได้รับ 
ความล�าบากทรมานมาเป็นประจ�าน้ัน	 รู้สึกจะเกินความคาดหมายของบุตรธิดา 
แต่ละคนจะสามารถลบล้างให้หมดได้	เพราะมมีากมายจนท่านและบตุรธดิากไ็ม่สามารถ 
จะจดจ�าได้	นอกจากจะรวมยอดพอรู้เค้าไว้บ้างเท่าน้ัน	คอืนับแต่ขณะทีก้่าวเข้าสูค่รรภ์ 
มาจนถึงปัจจุบนัน้ี	ถ้าคิดเป็นนาท	ีชัว่โมง	วนั	เดอืน	ปี	จะได้สกักีน่าท	ีกีช่ัว่โมง	กีว่นั	 
กี่เดือน	กี่ปี	และในนาที	ชั่วโมง	และวัน	เดือน	ปี	นั้นๆ	ผู้เป็นบุตรธิดาได้เริ่มท�า 
ความร�าคาญให้ท่านกี่ครั้ง	อะไรบ้าง	แม้ในขณะอยู่ในครรภ์ก็ยังต้องมีการแสดงตัว 
ก่อกวนเป็นระยะๆ	 ยิ่งครรภ์แก่ขึ้นมากเท่าไร	 ทารกตัวแดงๆ	 ก็ยิ่งแผลงฤทธิ์ข้ึน
เป็นล�าดับ	 วันเวลาหน่ึงๆ	 หลายคร้ังกว่าจะถึงเวลาตกคลอดออกมา	 ซึ่งน่าจะสร้าง
นรกให้มารดาได้มากหลุมพอดู	เวลาออกมาแล้วก็ยิ่งเริ่มแสดงฤทธิ์ในท่าต่างๆ	ไม่มี
ประมาณ	 โดยเจ้าตัวหารู้ไม่ว่าน่ันคือการก่อกวนผู้อื่นคนอื่นมีบิดามารดาเป็นต้น	 
ต้องหมุนตัวตามอาการที่แสดงออกเหมือนเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ตลอดเวลา	 ไม่มี 
กลางวนักลางคนื	จ�าต้องวิง่วุน่อยูท่�านองน้ัน	บตุรธดิาแต่ละคนทัง้เวลาอยู่ในครรภ์	ทัง้เวลา 
ออกนอกครรภ์มาแล้ว	 ขณะที่ยังเล็กจะต้องมีการแสดงต่างๆ	 ตามประสาของตน	 
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ซึ่งล้วนเป็นการเขย่าก่อกวนหัวอกบิดามารดาและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นกังวลวุ่นวายไป
ด้วยทั้งน้ัน	 พอเร่ิมรู้ความมาบ้างก็เร่ิมก่อกวนไปอีกทางหน่ึงต่างๆ	 กัน	 พอให้ท่าน
ไม่มีความสงบสบายใจได้อยู่น่ันเอง	 ความเติบโตของเด็กแต่ละคนกับความเติบโต 
ของเรื่องต่างๆ	ซึ่งจะกวนสมองบิดามารดานั้นรู้สึกจะเป็นเงาเทียมตัว	เพียงเป็นเรื่อง
ธรรมดาของเดก็ทัว่ๆ	ไปทีมี่ขอบเขต	ซึง่อยูใ่นความรบัผิดชอบของบดิามารดาเท่าน้ัน
ก็พออดพอทน	 แต่แถมยังอาจมีเร่ืองพิสดารที่คาดไม่ถึงและมากตามจ�านวนของ 
บุตรธิดาที่มีนิสัยต่างๆ	กันสร้างเพิ่มขึ้นอีก	ซึ่งแต่ละเรื่องก็มีอ�านาจให้สั่นสะเทือนไป
ทั้งครอบครัวและน่าใจหายทั้งนั้น	สิ่งทั้งนี้ล้วนอยู่ในข่ายที่บุตรธิดาจะหลวมตัวท�าได้	 
ถ้าไม่ได้ศึกษาอบรมขนบประเพณีและศีลธรรมมาเท่าที่ควร	 และเป็นสิ่งที่ต้องไหล 
ลงรวมทะเลใหญ่	คือบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบกอบกู้และแบกหามทั้งนั้น	เมื่อรวม
เวลาที่บุตรธิดาแต่ละคนที่เกิดมาสร้างความล�าบากและแสนกังวลให้ท่าน	 นับแต่ต้น
จนบัดนี้จะมากมายเพียงไร	และใครไม่สามารถนับอ่านได้พอจะประมวลมาช�าระล้าง
ให้หมดไปได้โดยสิ้นเชิง	 ไม่ต้องมีบาปกรรมติดตัวบุตรธิดาที่เรียกว่าเป็นหนี้บุญคุณ 
ท่านอีกต่อไป

	 ความเป็นมาทุกๆ	 แขนงแห่งอัตภาพร่างกายและจิตใจของบุตรธิดาแต่ละคน	 
ย่อมเป็นมาจากความกระทบกระเทือนต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้เป็น 
บิดามารดาอย่างสุดจะพรรณนา	 แต่ไม่มีบิดามารดาของบุตรธิดาคนใดสนใจน�ามา 
เป็นอารมณ์	 แม้ชีวิตจะเสียไปด้วยเหตุต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับบุตรธิดาก็ยอมสละไปเลย	
ประหน่ึงไม่มีราคาเปรียบเหมือนผักปลาฉะน้ัน	 คุณค่าแห่งน�้าใจและอื่นๆ	 ที่ท่าน 
ยอมเสียสละต่อบุตรธิดาทุกคนจึงเป็นคุณธรรมที่มีค่ามหาศาล	 ไม่มีสิ่งใดจะ 
เปรียบเทียบได้	 แม้จะพรรณนาถึงพระคุณของท่านจนนับเป็นกัปกัลป์ก็ไม่มีทาง 
จบสิ้นลงได้	 ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่า	 แม้จะเอาน�้าในมหาสมุทรทุกหยดทุกหยาดมา
เป็นน�้าผสมหมึก	 เอาดินทั้งแผ่นดินมาเป็นหมึกละลายน�้า	 เอาเขาพระสุเมรุทั้งลูกมา
เป็นด้ามปากกา	เอาท้องฟ้าอากาศเป็นหน้ากระดาษ	มาเขียนพรรณนาพระคุณของท่าน	 
กระทั่งผู้เขียนตายไป	 ผู้ใหม่มาเขียนแทนสืบต่อกันไปท�านองน้ีตลอดอนันตกาล	 
จนหมดน�า้ผสมหมึกในมหาสมทุร	หมดดินทัง้แผ่นทีม่าละลายท�าเป็นหมกึ	หมดท้องฟ้า 
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อากาศไม่มช่ีองว่างทีจ่ะเขยีนต่อไป	หมดเขาพระสเุมรุทัง้ลกูทีน่�ามาท�าเป็นด้ามปากกา	 
แต่พระคุณของบิดามารดายังพรรณนาไม่จบ	ต้องยุติลงด้วยการสุดวิสัยที่จะหาอะไร 
มาบันทึกต่อเพื่อความสิ้นสุดแห่งพระคุณ	 เมื่อพระคุณของท่านมีมากมายจน 
ไม่สามารถจะพรรณนาดังที่เห็นอยู่	 ชาวบุตรธิดาเราจึงควรสลดใจและเห็นโทษของ
ตนที่สนุกชี้เอา	ทวงเอา	เถียงเอา	ขัดเอาอย่างใจ	เล่นตัวเอา	ร้องไห้เอา	บังคับเอาสิ่ง
ต่างๆ	ที่ตนต้องการแม้ไม่ควร	โดยไม่ส�านึกกระดากอายเลย	ซึ่งล้วนเป็นวิถีทางของ 
นายที่เลวทรามปฏิบัติต่อบ่าวที่ดีท�ากัน	ไม่ใช่เป็นทางด�าเนินของบุตรธิดาที่ดีจะน�ามา
ใช้ต่อผู้บังเกิดเกล้าเลย

	 บุตรธิดาเกิดมาพบชีวิตร่างกายลมหายใจที่เต็มไปด้วยเคร่ืองบ�ารุงบ�าเรอต่างๆ	
ทั้งเก่าและใหม่	 ทั้งหายากและหาง่าย	 ทั้งมาจากที่ใกล้และที่ไกล	 ทั้งมาจากในและ
นอกประเทศ	 ทั้งราคาถูกและราคาแพงๆ	 จนประมาณมิได้	 จากบิดามารดาที่ทุ่มเท 
ชีวิตแสวงหามาด้วยความเหน่ือยยาก	 ได้มีความรู้สึกพอจะเป็นเคร่ืองสะดุดใจบ้าง
หรืออย่างไร	ถ้าเป็นสิ่งที่บุตรธิดาน�ามาเพื่อสนองตอบท่านด้วยน�้าใจที่รักและเห็นคุณ 
อย่างซาบซึ้งเช่นเดียวกับท่านที่มีต่อเรา	 ท่านคงจะมีความรักเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
ชนิดถึงใจอย่างบอกไม่ถูก	ทั้งจะรักทั้งจะห้าม	ทั้งจะสงสารและสลดใจ	ไม่อยากให้ 
บตุรธดิาขวนขวายให้มากไป	กลวัจะหมดจากตวัของบตุรธดิาเอง	ถ้าผู้มีครอบครัวแล้ว 
ก็กลัวจะหมดจากลูกและสามี-ภริยาเขา	 ท่านยิ่งคิดถึงลูกๆ	 มากกว่าจะคิดถึง 
ตัวท่านเอง	 แม้จะอยู่ในฐานะที่ยากจนอยู่บ้าง	 แต่คงท�าไม่ลงปลงไม่ตกที่จะให้ท�า 
แก่ท่านอย่างฟุ่มเฟือย	 นี่เป็นปกติวิสัยของบิดามารดาทั้งหลาย	 ท่านมีความรู้สึกต่อ
บุตรธิดาอย่างน้ีตลอดมา	 ส่วนฝ่ายบุตรธิดาที่เป็นฝ่ายรับและฝ่ายทวงมาเป็นประจ�า
จนติดนิสัย	 ได้คิดถึงน�้าใจและความเสียสละของท่านบ้างเพียงไร	 ถ้ายังก็ควรจะ 
เริ่มคิดบ้างว่าท่านมีน�้าใจกว้างขวางและลึกซึ้งเพียงไร

	 เวลาเลี้ยงก็แสนยาก	 ไม่มีอะไรเลี้ยงยากเท่าเลี้ยงคนคือบุตรธิดา	 รักก็แสนรัก 
ไม่มีอะไรรักมากย่ิงกว่ารักคนคือบุตรธิดา	 เอาใจก็แสนยากตลอดมา	 ไม่มีอะไร 
จะเอาใจยากเท่าเอาใจคนคือบุตรธิดาที่แสนงอนมาแต่ก�าเนิด	 แม้จะโตเป็นหนุ่ม 
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เป็นสาวแล้ว	 แต่นิสัยที่แสนงอนซึ่งเคยฝังใจมาแต่เล็กที่บิดามารดาเคยเอาใจ	 ก็ยัง
ตดิตวัมาแสดงความแสนงอนกบัท่านอยูจ่นได้	ไม่นึกละอายแฟนหนุ่มแฟนสาวบ้างเลย	 
หรือเข้าใจว่าแฟนๆ	 เหล่าน้ันต่างคนต่างก็มีเจ้าแสนงอน	 ซึ่งเคยได้รับความตามใจ 
จากบดิามารดามาอย่างเตม็ตวัเช่นเดยีวกนั	จึงไม่นึกละอาย	ถ้าไม่นึกละอายแฟนๆ	กค็วร 
นึกละอายท่านผู้บังเกิดเกล้าบ้าง	 ซึ่งไม่เคยแสนงอนอะไรต่อลูกๆ	 นอกจากจะคอย
ตามใจท่าเดียว	 ท่านจะได้ดีใจและมีความสุขบ้างสักพักหน่ึง	 ทั้งที่แบกทุกข์หนัก 
เพราะลกูไม่มวีนัปลงวาง	และจะได้มหีน้ายิม้บ้างทัง้ทีห่าบหนักคือความกงัวลขวนขวาย
เพื่อบุตรธิดายังตั้งอยู่บนบ่าคือดวงใจ

	 เร่ืองของบิดามารดาล้วนเป็นเร่ืองที่ให้ความสะดุดตาสะดุดใจแก่บุตรธิดาอยู่
ทุกกาลสถานที่	 แทบจะไม่มีที่เหยียดมือเหยียดเท้าออกได้โดยไม่ให้สะดุดพระคุณ 
ของท่าน	 แต่พวกเราที่เป็นหน้ีบุญคุณท่านอยู่โดยธรรมชาติ	 มักจะทะนงตนโดย 
ไม่รู้ตวัอยูภ่ายใน	เหมือนเป็นนายบญุนายคณุท่านอย่างเหน็ได้ชดั	ด้วยการแสดงออก
ต่อท่านแทบทุกอาการ	 ซึ่งเจ้าตัวก็มิได้ตั้งใจจะให้เป็นเช่นน้ัน	 แต่เป็นลัทธินิสัยของ 
บตุรธดิาแทบทกุคนจะต้องแสดงออกในท�านองเดยีวกนั	ฉะน้ัน	ความเกรงอกเกรงใจ
และความละอายท่าน	 จึงรู้สึกมีน้อย	 และเป็นสาเหตุให้ประพฤติติดตัวในทางผิด	
ปราศจากความส�านึก	ถงึกบัจะเลยเถดิหรือระเบดิไปเลยกม็ดัีงทีเ่หน็ๆ	กนัอยู	่ดงัน้ัน 
เพือ่การแก้ความพยศของพวกเราผู้มนิีสยัชอบทะนงต่อท่านโดยปราศจากความส�านึก 
ตลอดมา	จึงไม่มีทางใดทีจ่ะดไีปกว่าการหวนระลกึถงึโทษของตวั	และระลกึถงึพระคุณ 
ของท่านที่เป็นธรรมอันหาได้ยากในโลก	 โดยการย้อนพิจารณาตัวเองทางความ
เคลื่อนไหวตลอดมาแต่เป็นเด็กเล็กจนถึงปัจจุบัน	 อาจรู้จุดด่างพร้อยที่เคยล่วงเกิน 
ต่อท่านและความไม่ดีอย่างอืน่ๆ	ของตนเป็นล�าดับได้ดี	และพอมทีางดดัแปลงแก้ไขได้	 
ที่เก่ียวกับตนโดยเฉพาะก็พยายามแก้ไข	 ไล่สิ่งที่เคยพาให้เกิดมลทินอยู่เสมอออก	
ด้วยธรรมคือความดีงามเป็นเคร่ืองช�าระล้างจนหมดสิ้นไปจากตัว	 เช่นเดียวกับการ
ซักผ้าด้วยผงซักฟอกต่างๆ	จนหมดมลทินในเนื้อผ้าฉะนั้น	ที่เกี่ยวกับท่านก็พยายาม
ดัดแปลงแต่งนิสัยให้เป็นบุตรธิดาที่น่ารักเอ็นดูของท่านผู้เป็นบิดามารดา
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	 บุตรธิดาที่เชื่อฟังค�าบิดามารดา	 ไม่ค่อยล่อแหลมต่อความเสียหายและ 
น่าหวาดเสยีว	ทัง้ยงัมทีางเจริญก้าวหน้าโดยล�าดบั	ฉะน้ัน	ความเคารพเชือ่ฟังบดิามารดา	 
จึงเป็นก�าแพงที่มั่นคงกั้นความเสียหายได้เป็นอย่างดี	 และความเคารพเช่ือฟังน่ีแล	
เป็นคุณเคร่ืองสนองตอบแทนคุณที่เหมาะสม	 และถูกตามความประสงค์ของท่าน
อย่างแท้จริง	เพราะตามธรรมดาของบิดามารดาแห่งบุตรธิดาทั่วๆ	ไป	มีความมุ่งหวัง 
อย่างแรงกล้าที่จะให้บุตรธิดาของตนเป็นคนดีในทางความประพฤติ	 เพราะเป็นจุด 
แห่งความเจริญทีโ่ลกต้องการตลอดมา	ส่วนความม่ังมดีเีด่นในทางอืน่ๆ	น้ัน	ท่านถือว่า 
ต้องอาศยัความประพฤตเิป็นรากฐานส�าคญัรับรองไว้	จึงจะอบอุน่ชุ่มเยน็และจีรังถาวร	 
คือทรงตัวอยู่ได้ตลอดกาลนาน	บรรพบุรุษทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น	ท่านมีความ
ฉลาดแหลมคมมาก	 รู้จักจุดที่เสื่อมและจุดที่เจริญของโลกว่าขึ้นอยู่กับจิตใจที่ได้รับ 
เสีย้มสอนในทางทีผิ่ด	และได้รับการอบรมในทางทีถ่กู	ท่านจึงนิยมความประพฤตว่ิา 
เป็นสิง่ส�าคญักว่าสิง่อืน่ใด	ซึง่กเ็ป็นความถกูต้องอย่างหาทีค้่านไม่ได้เลย	แม้พระพทุธ- 
ภาษิตก็ตรัสรับรองไว้เป็นใจความว่า “สิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน  
สาํเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าใจผู้บงการได้รับการอบรมด ีความประพฤตกิารงานทกุด้านย่อมดี
ไปตามๆ กนั ถ้าใจชัว่เพราะขาดการอบรม สิง่ทีใ่จเป็นผู้พาดําเนินย่อมเหลวไปตามๆ กนั”  
ดังน้ัน	ความประพฤตติวัดจึีงจัดเป็นเยีย่มในตวัของบคุคล	ตามหลกัความจริง	การศกึษา 
รู้มากน้อยก็เพื่อความประพฤติด�าเนินให้ถูกตามหลักวิชา	 ซึ่งเป็นที่รับรองความ 
ถูกต้องดีงามมาด้วยดีแล้ว	 แต่เมื่อรู้แล้วไม่ท�าตามก็ไม่เห็นมีดีกรีอะไรที่น่าชม	
นอกจากจะถูกต�าหนิว่าความรู้ท่วมหัวแต่ประพฤติตัวเหลวแหลกเท่าน้ัน	 ไม่มีใคร 
เขาชมว่าด	ีขนืไปชมเข้า	โลกกแ็ตกอย่างไม่มปัีญหา	ด้วยเหตน้ีุบดิามารดาท่านจึงมไิด้
หวังเอาอะไรจากลกูๆ	ทีจ่ะน�าสิง่ต่างๆ	ไปสนองตอบแทน	นอกไปจากความหวงัอยาก
ให้ลูกๆ	เป็นคนดี	เราผู้อันท่านรับรองชีวิตจิตใจมาได้เป็นผู้เป็นคน	จึงควรส�านึกตน 
เพื่อความเป็นคนดี	 พยายามดัดจริตนิสัยและความประพฤติที่เป็นเสี้ยนหนาม 
ทิม่แทงตวัและผู้เกีย่วข้องให้เกดิความไม่สงบสขุให้สิน้ไป	ชือ่ว่าเราได้สนองตอบท่าน
ด้วยความดีอันเป็นคุณธรรมที่มีค่ามาก
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	 กายกับใจเป็นสมบัติของเราเอง	เราต้องรับผิดชอบของเราโดยถูกทาง	อย่าพา
กายกบัใจเข้าดงพงลกึ	เวลาเกดิข้าศึกขึน้กบัตวัจะไม่มทีางหลบหลกีและถอนตวั	ดงัคน 
ที่ถูกคุมขัง	 นอกจากตั้งหน้าเสวยกรรมแล้ว	 ไม่มีสวรรค์วิมานและอาหารทิพย์ใด 
ให้เขารับเสวยพอจะมีความสุขความเบาใจบ้างเลย	 ซึ่งควรสลดใจอย่างยิ่ง	 ที่เขียน 
เร่ืองมาตาปิตุอุปัฏฐานธรรมมาก็รู้สึกว่ามากพอควร	 แต่จะมีสาระเพียงใดน้ัน 
ไม่แน่ใจนักส�าหรับผู้เขยีน	นอกจากท่านผู้อ่านจะสนใจเท่าทีค่วรกน่็าจะได้รับประโยชน์	 
เพราะธรรมน้ีเป็นธรรมปราศจากโทษ	 และเป็นธรรมพร้อมที่จะอ�านวยประโยชน์
แก่ท่านผู้สนใจและด�าเนินตามโดยถ่ายเดียว	 จึงขอฝากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าไว ้
กับท่านทีเ่ป็นบตุรธดิาทกุๆ	ท่าน	ได้อปุถมัภ์บ�ารุงด้วยวตัถทุีช่อบธรรมและความประพฤต ิ
อันดีงาม	เพื่อเป็นการบูชาสนองตอบท่าน	จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองและเทิดทูนวงศ์สกุล 
ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป	และขอร้องท่านทั้งหลายว่า	กรุณาใช้วิจารณญาณมองหน้า 
มองหลังด้วยดีก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาทิศใดทางใด	 หรือจะท�าอะไรๆ	 ทั้งน้ัน	 
โปรดพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนก่อนค่อยเร่ิมในสิ่งน้ันๆ	 จะเป็นมงคล	 และเป็น
ความรอบคอบแก่ตวัท่านเอง	เพราะระยะน้ีก�าลงัเข้าหน้าสิว่หน้าขวาน	ถ้าพลาดแล้วจะ
เสยีคนและตกต�า่จนไม่มวีนัฟ้ืนได้	แม้จะเสยีอะไรกต็ามเถดิ	เพราะเราเคยได้เคยเสยี 
มาแล้วไม่พอล่มพอจม	 แต่การเสียคนคือตัวเรา	 ไม่มีใครปรารถนาและชมว่าดี	 
เพราะเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่	คนของท่านคือคนส�าคัญคนหนึ่งซึ่งอยู่ในข่ายแห่ง 
ความรับผิดชอบของท่านแต่ผู้เดียว	 ควรรักษาอย่างเข้มงวดกวดขัน	 ไม่เช่นน้ันคน 
ของท่านจะบินหนี	คือความดีจะพรากจาก	จะเหลือแต่ซากผีดิบซึ่งไม่มีคุณค่าอันใด	
ไปทีไ่หนใครกก็ลวัและเกลยีดชงั	ทัง้หญงิชายและหนุ่มสาวเฒ่าแก่ไม่อยากเข้าใกล้ชิด 
และให้ความสนิทสนม	 ถ้าเป็นผู้ชายก็หาเมียยาก	 นอกจากหญิงซากผีไม่มียางอาย
และความดีติดตัวจะมาเกี่ยวข้อง	 ซึ่งเข้าในลักษณะคนตาบอดได้แว่นตาด�าที่ไม่มี
อะไรดีขึ้น	นอกจากคนเขาจะหัวเราะเยาะเอาเท่านั้น	ถ้าเป็นผู้หญิงก็หาผัวยาก	ไม่มี 
ใครเขาเหลียวมองพอให้เสียเวลา	 นอกจากชายเหลือเดนเหม็นคลุ้งคบกับใครไม่ได	้ 
คนเกลียดชังกันทั้งเมืองเท่าน้ันจะมาใกล้ชิดติดต่อและเป็นคู่ทนทุกข์ทรมาน	 เข้าใน
ลักษณะว่าต่างคนต่างตาบอดจูงกัน	 ผลก็คือต่างคนต่างจอดต่างคนต่างจม	 ต่างคน
ต่างงมทุกข์ในทะเลมืดไม่มีวันพ้นได้	ซึ่งเป็นที่น่าขยะแขยงเอานักหนา
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	 เร่ืองบดิามารดากบับตุรธดิาแต่ละคนของแต่ละครอบครัว	รู้สกึเป็นเร่ืองใหญ่โต 
และหนักหน่วงถ่วงใจมากที่น่าเห็นใจผู้เป็นบิดามารดา	 หากไม่ถือเป็นเร่ืองหัวอก 
ของตนที่มีความรักความผูกพันอย่างสุดใจแล้ว	ไม่ว่าบิดามารดาคนใดคงจะอิดหนา
ระอาใจและเบือ่หน่ายต่องานคอืการเลีย้งดทูีแ่สนทกุข์ร�าคาญน้ีกนัทกุคน	และอาจจะ
เขด็หลาบต่องานทีท่�าให้ชอกช�า้และกวนใจน้ี	ถงึกบัไม่ปรารถนามาเกดิในโลกทีม่งีาน 
ประเภทที่เบื่อเต็มประดาน้ีอีกต่อไปก็ได้	 เพราะงานน้ีมีแต่ทุ่มเททางเหตุ	 คือก�าลัง 
และทรัพย์สมบัติทั้งปวงลงอย่างไม่คิดถึงชีวิตจิตใจว่าจะมีจะจน	 จะล�าบากยากเข็ญ	 
จะเป็นหรือจะตาย	อย่างใดเลย	มีแต่มุ่งเพื่อความสุขและความเจริญเติบโตของลูกๆ	 
ท่าเดียวเท่าน้ันที่เด่นมากที่สุดในหัวใจของผู้เป็นพ่อ-เป็นแม่	 ส่วนความเจริญอื่นๆ	 
ซึ่งอยู่ในข่ายแห่งการพิจารณาของพ่อ-แม่ก็ค่อยขวนขวายกันไปตามสมควรแก่กาล
และวัยของเด็ก	ทั้งนี้ล้วนเป็นการทุ่มเทเหตุเพื่อผลแก่บุตรธิดาโดยเฉพาะ	มิได้ค�านึง
ผลเพื่อท่านผู้เป็นบิดามารดาเลย	 จึงภาระที่ควรจะเรียกได้ว่า	 งานที่เต็มไปด้วยเหตุ
แต่ผลไม่แน่นอน	ไม่เหมอืนงานอืน่ๆ	ทีท่�าแล้วมมีุง่ผลและเหน็ผลตอบแทนประจักษ์
เป็นระยะไป	แต่งานน้ีรู้สกึมแีต่ใจว้าวุน่ขุน่มวัอนัเป็นผลให้บดิามารดาได้รับเป็นประจ�า	
และเป็นงานประจ�าตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีกลางวันกลางคืน	 แม้นอนก�าลังหลับเพลิน
สบายๆ	กต้็องสะดุง้ตืน่ขึน้มาท�างาน	คอืเวลาลกูร้องไห้	แม่ต้องตืน่ขึน้มาดแูลลกู	ก�าลงั 
หิวกระหายจนใจจะขาดก็ต้องท�างาน	 ก�าลังรับประทานก็ต้องท�างานคือมืออุ้มลูก 
อยู่บนตักทั้งที่ก�าลังรับประทาน	อิ่มก็ต้องท�างาน	ก�าลังหลับก็ต้องท�างาน	คือเอาลูก 
นอนด้วย	ตืน่นอนขึน้มากต้็องท�างานน้ีก่อนงานอืน่ๆ	แม้ทีส่ดุก�าลงัจนๆ	ไปเทีย่วขอทาน 
ตามบ้านหรือตามตลาดก็ต้องท�างาน	 คือต้องอุ้มลูกไปด้วย	 บางครั้งตัวก�าลังจะเป็น 
จะตายอยู่แต่มือก็ต้องท�างาน	คือคว้าหาลูกกลัวจะเป็นอันตราย	ปากก็บ่นถามถึงลูก 
คนน้ัน	ใจกคิ็ดถงึลกูคนน้ี	และเป็นกังวลอยูก่บัลกูคนโน้น	จะท�างานช้ินน้อยช้ินใหญ่
หรืองานแขนงใดๆ	ใจต้องคิดถึงลูกก่อนสิ่งอื่น	พูดอย่างฟังง่ายๆ	ก็ว่าท�างานเพื่อลูก 
น่ันเอง	 เพราะล�าพังพ่อกับแม่	 สิ่งที่จะน�ามาบ�าบัดรักษาความเป็นอยู่ก็ไม่มากมาย 
อะไรนัก	พอจะให้มีการขวนขวายมากและทกุข์มาก	แต่ลกูๆ	มหีลายปากมากท้องด้วยกนั	 
พ่อกบัแม่จ�าต้องบริการให้ทัว่ถงึ	โดยไม่ค�านึงถงึความบกพร่องสมบรูณ์	เพราะเป็นเร่ือง 
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บบีบงัคบัอยู่ในตวัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ไม่ว่าพ่อ-แม่ของบตุรธดิาคนใด	ต้องตกอยู่ใน 
ความบีบคั้นแบบนี้แทบทั้งนั้น	จึงรู้สึกว่าเป็นงานที่หนักและทุกข์มากมาตลอดสาย

	 ความทุกข์ประเภทนี้	ผู้ที่ยังไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ของคนมาก่อน	แม้จะมีความ
ทุกข์ล�าบากเพียงไร	(เว้นกรณีพิเศษ)	ก็ยังไม่น่าจะจัดว่าเป็นผู้รับบาปหาบทุกข์อย่าง
แท้จริง	ต่อเมือ่ได้ผ่านความทรมานจากลกูๆ	ไปแล้ว	ควรจะแน่ใจว่าได้เหน็ทกุข์อย่าง 
แท้จริง	ยิ่งผู้ที่มีลูกน้อยคนหรือมากคนก็ตาม	และมีลูกที่เกเรเกตุงผสมอยู่ด้วยแล้ว	 
พ่อแม่ก็ย่ิงเพิ่มความทุกข์อันสับสนวุ่นวายมากข้ึนแทบจะเป็นโรคประสาทไปได้ใน
บางกาล	 หรือบางรายก็อาจเป็นไปได้จริงๆ	 เพราะเหลือที่จะทนกลั้นไว้ได้	 ฉะน้ัน 
งานเลี้ยงลูกจึงรู้สึกว่าเป็นงานที่น่าเข็ดหลาบ	 เพราะเป็นงานหาบทุกข์ล้วนๆ	 ไม่ค่อย 
มสีขุเจือปนบ้างเลย	และอาจไม่มพ่ีอ-แม่ของบตุรคนใดทีเ่คยมลีกูและเคยเลีย้งลกูมา
แล้วจะเกิดความพอใจและกล้าหาญต่อการเลีย้งลกูปลกูโพธิอ์กีต่อไป	เพราะเป็นงาน
ซ�้าซากล�าบากล�าบนและแสนทุกข์กังวลไม่มีวันเบาบางและจบสิ้นลงได้อย่างง่ายดาย 
เหมือนงานอืน่ๆ	เพยีงงานเลีย้งลกูกอ็อกจะสดุก�าลงัความสามารถอยูแ่ล้ว	แถมยงัมงีาน 
ปลกูโพธิพ่์วงท้ายเข้าไปอกี	ก็ย่ิงเพิม่ภาระหนักเข้าไปจนแทบไม่มีเวลาหายใจระบายทกุข์ 
เอาเลย	 เท่ากับปิดประตูตีแมวในห้องเราดีๆ	 น่ีเอง	 แมวตัวถูกความจนมุมบังคับ 
เช่นน้ัน	จะมีอะไรของมนัทะลกัออกมาก็ไม่มีใครทราบได้	ฉะน้ัน	ความจนมมุแม้จะยงั 
ไม่เคยเจอ	ก็ไม่ควรเข้าใจว่าจะเป็นของดี	เมื่อเจอเข้าไม่ว่าใครอาจจะเข้าในลักษณะ 
แมวจนมุมน่ันเอง	ลกูๆ	ทีไ่ม่เคยเหน็ความทกุข์ล�าบากของพ่อ-แม่ทีเ่คยเลีย้งดูตนมา	 
ควรดแูมวตวัถกูปิดประตดูดัสนัดาน	อาจจะพอทราบได้	ถ้ายงัทราบไม่ได้	ตวัเองลองเข้า 
ในห้องแล้วให้คนอื่นปิดประตูดีๆ	 และหวดลงด้วยเคร่ืองยอมจ�านนหรือเคร่ืองท�า 
ความเขด็หลาบต่างๆ	กท็ราบได้ทนัทว่ีา	ทกุข์ทีห่าทางออกไม่ได้น้ัน	คอืทกุข์ในลกัษณะ 
ทีก่�าลงัเผชญิอยูข่ณะน้ีเอง	ค�าว่า	ปลกูโพธิ	์น้ัน	คอืภาระอนัหนักในล�าดบัต่อไป	ทีพ่่อแม่ 
จะต้องรับอย่างหลีกไม่ได้	 ได้แก่การอบรมสั่งสอนลูกให้มีความรู้ความฉลาดสมกับ 
คําว่าปลูกโพธิ์ ซึ่งถ้าเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์	 ก็หมายถึง 
ความตรัสรู้ธรรมเป็นจอมปราชญ์	ถ้าเป็นคุณสมบัติของสามัญชน	ก็หมายถึงความรู้ 
ความฉลาดในวชิาการต่างๆ	ทีจ่�าเป็นส�าหรับมนุษย์ต้องอาศยั	เดก็ของเราถ้าให้รับประทาน 
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แล้วปล่อยให้เล่นคลุกฝุ่นอยู่ตามหน้าบ้านหลังเรือนเฉยๆ	 ไม่ได้รับการศึกษาอบรม 
ก็จะเป็นคนโง่ตลอดไป	คนโง่จะท�าอะไรๆ	กไ็ม่เกดิผลเท่าทีค่วรและไม่ทนักบัโลกเขา	 
สิง่ทีเ่หลอืเดนเขาแล้ว	คนโง่ถงึจะได้เป็นเจ้าของ	งานทกุประเภทต้องอาศยัความฉลาด
เป็นหลักประจ�า	เมื่อขาดไปก็จะมองเห็นความบกพร่องของผลงานทันที	มากกว่านั้น	
ผลของงานก็กลับมาหลอกตัวเองและผู้อื่นซึ่งล้วนไม่ใช่ของดีทั้งสิ้น	 สัตว์โง่ก็ไม่น่าดู	 
คนโง่กไ็ม่น่าชม	ฉะน้ัน	ความโง่จึงเป็นสิง่ทีน่่าระวงัเมือ่มทีางพอแก้ไขได้	เพราะไม่เคย 
อ�านวยประโยชน์พอจะควรชมเชยแต่อย่างใด	 ด้วยเหตุดังกล่าวน้ีแล	 ที่พ่อ-แม่จะ
ต้องยอมรับความหนักใจไร้สุขเกี่ยวแก่การอบรมสั่งสอนลูกๆ	เพื่อความฉลาดจนสุด 
ความสามารถ	จากนั้นก็ส่งเข้าโรงเรียนเพื่อผู้อื่นช่วยอบรมสั่งสอนให้เบามือลง	และ
เป็นการเพิม่ความรู้ความฉลาดให้แก่เดก็อกีทางหน่ึง	ทีเ่รียกว่าปลกูโพธิ	์คอืปลกูความรู้ 
ความฉลาดให้แก่เด็ก	เวลาโตขึ้นพ่อ-แม่ก็เบาใจ	ไม่มารบกวนให้ต้องพลอยหนักใจ
ด้วยอยู่เสมอ

	 บุตรธิดาที่เป็นฝ่ายเอาเปรียบบิดามารดาตลอดมา	 ควรท�าความระลึกและ
ท�าการแก้ตัวเพื่อปลดเปลื้องหน้ีด้วยการประพฤติดีเยี่ยงบุตรที่มีพ่อ-แม่เป็นเจ้าของ	 
และคอยประคบัประคองตลอดมา	จะท�าสิง่ใดควรค�านึงถงึความผิดถกูเสมอทกุๆ	กรณ	ี 
โปรดระวงัอยา่น�าอัตตาธิปไตย	คอืถอืความอยากอนัไม่มขีอบเขตเข้ามาเปน็ใหญ่ทาง
ความประพฤตแิละกิจการทกุอย่าง	มนัจะมาท�าลายล้างผลาญสิง่ทีเ่ป็นธรรมคอืความ 
ถกูต้องดงีามให้บรรลยัหายสญูไปหมด	ไม่ปรากฏความดเีหลอืตดิตวั	จะเสยีทัง้ตวัเรา	 
เสยีทัง้น�า้ใจคอืความหวงัของท่านทีเ่ป็นบดิามารดาซึง่เลีย้งมายาก	โตขึน้มาแล้วแทนที่ 
จะเป็นเคร่ืองตอบแทนความหวงัพอให้เยน็ใจหายห่วง	แต่กลบัขาดทนุสญูลกูไปทัง้คน
ทีก่ลายเป็นเหยือ่แห่งความชัว่ตวัภยั	จึงโปรดท�าตวัให้สมกบัเป็นลกูทัง้คน	และได้รบั 
การปรนนิบตัเิลีย้งดดู้วยข้าวป้อน	น�า้นม	ขนม	นม	เนย	เครือ่งบ�ารุงรักษาซึง่ล้วนเป็น 
ของดีๆ	 มีราคามาก	 สมชาติแห่งมนุษย์บริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยวาสนาบุญญาภิสมภาร	 
แม้เราผู้ได้รับสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์จะไม่ทราบด้วยญาณวิถีเหมือนสัพพัญญ ู
ศาสดาสอนโลก	 แต่ก็ควรภาคภูมิใจในผลบุญของเราที่ได้ก่อสร้างไว้อย่างพอเพียง	 
ผลจึงท�าให้เราเห็นประจักษ์ตาอยู่เวลาน้ี	 น้ีคือผลบุญของเราแท้	 ไม่สงสัยว่าใครจะ
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มายินยอมเสียสละสิ่งที่มีคุณค่ามากขนาดมนุษย์สมบัติยกให้เรา	 ส่วนตนยอมเป็น
คนหมดหวังน่ังกอดทุกข์	 ดังน้ี	 จะไม่มีในไตรโลกธาตุคือแดนสมมุติอันน้ี	 ดังน้ัน 
จึงควรอบอุน่ในวาสนาของตน	และพยายามรักษาส่งเสริมร่างกายจิตใจทีไ่ด้มาด้วยบญุน้ี	 
ให้ด�าเนินไปในทางทีช่อบ	เมือ่ได้ยนิค�าของพ่อ-แม่ท่านว่า	“อย่าๆ”	เรารีบเหยยีบเบรก 
คือร้ังสติทันที	 อย่าฝ่าฝืนท่าน	 น่ันคือโอวาทของพรหมท่านสอนบุตรธิดาของท่าน	 
ไม่ใช่เสยีงสตัว์นรกตวัปลิน้ปล้อนหลอกลวงมาหลอกต้มเรา	แต่น่ันคือโอวาททีบ่ริสทุธิ์
ของท่านมอบให้บตุรธดิาของท่านต่างหากเพือ่รับเอาไปประดบัตวัและเทดิเกยีรตท่ิาน	 
โปรดรับเอาทั้งเคร่ืองบ�ารุงร่างกายคืออาหาร	 ทั้งเคร่ืองบ�ารุงรักษาจิตใจคือโอวาท 
ค�าสัง่สอนจากท่าน	เราจะเป็นคนด	ีโปรดเชือ่ค�าสัง่สอนของพ่อ-แม่	ไม่มส่ีวนเสยีหาย	
เพราะออกมาจากใจเมตตาที่บริสุทธิ์ล้วนๆ	หากจะมีบ้างก็อาจเป็นเพราะความสับสน
ซึง่อาจมีได้	ในกรณเีช่นน้ันแม้เราจะเรียนปรึกษาท่านกย็งัได้	ผู้เขียนขอร้องท่านทีเ่ป็น
บุตรธิดา	โปรดรับเอาโอวาทท่านไปประดับตน	คือ	กายวาจาใจ	จะเป็นผู้สงบเสงี่ยม 
สวยงาม	และเด่นในปวงชนทางมารยาทและศลีธรรม	ขอย�า้อกีคร้ังว่า	ความคกึคะนอง 
น�้าล้นฝั่งที่อยู่ในดวงใจของท่านเองน้ัน	 อย่าเผลอตัวให้มันฉุดลากพาเราออกเที่ยว
เพ่นพ่าน	เดีย๋วมันจะฉุดลากเอาวาจาเราออกไปพดูเพ่นพ่านไร้สาระดะไป	เดีย๋วมันจะ 
ฉุดลากเอากายเราออกไปประพฤติเพ่นพ่านเพื่อผลาญความดีเสียหมด	 แล้วมันจะ 
ฉุดลากเราไปเทีย่วตรอกน้ันซอยน้ี	โรงน้ันโรงน้ี	ไม่ยอมให้ยบัยัง้ช่ังตวงดูเหตผุลดีช่ัว 
ทีก่�าลงัเกดิกบัตวั	พอได้อย่างใจมนัทกุอย่างแล้ว	มนัจะลากเข้าโลงผีดิบคือตายทัง้เป็น	 
เหม็นทั้งที่ยังไม่เน่า	 พอเห็นว่าเราหมดตัวจริงๆ	 แล้ว	 มันจะปล่อยทิ้งไว้ให้เราเสวย
กรรมชั่วของตัวแต่ผู้เดียว	 ส่วนมันไม่ยอมเหลียวมอง	 เราเองก็มีแต่น่ิงแน่ไปเลย	 
ถ้าเป็นสัตว์ก็เพียงกระดิกได้แต่หู	ส่วนร่างกายหมดก�าลังต้านทานเสียสิ้นแล้ว	ฉะนั้น
จึงโปรดระวังให้มากกับเร่ืองพรรค์น้ี	 สมบัติในโลกไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวเรา	 
จงประคองด้วยดี	อย่าให้พลาดท่าเสยีทด้ีวยความช่ัวลามก	ถ้าพลาดไปแล้วจะเกดิใหม่ 
เพื่อแก้ตัวไม่ได้	 เพราะเราเป็นคนไม่ใช่ตุ๊กตาพอจะปั้นเอาใหม่ได้	 และโปรดฟังให้
ถึงใจจริงว่า	 “ความชั่ว”	 อะไรชั่วเป็นไม่ดีทั้งนั้น	 เพราะเป็นที่รวมลงแห่งความทุกข์	 
สิง่ไม่พงึปรารถนาทัง้มวล	จึงไม่ควรให้ค�าว่า	“ช่ัว”	กลบักลายมาเป็นเรา	จะไม่มโีลกอยู	่ 
แต่จะเป็นไฟไปหมดทั้งร่างกายจิตใจ
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	 อนึ่ง	ค�าว่ากล่าวของพ่อ-แม่เป็นค�าศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์อย่างยิ่ง	ควรท�าความ
เคารพและนับถือเป็นหลักใจอย่างส�าคัญจนวันอวสาน	 จะหลงลืมอะไรก็พอท�าเนา	
แต่โปรดอย่าหลงลืมคุณและค�าสั่งสอนอบรมของท่าน	จะเป็นผู้เจริญทั้งปัจจุบันและ
อนาคต	 เคยเห็นลูกที่ไม่เชื่อฟังค�าอบรมของพ่อ-แม่	 โดยมากมักเอาตัวไปไม่รอด	 
จะมคีวามรู้ความฉลาดเพยีงไรก็มีช่องโหว่พาให้เสือ่มทรามจนได้	ทัง้น้ีอาจจะขึน้อยูก่บั 
การลืมตัวและวางตัวก็ไม่อาจทราบได้	 แต่ผู้ที่เช่ือฟังท่านปรากฏมีความเจริญโดย
ลาํดับ เวลาตกตาจนคอืเวลาถงึคราวจําเป็นจริงๆ โปรดระลกึถงึพระคณุของท่านทีเ่รา 
เคยทําความเอื้อเฟื้อต่อท่านมา คุณน้ันจะดลบันดาลให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่าง 
ไม่น่าเชือ่ แต่กไ็ด้ปรากฏและได้เชือ่เสยีแล้ว	ไม่ทราบว่างมงายหรืองมจริง	ทัง้น้ีเราเคย 
แน่ใจมาพอจะเป็นพยานแห่งความอาจหาญให้น�ามาเขียน	 เพื่อท่านผู้อ่านซึ่งอยู่ใน
สภาพเช่นเดียวกันน�าไปพิจารณา	 โดยกล้าเสี่ยงต่อค�าต�าหนิซึ่งอาจมีตามวิสัยของ
นานาจิตตัง	 จะเขียนอย่างอื่นก็เกรงจะเป็นการโกหก	 จึงเขียนตามความรู้สึกจะเป็น 
ที่สบายใจ	 แม้อาจถูกต�าหนิว่าโกหกไม่จริง	 ก็ยอมรับเอาตามหลักความจริง	 ไม่ว่า 
สิ่งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณ	ย่อมมีคุณภาพมากน้อยตามชนิดอยู่ในตัวของมัน	
เช่น	 ไม้ที่มีชนิดและคุณภาพต่างๆ	 กัน	 ย่อมมีประโยชน์อยู่ในตัวของมัน	 ผู้สนใจ 
น�ามาท�าประโยชน์ก็อ�านวยผลให้เท่าที่ควรแก่คุณภาพของมันและความฉลาดของ 
ผู้ไปเกี่ยวข้อง	 แทบทุกสิ่งในโลกย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้	 แต่ไม่เกิดประโยชน์
แก่ผู้ไม่สนใจและไม่รู้จักใช้	 คุณธรรมมีประเภทต่างๆ	 ที่มีอยู่ในโลกก็เช่นเดียวกัน	 
ย่อมขึ้นอยู่กับผู้สนใจปฏิบัติรักษา	คุณธรรมก็อ�านวยประโยชน์แก่ผู้นั้นๆ	ตามล�าดับ 
จนไม่มีประมาณ	กตญัญกูตเวทติาคณุ	ทีใ่ครๆ	กต็ามเคยบ�าเพญ็ต่อท่านทีเ่คยมคีณุ 
แก่ตน	 เม่ือถึงคราวจ�าเป็นและต้องการ	 ระลึกถึงก็ย่อมมีหวังได้รับผลตอบแทน 
เช่นเดียวกับสิ่งที่มีคุณภาพด้านอ่ืนๆ	 ถ้าเป็นเร่ืองเหลวไหล	 พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรง
สอนโลกให้ปฏิบัติบ�าเพ็ญตลอดมาจนถึงพวกเราได้ถือเป็นคติตัวอย่างและปฏิบัติ
ตามท่านอยู่ทุกวันน้ี	 ค�าสั่งสอนเกี่ยวกับบุญคุณน้ีจึงมีหลักประกันอยู่ที่พระพุทธเจ้า	
ผู้ทรงประกาศสอนธรรม	เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงไม่โกหกหลอกลวง	นี้เป็นจุดที่รวมหัวใจ 
ประชาชนชาวพุทธเรา	 จึงขอเชิญท่านระลึกถึงบุญคุณท่านผู้เคยมีพระคุณต่อเรา 
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อย่าลดละ มีบิดามารดา เป็นต้น วันหนึ่งได้มากๆ ครั้งยิ่งดีมีกําไรมาก และอบอุ่นใจ
ตลอดเวลาด้วย

	 อธิบายเร่ืองบุตรธิดามาก็มากพอควร	 ท่านผู้สนใจอยากทราบคุณและโทษ
ในเรื่องนี้ที่แสดงไว้ในลักษณะต่างๆ	 กัน	 ก็ควรจะทราบได้พอสมควรตามที่อธิบาย
ผ่านมาแล้ว	 จึงขอสรุปความเรื่องบุตรธิดาที่มีหลายจ�าพวกลงพอให้ท่านผู้อ่าน
พิจารณาตามและน�าไปสั่งสอนบุตรหลานของท่านตามที่เห็นควรดังนี้	 คือ	 บุตรธิดา
จ�าพวกอภิชาตบุตรหน่ึง	 อนุชาตบุตรหน่ึง	 ทั้งสองน้ีเป็นบุตรธิดาประเภทที่ส่งเสริม
ทะนุบ�ารุงน�้าใจบิดามารดาผู้ประคับประคองเลี้ยงดูให้มีความอบอุ่นเบาใจ	 ทั้งใน
เวลาปกติและเวลาเจ็บไข้ได้ทุกข์	 ทั้งเวลาจวนตัวและวาระสุดท้ายที่จะเปลี่ยนจาก
ความเป็นพ่อเป็นแม่กันไปสูภ่พสูภ่มิูเอาก�าเนิดเกดิใหม่ตามกฎของวบิากซึง่เป็นสมบตัิ
ของตนทีส่ร้างไว้	ไม่ห่วงหน้าห่วงหลงั	และเป็นบตุรธดิาทีด่�ารงวงศ์สกลุตามจารีตประเพณี
ด้วยความสม�า่เสมอ	ทีค่วรจัดว่าเป็นบตุรธดิาทีด่แีละถอืเป็นตวัอย่างต่อไป	เมอืงไทย
เราจะเป็นเมืองที่สง่างามด้วยระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีไปตลอดกัลปาวสาน

	 บุตรธิดาจ�าพวกอวชาตบุตรหนึ่ง	บุตรคือผู้ลอก	ผู้สังหารทรัพย์สมบัติของบิดา
มารดาจนเกลี้ยงสะอาดเหมือนเขาล้างถ้วยล้างชามหนึ่ง	 บุตรผู้เป็นข้าศึกคิดเลิกจาก
ความเป็นลกู	และเลกิจากความนับถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่กนัเมือ่บดิามารดาไม่มีสมบตัิ
เหลือติดตัวพอจะได้ลอกต่อไปอีกแล้วหน่ึง	 บุตรคือลากพ่อ-แม่เข้าไปห้องขังหรือ
ตะรางด้วยเพราะความรักสงสารเวลาตนไปเข้าห้องขังหรือติดคุกติดตะรางเพราะ
ความชั่วของตัวหนึ่ง	เหล่านี้เป็นจ�าพวกที่ท�าลายล้างผลาญพ่อ-แม่	ทั้งทางจิตใจและ
โภคทรัพย์เกียรตยิศชือ่เสยีง	ตลอดวงศ์สกลุให้ย่อยยบัอับแสง	และเสยีเร่ียวเสยีแรง
ที่อุตส่าห์เลี้ยงดูและเสียทรัพย์สมบัติที่ตะเกียกตะกายหามาพอกพูนเลี้ยงดูเปล่าๆ	
ไม่มีประโยชน์อะไรเลย	 และยังท�าให้บิดามารดาขาดทุนสูญทรัพย์อัปรีย์ไปร้อยแปด
ไม่มีชิน้ด	ีไม่ควรถอืเป็นเยีย่งอย่างต่อไป	จะกลายเป็นโรคเร้ือรังระบาดและเพชฌฆาต
สังหารวงศ์สกุลและประเทศชาติ	กลายเป็นประเภทเนรคุณไม่มีบุญมีบาปติดสันดาน
มนุษย์สืบโลกอีกต่อไป
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เพื่อใจที่ได้ทุกข์
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เพื่อใจที่ได้ทุกข์

	 ท่านพุทธศาสนิกชนผู้รักชาติแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งหลาย	เวลาที่เรามีชีวิตอยู่ 
เราก�าลงัมีวาสนาสามารถดัดแปลงสิง่ทีเ่ราจะประกอบกระท�าทางกาย	วาจา	ใจ	ทีเ่รียกว่า	 
“กรรม”	ได้ตามปรารถนา	เมือ่การกระท�าของเราผ่านไปแล้ว	จากน้ันกรรมทีเ่ราท�าแล้ว
ทั้งดีและชั่ว	 จะมีอ�านาจผลิตผลตามแต่ก�าลังของเหตุคือการกระท�าให้เราได้รับเสวย	
เพราะค�าว่า	“กรรม”	ซึง่มเีจ้าของเป็นผู้อ�านวยการสร้างข้ึนมา	ย่อมมเีจ้าของเป็นผู้คอย 
รับผล	ไม่มีทางแก้ไขให้เป็นอย่างอืน่ได้	หากมทีางพอเป็นไปได้แล้ว	บรรพบรุุษทัง้หลาย 
นับแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกมาถึงพระศาสดาของพวกเราแต่ละพระองค์	 จะทรง
พยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลกรรมอันไม่พึงปรารถนาของสัตว์โลกให้ผ่อนลงจน 
ไม่มกีรรมชัว่เหลอือยู่เลยอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถของแต่ละพระองค์	สมกบัพระทยั 
ของทกุๆ	พระองค์ทีเ่ตม็เป่ียมด้วยพระเมตตาทีมี่ต่อสตัว์โลกตลอดมา	แม้พระพทุธเจ้า
องค์หนึ่งแก้ไขยังไม่เสร็จแต่นิพพานไปเสียก่อน	 องค์ต่อๆ	 มาจะทรงรับภาระต่อไป 
จนส�าเร็จ	ไม่มทีกุข์เหลอืเดนมาถงึพวกเราเลย	แต่น่ีทกุๆ	พระองค์ทรงพจิารณาหาทาง 
แก้ไขจนสุดพระทัยแล้ว	 ไม่มีหนทางที่พอเป็นไปได้	 เพราะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของ
คติธรรมดาที่จะฝืนท�า	 พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบสิ่งที่เป็นฐานะและอฐานะได้
ละเอยีดทัว่ถงึ	จึงไม่ทรงฝืน	และทรงท�าแต่สิง่ทีค่วรแก่สตัว์โลกเท่าน้ัน	คอืทรงสัง่สอน 
เวไนยเพือ่หาทางหลบหลกีปลกีทกุข์ด้วยการไม่ท�าบาปหยาบช้าทางกาย	วาจา	ใจ	และ
ทรงสัง่สอนเพือ่บ�าเพญ็คุณงามความดทีัง้หลายทีใ่ห้ผลเป็นสขุ	ทัง้ปัจจุบนัและอนาคต	 
ตามอปุนิสยัของสตัว์ทีมี่ประเภทต่างๆ	กนั	ไม่ทรงฝืนสิง่ทีเ่ป็นอฐานะ	โดยการล้างบาป 
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หาบขนทกุข์ออกจากสตัว์โลกผู้เคยท�ากรรมมาไม่ให้เป็นบาปหาบกรรมและเสวยทกุข์
ต่อไป	และเทีย่วท�าลายนรกหลมุน้อยใหญ่ไม่ให้มค้ีางอยูใ่นแดนสมมตุเิลย	และเทีย่ว
ปลูกบ้านสานแห	สร้างโรงสุราเบียร์ให้มนุษย์ดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน	ผลก็ไม่ต้อง
เป็นคนชั่วขี้เมาเกาหมัด	 พระพุทธเจ้าเป็นผู้ช่วยก�าจัดโดยสิ้นเชิง	 ไม่มีใครเป็นบาป
หาบเวรต่อไป	 อย่างน้ีไม่เคยมีพระพุทธเจ้าองค์ใดเคยกระท�ามา	 เพราะเป็นอฐานะ	
คือสิ่งไม่ควรเป็นไปได้

	 เราผู้พอจะรู้ดี	ชั่ว	บุญ	บาป	อยู่บ้างตามแนวทางของธรรมที่ศาสดาสอนไว้	ไม่
ควรล้างมือไว้คอยเสวยผลทีพ่งึใจซึง่ตนไม่เคยสัง่สมไว้ทีเ่ป็นวสิยัของอฐานะ	ไม่มทีาง 
ส�าเร็จได้	สิง่ทีค่วรและจะไม่เสยีใจในภายหลงัคอืเป็นผู้เชือ่กรรมทีเ่กดิจากการกระท�า 
ดีชั่วของตน	 แล้วพยายามหลบหลีกกรรมช่ัวทางกายวาจาใจ	 และพยายามสั่งสม 
ความดีขึ้นด้วยวิธีและอุบายต่างๆ	 ไม่มีประมาณส�าหรับคนฉลาดรักษาตนและ 
ป้องกันตัวในฐานะที่พอท�าได้	 เป็นเด็กก็มีอัธยาศัยและประพฤติตัวดีเป็นที่รักของ
พ่อแม่เพื่อนฝูง	 เป็นหนุ่มก็พยายามฝึกหัดดัดแปลงตัวแต่ในทางที่ดี	 ไม่ชอบเที่ยว
ในสถานที่ที่เป็นโรงสังหารมนุษย์ทั้งเป็น	 ไม่เป็นหนุ่มลืมตัวเพลิดเพลินที่เห็นแก่ได้
ทางอารมณ์	ซึ่งเวลาถูกเบ็ดเกาะเข้าแล้วจะร้ายยิ่งกว่าปลา	เราไม่ใช่ปลา	ต้องระวังตัว
อย่าให้เบด็เกาะได้	เป็นสาวกพ็ยายามประคองตวักลวัความเสยีหายไว้ให้มากน่ันแลดี	 
ไม่เป็นคนผาดโผนโลดเต้น	 เมื่อพลาดท่าจะช�้าใจไปนาน	 ไม่เป็นคนใจง่ายใครขอก ็
จ่ายไปให้ไป	เวลาถูกเข้าโรงต้มตุน๋จะร้ายยิง่กว่าปลาลงหม้อน�า้ร้อนซึง่ก�าลงัเดอืดพล่าน	
ควรเห็นตัวเราเป็นสมบัติอันล้นค่าแห่งชีวิต	 พยายามรักษาไว้ด้วยดีทุกกาลสถานที่	 
ไม่ประมาท	ถ้าเสียไปแล้วแก้ไม่หาย	แม้ตายไปแล้วชื่อเสียงยังรบกวนโลกอยู่ต่อไป	 
ไม่สาบสญูไปอย่างง่ายดาย	เป็นสามีกไ็ม่เป็นสามีเพชฌฆาตทีค่อยแต่ท�าลายน�า้ใจภริยา 
ให้บอบช�า้ขุน่มวัด้วยเร่ืองต่างๆ	ไม่มีประมาณ	แต่เป็นสามีคูชี่วติและพึง่เป็นพึง่ตายกนั 
ได้จริงๆ	 เป็นภริยาก็ไม่เป็นภริยาปากไวใจร้ายรังแกสามี	 ประพฤติตัวเหลวแหลก 
แหวกแนวแต่จับตวัไม่ค่อยได้ง่ายๆ	แต่เป็นภริยาในลกัษณะกระจกเงา	ใครเหน็ต้องชม	 
เพราะแพรวพราวไปด้วยมารยาทอธัยาศยัทีนุ่่มนวลอ่อนหวานไปทกุอาการทีเ่คลือ่นไหว	 
ทั้งเป็นเหมือนแม่มีความรักสงสารสามีเหมือนแม่รักลูก	 ทั้งเหมือนน้องสาวที่มีความ



133

จงรักภกัดีต่อสาม	ีทัง้เหมอืนมติรเป็นมิตรตายฝากใจกนัได้ประหน่ึงดวงใจอนัเดียวกัน	 
แม้จะเป็นคนในเพศและวัยใดก็ตาม	 ศีลธรรมเป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะเป็นทั้งประเภท
ป้องกัน	 ทั้งประเภทรักษา	 ทั้งประเภทส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจได้ดียิ่ง	 
ทัง้ปัจจุบนัและอนาคต	หากยงัไม่เคยมีมาก่อนกค็วรฝึกหดันิสยัให้มแีต่บดัน้ีเป็นต้นไป	 
คือฝึกหัดนิสัยให้รักธรรม	รักกุศลศีลทาน	อ่านหรือฟังหนังสือธรรมอันเป็นทางสงบ 
เย็นใจ	 และมองเห็นบุญเห็นบาปซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสั่งสม	 และควรละเว้นตามที่ได ้
ตรองเหน็แล้วด้วยหลกัธรรม	การภาวนา	พทุโฺธ	ธมโฺม	สงฺโฆ	บทใดบทหน่ึง	ควรถอืเป็น 
คูช่วีติจิตใจ	เวลาจ�าเป็นระลกึถึงท่านจะได้เหน็คุณของท่านอย่างปาฏหิาริย์	ไม่เพยีงแต่ 
คราวตายเราถงึจะพึง่ท่าน	แม้คราวเป็นกจ็ะต้องพึง่ท่านอยูโ่ดยด	ีจึงโปรดระลกึท่านไว้ 
ในใจว่า	 พุทโธๆ	 เวลาจะหลับนอนหรือท�ากิจธุระอะไรอยู่ก็ระลึกถึงท่านได้	 ซึ่งเป็น
บุญกุศลมากและอบอุ่นใจในที่ทั่วๆ	ไป

	 ความจริง	บาปบญุอันเป็นการแสดงเรื่องของความทุกข์ความสุขทางกายทางใจ
โดยตรง	ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่กับตัวทุกคน	มิได้เป็นของลี้ลับดับสูญไปไหนพอที่จะให้เกิด
ความสงสยั	แต่กลบัเป็นปัญหาใหญ่โตทีส่งสยักนัมากมายตลอดมา	ไม่มใีครสามารถ
ตัดสินให้สิ้นสุดลงได้จนบัดน้ี	 สุดท้ายก็พาลหาเร่ืองใส่ตัวโดยเข้าใจว่าเป็นทางออก 
ที่ถูกและปลอดภัยว่าบาปบุญไม่มีบ้าง	 นรกสวรรค์ไม่มีบ้าง	 คนโบราณโกหกบ้าง	
ศาสนาโกหกบ้าง	ซึง่เป็นความเข้าใจทีเ่พิม่พนูความสงสยัและความประมาททางความ
ประพฤตผิิดต่างๆ	ให้มากขึน้	ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะมองไกลเกนิไปจนเลยจุดของ 
บาปสวรรค์ไปกไ็ด้	จุดทีส่ถติอยูข่องสิง่ดงักล่าวคอืใจอนัเป็นองค์การใหญ่	ทีแ่สดงตวั 
สร้างบญุสร้างบาปและสร้างทางนรกสวรรค์อยูท่กุขณะ	ซึง่เป็นวธิเีตรียมพร้อมทีจ่ะไป 
ตามเข็มที่ชี้บอกอยู่ทุกเวลาอยู่แล้ว	 ถ้าย้อนความสนใจที่อยากรู้ความจริงของบาป	 
บญุ	นรก	สวรรค์	เข้ามาดใูจอนัเป็นกล้องส่องเหตกุารณ์ดวงส�าคญับ้าง	ด้วยวธิอีบรม
ภาวนา	ย่อมมทีางจะทราบได้ทัง้ความคิดทีเ่ป็นบญุอนัเป็นเคร่ืองส่งเสริมใจให้ก้าวข้ึน 
สู่ความสุขเย็นใจที่เรียกว่าขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น	 เพราะผู้มีความสงบเย็นใจเกี่ยวกับการ
อบรมกเ็ท่ากบัขึน้สวรรค์ทัง้เป็นน่ันเอง	เมือ่ตายแล้วกข้ึ็นสวรรค์เมืองเทพอนัเป็นทีอ่ยู่
ของผู้มบีญุได้สร้างไว้แล้ว	และทราบความคดิทีเ่ป็นบาปลามก	อนัเป็นเคร่ืองฉุดลากใจ 
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ลงสู่ความทุกข์ทรมานที่ให้นามว่าตกนรกทั้งเป็น	 เม่ือตายไปก็ตกนรกในเมืองผี	 
อันเป็นที่อยู่ของผู้มีบาปที่ตนสร้างไว้แล้ว

	 เพียงบาป	บุญ	นรก	สวรรค์	ในหัวอกของเราเองก็ยังไม่ได้สนใจดูให้รู้ให้เห็น	 
เมื่อเป็นเช่นน้ีย่อมเป็นธรรมดาที่จะยังไม่สามารถเห็นบาป	 บุญ	 นรก	 สวรรค์	 
นอกหัวอกได้	แม้จะมีความสงสัยบาปบุญเป็นต้น	ต่อไปอีกสักกี่พันกัปก็ยังไม่มีทาง 
ทราบได้อยูน่ั่นเอง	วธิทีีถ่กูต้องและตรงต่อความจริง	จึงสูก้ารดบูาป	บญุ	นรก	สวรรค์ 
ทีใ่จเราด้วยวธิอีบรมก่อนไม่ได้	เมือ่ดดู้วยวธิน้ีีจนเหน็สิง่ดังกล่าวในหวัอกคอืใจเราแล้ว	 
สิ่งนอกนี้จะเป็นอันรู้เห็นตลอดทั่วถึง	ไม่มีทางสงสัยอีกต่อไป	เพราะเป็นธรรมชาติที่ 
มีอยู่มาแต่ด้ังเดมิ	ใครจะว่ามหีรือไม่มี	ธรรมชาตก็ิไม่สญูสิน้ไปไหน	ค�าว่านรกเป็นต้น
มหีรือไม่มตีามความส�าคัญของใจทีไ่ม่มีประมาณน้ัน	อาจเป็นการวาดภาพมากกว่าจะ
เป็นความจริง	 และไม่อาจตัดความสงสัยได้	 ผิดกับการรู้เห็นด้วยปัจจักขสิทธิ	 คือ 
รู้เห็นประจักษ์ใจด้วยวิธีสมาธิภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอนไว้	 การรู้เห็น
ด้วยวิธีน้ี	 เป็นการรู้เห็นที่ถูกต้องแม่นย�าตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จริงๆ	 หมดทางสงสัย	 
ฉะน้ัน	ความรู้ความเหน็ของท่านทีท่�าถกูตามแบบฉบบัจึงเป็นทีเ่ชือ่ถอืได้	ไม่หลอกลวง 
ตนเองและคนอื่นให้หลงงมงาย	 ทั้งเป็นผู้มีคติอันแน่นอนไม่เอนเอียง	 คุณธรรมที ่
ผู้บรรลุเกิดความเชื่อมั่นในบาป	บุญ	นรก	สวรรค์	 ว่ามีจริงประจักษ์ใจนั้น	 ได้แก่
อริยธรรมขั้นพระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหัตตผล	 เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในอจลศรัทธา	 
เชื่อมั่นต่อบาป	บุญ	นรก	สวรรค์	ว่ามีจริงไม่หวั่นไหว	พวกเราชาวสงสัยและลูบคล�า 
ด้วยกัน	 จะไปแสวงหาค�าสั่งสอนที่ถูกต้องตายตัวต่อความจริงที่ไหนอีก	 เข้าใจว่า 
ไม่มีแล้ว	 นอกจากศาสนธรรมในวงพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่สะเทือนต่อความจริง 
ทัง้ไตรโลกธาตตุลอดมา	จึงเป็นทีแ่น่ใจอย่างยิง่ของผู้เชือ่ถอืและปฏิบตัติาม	มอีย่างเดยีว 
ว่า	ท�าอย่างไรพวกเราจึงจะพบความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวและไม่ลูบคล�าบาปบุญเป็นต้น	
ให้กลายเป็นขวากหนามกั้นทางและทิ่มแทงจิตใจนี้ไปช้านาน	 เพราะสิ่งที่เราจะได้รับ
ทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกข์จากการท�าของเราเองนั้น	ยังมีอยู่มากมาย	ทั้งที่ท�ามาแล้ว	
ทั้งที่ก�าลังท�าอยู่	และจะท�าต่อไปจนหาที่สิ้นสุดมิได้	เพราะการท่องเที่ยวในวัฏสงสาร
ของเรายังไม่มีก�าหนดว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด	 แม้จะไม่แน่ใจว่าความสืบต่อแห่งภพ 



135

เราจะมีต่อไปอีกหรือไม่	หรือว่าตายแล้วสูญไปเลยก็ตาม	นี่เป็นเพียงความคิดนึกเดา
ตามภาษาของคนมทีกุข์ซึง่พยายามหาทางออกเท่าน้ัน	ถ้าเชือ่ว่าตายแล้วสญู	กเ็ท่ากบั 
สร้างความประมาทและความจนมุมให้แก่ตนมากขึ้น	 เพราะความเชื่อถือเช่นน้ี	 
เป็นสาเหตใุห้คนเราสิน้ท่าไม่มทีางออก	จะท�าความดกีเ็ข้าใจว่าไม่มีผู้คอยรับผล	จะท�าชัว่ 
กไ็ม่เป็นบาปเพราะไม่มีผู้คอยรับผลเช่นกนั	สดุท้ายชอบใจทางไหนกท็�าตามอ�าเภอใจ	
โดยมากก็เป็นทางต�่าและปล่อยตัวทางความประพฤติแบบลอยแพ	ไม่มีความรู้สึกใด
มายับยั้งให้ระลึกถึงคุณและโทษที่เกิดจากการท�านั้นๆ	แต่แทนที่จะเป็นไปตามความ 
นึกฝันกลับตรงข้าม	 คือเจ้าตัวผู้เข้าใจว่าตายแล้วสูญน้ัน	 ต้องกลับเป็นผู้รับบาป 
หาบกรรมเสียเองตามกฎของกรรมซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ	 อันใครๆ	 ผู้มีกิเลสเป็น 
ผู้บงการจะหลีกหนีไม่พ้น	 จ�าต้องยอมรับผลดีชั่วของตัวโดยไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้	 
เร่ืองจึงไม่มีทางยตุลิงได้ตามความคดิเดา	ท่านจึงสอนให้เช่ือกรรมสิง่ทีต่นท�า	และให้ 
เลือกเฟ้นกรรมด้วยดีก่อนจะท�า

	 ค�าว่ากรรมแล้วไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่ว	 จะท�าเพื่อใครก็ยังมีส่วนเพื่อตัวอยู ่
น่ันแล	คนอืน่ได้รับเพยีงปลายเหต	ุส่วนผู้ท�าต้องได้รับทีต้่นเหตอุยูโ่ดยด	ีเช่น	เราโกรธ 
ให้คนอื่นแล้วด่าเขา	 สิ่งที่เขาจะได้รับก็เพียงเสียงที่ออกจากปากเราและความหมาย
ของการด่า	แต่สิ่งที่เราได้รับก่อนเขา	ก็คือความโกรธเขาซึ่งฝังใจมาก่อนแล้ว	ขณะที่ 
ด่าเขาแล้วความโกรธก็มิได้หายไป	 แต่จะฝังจมอยู่ที่ใจของผู้โกรธน่ันเอง	 ถ้าไม่แก ้
ให้หายด้วยวิธีที่ถูก	ความโกรธจะไม่หายด้วยวิธีด่าทอ

	 ในธรรมท่านกล่าวเร่ืองกรรมไว้ว่า	เรามกีรรมเป็นของของตวั	มกีรรมเป็นทายาท	
มีกรรมเป็นแดนเกิดในก�าเนิดต่างๆ	 มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์	 มีกรรมเป็นเพื่อนติดตาม	
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย	 เราท�ากรรมอันใดไว้	 จะเป็นบุญหรือเป็นบาป	 ต้องได้รับผล 
ของกรรมนั้นสืบไปดังนี้	เหล่านี้มิได้เป็นค�าเล็กน้อยพอจะถือเป็นเรื่องหาเหาเกาหมัด	
แต่เป็นค�าตีตราประจ�าสัตว์โลกผู้สร้างกรรมจ�าต้องมีประจ�าตัวด้วยกันทุกราย	 ทั้งที่ 
เชื่อว่ากรรมมีหรือไม่มี	 ให้ผลหรือไม่ให้ผลก็ตาม	 แต่ผู้อยู่ใต้กฎของธรรมชาติ	 
ต้องเดินตามทางสายกรรมไม่มีทางปลีกแวะไปเป็นอื่น	 เพราะเป็นเส้นทางจ�ากัด 
ซึ่งบังคับให้ต้องเดิน	และนี่คือศาสนธรรมที่ออกจากศาสดาผู้ลือนาม	น�ามาประกาศ
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สอนโลกทีย่งัไม่สามารถเชือ่ตวัเองได้	ทัง้ยงัไม่ทราบแน่นอนว่าตนเป็นอะไรและเป็นมา 
จากอะไร	อะไรพาให้เป็นมาเช่นน้ี	จากน้ีแล้วจะเป็นอะไรต่อไป	หรือว่าจะสญูสิน้หมด
ความหมาย	 ทั้งที่ความหมายมีอยู่กับตัวผู้ก่อการ	 นรกสวรรค์มีไหม	 ถ้ามีอยู่ที่ไหน	
ทั้งที่ตัวอยู่ท่ามกลางนรกสวรรค์

	 ที่กล่าวน้ีมิใช่ค�าสั่งสอนของคนธรรมดา	 ซึ่งชอบถือความเดาเป็นความจริง	 
ชอบถอืสิง่ทีช่ัว่ว่าเป็นของด	ีและชอบถอืสิง่ทีด่ว่ีาเป็นของช่ัว	แต่เป็นค�าสัง่สอนของศาสดา 
ผู้วิเศษและรู้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย	คือ	ตาทิพย์	หูทิพย์	ใจทิพย์	ที่บริสุทธิ์โชติช่วง
ส่งแสงสว่างทั่วโลกธาตุ	 ไม่มีสิ่งปิดบัง	 เห็นแจ้งชัดทั้งที่แจ้งและที่ลับ	 ทั้งที่ไกลและ 
ที่ใกล้	ทั้งอดีตอนาคต	ในเหตุการณ์ทุกทิศทุกทางตามความเป็นจริง	ด้วยพระญาณ 
อันบริสุทธิ์หมดจดหมดมลทินสิ่งปิดบัง	 ความรู้ความเห็นประเภทอัศจรรย์ทั้งน้ี 
ไม่มีสัตว์โลกรายใดสามารถค้นพบ	 และน�ามาใช้ส�าหรับตัวและสงเคราะห์หมู่ชนซึ่ง 
หวังพึง่ผู้อืน่อยูเ่ป็นจ�านวนมาก	มพีระพทุธเจ้าพระองค์เดยีวทีส่ามารถค้นพบ	ทัง้เรียนจบ 
วมิตุตสิดุภมูไิตรโลกธาตแุล้วน�ามาประกาศแก่หมูช่น	ใครเชือ่ตามพระองค์กพ็ยายาม
ตามเสด็จ	 จนส�าเร็จเป็นสาวกอรหันต์องค์บริสุทธิ์ข้ึนมาเป็นจ�านวนมาก	 ให้โลกได้
กราบไหว้บูชาเป็นขวัญใจสืบมา	ที่ก�าลังตามเสด็จด้วยข้อปฏิบัติคือ	ทาน	ศีล	ภาวนา
เป็นต้นก็มี	 อุตส่าห์พยายามละชั่วท�าดีตามวิถีของผู้เชื่อกรรม	 ดังพวกเราชาวพุทธ
ทั้งหลายบ�าเพ็ญกันมาโดยล�าดับล�าดา	 ไม่ปล่อยศรัทธาให้ร่วงโรยโปรยประโยชน	์
กอบโกยโทษมาเผาผลาญตวั	ไม่ประมาทเมามวัในชีวติสงัขารซึง่นับวนัผ่านไป	ใกล้ต่อ 
ความสิ้นสุดยุติเข้าทุกเวลานาที	ความดีที่ควรจะได้ไม่ปล่อยให้ผ่านมือ	รีบยึดรีบถือ 
รีบบ�าเพญ็	รีบลากรบีเขน็	รีบแจวรบีพาย	เวลาตะวนัสายร่างกายแก่แย่ลงจะไม่เสยีผล	 
สมกับเกิดมาเป็นคนทั้งชาติในแดนพระศาสนา	 มีศรัทธาฝึกฝนทรมานตนตามทาง 
นักปราชญ์	นับว่าฉลาดในการรักษาตวัไม่กลวัภัยคอืความทกุข์ทรมาน	น่ังอยูก่เ็ป็นสขุ	
นอนอยู่ก็สบาย	 เวลาตายไปก็ไม่มีความเศร้าโศก	 จะอยู่ที่ใดไปที่ใดก็มีบารมีธรรม 
ตามรักษา	มวีาสนาคุม้ครอง	เนืองนองไปด้วยทพิยสมบตัเิคร่ืองเสวยบ�าเรอ	ไม่ขดัสน
ทนทุกข์	มีสุคติเป็นที่ไป	มีวิมานทองเป็นที่อยู่เสวย	ยิ่งกว่านั้นถ้าไม่ฟุ้งเฟ้อเผลอตัว
เมามัวประมาทด้วยสิ่งบ�ารุงบ�าเรอ	 อุตส่าห์บ�าเพ็ญเพิ่มเติมต่อไปไม่ลดละ	 ย่อมเป็น
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นิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพาน	 ตัดกิเลสขาดจากสันดานเป็นบรมสุขสิ้นทุกข์ทางใจ
แน่นอน	เพราะค�าสั่งสอนที่ชี้แนวทางโดยถูกต้องไม่ท�าให้ผิดทาง

	 ส่วนผู้ที่ไม่สนใจต่อตนและไม่เชื่อผลที่จะพึงได้รับจากการผลิตกรรมที่ตน 
ท�าขึ้น	ย่อมเป็นผู้สุดวิสัยที่ใครๆ	จะช่วยได้	แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงทอดอาลัย	เพราะ 
ถ้าเปรียบกับโรคกเ็ป็นโรคสดุวสิยัทีห่มอจะรักษาให้หายได้	จึงควรถอืเป็นเร่ืองธรรมดา
ที่มีประจ�าโลก	 น่ีเรากล่าวธรรมไปถึงไหนกันแล้วน่ี	 กล่าวเร่ืองกรรมที่พาสัตว์ให้
หมนุเวยีนมิใช่หรือ	ผู้เขยีนเลยเขยีนวนเวยีนจนหาทีจ่บทีล่งไม่ได้ยิง่กว่ากรรมเสยีอีก

	 หลกัทรัพย์ส�าคัญทีไ่ม่ควรมองข้ามไปอย่างหน่ึงคือ	“หลกัใจ”	น้ีควรฝังลงลกึกว่า
สิง่อืน่ใด	ถ้าฝังตืน้	เวลาถกูพายคุอืสิง่ยัว่ยวนชวนให้หลงมาพดัเพยีงเฉียดๆ	แวบเดยีว 
เท่าน้ัน	 ก็โอนเอนและล้มละลายไปตามอย่างไม่เป็นท่า	 หากไม่มีอุบายพาหลบหลีก 
ก็ต้องจอดจมไปเลย	 ท่านจึงสอนให้ตั้งหลักจิตด้วยธรรมเคร่ืองเหน่ียวร้ังใจด้วยดี	
เพื่อต่อต้านกับพายุเคร่ืองท�าลายท่ีมาจากที่ต่างๆ	 ไม่มีประมาณ	 ยิ่งปัจจุบันน้ีก�าลัง 
หวัเลีย้วหวัต่อกบัสิง่คละเคล้าเร้าใจซึง่มาจากร้อยแปดทศิ	ทีล้่วนเป็นสิง่ทีค่วรระวงักัน 
อย่างมาก	ทั้งไม่เลือกเพศและวัยด้วย	ถ้าเผลอหลวมตัวเข้าไปเป็นเจ็บแน่	อย่างน้อย 
ก็คางเหลือง	 และอาจเป็นคนวิกลไปเป็นเวลานานกว่าจะฟื้นได้	 อย่างหนึ่งก็ลงทะเล
กลายเป็นปลาฉลามน�้าไปเลย	 ไม่มีทางกลับตัวได้	 สิ่งทั้งนี้นับวันเวลาเพิ่มขึ้นยิ่งกว่า
พายุบุแคมและระบาดทั่วประเทศเขตแดน	บ้านนอกคอกนา	ในป่าในเขา	เมืองเล็ก 
เมืองใหญ่	 ทุกซอกตรอกซอย	 ท่านว่าเป็นสิ่งท�าลายจิตใจและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งมี
คุณค่ามากในโลกให้เสื่อมโทรมและฉิบหายไปได้	 ถ้าไม่รีบหาเคร่ืองต้านทานและ
ป้องกนัไว้ทนัแต่ต้นมอื	ผู้มธีรรมมองเหน็การณ์ไกลจะพอยบัยัง้ตวัและร้ังเพือ่นมนุษย์
ผู้หวังพึ่งธรรมไว้ได้	ไม่เป็นทะเลเพลิงไปตาม	ราคคฺคินา	โทสคฺคินา	ไปทีเดียว

	 ค�าว่า	“ธรรม”	คอืความร่มเยน็อนัสดุจะกล่าว	และเป็นหลกัยดึทีเ่ยอืกเยน็เป็นสขุ
แก่ผู้พึ่งพิง	มีเหตุกับผลคือควรหรือไม่ควรเป็นเครื่องทดสอบ	ทั้งเหตุและผลรวมตัว
เข้าเรียกว่าธรรม	การพสิจูน์หาความจริงแห่งความเสือ่มและความเจริญของการกระท�า 
ด้วยการพิจารณาก่อนทุกกรณี	นั่นคือผู้มีธรรมและยึดธรรมเป็นหลักใจ	และนั่นคือ 
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ผู้มวิีชาธรรมเคร่ืองป้องกนัตวั	ผู้เช่นน้ี	เป็นเด็กกต็าม	เป็นผู้ใหญ่กต็าม	จะเป็นผู้สามารถ 
รักษาตนและทรงตัวได้ในท่ามกลางแห่งความป่วนปั่นผันผวนนานาชนิดอย่างน่าชม

	 เราจะส�านึกและประพฤติตัวอย่างไร	จึงจะสมกับเราเป็นมนุษย์ที่สูงศักดิ์ทั้งคน	 
ซึง่บดิามารดาท่านเลีย้งมาด้วยความล�าบากยิง่กว่าเลีย้งสตัว์ตวัใดในโลก	ตามหลกัธรรม 
ท่านสอนเน้นหนักลงในตน	คอืตวัเราแต่ละท่าน	เพือ่เจ้าตวัได้รู้สกึความส�าคญัของตน
ไม่ลมืตวั	เป็นใจความว่า	ตนน่ันแลเป็นทีพ่ึง่ของตน	คนอืน่หาเป็นทีพ่ึง่อันแท้จริงได้ไม่	 
จงพยายามเตอืนตนด้วยตนเองเสมอ	ดงัน้ีกเ็พือ่กนัความลมืตนน่ันแล	อนัเป็นต้นทาง 
แห่งความเสียหายนับแต่ส่วนย่อยจนถึงส่วนใหญ่	 ย่อมเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า	 
ตนเป็นทีรั่กสงวนอย่างย่ิงของแต่ละบคุคล	การมองข้ามตนจัดเป็นผู้ไร้สาระ	ไม่มีความ
ส�าคญัใดๆ	ภายในตวัเลย	ถ้าเป็นบตุรธดิากม็แีต่ก่อความเดือดร้อนวุน่วายไปตามเพศ 
และวัยของตนให้แก่บิดามารดาญาติวงศ์สกุลตลอดผู้เกี่ยวข้อง	 เป็นนักเรียนก็ก่อ
ความเดือดร้อนไม่สงบให้แก่ครูอาจารย์ผู้ปกครองทางโรงเรียน	การคบเพือ่นหญงิชาย 
ก็ชอบคบคนประเภทในลักษณะเดียวกันกับตน	 เป็นคนงานในบ้านหรือในสถานที่ 
เช่นไรก็ร้อยเล่ห์พันนัยปลงใจเชื่อถือไม่ค่อยได้	 เป็นสามีก็ชอบมีนิสัยชอบเที่ยว 
เตรด็เตร่เร่ร่อนไปตามสถานที่ที่จะคอยผลาญคนทั้งเป็นและทรัพย์สินไม่เหลือติดตัว	
ชอบควงกับแฟนหม้ายแฟนสาว	 ซึ่งเป็นประเภทยาพิษมาทิ่มหูแทงตาบาดใจภริยา 
และลกูๆ	ในครอบครัวให้เกดิความร้าวรานไม่มคีวามสงบสขุได้	กลายเป็นครอบครัว 
ผัวเมยีหลมุนรก	คนในบ้านตกเป็นเหย่ือแห่งความขมขืน่เพราะกล�า้กลนืแต่ความทกุข์ 
ความคับแค้นใจไปตามๆ	 กัน	 ไม่มีเวลาผาสุกเจริญใจสมกับมีสามีซึ่งเป็นเหมือนคู่
พึ่งเป็นพึ่งตายกันช่วยแบ่งเบาบรรเทาทุกข์	 แต่กลับเพิ่มพูนไฟนรกอเวจีให้ทวีคูณ	
ประหนึ่งตกนรกหลุมสามีเทวทัต	ถ้าเป็นภริยาก็มีนิสัยชอบเป็นคนเจ้าชู้มีคู่ครองมาก	 
ชอบประดับตัวมั่วสุม	 แต่งหน้าทาคิ้วหิ้วกระเป๋าเที่ยวจ่ายตลาดตามสถานที่เริงรมย์
งมงาย	เทีย่วชมทวิทศัน์ตามตรอกซอกซอย	คอยหาเหยือ่ทีเ่ลือ่นลอยมาตามวสิยัของ 
คนคลัง่อารมณ์....	ไม่มคีวามส�านึกกระดากอาย	เงินทองสามหีามาได้เอาไปสงัหารเกลีย้ง 
ไม่มีเหลือ	 ยิ่งกว่าโจรผู้ลือนาม	 กิจการบ้านเรือนไม่น�าพา	 เรื่องการพนันขันต่อแล้ว
เป็นถึงไหนถึงกัน	ไม่มีค�าว่า	“ถอย”	เอาเลย	สมกับเป็นนักต่อสู้จริง
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	 ถ้าจะแยกประเภทความลืมตัวให้กว้างขวางออกไป	 รู้สึกจะหาที่สิ้นสุดได้ยาก	 
จึงกรุณาท่านผู้อ่านคดิแยกออกไปเองตามความประสงค์	นับแต่เลก็ถงึใหญ่เป็นขัน้ๆ	
ไปตลอดส่วนรวมอันมีวงกว้างแคบต่างๆ	 กัน	 ก็ความลืมตนไม่ส�านึกตัวว่ามีความ 
ส�าคญัน้ีเกดิขึน้ในรายใด	กาลใด	สถานทีใ่ด	และสิง่ใดๆ	รายน้ัน	กาลน้ัน	สถานทีน้ั่น	 
สิ่งน้ันๆ	 จะขาดความเอาใจใส่ดูแลรักษาและจะกลายเป็นของไร้สาระไปตามๆ	 กัน 
เป็นล�าดับ	ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมีสาระประจ�าอยู่ในตัวของมันเอง

	 คนเราถ้าไม่เห็นความส�าคัญในตนเพียงอย่างเดียว	 ย่อมขาดความสนใจที่จะ 
รักนวลสงวนตัวเพื่อประพฤติดี	 ตลอดถึงการท�าการงานเพื่อความสมบูรณ์พูนผล 
ในทางโภคทรัพย์	อาจเป็นคนปล่อยตวัปล่อยใจให้เสยีไปวนัละเลก็น้อย	จนกลายเป็น
คนหมดหวงัไม่มทีางพึง่ตวัเองได้	แม้คนอืน่จะมาพึง่กพ็ึง่ไม่ได้	ในธรรมท่านสอนไว้ว่า	 
อย่าประพฤติตัวเป็นคนรกโลก	ทั้งนี้พอจะเทียบได้จากสิ่งที่บังตาเรา	แม้จะเป็นวัตถุ 
ชิน้เลก็ๆ	กต็ามมาบงัตาเรา	ย่อมท�าให้มองสิง่ต่างๆ	ทีต้่องการไม่เหน็ได้อย่างชดัเจนเลย	 
ยิง่สิง่น้ันเป็นวตัถชุิน้ใหญ่และมจี�านวนมากด้วยแล้ว	กม็อี�านาจปิดตาเราได้อย่างสนิท
จนมองอะไรไม่เหน็เลย	ทีก่ล่าวน้ีเทยีบกบัสิง่ทีไ่ม่ดทีีร่กรุงรังอยู่ในตวัในใจของบคุคล
แต่ละคน	แม้จะไม่มมีากรายและไม่มจี�านวนมากจนปรากฏชดั	กพ็อจะท�าการกดีขวาง
ตัวเองและผู้อื่นได้พอดู	 ยิ่งมีมากรายและมีจ�านวนมากที่ต่างคนต่างชอบต่างคนต่าง
สั่งสมขึ้นด้วยแล้ว	 โลกน้ีแม้จะกว้างโดยปริมาณสถานที่อยู่	 แต่ก็จะกลายเป็นโลก 
คับแคบไปได้	ในลกัษณะโบราณกล่าวไว้ว่า	“คบัทีพ่ออยูไ่ด้	แต่คับใจอยู่ยาก”	อยูโ่ดยด	ี 
น่ีแสดงว่าความคับแคบมารวมอยูท่ีจิ่ตใจ	จะท�าอะไรก็ไม่สะดวก	อยูท่ีไ่หนกไ็ม่สบาย	
มีแต่สิ่งมาบีบบังคับ	มาทับให้แหลก	มากระแทกให้เหลว	มาท�าให้เลวลงโดยล�าดับ	
ท�านองค�าพังเพยที่พูดกันมาจนติดปากติดใจว่า	ถ่ายลงบนบกก็ยาก	ถ่ายลงน�้าก็ยาก	
ถ้าถ่ายรดศีรษะระจมูกลงไปแบบค้างคาว	ไม่ต้องมีน�้ามีบกจะเป็นอย่างไร	จะดีไหม? 
เป็นเชงิค�าถามแทรกอยูด้่วย	แต่กม็คี�าตอบแทรกอยูด้่วยเช่นกนัว่า	ถ้าถ่ายแบบค้างคาว	 
คนก็ต้องเป็นค้างคาวไป	ถ่ายแบบคนถงึจะเรียกว่าคน	เพราะเราไม่ใช่ค้างคาวจึงจะท�า
อย่างน้ันไม่ได้	บนบกอนัเป็นสถานทีไ่ม่สมควรกอ็ย่าไปถ่าย	มนัเป็นโทษ	และไม่น่าด	ู 
เป็นสิง่อจุาดบาดตา	ในน�า้	เช่น	ในหม้อในโอ่งในบงึในบ่อ	น�า้ใช้น�า้ดืม่	น�า้ทีส่งวนรักษา 
เป็นของที่ไม่ควรทั้งนั้น	นอกจากน�้าในกระบอกหัวส้วม	นั่นไม่เป็นไร	ใช้ได้ทั่วๆ	ไป 
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	 น่ีกล่าวเร่ืองความประมาทลืมตนว่าอาจท�าชั่วได้ในที่ทั้งปวง	 ไม่ว่าในน�้าหรือ 
บนบก	ไม่เลอืกกาลสถานทีแ่ละบคุคลใดๆ	ผู้ทีพ่ลอยได้รับความทกุข์เดือดร้อนไปด้วย	 
ก็ไม่อาจเลอืกกาลสถานทีแ่ละว่าเป็นบคุคลเช่นไร	มทีางจะได้รับโดยทัว่ไป	ความประมาท 
ลมืตนมมีากข้ึนเพียงไร	ความเดอืดร้อนวุน่วายไม่สงบทัว่ๆ	ไป	ย่อมมมีากขึน้เพยีงน้ัน	 
ไม่ใช่เป็นของดีพอจะนอนใจ	ไม่มองดจุูดเสือ่มโทรมคอืใจซึง่พร้อมทีจ่ะเลวลง	ถ้าไม่ได้ 
รับการเหลียวแล	

	 ค�าว่าคนส�าคญัของโลก	จึงควรมองดตูวัเราแต่ละท่านผู้หวงัพึง่ตน	และสนใจรักษา 
อย่าปล่อยปละละเลย	 เพราะความเสื่อมและความเจริญมีทางจะเกิดกับตัวเราอยู ่
ทกุขณะทีผู้่น�าคอืใจจะพาให้เป็นไป	ใจถ้าได้รับการอบรมในทางทีถ่กู	ย่อมจะเป็นผู้น�า
ในทางเจริญได้	ไม่มีอะไรเสมอเหมือนในโลกมนุษย์เรา	ท่านผู้มคีวามฉลาดแหลมคม
ต่อแง่ต่างๆ	ของโลกได้อย่างยอดเยีย่มกค็อืพระพทุธเจ้า	ทรงแสดงว่า	ใจเป็นต้นเหตุ 
ส�าคัญที่ควรได้รับการอบรมด้วยดี	จะเป็นผู้มีตราแห่งความดีรับรองประจ�าตัว	ตรานี้ 
ผิดกับตราทั้งหลาย	 มีตราสินค้าตราประจ�าต�าแหน่งหน้าที่เป็นต้น	 ตราเหล่านั้นเป็น
เพยีงท�าไว้เพือ่ให้โลกรู้กนัตามความนิยมในสมยัน้ันๆ	เท่าน้ัน	และมกีารเปลีย่นแปลง 
ยักย้ายเป็นอย่างอื่นได้	 ไม่แน่นอน	 ส่วนตราแห่งความประพฤติตัวดีตามเพศและ 
วยัน้ันๆ	น้ันเป็นตราทีง่ดงามและมีรสชาตดูิดดืม่แก่ผู้ท�าและผู้เกีย่วข้องตลอดสภุาพชน 
ทัว่ๆ	ไปเป็นอย่างด	ีให้เกดิความสนิทรักชอบไม่มวีนัจืดจาง	เป็นเด็กกต็าม	เป็นผู้ใหญ่ 
กต็าม	เป็นชายกต็าม	เป็นหญงิกต็าม	ถ้ามีตราคือความประพฤตดิเีป็นเคร่ืองประดบัแล้ว	 
จะเป็นผู้งดงามไปตามเพศและวัยไม่มีเวลาเสื่อมโทรมไปตามวัยเลย	 จะเป็นผู้ทรง
ความงามไว้ได้ตลอดกาลสถานที	่โดยไม่วติกกงัวลกลวัจะร่วงโรยไปจากตวั	ไม่เหมอืน
เครื่องประดับอื่นๆ	ซึ่งเต็มไปด้วยความกังวลและมีภัยรอบด้าน	

	 ระเบยีบขนบธรรมเนียมคอืศลีธรรมอนัดีงาม	เป็นสมบตัอินัล�า้ค่าของคนฉลาด
ผู้มองเหน็การณ์ไกล	นับถอืเป็นเคร่ืองด�าเนินชวีติเเละฝากเป็นฝากตายมาประจ�าสมยั	
ไม่ยอมทอดทิง้ปล่อยวาง	และถอืเป็นหลกัส�าคญัในการอบรมกลุบตุรกลุธดิาตลอดมา	 
จนถึงสมัยปัจจุบัน	 ประหน่ึงท�านบใหญ่ที่เต็มไปด้วยน�้าใสสะอาดซึ่งได้รับการบ�ารุง
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รักษาด้วยด	ีเป็นสถานทีอ่�านวยประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลงัได้อาศัยอาบดืม่แก้กระหาย 
คลายความทุกข์ร้อนมีประการต่างๆ	 เสมอมา	 คือยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อดัดตน
ให้เป็นไปในแนวแห่งขนบประเพณีและศีลธรรมอันดีงามประจ�านิสัยตลอดมา	 
แต่ตกมาสมยัทีก่�าลงัชุกชมุไปด้วยสิง่สะดดุตาสะดดุใจในยคุอวกาศน้ี	ห้วงน�า้ใหญ่คือ
ขนบธรรมเนียมและศีลธรรมอนัเป็นสมบตัล้ินค่าก�าลงัถกูความสบัสนคละเคล้านานา
ชนิดเข้าประชดิตดิพันประหน่ึงกลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั	จึงน่ากลวัสมบตัดิงักล่าว	
ตลอดผู้ที่เคยเป็นเจ้าของของสมบัติน้ันมาดั้งเดิม	 จะกลายเป็นอวกาศไปตามสมัย	 
ถ้าต่างท่านทีเ่ป็นเจ้าของแห่งความดไีม่ช่วยกนัต้านทานไว้	ด้วยการเลอืกเฟ้นใคร่ครวญ	 
และเลือกเก็บเอาสิ่งที่เห็นว่าคู่ควรแก่ตนและสุภาพชนคนของเราเสียแต่บัดน้ี	 ซึ่งยัง 
ไม่สายจนเกินไป	 เพราะความระคนคละเคล้าด้วยสิ่งต่างๆ	นานาชนิดซึ่งยังมีแถมมี
เพิม่ปริมาณขึน้ทกุระยะน้ี	จึงยากทีจ่ะทราบได้ว่าอะไรเป็นอะไร	สิง่คละเคล้าดังกล่าวน้ี 
ท�าความสบัสนวุน่วายอยู่ไม่น้อย	ทีจ่ะคดัเลอืกน�ามาอบรมกลุบตุรกลุธดิาเพือ่เป็นคนดี 
มีขื่อมีแปสืบต่อไป	 จึงควรเลือกเฟ้นด้วยดี	 ตามหลักธรรมท่านสอนไว้เพื่อกันความ
ผิดพลาดบาดใจว่า	นิสมฺม กรณํ เสยฺโย	ใคร่ครวญก่อนแล้วค่อยท�าในกิจทุกอย่าง	 
ประเสริฐแล	 ดังน้ี	 มิใช่เร่ืองเล็กน้อย	 แต่เป็นเร่ืองใหญ่โตครอบจักรวาลทีเดียว	 
ผู้อยู่ในขอบเขตของจักรวาลอันเป็นสถานที่ที่สถิตอยู่แห่งความดีและความชั่วซึ่งอาจ
เผชิญได้	 จึงควรใช้ความใคร่ครวญด้วยดีก่อนจะเป็นนิสัยของผู้รอบคอบประจ�าตัว 
ในทีท่ัว่ไป	ความบกพร่องในธรรมข้อน้ี	แม้จะเป็นคนชาตช้ัินวรรณะใดกไ็ม่น่าดนู่าชม	
พอจะทราบได้ในที่ทั่วไป	บุตรธิดาไม่เชื่อฟังโอวาทของบิดามารดา	ประพฤติตนตาม 
ใจชอบไม่มขีอบเขตเป็นร้ัวกัน้แฝงอยูบ้่างเลย	ดงัน้ีกเ็พราะขาดธรรมข้อน้ี	เด็กขีเ้กยีจ 
เรียนหนังสือและไปโรงเรียน	 ไม่เชื่อฟังค�าตักเตือนสั่งสอนของอาจารย์ในโรงเรียน	
เบื่อหน่ายต่อการศึกษาทุกด้าน	ก็เพราะขาดธรรมข้อนี้	เด็กหญิงเด็กชายที่เห่อเหิมไป
ตามสิ่งยั่วยวนต่างๆ	แบบรถยนต์ไม่มีเบรก	คือไม่มีสติปัญญาช่วยยับยั้งชั่งตวงบ้าง	
เพลินเหยียบแต่คันเร่ง	คือวิ่งตามความใฝ่ฝันมั่นใจว่าจะสมหวังดังที่วาดมโนภาพไว้	
ไม่นึกเฉลียวมองความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนจากความคิดและการท�าน้ันๆ	 บ้างเลย	 
ก็เพราะขาดธรรมข้อนี้
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	 ค�าว่าใคร่ครวญก่อนแล้วค่อยท�ากิจทุกอย่าง	 น้ีคือร้ัวกั้นความผิดพลาดและ
ความเสียหายได้เป็นอย่างดีเยี่ยม	 เพราะคนที่ท�าอะไรมีการใคร่ครวญก่อน	 ย่อมมี
ผิดพลาดน้อย	ผิดกับคนที่ไม่ใคร่ครวญอยู่มากทีเดียว

	 โปรดท่านผู้มีความรับผิดชอบในตัวเองด้วยกัน	น�าธรรมบทว่า “นิสมฺม กรณํ 
เสยโฺย ใคร่ครวญก่อนแล้วค่อยท�ำในกจิทกุอย่ำง” ไปท่องบ่นไว้เสมอ	อย่าให้เหนิห่าง 
จากใจ	 เวลาจะท�ากิจการทุกอย่าง	 ทั้งกิจในบ้านนอกบ้านตลอดในวงงานทั่วๆ	 ไป	 
ไม่ยกเว้นทีธ่รรมข้อน้ีจะไม่เข้าไปแฝงอยู	่ผู้ท�าจะเหน็ผลประจักษ์ใจ	เวลาคบกบัเพือ่น
หญิงชายต่างเพศหรือเพศเดียวกัน	เวลารักใคร	เวลาเกลียดใคร	เวลาโกรธแค้นใคร	 
เวลาจะจับจ่ายเงินทองของมีค่าแต่ละคร้ัง	 นับแต่หน่ึงสตางค์หรือหน่ึงบาทขึ้นไปถึง 
จ�านวนมาก	จ่ายด้วยความอยากอันเป็นนิสัยเคยชินมาดั้งเดิม	หรือจ่ายเพราะความ
จ�าเป็นจริงๆ	 สิ่งที่ได้มาจากการจ่ายเป็นประโยชน์สมค่าของเงินที่เสียไปหรือไม	่ 
หรือกลายมาเป็นสื่อแห่งความเสียหายแก่ตนและครอบครัวในขณะน้ันและกาล 
ต่อไป	เวลาคบกับเพื่อนต่างเพศซึ่งก�าลังอยู่ในวัยที่ไวไฟด้วยกัน	และคู่รักพาไปเที่ยว
ในทีต่่างๆ	ควรท่องคาถาน้ีเป็นพเิศษ	ไม่เช่นน้ันมหีวงั.....เวลาเหน็สิง่แปลกหแูปลกตา
ผ่านเข้ามาไม่ว่าสิ่งที่มีชีวิตหรือหาไม่	โดยมากหมายถึงสิ่งยั่วยวนกวนใจให้กระเพื่อม
ขุ่นมัวเพราะความรักชอบ	 เวลาเขาเข้าป่าดงพงลึกที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิด	
เขามีเครื่องป้องกันและรักษาตัว	แต่เวลาเราเข้าป่าและอยู่ป่าแห่งมนุษย์ที่เต็มไปด้วย
เล่ห์เหลี่ยมกลมารยาอันเป็นสิ่งล่อแหลมต่อภัยต่างๆ	เราจะมีอะไรเป็นเครื่องป้องกัน
และรักษาตัว	จึงจะบริสุทธิ์และปลอดภัยทั้งตัวเราและทรัพย์สิน	เพราะป่าแห่งมนุษย์
รู้สึกมีสิ่งลึกลับที่คาดไม่ถึงและอาจเป็นภัยแก่ตัวเราและทรัพย์สินมีอยู่มากสุดที่จะรู้ 
ทั่วถึง	 เวลาเราเข้าป่าชมหมู่ไม้นานาชนิด	 กับเราเข้าสังคมแห่งมนุษย์ชมบุรุษสตรี 
ที่มีรูปร่างลักษณะจริตนิสัยต่างๆ	กัน	เราจะมีความรู้สึกระวังตัวทางไหนมากกว่ากัน	 
เวลาคิดถึงคู่รักที่พ่อแม่ไม่เห็นดีด้วย	 ซึ่งเป็นเร่ืองกระทบกระเทือนใจอย่างมาก 
จะควรปฏิบตัอิย่างไร	เวลามคีูค่รองแล้วควรจะปฏบิตัอิย่างไรต่อกนั	จึงจะเป็นไปเพือ่ 
ความสุขอันราบร่ืนทั้งสองฝ่าย	 สมกับมีคู่ครองไว้เพื่อแบ่งหนักแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ 
แก่กันและกันแท้	 และอะไรที่เป็นเร่ืองทิ่มแทงใจอย่างมากของคู่ครอง	 ซึ่งอาจเป็น 
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เร่ืองคอขาดบาดตายต่อกันได้เมื่อเหลือทน	 เวลามีลูกเต้าเกิดข้ึนมาจะควรท�าตัวเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้ลูกยึดเป็นคติทางเดินของชีวิตจิตใจต่อไปอย่างไรบ้าง	 ลูกของเราถึง
จะเป็นคนดี	ไม่ได้บ่นเช้าบ่นค�่าจนเป็นที่ร�าคาญทั้งสองฝ่าย	ผลสุดท้ายก็ยึดไม่ได้ว่า
ฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูก	 เพราะเรื่องเป็นเท่ากัน	แต่แบบพิมพ์รู้สึกจะส�าคัญกว่าสิ่งที่
ส�าเร็จรูปออกมาคือลูกผู้เดินตามหลังพ่อแม่	ผู้ใหญ่เราจึงควรส�านึกตัว

	 ทีก่ล่าวมาเป็นข้อๆ	น้ี	เท่ากบัผูกปัญหาถามตวัเองและน�าธรรมบทว่า “นิสมมฺ กรณํ  
เสยฺโย ใคร่ครวญก่อนแล้วค่อยท�ำกจิทกุอย่ำงประเสริฐแล”	เข้ามาวนิิจฉัยใคร่ครวญ
และตัดสินว่าควรหรือไม่ควร	ก่อนลงมือเคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่ตนคิดจะท�าทุกๆ	สิ่ง	 
จะเป็นความรอบคอบในตัวเองและสิ่งที่ท�าไม่ค่อยผิดพลาด	 ผู้เก่ียวข้องกับเรามี 
จ�านวนมากน้อยกพ็ลอยได้คตแิละเป็นสขุไปด้วย	ไม่ค่อยมเีร่ืองยุง่เหยงิในครอบครัว
และวงงานต่างๆ	ทีต่นมส่ีวนเกีย่วข้อง	จึงโปรดท่านผู้อ่านน�าธรรมบทน้ีซึง่เป็นเหมอืน
กุญแจดอกส�าคญัมาเปิดข้อความต่างๆ	เอาเอง	อาจจะเกดิอบุายแยบคายและกว้างขวาง 
ยิ่งกว่าในหนังสือซึ่งก�าลังอ่านอยู่ขณะน้ีก็ได้	 เพราะธรรมบทน้ีเป็นปัญญาธรรม	
ผู้น�าไปขบคิดจึงกลายเป็นปัญญาชนขึ้นมา	 ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดย 
ไม่เลือกกาล	 สถานที่	 การงาน	 แม้กิจหรือสิ่งที่ควรหรือไม่ควรอื่นๆ	 ที่ไม่ได้ระบุไว้ 
ในที่นี้	กรุณาน�าธรรมบทนี้เป็นเครื่องก�ากับรักษาเถิด	จะเป็นความรอบคอบรอบด้าน	
ถ้าเป็นงานก็จะเรียบร้อยไม่รกรุงรังน่าเกลียดน่ากลัว	 ถ้าเป็นสามีภรรยาก็รักกันด ี
พลีชีพต่อกันได้	ไม่น่าโมโห	ถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่น่ารักน่าสงสาร	เพราะความฉลาด
และอ่อนโยนด้วยมารยาท	 ถ้าเป็นหญิงสาวก็ฉลาดและสุภาพอ่อนโยนบริสุทธิ์น่ารัก	
ไม่มีตวับุง้ตวัหนอนชอนไชกดัต้นโค่นราก	ทรงตวัไว้ด้วยความเทีย่งธรรมอย่างน่าชม	 
ประวตักิง็ดงามควรแก่การเป็นกุลสตรี	และเป็นศรีสะใภ้แก่สกลุได้ดีอย่างน่าสรรเสริญ	 
ทั้งน้ีเพราะคุณธรรมบทว่า “ใคร่ครวญก่อนแล้วค่อยท�ำในกิจทุกอย่ำง” เป็นเคร่ือง
เชิดชูประดับเกียรติยศชื่อเสียง	 ช่วยให้หญิงชายในวัยน้ันๆ	 สวยงามลึกซึ้งจับใจ	 
ยิ่งกว่าเครื่องประดับอื่นใดในโลก
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	 โลกทีมุ่่งความสงบร่มเยือกเยน็ทัง้ภายในภายนอก	และเป็นโลกทีมี่ความหมาย
ไม่น่าเบือ่หน่ายร�าคาญ	จึงควรมธีรรมเป็นเคร่ืองประดบัตวัเป็นคูเ่คียงกบัเคร่ืองประดบั
ภายนอก	จะเป็นโลกที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก	ตลอดครอบครัวที่อยู่อาศัย	
สถานที่ท�างานและวงงานต่างๆ	มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	เพราะธรรมเป็นเครื่อง
ซักฟอกสิ่งที่รกรกุรังทั้งหลายให้สูญสิ้นไป	ผลก็คือความอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็น
เป็นสุขทั่วประเทศเขตแดน

	 วิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่จะท�าความสกปรกรกรุงรังแก่เราทั้งปัจจุบันและอนาคต	 
พึงปฏิบัติเช่นเดียวกับการหลบภัยในยามสงคราม	 คือต่างคนต่างหาที่หลบซ่อนในที่
ต่างๆ	ที่เห็นว่าจะเป็นที่ปลอดภัย	ไม่ท�าตัวเป็นคนกล้าหาญบานประมาท	สิ่งยั่วยวน 
กวนประสาทที่ชวนให้ลุ่มหลงต่างๆ	ไม่มีประมาณนี้	จัดเป็นภัยเช่นเดียวกับสงคราม	
เพราะสามารถท�าสุขภาพร่างกายจิตใจและทรัพย์สมบัติให้ฉิบหายวายปวงได้อย่าง 
ไม่มีปัญหา	และไม่มีปัญญาจะแก้ถ้าไม่เตรียมแก้ไว้เสียแต่เวลาที่ยังไม่ถูกผูกมัด	คือ
ขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเวลานี้

	 การแก้หรือการหลบภัย	 จ�าต้องยึดหลักธรรมเป็นร้ัวกั้นหรือเป็นเคร่ืองมือ
ป้องกันตัวไว้อย่างมั่นคง	 เพราะธรรมเป็นความหมายส�าคัญต่อจิตใจมนุษย์มาก 
จนคาดไม่ถงึ	แปลว่า	เขตปลอดภัยบ้าง	ความปลอดภยัไร้ทกุข์บ้าง	เกาะอนัปลอดภัย
ของใจบ้าง	มากมาย	ผู้ปฏิบัติตามจะเป็นผู้ปลอดภัยเสมอไป	จะยกมาเพียง	๕	ข้อ
แต่โดยย่อพอเป็นเครือ่งพจิารณาและยดึเป็นหลกัใจ	คอื	สต	ิความรู้ในสิง่ทีเ่กีย่วข้อง
กับตน	ปัญญา	การไตร่ตรองเหตุผลว่าควรหรือไม่ควรขณะที่จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวง	
ศรัทธา	 ความเชื่อต่อการงานที่ชอบของตนว่า	 ผลจะต้องอ�านวยประโยชน์ให้อย่าง 
แน่นอนเวลาส�าเร็จแล้ว	วริิยะ	ความเพยีรพยายามในกจิการไม่ลดละจนเป็นผลส�าเร็จ	
สมาธิ	 ความมั่นใจต่องานแขนงต่างๆ	 มีการศึกษาเป็นต้นอย่างหนักแน่นไม่รามือ	 
พยายามจนงานนั้นๆ	ส�าเร็จดังใจหวัง	ทั้ง	๕	ข้อนี้เรียกว่า	พลธรรม	แปลว่าธรรม
ที่มีก�าลังมาก	ผู้มีธรรมนี้อยู่ในใจท�าอะไรย่อมส�าเร็จ	ธรรมทั้งนี้แล้วแต่จะน้อมไปใน 
ทางใด	ธรรมน้ีกเ็ป็นก�าลงัให้ส�าเร็จในทางน้ัน	การน้อมไปพจิารณาเพือ่เป็นอบุายรักษาตวั	 
ก็ย่อมหักห้ามตนได้ด้วยธรรมนี้	 เช่น	 เราเดินไปเจอเขาก�าลังเล่นการพนัน	 เกิดคิด 
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อยากเล่นกับเขาขึ้นมา	 เรารีบน�าสติมายับยั้งตัว	 และปัญญามาวิจารณ์เหตุและผล 
ของการพนันว่ามีประโยชน์อย่างไร	 จนเห็นจริงด้วยปัญญาโดยถ่องแท้แล้ว	ศรัทธา 
ก็เชื่อตามว่า	 ถ้าขืนเล่นตนต้องเป็นคนเสียหาย	 แม้จะได้ทรัพย์มาเพราะการพนัน 
กไ็ม่มีประโยชน์เท่าตวัเราซึง่ก�าลงัจะท�าความเสยีหายแก่ตนอยูเ่วลาน้ี	สมาธกิม็ัน่ใจว่า 
ถ้าขืนอยู่ต่อไปตัวมีหวังเป็นคนเสียหายแน่นอน	 แล้วไม่ยอมให้ใจที่คิดอยากเล่น 
การพนันจ้องๆ	มองๆ	อยู่ต่อไป	วริิยะ	เพยีรฉุดลากตนออกจากทีน่ั่นทนัทแีละผ่านพ้น 
ความเสียหายไปได้อย่างหายห่วง	แม้เราไปพบผ่านอะไรต่ออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งจะท�า 
ให้เสียหายก็ควรปฏิบัติด้วยธรรมตามนัยน้ี	 ท่านจะเป็นคนดีเชื่อถือตัวเองได้และ 
พึ่งตัวเองได้	บิดามารดาก็เบาใจไม่เป็นห่วงใยมากไปกลัวจะเสียหายด้วยเรื่องต่างๆ

	 ถ้าต่างมีธรรมคือสติปัญญาเป็นต้นอยู่กับตัว	 แม้คุณของพ่อแม่ที่อยู่บนศีรษะ 
ตลอดเวลากอ็าจระลกึได้	ไม่กลายเป็นลกูกบลกูปลาไป	โดยไม่รู้สกึว่าเราเป็นลกูมนุษย์ 
ทุกคน	ธรรม	๕	ข้อ	คือ	สติ	ปัญญา	ศรัทธา	วิริยะ	สมาธิ	มีทั้งฝ่ายเหตุที่จ�าต้อง 
ปฏิบตัติาม	ทัง้ฝ่ายผลทีจ่ะคอยอ�านวยความสขุให้แก่ผู้อุตส่าห์ปฏบิตัติาม	คอื	เป็นคนดี 
มีกลิน่หอมหวนชวนให้นิยมรักชอบตลอดกาล	ฉะน้ัน	ธรรมจึงเป็นสมบตัอินัมค่ีาและ 
จ�าเป็นมากกว่าสมบตัอิืน่ใด	ผู้จะมีสมบตัไิว้เป็นทีอ่บอุ่นแก่ตนและบ้านเรือน	ควรจะม ี
ธรรมความอบอุน่ทางกายวาจาใจอนัเป็นรากฐานแห่งความประพฤต	ิและทีเ่กบ็ทรัพย์
ภายในภายนอกไว้เท่าที่ควรก่อน	 เวลาสมบัติเกิดมีขึ้นมาจะชุ่มเย็น	 ไม่เป็นภัยแก่
เจ้าของและผู้มีส่วนด้วย	เวลาท�าการแสวงหาก็ชอบธรรม	เก็บไว้ก็ชอบธรรม	มีมาก
มน้ีอยกช็อบธรรม	เวลาจ่ายไปกช็อบธรรม	จะน�าไปท�าประโยชน์อะไรกเ็ป็นประโยชน์
และชอบธรรมจริงๆ	ไม่มีพษิแฝงอยู่เพราะผู้เป็นเจ้าของเป็นธรรมอยูแ่ล้ว	หลกัทรัพย์ 
อนัแท้จริงคอืพ่อกเ็ป็นธรรม	แม่กเ็ป็นธรรม	ลกูหญงิลกูชายน้ันกเ็ป็นธรรม	ตามล�าดับ 
ล�าดาแห่งเพศและวยั	ครอบครัวน้ีกเ็ป็นธรรม	ครอบครัวน้ันกเ็ป็นธรรม	ครอบครัวโน้น 
ก็เป็นธรรม	 วงงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวเน่ืองกับผู้เป็นธรรมไปเกี่ยวข้องก็กลายเป็นธรรม
ไปตามๆ	 กัน	 ทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นของชุ่มเย็นไปด้วยผู้เป็นเจ้าของให้เป็นไป	 
ธรรมคือความสะอาดสวยงามแผ่กระจายไปถึงไหน	 สิ่งที่เคยรุงรังน่าเกลียดก็กลาย 
เป็นของสวยงามและน่าดูน่าชมแผ่ไปถึงที่น้ันตามๆ	 กัน	 สมกับธรรมเป็นธรรมชาติ
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ที่ล�้ายุคและบริสุทธิ์สวยงามในโลก	 นอกจากผู้แสวงหาธรรมมาประดับตัวส่งเสริม 
ครอบครัวและประเทศชาติบ้านเมืองจะยังไม่เข้าถึงความจริงของธรรมที่มีอยู่ประจ�า
โลกตลอดมาเท่าน้ัน	จึงมีค�าว่า	ธรรมเสือ่มธรรมเจริญไปตามยคุตามสมัย	และมคีวาม 
ไม่สงบสุขเกิดขึ้นตามจุดที่ธรรมเสื่อมและธรรมเข้าไม่ถึงอยู่เสมอมา

	 ค�าว่า	“ธรรม”	ฟังแล้วซาบซึง้เย็นใจเหลอืทีจ่ะพรรณนาให้ถกูต้องตามความจริงได้	
ผู้มีธรรมจึงเป็นผู้มเีหตผุลและปกครองง่ายไม่ดือ้ดึง	ไม่เหน็แก่ได้แก่ท�าโดยถ่ายเดยีว	 
ซึง่เป็นทีน่่าเกลยีดยิง่กว่าสิง่ทีน่่าเกลยีดทัง้หลาย	ในธรรมแสดงเร่ืองคนน่าเกลยีดไว้มาก	 
แตผู่เ้ขยีนกไ็ม่สามารถไม่น�ามาลงเทา่ทีค่วร	เพราะเกรงว่าตัวกค็งไม่พ้นไปจากบุคคล 
น่าเกลยีดแห่งธรรม	ในสิง่ทีต่นไม่อาจรู้และปฏบิตัไิด้ทัว่ถงึ	จึงน�ามาลงไว้เพยีงเลก็น้อย 
ส�าหรับพวกเราผู้ตกอยู่ในภาวะเช่นเดียวกัน	 จะได้น�าไปไตร่ตรองและแก้ไขไปตาม
ควรแก่ฐานะแห่งเพศและวัยของตน	 ท่านว่าคนที่ประพฤติผิดอันเป็นข้าศึกแห่งตน
และผู้อื่นโดยการฆ่า	การเบียดเบียนเขา	โดยไม่มองดูความส�าคัญแห่งชีวิตจิตใจเขา	 
การกดขี่ข่มเหงเอาตามใจชอบปราศจากความเมตตาสงสาร	 การลักขโมยปล้นจ้ี	 
การประพฤตไิม่มขีอบเขตในทางอารมณ์ชนิดดะไปไม่ไว้หน้าใคร	ซึง่เป็นกริิยาทีต่ะกละ
ตะกลามเลยขอบเขตมนุษย์ที่เป็นชาติสูงศักดิ์ไม่ควรท�าอย่างยิ่ง	การพูดโกหกพกลม
ต้มตุน๋ทีพ่ลเมอืงดถีอืเป็นความเสยีหาย	แต่กลบัเหน็เป็นอาชพีทีส่ะดวกรวดเรว็ทนัใจ	 
พอหลอกได้กห็ลอกเอา	ใครโง่เง่ารู้ไม่ทนักลมารยากถ็กูต้มตุน๋ทัง้เป็นให้ล่มจมไปเลย	 
การดื่มน�้าธรรมดา	 พ่อแม่เคยพาดื่มและเลี้ยงแต่ก�าเนิดจนเติบโต	 ซึ่งเม่ือดื่มแล้ว 
ไม่มนึเมาแต่กลบัไม่ชอบ	กลบัไปชอบชนิดทีด่ืม่แล้วสามารถเสกคนดีๆ	ให้เป็นบ้าบอ
เสียสติ	ไม่มีหิริโอตตัปปะอยู่กับตัว	กลายเป็นคนโหดร้ายทารุณไปอย่างสดๆ	ร้อนๆ	 
แบบหมดยางอายไปเลย	น�า้ประเภทน้ีเขาชอบเรียกกนัว่าน�า้บ้า	เพราะดืม่แล้วมกัท�าให้ 
คนดีๆ	เป็นบ้าอย่างทันทีทันใด	เหล่านี้ผู้ประพฤติเพียงข้อใดข้อหนึ่ง	ท่านก็เรียกว่า 
เป็นบุคคลน่าเกลียด	ถ้าขืนประพฤติไปหมดทุกข้อก็อาจเป็นบุคคล....	ส่วนบุคคลที่
ประพฤติตนเป็นที่อบอุ่นภายในตัวและเป็นที่รักชอบของชนทั่วๆ	 ไปน้ัน	 คือบุคคล 
ที่มีนิสัยและความประพฤติตรงกันข้ามกับบุคคลประเภทที่กล่าวมา	 จัดเป็นบุคคล
ประเภทที่หอมหวนชวนให้นิยมรักชอบไม่จืดจาง	 จึงควรพยายามดัดแปลงตัวเรา
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แต่ละคนให้เป็นคนประเภทน้ีให้มาก	 ประเทศชาติศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองและอยู่
ด้วยความสงบสุข

	 วาสนาบารมีของคนเราเป็นสิ่งลึกลับที่รู้กันได้ยาก	 เพราะไม่มีเคร่ืองวัดระดับ 
ความสงูต�า่พอให้รู้ได้ว่า	คนน้ีมมีาก	คนน้ันมีน้อย	เน่ืองจากวาสนาบารมเีป็นส่วนนามธรรม 
และมีอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ	 แม้เจ้าตัวผู้สร้างขึ้นมาก็อาจทราบได้ในขั้นเร่ิมแรก	 
ไม่เหมือนสมบัติต่างๆ	ซึ่งเป็นด้านวัตถุ	เช่น	สินค้าที่มีอยู่ในห้างร้านทั่วๆ	ไปซึ่งเป็น 
สมบตันิอกกายนอกใจ	ใครมมีากมน้ีอยกพ็อทราบกนัได้	ส่วนวาสนาบารมเีป็นสมบตัิ
ภายในใจของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ	 จะน�าไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือแจกจ่ายกัน
ย่อมไม่ได้	ทั้งเป็นสมบัติอันมีค่าอยู่ภายในอย่างลึกลับจึงยากที่จะทราบได้	นอกจาก 
จะแสดงออกทางกายวาจา	 อันเป็นเพียงส่วนย่อยพอจะทราบได้บ้างเท่านั้น	 แม้การ 
แสดงออกน้ันก็อาจมิใช่ส่วนที่อ�านวยออกมาจากวาสนาบารมีโดยตรง	 แต่อาจ 
แสดงออกจากอ�านาจของฝ่ายต�่าที่เป็นข้าศึกต่อวาสนาบารมีก็ได้	 เพราะใจที่มีข้าศึก
คือกเิลสครอบง�าอยู่	ย่อมมีทางจะให้กายวาจาใจไหวไปตามอ�านาจของมันได้	ถ้าเป็น 
วาสนาบารมีพาให้แสดงต้องเป็นไปในทางดีเสมอ	 ทั้งน้ีพอจะทราบได้จากประวัต ิ
ของท่านผู้มวีาสนาบารมคีวรแก่ธรรมขัน้สงูอยูแ่ล้ว	ยงัถกูกเิลสบาปธรรมซึง่มอียูใ่นใจ 
ดวงเดียวกันฉุดลากไปในทางผิดได้ในบางกาล	แม้จะไม่สามารถท�าท่านให้เสียไปได้ 
โดยตลอด	 แต่ก็ยังพอมองเห็นอ�านาจของมันว่ามีทางผลักดันด้วยกายวาจาใจให ้
เป็นไปในทางผิดได้อยู่น่ันเอง	ฉะน้ัน	คนเราแม้จะมวีาสนาบารมมีาในระดบัใดกต็าม	 
ถ้ากเิลสเคร่ืองผลกัดันยังมอียูใ่นฉากเดยีวกนั	ถงึไม่มาก	กย็งัมโีอกาสท�าคนให้เสยีได้	 
เพราะความประมาทเป็นสาเหตุ	 เช่นเดียวกับโรคที่เกิดขึ้นในกาย	 แม้ไม่มากและ 
ไม่สามารถท�าอันตรายแก่ร่างกายส่วนใหญ่ที่ยังดีอยู่ให้เสียไปได้ในขั้นเริ่มแรกก็ตาม	
แตถ้่าประมาทนอนใจไม่รบีรกัษาแตต่น้มอื	โดยเหน็ว่าเปน็ของเล็กน้อยแลว้ปลอ่ยไว้ 
ตามบุญตามกรรม	นานเข้าโรคย่อมมีทางเจริญและมีก�าลังสามารถท�าลายร่างกายให้ 
เสียไปได้ฉะน้ัน	 นอกจากท่านที่มีวาสนาบารมีสมบูรณ์เต็มที่จนสามารถก�าจัดสิ่ง 
ที่มีอ�านาจฝ่ายต�่าแม้ละเอียดยิ่งออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้น	จึงเป็นฐานะที่ควร
อยู่เย็นใจโดยประการทั้งปวง
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	 เราท่านทีเ่ป็นพุทธศาสนิกชน	จึงควรสนใจในหลกักรรมและวาสนาบารมี	ซึง่เป็น 
คูเ่คยีงแห่งชวีติจิตใจเราและศาสนาเป็นล�าดบัมา	นับแต่การมาเกดิ	เรากม็าด้วยกรรม 
และวาสนาบารมี	พระพุทธเจ้าทรงอุบัติและบ�าเพ็ญพระองค์จนได้ตรัสรู้และประกาศ
ธรรมสอนโลก	 ก็ทรงเป็นมาและทรงสั่งสอนตามหลักกรรมและหลักวาสนาบารม ี
ซึง่เป็นหลกัใหญ่ของศาสนาอนัเป็นจุดรวมของโลกทีเ่ป็นไปอยูต่ลอดเวลา	ทัง้ทีเ่ช่ือว่า
ตนท�ากรรมหรอืไม่เชือ่ว่าตนท�า	แตก่ฎธรรมชาติแทก้ค็อืสตัว์โลกผูท้�ากรรมอยูน่ัน่แล	

	 ที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงบ�าเพ็ญและสั่งสอนตามหลักกรรมน้ัน	 คือเฉพาะส่วน
พระองค์ที่ทรงบ�าเพ็ญเพื่อตรัสรู้	ก็ทรงพยายามละชั่วท�าดีมาเป็นล�าดับ	ที่เรียกว่าเป็น
กุศลกรรมมาตลอดสาย	ส่วนพระบารมีทั้งหลายก็ทรงประมวลมาเพื่อหนุนก�าลังแห่ง
การตรัสรู้จนสมพระทยัหมาย	อนัดบัต่อมากท็รงประกาศธรรมสอนโลกด้วยระบบการ
ทีใ่ห้ละชัว่ท�าดแีต่ต้นจนถงึขัน้วมิตุตพิระนิพพาน	ซึง่ล้วนประกาศสอนตามหลกักรรม 
ทัง้น้ัน	ผู้ทีเ่ชือ่ถือและด�าเนินตามพระสทัธรรมกเ็ช่ือและด�าเนินตามหลกักรรมคอืท�าดี
ได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว	แม้ผู้ที่ไม่เชื่อและท�าไปตามความชอบใจของตน	ซึ่งก็หนีหลักกรรม 
คอืดชีัว่ไปไม่พ้น	ส่วนผลทีไ่ด้รับกค็อืสขุกบัทกุข์	ทีเ่รียกว่าบญุกบับาปตามหลกัศาสนา
ที่สอนไว้อยู่น่ันเอง	 ไม่มีผู้ใดสามารถแยกให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะเป็นกฎธรรมชาติ 
อนัตายตวัมาดัง้เดมิ	กฎน้ีไม่มีการเปลีย่นแปลง	แม้โลกและสิง่อืน่ๆ	จะเปลีย่นไปตาม 
ความคดิเหน็และตามธรรมชาตขิองตน	ศาสนาคอืค�าสัง่สอนของท่านผู้รู้กฎความจริง	
ผู้ยอมรับนับถอืกป็ฏบิตัตินให้ถกูตามหลกัศาสนาทีส่อนไว้	สิง่รู้ทีเ่หน็ได้ชดัภายในตวั 
ของผู้ปฏิบัติ	 ก็คือความสุขเย็นใจและอบอุ่นใจว่าตนได้บ�าเพ็ญและตนตั้งอยู่ใน 
ศลีธรรม	ไม่ได้ก่อความเดอืดร้อนเสยีหายให้แก่ท่านผู้หน่ึงผู้ใดและสตัว์ตวัใด	แม้คนอืน่ 
ก็ย่อมทราบว่าผู้นั้นเป็นคนดี	การท�าความดีใส่ตน	ท่านเรียกว่าสร้างวาสนาบารมี	คือ 
การเพิ่มพูนความดีให้เจริญยิ่งๆ	 ขึ้นเป็นล�าดับจนสมบูรณ์เต็มที่	 ผู้เป็นเจ้าของก็ถึง
ความสิน้ทกุข์	มแีต่ความสขุสมบรูณ์เป็นเคร่ืองเสวย	ดงัพระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์
ท่านเป็นตัวอย่าง

	 กรรมเมือ่แปลตามโลกทีฟั่งกนัอย่างง่ายๆ	กค็อืการงานทีเ่ราท�ากนัอยูท่กุวนัเวลา
น่ีเอง	 หาใช่อะไรที่ไหนไม่	 ตัวเราแต่ละคนก็คือคลังแห่งการงานหรือคัมภีร์แห่งบุญ 
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และบาป	คอืสขุและทกุข์กันอยู่แล้ว	การคดิการพดูการท�าเรียกว่างานของกายของวาจา 
และของใจ	งานทัง้สามน้ีเราท�ากนัเป็นประจ�าจนไม่มีเวลาหยดุพกั	ทัง้กลางวนักลางคนื	 
นอกจากหลับไปเสียเท่านั้น	ถ้าไม่มีการหลับนอนเลย	โลกมนุษย์เราคงเป็นกังหันกัน
ไปเลย	ไม่มีอะไรมีอ�านาจมาห้ามได้	นอกจากความหลบัอย่างเดียวพอจะบงัคบัมนุษย์
ไม่ให้เป็นกังหันได้

	 การท�างานน่ันแล	ทางศาสนาท่านให้ชือ่ว่า	“กรรม”	กรรมน้ีมเีอนไปทางดบ้ีาง	ชัว่บ้าง	 
กลางๆ	บ้าง	ตามความอ�านวยของใจผู้เป็นหัวหน้างาน

	 เมื่อทุกคนต่างก็ท�างานเรียกว่าสร้างกรรมอย่างแยกไม่ออกอยู่เช่นนี้	จะปฏิเสธ
ผลดชีัว่สขุทกุข์ทีจ่ะต้องเกิดจากงานคอืกรรมอยูโ่ดยดไีด้อย่างไร	กจ็�าต้องยอมรับกนั 
ตลอดสายตามที่ยังมีการท�างานอยู่	 ความจ�าเป็นที่หลีกไม่ได้ก็คือโลกเราตั้งอยู่ได ้
ตลอดมาด้วยผลของงานทีท่�ามาเป็นประจ�า	คอืต้องท�างานและต้องรับประทาน	ใช้สอย	 
ถ้าหยุดงานการแสวงหาผลก็ต้องหยุดการอ�านวยไปตามๆ	 กัน	 เมื่องานก็หยุดผล 
ก็หมดทางอ�านวย	 โลกที่หมดทางอาศัยก็ตั้งอยู่เป็นโลกต่อไปไม่ได้	กลายเป็นโลกที่
ฉิบหายลงในทนัททีนัใดอย่างไม่มปัีญหา	ด้วยเหตน้ีุแล	การท�าดที�าชัว่จึงมทีางอ�านวย 
สขุและทกุข์ให้แก่ผู้ท�าตามชนิดของกรรมอย่างแยกไม่ออก	เช่นเดยีวกบัผลงานของโลก

	 ฉะนั้น	ท่านจึงสอนย�้าลงในจุดที่จ�าเป็นของโลก	คืองานที่มนุษย์ก�าลังท�ากันอยู่	 
ซึง่จะแสดงผลขึน้ในล�าดับต่อไป	โดยให้ใช้การพจิารณาในกจิทีจ่ะท�าด้วยดเีพือ่ปิดทาง 
ทีม่าแห่งทกุข์	ด้วยการงดเว้นไม่ท�ากรรมชัว่ด้วยกายวาจาใจ	อนัเป็นความถกูต้องและ
ปลอดภัยแก่ตัวเราเองทั้งปัจจุบันและอนาคต	 จะไม่ต้องไปทนเสวยกรรมช่ัวที่ค้นหา 
สาเหตุไม่เจอในแดนทรมานอันเป็นสถานที่รับผลอย่างเดียว	 ความจริงต้นเหตุก็คือ
ตนเป็นผู้เที่ยวแสวงหาหนามมาเสียบปักไว้เอง	 แต่เพราะไม่สนใจคิดว่าตนจะเป็น 
ผู้เหยยีบหนามทีปั่กเสยีบไว้จนได้รับความทกุข์อย่างไม่คาดฝัน	ทน้ีีจะไปโทษกรรมว่า 
ล�าเอียงก็ไม่เกิดผล	 เพราะตัวเป็นผู้เร่ิมตั้งต้นเป็นข้าศึกแก่ตัวโดยไม่ค�านึงผลเสีย 
มาแต่ต้น	เพือ่ตดัความสบัสนของตน	จะไม่ต้องไปอ่านกรรมช่ัวด้วยความงุนงงในเวลา
เจอเข้ากับตัวอีกต่อไป	ท่านจึงสอนให้สร้างความดีที่เรียกว่าวาสนาบารมี	คุณธรรมนี้ 
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ต้องสร้างขึ้นจากการงานที่สะอาดด้วยกายวาจาใจที่สะอาดอันเป็นฝ่ายกุศล	 เช่น	 
การท�าทาน	รักษาศีล	 เจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์	 เป็นต้น	ผลที่เกิดจาก
การบ�าเพญ็เหล่าน้ีแล	ส�าเร็จเป็นอ�านาจบญุวาสนาบารม	ีคณุธรรมเหล่าน้ีเร่ิมมอี�านาจ 
แต่ขณะเร่ิมลงมือบ�าเพ็ญ	 คือทานมีอ�านาจบังคับก�าจัดความตระหน่ีถี่เหนียว 
ความคบัแคบไม่ใหก้ว้างขวาง	ความเห็นแกต่ัว	ความอจิฉารษิยา	เมือ่เห็นคนอื่นได้ดี 
เห็นเขามั่งมีศรีสุข	กลัวเขาจะเด่นกว่าตนตามนิสัยของมนุษย์ที่มีความเห็นแก่ตัวมาก	
และชอบเด่นในหมู่ชนแม้ไม่มีในคุณสมบตัทิีค่วรจะเด่น	คดิอยากก�าจัดท�าลายเขาด้วย 
อบุายวธิต่ีางๆ	เหล่าน้ีเสยีได้	นอกจากการก�าจัดสิง่ทีเ่ป็นข้าศกึต่อทานแล้ว	ยงักลบัเกิด 
ความสงสารเพื่อนๆ	 และมนุษย์ที่ยากจนไม่มีประมาณอีกด้วย	 คิดอยากสงเคราะห์
ด้วยวตัถแุละอบุายวธิต่ีางๆ	จนไม่มปีระมาณอยูภ่ายใน	บางคร้ังพยายามช่วยเขาไม่ได้ 
อย่างสมใจที่อยากช่วย	 ตัวเองเลยกลับเป็นทุกข์เพราะความสงสารเขามากก็ยังมี	
อานิสงส์ของการท�าทานน้ี	ท�าให้สมบรูณ์พนูผลในทางสมบตัไิม่ขดัสน	เวลานึกอยากได้ 
อะไรขึน้มาซึง่เป็นสิง่ทีเ่จ้าของผู้ต้องการเหน็ว่าจ�าเป็นจริงๆ	และชอบธรรม	รู้สกึจะแสดง 
ผลตอบแทนให้เห็นประจักษ์ในไม่ช้าชนิดที่ค้นหาสาเหตุไม่เจอ	 บางคร้ังจนตัวเอง 
ก็งงไปว่าเกิดมีมาได้อย่างไร	 เวลาถึงคราวจ�าเป็นจริงๆ	 นึกถึงทานที่เคยบ�าเพ็ญมา 
ก็มักจะเห็นผลทันตาอย่างไม่น่าเชื่อ	 แต่ส�าหรับผู้เขียนได้เชื่อเสียแล้ว	 จะว่าใจง่าย
เชื่องมงายก็ยอมรับ	เพราะเราได้รับสิ่งที่ต้องการดังที่ว่าจริงๆ	ในบางครั้ง	เวลาเที่ยว
กรรมฐานตามป่าตามเขา	เกิดไปหลงทางเข้าต้องนอนในป่าในเขา	ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่
น่าหวาดกลวัคอืสตัว์ร้ายนานาชนิดจะมาฉวยเอาชวีติไปเป็นอาหารว่างเม่ือไรกไ็ม่ทราบ	
ที่นั้นห่างจากหมู่บ้านประมาณ	๓๐	หรือ	๔๐	กิโลเมตร	 ซึ่งเป็นบ้านชาวป่าชาวเขา 
ทัง้น้ัน	๙	หรือ	๑๐	หลงัคาเรือนบ้าง	มากกว่าน้ันบ้าง	มอียูเ่ป็นหย่อมๆ	ตามชายเขาบ้าง	 
ตามหลงัเขาเตีย้ๆ	บ้าง	ประปราย	ไม่นึกว่าจะมชีีวติเหลอืเดนมาถงึกบัได้เขียนเร่ืองราว 
ให้ท่านอ่านอยู่เวลาน้ี	เพราะเป็นความล�าบากเสีย่งภยัในป่าเขาล�าเนาไพรทีส่ลบัซบัซ้อน 
สุดที่จะบุกป่าฝ่าดงและปีนป่ายเขาสูงๆ	 ให้ผ่านพ้นไปได้	 ขณะที่บุกป่าปีนเขาไปน้ัน		
ก็ได้เจอสตัว์ป่าหลายชนิดทีอ่าศัยอยูบ่ริเวณน้ัน	พอเจอเข้าตวัใดกเ็หน็เขาวิง่หนีไปเสยี 
แทบทกุคร้ัง	เป็นเหตใุห้นึกว่าเรากเ็ป็นคนเหลอืเดนเดนิบกุป่าไปแบบไม่มคีวามหมาย	 
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เป็นผู้ไร้ญาติขาดมิตรไม่มีฤทธิ์มีอ�านาจอะไรเลย	 แต่บรรดาสัตว์ที่เห็นเราแล้วก็ยังมี
ความกลวัและพากนัวิง่หนี	เขาคงคิดว่ามนุษย์เป็นสตัว์ทีโ่หดร้ายทารุณมาก	และเคยเป็น 
ศตัรูต่อเขามาจนฝังใจ	ดงัน้ันเม่ือเหน็เราแม้จะไม่คดิว่าจะท�าอะไรเขา	เขากย็งักลวัอยู่ 
จนได้	แต่บางตวัเมือ่เจอเราเข้าก็ทนยืนดเูราในท่าระวงัไม่ยอมวิง่หนี	จนเราเรียกบอกเขา
ว่าไม่ต้องกลวัเราหรอก	เราเป็นเพือ่นเกดิแก่เจ็บตายด้วยกนั	เวลาน้ีเรากก็�าลงัแสวงหา
ทีพ้่นภยัทัง้ทางชวีติร่างกายและทางจิตใจ	อย่าวิง่หนีให้เสยีก�าลงัแรงเลย	เหน่ือยเปล่าๆ	 
แม้แต่เราค่อยเดินสะพายบาตรแบกกลดมาอย่างเชื่องช้าไม่ได้วิ่งอะไรเลย	เรายังรู้สึก
อ่อนเพลียจะตายอยู่แล้ว	 ทั้งอาหารก็ยังไม่มีอะไรตกบาตรตกท้องเลยสักเม็ดเดียว	
บ้านคนไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน	 เราก็ด้นดั้นไปตามภาษาของคนไม่มีบ้านมีเรือนเหมือน
พวกเธอน่ันเอง	เขากท็นยนืดอูยูจ่นเราค่อยเดินผ่านไปด้วยความงุนงงสงสยัของเขา	ว่า 
สตัว์อะไรศีรษะไม่เหมือนใครแต่พดูจาได้เหมอืนคน	ในป่าทบึทีเ่ตม็ไปด้วยขนุเขาเช่นน้ี	 
ไม่เคยเหน็สตัว์ประเภททีพ่ดูจาไพเราะและให้ความสนิทสนมอย่างยิง่	ไม่แสดงท่าทาง 
ทีน่่ากลวัอย่างเคยผ่านมาเลย	ส่วนเราแม้จะหลงทางและนอนทอดอาลยัในชีวติอยูใ่นป่า 
ในเขาเช่นน้ัน	กเ็ผอญิมอีะไรมาบนัดาลให้นิมติฝันจนได้	โดยมคีนมาบอกว่า	ชาวบ้าน 
เขามาท�าไร่ท�าสวนกันอยู่ตรงโน้น	 ตรงมือที่ชี้บอกอยู่เวลาน้ี	 เราก็ปรากฏว่ามองดู 
ตามมือที่เขาชี้บอกและจ�าได้แม่นย�าในขณะน้ันว่า	 ที่พักท�าไร่เขาตั้งอยู่ทางทิศน้ัน	 
พอตืน่เช้าสว่างกเ็ตรียมตวัออกเดนิทางไปตามมโนภาพในฝันบอก	โดยด้นด้ันไปแบบ
ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะพบบ้านผู้บ้านคนหรือจะเป็นจะตาย	ซึ่งน่าจะสลดสังเวช
และน่าภูมิใจก็เท่ากันเวลาคิดย้อนหลังในอดีตความเป็นมาของตน	 นับแต่เร่ิมสว่าง 
จนถงึประมาณสบินาฬิกาครึง่	(เช้า)	กเ็ผอญิไปเจอเอากระต๊อบ	๕	หลงัของพวกชาวไร่ 
เข้าพอดซีึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขา	โดยไม่คาดฝันว่าจะเป็นไปได้	พอพวกชาวเขาเหน็พระทีเ่ดนิ 
เปะปะเข้าไปอย่างอิดโรย	 ก็รีบออกมาต้อนรับและจัดอาหารถวายพอรอดไปได	้
เพราะความหิวโหยโรยแรงมาตลอด	 ๓	 วันที่ตั้งหน้าเดินบุกป่าปีนเขาอยู่ตลอดวัน	 
พอเขาพากนัน�ายาวติามนิขนานรวมเอามาให้	จึงเหมือนเกดิชาตใิหม่ขึน้มาในขณะน้ัน	
คร้ังน้ันคิดว่าพวกชาวเขาคงได้ท�าบุญมากเป็นพิเศษ	 ขณะที่เราก้าวเข้าไปในบริเวณ 
ทีพ่กัเขาๆ	เขากพ็ากนัพศิวงงงงนัว่ามาได้อย่างไร	พร้อมกบัถามเร่ืองราวต่างๆ	จากน้ัน
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เขาก็อธิบายให้เราฟังว่า	ที่นี่มีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นที่สลับซับซ้อนไม่รู้กี่	๑๐	ลูก	ถ้าท่าน 
ไม่ได้พบพวกผมแล้ว	ท่านต้องมหีวงัตายแน่ๆ	เพราะไม่มหีนทางออกเอาเลย	แม้พวกผม 
มาอยู่ที่นี่ก็บุกป่าฝ่าดงมาอย่างนั้นเองด้วยความเคยชินและช�านาญป่า	 เพราะเกิดอยู่ 
กับป่ากับเขามาแต่พ่อแต่แม่อยู่แล้ว	 เวลาท่านจะออกจากที่น่ีไปพวกผมต้องตามส่ง	 
ไม่เช่นนั้นท่านจะต้องไปหลงป่าเขาและตายอยู่ในป่านี้แน่นอน	พอเรียบร้อยทุกอย่าง
เขาก็ตามส่งจริงๆ	จนถึงที่ปลอดภัย

	 ทีเ่ล่ามาน้ีคอืปาฏหิาริย์ของความรอดตายทีผ่่านพ้นมาได้	ปาฏิหาริย์ทัง้น้ีคดิว่ามา
จาก	“ทาน”	ถ้าไม่ใช่เพราะทานของเรากต้็องเพราะทานของพวกชาวเขามากกว่า	ส�าหรับ 
วันน้ัน	พระกรรมฐานจึงไม่หายชือ่ไปเสยีแต่คร้ังหลงป่าหลงเขาโน้น	ยงัมผู้ีมาชบุชวีติ
ไว้ได้	 และกลายเป็นเร่ืองเป็นราวขึ้นในหนังสือน้ีจนได้	 แม้ผลแห่งความดีอย่างอื่น 
ก็เชื่อว่าคงเป็นไปในท�านองเดียวกัน

	 การบ�าเพ็ญทานเมื่อท�าจนเคยชินต่อนิสัยแล้ว	 ย่อมเกิดความกล้าหาญไม่กลัว 
ต่อความอดอยากขาดแคลนทั้งปัจจุบันและอนาคต	 ทั้งเป็นคนมีนิสัยกว้างขวาง	 
มีหมู่เพื่อนมากและมีผู้คนชอบเข้ามาอาศัยมิได้ขาด	 ถ้าเป็นน�้าก็ทั้งใสสะอาดทั้งเย็น
ทั้งมีรสจืดสนิทดี	ควรแก่การอาบดื่มใช้สอยโดยประการทั้งปวง	ฉะนั้น	ทานจึงเป็น 
รากฐานส�าคัญของโลก	หากขาดทานการเสียสละแบ่งปันเสียเพียงอย่างเดียว	โลกก็ 
ตัง้อยู่ไม่ได้	แทบจะพดูได้ว่าไม่มชีวีติของมนุษย์คนใดจะฝืนตัง้อยูใ่นโลกได้ถ้าไม่มีทาน 
การเสียสละ	เพราะโลกต่างก็มีชีวิตเจริญขึ้นด้วยการเสียสละของผู้อื่น	มีบิดามารดา 
เป็นต้นแทบทั้งนั้น	ตลอดสัตว์เดียรัจฉานหลายชนิดที่ถือความเสียสละต่อกันประจ�า
ชาติและนิสัยของมัน

	 ทานคือการเสยีสละหรือแบ่งปันน้ี	โลกถอืเป็นทางปฏบิตัต่ิอกนัมาแต่ดึกด�าบรรพ์	 
มิได้เกิดมีขึ้นมาตามยุคตามสมัยพอจะถือว่าเป็นของใหม่และเห็นเป็นของไม่จ�าเป็น 
และไม่ส�าคัญ	 ความจริงทานนี้จ�าเป็นและส�าคัญเท่ากับชีวิตจิตใจและความสุขที่โลก
ต้องการตลอดมาไม่มีวันจืดจาง	 ที่ตั้งเป็นครอบครัวเหย้าเรือน	 เป็นบ้านเป็นเมือง	 
เป็นประเทศชาติที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาตลอดมาจนถึงพวกเรา	 ย่อมเป็นมาจากทาน 
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การเสียสละต่อกันมากน้อยตามความจ�าเป็นที่พาให้เป็นไปไม่ขาดวรรคขาดตอน 
เสมอมา	เหมอืนแม่น�า้ล�าคลองใหญ่ๆ	ทีไ่หลรินอยู่ตลอดเวลาทัง้หน้าแล้งหน้าฝนน่ันแล

	 ค�าว่าทานการเสยีสละแบ่งปันสมบตัเิงินทอง	เร่ียวแรง	วชิาความรู้	ตลอดอบุาย
ความคิดเหน็ต่างๆ	ต่อกนั	น้ีเป็นเร่ืองทีป่ระทบัใจแก่ผู้ได้รับอย่างจับใจซาบซึง้และสนิท 
ตดิใจไม่มีวนัหลงลมืตลอดกาล	และยงัเป็นเคร่ืองหมายทีห่วงัฝากชีวติจิตใจฝากเป็น
ฝากตายด้วยความเชื่อถืออย่างฝังใจอีกด้วย	แม้สัญญาความจดจ�าจะเป็นสิ่งที่มีการ
หลงลืมไปตามธรรมดาของขันธ์ที่ท่านว่า	สญฺญา อนิจฺจา	ก็ตาม	แต่จะไม่มาอนิจจา 
ในคณุธรรมคอืการสงเคราะห์ทีท่่านผู้มีพระคุณเคยท�าแก่ตนเลย	ทานการสงเคราะห์น้ี 
เป็นไปอย่างธรรมดาที่เคยปฏิบัติต่อกันก็มี	 เป็นไปในเวลาจ�าเป็นที่ฝ่ายหน่ึงจ�าต้อง 
ได้รับความสงเคราะห์ช่วยเหลอืจากอกีฝ่ายหน่ึงด้วยความจ�าเป็นอย่างยิง่กมี็	กรณเีช่นน้ี 
เป็นกรณทีีเ่ด่นและถงึใจทัง้สองฝ่าย	แทบจะพดูได้ว่าแม้ชีวติกส็ละแทนกนัได้	ฉะน้ัน 
ทานจึงเป็นคุณธรรมประกันชีวิตและความเป็นอยู่แทบทุกด้านของแต่ละบุคคลใน
หมู่ชนที่อยู่ร่วมกัน	 ไม่ว่าส่วนย่อยหรือส่วนใหญ่	 มีทานการเสียสละเป็นคุณธรรม 
เคร่ืองประสานระหว่างกันและกนัให้สนิทสนมกลมกลนือย่างแยกไม่ออก	ถ้าไม่แยกตน 
ออกจากหมู่คณะไปอยู่เสียคนเดียวเท่าน้ัน	 หากยังขืนอยู่ด้วยกันแต่สองคนขึ้นไป	
ต้องมีทานเป็นเคร่ืองยดึเคร่ืองปกครองจนได้	เพราะทานเป็นธรรมทีม่อี�านาจช่วยโลก 
ได้หลายทางจนไม่อาจพรรณนาให้จบสิน้ลงได้	เช่น	ช่วยทางด้านการปกครอง	ทางด้าน 
ความรักความสนิทสนม	ทางด้านความเคารพย�าเกรง	ทางด้านความเชื่อถือ	ทางด้าน 
ความร่มเย็นเป็นสขุต่อกนัเป็นต้น	ในระหว่างเพือ่นฝูงกม็ทีานเป็นเคร่ืองยดึเคร่ืองเสริม	 
ให้มีความไว้วางใจกันอย่างสนิทสนม	 ในครอบครัวผัวเมียและลูกๆ	 ก็มีทานเป็น 
เคร่ืองยดึเคร่ืองเสริมความรักความมัน่คงของครอบครัวและวงศ์สกลุ	ตลอดวงงานต่างๆ	 
มีทานการเสียสละเป็นคุณธรรมเครื่องประสานได้เป็นอย่างดี

	 ทั่วโลกที่มีมนุษย์และสัตว์อาศัยอยู่จ�าต้องมีทานการเสียสละแทรกอยู่ด้วย 
ตามความจ�าเป็นทีโ่ลกต้องอาศัยพึง่กนัตามอธัยาศยั	มทีานเป็นน�า้ใจเคร่ืองยดึเหน่ียว 
และส่งเสริมอยู่แทบทุกหนทุกแห่ง	 ทานแผ่ไปถึงไหน	 โลกมีความร่มเย็นไปถึงน่ัน	 
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คนมีน�้าใจเสียสละไปที่ใด	 ที่น้ันได้รับความร่มเย็น	 ตลอดสัตว์เดียรัจฉานก็มีส่วน
ร่มเย็นไปด้วย	ผิดกับคนที่เห็นแก่ตัวและเห็นแก่ได้	ไปถึงไหนไฟคือความเดือดร้อน
ไปถึงนั้น	โลกกับทานการเสียสละแบ่งปันจึงแยกกันไม่ออก	ถ้าโลกยังมีอยู่ตราบใด	 
ทานการแบ่งปันจ�าต้องมีอยู่ตราบน้ัน	 เพราะโลกต้องอาศัยทานเป็นเส้นชีวิตจิตใจ
ตลอดมา

	 ค�าว่าทานมีความหมายเป็นสอง	คือทานโดยตรงหนึ่ง	ทานโดยอ้อมหนึ่ง	และ
มีความจ�าเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม	 โลกย่อมถือปฏิบัติต่อกันทั้งสองทาง	 คือ 
หยิบยื่นให้กันโดยทางตรงหรือสงเคราะห์กันโดยทางอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ	 ที่เห็นว่า 
สมควรแก่เหตกุารณ์	ทานน้ียังมแียกออกไปอกีตามความนิยมทีใ่ช้กนั	คอื	ทานอย่าง
เปดิเผย	เช่น	การบรจิาคท�าบุญตา่งๆ	มถีวายอาหารใสบ่าตร	ถวายจตุปจัจยัไทยทาน	
เป็นต้น	ทานประเภทนี้ชาวพุทธเราทราบดีและเคยท�ากันมาประจ�านิสัยของผู้เชื่อบุญ 
เชือ่กรรมตามหลกัศาสนาทีส่อนไว้อย่างหน่ึง	ทานทีไ่ม่เปิดเผยในค�าว่า	“ทาน”	อย่างหน่ึง	 
ได้แก่การเสียสละหรือแบ่งปันวัตถุสิ่งของที่มีอยู ่แก่ผู ้ควรได้รับการสงเคราะห	์ 
ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นทีม่นุษย์และสตัว์บางประเภทจ�าต้องท�าต่อกนั	ในระหว่างสามกีบัภริยา	 
ระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดา	ระหว่างบุตรธิดาด้วยกัน	ระหว่างเพื่อนฝูง	ระหว่าง
อาจารย์กับศิษย์	 ระหว่างศิษย์ด้วยกัน	 ระหว่างเพื่อนบ้านที่ผูกไมตรีจิตเป็นมิตร 
สหายกนั	จ�าต้องมเีคร่ืองสมานและส่งเสริมน�า้ใจเป็นเคร่ืองน�าทาง	ตลอดสตัว์เลีย้งกบั 
เจ้าของลงมาถึงสัตว์ต่อสัตว์	 ที่จะพึงปฏิบัติต่อกันด้วยวัตถุเคร่ืองสงเคราะห์ต่างๆ	
ไม่มีประมาณ

	 ทานในความจ�าเป็นทีไ่ม่เปิดเผยตวัว่าเป็นทานน้ีส�าคญัและจ�าเป็นต่อโลกตลอดมา 
อย่างแยกไม่ออก	 เพราะโลกอยู่ร่วมกันมาด้วยทานประเภทน้ีเป็นเคร่ืองส่งเสริม 
ความมัน่คงของหมู่ชน	เปรียบเหมอืนโครงเหลก็ในตวัอาคารบ้านเรือนหรือสิง่ก่อสร้าง 
ต่างๆ	ฉะน้ัน	แม้จะเรียกว่าทานทางธรรมและทานทางโลกเป็นคู่กันกค็วรจะได้	เพราะ 
โลกที่อนเุคราะห์กนัเสมอมา	กไ็ด้น�าวธิทีั้งสองนีม้าใช้เป็นคูเ่คยีงกนัไปตามกรณนีัน้ๆ	 
ดังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ 



155

ทรงบ�าเพญ็พระองค์แก่พสกนิกรทัว่ประเทศไทยเสมอมาไม่ทรงลดละ	ซึง่เป็นพระราชกุศล 
กรณยีกิจทีค่วรสะดดุใจแก่ปวงประชาเป็นอย่างยิง่	ทัง้ทหาร	ต�ารวจ	และประชาราษฎร 
เป็นจ�านวนมากที่ได้รับพระราชทานพระเมตตาราชานุเคราะห์	 ต่างพากันดีอกดีใจ
ชื่นบานหรรษาและตื่นเต้นแทบตัวลอย	เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จฯ	โปรด	ณ	ภาคใด	 
ประชาราษฎรในภาคนั้นทราบข่าวว่าจะเสด็จฯ	 เท่านั้น	 ด้วยความตื้นตันจนขนพอง
สยองเกล้าประหน่ึงใจไม่อยูก่บัตวัไปตามกนั	ทัง้ทีย่งัไม่ถงึวนัเสดจ็ฯ	เพราะความดใีจ 
มากมายและปรารถนามานาน	ทั้งอยากเห็น	ทั้งอยากกราบฝ่าพระบาทชมพระบารมี
ให้สมใจทีเ่หีย่วแห้งมานาน	แม้ได้เหน็และได้กราบชมพระบารมชีัว่ขณะหน่ึงก็อิม่เอบิ 
ไปนาน	 เหมือนพฤกษชาติที่รอคอยฟ้าฝนจะโปรยปรายลงมาโสรจสรงล�าต้นและ 
ดอกใบให้สดชื่นไปสักระยะหนึ่งฉะนั้น

	 ทางภาคอสีานพอทราบข่าวว่าจะเสด็จฯ	รู้สกึดอีกดใีจตืน่เต้นเอามากมาย	ถ้าเป็น
โรคชนิดทีเ่หมอืนความผาดโผนโลดเต้นด้วยความยนิดีต่อข่าวเสดจ็ฯ	ของพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	จะเสด็จฯ	 โปรด 
โสรจสรงทางภาคอีสานแต่ละคร้ังแล้ว	 คงจะไม่มีนายแพทย์คนใดสามารถมาตรวจ 
ให้รู้สาเหตุของโรค	และไม่มียาขนานใดสามารถบ�าบัดรกัษาให้หายได้	อาจจะตายทิ้ง 
เปล่าๆ	 มิฉะน้ันก็อาจเป็นคนพิการไปตลอดชาติ	 แต่น้ีมิใช่โรคที่น่ากลัวดังว่าน้ัน	 
หากเป็นความตื่นเต้นยินดีอย่างยิ่งต่างหากที่ยากจะหาได้	 ซึ่งที่ผู้เต็มไปด้วยความ 
เคารพรัก	ความจงรักภกัดี	ความกระหยิม่ยิม้ย่องปรารถนาอยากชมพระบารมทีัง้สอง 
พระองค์ในเวลาเสด็จฯ	โปรดทางภาคอีสาน

	 เฉพาะจังหวัดอุดรธานี	 เสด็จฯ	 แต่ละครั้งรู้สึกได้ข่าวแปลกๆ	 ขบขันเกี่ยวกับ 
การเสด็จฯ	 มาเล่าสู่กันฟังจนได้	 คือเวลาเสด็จฯ	 ผ่านตามถนนที่ทางการก�าหนดไว้	 
ซึ่งมีประชาชนคอยรับเสด็จฯ	 และชมพระบารมีอยู่สองฟากถนนอย่างเนืองแน่นและ
ยาวเหยียดจนไม่อาจประมาณได้	 ขณะน้ันมีทั้งการแย่งชิงกันออกมาอย่างชุลมุน 
วุน่วาย	ทัง้โดนกนัชนกนั	ทัง้ผู้หกล้มระเนระนาด	ทัง้เหยยีบย�า่กนัไปข้ามกนัไปชนิดที ่
ไม่ได้สตสิตงัเอาเลย	แต่ดอีย่างหน่ึงทีไ่ม่มีใครถอืสากนัเลย	ผู้ทีถ่กูโดนถกูชนจนหกล้ม	 
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พอลกุขึน้มาได้กรี็บวิง่ดกัทางน้ันทางน้ีเพือ่ตามเสดจ็ฯ	ชมพระบารมต่ีอไปอกี	ไม่ยอม 
ละความพยายาม	ทีเ่ป็นเช่นน้ันเพราะสองฟากถนนถกูเจ้าหน้าทีผู้่รักษาความปลอดภยั
ก้ันร้ัวไว้	กลวัจะออกมาเพ่นพ่านไม่น่าดู	บางแห่งแม้เจ้าหน้าทีรั่กษาอยู	่ยงัพงัร้ัวออกมา 
เป็นแถบๆ	 โดยไม่มีใครสนใจว่าอะไรจะเสียหายไปบ้าง	 เพราะมนุษย์เป็นจ�านวน 
พนัๆ	หม่ืนๆ	ทีม่าจากทีต่่างๆ	ล้วนมคีวามจงรักภกัดต่ีอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทั้งนั้น	 และมาเพื่อรอรับเสด็จฯ	และ 
ชมพระบารมีโดยเฉพาะเท่าน้ัน	 แต่เม่ือมาถึงจะไม่สมหวังดังใจหมายก็จะเกิดความ
เสียอกเสียใจมากมาย	 เพราะในชีวิตของบางคนอาจจะมีเพียงคร้ังเดียวเท่าน้ันที่จะ 
ได้ชมพระบารมใีนการรับเสดจ็ฯ	จากน้ันกไ็ม่แน่นอนนักอาจจะเป็นอืน่ไปกไ็ด้	สดุท้าย 
ร้ัวกพั็งไปเป็นแถบๆ	ประชาชนก็แหวกและผลกัดนักนัออกมาจนได้กราบชมพระบารมี 
ของทั้งสองพระองค์ซึ่งก�าลังเสด็จฯ	 ผ่านมาอย่างสมใจ	 ผู้ที่ถูกถูไถเหยียบย�่าจาก 
คลืน่มนุษย์จนถลอกปอกเปิกและบอบช�า้ไปทัง้ตวักม็จี�านวนมากพอด	ูขณะน้ันใครก ็
มุ่งหน้าแต่จะชมพระบารมีท่าเดียว	มิได้สนใจว่าใครจะเป็นอะไร	บางรายแม่วิ่งหาลูก	 
สามภีรรยาพลดักนั	ลกูหลงแม่	แม่หลงลกู	โกลาหลวุน่วายไปพกัใหญ่กว่าทัง้สองฝ่าย 
จะเจอกันได้

	 ทั้งน้ีเพราะพระบารมีของทั้งสองพระองค์ที่มีพระราชหฤทัยเต็มเปี ่ยมด้วย 
พระเมตตาต่อไพร่ฟ้าประชาชขีองพระองค์	เสดจ็ฯ	ไปทศิใดทางใด	มปีระชาชนรุมล้อม 
คอยชมพระบารมีอย่างหนาแน่น	 ไม่มีความอิ่มพอในการเห็นในการชมพระบารมี	 
ไม่ว่าเมอืงหวัท้ายปลายแดนทีน่านๆ	จะได้ชมพระบารมสีกัคร้ังหน่ึง	แม้ในพระนครเอง 
กเ็ป็นไปในท�านองเดยีวกนัเสมอมา	กเ็พราะทานทัง้สองประเภททีพ่ระองค์ทรงบ�าเพญ็
ต่อแผ่นดินประจ�าพระราชอัธยาศัยตลอดมา

	 ชาวพสกนิกรเราจะไปหาพระมหากษัตริย์ที่ไหนได้อย่างประเสริฐเลิศทุก 
พระอาการที่แสดงออกเหมือนทั้งสองพระองค์เห็นจะไม่ได้พบอีกแล้วในผืนแผ่นดิน	
นับว่าเป็นวาสนาบารมีที่เกิดมามีพระองค์ทั้งสองทรงเป็นพระชนกพระชนนีปกเกล้า 
ปกกระหม่อม	 ถ้าพูดถึงพระเมตตาคุณก็ทรงแผ่ไปทั่วประเทศ	 โดยพระราชทาน 
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พระราชทรัพย์อนัเป็นส่วนพระองค์หรือโดยพระราชกระแสรับสัง่ของพระองค์	ให้บ�ารุง 
ที่นั้นบ้างบ�าบัดที่นี้บ้าง	ส่งเสริมหน่วยนั้นบ้าง	บรรเทาหน่วยนี้บ้าง	หน่วยไหนกองใด 
ก็ปรากฏว่าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ซึ่งเกี่ยวกับพระราชภาระหน้าที่ที่จะทรง 
บ�าเพญ็และทรงรับผิดชอบทัง้น้ัน	ทัว่พระราชอาณาจักรไทย	หากมผู้ีสนใจตามเสด็จฯ	
ในพระราชกรณยีกิจต่างๆ	ทีท่รงด�าเนินมา	ซึง่พอเหมาะสมกบัฐานะและก�าลงัของตน
จะท�าได้บ้าง	 เมืองไทยเราก็เป็นเมืองที่สมบูรณ์ทั้งด้านวัตถุและศีลธรรมวัฒนธรรม 
อันดีงาม	 ประดับประเทศชาติให้รุ่งเรืองยิ่งๆ	 ขึ้นไป	 ไม่มีสิ่งอับเฉามัวเมามาทับถม
บ้านเมืองให้รกรุงรังต่อไป

 ศลี	มอี�านาจจ�ากัดความประพฤตทิีไ่ม่ดีทางกายวาจาให้สะอาด	กลายเป็นความ
ประพฤติเรียบร้อยสวยงามทางกายวาจา	คนที่มีศีล	พูดมีที่จบที่ลง	มีสาระแก่นสาร 
ในค�าพูด	 พูดมีเหตุมีผล	 แม้จะพูดมากก็มากไปด้วยสารประโยชน์ที่ควรยึดเป็นคติ 
เสมอไป	ถ้าเป็นไม้ก็เป็นประโยชน์ทั้งราก	ทั้งเปลือก	ทั้งกระพี้	ทั้งกิ่ง	ทั้งใบ	ทั้งดอก	 
ทัง้ผล	มสีารประโยชน์รอบตวัของมัน	คนผู้มีศลีอย่างแท้จริงต้องมธีรรม	คอื	หริิโอตตปัปะ 
ประจ�าใจด้วย	ไม่เพียงรักษาแต่ศีล	ต้องมีธรรมดังกล่าวปกครองอยู่ด้วย	ไม่เช่นนั้น
จะกลายเป็นศีลแหวกแนว	คือมีแต่ค�าพูดว่าตนรักษาศีล	แต่ใจผู้ครองศีลไม่มีธรรม
ปกครองตัว	 ใจจึงพาศีลแหวกแนว	 โลกจึงเรียกกันว่าศีลแหวกแนว	 ความจริงศีล 
ก็ต้องเป็นศีลอยู่นั่นเอง	ไม่แหวกแนวไปไหน	ที่ว่าแหวกแนวก็เพราะคนต่างหากไม่มี
สมรรถภาพพอจะรักษากายวาจาของตัวให้เป็นศีลได้ตามแบบของผู้มีศีลอันแท้จริง	 
ถ้ามีหิริโอตตัปปะธรรมครองอยู่ด้วย	 ศีลก็บริสุทธิ์จริงๆ	 เป็นบุคคลที่สวยงามอย่าง 
ลกึซึง้โดยไม่มีเคร่ืองประดบัตกแต่งใดๆ	มาช่วยส่งเสริม	เป็นคนถงึความสขุทัง้ทีไ่ม่ได้ 
ไปสู่สถานที่เขาว่าเป็นความสุข	เป็นคนไม่จนทั้งที่ไม่มีทรัพย์มากกว่าโลกที่มีกัน	หรือ
ทั้งที่จนๆ	ผู้คนเริ่มดับทุกข์ได้แต่ยังไม่ถึงนิพพาน	เพราะศีลเป็นเครื่องผลิตความสุข	
ศีลเป็นเครื่องผลิตโภคทรัพย์ทางใจ	ศีลเป็นเครื่องดับทุกข์ทางใจ

	 ท่านกล่าวไว้ท้ายศีลว่า	คนจะถึงสุคติได้เพราะศีล	ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ได้
เพราะศลี	ถงึนิพพานได้เพราะศลี	ดงัน้ี	ผู้มศีลีเป็นผู้มคีวามสขุทางใจ	โภคทรัพย์เกดิ 



158

มีขึ้นมากหรือน้อย	 ย่อมเกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์มีมาในทางที่ชอบ	 เพราะฉะน้ัน 
จึงท�าให้เกิดความสุขได้	 ความบริสุทธิ์ในศีล	 ความบริสุทธิ์ในสิ่งเกี่ยวข้องอาศัย	 
ได้มามีมาด้วยความชอบธรรมท�าให้เกิดความสุขได้	 ถ้าไม่มีศีลคือทุศีล	 สิ่งที่ได้มา
มากหรือน้อย	ได้มาด้วยความไม่มีศีล	ปกครองรักษาด้วยความไม่มีศีล	ซื้อมาด้วย 
ความไม่มศีลี	ขายไปด้วยความไม่มีศลี	น�ามารับประทานใช้สอยสมบตัทิีไ่ม่มศีลีน้ันๆ	
ด้วยความไม่มีศีลเหล่านี้	จะได้มามากมาย	จะรักษาไว้มากมาย	จะซื้อมาได้มากมาย	 
จะขายไปมากมาย	จะน�ามารับประทานหรือใช้สอยมากมาย	กเ็หมือนได้ก้อนเหลก็แดง 
เผาไฟมา	 เก็บรักษาก้อนเหล็กแดงไว้	 ขายก้อนเหล็กแดงไป	 น�าก้อนเหล็กแดงมา 
รับประทาน	ใช้สอยเป็นอยู่หลบันอนบนก้อนเหลก็แดงทัง้น้ัน	ซึง่เป็นไฟด้วยกนัทัง้กอง	 
ความสุขที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่าน้ีจึงไม่มี	 นอกจากจะเป็นไฟทั้งกองทั้งปัจจุบันและ
อนาคตทีเดียว	ไม่มีอะไรเป็นสมบัติที่พึงพอใจว่าเป็นของตน	แม้จะมีมากกว่ามนุษย์
เทวบตุรเทวธดิาในไตรภพ	กค็อืผู้มีก้อนเหลก็แดงมากกว่าโลกน้ันแล	ฉะน้ัน	จึงไม่ควร 
ตื่นเต้นตะเกียกตะกายไปตามกิเลสตัณหาน�้าเหล็กแดงล้นฝั่ง	นอกจากมันจะฉุดลาก 
ผู้โลภมากมคีวามอยากไม่รู้จักเป็นจักตาย	ไม่รู้จักผิดจักถกู	ไปเผาทัง้เป็นเท่าน้ัน	ไม่มี
จะได้ประโยชน์อะไรจากมันเลย

	 ค�าว่า สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ	 นั้นคือ 
คาถาดับไฟเหลก็แดงน่ันเอง	ถ้ากลวักโ็ปรดรีบท่องคาถาน้ีให้ตดิปากตดิใจ	ฝากความ
ประพฤติกายวาจาใจไว้กับธรรมบทนี้	 ประพฤติตัวให้มีศีล	 แสวงหาและได้อะไรมา 
ให้มีศีลเป็นผู้พาหาพาท�า	จะได้เรียกว่าได้มาด้วยศีล	รักษาไว้ด้วยศีล	ซื้อมาด้วยศีล	
ไม่คดโกงขายไปด้วยศีล	ไม่ตลบตบตาเขา	น�ามารับประทาน	ใช้สอย	อาศัยเป็นอยู่ 
หลบันอนด้วยศีล	จะเป็นผู้มคีวามสขุเพราะศลี	มโีภคทรัพย์สมบตัมิาเสวยสขุเพราะศลี	 
จะดับความทะยานอยากได้เพราะศีล	มีความสุขไปเป็นล�าดับทั้งที่ยังไม่ถึงนิพพาน

	 ถ้าประพฤติให้เป็นไปด้วยศีลตามล�าดับด้วยความรักสงวน	 นิพพานจะเป็น 
ของผู้มีศีลบริสุทธิ์น้ีอย่างแน่นอนเป็นเจ้าของ	 ผู้อื่นไม่สามารถจับจองเอาได้	 เพราะ
นิพพานไม่ใช่ไร่นาสาโทพอที่คนโง่และมีฐานะต�่าต้อยจับจองไว้แล้ว	แต่ถูกคนฉลาด
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และมีฐานะสูงมาจับจองทับเอาไปเป็นเจ้าของเสียเช่นนั้น	แดนแห่งศีลแดนแห่งธรรม
มคีวามเสมอภาค	ไม่เหมือนแดนแห่งโลก	จึงไม่มีการยือ้แย่งกนัได้	กรรมดชีัว่ของตวั 
ผู้ท�าเองจะเป็นผู้ตัดสินเอง	โดยไม่ต้องหาผู้พิพากษาหรือผู้หนึ่งผู้ใดมาตัดสินให้

	 ได้กล่าวทานศีลอนัเป็นเคร่ืองมอืสร้างวาสนาบารมมีาบ้างแล้ว	ต่อไปน้ีจะพยายาม 
อธิบายเรื่องภาวนา	พอท่านผู้อ่านที่สนใจได้น�าไปพิจารณา

	 ค�าว่าภาวนาน้ี	 แปลว่าอบรมหรือขวนขวายกุศลธรรมคือความฉลาดรอบตัว	 
ให้เกิดขึ้นภายในดวงใจที่เคยหลงกลมารยาของตนอยู่เสมอโดยไม่รู้จักเบื่อหรือ 
อิม่พอ	เพือ่ให้รู้จักคิดหาอบุายแก้ความพยศของตวับ้างเท่าทีค่วรแก่ก�าลงั	จะได้มีเรือน
พักของใจพอให้มีความสงบสุขได้บ้าง	 เรือนที่โลกสร้างขึ้นน้ันทางธรรมท่านเรียกว่า 
เรือนกาย	ส่วนเรือนทีส่ร้างด้วยกุศล	ศีล	ทาน	ภาวนา	น้ีท่านเรียกว่าเรือนใจ	เรือนกาย 
ที่โลกเคยสร้างขึ้นและเคยอยู่อาศัยมาตั้งแต่ต้นก�าเนิดจนถึงปัจจุบันน้ัน	 คุณสมบัติ
ของมันพอทราบกนัได้ทัว่ไป	ส่วนคณุสมบตัขิองเรือนใจมีภาวนาเป็นต้นน้ี	เรายงัไม่ได้ 
ตั้งใจสร้างเท่าที่ควร	 หากจะมีบ้าง	 โดยมากก็มีแต่คนแก่ๆ	 ถ้าเทียบกับการสร้าง 
เรือนกายแล้ว	ยกกระดานแผ่นเดยีวกจ็ะไม่ไหว	เพราะคนแก่หมดเร่ียวหมดแรง	เวลาสร้าง 
เรือนใจก็น่าจะยกเคร่ืองอปุกรณ์การสร้างไม่ไหวเหมอืนกนั	เช่น	น่ังไม่ไหว	ตัง้สตไิม่ได้	 
ใจหลงลืม	 ปัญญาคิดไม่ออก	 ท�านองน้ี	 แทนที่จะยกธรรมบทหน่ึงขึ้นมาภาวนา	 
แต่กลายเป็นไปคว้าเอาธรรมอีกบทหนึง่มาภาวนาเสียบา้ง	จงึรู้สึกจะเป็นบ้านเรือนขึ้น 
ได้ยากกว่าคนหนุ่มๆ	สาวๆ	ซึ่งก�าลังว่องไวแข็งแรง	สติก็ดี	ปัญญาก็ไว	ใจก็เข้มแข็ง	
ความจ�าก็จ�าได้รวดเร็วและอยู่ในระดับดีมากแทบทุกอย่าง	 บรรดาเคร่ืองอุปกรณ ์
การปลกูเรือนใจ	แต่การกล่าวน้ีมไิด้ประมาทคนแก่	แต่อยากให้ลกูๆ	หลานๆ	ได้ช่วยกนั 
สบืพระศาสนาด้วยการบ�าเพญ็ทางจิตตภาวนา	คนแก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะได้เบาใจยิง่ขึน้ 
หากลูกๆ	ได้พยายามปลูกเรือนใจพอเป็นที่ยับยั้งพักผ่อนทางใจ	ไม่กระวนกระวาย 
ส่ายแส่ไปตามอารมณ์เครื่องเสริมไฟมากนัก	พอมีเรือนใจเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้
รับความสงบสุขบ้าง	 การภาวนาคือการดูเร่ืองความบกพร่องและสมบูรณ์ของตัวว่า 
ในตวัเรามอีะไรไม่ดีบ้าง	เรยีกว่าวชิาอ่านตวัเองออกด้วยการภาวนา	เพราะเร่ืองของตวั 
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เป็นเร่ืองใหญ่โตมากกว่าเร่ืองอืน่ใดในโลก	การไม่หดัอ่านตวัเองท�าให้เกดิเร่ืองยุง่บ่อยๆ	 
จึงควรเริ่มเรียนและปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อรู้เรื่องของตัว

	 วิธีการของการภาวนามีมาก	 แต่จะย่นย่อเข้ามาพอให้เหมาะกับก�าลังของท่าน 
ผู้สนใจในขั้นเร่ิมแรก	 คือเวลาน่ังเข้าที่ภาวนา	 จะน่ังพับเพียบหรือน่ังขัดสมาธิก็ได้	 
แลว้เริ่มนกึถึงบทธรรมที่ตนคดิว่าถกูกบัจรติ	มพีุทโธ	ธัมโม	สังโฆ	หรอือานาปานสติ	
ก�าหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้น	บทใดบทหนึ่ง	น�ามาเป็นบทบริกรรมภาวนา	 เช่น	
พทุโธๆๆ	ไว้กบัใจโดยเฉพาะเพยีงบทเดยีว	ไม่ส่งใจไปทีอ่ืน่	มคีวามรู้สกึอยูก่บัพทุโธเป็น
อารมณ์อย่างเดียว	ใจเมื่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวโดยมีสติก�ากับรักษา	ย่อมจะหยั่งลง 
สูค่วามสงบได้	ใจทีส่งบตวัลงได้ด้วยการภาวนาจะเป็นใจทีส่ะอาดผ่องใส	สงบเยอืกเยน็	 
เห็นความแปลกประหลาดที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในจิตดวงสงบน้ันอย่างไม่คาดฝัน	
ส่วนการน่ังท�าภาวนาจะต้องการให้นานสักเท่าไรน้ันตามแต่จะก�าหนดเวลาเอาเอง 
เท่าทีค่วร	แต่โปรดระวงัอย่าให้ความเกยีจคร้านก�าหนดเวลาให้กแ็ล้วกัน	ถ้าปล่อยให้ 
นายคนน้ีก�าหนดให้	 มันจะชี้บังคับลงที่หมอนน่ันเองมากกว่าจะช้ีเวลาให้ท�าภาวนา	 
การภาวนาน้ีแล	เป็นวธิกีารของผู้แสวงหาความสขุโดยถกูต้องอย่างแท้จริง	และเป็นวธิี
ทีไ่ม่หลอกลวงให้เกดิความฟุง้เฟ้อเห่อเหมิไปในทางผิด	แต่เป็นทางด�าเนินทีใ่ครกต็าม
ปฏิบัติให้ถูกตามแนวที่ท่านสอนไว้	 จะกลายเป็นคนดีและมีเหตุผลขึ้นกับตัวอย่าง 
น่าแปลกใจ	เพราะการภาวนาก็คอืวธิกีารอ่านตวัเองให้รู้ความผิดถูกชัว่ดไีด้อย่างถกูต้อง	 
ยิง่กว่าผู้อืน่จะมาคอยชีแ้จงความบกพร่องของเราให้เราทราบเสยีอกี	ในขณะเดยีวกนั
ก็เป็นวิธีการก�าจัดหรือลดละความผิดของตัวที่เคยมีมา	 และปิดกั้นสิ่งไม่ดีทั้งหลาย 
มใิห้เกดิขึน้อีกต่อไปด้วย	โปรดน�าไปปฏิบตัเิป็นขัน้ทดลองดเูพือ่ทราบความมุง่หมายว่า	 
ท�าไมท่านจึงสอนให้ภาวนา	ความจริงการภาวนากเ็พือ่ความดีงามอนัเป็นผลยอดเยีย่ม
ส�าหรับใจเราเองดังที่เคยอธิบายมาแล้ว	 ใจที่มีเชื้อแห่งภาวนาติดต่ออยู่บ้าง	 ไม่ค่อย 
วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งต่างๆ	 อย่างง่ายดาย	 ยังพอพิจารณาเหตุผลอยู่บ้าง 
ไม่คล้อยตามไปทีเดียว	ซึ่งบางอย่างอาจท�าให้เสียไปด้วยได้	การกล่าวภาวนาในขั้นนี้ 
จึงขอกล่าวเพยีงเท่าน้ี	ถ้ามากไปกว่าน้ีกเ็กรงจะเป็นการฟ่ันเฝือ	ต่อไปหากมคีวามสามารถ 
และโอกาสอ�านวยค่อยอธิบายต่อ
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	 การให้ทานทกุประเภททีค่วรแก่การหน่ึง	การรักษาศลีหน่ึง	การอบรมภาวนาหน่ึง	 
ที่ได้อธิบายมาเท่าที่ควรเหล่าน้ี	 คือเคร่ืองส่งเสริมวาสนาบารมีให้สูงส่งขึ้นเป็นล�าดับ	
โปรดถอืเป็นเร่ืองจ�าเป็นส�าหรับเราทกุท่าน	อย่าท้อถอยเบือ่หน่ายจนเกดิความอดิหนา 
ระอาใจไม่อยากท�า	โดยเหน็ว่าเป็นของยากล�าบากเลยความสามารถของมนุษย์จะท�าได้	
ความคิดเช่นน้ีเป็นความคิดผิดและอาจจะพาเราคิดผิดไปได้เร่ือยๆ	 เมื่อคล้อยตาม 
ไม่มีการหักห้ามต้านทานไว้บ้าง	 อุบายรักษาตัว	 คือถ้าจิตคิดว่าเหลือวิสัยที่จะท�าได้	
ก็กรุณาใช้ความคิดเพื่อแก้ไขหรือหักห้ามความคิดเช่นน้ันเสียบ้าง	 โดยตั้งค�าถามว่า	 
“ของดีมีคุณค่ามากทีโ่ลกปรารถนากนั	เราต้องการเหมอืนโลกทัว่ๆ	ไปไหม?	ถ้าต้องการ 
แต่ไม่สนใจท�าเหตทุีค่วรจะได้	จะไม่เป็นความต้องการทีเ่หลอืวสิยัและพสิดารเหนือโลก 
และธรรมไปละหรือ”	เพียงเท่านี้ใจก็ควรรู้สึกตัวว่า	อยู่ๆ	ก็นึกอยากเป็นคนที่พิสดาร
เหนือโลกเขาทั้งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยความคิดที่ปราศจากเหตุผล	 การเกิดเป็นมนุษย ์
ในชาตชิัน้วรรณะใดก็ตาม	กค็วรแก่ภาวะของผู้เป็นชาตช้ัินวรรณะน้ัน	แต่สดุวสิยัของ
ผู้ไม่มีก�าลงัพอจะเป็นได้อย่างทีท่่านเป็นกนั	แต่หากเหมาะกบัความเป็นอยูข่องตนเท่า
ทีเ่ป็นมาและเป็นอยูข่ณะน้ี	ความเป็นมนุษย์ชัน้น้ันๆ	เป็นสิง่ทีเ่หมาะสมกบัภมูวิาสนา
บารมีของตน	 แต่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสัตว์เดียรัจฉานจะมาเป็นมนุษย์ได้	 ถ้าเข้า 
ผิดฝาผิดตัวกันแล้วก็ปิดไม่ลงอยู่โดยดี	 ก็การบ�าเพ็ญความดีด้วยทาน	ศีล	 ภาวนา	
มใิช่เป็นเร่ืองทีผิ่ดฝาผิดตวัพอจะแก้ไขกนัไม่ได้ภายในใจของเราเอง	จึงไม่ควรยนิยอม 
ให้ความคิดชนิดแหวกแนวที่ไม่มีเหตุผลเข้ามาจับจองที่และตั้งบ้านเรือนบนหัวใจเรา	 
แล้วลากเอาทาน	ศลี	ภาวนา	ซึง่เป็นของดีเยีย่มทีค่วรจะได้แก่เราอยูท่กุขณะทีบ่�าเพญ็ไป	 
โยนลงหลมุลงบ่อไปเสยี	เหลอืแต่ความเกยีจคร้านผลาญตวัเองด้วยความคิดพสิดาร
ที่โลกมนุษย์เขากลัวและไม่กล้าน�ามาใช้กัน	 น่ีคืออุบายวิธีการสอนตนด้วยเหตุผล	 
เพือ่ยกระดับจิตให้สงูกว่าความต�า่ทรามซึง่แทรกสงิอยูใ่นจิตดวงเดียวกนัแล้วผ่านไป 
ได้อย่างสบายไม่มีอุปสรรคในวาระต่อไป

	 ค�าที่ควรเชื่อถือได้อย่างสนิทใจในโลกมนุษย์เรา	 ก็คือค�าของ “พระ” ได้แก่
พระพุทธเจ้าหนึ่ง	พระธรรมดวงบริสุทธิ์ที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหนึ่ง	
พระสงฆ์สาวกที่ด�ารงความเป็นสามีจิกรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยสุคโตหาทาง
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ต�าหนิมิได้ตลอดมาหน่ึง	ค�าของพระเหล่าน้ีแล	เป็นค�าทีค่วรสลกัลกึลงในดวงใจ	ถอืเป็น 
เคร่ืองยึดเหน่ียวของใจทีก่�าลงัแสวงหาทีพ่ึง่อยูต่ลอดเวลา	ซึง่โดยมากมกัพบแต่ความ 
เหลวไหลเร่ือยมา	ไม่ค่อยสมหวงัดังทีมุ่ง่หมาย	ส่วนค�าของพระเป็นค�าแน่นอนตายตวั	 
เพราะองค์ของพระเป็นพระทีป่ระเสริฐและเทีย่งธรรม	ผู้เชือ่ถอืกต็ายใจ	นอนหลบัสนิท 
ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหลอกลวง	 พระเหล่าน้ีท่านมิได้ปฏิบัติและค้นคว้ามาเพื่อ 
โกหกโลกให้งมงายและล่มจม	ทกุขณะจิตทีท่่านทุม่เทก�าลงัลงไปในเวลาปฏิบตับิ�าเพญ็	 
กเ็พ่ือรู้ตามความจริงอย่างเดียวเท่าน้ัน	เวลารู้ตามหลกัความจริงแล้ว	ธรรมทีท่่านรู้เหน็ 
ก็ยิ่งเพิ่มก�าลังพระทัยและก�าลังใจของสาวกให้มีความจริงยิ่งขึ้นที่จะประกาศความ
จริงน้ันๆ	 แก่หมู่ชนด้วยพระทัยและใจที่บริสุทธิ์ตลอดมา	 พวกเราซึ่งก�าลังแสวงหา 
ความมัน่ใจในค�าแน่นอนเช่นน้ัน	จะไปแสวงหาจากใครทีไ่หนในโลกมนุษย์เราถงึจะได้ 
พบค�าจุใจมายึดถือและด�าเนินตามโดยไม่มีสิ่งบอบช�้าใจแฝงมากับค�าที่เข้าใจว่าเป็น 
ทีเ่ชือ่ถอืได้น้ัน	ทัง้น้ีแม้ผู้เขยีนเองกเ็คยแสวงหาค�าทีม่ัน่ใจฝากเป็นฝากตายจากทีต่่างๆ	 
ร้อยแปดทิศมาแล้ว	ยังไม่เคยปรากฏว่า “เจอ” แม้เจอก็มีเรื่องปวดหัวใจแฝงตามมา
ด้วยจนได้	จึงได้พยายามแสวงหาค�าเทีย่งธรรมในทางนักบวช	เวลาบวชมาแล้วแม้ยงั 
ไม่มีสติปัญญาเห็นคุณของศีล	 คุณของสมาธิ	 และคุณของภาวนา	 ว่าเป็นอย่างไร 
อย่างประจักษ์ใจตัวเองก็ตาม	 แต่ก็เชื่อในความเป็นอยู่ของตนว่าได้รับความร่มเย็น
ทางกายทางใจตลอดมา	 เพราะอาศัยร่มเงาของพระศาสนาซึ่งออกมาจากค�าของ 
พระพุทธเจ้า	 พระอรหันต์ท่านผู้ควรเชื่อถืออย่างสลักใจ	 เพียงเท่าน้ีก็พอมองเห็น
ความเทีย่งธรรมและร่มเยน็ของพระคอืพระศาสนาแล้ว	องค์ของพระคอืพระพทุธเจ้า 
ผู้เป็นเจ้าของแห่งพระสทัธรรมและองค์พระธรรม	องค์พระสงฆ์	กแ็น่ใจว่าคือองค์พระ 
อันประเสริฐในไตรภพ	ค�าสั่งสอนที่เกี่ยวกับ	บาป	บุญ	นรก	สวรรค์	นิพพาน	นั้น 
ท่านจะไปหาค�าโกหกหลอกลวงมาจากไหน	เม่ือไม่มสีิง่โกหกอยูใ่นใจแล้ว	ส่วนผู้จะรู้ 
หรือไม่รู้	เห็นหรือไม่เห็นตามนั้น	เป็นเรื่องคนมีกิเลสเครื่องปิดหูปิดตาปิดใจต่างหาก	 
ที่ท�าไม่ให้เห็นตามที่ท่านได้	ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์ท่าน	ปัญหา 
ที่ลูบๆ	 คล�าๆ	 เรื่องบุญ	 บาป	 นรก	 สวรรค์	 นิพพาน	 เหล่านี้จะได้ตกอยู่กับผู้ใด	 
ถ้าไม่ตกอยู่กับพวกเราที่เชื่อถือตัวเองไม่ได้	 ซึ่งเป็นผู้รับผลที่เกิดจากความไม่มีหลัก
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ของตนเท่าน้ัน	 เพราะไม่รู้เห็นตามค�าของพระที่ท่านสอนไว้	 ปัญหาเหล่าน้ีถ้ายังแก้
ไม่ตกไปบ้างเท่าที่ควร	 ก็ยังจะต้องเป็นภาระให้รับผิดชอบต่อไปตามล�าดับแห่งชาต	ิ 
อันเป็นบ่อแห่งการเสวยกรรมของสัตว์อยู่โดยดี	 ถ้าแก้ปัญหาในค�าว่า	 “ความเชื่อ
กรรมดีชั่วที่ตนทําขึ้นว่าเป็นสมบัติของผู้ทํา”	 ซึ่งเป็นสิ่งสลักลึกอยู่ในใจให้คลี่คลาย
ออกประจักษ์กับตัวซึ่งเป็นเจ้าของ	ก็พอจะลบล้างปัญหาทั้งหลายให้ตกไปเป็นล�าดับ	
เพราะเร่ืองของกรรมเป็นเร่ืองใหญ่โตมากในไตรภพ	 จึงไม่ควรประมาทว่าไม่ส�าคัญ	 
การประมาทกรรมว่าเป็นของไม่ส�าคัญ	 ก็เท่ากับประมาทตัวเองว่าเป็นคนไม่มีสาระ
ส�าคัญใดๆ	ภายในตัวนั่นเอง	ความคิดเช่นนั้นยังจะพาตัวให้ถล�าเข้าสร้างบาปกรรม	 
โดยปราศจากความขยะแขยงและหาบความทุกข์ทรมานที่ไม่คาดฝันอย่างไม่มีทาง
หลีกเลี่ยงได้	เพราะความคิดว่ากรรมไม่ส�าคัญเป็นความคิดที่ลบล้างความส�าคัญของ 
มนุษย์ทัง้คนให้สาบสญูไป	ยงัเหลอืแต่เรือนร่างกบัลมหายใจปรากฏอยูเ่ท่าน้ัน	ซึง่ไม่มี
ประโยชน์อะไรเลย	ดงัน้ัน	คนเราถ้ายังมีความหวงัพึง่ตวัเองดังความรู้สกึทีม่คีวามรัก 
สงวนตัวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้	 จึงควรคิดหาอุบายที่จะช่วยบรรเทาหรือลบล้างความ 
สกปรกอันคอยจะเกิดทางกายวาจาใจอยู่เสมอให้สิ้นไปจากตัวโดยล�าดับ	 ความหวัง 
ก็จะมีทางงอกและส�าเร็จผลได้	 ไม่กลายเป็นความหวังที่เป็นลมเป็นแล้งไปถ่ายเดียว
โดยไม่มีจุดที่หมาย

	 สิ่งที่เป็นพยานแห่งความมีอยู่ไม่ขาดสูญน้ัน	 คือใจที่มีการแสดงตัวออกจาก 
มนุษย์และสัตว์อยู่ทุกเวลา	 เฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เรานับวันเกิดมากเป็นพิเศษแทบ 
จะล้นโลกอยู่แล้ว	 แม้เช่นนั้นปัญหาการตายแล้วเกิด	 และตายแล้วสูญ	 ก็นับวันทวี 
และแสดงออกอย่างเปิดเผย	 ผู้จะคอยให้ค�าชี้แจงซึ่งตกอยู่ในภาวะเช่นเดียวกัน	 
จึงรู้สึกเป็นภาวะหนักและหมดสติปัญญาเพราะมีมากด้วยกัน	 ทั้งเป็นไปในแง่ต่างๆ	 
ตามทรรศนะของแต่ละบุคคล	 เพียงปัญหาการตายแล้วเกิดก็ไม่สู้หนักใจเท่าไรนัก	 
พอมองเหน็เง่ือนอยูบ้่างว่ามนุษย์และสตัว์มีการเกดิอยูท่กุวนัเวลาไม่ละเว้น	ทีน่่าหนักใจ 
ก็คือ	มนุษย์เรานับวันเกิดมากผิดปกติ	ถ้าเป็นน�้าก็ก�าลังจะล้นฝั่งอยู่แล้ว	และก�าลัง 
หาที่ระบายไปตามที่ต่างๆ	 พอมีทางหายใจ	 นอกจากจะหาที่ขยับขยายออกไปตาม 
โลกมนุษย์ซึ่งพอมีช่องว่างแล้วยังคิดพยายามจะขยับขยายไปอยู่โลกอื่นๆ	 อีก	 เช่น	
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โลกพระจันทร์	 เป็นต้น	 ปัญหาเก่ียวแก่ที่อยู่อาศัยและที่ท�ามาหาเลี้ยงชีพส�าหรับ 
มนุษยชาติ	 จึงนับว่าเป็นเร่ืองที่หนักอยู่มากในปัจจุบัน	 แทบจะยกไม่ไหวและคอย 
จะอบัปางลงด้วยเหตตุ่างๆ	อยูต่ลอดเวลาทีม่นุษย์เผลอตวั	พ่อแม่กบัลกูๆ	กอ็กจะแตก 
อยู่แล้ว	เพราะการปกครองเลีย้งดไูม่ทัว่ถงึ	ท่านผู้ปกครองบ้านเมอืงคนทัง้โลกกแ็ทบ
จะไม่มีสมองท�างาน	 เพราะถูกปัญหาของโลกท�าลายแทบจะกลายเป็นคนปราศจาก 
สมองไป	แถมยังมีปัญหาเกี่ยวกับการตายแล้วสูญซ้อนเข้ามาอีก	โลกจะไม่ร้อนเป็น 
ดวงอาทิตย์ถึงกับละลายตัวเองไปด้วยหรืออย่างไร	 ผู้เขียนเองก็หมดปัญญาในเมื่อ
ความผวนผันป่ันป่วนของหวัใจทีช่อบสงสยัในสิง่ทีเ่ป็นอฐานะ	คอืใจอนัเป็นของมอียู ่
ดั้งเดิมว่าเป็นสิ่งที่ต้องสูญไปตามความเข้าใจของตนเช่นนี้	ความจริง	ความสงสัยว่า 
ตายแล้วสูญนี้ไม่ควรจะมีอยู่ในมวลมนุษย์	 ผู้ได้รับการศึกษามาด้วยดีจากใจที่มีอยู่
กบัตวั	ซึง่รับรู้อยูต่ลอดเวลาทัง้หลบัและตืน่	ทัง้เป็นธรรมชาตพิาให้เกดิสบืภพสบืชาติ
อยู่ทุกระยะที่ร่างเดิมสลายตัวลงตามกฎหมายของธรรมชาติ	 คือความเปลี่ยนแปลง	 
แต่กอ็ดสงสยัไม่ได้	จ�าต้องกลายมาเป็นภาระให้แบกขนทนทกุข์จนได้	ใครกต็ามถ้ามี
ความสงสยัว่าตายแล้วสญู	อนัเป็นเหมือนยาพษิทีค่อยท�าลายความสงบสขุอยูภ่ายในใจ 
อย่างลึกลับอยู่แล้ว	ต้องจัดว่าเป็นผู้อาภัพความสุขความรื่นเริงต่ออนาคตที่จะก้าวไป
สู่ความหวังที่พึงพอใจจากกรรมดีที่เคยท�าแล้วในอดีต	ข้อนี้ท่านผู้หวังความสุขความ 
สมหวังแก่ตัวเพื่อความเป็นสุขในปัจจุบัน	 และเพื่อความร่ืนเริงในอนาคต	 จึงควร 
สะดุดใจในความสงสยัว่า	ตายแล้วสญูน้ีเป็นข้าศกึประเภททีต่ดัรอนบ่อนท�าลายความดี 
ในปัจจุบันและความหวังในอนาคตของตัวให้ขาดสูญลงอย่างหาชิ้นต่อกันไม่ได	้ 
แต่สิ่งที่จะพอกพูนตัวของมันให้เจริญยิ่งขึ้น	 จนหาช่องทางหายใจไม่ได้น้ัน	 คือ 
ความทกุข์ทรมานในทกุภพทกุชาตเิพราะสาเหตมุาจากค�าว่า	ตายแล้วสญู	เป็นผู้กัน้กาง 
ทางดีและเปิดทางชั่วให้ผู้เห็นตามสั่งสมพอกพูนความไม่ดีทั้งหลายไว้เผาผลาญตน	 
แต่กฎอนัตายตวัของวฏัฏะประจ�าจิตน้ันคือ	ตายแล้วต้องเกดิ	เมือ่เชือ้พาให้เกดิยงัมอียู่
ภายในใจ	กฎนี้มิได้อยู่ใต้อ�านาจของความส�าคัญใดๆ	ซึ่งเป็นเพียงความเห็นของคน 
มีกิเลสเครื่องด้นเดาเป็นเจ้าเรือนพาให้เป็นไป	เพราะเป็นกฎใหญ่ในวงไตรภพ	ไม่มี
ผู้ใดจะเสกสรรให้เป็นไปตามอ�านาจของตวัได้	เช่นเดียวกบัการคิดท�าลายพระอาทติย์
ด้วยความคิดนึกโดยปราศจากเหตุผล	 ฉะน้ัน	 กฎธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในไตรภพ 
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ที่มีอยู่ในจิตของสามัญชน	 ก็คือการท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ที่โลกให้นามว่า
เกิดตายนั่นเอง	จะเป็นสิ่งอื่นเรื่องอื่นมาจากไหน	พูดฟังง่ายๆ	ก็ได้แก่สามัญชนและ 
สตัว์ทัว่ไตรภพน่ันแล	เป็นผู้เทีย่วจับจองวฏัฏะเพือ่เกิดตายไม่มปีระมาณของแต่ละราย	 
ฉะน้ัน	 การลบล้างท�าลายการตายแล้วเกิดตามกฎธรรมชาติอันตายตัวของวัฏวนให้
สาบสญูไปด้วยความส�าคญัต่างๆ	จึงไม่ใช่ฐานะจะเป็นไปได้	นอกจากจะเป็นภัยแก่ตน 
เปล่าๆ	 ท�านองก้าวเข้าไปเหยียบกองเพลิงที่ก�าลังแสดงเปลวอยู่อย่างเต็มที่	 ให้ดับ 
ด้วยเท้าเปล่าที่ปราศจากเคร่ืองป้องกัน	 แต่เท้าจะกลายเป็นเชื้อเพลิงเคร่ืองเสริมไฟ
และเป็นเถ้าถ่านไปโดยไม่มีทางเกิดผลแม้น้อยเพียงใด

	 อุบายวิธีพิสูจน์การตายเกิดหรือตายสูญให้รู้ตามความจริง	 ไม่เสียเวลาและ
เป็นการท�าลายตนด้วยความคิดพิสดารไปต่างๆ	ตามมโนภาพนั้น	ควรยึดหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาเป็นหลักพิจารณา	ถ้าเป็นเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือชั้นเอก	ถ้าเป็น 
หลักวิชาก็เป็นวิชาชั้นเอก	 ถ้าเป็นเคร่ืองท�าลายความสงสัยทั้งมวลภายในใจ	 ก็เป็น 
เคร่ืองท�าลายชัน้เอกอย่างทนัสมยั	ไม่มีค�าว่าเหลวไหลแฝงอยูเ่ลย	ผู้ต้องการความจริง 
ความไม่เหลวไหล	ความเหน็ภพเหน็ชาตอินัเป็นโรงงานผลติทกุข์ทัง้มวลให้แก่สตัว์โลก 
ได้รับความทุกข์ทรมาน	 ควรน�าธรรมดังกล่าวปฏิบัติต่อตัวเอง	 ด้วยวิธีภาวนาเพื่อ 
พสิจูน์ความจริง	จะด้วยธรรมบทใดๆ	กไ็ด้ตามแต่จริตชอบ	จนเกดิผลเป็นความสงบสขุ 
ขึ้นมาที่ดวงใจแสนปลิ้นปล้อนหลอกลวงน้ัน	 จะเร่ิมเห็นความดื้อความคะนอง 
ไม่เข้าเร่ืองของใจทีค่อยแสดงอาการแหวกแนวพาให้หลงเชือ่อยูต่ลอดเวลา	พร้อมทัง้ 
ความเห็นคุณของความสงบสุขของจิตที่ไม่เคยประสบมาแต่กาลไหนๆ	 ค�าว่าความ 
สงบสุข	 หมายถึงการหยุดน่ิงแห่งการคิดก่อกวนทุกอาการ	 ทรงตัวอยู่ด้วยความ 
เทีย่งธรรม	มคีวามสง่า	และเปิดเผยต่อตวัเองเป็นเคร่ืองด�ารง	มผีลเกนิคาดหมายเป็น
เครื่องแสดงความอัศจรรย์	มี	อกาลิโก	ความปราศจากกาลสถานที่เป็นเครื่องแสดง
ความพอตวัว่าไม่หวิโหยอยู่กับใจดวงเคยหวิโหยมาประจ�านิสยั	มกีารไม่เขย่าก่อกวน
ตัวเองว่าเป็นความสงบสุขอย่างบริสุทธิ์ใจในขณะน้ัน	 มีความเที่ยงธรรมแน่วแน่ว่า	 
น้ีคือธรรมชาติที่ไม่สูญสิ้นโดยประการทั้งปวง	 แม้ร่างกายจะสลายสูญไปจากความ 
เป็นมนุษย์และสัตว์	มีความแน่วแน่แสดงอยู่กับใจอย่างประจักษ์ว่า	จิตดวงนี้มิใช่ผู้
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เกดิตายไปตามธาตขุนัธ์ทีส่ลายตวัลงไป	ดงัทีเ่คยกลวักนัตามความส�าคัญมาหลอกลวง	 
แต่เป็นธรรมชาติที่ทรงภพชาติตลอดมาและตลอดไป	 ถ้าไม่ก�าจัดเชื้อแห่งภพที่ 
แทรกสงิอยูภ่ายในให้สิน้ไป	และน้ีเป็นธรรมชาตทิีจ่ะไม่พาธาตขุนัธ์เทีย่วผุดเทีย่วเกดิ
อกีต่อไป	ถ้าได้ช�าระตนจนหมดเช้ือแห่งภพแล้ว	ธรรมเหล่าน้ีย่อมปรากฏขึน้เป็นล�าดบั 
จากการพิสูจน์ทางจิตตภาวนาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ประกาศสอนไว้	 
แต่มิได้เกิดจากความคาดคะเนหรือวิธีอื่นใดที่ผิดจากความจริงแห่งธรรมที่ทรง 
สอนไว้โดยถกูต้องตายตวั	ภาระจากการเกดิการตายเป็นภาระทีห่นักและกดถ่วงจิตใจ
ไปนานแสนนานไม่มเีวลาจบสิน้	ถ้าไม่สนใจแก้ไขเสยีแต่เวลาทีค่วร	เราทกุท่านมคีวาม
รักสงวนและหวังพึ่งตัวเองอยู่ทุกขณะลมหายใจ	ความรู้สึกของมวลมนุษย์เป็นเช่นนี้	 
จึงควรส�านึกและบ�าเพญ็ตนตามหลกัธรรมดงักล่าวเพือ่พสิจูน์ตวัเองและสิง่จอมปลอม 
ทีซ่่องสมุอยูใ่นจิตมาเป็นเวลานาน	จะมีทางเหน็พษิภยัของมนัในปัจจุบนัทนัตา	อาจใน 
วนัน้ี	เดอืนน้ี	ปีน้ี	หรือชาตน้ีิ	กาลใดเวลาหน่ึงโดยไม่สงสยั	ถ้าไม่ปล่อยให้นายขีเ้กยีจ 
ผู้ไม่เอาถ่านกบัสารธรรมใดๆ	เข้ามาเหยียบย�า่ท�าลายงานน้ีให้ล้มเหลวไปเสยี	ต้องพบ 
ความจริง	 คนจริง	 ใจจริง	 ธรรมจริง	 เกิดจริง	 ตายจริง	 และความไม่เกิดไม่ตาย
ภายในใจ	จากการพิสูจน์ด้วยหลักภาวนานี้อย่างแน่นอน

	 ตามหลกัธรรมดาทัว่ๆ	ไป	มนุษย์เรามไิด้เกดิมาเพือ่สร้างกรรมท�าเขญ็และก่อเวร 
แก่ตัวและใครๆ	แต่ที่ท�าไปโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อนเลยนั้น	ก็เพราะใจซึ่งเป็นผู้น�า 
ได้รับการศึกษาอบรมในแง่ผิดถูกดีชั่วมาต่างๆ	 กัน	 กิริยาที่แสดงออกจึงต่างกันไป 
ตามจริตนิสยัของแต่ละราย	พระพทุธเจ้าผู้เป็นจอมนักปราชญ์ทรงฉลาดรอบรู้บรรดา 
สิ่งที่เป็นภัยในใจสัตว์	 และคอยโปรยยาพิษออกท�าลายสัตว์โลกให้ได้รับความ 
ทรมานใจจนหาทางออกมิได้นั้นๆ	ว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวมาก	จึงทรงประกาศ 
สอนธรรมอนัเป็นโอสถเคร่ืองก�าจัดท�าลายไว้แก่มวลสตัว์พอมทีางหลบหลกีปลกีทกุข์
ได้บ้าง	ไม่แผดเผาจนเกินไป	ผู้มีนิสัยใคร่ครวญไม่ลืมตัวจนเกินไป	ก็รีบเร่งปฏิบัติ
บ�าเพ็ญตนไม่นอนใจ	ดังท่านพุทธบริษัทบ�าเพ็ญสืบๆ	กันมาโดยวิธีต่างๆ	นับว่าเป็น 
ผู้มคีวามหวังอนัไม่เปล่าจากประโยชน์	ต้องประสบโชคในวนัหน่ึงแน่นอน	ชีวติปัจจุบนั
จะสดชื่น	ความสืบต่ออนาคตก็จะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับเฉาอย่างแน่นอน
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	 การก�าจัดความสงสัยภายในใจที่เกี่ยวกับบาป	 บุญ	 นรก	 สวรรค์	 นิพพาน	 
ตลอดการตายเกิดหรือตายสูญน้ัน	 ไม่มีเคร่ืองมือใดๆ	 จะเยี่ยมไปกว่าธรรมของ
พระพุทธเจ้า	 เป็นเครื่องมือถากถางบุกเบิกเครื่องปกปิดใจทั้งมวล	 มีความส�าคัญว่า 
ตายแล้วสูญเป็นต้น	 จะถูกเพิกถอนท�าลายออกเป็นช้ันๆ	 จนหมดสิ้นไปโดยไม่ 
เหลือหลอแม้ปรมาณู	 และเห็นประจักษ์ซึ่งสิ่งมหัศจรรย์คือใจดวงบริสุทธิ์อยู่ภายใน	 
ด้วยการพสิจูน์ทางหลกัภาวนา	วธิน้ีีเป็นทางเดนิเพือ่เหน็ประจักษ์สิง่ลีล้บั	ทัง้ฝ่ายต�า่สดุ	 
ทัง้ฝ่ายสงูสดุ	ทีม่อียูใ่นใจดวงเดียวกนั	ใจจึงเทยีบกบันางงามจักรวาลทีท่ัว่โลกต้องการ	 
แต่ผู้สมหวังโดยมากมักจะเป็นผู้สูงศักดิ์และมีฐานะดีๆ	 เป็นเจ้าของ	 ส่วนนางงาม 
ในไตรภพคือใจที่โลกถือเป็นสิ่งส�าคัญในตัวคนและสัตว์	 รู้สึกจะขาดความสนใจ
อย่างลึกลับแบบพูดไม่ถูกพิกล	 ทั้งที่มีอยู่กับทุกคน	 โดยมากมักจะเป็นฝ่ายต�่า	 คือ 
กิเลสความเศร้าหมองมืดมนเป็นฝ่ายยึดครองเป็นเจ้าของ	 สิ่งน้ันจึงกลายเป็นความ 
อับเฉาไปตามเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพัน	 ดังนั้น	 ความงามประเภทนี้จึงไม่ค่อยมี 
โชควาสนาได้ขึน้โชว์บนเวทใีห้โลกได้ชมเป็นขวญัตาขวญัใจในปัจจุบนั	ในคร้ังพทุธกาล 
ก็มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านที่ทรงต�าแหน่งแห่งความงามอันเลิศน้ี	 และ 
ทรงประกาศธรรมแก่ปวงชนให้ได้ดื่มธรรมรสจนกระเทือนทั่วโลกธาตุ	 เทวดาอินทร์
พรหมได้ตรัสรู้ตามเป็นจ�านวนมาก	โลกมคีวามกระหยิม่ยิม้ย่องอยากได้พบได้เหน็และ 
กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจ	ระลึกไว้ด้วยศรัทธา	อุตส่าห์ปฏิบัติตามอย่างสุดใจ 
ยึดไว้ตลอดมา	ผู้มบีารมแีก่กล้าสามารถตรัสรู้ตามพระองค์นับเป็นจ�านวนสบิๆ	ร้อยๆ	
พันๆ	หมื่นๆ	แสนๆ	กลายเป็นแดนแห่งบุคคลอัศจรรย์ขึ้นมาในขณะที่จิตบรรลุถึง
ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากเคร่ืองผูกพันทั้งปวง	 พระพุทธเจ้าและสาวกทรงประสาท 
ความอศัจรรย์ให้แก่โลกตลอดมาจนถงึวนัเสดจ็เข้าสูนิ่พพาน	แม้วนัสดุท้ายทีจ่ะเสด็จ
นิพพานก็ยังมีคนแก่ผู้หนึ่งชื่อสุภัททะ	อุตส่าห์ด้นดั้นมาทูลถามปัญหา	สดับธรรมกับ 
พระองค์และบวชจนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ในราตรีนิพพาน	 เป็นองค์พยานแห่ง
ปัจฉิมสาวกในราตรีที่บรรยากาศก�าลังสยบซบเซาประหน่ึงโลกธาตุจะดับสูญไปตาม 
พระองค์	ซึ่งนับเป็นมหาวิโยคพลัดพรากอย่างใหญ่หลวง	 เพราะการปรินิพพานของ
ศาสดาเอกผู้ลือนามในไตรโลกธาตุ	 ทรงยื่นประทีปดวงไฟ	 คือพระธรรมอันแสง
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สว่างรุ่งโรจน์ทั่วไตรภพจากพระหัตถ์มอบประทานให้สาวกท�าหน้าที่สั่งสอนโลกแทน	 
ส่วนพระองค์เสดจ็เข้าสูนิ่พพานอนัเป็นบรมสขุประเภทอกาลกิธรรม	ไม่มกีาลสถานที ่
เขา้ไปยุง่เกีย่วก่อก่วนเหมอืนโลกตายเกดิตายสูญที่เสกสรรปรงุแตง่กนัไม่เลิกไม่แลว้
สักที

	 ท่านผู้ใดจะสนใจในความงามใดกโ็ปรดพจิารณาตดัสนิใจเสยีแต่บดัน้ี	ซึง่ก�าลงั
เป็นกาลอันควร	ถ้าเลยกาลที่เป็นอยู่นี้	ก้าวเข้าสู่มรณกาลแล้วจะหมดหวัง	และจะหา 
ที่ตั้งตัวพักผ่อนใจไม่ได้เหมือนแดนมนุษย์ที่เราอยู่	 เพราะแดนแห่งความตายไม่มี 
สถานที่จอดแวะและพักผ่อนตามสบาย	กรรมพาไปต้องได้ไป	กรรมพาวิ่งต้องได้วิ่ง	 
กรรมพาลงต้องได้ลง	กรรมพาทุกข์ต้องได้รับทุกข์	จะอิดเอื้อนเปลี่ยนตัวเพื่อขอทาง
พักผ่อนหรือขโมยหนีย่อมไม่ได้	 ไม่เหมือนงานมนุษย์ซึ่งหาทางหลบหลีกยังพอได	้ 
และกรรมพาดต้ีองได้เป็นคนด	ีกรรมพาขึน้ต้องได้ข้ึน	กรรมพาสขุต้องได้สขุ	กรรมพา 
พ้นทุกข์ต้องได้พ้นทุกข์	เพราะกรรมเป็นผู้ส�าคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในไตรภพ	แม้จะมัว 
ปฏเิสธความสบืต่อแห่งภพชาต	ิและรับรองยนืยนัว่าตายแล้วสญูอยูอ่ย่างมัน่ใจกต็าม	
แต่ก็ยังไม่สามารถบังคับใจอันดั้งเดิมซึ่งเป็นของมีอยู่ให้ฉิบหายละลายตัวไปได้อยู่
น่ันเอง	ต้องมอียู่วนัยังค�า่ตลอดอนันตกาล	น่ีคือฐานะไม่ควรแตะต้องท�าลาย	หากสิง่น้ัน 
ไม่เป็นไปตามความเสกสรร	 จะกลายเป็นเร่ืองเพิ่มทุกข์แก่ตัวเปล่า	 ค�าว่าสาบสูญ 
ไม่ว่าสิ่งใดสาบสูญ	สิ่งนั้นต้องหมดความหมายโดยประการทั้งปวง	ส่วนใจมิใช่เป็น
สิ่งที่หมดความหมาย	 แต่เป็นสิ่งที่ทรงความหมายไว้ในตัวอย่างสมบูรณ์	 ฉะน้ัน 
ใจอันแท้จริงจึงไม่ต้องการความหมายจากสิ่งทั้งปวงในโลก	 ส่วนใจซึ่งเต็มไปด้วย 
สิ่งแอบแฝงแปลงปลอมจึงมีความต้องการสิ่งต่างๆ	อยู่อย่างไม่มีวันอิ่มพอ

	 ผู้ประสงค์ทราบความจริงจากใจดวงปลิน้ปล้อนหลอกลวงแต่ทนต่อการพสิจูน์น้ี	
ก็ควรท�าตามแบบที่แนะไว้	 จะรู้เห็นความจริงจากจิตโดยไม่มีทางปลีกแวะไปเป็นอื่น	 
ถ้ารอไปนานเกรงว่าจิตกับธาตุขันธ์จะแตกสามัคคีกันและหาเวลาพบกันได้ยาก	 
ไม่เหมือนเพื่อนฝูงหรือสิ่งอื่นๆ	 ที่จากกันไปยังพอมีเวลาพบกันได้	 ส่วนธาตุขันธ์
มนุษย์เราแตกจากกันแล้วเป็นของไม่แน่นอนเลย	ถ้าใจดีมีกุศล	อย่างน้อยก็กลับมา 
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เจอความเป็นมนุษย์อีก	 แต่อาจเปลี่ยนรูปร่างลักษณะฐานะสูงส่งขึ้นไปกว่าเดิม	 
ย่ิงกว่าน้ันก็เปลี่ยนภพภูมิสูงขึ้นไปเป็นล�าดับ	 และเลยขึ้นไปถึงแดนแห่งวิมุตต	ิ 
อันเป็นที่สุดเอื้อมของทุกข์ตามแต่กุศลที่อบรมมาพาให้เป็นไป

	 พระพุทธศาสนา	 คือ	 บ่อแห่งมหาสมบัติสารพัดอย่างในไตรภพ	 แดนมนุษย์ 
เป็นสถานที่สถิตแห่งศาสนธรรมอันล�้าค่า	ผู้ประสงค์สมบัติจากศาสนธรรมจึงไม่ควร
ปล่อยโอกาสที่มีอยู่ให้ผ่านพ้นไป	จะเสียใจในภายหลัง	เพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์ 
ที่บริสุทธิ์เต็มภูมิอย่างเราๆ	 ท่านๆ	 นี้มิได้เป็นของหาได้อย่างง่ายดาย	 ในธรรมท่าน 
บอกไว้ว่า	“กิจฺโฉ”	คือของหายากมาดั้งเดิม	ผู้ไม่มีภูมิควรแก่ความเป็นมนุษย์แต่จะ
โผล่มาผุดมาเกดิเป็นมนุษย์เอาเลยน้ันย่อมผิดวสิยั	เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน	แม้ฝืน
มาเกิดก็จะเป็นท�านองสัตว์นรกตนหนึ่งที่ยังไม่พ้นโทษ	แต่ขโมยเกิดเป็นมนุษย์	และ 
มาบวชเป็นสามเณรในศาสนา	 พ�านักอาศัยอยู่ในวัดที่มีช่ือเสียงของพระมหาเถระ 
รูปหนึ่งซึ่งมีพระเณรเป็นจ�านวนมาก	 ในคืนวันหนึ่ง	 มหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิและเป็น
ที่เคารพนับถือของพระเณรและประชาชนทุกชั้นเป็นจ�านวนมาก	 ท่านนิมิตฝันไปว่า	 
มีนายยมบาลมรูีปร่างใหญ่และสงูเสมอกฎีุสองช้ันทีท่่านพกัอยู	่ทัง้รูปร่างและลกัษณะ
ท่าทางน่ากลัวมากเข้ามาหาท่าน	แล้วถามหาตัวบุรุษผู้ชื่อว่านายสม	ผู้มีกรรมเบาบาง 
บ้างแล้วจวนจะพ้นโทษจากนรก	 เธอได้รับความผ่อนผันจากการควบคุมเช่นเดียว
กับนักโทษในเมืองมนุษย์ที่จวนพ้นโทษได้รับการผ่อนผันพอประมาณฉะนั้น	แต่พอ 
สัตว์นรกตนนั้นได้ช่องเป็นโอกาสอันดี	ก็คิดเป็นขโมยสองชั้น	คือเมื่อชาติเป็นมนุษย์
เธอก็เคยขโมยเขาเก่งจนถึงได้ไปตกนรกเพราะกรรมน้ัน	 คร้ันพอไปอยู่ในนรก 
พอได้โอกาสจากการผ่อนผัน	 เธอก็ขโมยจากนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์	 ทราบว่า
เธอมาบวชเป็นเณรอยู่ในวัดของท่านใช่ไหม	 และเณรชื่อสมอยู่ในวัดน้ีมีหรือเปล่า	
ฝ่ายพระมหาเถระก็แปลกใจและบอกด้วยความจริงว่า	มีสามเณรชื่อดังกล่าวมาบวช
และอยู่ในวัดอาตมาจริง	แต่ท่านจะมาเที่ยวตามหาเธอไปท�าไม	เวลานี้เธอก�าลังบวช 
ประพฤติศีลธรรมอยู่ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา	 ควรจะให้อภัยเธอบ้างมิได้หรือ	 
นายยมบาลบอกว่าไม่ได้ท่าน	 จะต้องเอาตัวเธอกลับไปนรกเพราะยังไม่พ้นโทษ	 
เธอต้องกลับไปเสวยกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เธอสร้างไว้เสียก่อน	 เม่ือพ้นจากโทษน้ันแล้ว
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จะมาบวชอีกหรือจะไปที่ไหน	ทางนรกมิได้สนใจเกี่ยวข้อง	แต่เวลานี้จ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องน�าตัวเธอกลับไปนรก	 ทางฝ่ายพระมหาเถระก็พูดย�้าขอความผ่อนผันอีกว่า	 
เวลานี้เณรก็ก�าลังบวชปฏิบัติบ�าเพ็ญด้วยความตั้งอกตั้งใจ	ทั้งไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าแต่ก่อน 
ตนได้เคยท�าอะไรไม่ดีไว้บ้าง	 จึงน่าสงสารและเห็นใจอย่างยิ่ง	 ไม่อยากให้เธอต้อง
พลัดพรากจากเพศเณรอันเป็นเพศที่เย็นตาเย็นใจเลื่อมใสของมวลมนุษย์ผู้รู ้จัก 
บุญบาปอยู่บ้าง	 แล้วกลับไปเป็นเพศสัตว์นรกทนทุกข์ทรมานเช่นน้ันอีก	 อาตมา 
ขอบิณฑบาตเณรไว้ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป	 กรรมที่ยังเหลือเล็กน้อยน้ันก็ขอได้
เป็นอโหสิไปเสีย	 อย่าต้องมาท�าลายเพศและความดีของเณรให้เสียไปเลย	 ขอท่าน 
จงเห็นใจและอนุญาตให้เณรได้มีโอกาสทรงเพศน้ีต่อไปจนสุดความสามารถแห่ง
ศรัทธาของเธอ	จะพอผ่อนผันให้ได้หรืออย่างไร	ฝ่ายยมบาลก็พูดยืนค�าว่าไม่ได้ท่าน	
ไม่ว่าท่านไม่ว่าผมและไม่ว่าใครๆ	 จะขอร้องทั้งน้ันเพราะเป็นเร่ืองสุดวิสัย	 ข้ึนช่ือว่า 
กรรมแล้ว	 ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดี	 ล้วนเป็นสิ่งที่มีอ�านาจมากเหนือการขอร้อง 
การบงัคบัและการวงิวอนใดๆ	ทัง้น้ัน	ถ้าเป็นการผ่อนผันได้บ้าง	ตวัผมเองกไ็ม่มาตาม 
หาเณรให้ล�าบากและเสียเวลา	ผมยอมให้การผ่อนผันไปแล้ว	แต่นี้มิใช่เรื่องของผม 
ซึ่งพอพูดกันได้	หากเป็นเรื่องของกรรม	ซึ่งมิใช่ฐานะจะพอเป็นไปตามค�าขอร้องของ 
ใครๆ	แม้ผมมาน้ีกม็าในนามของกรรมเณรเอง	มใิช่ตวัผมเองเป็นผู้มา	แต่เป็นตวักรรม 
ต่างหากเป็นผู้มา	 จึงไม่มีอคติแก่ผู้ใด	 ต้องเป็นไปตามกรรมเท่าน้ัน	 พระมหาเถระ 
เกิดสงสยัถามว่า	ไม่ใช่ตวัผมอย่างไร	อาตมาไม่เข้าใจเลย	เพราะกเ็หน็ท่านเดนิเข้ามา 
หาอาตมาและถามหาเณรสมอยู่เด๋ียวน้ีอย่างสดๆ	 ร้อนๆ	 ถ้าไม่เป็นท่านแล้วจะเป็น 
ใครทีไ่หนกันอกี	นายยมบาลพดูกบัท่านว่า	เป็นผมจริงในร่างยมบาล	แต่มใิช่ผมในรูป 
แห่งกรรมและอ�านาจแห่งกรรม	ทั้งสองนั้นเป็นเรื่องกรรมของเณร	ไม่ใช่เรื่องของผม	
พอจะพูดขอความผ่อนผันกันได้	แม้เณรเองถ้าทราบว่าถูกตามหาตัว	เธอก็จะเสียใจ 
เอาอย่างมากและอาจสลบหรือตายไปในขณะนั้นก็ได้	เธอเองก็ไม่ปรารถนา	แต่ก็ได้
ท�ากรรมน้ันมาเสียแล้ว	 จึงสุดวิสัยที่จะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นได้	 นอกจากต้องยอม 
ให้เป็นไปตามหลักกรรมอันเป็นหลักตายตัวเท่าน้ัน	 ไม่มีทางหลบหลีกเอาเลยท่าน	
เพราะค�าว่ากรรมชั่วนี้	ใครจะเป็นผู้ท�าขึ้นก็ตาม	ต้องเป็นไปในท�านองนี้ทั้งนั้น
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	 เมือ่ต่างฝ่ายต่างร้องขอต่อรองกนัไม่เกดิผลแล้ว	พระมหาเถระจึงถามยมบาลว่า	 
เณรน้ีขโมยมาจากนรกนานเท่าไรถึงได้ตามมา	เขาบอกว่ามาได้ครู่เดียวเท่าน้ันกต็ามมา	 
ท�าไมถึงได้ทนัมาเกดิเป็นมนุษย์มนาและบวชเป็นเณรเร็วนักหนา	เวลาของเมอืงมนุษย์น้ี 
นับว่าเร็วเสยีจริงๆ	แล้วเวลาน้ีอายุเณรได้เท่าไรแล้วท่าน	มหาเถระตอบว่า	ได้	๑๖	ปีแล้ว	 
เขาอุทานว่า	 โอ้โฮตายจริง	น่าสงสารเณร	กรรมนี้เหลือประมาณ	ไม่ยอมลดหย่อน
ผ่อนผันพอให้เณรได้ประพฤติพรหมจรรย์สืบพระศาสนาต่อไปบ้างเลย	เขาพูดอย่าง 
อ่อนใจประหน่ึงเป็นเชงิเหน็ใจเณรทีไ่ม่รู้อะไรกบัเร่ืองน้ีเลยในขณะน้ัน	มวัแต่นอนหลบั
นอนฝันเพลนิไปตามภาษาของคนไม่รู้	แม้สิง่ทีต่นท�าแล้วกลบัมาเป็นภยัแก่ตนทีเ่รียก
ว่ากรรมตามทัน	 เวลาเขามาหาพระมหาเถระเป็นยามดึกสงัด	 และพูดเป็นเชิงสงสาร 
มหาเถระผู้เป็นอาจารย์ซึ่งเณรเคารพเลื่อมใสมาก	 และก�าลังจะหลุดมือจากอ้อมอก
อันอบอุ่นไปในวันรุ่งขึ้นอยู่แล้ว	 ตามค�าที่ยมบาลบอกกับท่านว่า	 ราว	 ๓	 ทุ่มของ 
วันรุ่งขึน้จะมารับเณรไป	พอนายยมบาลลาจากไปแล้ว	ท่านกเ็ร่ิมรู้สกึตวัตืน่ขึน้	เกดิความ 
สะดุ้งตกใจและเสียใจเป็นก�าลังแทบสลบไปในเวลาน้ัน	 เพราะท่านเคยฝันแม่นย�า
มากตลอดมา	 ทั้งองค์ท่านเองก็เป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิ	 ท่านเคยปรารภ
ความมุ่งมั่นต่อโพธิญาณของตนให้ใครต่อใครฟังอย่างออกหน้าออกตาไม่มีความ 
สะทกสะท้านเลย	 พอรุ่งขึ้นก็ให้เณรไปนิมนต์พระที่ท่านสนิทและไว้ใจมาหา	 และ 
เล่ากระซบิเร่ืองนิมติให้ฟังพร้อมกบัก�าชบัไม่ให้พดูให้เณรสมรู้	และไม่ให้ใครๆ	รู้ด้วย 
แม้นิมิตน้ันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม	 เพราะกลัวจะเป็นภัยแก่เณรเองและเป็นเร่ือง 
อือ้ฉาวไปไปในทีต่่างๆ	ซึง่เป็นสิง่ไม่ดไีม่งาม	พระมหาเถระกับพระทีท่ราบเร่ืองเณรแล้ว 
ต่างก็รู้กันเป็นการภายใน	 และรอดูเหตุการณ์ตามวันเวลาที่นายยมบาลบอกไว	้ 
นับแต่เช้าถงึเยน็วนัน้ัน	มหาเถระมคีวามกงัวลวุน่วายอยูก่บันิมิตและเณรทีเ่ป็นต้นเหต ุ
ตลอดเวลา	 จนไม่เป็นอันขบฉันและพักผ่อนร่างกายและจิตใจ	 ตลอดการงาน 
และการปฏิสันถารต้อนรับประชาชนพระเณรที่มาเกี่ยวข้องก็ระงับไปทั้งวัน	 เก็บตัว 
อยู่ล�าพงัภายในห้องกฎีุและพจิารณาใคร่ครวญเฉพาะเร่ืองนิมติอย่างเดยีวด้วยความ
ประหลาดใจและสงสารเณรเป็นล้นพ้นที่สุดวิสัยจะช่วยได้	 เพราะนิมิตประเภทที ่
แปลกประหลาดดังที่ปรากฏคืนนี้ไม่เคยมีมาก่อน	 แม้ผู้ที่ปรากฏให้เป็นเรื่องในนิมิต	 
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กเ็ป็นบคุคลทีแ่ปลกเหลอืทีจ่ะประมาณถกู	ทัง้รูปร่างกใ็หญ่โตกว่ามนุษย์ธรรมดาเอามาก	 
ทัง้ความสงูก็สงูเสมอกฏิุตกึสองชัน้ทีท่่านพกัอยู	่ซึง่นับว่าเกินประมาณทีม่นุษย์ในโลก
จะเป็นได้	ลักษณะท่าทางก็น่ากลัวมาก	ค�าพูดที่เขาพูดกับท่านผู้ทรงศีลและมีอ�านาจ
ทางธรรมภายในใจ	ก็เป็นค�าพูดที่เฉียบขาดบาดใจ	แม้จะเป็นค�าพูดกันอย่างสามัญ 
ธรรมดามิได้เป็นค�ากระแทกแดกดัน	 ก็ยังเป็นค�าพูดที่เต็มไปด้วยอ�านาจราชศักด์ิ
อยู่น่ันเอง	 เป็นที่น่ากลัวและเกรงขามหาผู้เสมอมิได้ในแดนมนุษย์	 ในวันน้ันทั้งวัน 
พระมหาเถระภาวนาและใคร่ครวญกบันิมติอย่างไม่ยอมขยบัเขยือ้นไปมาในทศิทางใด	 
มีความสนใจและเศร้าใจในเหตุการณ์เป็นอันมาก	 ประหน่ึงน่ังดูเปลวไฟนรกก�าลัง 
เผาผลาญสัตว์โลกอยู่ในขณะน้ันอย่างน่าใจหาย	 ทั้งรอเวลาที่เหตุการณ์น้ันจะมาถึง
ตามก�าหนดเวลาที่ทราบไว้ในค�าฝัน

	 กรรมช่างรู้ซอกแซกไปจนกระทัง่เวลานาทขีองนาฬิกาในเมืองมนุษย์ตบีอกเวลา 
อะไรเช่นน้ัน	พอเวลา	๓	ทุม่เศษนิด	กเ็หน็พระองค์ทีท่ราบเหตกุารณ์ด้วยกนัวิง่ตะลตีะลาน 
ขึ้นมากุฎีที่ท่านพระมหาเถระ	 พร้อมกับเรียนข้ึนด้วยเสียงสั่นเครือแทบจะไม่เป็น 
เสยีงมนุษย์ว่า	เณรสมเจ็บท้องถ่ายออกมาเป็นเลอืดสดๆ	มอีจุจาระตดิออกมาเลก็น้อย 
และเร่ิมไปส้วมได้สองคร้ังแล้ว	กระผมก็รีบมาน่ี	อาการเป็นทีน่่าวติกมาก	และการถ่ายน้ัน 
ห่างระยะกันเพียง	 ๕	 นาทีเท่านั้น	 จึงน่าวิตกมาก	 พระมหาเถระถามว่าเธอเริ่มเป็น 
เวลาเท่าไร	 เร่ิมเวลา	 ๓	 ทุ่ม	 ตามเวลาที่นิมิตบอกไว้ไม่มีผิดเลย	 พระเรียนท่าน	 
พอจบประโยคค�าพูด	 ทั้งพระมหาเถระและพระที่มาตามก็รีบวิ่งลงไปกุฎีเณรสมและ 
ถามอาการ	เณรกเ็ล่าถวายว่า	เหน็จะไม่พ้นคืนวนัน้ีแน่	เพราะความรู้สกึทีเ่คยมีต่อโลก 
ปรากฏว่าเริ่มขาดความสืบต่อกันหมดแล้ว	ความหวังที่จะได้อยู่ในโลกอีกต่อไปไม่มี
ความรู้สึกเลย	มีความจากไปเท่านั้นที่เต็มอยู่ในธาตุขันธ์และจิตใจ	ท่านก็เตือนเณร
เพื่อมีสติในเวลาดับขันธ์ด้วยอุบายที่เข้าใจไว้ก่อนแล้วว่าจะไปไม่รอดดังนิมิตบอก	 
อบุายทีท่่านสอนเณรกพ็อเหมาะสมกบัเหตกุารณ์ทีก่�าลงัเป็นไปอยูอ่ย่างเร่งรีบประหน่ึง
แทบจะหายใจไม่ทัน	 ต้องส้วมบ่อยที่เต็มไปด้วยเลือดสดทั้งน้ัน	 การเจ็บปั่นป่วน
อยู่ภายในน้ัน	 เหมือนมีเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ตั้งโรงงานและท�างานอยู่ภายในด้วย
เครื่องจักรชนิดต่างๆ	ที่หมุนไม่มีการหยุดยั้ง	 ประหนึ่งอวัยวะภายในจะขาดออกมา 
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เป็นจุณวิจุณต่อหน้าต่อตาฉะน้ัน	 มหาเถระก็รีบให้โอวาทอย่างกะทัดรัด	 ถือเอาแต่
ใจความซึ่งพอจะน�ามาเขียนไว้เท่าที่จ�าได้ว่า	โรคชนิดที่เณรเป็นนี้	เราเองก็ไม่เคยพบ 
เคยเห็นมาก่อน	คงจะเป็นโรคกรรมตามทันกระมัง	ที่อยู่ๆ	ก็เป็นขึ้นมาอย่างปุบปับ
เช่นน้ี	 การถ่ายแทนที่จะเป็นเหมือนธรรมดาที่โลกเคยเป็นกัน	 แต่แล้วก็กลายเป็น 
เลือดสดๆ	 ร้อนๆ	 ออกมาโดยไม่ฟังเสียงหยูกยาอะไรเลยเช่นนี้	 ก็น่าแปลกใจและ
น่าวิตกอยู่มาก	เพื่อความไม่ประมาทและความไม่พลาดท่าเสียที	หากถึงคราวจ�าเป็น
จริงๆ	เณรจงตัง้สตใิห้ดีและทลูอาราธนาพระพทุธเจ้าองค์ประเสริฐสดุเข้ามาไว้ทีด่วงใจ	 
โดยบริกรรมว่า	“พุทโธๆ”	อย่าให้เผลอ	เผื่อตายก็ขอให้ตายกับท่านที่เป็นองค์สรณะ 
ของใจและยึดไว้จนสิ้นลม	 น้ีแลจะช่วยเณรได้	 อย่างอื่นเรามองไม่เห็น	 นอกจาก 
พระธรรมดวงเอกน้ีเท่าน้ัน	 แม้จิตเณรจะหมดความหวังที่จะอยู่กับโลกต่อไปก็ตาม	
แต่จิตอย่าให้หมดความหวังพึ่งพุทโธ	และให้ตายกับพุทโธนี้เท่านั้น	 เณรอย่าเสียใจ 
เพราะการตายนี้	โลกทั้งโลกจะต้องตายเหมือนเณรนี้ทั้งนั้น	จะต่างกันอยู่บ้างก็เพียง
ก่อนและหลัง	 แม้เราเองผู้ก�าลังสอนเณรอยู่ขณะน้ีก็ต้องตายเช่นเดียวกับเณร	 และ 
เราก็ก�าลังเตรียมตัวก่อนตายด้วยความไม่ประมาทในการบ�าเพ็ญภาวนาและความดี
อย่างอื่นที่เราสามารถอยู่แล้ว	 เณรประนมมือรับโอวาทของท่านด้วยท่าทางอันสงบ
ยิ้มแย้ม	และบริกรรมภาวนาด้วยท่าทางองอาจกล้าหาญ	ไม่สะทกสะท้านต่อโรคและ 
มรณภัย	 ซึ่งเป็นที่น่าสงสารเหลือประมาณอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูก	 ถึงกับน�้าตา
พระมหาเถระและพระทีรู้่เหตกุารณ์ด้วยร่วงพรูลงในขณะน้ัน	ซึง่เป็นเวลาเดยีวกนักบั 
ขณะที่เณรจะสิ้นลมด้วยท่าอันสงบตลอดมา	นับแต่ขณะที่ได้รับโอวาทจากมหาเถระ 
เป็นต้นมา	ในเวลาประมาณ	๔	ทุม่พอดี	ธรรมสงัเวชได้เกดิแก่พระมหาเถระและพระเณร	 
ตลอดประชาชนที่ไปเยี่ยมอาการของเณร	 สุดวิสัยที่จะอดกลั้นไว้ได้ในเวลาน้ัน	 
เพราะความสงสารสุดจะกล่าว	 เฉพาะมหาเถระเกิดความสลดใจต่อกรรมซึ่งเป็น 
สิง่ลกึลบัเหลอืวสิยัทีค่นธรรมดาสามัญจะทราบได้	แม้จะเป็นทางนิมติฝัน	แต่กช่็างตรง 
ตามค�าบอกและเวลาอะไรเช่นน้ัน	 ทั้งที่เคยเชื่อกรรมอย่างฝังใจมาก่อนอยู่แล้ว	 
ยิ่งมาเห็นเรื่องเณรเป็นประจักษ์พยาน	ก็ยิ่งท�าให้ซึ้งต่อกรรมที่เกี่ยวพันต่อชีวิตจิตใจ
ของมวลมนุษย์ว่าเป็นเหมือนผักปลาเคร่ืองสังเวยต่อกรรมไม่มีทางหลีกเลี่ยง	 และ
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ไม่มีสิ่งใดในตัวมนุษย์ปุถุชนจะฉลาดรู้และแผลงฤทธิ์ว่าตัวมีอ�านาจเหนือกรรม 
ผู้ครองไตรภพแต่ผู้เดียว	 ท่านได้ยึดเหตุการณ์ที่ประสบนั้นเป็นเทวทูตหรือธรรมทูต 
เคร่ืองเตอืนสตอินัยอดเยีย่มประจ�าใจตลอดมา	ชวีติร่างกายจิตใจทัง้มวลอนัเป็นสมบตั ิ
ประจ�าองค์ท่าน	 ได้อุทิศต่อความเชื่อกรรมโดยสิ้นเชิง	 ไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อ 
การหลบหลกีปลกีตวัแต่อย่างใด	แต่เป็นความเชือ่และม่ันใจอย่างมัน่คงว่า	ถงึอย่างไร
ก็ขอให้ได้บ�าเพ็ญความดีอย่างสมใจเสียก่อน	 ก่อนยมบาลหรือพระยากรรมจะมา 
เอาตวัไป	จะไม่ต้องเสยีใจภายหลงัว่าเรายงัขาดอะไรบ้างบรรดาความดทีีค่วรท�าในชวีติ 
ทีล่มหายใจยังครองตวัอยู	่เผ่ือเวลาสิน้ลมจะได้สิน้เร่ืองกงัวลไปพร้อมๆ	กนั	เท่าทีชี่วติ 
ได้รับความผ่อนผันจากเหตกุารณ์ทีน่่าสลดสงัเวชใจเหลอืประมาณมา	และได้มโีอกาส
บ�าเพ็ญพรหมจรรย์ตามหน้าที่ของนักบวชมาถึงวันน้ี	 นับว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาพอ 
จะอวดตัวเองได้ว่ามิใช่ผู้ขโมยกรรมอันลามกที่ตนสร้างไว้มาเกิดโดยไม่ยอมรับโทษ 
ให้สิ้นกรรมก่อน	 แต่เป็นผู้มีกรรมพามา	 พาอยู่	 และพาไป	 เหมือนโลกที่มีกรรม 
ทัว่ๆ	ไป	น่ีเป็นค�าร�าพงึร�าพันของพระมหาเถระทีไ่ด้รับจากเหตกุารณ์ของเณรแล้วน�ามา 
พร�่าสอนตน	 ซึ่งเป็นอุบายที่น่าจับใจไพเราะอย่างยิ่ง	 ยากจะได้พบบุคคลและอุบาย
ท�านองน้ี	แม้ผู้เขยีนเองกอ็ดจะวาดภาพไปตามด้วยความสลดสงัเวชมไิด้	และยงัรู้สกึ
ประทับใจตลอดมาทั้งๆ	ที่เชื่อกรรมอยู่แล้วตามศรัทธาอ�านวย

	 ตามหลักคติธรรมดา	 คนเราเมื่อยังช่วยตัวเองไม่ได้ก็จ�าต้องพึ่งพิงผู้อื่น	 เช่น 
เด็กพึ่งผู้ใหญ่เป็นต้น	 ถ้ายังเชื่อตัวเองไม่ได้ก็ควรแสวงหาผู้ที่ควรเชื่อถือได้เป็นที่
ยึดเหน่ียวเกี่ยวเกาะ	 จะหาญท�าไปโดยล�าพังคนเดียวทั้งที่ไม่แน่ใจ	 ย่อมเป็นความ
ไม่ปลอดภัย	 หากเสียไปไม่ว่าจะเสียไปน้อยมากเพียงไร	 ย่อมท�าความเสียหายและ 
บกพร่องแก่ตนและผู้อืน่น้อยมากเท่าจ�านวนหรือขนาดทีเ่สยีไปน้ันๆ	ฉะน้ัน	ค�าว่าเสยีไป	 
ไม่ว่าสมบัติหรือสิ่งของใดๆ	เสียไป	หรือตัวเสียไป	ใครเสียไป	หรืออะไรๆ	เสียไป	
ไม่ใช่ของดีที่ควรปรารถนากัน	 โลกถือว่าเป็นสิ่งไม่ควรทั้งนั้น	จึงควรท�าความสนใจ 
เป็นพเิศษในค�าว่าเสยีไป	สมมตุว่ิาสมบตัเิงินทองของเราเสยีไป	สตัว์สาราสงิส�าหรับใช้ 
การใช้งานเพื่อค�้าประกันชีวิตของเราเสียไป	รถราราคาแพงๆ	เสียไป	ลูกหญิงลูกชาย
เสียไป	ภริยาหรือสามีคู่ชีวิตของเราเสียไป	พ่อแม่เสียไป	ญาติมิตรที่สนิทไว้ใจเสียไป	 
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การงานของเราเสียไป	 รายได้ของเราเสียไป	 สิ่งต่างๆ	 ที่อยู่ในกรรมสิทธิ์หรืออยู่ใน
ความรับผิดชอบของเราเสียไป	เหล่านี้ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะสูญเสียไปน้อยมาก	และ 
ไม่ว่าจะเสียไปด้วยกรณีใดๆ	 เราต้องเสียไปด้วยกับสิ่งเหล่าน้ัน	 คือเราต้องเสียใจ 
เป็นทุกข์ไปด้วยตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน	 เพียงสมมุติข้ึนเป็นตัวอย่างเทียบเคียง 
ความเสยีไปเท่าน้ัน	กจ็ะมองเหน็ภาพของสิง่ทีเ่สยีไป	และมองเหน็ใจเราผู้เป็นเจ้าของ
ที่รับผิดชอบว่าเป็นภาพที่ไม่พึงปรารถนา	 แถมยังจะเปิดช่องให้ภาพสมมุติขึ้นน้ัน 
กลายเป็นความจริงขึน้มา	แล้วใจของเราจะเป็นเช่นไรบ้าง	ซึง่พอจะเดาได้อย่างไม่ผิด	 
คนเราถ้าเดาอย่างน้ีเรียกว่าเดาไม่ผิด	เพราะเดามเีหตผุลทีเ่รียกว่าปัญญา	ความคาดการณ์ 
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหาย	จดัว่าเป็นความฉลาดรอบตัวและกิจการ
ที่ท�าตลอดสิ่งที่ตนเกี่ยวข้องทั่วไป	 ปัญญาน่ีแลที่ทางพุทธศาสนาชมเชยอย่างยิ่งและ
ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับบุกเบิกอุปสรรคเครื่องกีดขวางต่างๆ	ทั้งภายนอกและ 
ภายในให้เตยีนราบไปได้	และปัญญาน้ีแลเป็นผู้เพกิถอนกรรมทีไ่ม่พงึปรารถนาทัง้หลาย 
ให้หมดสิ้นไปจากใจ	 ความเกิดไม่หยุด	 ความตายไม่ยอมลดระดับและมีปริมาณ 
เพิม่ขึน้เป็นล�าดับตามจ�านวนความเกิดซึง่เป็นผู้เปิดทาง	ตลอดความทกุข์ไม่มีประมาณ
ที่เกิดตามและท�าลายสุขภาพทางกายทางใจของสัตว์	ก็เพราะความรกรุงรังของกิเลส
อาสวะเป็นผู้บงการและฝังเชื้ออยู่ภายในใจ	 สนุกปลูกบ้านสร้างเรือน	 สร้างโรงหนัง 
โรงลิเกละครและโรงอะไรร้อยแปดบนหัวใจ	 ก็เพราะมิได้น�าปัญญาเข้าไปขับไล ่
กวาดต้อนท�าลายเสยีบ้างให้เบาบางลงพอมคีวามสขุทางกายทางใจ	ไม่ดิน้รนกวดัแกว่ง
เหมือนกังหันถูกลมพัด	ทั้งๆ	ที่มีสิ่งบ�ารุงเพื่อความอยู่สบายเท่าที่ควรบ้าง

	 บางท่านเกดิความสงสยัในการเกดิตายหนักๆ	เข้า	จนกลายเป็นความเหน็ดิง่ลง 
ว่า “ตายแล้วสูญ ไม่มีทางเกิดเป็นอะไรได้อีก”	 ก็มี	 โดยให้เหตุผลว่า	 เพราะเวลา 
คนตายแล้ว	อะไรก็ถูกไฟเผาเป็นจุณวิจุณไปหมดดังนี้	ผู้เขียนได้ยินและซักถามเอง	 
แต่ก็ไม่ปรากฏมีเหตุผลอะไรนกัเลย	ฟังแล้วน่าสงสารมากที่ท่านผู้นัน้ยังมีหวังอะไรๆ	
กบัโลกเขาอยูอ่ย่างมนุษย์ทัว่ๆ	ไป	ทัง้น้ีอาจจะยดึเอาภาพของคนทีต่ายแล้วปราศจาก
ความรู้สึกโดยประการทั้งปวง	 แม้ถูกไฟเผาก็กลายเป็นเถ้าทั้งที่เห็นว่าตายแล้วสูญ	
ความเห็นเช่นน้ีอาจจะยึดเอาภาพของคนตายแล้วปราศจากความรู้สึกโดยประการ 
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ทั้งปวง	และเวลาถูกไฟเผาไหม้ไปแล้ว	อวัยวะกลายเป็นเถ้าถ่านไปหมด	ไม่ปรากฏ 
มีอะไรเล็ดลอดไปเกิดได้อีกพอจะเชื่อได้ว่าคนตายแล้วไม่สูญ	 ทิฐิความเห็นผิดน้ี
ส�าคัญมาก	ท�าคนให้เสียไปอย่างสดๆ	ร้อนๆ	มากมาย	ฉุดไม่ได้	ไล่ไม่จน	แต่เวลา 
จะจนก็มาจนกับตัวเองอย่างหาทางออกไม่ได้	 จนต่อความทุกข์ซึ่งเป็นสาเหตุมา
จากความเห็นผิดที่มีกิเลสเป็นผู้บงการให้ท�า	 ซึ่งไม่มีมนุษย์และสัตว์ตัวใดต้องการ	 
แต่ก็จ�าต้องรับผลนั้นๆ	เฉพาะอย่างยิ่งคือใจที่เกิดความทุกข์เพราะความรัก	ความชัง	 
ความโกรธ	 ความเกลียด	 ความกลัว	 เป็นสาเหตุ	 แต่ไม่สามารถละหรือตัดสาเหต ุ
เหล่าน้ันออกจากใจได้ด้วยวธิทีีถ่กู	ตลอดสิง่ทีก่ล้าคิด	กล้าพดู	กล้าท�าต่างๆ	ทัง้ทีเ่หน็ 
ว่าไม่ถูกไม่ควร	 ล้วนเป็นสิ่งที่จ�าต้องยอมให้สิ่งนั้นๆ	 ผลิตผลเป็นทุกข์อย่างอิสรเสรี
โดยไม่ถกูจ�ากดัปัดเป่าเสยีบ้างเลย	และเป็นอนัยอมรับไปในตวัทัง้ทีไ่ม่ปรารถนา	น้ีแล 
คือความจนต่อเรื่องของตัว

	 การตาย	จะสูญหรือไม่สูญตามความส�าคัญของใจที่ไม่มีขอบเขตเป็นผู้คิดและ
ผลิตขึ้น	 ย่อมเป็นภาระจ�าต้องยอมรับผลของมันโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ว่าตนสร้างกรรม 
หรือไม่จากความคิดผิดนั้นๆ	ความคิดเห็นและความส�าคัญต่อสิ่งต่างๆ	นั้นเป็นการ 
สร้างกรรมอยู่โดยดี	 ผลจะสูญสิ้นไปไม่ได้	 แม้จะเข้าใจว่าตายแล้วสูญอยู่วันยังค�่า	 
ก็ยังถือว่าเป็นการสร้างกรรมเพื่อตัวเองอยู่วันยังค�่าอยู่น่ันเอง	 ความจริงเราเป็น 
ผู้รับผิดชอบตัวเราเองทุกกรณี	 จึงควรทราบวิธีปฏิบัติต่อตัวเอง	 เฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏิบตัต่ิอใจซึง่เป็นหลกัใหญ่	ควรได้รับความสนใจเป็นพเิศษ	เพราะเป็นผู้จะด�ารงตวั 
ต่อไปโดยไม่มีก�าหนดว่าเท่าน้ันกัปเท่าน้ีกัลป์	 เน่ืองจากใจมิได้อยู่ในกฎเกณฑ์ของ 
ขอบเขตแห่งสถานที่กาลเวลา	แตเ่ป็นอกาลโิก	โดยล�าพังตนเองตามธรรมชาติ	ดงันัน้ 
การที่ผู ้หน่ึงผู้ใดจะเข้าไปจับจองยึดครองเอาตามอ�านาจด้วยความส�าคัญใดๆ	 
ทีป่ราศจากเหตผุล	มคีวามส�าคญัว่า	“ตายแล้วสญู”	เป็นต้น	จึงอดไม่สบายใจด้วยไม่ได้	 
ทัง้น้ีเพราะไม่เหน็ความส�าคญัของใจตลอดมาพอสมควร	ทัง้ด้านความผาดโผนโลดเต้น	 
ทั้งด้านความสงบสุขอันเกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวข้องพาให้เป็นไป	ว่าเป็นธรรมชาติที่สามารถ
แสดงฤทธิไ์ด้อย่างมหศัจรรย์เกนิความคาดหมายใดๆ	เราพอทราบฤทธิเ์ดชของใจได้ 
จากการฝึกอบรมตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยวิธีต่างๆ	 ด้วยความสนใจ	
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โดยเร่ิมสังเกตแต่ต้นที่ใจยังไม่เคยได้รับการอบรมศึกษามาเลย	 กิริยาที่แสดงออก 
ด้วยก�าลังความผลักดันของฤทธิ์เดชฝ่ายต�่าที่มีภายใน	 รู้สึกว่ารุนแรงมากมายแทบ 
ทกุอารมณ์ทีใ่จต้องการ	โดยมไิด้ค�านึงว่าผิดหรือถกู	ต้องแสดงความบกพร่องต้องการ
ออกมา	ทั้งวิธียุแหย่ก่อกวนต่างๆ	ทั้งวิธีท�าลายตัวเองให้เสียหายย่อยยับแบบไม่รู้จัก 
ยับยั้งชั่งตวงบ้างเลย	 ทั้งจะเอาให้ได้สมใจโดยไม่ค�านึงว่าควรหรือไม่แม้เพียงใด	 
พยายามเขย่าก่อกวนด้วยอารมณ์ต่างๆ	 ไม่มีประมาณ	 จนเป็นที่น่าร�าคาญมาก	 
แทบตัง้ตวัไม่ตดิในบางคร้ัง	ฉะน้ัน	คนเราจึงมีทางเสยีได้เพราะความผาดโผนรุนแรง
ของอารมณ์ภายในใจดวงพยศเขย่าอย่างไม่ปรานีปราศรัยหรือโอนอ่อนผ่อนเบาต่อ 
ใครๆ	เลย	พอได้รับการอบรมฝึกฝนด้วยธรรมโดยวธิต่ีางๆ	โดยมกีารอนุโลมตามบ้าง 
ไม่หักล้างจนเกินไป	 เป็นเพียงสอดส่องดูด้วยเหตุผลเพื่อไม่ให้เสีย	 มีการหักห้าม 
ด้วยเหตุผลไม่ปล่อยตามใจบ้าง	 มีการหักห้ามบังคับกันอย่างรุนแรงด้วยเหตุผล 
แบบเอาตายเข้าเป็นประกันบ้าง	 ในบางคร้ังจิตยอมจ�านนและท�าตามค�าสั่งที่ต้อง
ด้วยเหตุผลไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนตามใจชอบ	ในบางกาลจิตพาลหาเรื่องว่าเราจะทรมานให้ 
เขาตายโดยไม่เกิดประโยชน์	 และแสดงการต่อสู้	 ถ้าเขาชนะเราด้วยพลการก็จ�าต้อง
ผ่อนไปบ้าง	 เพราะก�าลังสติปัญญายังมีไม่พอ	 ต้องยอมทนทุกข์เสียใจไปบ้าง	 และ 
คดิมุมานะผูกอาฆาตไว้แบบนักธรรมว่าคราวน้ีเรายอมให้เขาไป	แต่คราวหน้าต้องปราบ 
ให้อยู่มือ	แบบให้เข็ดหลาบด้วย	แบบยอมจ�านนด้วย	ฝืนกันไปไสกันมา	ผลัดกันรุก 
ผลดักนัรับ	ผลดักนัแพ้	ผลดักนัชนะ	ไปท�านองน้ัน	ด้วยความเพยีรพยายามไม่ลดละ	 
นานไปใจก็ค่อยยอมรับธรรมเข้าสู่ตน	 โดยการยอมรับเหตุผลไปวันละเล็กละน้อย	 
นานไปความฝ่าฝืนด้ือดึงก็เบาลง	เพราะเหตผุลพาให้เป็นไป	และหายพยศลดทฐิมิานะ 
ความคดิเหน็ทีช่ัว่ลงไปทกุวนัคืนเดอืนปี	ความเคยชินต่อการฝึกฝนอบรม	ต่อการส�ารวม 
ระวังตนด้วยธรรม	 ต่อความอดกลั้นขันตี	 ต่อความพากเพียรและต่อสิ่งเก่ียวข้อง 
ทีเ่หน็ว่าเคยเป็นพษิเป็นภยั	ย่อมซมึซาบเข้าสูจิ่ตใจทกุวนัเวลา	และนับวนักลายเป็นใจ 
ที่มีธรรมและอ่อนโยนน่ิมนวลต่อตนเองและผู้อื่นไปเป็นล�าดับ	 ใจไม่ชอบก่อกรรม
ก่อเวรกับผู้ใด	ไม่ชอบเบียดเบียน	ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ตลอดสัตว์ที่
อยู่ร่วมโลก	ทั้งที่เคยเป็นมาในทางไม่ดีจนชินใจไม่นึกว่าจะกลับตัวได้	แต่ใจที่ได้รับ 
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กระแสธรรมเข้าสูต่นโดยสม�า่เสมอด้วยการอบรมฝึกฝน	กค่็อยๆ	เปลีย่นความคดิเหน็ 
ทีเ่ป็นฝ่ายชัว่มาเป็นฝ่ายดีโดยล�าดับ	มีความสงบสขุเป็นเพือ่นอยูร่่วมใจ	มคีวามเมตตา
สงสาร	มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ตลอดสัตว์ทั้งหลายเป็นธรรมคู่ใจ	มีความ 
เป็นอยู่อย่างง่ายๆ	 ไม่ฟุ้งเฟ้อเผลอตัวกับสิ่งที่เคยเผลอและเคยเสียเปรียบมาแล้ว
ไม่ชอบท�าในสิ่งไม่มีเหตุผลในทางไม่เกิดประโยชน์	 ไม่ชอบเพ่งเล็งโทษคนอื่น
มากกว่าเพ่งเล็งโทษของตัว	 ไม่ชอบมองคนอื่นไนแง่ร้าย	 แต่ชอบมองในแง่เหตุผล	
ทั้งที่เคยชอบเพ่งเล็งในแง่ตรงข้ามเสมอมาตามนิสัยของคนมีกิเลสที่ชอบเข้าข้าง 
ตัวเองเสมอมา	แต่ธรรมเป็นมัชฌิมา	มีความเป็นกลาง	มีความสม�่าเสมอเป็นที่ด�ารง	 
ผู้บ�าเพ็ญธรรมจนเห็นผลประจักษ์ใจข้ึนโดยล�าดับ	 ย่อมเปลี่ยนแปลงจิตใจให้ 
กลบักลายตวัเองไปตามธรรมวนัละเลก็ละน้อยเท่าทีธ่รรมเข้าสูใ่จเพยีงไร	จนกลายเป็น 
ผู้มีความรู้ความเห็นตรงตามธรรมคือหลักความจริงไม่เอนเอียง	 เป็นผู้สม�่าเสมอ
ไม่ล�าเอียงทั้งต่อตัวและต่อสิ่งภายนอก	 โดยเห็นเป็นสิ่งเสมอกันตามหลักธรรมชาต	ิ
การมองดูตัวด้วยธรรมกับสิ่งเกี่ยวข้องดีช่ัวที่พัวพันไม่มีวันลดละ	 จนกลายเป็น
คนไม่มีเวลาลดละความเพียรทั้งกลางวันกลางคืน	 ยืน	 เดิน	 น่ัง	 นอน	 กิเลส 
ความลามกโสมมมีมากน้อยภายในใจย่อมทราบได้จากการสังเกตสอดรู้ด้วยสติ
ปัญญาไม่ลดละล่าถอย	และถอดถอนขึน้เป็นระยะๆ	แม้ความส�าคญัว่า	“ตายแล้วสญู”  
ที่เป็นความสกปรกโสมมของกิเลสประเภทหน่ึงซึ่งแอบมาตั้งรากฐานบ้านเรือน 
อยู่ภายในใจ	กถ็กูขบัไล่ไสส่งออกจนหายซากไปจากใจ	สดุท้ายแทนทีใ่จจะสญูสิน้ไป
ไม่มีเหลือ	แต่กลับเป็นฝ่ายกิเลสตัวกล้าหาญอาจเอื้อมกล่าวตู่ว่า “ตายแล้วสูญ”	นั้น
สูญสิ้นไปจากใจเสียเอง	ใจที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สูญสิ้นเลยกลับเป็นใจที่บริสุทธิ์
วิมุตติพุทโธขึ้นมาทั้งดวง

	 พทุโธดวงน้ีแลทีท่�าพระสทิธตัถะให้เป็นศาสดาสอนธรรมแก่โลก	ธรรมทีโ่ลกได้ 
กราบไว้บูชาฝากเป็นฝากตายตลอดมาจนถึงพวกเรา	ก็สถิตอยู่กับพระทัยดวงวิมุตติ 
พทุโธของพระพทุธเจ้าน่ันแล	พระองค์ทรงอาราธนาออกมาประกาศเป็นธรรมสอนโลก	 
พระสาวกและชาวเราจึงได้สดับตรับฟังและปฏิบัติตามจนเกิดความรู้ความเห็นไป 
ตามสติปัญญาของตนๆ	 ตลอดปัจจุบันน้ี	 ส่วนกิเลสโสมมประเภทหลอกลวงว่า 
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ตายแล้วสูญน้ัน	 ไม่ปรากฏว่าได้ส�าเร็จเป็นความบริสุทธิ์พุทโธข้ึนมาและสั่งสอนโลก 
ให้ได้กราบไหว้บ้างเหมือนใจดวงที่ถูกกล่าวหาว่า	 “สูญ”	 แต่กลับหายซากไปแบบ
สูญสิ้นจากใจดวงส�าเร็จเป็นพุทโธ	 ไม่มีวันกลับมาครองอ�านาจหลอกลวงได้อีกแล้ว	 
สรุปแล้วก็คือสิ่งหลอกลวงน่ีแลเป็นสิ่งที่สูญสิ้นไป	 จิตใจจะสูญสิ้นไปไม่ได้	 แม้ยัง 
ไม่บริสทุธิก์ต้็องท่องเทีย่วไปตามกรรมอนัเป็นสิง่เกีย่วข้อง	ดงัทีโ่ลกให้นามว่าเกดิตาย 
น่ันแล	 ใจมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกได้ตามสิ่งที่เข้าไปแทรกซึม	 ถ้ากิเลสอาสวะ
เข้าไปแทรกซึม	 ใจก็เป็นอาการของกิเลสหรือเป็นกิเลสไปตามแต่กิเลสประเภทนั้นๆ	 
ชอบแสดงอาการอย่างใด	ใจกแ็สดงอาการอย่างน้ัน	ถ้าธรรมเข้าไปแทรกซมึใจ	ใจกเ็ป็น 
อาการของธรรมหรือเป็นธรรมขึ้นมา	 ดังที่ได้อธิบายมาเป็นล�าดับเกี่ยวกับใจที่ยัง 
ไม่เคยได้รับการอบรม	และได้รับการอบรมมาเป็นชัน้ๆ	ตลอดจนได้รับการอบรมอย่าง
สมบูรณ์เต็มที่แล้ว	ใจย่อมแสดงความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกไปตามธรรมเป็นล�าดับ 
จนถึงขั้นตายตัว	 คือ	 แก่นใจ	 แก่นธรรม	 แก่นคน	 ยอดใจ	 ยอดธรรม	 ยอดคน	 
ถ้าเป็นหญิงก็คือยอดหญิง	 เป็นชายก็คือยอดชาย	 เป็นพระก็คือยอดพระ	 เป็นเณร 
ก็คือยอดเณร	ผิดกับยอดใดๆ	ในไตรภพ	ท่านผู้ประสงค์อยากเป็นยอดคนก็กรุณา
สนใจปฏิบัติต่อใจให้ถูกทาง

	 ผลที่เกิดจากการอบรมฝึกฝนตนด้วยธรรมไม่ลดละความพยายาม	ย่อมท�าให้ 
คนชั่วกลายเป็นคนดี	ใจชั่วกลายเป็นใจดี	และท�าให้ผู้มีธรรมอยู่แล้วกลายเป็นคนดี 
ขึน้ไปไม่มทีีส่ิน้สดุ	จนกลายเป็นคนอศัจรรย์	ใจอศัจรรย์	ลอืกระฉ่อนทัว่ไตรโลกธาตุ	 
ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เป็นตัวอย่าง	 อย่างน้อยใจมีเหตุผลเพียง 
อย่างเดียว	 ภาระที่เกี่ยวข้องกับตัวน้อยมากซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของใจเป็น 
ผู้ด�าเนินงาน	 ย่อมกลายเป็นสิ่งที่มีเหตุผลและสะดวกราบรื่นไปตามเราผู้เป็นเจ้าของ	
ครอบครัว	 ผัวเมีย	 ลูกเต้าเหล่ากอในครอบครัวอยู่ร่วมกันด้วยธรรมคือเหตุผลเป็น 
เคร่ืองปกครองเชื่อมโยง	 ย่อมมีความผาสุกเย็นใจ	 สามีก็มีเหตุผลเป็นสมบัติ 
เคร่ืองด�าเนิน	ภริยากม็เีหตผุลเป็นสมบตัเิคร่ืองด�าเนิน	ลกูๆ	ต่างกมี็เหตผุลเป็นสมบตัิ
เคร่ืองด�าเนิน	ไม่น�ายาพษิคอืความอยากแบบน�า้ล้นฝ่ังมาท�าลายกนั	ไม่น�าความปล่อย
ตามใจชอบแบบไม่มีฝั่งมีฝาเข้ามาท�าลายกัน	ครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกเต้าเหล่ากอ 
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ในครัวเรือนน้ันๆ	 ย่อมมีความผาสุกเย็นใจ	 สมกับมีสามีไว้เพื่อความอบอุ่นพูนผล
เป็นต้นสกุลในครอบครัว	มีภริยาไว้เพื่อความปลอบโยนรบเร้าในคราวมีทุกข์ให้เกิด
ความผาสุกเย็นใจ	 มีบุตรธิดาไว้เพื่อระบายคลายทุกข์มีความผาสุกและอบอุ่นใน
ครอบครัว	และสมกับทุกคนมิได้มุ่งปรารถนาที่จะหาสามีมาท�าลายหัวใจ	และสังหาร 
ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้บอบช�้าและล่มจมไป	 และหาภริยามาท�าโทษโกรธกร้ิวหิ้วกระเป๋า
สมบตัทิีส่ามหีามาได้วิง่ตามชายชูเ้พือ่เป็นหญงิบ�าเรอ	จนสามไีม่มเีงินทองเหลอืตดิตวั
พอได้เป็นค่าเสบียงเลี้ยงลูกๆ	 แม้เพียงบาทเดียว	 ลูกก็มิได้เป็นลูกวอดวายท�าลาย
ทรัพย์ของพ่อแม่ให้ล่มจมฉิบหาย	ต่างฝ่ายต่างมสีมบตัคืิอธรรมในใจเป็นเคร่ืองบ�ารุง 
ส่งเสริมน�้าใจซึ่งกันและกัน	 ครอบครัวผัวเมียและลูกเต้าเหล่ากอครัวเรือนน้ันๆ	 
แสนสบายหายกังวลห่วงใย	เพราะไม่มีไฟภายในเกิดขึ้นเผาผลาญกัน	ต่างคนต่างมี
ความสขุความส�าราญ	ปราศจากความร�าคาญเคร่ืองก่อกวนต่างๆ	ต่างคนต่างประกอบ
การงานตามหน้าที่ของตน	 ต่างคนต่างแสวงหารายได้มาค�้าจุนอุดหนุนครอบครัว	 
สมบตัไิม่มทีางร่ัวไหลเข้าปากแร้งปากกา	การจ่าย	จ่ายไปน้อยมากเพยีงใด	ผลทีเ่กดิจาก 
การจ่ายก็กระจายความสุขไปตลอดครอบครัว	 เมื่อต่างคนต่างมีธรรมเคร่ืองด�าเนิน
ทางความประพฤต	ิไม่ปีนเกลยีวไปจากเหตผุลคือความถกูต้อง	เร่ืองทะเลาะววิาทกนั 
ก็ไม่มี	ความอยู่ดีกินดีก็มีทางด�าเนินไปโดยสะดวก	ผู้อุตส่าห์อบรมตนด้วยธรรมทาง
ความประพฤติได้เพียงเท่านี้	ก็เห็นเป็นสุขอยัมภทันตา	สามีก็ไม่กริ้ว	ภริยาก็ไม่โกรธ	 
ต่างไม่แสวงหาโทษมาทับถมโจมตีกันด้วยเร่ืองต่างๆ	 น่ีคือสวรรค์ในครอบครัวแห่ง
เมืองมนุษย์เรา	 ท่านผู้ไม่เคยเห็นสวรรค์วิมานบนสวรรค์	 ก็โปรดสนใจปฏิบัติตัวให้ 
ถูกต้องตามคลองธรรมทีเ่หมาะกบัฐานะของตน	ท่านจะได้ชมสวรรค์วมิานในครัวเรือน 
ของท่านเองที่เต็มไปด้วยเทวบุตรผู้มีใจเป็นธรรม	เทวธิดาผู้มีใจเป็นทิพย์	คือ	สามี
ภรรยามคีวามรักสงวนกนัเทดิทนูน�า้ใจกนั	เหน็อกเหน็ใจกนัว่าเป็นของมคีณุค่ายิง่กว่า 
เพชรนิลจินดา	มอบความเป็นใหญ่ให้ครองด้วยความภมิูใจตามหน้าทีข่องแต่ละฝ่าย 
จะด�าเนินไปตามหน้าที่ที่ชอบธรรมของตน	ลูกๆ	ก็บอกนอนสอนง่าย	ไม่ดื้อดึงฝ่าฝืน	
น่ีแลคือแดนสวรรค์ในเมืองมนุษย์	 แม้จะอยู่ในโลกเดียวกันกับสัตว์ผู้ไม่รู้จักบุญ	 
บาป	ดี	ชั่ว	ก็แตกต่างกันราวฟ้ากับดิน	เพราะมนุษย์เรามีคุณค่าอยู่ที่ความประพฤติ
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ทางกาย	 วาจา	 ใจ	 ที่โลกถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด	 แม้เทวบุตร	 เทวธิดา	
อนิทร์	พรหมอยูบ่นสวรรค์	กต้็องกราบไหว้ท่านผู้มศีลีธรรม	ดงัมีในต�าราว่า	ชาวเทพฯ	 
เป็นหมื่นๆ	แสนๆ	พากันเหาะลอยลงจากสวรรค์ชั้นต่างๆ	มากราบพระพุทธเจ้าและ 
พระอรหันต์ท่านในราตรียามดึกสงัด	 ปราศจากกลิ่นไอมนุษย์ผู้เหม็นสาบไปด้วย 
ความประพฤติที่น่ารังเกียจ	 ไม่ว่าแต่เทวดาเท่าน้ัน	 แม้มนุษย์ผู้มีศีลธรรมยังต้อง
รังเกียจ	 เมื่อทราบไว้อย่างน้ีแล้ว	 เราเองจะได้ส�านึกตัวว่า	 ถ้าเกิดเป็นเรากลายเป็น 
คนที่น่ารังเกียจทางความประพฤติต่อสังคมขึ้นมา	 ก็เท่ากับเราท�าตัวเป็นกองมูตร 
กองคูถเพื่อสร้างความไม่สบายจมูกแก่เพื่อนมนุษย์	 จัดว่าเราท�าบาปกรรมหนักต่อ 
หมู่ชน	ซึง่เป็นการไม่สมควรอย่างย่ิง	แล้วจะได้ท�าความพยายามลดละกรรมประเภทน้ัน 
ไม่ท�าต่อไป	เรื่องชั่วก็ยุติลงเอง	ไม่ก�าเริบ

	 พระพทุธศาสนา	เป็นศาสนาทีส่ัง่สอนโลกมานาน	และรู้สกึจะเป็นศาสนาทีม่เีหตผุล 
และทนต่อการพิสูจน์ในทุกแง่ได้ด	ี พระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศสอนธรรมแก่ปวงชน	
ทรงแสดงทั้งส่วนวัตถุที่ติดแนบอยู่กับตัวคนและสัตว์	ตลอดสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆ	ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ	และเป็นส่วนกลางคือทั่วไป	ซึ่งเป็นวัตถุที่พอมองเห็นได้ด้วยตา	 
เช่น	แสดงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	และเป็นอนัตตา	เป็นต้น	และทรงแสดงส่วน
นามธรรมซึ่งมีอยู่กับตัวเช่นเดียวกัน	คือ	 เวทนา	ความสุข	ทุกข์	อุเบกขา	สัญญา 
ความจ�าได้หมายรู้	สงัขาร	ความคดิปรุงดีชัว่และกลางๆ	ทีเ่กดิอยูภ่ายในใจทกุๆ	ขณะ	 
และวิญญาณ	ความรับทราบสิ่งที่สัมผัสทางตา	หู	 จมูก	ลิ้น	กาย	 ใจ	ว่าเป็นของ 
ไม่เทีย่ง	เป็นต้น	เหมอืนด้านวตัถ	ุนอกจากแสดงวตัถแุละนามธรรมเหล่าน้ีโดยละเอยีด 
ถี่ถ้วนแล้ว	 ยังแสดงนามธรรมอันเป็นตัวการส�าคัญซึ่งเป็นที่เกิดและรับรู้สิ่งทั้งหลาย
ไว้อย่างละเอยีดอกีด้วย	และทรงแสดงด้วยความรู้ความเหน็จริงจากพระทยัทีบ่ริสทุธิ์
สุดส่วน	ไม่มีการคาดคะเนหรือเดาแฝงอยู่ในพระโอวาทเลยแม้แต่น้อย	ผู้เคยได้ยิน 
ได้ฟังมานานพอสมควรดังพวกเรา	 จึงไม่น่าสงสัยและเกิดปัญหาเร้ือรังอยู่ภายใน 
ตลอดมาทั้งผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิด	 แต่ก็อดจะน�าความสงสัยและ 
เร่ืองปลอมแปลงของตนๆ	เข้าไปแทรกธรรมของจริงให้กลายเป็นธรรมปลอมไปไม่ได้	
คือความรู้สึกนึกคิดต่างๆ	 ที่แฝงธรรมชอบปลอมขึ้นเสมอ	 ความส�าคัญชอบปลอม 
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ขึ้นเสมอ	ความประพฤติทาง	กาย	วาจา	ใจ	ชอบปลอมขึ้นเสมอ	ตลอดสิ่งเกี่ยวข้อง
กบัตวักเ็ลยกลายเป็นของปลอมแปลงไปตามๆ	กนัจนไม่สิน้สดุ	โดยอาศัยจิตดวงเดยีว 
ที่มีความรู้ความเห็นปีนเกลียวกันกับธรรม	 โดยเจ้าตัวไม่รู้สึกบ้าง	 โดยรู้อยู่เป็น 
บางส่วนบ้าง	 และโดยเป็นความรู้ความเห็นที่ขัดแย้งกับธรรมจริงๆ	 บ้าง	 ดังที่ท่าน 
พระอาจารย์มั่นแสดงไว้ในหนังสือมุตโตทัยว่า	 ธรรมของพระอริยเจ้าเมื่อเข้าไปสถิต 
อยู่ในใจของปถุชุน	ย่อมกลายเป็นธรรมปลอมไป	เป็นต้น	ทัง้น้ีท่านแสดงไว้รวมๆ	กนั	 
มิได้แยกประเภทแห่งธรรมและประเภทแห่งบุคคลผู้ทรงธรรมออกเป็นประเภทๆ	 
พอให้เข้าใจง่ายขึ้น	เหมือนเวลาท่านอธิบายให้พระฟัง	จึงขอแยกประเภทแห่งธรรม
และประเภทแห่งบุคคลบ้างเท่าที่จ�าได้	หากผิดพลาดก็ขออภัยด้วย	คือท่านว่าปุถุชน 
จดจ�าได้ในบทแห่งธรรมด้วยการศึกษาท่องบ่นหรือได้ยินได้ฟังมาจากที่ต่างๆ	แต่ยัง 
มไิด้สนใจจะปฏบิตัติาม	ดงัทีเ่คยเรยีกกนัว่า	“น่ังกอดคมัภร์ี” ธรรมเหล่าน้ันยงัไม่อาจ
อ�านวยประโยชน์อะไรแก่ผู้นั้น	แต่ผู้สนใจปฏิบัติตามบ้าง	ผลที่เกิดจากการปฏิบัติได้
กเ็ป็นสมบตัอินัแท้จริงของผู้น้ัน	ทีย่งัไม่สามารถทัง้ทีรู้่อยูก่ย็อมให้ผ่านไปก่อนจนกว่า 
จะสามารถ	ผู้นี้ก็มีความจริงแฝงอยู่ในใจบ้างไม่ปลอมไปเสียหมด	กับพระอริยะขั้น
พระโสดา	ท่านตัง้อยูใ่นภูมธิรรมทีท่่านได้บรรลแุล้ว	ธรรมน้ันกเ็ป็นของจริงส�าหรับท่าน	 
ส่วนธรรมที่สูงกว่าน้ันแม้ท่านจะรู้ด้วยการศึกษาหรือการได้ยินได้ฟังมา	 แต่ยัง 
ไม่สามารถปฏิบตัไิด้	ท่านกย็อมรับว่าธรรมเหล่าน้ันยังไม่เป็นของจริงส�าหรับท่าน	เพยีง 
เป็นของจริงอยู่เฉพาะธรรมเท่านั้น	สรุปแล้ว	พระโสดายังปลอมในธรรมขั้นสกิทาคา	 
อนาคา	และอรหนัต์	พระสกทิาคายงัปลอมในขัน้อนาคาและอรหนัต์	พระอนาคายงัปลอม 
ในขั้นพระอรหันต์	 ส่วนพระอรหันต์และธรรมของพระอรหันต์เป็นความบริสุทธิ์ 
โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรปลอม	 ใจก็จริง	 ธรรมก็จริง	 ใจก็บริสุทธิ์	 ธรรมก็บริสุทธิ์	 
เหมอืนอาหารทีค่วรแก่การรับประทาน	ธาตขุนัธ์กค็วรแก่อาหารทกุประเภท	ทัง้สองฝ่าย 
เข้ากันได้อย่างสนิทไม่มีอะไรขัดแย้งกัน

	 ที่ท่านแสดงไว้ว่า	ธรรมที่บริสุทธิ์สถิตอยู่กับปุถุชนย่อมกลายเป็นของปลอมนัน้	 
ท่านเทียบกับอาหารที่ดีมีคุณค่าควรแก่การรับประทาน	 แต่อาหารน้ันได้พลัดตก 
จากภาชนะที่สะอาดลงไปคลุกเคล้ากับสิ่งที่สกปรกทั้งหลาย	 อาหารจึงกลายเป็นของ
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ไม่น่ารับประทานไป	 แม้จะเรียกว่าอาหารได้กลายเป็นของปลอมไปจากสิ่งที่ควรแก ่
การรับประทานกไ็ม่น่าจะผิด	ทีผิ่ดกเ็พยีงค�าพดูซึง่นิยมใช้กันหรือไม่เท่าน้ัน	ความจริง 
ก็คืออาหารที่น่าเสียดายได้กลายเป็นของรับประทานไม่ได้น่ันเอง	 ฉะน้ัน	 ใจจึงมี
คณุสมบตัทิีค่วรแก่ธรรมต่างกนั	ดงัใจของพระอริยเจ้าข้ันน้ันๆ	กบัธรรมข้ันน้ันๆ	ย่อม 
ต่างกันกับใจและธรรมของปุถุชนอยู่มาก	อะไรก็ตามถ้ามีของปลอมเข้าแทรกซึมแล้ว	
ของจริงทัง้หลายจะเป็นของจริงตามสมมตุนิิยมหรือจริงปรมตัถ์กต็าม	ต้องมส่ีวนเสยี 
ไปด้วยตามส่วนแห่งการแทรกซึมของสิ่งที่ปลอมมีมากน้อย	 เช่น	 ธนบัตรปลอม	
อาหารปลอม	เครื่องใช้สอยต่างๆ	ปลอม	ลายมือปลอม	ตลอดคนปลอม	ล้วนเป็น
สิ่งที่จะบั่นทอนและท�าลายของจริงหรือของดีให้ลดคุณภาพลงและเสียไปโดยล�าดับ	 
ย่ิงอะไรๆ	ก็กลายเป็นของปลอมไปเสยีหมด	โลกกห็มดความหมาย	สิง่ทีห่มดความหมาย 
ก็คือสิ่งที่ไร้คุณค่าโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นเอง	 เช่น	คนตาย	 เป็นต้น	 ซึ่งทั้งโลก
ไม่มีใครปรารถนากัน	นอกจากปลาตายและสัตว์อื่นๆ	ตายเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์
เท่านั้น	สัตว์เหล่านั้นมนุษย์ผู้ท�าลายและผู้ไม่คิดถึงชีวิตเขา	ย่อมถือเป็นของมีค่าจาก 
เลือดเน้ือและชีวิตเขาเพื่อการครองชีพของตน	 แต่ตัวผู้ถูกฆ่าจะมีความรู้สึกอย่างไร	 
ข้อน้ีใครตอบกค็งไม่ผิด	กระทัง่เดก็กต็อบได้	ส่วนใจเรากย็งัฝืนความจริงไปตามความ
ชอบใจของตนอยู่นั่นเอง	ฉะนั้น	ท่านจึงว่าจิตปลอมธรรมปลอมในตัวคน	คือปลอม
ทั้งรู้ๆ	เห็นๆ	กันอยู่นี่แล	ถ้าหากคิดเทียบเคียงทบทวนส่วนย่อยส่วนใหญ่ทั้งภายใน
ภายนอก	ทั้งท่านทั้งเราทั้งสัตว์ชนิดต่างๆ	ไม่มีประมาณเข้าหากันว่า	ต่างมีความรู้สึก 
เช่นเดียวกันบ้างแล้ว	 ย่อมจะมีทางรู้สึกตัว	 สิ่งที่เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นก็จะบรรเทา
ลงไป	 โลกที่อาศัยกันอยู่เป็นจ�านวนมากทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ต่างจะอยู่ด้วยความผาสุก	 
ทั้งยังจะได้เห็นคุณค่าแห่งธรรมที่ท่านผู้บริสุทธิ์และมีเมตตาแก่โลกสั่งสอนไว้เพื่อ 
สิ่งส�าคัญคือใจดวงเดียวในโลกนี้เท่านั้น

	 ท่านผู้สัง่สอนหมู่ชนคอืพระพทุธเจ้า	ทรงเป็นผู้ฉลาดพอไม่มทีางต�าหนิ	ทรงทราบ 
จุดซึ่งเป็นที่สถิตอยู่แห่งความดีและชั่วทั้งมวลคือใจ	 จึงประกาศสอนธรรมลงที่จุดน้ี	 
เพราะใจเป็นบ่อหรือต้นเหตุแห่งการท�าดีท�าชั่วทั้งปวง	 ส่วนกายกับวาจาเป็นเพียง 
เคร่ืองมือที่จะคอยท�าตามค�าสั่งของใจเท่าน้ัน	 เมื่อใจคิดและสั่งงานออกมาทางใด	 
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ดีหรือชัว่	กายวาจาจ�าต้องท�าตามทกุกรณ	ีไม่ฝ่าฝืน	ดงัน้ัน	ใจจึงควรได้รับการฝึกอบรม 
ในทางทีดี่มศีีลธรรมเป็นหลกัใจ	จะได้เหน็ความสขุเยน็ใจปรากฏขึน้กบัตวับ้าง	สมกับ 
ต่างพยายามเสาะแสวงหาความสุขกันทั่วโลกตลอดมา	 แต่พอพูดถึงการแสวงหา 
ความสุขจากธรรมแล้ว	 ไม่ว่าท่านว่าเราใจชักถอยๆ	 ชอบกล	 ไม่ค่อยมีมานะบึกบึน
เหมอืนทางอืน่แม้ไม่ถูกทาง	ทัง้น้ีเพราะจิตเคยเดินทางน้ีมานาน	จึงชอบจะไปตามทาง
ที่เคยเดิน	พยายามเท่าไรก็รู้สึกถอยๆ	และคอยแต่จะให้เราเผลอพอมีทางออกจนได้	 
พอเผลอไปนิดเท่านั้นเป็นได้การทันที	 ทีนี้ตามหาตัวเท่าไรก็ไม่เจอ	กว่าจะเจอก็เป็น 
เวลาเขาไปเที่ยวหาดื่มอารมณ์จนอิ่มแล้ว	 ที่เหลือเศษเดนเขาเอามาทิ้งให้เราก็คือ 
กองทุกข์ซึ่งเกิดจากกี่ร้อยกี่พันเร่ืองในระยะชั่วกะพริบตาเดียวเท่าน้ันที่เขาขโมยไป	
จิตเป็นสิง่ทีร่วดเร็วมากทัง้ๆ	ทีม่สีิง่เหนือกว่าอยู	่สิง่ทีเ่หนือเขาน้ัน	โดยมากกเ็ป็นสิง่ที ่
ถกูประณามจากท่านผู้มอี�านาจเหนือเขาแล้ว	ได้แก่	พระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ท่าน	
นอกน้ันไม่ค่อยมใีครจะเหน็ว่าเขาไม่ดีและควรจะขบัไล่ไสส่งออกไปจากใจ	ยิง่ผู้เขยีน 
ด้วยแล้ว	ไม่อยากจะเขยีนไปมากอายท่านผู้อ่าน	ซึง่ต่างก�าลงัแสวงหาความดจีากธรรม	
บางท่านก็จะเกิดความอิดหนาระอาใจและปลงความสังเวชว่า	ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น	
แต่เร่ืองก็เคยได้เป็นมาแล้วแทบจะตั้งตัวไม่ติด	 เวลามันหักโหมเราจริงๆ	 บางคร้ัง 
ถึงกับจะถลกหนังเชือดเนื้อสดๆ	ร้อนๆ	ไปกินจนได้	แต่ก็อาศัยความพยายามเสริม 
ก�าลงัด้วยความพากเพยีรไปทลีะเลก็ละน้อย	พอรอดตวัมาได้บ้างเป็นวนัๆ	จึงพอทราบ 
เร่ืองของมันได้พอควร	 ที่น�าเร่ืองไม่ดีของตัวมาประจานน้ีก็เพราะทนอายตัวเอง 
คนเดียวไม่ไหว	จึงได้น�าลงให้ท่านผู้อ่านช่วยต�าหนิอย่างหนักๆ	บ้าง	จะได้เข็ดหลาบ
และเหน็โทษของตวัต่อไป	และเพือ่ท่านทีม่คีวามรักสงวนตวัจะได้มทีางเตรียมพร้อมไว้ 
แตต้่นมอื	ไม่นอนใจว่ามนัเปน็มติรชนดิเกลีย้กลอ่มใหห้ลับสนทิได้ตลอดไปจนพอมี 
สติเห็นโทษและแบ่งให้มันพอประมาณ	 ไม่ยอมยกให้หมดทีเดียว	 เพราะปกติเรา 
ชอบเห็นใจที่ควรแก่ธรรมทุกขั้นความดีทุกประเภทเป็นของไม่ส�าคัญเท่าความอยาก	
อนัเป็นฝ่ายกเิลสทีท่่วมท้นอยูภ่ายใน	ซึง่คอยบงการเพือ่ความเดอืดร้อนฉิบหายแก่ตน 
และผู้อืน่อยูต่ลอดเวลาน้ีไปเสยี	จึงมกัจะพบกบัความไม่สมหวงัเสมอมา	การปล่อยใจ 
ไปสูท่างต�า่ทรามโดยไม่มีการหกัห้ามไว้บ้าง	จึงเป็นเหมอืนน�าของทีส่ะอาดไปคละเคล้า
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กับของสกปรกทั้งหลายให้กลายเป็นของไม่น่าดูมากข้ึน	 ผิดกับการน�าไปช�าระล้าง
ด้วยน�้าที่สะอาดเป็นไหนๆ	 ใจตามปกติชอบความสะอาดสวยงามและความสงบสุข	 
แต่เจ้าของผู้รับผิดชอบหากชอบพาไปลงหลมุลงบ่อลงตมลงโคลนเสยีเร่ือย	ไม่มวีนัเวลา 
น�าขึน้บนบกและเกบ็รักษาไว้ในทีป่ลอดภยัคือศีลธรรมบ้างเลย	อย่างน้อยพอเป็นกาล 
เป็นเวลาก็ยังดีกว่าการน�าไปปล่อยแช่ไว้...เสียเลย	 ซึ่งเป็นการไม่สมควรส�าหรับตัว	 
ซึ่งยังหวังความสุขความเจริญจากใจดวงพร้อมที่จะทรงคุณค่าอย่างมหาศาลอยู ่
ทุกขณะที่พาไปถูกทาง

	 ธรรมท่านสอนไว้แทบทุกบททุกบาททุกคัมภีร์ที่เกี่ยวกับใจว่า	 ตราบใดที่ใจยัง
ปล่อยตัวไปตามกระแสความอยากอันเป็นทางเสื่อมโทรมทางสุขภาพและโภคทรัพย์	 
ไม่มกีารหกัห้ามต้านทานบ้าง	ยงัจะไม่เจอความสขุความเจริญดงัใจหมายอยูต่ราบน้ัน	 
เพราะฉะน้ันมิใช่ทางส่งเสริมตวัในทางดีมคีวามสขุ	แต่เป็นทางเหยยีบย�า่ท�าลายตวัเอง 
ในทุกประโยคที่คล้อยตาม	 ผู้ต้องการทราบวิธีการท�าลายตนอย่างสุขุมลุ่มลึกของ 
ความอยากไม่มีเวลาอิ่มพอในทุกสิ่งที่เป็นอยู่ภายในใจ	 ก็พอจะทราบได้จากการ
ปล่อยใจปล่อยตัวให้เป็นไปตามกระแสของมัน	และพอมีทางปฏิบัติจัดการกับมันได้	 
ด้วยอุบายวิธีของผู้สังเกตตัวเองเพื่อการยื้อแย่งแบ่งส่วนจากมันมาเป็นส่วนความดี 
ของตนบ้าง	ไม่ปล่อยให้มนัเอาไปขยีท้�าลายให้ฉิบหายป่นป้ีไปเสยีหมดตลอดวนัเวลา 
หนึ่งๆ	ที่ผ่านไป	แต่ควรแน่ใจว่า	 ไม่ว่าจะเป็นความไม่ดีประเภทใดที่เกิดขึ้นกับตน	 
ธรรมเป็นเคร่ืองก�าจัดปัดเป่าหรอืท�าลายได้เป็นอย่างดีถ้าน�ามาปฏบิตัรัิกษาตนเท่าทีค่วร  
หรือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ก็ยิ่งมีความอบอุ่นและมั่นคงต่อตัวเองอย่างไม่มีประมาณ 
ทั้งปัจจุบันและอนาคต	 ค�าว่า	 ธรรม	 คือสายญาติสายมิตรความสนิทที่ไว้วางใจได	้ 
ไม่ปลิ้นปล้อนหลอกลวงให้ผู้เชื่อถือและปฏิบัติตามขาดทุนและล่มจม	 ไม่ว่าธรรม
ขั้นใดล้วนมีความสัตย์ซื่อเที่ยงตรงต่อผู้นับถือไม่มีการฉุดการลาก	 ไม่ท�าให้ล�าบาก 
ร�าคาญใจ	ไม่มีการหลอกลวงต้มตุ๋น	มีแต่การอุดหนุนค�้าชู	เวลาอยู่ก็สบาย	เวลาตาย 
กเ็ป็นสขุตลอดสาย	ไม่เลอืกทีอ่ยูแ่ละทีไ่ป	จะอยูท่ีใ่ด	จะไปทีใ่ด	ธรรมเป็นทัง้แว่นดวงใจ 
คอยส่องทาง	เป็นทั้งเครื่องป้องกันและเป็นทั้งโอชารสที่ปรากฏอยู่กับใจ	จะอยู่จะไป 
ไม่ล�าบากทรมาน	 มีแต่ความสุขความอาจหาญและส�าราญบานใจไปตามภพชาติที่
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ตนอุบัติและอยู่อาศัย	 สมบัติปัจจัยเคร่ืองเสวยหากเกิดมีมาเองตามวิบากกรรมดี 
ที่สร้างไว้	 ผู้สร้างไว้มากก็มีบุญมากต่างหลากไหลมา	 เป็นผู้มีวาสนาดีบารมีแก่กล้า	
เวลาขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าก็มิได้ข้ึนแบบเสี่ยงได้เสี่ยงเสียเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและเสี่ยงต่อ 
ความฉิบหายล่มจมใดๆ	ไม่เหมอืนพวกนักอวกาศทีเ่อาชวีติเข้าไปเสีย่งเวลาขึน้ไปบน 
พระจันทร์	เสี่ยงต่อการเหยียบย�่าตรวจตราบนผิวพระจันทร์และเสี่ยงลงสู่โลกมนุษย์	 
ซึ่งถ้าลงผิดช่องแห่งความปลอดภัยก็มีหวังเป็นอวกาศไปตามๆ	 กันทั้งชีวิตร่างกาย	
ทั้งยานอวกาศทุกชิ้น	 ไม่มีสิ่งใดจะยังเหลือลงมาให้ชาวโลกมนุษย์แทบทั่วโลกผู ้
รอคอยชมบารมีอยู่อย่างกระหายได้ชมพอเป็นขวัญตาขวัญใจบ้างเลย	แต่สิ่งที่ใครๆ	 
ไม่คาดฝันและไม่พึงปรารถนากันคือความโศกศัลย์กันแสงอันสุดจะอดกลั้นน่ันแล	 
จะสะเทอืนไปทกุมมุโลก	อนัเป็นความเศร้าโศกเสยีใจตามท่านผู้ประสบภยัมหาวนิาศ	 
เพราะความเอาตนและยานผ่านพ้นความเสีย่งภยัไปไม่ได้	ทัง้จะกลายเป็นประวตัศิาสตร์ 
อนัไม่พงึปรารถนาขึน้มาให้ทิม่แทงจิตใจของชาวโลกไปตลอดกาล	แต่ทีเ่ป็นประวตัศิาสตร์ 
อันงดงามน�าความปลาบปลื้มชื่นใจมาให้ชาวโลกได้ชมด้วยความร่ืนเริงโดยทั่วกัน	 
ก็เพราะความรอบคอบรอบด้านของนักอวกาศเหล่าน้ันเอง	 ดังน้ัน	 ความรอบคอบ
รอบรู้สิ่งทั้งหลายทั้งเรื่องของตนและเรื่องของผู้อื่น	 ทั้งภายในและภายนอก	 ทั้งใกล้
และไกล	ทั้งปัจจุบันและอนาคต	จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนากัน	ก็ความรอบคอบ 
รอบรู้ในสภาวะทั้งหลายน้ันเป็นความประสงค์ของหลักศาสนาที่สอนไว้	 ผู้มีธรรม 
เหล่าน้ีประดบัตน	ย่อมไม่ผิดพลาดต่อตนและสิง่เกีย่วข้องทัง้ภายในภายนอก	ทัง้ไกล 
และใกล้	 ไม่เป็นผู้ตกอยู่ในความเสี่ยงภัยเสี่ยงเวร	 แต่เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมบทว่า	 
สคุโต อยู่ก็ดีมคีวามสขุเยน็ใจ	ไปกไ็ม่มทีกุข์คอยกลุม้รุมให้เกดิความกลดักลุม้ทรมาน	 
ท่านผู้บ�าเพ็ญตนตามหลักธรรมจนได้รับความสุขเป็นที่พึงพอใจ	 ก็คือท่านผู้เป็น 
ต้นเหตุของพระพุทธศาสนา	ได้แก่	พระพุทธเจ้า	พระองค์วัดผลจากพระทัยที่ได้รับ
จากพระธรรมในหลักธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามสุดส่วนแล้ว	 ก็ทรงน�าออก 
ประกาศสั่งสอน	หมู่ชนที่ได้รับรสพระสัทธรรมของจริงจากพระองค์จนเกิดความเชื่อ
เลื่อมใสและเห็นผลขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเป็นข้ันๆ	 จนถึงข้ันสุดยอด	 สามารถก�าจัด
ความมืดบอดออกจากใจได้โดยสิ้นเชิง	 กลายเป็นองค์พยานของพระศาสดาข้ึนมา 
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ก็มีเป็นล�าดับ	ธรรมที่ประกาศสอนจึงกลายเป็นเนติแบบฉบับสืบๆ	มา	โลกได้นับถือ
เป็นสรณะคือหลักยึดของกายวาจาใจตลอดมา	 โดยค�าว่า พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ 
คจฉฺาม ิดงันี	้ทั่วแดนแห่งพทุธบรษิทัผู้นบัถือพุทธธรรม	ทา่นผู้นบัถอืคณุธรรม	ทั้งนี้	 
โปรดพยายามบริกรรมภาวนาจนคุณธรรมทั้งสามรัตนะน้ีเข้าถึงใจสักคร้ังหน่ึง 
เท่าน้ันก่อน	 ท่านจะได้เห็นความอัศจรรย์ของคุณธรรมเหล่าน้ีสถิตอยู่ที่ใจท่านเอง	 
ต่อไปใจท่านกับคุณธรรมนี้จะไม่อยู่ห่างจากกัน

	 ใจผู้สงบเยน็อยูท่ีไ่หน	จะทราบว่าคณุธรรมอยู่ในทีแ่ห่งเดยีวกันน้ัน	จนสามารถ
ท�าใจกับคุณธรรมน้ีให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	 อยู่ที่ใดไปที่ใดจะปรากฏในใจว่า	 
ท่านได้ไปและอยูด้่วยคณุธรรมน้ันตลอดเวลาอกาลโิก	ข้อน้ีถ้าพดูตามความจริง	เราถอื 
เป็นความเหมาะสมแล้ว	ก็อยากจะเรียนว่า	ผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาทั้งหลาย	ทั้งนักบวช 
และฆราวาส	หญิงชาย	ย่อมได้ดื่มรสแห่งธรรมจากการท�าจริงของตน	อย่างน้อยก็มี
ความสงบเยน็ใจในเวลาท�า	มากกว่าน้ันกมี็รากฐานแห่งความสงบประจ�าใจ	ตดัเคร่ือง
กังวลใจได้	และยิ่งปฏิบัติได้สูงขึ้นไปตามล�าดับแห่งธรรม	ความสงบสุขก็ยิ่งละเอียด	 
ทั้งฝึกซ้อมทางสมาธิความสงบ	ทั้งฝึกหัดคิดอ่านทางปัญญาไตร่ตรองดูความเป็นอยู่ 
ของชีวิตธาตุขันธ์ก�าลังวังชา	 และความแปรสภาพของสิ่งต่างๆ	 ในร่างกาย	 และ
พจิารณากระจายออกไปหาสิง่ภายนอก	แล้วย้อนพจิารณาประสานเข้ามาหาสิง่ภายใน 
ทีมี่อยู่กับตนจนเป็นทีเ่ข้าใจในความจริงทีแ่สดงอยูท่กุขณะตามหน้าทีข่องเขาแต่ละสิง่	
ใจย่อมทรงตวัได้ด้วยความสงบสขุทีไ่ม่มอีะไรเหมอืนความสว่างแพรวพราวทีเ่รียกว่า 
กระแสของปัญญา	 ก็เร่ิมปรากฏขึ้นกับใจดวงคอยสอดส่องตรวจตราเร่ืองของตน 
อยูเ่สมอ	จนกลายเป็นใจทีท่ัง้สงบเยอืกเยน็	ทัง้ฉลาดทนักริิยาทีแ่สดงออกดชีัว่ของตวั	
ค�าว่า	พุทธะ	ธัมมะ	สังฆะ	ที่เคยน้อมเข้ามาสู่ใจเพื่อเป็นเครื่องระลึก	ก็ค่อยๆ	ใกล้ 
ต่อความเป็นพุทธะ	ธัมมะ	สังฆะ	อันแท้จริงประจักษ์ขึ้นมาที่ใจ	และใกล้เข้ามาจนใจ 
กบัรัตนะทัง้สามกลมกลนืเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั	ไม่มกีาลสถานทีต่ลอดเร่ืองทัง้มวล 
เข้ามาเกีย่วข้อง	มแีต่ธรรมล้วนๆ	ภายในใจ	ค�าว่า	กาลน้ันจิตเศร้าหมอง	เวลาน้ีจิตผ่องใส	 
อยู่สถานที่นั้นจิตเป็นอย่างนั้น	มาอยู่สถานที่นี้จิตเป็นอย่างนี้	 เวลานั้นมีอารมณ์ดีชั่ว 
มากวนใจ	เวลาน้ีไม่ม	ีเหล่าน้ีจะไม่มมีายุง่กบัจิตดวงเป็นธรรมล้วนๆ	อกีต่อไป	จึงสมนาม 
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ว่า	จิตเป็นอกาลิโก	ท่านแสดงไว้ในธรรมคุณว่า	อกาลิโกนั้นเป็นได้ทั้งฝ่ายเหตุและ 
ฝ่ายผล	ฝ่ายเหตเุราบ�าเพญ็เมือ่ไรกเ็ป็นธรรมอยูอ่ย่างน้ันมิได้เป็นอืน่	ฝ่ายผลเมือ่ปรากฏ 
กับใจโดยสมบูรณ์แล้ว	 ก็เป็นอกาลิกธรรมประจ�าใจอยู่อย่างน้ัน	 ไม่มีอะไรเข้าไป 
ยุง่เกีย่วได้อกี	ไม่เหมอืนจิตสามญัชนหรือจิตพระอริยเจ้าขัน้เสขบคุคล	เพราะจิตขัน้น้ัน
เป็นธรรมแท่งเดียวทีเ่รียกว่าอกาลกิจิต	อกาลกิธรรมเป็นอเสขจิต	อเสขบคุคลผู้ไม่ต้อง 
ศึกษาหาความรู้ความฉลาดมาแก้หรือถอดถอนกิเลสชนิดใดๆ	 อีกแล้ว	 เพราะไม่มี
กิเลสอยู่ในใจดังที่เคยเป็นมา	 จิตที่เสร็จกิจไม่ต้องบ�าเพ็ญเพื่ออะไรต่อไปอีกก็คือ	 
อเสขจิตทีห่ล่อหลอมตวัจนเป็นธรรมแท่งเดยีวแล้วน่ันแล	ค�าว่าเสร็จกจิ	แม้แต่ทางโลก
ยังถือเป็นความเบาใจ	เช่น	ท�างานต่างๆ	เสร็จ	เป็นต้น	ย่อมถอืเป็นความสบายหายห่วง 
ไประยะหน่ึง	 ค�าว่าเสร็จธุระของจิต	 ยิ่งเป็นการท�างานเสร็จอย่างประเสริฐเลิศโลก	 
ไม่มีความเสร็จสิ้นใดๆ	 จะเสมอเหมือน	 พูดมาถึงตอนน้ีอดคิดถึงพวกเราผู้มีกิเลส
ประเภทไม่อยากเสร็จสิน้ไม่ได้	นอกจากจะพยายามหามาเพิม่ขึน้เร่ือย	บ่นเร่ือยจากผล 
ทีห่ามาเพิม่แล้วเท่าน้ัน	ยิง่ผู้เขยีนด้วยแล้ว	ต้องลอืนามทางความขยนัหามาเพิม่	เพิม่จน 
จะยกไม่ไหวไปไม่รอดในบางคราว	ถ้าหนักมากๆ	เข้ากบ่็นว่าทกุข์เสยีพกัหน่ึง	เสร็จแล้ว 
กห็ามาเพิม่อกีท�านองน้ัน	ขณะทีเ่ขยีนกนึ็กละอายตวัเองอยู่เหมือนกนั	แต่กย็งัดือ้เขียน
เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นกิเลสของพระเสียบ้างว่ามิใช่จะดีไปเสียทุกอย่าง	ดังนั้นค�าว่า 
หนัก	 จึงถือเป็นเร่ืองของภาระแต่ละอย่าง	 การปล่อยวางภาระโลกถือกันว่าสบาย	 
ส่วนการปล่อยภาระทางจิต	แม้จะไม่เข้าใจและถือว่าสบาย	แต่ก็เป็นความแสนสบาย
ไปตามธรรมชาติของใจที่เป็นอิสระอย่างเต็มภูมิ	 ผู้เช่นน้ีแลคือผู้ไม่มีกาลเวลาจะมา 
แยกใจจากธรรม	และธรรมไม่แยกจากใจ	ผู้หมดความวิตกกังวลในภาระและความ
เป็นอยู่และความสลายไปแห่งขนัธ์	เหน็ความเป็นอยู่และความสลายไปน�า้หนักเสมอกัน	 
เพราะจิตหมดความเกี่ยวข้องกังวล	 นอกจากจะคิดเพื่อท�าประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่าน้ัน	
ความเป็นอยู่กี่เวลาพอจะมีน�้าหนักขึ้นกว่าความสลายไป	ดังพระพุทธเจ้าทรงบ�าเพ็ญ
ประโยชน์แก่โลก	เป็นต้น	นอกน้ันท่านไม่มีปัญหาในตวัเอง	ไม่วติกว่าตนจะไปเป็นสตัว์ 
หรือเป็นมนุษย์	ตนจะไปตกนรกขึน้สวรรค์นิพพาน	ไม่วติกกบัโลกไหนๆ	และกาลใดๆ	 
ว่าตนจะไปเกี่ยวข้อง	ไม่วิตกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกนิพพานไปก่อนแล้ว	เมื่อไรเรา 
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ถงึจะได้ตามเสด็จ	วนั	เดอืน	ปี	สถานที	่และกาลใด	ถงึจะเป็นเร่ืองของเรา	ไม่วติกว่า 
พระพุทธเจ้าอันแท้จริงทั้งหลายนั้นมีพระรูปลักษณะสูง	ต�่า	ด�า	ขาว	ประการใดบ้าง	 
ท่านนิพพาน	ณ	ทีใ่ด	ทีน้ั่นเป็นลกัษณะเช่นไร	วนั	เดอืน	ปี	อนัเป็นเวลาท่านนิพพานน้ัน 
เป็นฤกษ์งามยามดอีากาศปลอดโปร่งประการใดบ้าง	แต่ท่านแน่วในธรรมทีป่ระจ�าใจ 
ท่านว่า	“ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็เราตถาคต”	น่ีแลเป็นหลกัประกนัความสงสยัของท่าน	 
แต่ความเคารพในพระกายอนัเป็นเรือนร่างของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย	และสิง่เกีย่วข้อง
กบัพระพทุธเจ้า	มกีาลสถานทีเ่ป็นต้นน้ัน	ท่านเคารพอย่างถงึใจ	มไิด้ประมาททัง้ด้าน
สมมุติและวิมุตติของพระองค์ทั้งหลาย

	 นับแต่เร่ิมเขยีนมาก็เป็นเวลาหลายเดอืน	แต่ตอนทีผ่่านมาน้ีได้เผ่นผยองเกนิภมูิ 
ไปบ้าง	 หวังว่าท่านผู้อ่านคงให้อภัยพระป่าซึ่งไม่ค่อยสันทัดจัดเจนในสังคมและ 
ความนิยมในเนื้อหาของธรรมเท่าที่ควร	พอคว้าได้ก็น�ามาลงไปตามนิสัย	และคิดว่า 
ยงัอาจจะมีอยูพ่อน�ามาแทรกให้ท่านผู้อ่านร�าคาญและขัดจังหวะไปเร่ือยๆ	เร่ืองผยอง
พองตัวเกินภูมิท�านองนี้	เกิดจากฤทธิ์ป่าที่ท�าให้โดดกิ่งนั้นกิ่งนี้อยู่เรื่อยๆ	ทั้งนี้ความ 
มุง่หมายกห็วงัให้ท่านผู้สนใจในธรรมหลายขัน้ได้อ่านหลายรสหลายชาต	ิอาจจะเหมาะ 
กบัวยัวฒุคุิณวฒุทิีมี่ต่างกนัตลอดความรู้สกึในแง่ธรรมขัน้ต่างๆ	อาจจะเกดิประโยชน์
แก่บางท่าน	 จึงได้เขียนลงไว้ทั้งที่ไม่ค่อยสะดวกใจนัก	 ความจริงการปฏิบัติธรรม
ด้วยความตั้งใจผลควรจะเป็นอย่างน้ัน	 เพราะทางอ�านวยผลของธรรมทุกขั้นก็คือ
การปฏิบัติบ�าเพ็ญ

	 ไม่ว่าจะบ�าเพ็ญในทางใด	ทางทาน	ทางศีล	ทางภาวนา	หรือความประพฤติดี
อย่างอืน่ๆ	ล้วนเป็นทางอ�านวยผลให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับเป็นทีพ่งึพอใจด้วยกนั	ฉะน้ัน
พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาจึงทรงสั่งสอนเน้นหนักลงที่การท�า	 คือสั่งก็สั่งให้
ละชั่วท�าดี	สอนก็สอนให้ละชั่วท�าดี	ที่เรียกว่าท�าเป็นหลักใหญ่	อันมีเจ้าของคือกาย
วาจาใจเป็นต้นเหตุแห่งดีชั่วทั้งหลาย	เพราะสิ่งส�าเร็จรูปขึ้นมาให้เราได้อาศัยทุกอย่าง	 
ล้วนเป็นขึ้นจากการท�า	มิได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆ	เช่น	สถานที่บ้านเรือน	อาหารเครื่อง 
บ�ารุงชีวิตให้เป็นอยู่	 ตลอดเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มใช้สอยอื่นๆ	 ล้วนมีการท�าเป็นหลัก



190

ประกัน	 แม้เราจะมิได้ท�าขึ้นเองแต่ก็มีผู้ใดผู้หน่ึงท�าข้ึนอยู่น่ันเอง	 เช่น	 บิดามารดา 
เป็นต้น	การก่อร่างสร้างรูปสร้างนามขึน้มาเป็นรูปเป็นกายชายหญงิตลอดสตัว์ชนิดต่างๆ	 
ย่อมเป็นขึน้มาในขอบเขตของการสร้างตวัทีเ่รียกว่าท�าของแต่ละราย	โดยไม่ข้ึนอยูกั่บ
ค�าว่า	“ตายด้าน” โดยปราศจากเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งอุดหนุน	แต่เป็นสิ่งวิวัฒนา
ตวัขึน้ด้วยเหตปัุจจัยทีม่อียู่กับตวัเอง	เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองส่อแสดงถงึความต้องการเป็น 
คนดีมีความสุขเป็นเรือนอาศัย	 จ�าต้องสร้างตัวสร้างใจให้เป็นไปตามแบบแปลน 
แผนผัง	สิ่งส�าเร็จรูปขึ้นมาจะเป็นไปตามแปลนคือความมุ่งหมาย	ไม่ปล่อยให้ความ
อยากวาดภาพเอาเอง	แต่แล้วพาท�านอกแปลนคือนอกลู่นอกทาง	ซึ่งถ้าเป็นบ้านเรือน 
ก็เป็นบ้านเรือนนอกแปลน	 เป็นความสุขความทุกข์ก็เป็นประเภทนอกแปลน	คือสุข 
ประเภทก่อทกุข์ขึน้ในล�าดบั	ทกุข์กเ็ป็นประเภทหนุนทกุข์ให้เจริญขึน้เป็นล�าดบั	ท�านอง
เข้าไปนอนหลบัเพลนิอยูใ่นถ�า้เสอื	และเอาตวัเข้าไปเป็นอาหารเสอืซึง่ไร้ความมุง่หมาย
ทั้งสองวิธี

	 การท�าความดีใส่ตัวเป็นสิ่งท�ายากมาแต่กาลไหนๆ	 มิใช่จะมายากเฉพาะวันน้ี 
และยากเฉพาะเราคนเดียว	 แต่ท�ายากมาทุกยุคทุกสมัยและยากมาด้วยกันทุกคน	 
ยากแทบทุกกรณีที่เห็นว่าเป็นกิจที่ดีมีประโยชน์	 แต่จะยากหรือง่ายเพียงไรในกรณี 
เช่นไรกต็าม	ต้องขึน้อยูก่บัใจผู้สมัครรักชอบเป็นส�าคัญ	ถ้าใจรักชอบในทางใด	ทางน้ัน 
จะดีหรือชั่วยากหรือง่ายประการใด	 ก็อยู่ในวิสัยแห่งความพอใจที่จะท�า	 แม้จะเป็น 
ของยากก็ย่อมกลายเป็นของง่ายและสะดวกไปได้อย่างไม่มีปัญหา	 ในข้อน้ีเพื่อเป็น 
การเตือนตนที่เข้าใจว่ามีความยุ่งยากล�าบากและฝืนใจยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายพอมี 
ช่องเดินได้ไม่ปิดทางตัวเอง	 คือลองคิดถึงพระธุระหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงฝืน	 
เริ่มแรกที่จะเสด็จออกทรงผนวชบวชเป็นนักพรต	ซึ่งปรากฏเป็นกิจที่ยากล�าบากและ
ฝืนใจไม่มีใครกล้าท�ากันในครั้งนั้น	 เพราะเป็นการสละทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่โลกมี
ความรักหวงแหนกัน	 คือลูกก็เป็นที่รัก	 ภรรยาก็เป็นที่รัก	 สมบัติเงินทองมากน้อย 
ก็เป็นที่รัก	เพื่อนฝูงบริษัทบริวารก็เป็นที่รักสงวนทั้งสิ้น	เกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นที่รัก
ของหัวใจคนที่มีกิเลสซึ่งถือว่าเป็นความสุขและมีเกียรติ	 เพราะสิ่งเหล่าน้ีเป็นเคร่ือง 
เชิดหน้าชูตาและจิตใจ	 แต่พระองค์ทรงตัดพระทัยจากความรักในสิ่งที่มีคุณค่า
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มหาศาลเหล่าน้ัน	อย่างฝืนพระทยัแทบสลบไสลอยู่แล้วแต่ขณะทีจ่ะเสดจ็ออก	เพราะ 
การจากพระราชวงัของกษัตริย์ทัง้องค์	การจากลกูรักทีเ่ป็นพระโอรสของกษัตริย์ทัง้องค์	 
การจากเมียที่แสนรักอันเป็นพระชายาของกษัตริย์ทั้งองค์	 และการจากพระต�าแหน่ง
ของพระมหากษัตริย์ทั้งพระองค์	 ออกไปเป็นมนุษย์อนาถาหมดคุณค่าภายในตัวที ่
ยงัไม่ตาย	เพยีงสามสีต่�าแหน่งเท่าน้ี	ถ้าเป็นอย่างเราๆ	ท่านๆ	แล้วใครบ้างจะกล้าตดัได้	 
อย่างได้ก็คงจะออกไปสลบและนอนสิ้นลมหายใจตายอยู่ข้างพระต�าหนักบริเวณ
พระราชวังนั่นเอง	 เพราะความรักความเป็นห่วงมหาศาลสุดที่จะอดกลั้นทนทานชีวิต 
ไว้ได้	 คงมิได้มีลมหายใจสืบต่อกันไปถึงแม่น�้าเนรัญชรา	 อันเป็นสถานที่ทรงผนวช
เหมือนพระองค์ท่านแน่ๆ	 แต่ทรงสละปล่อยวางโดยสิ้นเชิงทั้งที่มีพระทัยครอง
พระชนม์ชีพอยู่เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วๆ	 ไป	 ม้าที่เป็นพระพาหนะตามส่งเสด็จออก
ทรงผนวช	 ซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดียรัจฉานตัวหน่ึงเท่าน้ัน	 ยังมีความรักในเจ้าของมาก
และอดกลั้นในความอาลัยรักในเจ้าของไม่ได้	 ต้องทอดอาลัยในชีวิตตายในขณะที่
ก้าวผ่านคลองพระจักษุเจ้าของออกมาไม่กี่ก้าวเลย	 ความรักความอาลัยในเจ้าของมี
มากกว่าความอาลัยในชีวิตของตัว	 ถึงกับต้องยอมพลีชีพอยู่ในสถานที่ที่ทรงผนวช	 
ไม่ยอมกลับคืนสู่พระราชฐานบ้านเรือน	 นับว่าเป็นม้าตัวอย่างที่มีความรักภักดีต่อ
เจ้าของมากมาย	 ถึงกับมีประวัติเป็นคู่เคียงของพระพุทธเจ้ามาในพุทธประวัติ	 ไม่มี
ท่านผู้ใดกล้าตัดออก	เพราะเป็นเรื่องเพิ่มความส�าคัญของพระพุทธประวัติ	และเป็น 
ความส�าคัญของม้ากณัฐกะ	ซึง่เป็นสตัว์ทีม่คีวามจงรักภักดต่ีอพระพทุธองค์อย่างมาก	
เมื่อทรงตัดความอาลัยอาวรณ์น้ัน	 ขั้นโลกธาตุหวั่นไหวประหน่ึงพระหฤทัยจะขาด 
กระเด็นออกมาในขณะน้ันได้แล้วโดยการเสดจ็ออกทรงผนวช	แม้ขณะทีท่รงบ�าเพญ็ 
อยูใ่นป่าพระองค์เดยีวน้ัน	กม็ไิด้ประทบัอยูส่บายในพระอริิยาบถต่างๆ	แต่ทรงรบรัน 
กลั้นพระทัยกับความอาลัยรัก	ซึ่งเป็นอารมณ์ในอดีตผสมกับอารมณ์ปัจจุบันอันเป็น
อารมณ์ประเภทเดียวกันอย่างเผลอพระองค์ไม่ได้	 ระหว่างความรักความอาลัยและ
ความห่วงใยในพระโอรส	 พระชายา	 กษัตริย์	 สมบัติบริวาร	 กับความมุ่งหวังเป็น 
พระพุทธเจ้า	ต้องแย่งบัลลังก์กันไม่มีวันมีคืน	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	และพระอาการ
แสดงออกใดๆ	พอเป็นทีส่ะดวกพระกายสบายพระทยับ้างเลย	แต่ล้วนเป็นพระอาการ
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ทีอ่ยู่ในสนามรบ	ซึง่เตม็ไปด้วยความคดิห่วงใยและความไตร่ตรองเพือ่ความหลดุพ้น 
จากสิ่งพัวพันในพระทัยอย่างไม่มีวันเวลาลดหย่อนผ่อนคลายบ้างเลย	 ที่ประทับ
อยู่อาศัยหลับนอนในขณะน้ัน	 ถ้าเทียบกับปราสาทของกษัตริย์กรุงกบิลพัสดุ์แล้ว 
ก็เท่ากับโลงผีดิบ	อาหารก็เทียบกับอาหารสัตว์นรก	 เพราะทรงได้รับจากการขอทาน 
ของชาวบ้าน	ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีศาสนาพอคนจะรู้เรื่องการให้ทาน	สิ่งที่ได้มาเสวยจึง
เป็นเหมือนอาหารของสัตว์นรกเราดีๆ	 น่ีเอง	 ทุกสิ่งที่เป็นเคร่ืองทรงอาศัยไม่มีอะไร
เหมือนเคร่ืองทรงของกษัตริย์ในพระราชวังแห่งกรุงกบิลพัสดุ์	 ถ้าจะให้เป็นความ 
สะดวกแบบทางโลกแล้ว	พระองค์จะทรงได้รับมาจากอะไรทีไ่หนอย่างไร	กค็อืผู้ตกนรก 
ทั้งเป็นเราดีๆ	นี่เอง	ที่ทรงมีความทุกข์ทรมานอยู่ในลักษณะนั้น	นับแต่เริ่มเสด็จออก
จนถึงวันตรัสรู้ก็เป็นเวลา	๖	ปี	ขนาดเป็นพระมหากษัตริย์ที่เลื่องลือระบือทั่วพระราช 
อาณาจักรที่ทรงปกครอง	 ต้องฝืนพระทัยเสด็จออกออกปราสาทซึ่งเทียบกับแดน
สวรรค์	หันพระพักตร์เข้าสู่ป่าอันเป็นเหมือนแดนนรกตกอยู่ในมหันตทุกข์ถึง	๖	ปี	
จะไม่ทรงมีความทุกข์ความล�าบากและฝืนพระทัยแล้ว	 จะเห็นว่าใครเป็นผู้มีความ
สามารถเผชิญกับทุกข์ความทรมานทางกายและฝืนทุกข์ความทรมานทางใจยิ่งกว่า
พระพทุธองค์บ้าง	เท่าทีพ่บมาในวงพระศาสนายงัไม่เคยปรากฏว่ามีท่านผู้ใดสามารถ
ฝ่าฝืนความทุกข์ทรมานทางกายและทางใจได้เหมือนพระองค์เลย	 อย่างมากก็พอ 
มองเหน็ร่องรอยทีท่รงเหยยีบย�า่กร�าทกุข์ในเวลาทรงบ�าเพญ็บ้าง	พอเป็นเคร่ืองหมายว่า 
เป็นลกูศิษย์มีครูสอนและทรงพาด�าเนิน	กย็งันับว่ามีบญุมากอยูแ่ล้ว	ใครจะเก่งกว่าครู 
คือศาสดายังมองไม่เห็นนับแต่คร้ังโน้นมาถึงบัดน้ี	 จึงควรกราบไหว้พระองค์ผู้ทรง 
เป็นตัวอย่างแก่สัตว์โลกอย่างถึงใจ	 แม้จะยังไม่สามารถในสิ่งที่ควรแก่ฐานะของตน	
ก็พอเป็นอุปนิสัยปัจจัยสืบเนื่องในอนาคต	ไม่ขาดทุนสูญดอกไปเสียทีเดียว	

	 น่ีแลการท�าความดีเพือ่เป็นหลกัยึดแก่ตวัเอง	ไม่ว่าสมยัใด	ท่านผู้ใดและกรณใีด	 
เคยเป็นกิจที่ยากล�าบากทุกประโยคที่ท�าอย่างนี้เอง	

	 ทางเดินเพื่อความดีก็มีทางเดียวเท่านี้	คือจะยากหรือง่ายหวังพึ่งตัวเองเพื่อเป็น
หลักยึดที่มั่นคง	ก็จ�าต้องฝืนกิเลสความผลักดันลงทางต�่าของตน	ไม่มีทางปลีกแวะ 
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เป็นอย่างอื่นโดยไม่ฝืน	อีกประการหนึ่ง	พวกเรายังเป็นช้างเท้าหลังคอยด�าเนินตาม 
เสด็จพระพุทธเจ้าที่ทรงอุตส่าห์บุกเบิกหนทางโลกันตะที่มืดแปดด้าน	 พอมีช่อง 
ร่องรอยลบูคล�าไปได้	ถงึจะล�าบากกม็ทีางให้เดิน	มไิด้เป็นแบบปิดตนัเหมอืนพระองค์
ผู้ด�าเนินไปก่อน	ทางก็มี	เท้าก็มี	ก�าลังก็มี	สติปัญญาก็มี	เหมือนมนุษย์ในครั้งโน้น	
ไม่มอีะไรบกพร่องพอคนสมัยน้ีกบัคนสมยัน้ันและศาสนาพทุธองค์เดยีวกนั	ในสมยัน้ี 
กับสมัยโน้นจะเข้ากันไม่ได้	เมื่อทุกอย่างก็มีสมบูรณ์	หากไม่ยอมเดินแต่ต้องการถึง 
ที่มุ่งหมายอย่างนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมา	และขัดกับหลักศาสนาที่มีเหตุผล	
นอกจากนั้นยังขัดต่อความมุ่งหมายและเป็นอุปสรรคแก่ตนไปตลอดกาลอีกด้วย	

	 ความหวงัของคนเรามอียูม่ากทีส่งิอยูภ่ายในอย่างลกึลบั	จนไม่สามารถน�ามาแสดง 
ให้ทั่วถึงได้	คือความสุขความสมหวังเป็นต้นเหตุ	จะเกิดในภพใดชาติใด	ความหวัง 
ย่อมออกหน้าเสมอไม่เคยล้าหลัง	คือขอให้เกิดในภพชาติที่สมหวังดังใจหมาย	สิ่งใด
ที่มาเกี่ยวข้องกับตน	สิ่งนั้นขอให้อยู่ในข่ายแห่งความหวัง	สิ่งใดที่เป็นของดี	สิ่งนั้น 
ขอให้เป็นสมบัติของตนมากกว่าจะเป็นสมบัติของคนอื่น	 สุขใดที่เป็นสุขล�้าเลิศ 
ประเสริฐสดุในโลก	สขุน้ันจงเป็นสขุในห้วงแห่งความหวงัของตนอย่าได้ผ่านไป	สมบตัิ 
ในไตรภพแม้กองเท่าโลกทีม่นุษย์อาศยัอยู	่ขอให้ตนได้เป็นเจ้าของก่อนใครๆ	อ�านาจ
ราชศักด์ิอันยิ่งใหญ่ในไตรภพ	 ขอให้ตนได้เข้ายึดครองเป็นส่วนใหญ่แต่ผู้เดียว	 
ความขัดสนจนทรัพย์อับสติปัญญาจงผ่านไป	 แต่ความเฉลียวฉลาดปราดเปร่ือง 
เลือ่งลอืระบอืทัว่ขอบเขตจักรวาลจะบนัดาลผ่านเข้ามาเป็นของตน	เกดิในภพใดชาตใิด 
ขอให้มีฤทธิ์เดชกล้าสามารถอาจบันดาลได้ดังใจในทุกที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ	
อย่าได้เบือ่ได้เมาเศร้าโศกด้วยน�า้ตา	ขอให้เตม็ไปด้วยความร่ืนเริงหรรษาทีไ่หลมาเทมา	 
ความทกุข์อย่าได้พบ	ความสยดสยองอย่าได้เหน็	ความมีเคราะห์มเีข็ญอย่าได้ประสบ	
หลับตื่นลืมตาขอให้ประจวบสิ่งที่เจริญหูเจริญตาอันเป็นที่ไหลมาแห่งความสุขที่พึง 
ปรารถนา	ขอให้มวีาสนาบารมีแก่กล้าสามารถฆ่ากเิลสตาย	คลายกเิลสหลดุ	ถงึวมิตุต ิ
พระนิพพานในอนาคตกาลเบือ้งหน้าอนัใกล้	อย่าได้พลาดหวงัเถดิ	เหล่าน้ีล้วนเป็นความ 
ปรารถนาของมนุษย์เราซึ่งอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ	 รู้สึกว่าพิสดารกว่าสัตว์ชนิดใดๆ	 
ในโลก	แต่การกระท�าบ�าเพญ็ไม่เป็นไปตามร่องรอย	ผู้ผิดหวงักค็อืผู้ปรารถนาน่ันเอง	
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เพื่อความม่ันใจ	 ควรท่องปรารถนาไปด้วยบ�าเพ็ญตนด้วยความอุตส่าห์พยายาม 
ไม่ลดละปีนเกลยีวกบัความปรารถนาด้วย	ผลทีพ่งึหวงัทัง้มวลจะเป็นของผู้มคีวามเพยีร 
ตามความปรารถนาแต่ผู้เดียว	 ไม่มีใครมายื้อแย่งแบ่งส่วนไปได้	 น่ีคือหลักประกัน 
ให้เกิดความส�าเร็จผลดังใจหมาย	 ไม่เสื่อมคลายสลายตัวไปเป็นอื่นแน่นอน	 ท่านที่
ประสบความประเสริฐเลศิโลกทัง้มวล	ล้วนแต่บ�าเพญ็ตามธรรมเหล่าน้ีทัง้น้ัน	จึงควร
มั่นใจกับวิธีนี้และตั้งหน้าบ�าเพ็ญตนเพื่อเป็นคนดียิ่งๆ	ขึ้นแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ต้นเหตุที่ดีจะผลิตผลก�าไรเป็นทวีคูณยิ่งกว่าดอกเบี้ยในธนาคารโลกเป็นไหนๆ	
โปรดมอบความไว้วางใจไว้กบัธรรมบทว่า วริิเยน ทกุขฺมจฺเจต	ิน้ี	ซึง่แปลว่า	คนล่วงทกุข์ 
ได้เพรำะควำมเพยีร	คอืเพยีรในทางทีด่ทีีช่อบ	เพยีรประกอบประพฤตตินในธรรมบทน้ี 
อยู่เสมอจนเกิดความชนิในใจ	เพยีรอย่างมเีหตผุล	อย่าเพยีรแบบด้นเดา	จะท�าจะพดู 
จะคิดอะไรให้มีการทดสอบแนบไปด้วย	 อย่าปล่อยให้การคิดการพูดการท�าเป็นไป
โดยล�าพังตนเอง	จะพาเราเข้ารกเข้าพงหาทางออกไม่ได้	กลายเป็นคนหลงป่าหลงดง 
ไปเสียทั้งที่อยู่ในบ้านในเมืองในกิจการในชุมนุมชน	 เป็นเด็กหญิงเด็กชายก็เพียร
พยายามปรับตวัให้เป็นเด็กด	ีเชือ่ฟังค�าว่ากล่าวสัง่สอนของพ่อแม่ผู้ปกครองทัง้ทางบ้าน 
และทางโรงเรียน	ไม่เถลไถลเร่ร่อนบ่อนท�าลายตนและทรัพย์สนิ	ถ้านิสยัได้เสยีไปแล้ว 
แก้ยาก	คนเราไม่เหมือนสัตว์โลกถือกัน	ดีก็ถือกัน	ชั่วก็ถือกัน	แม้เรื่องผ่านไปแล้ว 
โลกยังถือกันว่าไม่ดีอยู่นั่นเอง	เหมือนคนมีบาดแผลแต่ได้หายไปแล้ว	รอยแผลเป็น 
ยังท�าให้สะดุดตาสะดุดใจแก่ตัวและผู้อื่นอยู่	 ไม่มีวันหายได้อย่างง่ายๆ	 เมื่ออยู ่
ในฐานะวัยและกาลที่ยังรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้อยู่	จึงควรระวังตัวไว้แต่ต้นมือที่เรียกว่า
กนัดกีว่าแก้	และดีกว่าทีคิ่ดว่าแม้ท�าชัว่แล้วกลบัตวัทหีลงักย็งัได้	น่ันเป็นความคิดผิด	 
จะท�าให้หลวมตัว	 ท�านองว่าตายแล้วเกิดมาทีหลังกลับตัวก็ยังได้	 โดยลืมคิดว่า 
การตายและการเกิดใหม่ไม่ใช่เร่ืองตุ๊กตาพอจะปั้นเอาใหม่ได้ตามใจเมื่อแตกแล้ว	 
คนเราถ้าไม่รีบกลบัตวัเสยีแต่เวลาทีรู้่สกึว่าท�าผิด	กย็ากทีจ่ะมอีะไรมาบนัดาลให้ความ
ผิดนั้นๆ	หลุดไปเองโดยไม่พยายามหาทางแก้ไข	ยิ่งปัจจุบันนี้เป็นสมัยที่เราทุกท่าน
มิได้นอนใจที่จะเผชิญเหตุการณ์ซึ่งเป็นไปอยู่และคิดว่านับวันวุ่นวายข้ึนเป็นล�าดับ	 
มีอยู่ทุกถิ่นทุกสถาน	 ทุกบ้านทุกเมือง	 และแทบทุกครัวเรือน	 ต่างก็คงอดกระทบ
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ประสาททางใดทางหนึ่งไปไม่ได้	เพราะสิ่งที่จะให้กระทบมีอยู่ทั่วไป	จ�าต้องพยายาม
รวบรวมความรู้วิชาที่ศึกษามาและความรู้ความฉลาดที่มีอยู่มาใช้เพื่อยับยั้งต้านทาน	
และเพื่อบุกเบิกทางแห่งความสวัสดีปลอดภัยให้แก่ตนและลูกหลานสืบต่อไปพอเป็น 
ที่น่าดูน่าชม	สมกับเมืองไทยเราเป็นเมืองทองและเมืองแดนพระพุทธศาสนา	อันเป็น
สถาบันใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยขนบธรรมเนียมและศีลธรรมอันดีงามทุกขั้น	 ไม่แพ้ใคร
แต่ไหนแต่ไรมา	 มิหน�าชาวต่างประเทศที่เจริญเต็มที่แล้วทางด้านวัตถุและวิชาการ	 
ยังอุตส่าห์ด้ันด้นเข้ามาเลื่อมใสและนับถือพระพุทธศาสนาอย่างถึงใจ	 พร้อมทั้งการ
สละเพศฆราวาสออกบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานับจ�านวนไม่น้อย

	 ถ้าไม่เป็นการยกเกียรติของวัด	ของเมืองไทย	และของพระพุทธศาสนามากไป 
ก็อยากจะเรียนว่า	ทกุวนัน้ีตามวดัต่างๆ	ในเมืองไทย	ทัง้ส�านักปริยตัแิละส�านักปฏิบตั ิ
รู้สกึจะมีชาวต่างประเทศเข้ามาบรรพชาอปุสมบทและอาศัยบ�าเพญ็อยูไ่ม่น้อย	บางส�านัก 
จ�าต้องกันไว้บ้างเกรงจะมากเกินไป	 พระไทยที่เป็นหัวใจของประเทศและชาวไทย 
จะไม่มีที่พักศึกษาอบรมเพื่อตนและเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งชาติ	 หากปล่อยให้ 
ชาวต่างชาตเิข้าไปจับจองเสยีหมด	เฉพาะผู้เขยีนได้เหน็พระฝรัง่ชาตต่ิางๆ	เป็นประจ�า
แทบพดูได้ว่าทกุวนั	จึงได้เรียนตามทีไ่ด้ประสบมา	และได้น�ามาลงเพือ่พีน้่องชาวไทย 
ทีย่งัไม่ค่อยทราบกอ็าจมีได้ทราบบ้างว่า	พระพทุธศาสนามไิด้ส�าคญัอยูเ่พยีงชาวไทยเรา 
เท่าน้ัน	 ยังส�าคัญในคนชาติต่างๆ	 อีกไม่น้อย	 ทั้งน้ีเรียนตามความเคลื่อนไหวของ 
พระพทุธศาสนาทีโ่ลกมคีวามสนใจเคารพนับถือกันมาตามยุคน้ันๆ	แต่ตามหลกัธรรมชาต ิ
ของธรรมในวงพระศาสนาแล้วย่อมเป็นความจริงและส�าคญัมาด้ังเดมิ	จึงน่าภมูใิจเป็น
อย่างยิ่งที่พี่น้องชาวไทยเรามีวาสนาบารมีมาก	 ได้มาอุบัติในท่ามกลางขุมอริยทรัพย์
คือพระพุทธศาสนา	 ทั้งได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามเสมอมานับแต่ปู่ย่าตายายจนถึง
ปัจจุบัน	โปรดพากันรักษากองมหาสมบัตินี้ไว้อย่าให้อันตรธานไปเสีย

	 คดิกนัอย่างง่ายๆ	ฟังกันอย่างสบาย	กว่็าศาสนาคอืเคร่ืองป้องกนัตวัเราดีๆ	น่ีเอง	 
เพยีงคิดดเูฉพาะตวัเราผู้เคยนับถอืพุทธศาสนาอย่างฝังใจมาแล้ว	กพ็อทราบได้เกีย่วกบั 
ความปลอดภัยหรือไม่	มากน้อยเพียงไร	คือกาลใดที่เราห่างเหินจากศีลธรรมเพราะ
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การงานบีบรัดตัวหาเวลาว่างไม่ค่อยได้	หรือเพราะเหตุอื่นบังคับ	ไม่ค่อยได้สนใจกับ
ศีลธรรมเท่าที่ควร	 กาลน้ันความเคลื่อนไหวของเราทั้งภายในภายนอกรู้สึกแปลกห ู
แปลกตาและแปลกใจตัวเอง	 ความโลภก็เร่ิมไหวตัวไปทุกทิศทุกทาง	 ตลอดราคะ
ตณัหาก็ชอบจะหาเศษหาเลยทัง้ทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน	ค่อยๆ	แตกแขนงออกไปเร่ือยๆ	
และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ถ้าตัวน้ีได้เจริญแล้วไม่ค่อยจะเสื่อมลงเอาง่ายๆ	 ด้วย	 
ทัง้ทีท่กุสิง่ในโลกเขามีความเจริญขึน้และเสือ่มลงเป็นของคูก่นั	แต่เจ้าตวัน้ีไม่ชอบเป็น 
คูก่บัความเสือ่ม	มแีต่ชอบเจริญขึน้อย่างโดดเดีย่วแต่ผู้เดยีว	ความโทโสโมโหกไ็หวตวั
ขึ้นเร็วกว่าปกติ	เวลาตัวนี้เจริญขึ้นที่ใจใครท�าอะไรไม่ค่อยถูกใจเอาง่ายๆ	คอยแต่จะ
โกรธจะเกลยีด	แม้ระหว่างสามีภรรยา	ลกูเลก็เด็กอ่อน	กค็อยแต่จะทะเลาะร้าวรานกนั	 
ท�ากิจการอะไรก็ผิดๆ	 พลาดๆ	 ไม่ค่อยมีเหตุมีผลคอยก�ากับ	 อยู่โดยล�าพังตัวเอง 
กร้็อนสมุอยูด้่วยอารมณ์ความไม่สบายใจ	จะท�าพดูคดิอะไรไม่ค่อยมเีหตผุลหลกัเกณฑ์	 
ชอบเป็นไปตามแบบของผู้ไม่มีเคร่ืองป้องกันรักษาความเสียหายของตัวและกิจการ 
ที่ท�า	 ความเสียหายจึงชอบเกิดในระยะไม่มีศีลธรรมความระมัดระวังตัวมากกว่า 
ระยะอื่น	 แต่กาลใดที่ได้มีเวลาอ่านธัมมะธัมโม	 และได้สวดมนต์ภาวนาระลึกถึง 
พทุโธ	ธมัโม	สงัโฆ	บ้าง	กาลน้ันความประพฤตทิกุด้านตลอดจิตใจกเ็ข้าสูส่ภาพปกติ	 
ไม่ค่อยมคีวามฉนุเฉยีว	ยิง่เวลาท�าภาวนา	จติใจเกดิสงบเยน็ใจในขณะที่ท�าด้วยแลว้	 
วันน้ันทั้งวันใจเย็นสบาย	 จะเกิดความหิวกระหายหรือท�างานหนักไม่ได้พักผ่อน	 
ตลอดมใีครมาพดูให้ขดัใจ	แทนทีจ่ะเอาความโมโหโทโสออกต้อนรับ	แต่กลบัเอาเหตผุล 
อันดีงามออกแสดงด้วยอารมณ์เย็นสบายไปได้	 หิวก็รู้ว่าหิว	 กระหายก็รู้ว่ากระหาย	 
แต่ใจกลับเป็นความสบายไปอีกทางหนึ่ง	เพราะมีอาหารคือสันติธรรมความสงบเป็น
เคร่ืองอยู่อาศัย	 จึงพอได้ความว่า	 กาลใดศาสนาคือศีลธรรมเสื่อมจากใจ	 กาลน้ัน 
ย่อมได้รับความทกุข์ทางใจไม่ค่อยมหีน้าเบกิบาน	ถ้าเสือ่มมาก	สขุภาพทางกายกพ็ลอย 
เสียไปด้วย	 ใครเข้าไปเกี่ยวข้องต้องระวัง	 ไม่เช่นนั้นอาจโดนยาพิษ	อย่างน้อยก็สิ่ง
สกปรกอย่างใดอย่างหน่ึงออกมาจนได้	 แต่กาลใดศาสนาคือศีลธรรมเจริญในใจ	 
กาลน้ันมีความสุข	 จิตใจชุ่มเย็น	 หน้าตาเบิกบาน	 ถ้าเจริญมากก็ยิ่งมีความสุขมาก	
ความเมตตาสงสารมาก	 ตลอดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและสัตว์อื่นก็พลอยมากไป
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ตามๆ	กัน	อะไรมาเกี่ยวข้องได้สะดวกไม่เป็นภัย	แต่กลับเย็นสบายไปด้วย	ฉะนั้น 
ธรรมมีอยู่ในผู้ใด	ผู้นั้นจึงเป็นผู้ร่มเย็นน่าเข้าใกล้ชิด	น่าสนิทสนม	น่าเคารพนับถือ	
ท่านจึงสอนให้พากันสร้างเรือนใจดังที่เคยอธิบายผ่านมาบ้างแล้ว	ซึ่งเป็นเรือนส�าคัญ	 
คือเรือนธรรมเพื่อใจ	 เรือนไม้เพื่อกาย	 ได้อยู่สบายด้วยกันทั้งสองฝ่าย	 แต่โปรด 
อย่าลืมว่า	ถ้าใจมีเรือนหลังเย็นสบายคือสันติธรรมเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว	 เรือนกายจะ
เป็นเรือนชนิดใด	 เป็นกระท่อมกระต๊อบเรือนไม้ไผ่มุงจากแอ้มด้วยฟางพอกันแดด 
กันฝนได้ก็สบายพอได้ตามหลักธรรมชาติ	 ถ้าไม่ชอบหรูหราเกินกว่าเหตุจนเกิด 
ความวุ่นวาย	ไม่มีเวลาสงบกายสบายใจได้ตลอดกาล	ซึง่เป็นการทรมานตนจนหาทาง
ลดหย่อนผ่อนเบาไม่ได้เท่านั้น

	 ความส�าคัญถ้าขาดเรือนใจเพียงอย่างเดียว	 จะสร้างเรือนกายประเภทต่างๆ	 
ด้วยวัตถุเครื่องก่อสร้างมากมาย	สักกี่สิบกี่ร้อยชั้น	กี่สิบหลังกี่ร้อยหลัง	มีเครื่องปรับ
เครื่องประกอบชนิดต่างๆ	มั่นคงและสวยงามเพียงไร	แต่ความทุกข์ความเดือดร้อน 
ใจน้ันมิได้เปลีย่นแปลงตวัเองไปด้วยเลย	คงเป็นความทกุข์ความเดอืดร้อนอยูต่ามเดมิ	 
การกล่าวทั้งน้ีมิได้สอนให้ด้อยทางพัฒนาต่อกิจการบ้านเรือนและประเทศชาติ 
บ้านเมอืง	แต่สอนให้รู้วธิหีาความสบายใส่ตวัมนุษย์เรา	ซึง่เป็นชาตทิีฉ่ลาดให้เหมาะสม 
และเพยีงพอกบัความต้องการ	ถ้าได้พยายามสร้างเรือนกายเรือนใจและสิง่อืน่ๆ	ทีจ่�าเป็น 
ให้เป็นการพัฒนาควบคู่กันไป	 ก็ยิ่งจะได้รับความสบายผิดกับที่เคยพัฒนาเพียง 
อย่างเดียวมาเป็นไหนๆ

	 ท่านที่สนใจในความสุขกายสุขใจตลอดมา	 กรุณาน�าไปไตร่ตรองและปฏิบัติดู	 
จะเห็นผลอยัมภทันตา	 โดยไม่ต้องกังวลสงสัย	 ไปเที่ยวแสวงหาความสุขนอกกาย
นอกใจและสวรรค์นิพพานด้วยมโนภาพ	อนัเป็นเพยีงสญัญาความคาดหมายปีนป่าย
ไปเปล่าๆ	 มากกว่าจะเป็นความจริงตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน	 แต่จะเห็นสวรรค ์
และนิพพานสดๆ	ร้อนๆ	ขึ้นที่ใจแต่ยังมีชีวิตอยู่	เมื่อร่างกายผ่านไป	สวรรค์สมบัติ	
และนิพพานสมบตัจิะพ้นมอืผู้ก�าลงัรู้อยูอ่ย่างเตม็ใจไปไม่ได้	หลกัค�าสัง่สอนทีแ่ม่นย�า 
ตายตัว	 ท่านสอนลงที่ต้นเหตุคือกายกับใจก่อนอื่น	 นอกน้ันเป็นผลที่เกิดจากเหต ุ
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ซึ่งอบรมไว้ดีแล้วเท่าน้ัน	 ทางโลกเขายังมีเหตุผลสอดคล้องกันกับทางธรรม	 เช่น	
นักกีฬา	เป็นต้น	เขายังรู้จักคัดเลือกคนที่ควรเข้าแข่งขันตามความเหมาะสม	มิได้ส่ง 
เข้าไปแข่งสุ่มสี่สุ่มห้าเพื่อชัยชนะมาสู่วงคณะ

	 ผู้ต้องการเป็นคนดีและมีมนุษย์สมบัติ	สวรรค์สมบัติ	 และนิพพานสมบัติเป็น
เคร่ืองประดับและประกนัตวัทัง้ปัจจุบนัและอนาคต	กจ็�าต้องฝึกอบรมบ่มนิสยัไปตาม 
คลองธรรม	และรู้จักคัดเลือกสิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษที่มีอยู่กับตัวออกได้เท่าที่เห็น
ว่าควร	 ไม่ปล่อยให้คละเคล้าและฝังจมอยู่ตลอดไป	 ทั้งที่มุ่งของดีมีคุณค่าอยู่อย่าง
เต็มใจ	 การเลือกเฟ้นจัดสรรความประพฤติทางกายวาจาใจให้เข้าระดับที่ดีงามไป
เป็นล�าดับ	 จึงนับว่าเป็นวิธีที่ดีและฉลาดของผู้นับถือพระศาสนาที่สอนให้ใช้ความ
ใคร่ครวญในทุกกรณี

	 เราน่ังอยูใ่นบ้านหรือเดนิไปตามสถานทีต่่างๆ	จะพบกบัสภาพทีส่ะดดุตาสะดุดใจ 
น่าสลดสังเวชน่าขยะแขยงซึ่งมีอยู่ทั่วไป	 ถ้ามิได้สนใจนึกเอาสิ่งน้ันๆ	 มาเทียบกับ
ตัวเองที่อยู่ในฐานะพอทรงตัวมีกินมีใช้หรือฐานะดีมีความสุขและเกียรติยศชื่อเสียง	 
ว่ามีความแปลกต่างกันอย่างไรบ้าง	 ก็จะเห็นเป็นของธรรมดาไปทั้งเขาทั้งเรา	 แต่ถ้า 
น�ามาเทียบกันบ้าง	 ก็อาจได้ข้อคิดขึ้นมาพอเป็นเคร่ืองเตือนใจมิให้ลืมไม่มากก็น้อย	
เช่น	เราไปเจอคนพกิารง่อยเปลีย้เสยีอวยัวะส่วนต่างๆ	เป็นต้นว่า	คนหหูนวก	ตาบอด	
แขนหัก	 ขาด้วน	 มือด้วน	 ตามร่างกายเยิ้มไปด้วยโรคชนิดต่างๆ	 อยู่ตามข้างถนน 
หนทาง	หาผ้าจะปกปิดความอายก็แทบไม่มี	ถ้ามีก็ดูแล้วอดขยะแขยงมิได้	นั่งหรือ
เที่ยวขอทานไปตามตึกตามร้านตามตลาดตรอกซอยต่างๆ	 คนที่ทั้งน่าสลดสังเวช	 
ทั้งน่าเอ็นดูสงสาร	 ทั้งน่าเกลียดน่ากลัว	 ทั้งน่าเบื่อหน่ายน่าขยะแขยงเต็มประดา	 
เหล่าน้ีมหีลายประเภทและมอียูท่ัว่ไป	นอกจากคนแล้ว	ยงัมีสตัว์ชนิดต่างๆ	ซึง่มากกว่า
มนุษย์ในแผ่นดนิทีถ่กูเบยีดเบยีนทรมาน	ถกูท�าลายจากเหตตุ่างๆ	จนเหลอืหเูหลอืตา 
ที่จะดูจะฟัง	เจอเข้าแต่ละรายก็พอเป็นอารมณ์ให้ครุ่นคิดไปได้หลายวัน	ถ้าไม่ลืมตัว
มั่วสุมอยู่ในความเย่อหยิ่งว่าตัวเป็นมนุษย์ที่สูงศักดิ์กว่าเพื่อนเกิดแก่ตายเหล่าน้ัน
เท่าน้ัน	ขณะทีไ่ปเจอเข้าจะด้วยความบงัเอญิหรือด้วยกรณใีดๆ	กต็าม	หากมไิด้ตัง้ใจ
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คิดให้เป็นอรรถเป็นธรรม	ก็ลองคิดแบบสนุกๆ	ดูสักชั่วขณะหนึ่งก็ยังดี	อาจรู้สึกตัว 
ขึ้นกว่าความรู้ความฉลาดที่มีอยู่ด้ังเดิมแยะ	 โดยคิดเอาสภาพของคนและสัตว์ที่ตก
อยู่ในฐานะจนมุมนั้นๆ	จะยึดเอาคนแขนหัก	ขาด้วน	โรคผวิหนงัพุพองเปื่อยไปหมด 
ทัง้ตวั	คนตาบอดมองอะไรไม่เหน็	คนหตูงึฟังไม่รู้เร่ือง	คนทีป่ราศจากเคร่ืองปกปิดกาย
นอนทนแดดทนฝนทนร้อนทนหนาวทนอายอยู่ตามที่ต่างๆ	 คนท้องว่างกายว่างไม่มี
สมบตัติดิตวั	ไม่มอีาหาร	จรท่องเทีย่วขอทานตามแต่ใครจะเมตตาสงสาร	คนหมดหวงั 
ไร้ญาติขาดมิตร	คนไม่มีสติเดินโซซัดโซเซไปตามสถานที่ต่างๆ	ไม่มีจุดมีหมาย	ไม่มี
อาคารบ้านเรือน	 มีแต่กายกับลมหายใจแขม่วๆ	 ปราศจากสิ่งบ�ารุงรักษา	 คนหมด
ความหมายในตัวเองเพียงหายใจสืบไปชั่วขณะๆ	 คนถูกคุมขังถูกจองจ�าไม่มีอิสระ	
คนถูกประหารชีวิต	 หรือจะยึดเอาสัตว์ประเภทต่างๆ	 ซึ่งตกอยู่ในลักษณะเดียวกัน 
กับมนุษย์จ�าพวกกล่าวมา	เช่น	สัตว์เดียรัจฉาน	สัตว์ที่ถูกทรมาน	สัตว์ที่ถูกข่มเหง
คะเนงร้ายต่างๆ	สตัว์ทีถ่กูเขาฆ่าเขาตจีนขาหกัอวยัวะพกิาร	สตัว์ทีถ่กูฟันแทงเลอืดไหล 
สาดออกมาจากปากแผลยังไม่ตาย	สัตว์ที่ถูกเขายิงก�าลังเจ็บปวดทรมานหนัก	สัตว์ที่ 
ถูกเขาน�าไปขังไว้หม้อในไหจะถูกน�าไปฆ่าและต้มแกงในตอนบ่าย	 ตอนเย็น	 หรือ 
วนัรุ่งขึน้	สตัว์ทีเ่ขาผูกมดัไว้รวมๆ	กนัจะน�าไปฆ่าในวนัต่อไป	สตัว์ทีถู่กฆ่าด้วยวธิต่ีางๆ	 
อันเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะหลีกเลี่ยงได้เหล่าน้ี	 โดยเลือกยึดเอาชนิดใดชนิดหน่ึงหรือ
ทั้งหมดมาเทียบกับตัวเราว่า	 ขณะน้ีเราก�าลังตกอยู่ในสภาพเช่นน้ัน	 คือก�าลังเป็น 
คนแขนขาดอยูบ้่าง	ก�าลงัเป็นคนขาด้วนอยูบ้่าง	หรือก�าลงัเป็นสตัว์ทีถ่กูฟันบ้างแทงบ้าง	 
ก�าลังถูกเขาจูงไปฆ่าบ้างเป็นต้น	 ถ้าไม่น�ามาเทียบมากก็เทียบแต่น้อย	 ไม่เทียบใน
ระยะยาวก็เทียบในระยะสั้น	 ว่าเผ่ือเราเกิดไปเป็นเช่นน้ันเข้าบ้าง	 แม้เพียงอย่างใด
อย่างหน่ึง	 ในขณะน้ันจะมีความรู้สึกอย่างที่เป็นอยู่ขณะน้ีได้หรืออย่างไร	 เข้าใจว่า 
คงจะเป็นปัญหาใหญ่โตส�าหรับตัวเองในขณะน้ันแทบจะลืมหายใจไปก็ได้เม่ือน�ามา 
เปรียบเทียบกับตัวเองบ้างดังที่ว่านี้	คนเราเป็นมนุษยชาติที่สมบูรณ์แบบ	ไม่เป็นคน
ใบ้บ้าเสยีจริต	ต้องมคีวามรู้สกึคล้ายคลงึกนั	และต้องเกดิความรู้สกึชนิดทีไ่ม่เคยคดิ
และคาดฝันขึ้นมาในขณะนั้นจนได้
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	 ทีก่ล่าวมาเหล่าน้ี	มไิด้กล่าวเพือ่ความเสยีหายแก่ผู้เขียนและท่านผู้อ่านแต่อย่างใด	 
แต่กล่าวเพื่อช่วยอุบายวิธีฟื้นฟูสติปัญญาที่อาจไม่ได้สนใจคิดและมองดูตัวให้เกิด
ประโยชน์จากเคร่ืองเตอืนชนิดต่างๆ	จะได้รู้สกึบ้าง	หากไม่เผยอเย่อหยิง่จนไม่มีอะไร
จะสามารถแก้ได้	ปกตใิจคนเราไม่ชอบสอดส่องใคร่ครวญดตูวัเองเท่าทีค่วร	จึงมทีาง 
หละเหลิงและผิดพลาดหลวมตัวอยู่เสมอ	 เมื่อได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆ	 จากธรรม 
บ่อยคร้ังเข้า	 ย่อมมีทางรู้สึกตัวและหาทางแก้ไขไปตามโอกาสและสติปัญญาของตน	 
ไม่ยอมนอนทอดอาลยัคอยบญุคอยบาปอยูเ่ฉยๆ	อนัเป็นทางหาบกรรมใส่ตวัให้หนัก
เข้าทกุท	ีทีย่กเร่ืองต่างๆ	มาเป็นข้อเทยีบเคยีง	ทัง้น้ีโปรดทราบว่า	เป็นเร่ืองส่อถงึกรรม
ที่มีประจ�าตัวทั่วหน้ากันโดยไม่มีการยกเว้นว่าสัตว์บุคคล	 ถึงคราวกรรมอ�านวยผล	
แม้ไม่อยากเป็นก็เป็นขึ้นมาจนได้	 ดังสภาพที่กล่าวผ่านมานั้น	 ไม่มีท่านผู้ใดสัตว์ใด
ประสงค์อยากเป็น	แต่กห็นีไม่พ้น	จ�าต้องยอมรับเมือ่ถงึคราว	หากเป็นไปตามความคดิ 
ความมุ่งหมายแล้ว	 สภาพที่น่าสังเวชดังกล่าวก็ไม่ควรจะมีค้างโลกให้ชาวมนุษย์
ร�าคาญตาร�าคาญใจต่อไป	 แต่ก็มีเกลื่อนเต็มแผ่นดินให้ร�าคาญจนได้	 จึงเป็นเรื่องที่
ผู้มีความห่วงใยตัวเองจะควรคิดค�านึงให้มาก	ไม่เช่นนั้นอาจเจอได้ทั้งที่ไม่อยากเจอ	 
ทั้งน้ีเพราะสัตว์โลกทั้งมวลล้วนตกอยู่ในอ�านาจแห่งกรรมดีช่ัวของตัวที่เคยท�ามา 
ซ�้าๆ	 ซากๆ	หลายภพหลายชาติติดต่อกัน	พอพ้นกรรมเก่านี้ไปได้	 แต่กรรมใหม่ก็
เข้ามาแทนที่ชดเชยกันไป	ไม่มีเวลาว่างจากการเสวยกรรมทั้งดีทั้งชั่วที่มีมากมายและ 
สลบัซบัซ้อนยิง่กว่าสิง่ใดๆ	ในโลก	เพราะฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าจึงทรงสอนให้เบือ่หน่าย
ต่อความซ�า้ซากของวฏัวนทีพ่าสตัว์ให้หมนุเวยีนไปมา	ทัง้ภพก�าเนิดทัง้กรรมทีต่ดิตาม	
กับจิตซึ่งเป็นผู้สร้างและเก็บสั่งสมกรรม	 ทั้งการเสวยความสุขทุกข์ที่ติดอยู่กับตัว	 
การทีท่รงสัง่สอนให้ละกรรมชัว่และสร้างกรรมด	ีกเ็พือ่ให้เกบ็ขนและชะล้างกรรมชัว่ออก	 
และเก็บสัง่สมกรรมดเีข้าบรรจุไว้ในใจพอเป็นเคร่ืองบรรเทาทกุข์มีความสขุในบางกาล	 
ไม่เดอืดร้อนร�าคาญไปเสยีทกุชาตทิกุสถานทีเ่กดิและทีอ่ยูอ่าศัย	หากเชือ้แห่งภพยงัมีอยู	่ 
เวลาเคลือ่นย้ายไปสูภ่พน้ันๆ	กพ็อมคีวามสขุความสบายบ้าง	หากเพยีรสัง่สมให้ได้มาก 
ที่เรียกว่าวาสนาบารมีแก่กล้า	 พอบ่ายหน้าไปสู่ภพใดก็เจอแต่บุญ	 ยืนอยู่ก็ยืน 
กับบุญ	เดินกับบุญ	นั่งกับบุญ	นอนกับบุญ	เวลาตายก็ตายกับบุญ	เกิดกับบุญ	และ
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เสวยบญุคอืความสขุกายสขุใจในทีท่กุสถาน	เมือ่สัง่สมเตม็ทีแ่ล้ว	ท่านเรียกว่าวาสนา
บารมสีมบรูณ์	ใจก็กลายเป็นใจทีส่มบรูณ์เตม็ที	่ไม่ต้องอาศยัอะไรเป็นเคร่ืองส่งเสริม
และกดถ่วงอีกต่อไป	เป็นใจที่มีอิสระเต็มที่	นี่แลคือผู้หลุดพ้นจากทุกข์ทางใจ	รู้เห็น 
สอปุาทเิสสนิพพานทีใ่จดวงบริสทุธิ	์ถ้าเป็นบ้านกห็ลงัทีห่มดกงัวล	ไม่ต้องมกีารปัดกวาด 
เช็ดถูท�าความสะอาดอีกต่อไป	 เพราะสะอาดพอตัวแล้ว	 ไม่ต้องคอยปิดเปิดประต ู
หน้าต่างคือระวังทวารทั้ง	๖	จะท�าพิษเหมือนแต่ก่อน	ไม่ต้องมีแขกยามมานั่งหลับอยู่
หน้าบ้านคอืสตล้ิมคลกุคลาน	ไม่ต้องเลีย้งสนัุขดไุว้รักษาบ้านคือการส่งเสริมสตปัิญญา	
ไม่ต้องมีเคร่ืองปรับเคร่ืองปรุงคือพิธีรีตองให้ยุ่งยากเกินสมควร	 ไม่ต้องมีที่นอน 
หมอนมุ้งและเคร่ืองอุปกรณ์ประจ�าบ้านหลังไกลกังวล	 เพราะมีสมบูรณ์อยู่ในตัว 
พร้อมแล้ว	นี่คือเรือนใจหลังเอกไม่มีสองพอจะเป็นคู่แข่งกัน	ท่านผู้ใดพยายามปลูก
ส�าเร็จแล้ว	ท่านผู้นั้นได้อยู่บ้านไกลกังวลตลอดอนันตกาล	ไม่มีวิตกกังวลกับการอยู่
การไปการเกิดการตาย	 ไม่มีวิตกกับบาปกับบุญกับนรกสวรรค์นิพพาน	 เพราะเป็น 
บ้านหลงัเพยีงพอทกุอย่างแล้ว	น่ีท่านเรียกว่าเรือนใจช้ันเยีย่มยอดและมีอยูใ่นปัจจุบนั	
คือใจไม่มีอยู่ที่นั่นกาลโน้น	โปรดดูที่ใจนี้

	 มีบางท่านมาปรับทุกข์เกี่ยวกับประชาชนคนไทยและพระศาสนา	กลัวจะล่มจม 
ฉิบหายสญูชาตศิาสนาไปเสยีทัง้ทีก่�าลงัรักสงวนอยูอ่ย่างสดุจิตสดุใจ	ไม่อยากให้เป็นไป 
ดงัทีคิ่ด	ซึง่เวลาน้ีก�าลงัอยูใ่นหน้าสิว่หน้าขวานร้อยแปดพนัประการทีท่ิม่แทงตาหจูมกู
ลิ้นกายใจอยู่แทบทุกขณะก็ว่าได้	 นอกจากนั้นยังอดน�าไปคิดไปตรองไม่ได้ว่ามีส่วน 
เกี่ยวข้องกับประเทศชาติศาสนาที่จะล่มจมไปด้วยมากน้อยเพียงไร	 ถ้าสภาพการณ์ 
ยังคงเป็นไปอยู่อย่างน้ี	 จะท�าอย่างไรประชาชนคนไทยและพระศาสนาจึงจะอยู่ใน
ความสงบสขุดงัทีเ่คยเป็นมา	ทีว่ติกมากก็เน่ืองจากเหน็ความเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลง 
ของคนไทยเรากระทัง่เดก็ๆ	เปลีย่นไปอย่างรวดเร็ว	เหมอืนกงัหนัทีถ่กูพายพุดัอย่างแรง	 
กลวัว่าจิตใจและสิง่ทีรั่กสงวนทัง้หลายจะขาดปลวิไปตามอารมณ์เคร่ืองยัว่ยวนเสยีหมด	 
ไม่มีสารคุณตกค้างอยู่บ้างพอให้กุลบุตรได้ชมเป็นขวัญใจต่อไป	 ความเปลี่ยนแปลง 
ทีก่�าลงัเป็นไปอยูท่ัง้เดก็และผู้ใหญ่	ทัง้หญงิและชาย	ทัง้ในเมอืงและนอกเมอืงทกุทศิ
ทุกทาง	 โดยมากเป็นความเปลี่ยนแปลงทางความประพฤตินิสัยที่พัดผันปั่นป่วนให้ 
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ต�า่ลงโดยล�าดับ	ซึง่เป็นความผันแปรทีน่่าวติกเป็นอย่างมาก	จึงขอความกรุณาท่านได้
ช่วยพจิารณาเลง็ญาณวถิตีรวจตราดูบ้าง	คนไทยและประเทศไทยเราซึง่ก�าลงัอยูใ่นข่าย 
ที่น่าวิตกนั้น	จะพอมีทางได้สติยับยั้งและรื้อฟื้นตนให้ด�ารงทรงตัวอยู่ด้วยความสงบ
สุขต่อไปได้	 หรือจะค่อยๆ	 จมดิ่งลงใต้ก้นทะเลด้วยอ�านาจแรงพัดผันแห่งพายุไป
เสียดังน้ี	 ปัญหาที่น�ามาปรึกษาไต่ถาม	 รู้สึกผ่านมาเหนือความสามารถของผู้รับฟัง
จะอาจเอื้อมอธิบายและปฏิบัติตามได้	 นอกจากน้ันยังขอให้เล็งญาณวิถีตรวจตรา 
ดูโลกทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วอกีด้วย	ข้อน้ียิง่ท�าให้อบัอายขายหน้าตวัเอง 
มากกว่าจะละอายท่านผู้มาขอความช่วยเหลือ	 และท่านผู้อ่านทั่วๆ	 ไปมากมาย	 
ความจริงการเปลี่ยนแปลงของโลกสมมุติย่อมเป็นไปตามธรรมชาติและเหตุการณ์
บงัคับตลอดมา	ไม่เคยพกัผ่อนหย่อนตวัว่าเม่ือยหรืออ่อนเพลยีเหมอืนคนเราท�างานเลย	 
แต่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอยู่อย่างน้ันเร่ือยมา	 ไม่เคยสนใจกับอะไรแต่ไหนแต่ไรมา	
จะมืดหรือแจ้ง	 จะเป็นหน้าแล้งหรือหน้าฝน	 จะฝนตกหรือแดดออก	 ก็เห็นความ 
เปลี่ยนแปลงด�าเนินไปตามหน้าที่ของตนอยู่ท�านองนั้นอย่างไม่ลดละ	สิ่งใดที่ปรากฏ
ตัวขึ้นมาเป็นสมมุติเหมือนโลกทั้งหลาย	 สิ่งน้ันย่อมด�าเนินไปตามโลกที่เต็มไปด้วย 
ความเปลีย่นแปลงแปรปรวน	จะให้เดนิแหวกแนวไปโดยล�าพงัตนเองย่อมเป็นไปไม่ได้	
มนุษย์หญงิ	ชาย	หนุ่ม	สาว	เฒ่าแก่	ต่างกม็หีวัใจและอยูใ่นโลกสมมตุทิีเ่ปลีย่นแปลง
ด้วยกัน	 ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง	 เห็นเขาเพลิดเพลินรื่นเริงนึกว่ามีความสุข	
ตนก็คิดอยากเพลิดเพลินกับเขาบ้าง	 เห็นเขามีแฟนหนุ่มแฟนสาวน่าจะมีความสุข	 
ตนก็คิดอยากมีกับเขาบ้าง	 เห็นเขาไปเที่ยวที่นั้นโรงนี้	 นึกว่าจะมีความสุขส�าราญตน	 
ก็คิดอยากเข้าไปเพลิดเพลินกับเขาบ้าง	เวลากลับมาบ้านมาเรือน	ถ้ามีแฟนเตรียมท่า
อยู่ทางบ้านคอยขู่เข็ญค�ารามและดุด่าเค่ียวเข็ญต่างๆ	 แม้จะเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา	 
เพราะไม่ท�าให้เกดิความสขุความเพลดิเพลนิเหมอืนทีต่นไปเทีย่วแสวงหาเอง	กอ็ดทน
เอาบ้าง	 เพราะตนท�าผิดอุตริคิดเหยียบย�่าท�าลายครอบครัวและคู่ครองด้วยความ 
นึกสนุกไม่เข้าเร่ืองเข้าราว	เหน็เขาเทีย่วดืม่สรุาบาร์เบยีร์สนุกสนานนึกว่าจะมคีวามสขุ	 
ก็คิดอยากดื่มกับเขาบ้าง	 แม้จะจนแสนจน	 แต่หัวใจและความรักสนุกร่ืนเริงก็ยังมี
เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย	ซึ่งควรผ่อนผันสั้นยาวบ้างเป็นบางสมัย	เห็นเขาแต่งตัว 
หรูหราโก้เก๋ด้วยเคร่ืองประดับประดาต่างๆ	อนัสวยงามราคาแพงๆ	นึกว่าโก้และสนุกดี	 
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กนึ็กอยากจะเป็นอย่างเขาบ้าง	เพราะโลกเขาเป็นกนัอย่างน้ัน	เรากเ็ป็นคนหน่ึงในโลก 
จึงควรอนุวัตตามเขา	 สังคมพาดีก็ดีตาม	 สังคมพาชั่วก็ชั่วตาม	 สังคมพาเพลิน 
กเ็พลดิเพลนิตาม	สงัคมพาเศร้าโศกกเ็ศร้าโศกตาม	จะมวัยิม้อยูค่นเดยีว	เขากจ็ะหาว่าบ้า	 
เพราะมนุษย์เราเป็นสตัว์หมูส่ตัว์พวก	มใิช่สตัว์ตวัเดียวทีจ่ะอยูก่บัใครไม่ได้	ความมหีมู ่
มีพวกก็จะต้องเกี่ยวข้องกับหมู่กับพวกที่เรยีกว่าสังคม	เมื่อเป็นเช่นนัน้	สังคมพาเป็น
อย่างไรกจ็�าต้องหมนุไปตาม	สงัคมพาอยูก่จ็�าต้องได้อยู	่สงัคมพาไปกจ็�าต้องไป	สงัคม 
พาเป็นก็จ�าต้องเป็น	 สังคมพาตายก็จ�าต้องตาย	 เหล่าน้ีล้วนเป็นความเปลี่ยนแปลง 
ของโลกทัง้สิน้	จะให้คงทีดี่งามอยูต่ลอดไปย่อมไม่ได้	ความเปลีย่นแปลงของยคุสมยั 
กเ็ป็นเงาเทยีมตนโดยแยกจากกนัไม่ได้	จะให้มแีต่ความสงบสขุปราศจากทกุข์ทัง้มวล 
ไม่มีอะไรมารบกวนตลอดไปนั้น	 ย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่เอง	 ชาติศาสนาเป็นของคู่กัน	
ถ้าชาตไิม่เสือ่มเพราะคนไทยมเีหตผุลด�ารงตนอยูด้่วยศลีธรรม	ศาสนากไ็ม่ทรุดโทรม	
เพราะศาสนากับคนอยู่ด้วยกัน	 คนประพฤติตัวดีศาสนาก็เจริญ	 ถ้าคนประพฤต ิ
เหลวแหลกแหวกแนว	ศาสนากล่็มจมในคนๆ	น้ัน	ส่วนคนอืน่ๆ	ทีป่ฏบิตัติวัดีอยู	่ศาสนา 
ก็ไปเจริญอยู่กับผู้นั้น	 การวิตกถึงคนไทยและศาสนา	ความวิตกนั้นถูกต้อง	 เพราะ
ความรักสงวนของมค่ีามหาศาลน้ี	ย่อมเป็นอยูใ่นส่วนลกึของหวัใจของคนไทยด้วยกนั 
แทบทั้งน้ัน	 ข้อน้ันเห็นใจ	 แม้อาจารย์ก็มีความรู้สึกอย่างน้ันมานานจนกระทั่งบัดน้ี
ถอนไม่ขึ้น	 แต่ก็พูดไม่ออกในสิ่งที่เห็นว่าสุดวิสัยที่แก้ไขไม่ได้	 จ�าต้องปล่อยวางไป
ตามเหตุการณ์

	 อนัดับต่อไป	กรุณาระลกึถงึตวัซึง่เป็นคนไทย	การวติกถงึคนอืน่โดยลมืนึกถงึตวั 
ในทางดัดแปลงแก้ไขจึงยงัไม่ถกูกบัจุดทีศ่าสนาต้องการ	ทีถ่กูควรนึกถงึความผิดถกู 
ดีชั่วของตนที่ควรแก้ไขและส่งเสริมให้มากกว่าจะคิดถึงและแก้ไขคนอื่นอันนับว่า 
ถูกต้องตามทาง	 นักปราชญ์ท่านด�าเนินมาก่อน	 มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น	 จะไม่มีทาง 
น่าต�าหนิตวัเองได้	การคดิแก้ไขดดัแปลงคนทัว่โลกให้เป็นไปตามความคดิเหน็ของตน
เพียงคนเดียวนั้น	 เป็นวิธีคิดกั้นน�้ามหาสมุทรทะเลด้วยฝ่ามือ	 จึงยากที่จะเป็นไปได้	 
ท่านเรียกว่า	อฐานะ	ไม่ควรฝืนคิด	หากฝืนไปผลก็คงไม่ส�าเร็จและอกแตกตายเปล่า	
ที่เรียกว่าความคิดเข้าเนื้อตัวเองชนิดฉิบหายล่มจม
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	 โลกต่างก็มีหูมีตามีความรู้วิชาที่ควรจะมีความคิดอ่านไตร่ตรองเพื่อหาทาง
รอดพ้นจากความหายนะเฉพาะหน้าเป็นวันๆ	ไป	ไม่ว่าจะเป็นความหายนะในทางใด	 
การศึกษาอบรมวชิาความรู้แขนงต่างๆ	กเ็พือ่การอยูร่อดปลอดภยั	มไิด้เพือ่ความล่มจม 
ฉิบหาย	 เด็กที่เกิดมาแต่ละคนทั่วเขตแดนไทย	 ก็ล้วนมีพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้องคอย 
เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนตลอดมา	 พอเติบโตควรเข้าโรงเรียนได้ก็ส่งเข้าโรงเรียน	 
ให้ครูหรืออาจารย์ช่วยอบรมสัง่สอน	แม้ครูหรืออาจารย์ทีใ่ห้ความรู้แขนงต่างๆ	แก่เด็ก 
กล้็วนได้รับการศกึษาอบรมมาจากพ่อแม่และครูอาจารย์ด้วยดี	ซึง่พอจะให้ความรู้วชิา
และคตินิสัยที่ดีแก่เด็กอยู่แล้ว	นอกจากจะเป็นครูอาจารย์ประเภทพิสดารแหวกแนว 
จนตามไม่ทันเท่าน้ัน	 ถ้าเป็นเช่นน้ันก็นับว่าเป็นกรรมของเด็กเสียเองที่ได้ผิดพลาด
หลวมตัวเข้าไปหาโรงเพชฌฆาต	คือแหล่งท�าลายเด็กตาด�าๆ	ที่น่าสงสารมาก	เพราะ 
การท�าลายเด็กแต่ละคนให้เสียน้ัน	 เป็นความเสียหายอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองโดยไม่มีกาลเวลามายับยั้งได้	 เพราะปัจจุบันและอนาคตข้ึนอยู่กับความ 
ประพฤติซึ่งก�าลังเป็นไปอยู่	 ถ้าปัจจุบันคนได้รับการศึกษาดีมีศีลธรรมกลมกลืนกับ 
ความประพฤตอิยู่แล้ว	ย่อมส่อถึงความสงบสขุของคนและประเทศชาตใินอนาคตด้วย	 
ฉะน้ัน	หลกัประกนัความเจริญรุ่งเรืองของคนทัง้ส่วนใหญ่ส่วนย่อยในอนาคต	จึงข้ึนอยู่ 
กับปัจจุบันเป็นส�าคัญ	 ถ้ามองเห็นเจตนาเดิมเพื่อความสุขความเป็นของมีค่ามาก 
ส�าหรับตวัแต่ละรายอยู่แล้ว	ก็ควรมองดูตวัและความประพฤตทิกุด้านของตนทีก่�าลงั
หมนุไปอยูก่บัเหตกุารณ์ต่างๆ	ว่าหมุนไปตามเจตนาเดิม	หรือหมุนไปเพือ่ขัดแย้งหรือ
ลบล้างเจตนานั้นให้ฉิบหายไป	ข้อนี้เราต้องเป็นนักสังเกตตัวเอง	ไม่มีใครจะรู้ดีรู้ชั่ว 
ย่ิงกว่าตัวจะรู้เร่ืองของตัวผู้ก�าลังผลิตสิ่งน้ันๆ	 ขึ้นอยู่ทุกขณะความเคลื่อนไหวของ
กายวาจาใจ	นี่คืออุบายแห่งการยับยั้งชั่งตวงและส่งเสริมตัวเองโดยทางที่ถูก	ใครท�า 
ตามเจตนาดังที่ว่า	 ผู้น้ันย่อมเจริญอย่างแน่นอน	 ถ้าทั่วโลกต่างสนใจท�าตามเจตนา 
ทีถ่กูด้วยวิธทีีถ่กู	ย่อมเป็นการป้องกนัตวัไปทกุระยะ	ไม่ต้องวติกว่าประชาชนคนไทย 
ทั่วประเทศและพระศาสนาจะเสื่อมโทรมหรือล่มจม	 ถ้าเป็นเพียงความวิตกกังวล 
บ่นอยากให้เป็นไปตามใจหวงั	โดยมไิด้สงัเกตดจุูดบกพร่องทีค่วรดดัแปลงแก้ไขและ 
จุดแห่งความเจริญทีค่วรส่งเสริมให้ยิง่ๆ	ข้ึนไป	กเ็ท่ากบัการต�าหนิตชิมดนิฟ้าอากาศว่า 
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ร้อนมากหนาวมาก	 โดยไม่คิดหาวิธีป้องกันหลบหลีกที่ควรได้รับผลก็ย่อมไม่เกิด
ประโยชน์อะไรเลย	ดงัน้ัน	จึงเป็นความจนใจส�าหรับผู้รับฟังทีจ่ะช่วยแก้ไขสถานการณ์
ให้ดีขึน้	เป็นเพยีงช่วยอบุายวธิทีีเ่หน็ว่าควรส�าหรับท่านผู้สนใจพยายามปรับปรุงแก้ไข 
ไปตามธรรมที่นัดแนะเท่านั้น	แต่จะให้ช่วยยกฐานะของผู้ก�าลังเสื่อมโทรมวุ่นวายไป
ตั้งไว้ในฐานะที่เจริญรุ่งเรือง	 เหมือนยกหม้อข้าวหม้อแกงออกจากเตาไฟน้ันย่อมท�า 
ไม่ได้	 เพราะความเสื่อมของหมู่ชนคนทั้งโลกมิได้เป็นวัตถุเล็กน้อยพอจะช่วยยกไป 
ตั้งที่นั้นที่นี่ได้	มีอยู่อย่างเดียว	คือต่างคนต่างช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ที่เห็นว่าก�าลัง
เสื่อมโทรมด้วยวิธีการต่างๆ	 ตามหลักธรรมอันเป็นทางราบรื่นชื่นใจแก่ผู้ด�าเนินตาม
ทั้งปัจจุบันและอนาคตเท่านั้น	นอกนั้นยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นไปได้	 เพราะมิใช่สิ่งที่
จะนึกคิดเอาเฉยๆ

	 อีกประการหน่ึง	 คนไทยเราต่างก็มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักใจที่ถูกต้องดีงาม 
มาดัง้เดมิอยู่แล้ว	ไม่ว่าพิธกีรรมคอืการบ�าเพญ็คณุงามความดีต่างๆ	ตามหลกัศาสนา 
มกีารให้ทาน	รักษาศลี	สวดมนต์ไหว้พระ	ภาวนา	เป็นต้น	ตลอดขนบประเพณีอนัเป็น
ธรรมเนียมของชาวพทุธในเมอืงไทยพากนัประพฤตมิาดัง้เดมิจนถงึปัจจุบนั	ซึง่ส่วนมาก 
ก็แยกออกมาจากศาสนาอันเป็นความถูกต้องดีงามอยู่แล้ว	เมื่อน�าออกมาปฏิบัติตาม
ก็เหน็แต่ความเป็นระเบยีบงามตา	เช่น	ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่	บดิามารดา	 
ครูอาจารย์	 เป็นต้น	 ตลอดการวางตนโดยสม�่าเสมอไม่ถือตัวยั่วกิเลสผู้อื่น	 เพราะ
ความเย่อหยิ่งจองหองล�าพองตัวต่างๆ	ล้วนเป็นความดีงามทั้งสิ้น	ไม่มีสิ่งที่น่าต�าหนิ
แฝงอยู่เลย

	 ชาวพุทธเราจึงกล้าพูดได้ว่า	ขนบธรรมเนียมที่ชาวไทยเคยยึดถือและปฏิบัติมา	
ไม่ด้อยกว่าของใครๆ	ในโลกมนุษย์ที่เห็นๆ	กันอยู่แล้ว	แต่ชาวพุทธเรามีหลักธรรม 
เป็นหลกัใจ	เมือ่เหน็ว่าสิง่ใดเป็นของดมีีคณุค่าแก่ตนและประเทศชาต	ิย่อมยดึสิง่น้ัน 
มาครองได้	 ไม่ปิดประตูต่อการเลือกเฟ้นและรับมาปฏิบัติด�าเนิน	 แต่สิ่งใดที่เห็นว่า 
เป็นภัยต่อคนไทยและประเทศชาติ	 สิ่งน้ันจึงควรพิจารณาโดยรอบคอบ	 เพราะถ้า 
เปิดประตใูห้ผ่านเข้ามาเป็นเลอืดเน้ืออนัเดียวกนัแล้วกย็ากทีจ่ะแยกออกได้	นอกจาก
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ต้องกลมกลนืเป็นอนัเดยีวกนัตลอดไปเท่าน้ัน	ฉะน้ัน	ขนบธรรมเนียมและระเบยีบวนัิย 
จึงเป็นเคร่ืองวาดภาพเส้นชีวิตและความประพฤติของหมู่ชนกลุ่มน้ันๆ	 ให้เห็นว่าดี 
หรือเลวได้อย่างชดัเจน	ชนในกลุม่ใดมีขนบธรรมเนียมและระเบยีบวนัิยด	ีชนกลุม่น้ัน 
ก็ย่อมเด่นในหมูช่นกลุม่อืน่ๆ	ดแูล้วสง่างามชวนให้เกดิความเคารพเลือ่มใสและนับถอื	 
บรรพบุรุษท่านมองเห็นการณ์ไกล	 จึงยึดถือขนบธรรมเนียมและระเบียบวินัยเป็น
เส้นชีวิตจิตใจและความประพฤติเป็นส�าคัญสืบทอดกันมาโดยล�าดับมิให้เสื่อมสูญ	 
โดยเห็นว่าหมู ่ชนที่มีขนบธรรมเนียมและระเบียบวินัยเป็นเคร่ืองปกครองด	ี 
ย่อมสามารถประกาศจริยธรรมและอัธยาศัยของมนุษย์ให้โลกเห็นได้อย่างเต็มภูมิ	
นอกจากน้ันยังสามารถรับผิดชอบในโชคชะตาของประเทศชาติและมรดกที่พ่อแม่
บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้อีกด้วย	ไม่ให้เสื่อมสูญไปอย่างน่าเสียดาย

	 ประเทศชาติศาสนาจะเจริญรุ ่งเรืองและถาวรได้ด้วยความเป็นชาติที่ มี
ขนบธรรมเนียมและระเบยีบวนัิยด	ีและต่างคนต่างรักษาไว้อย่างม่ันคง	ไม่ดือ้ดงึฝ่าฝืน 
ด้วยความคะนองหรือด้วยความคิดวปิริตต่างๆ	อนัเป็นการท�าลายตนและประเทศชาติ 
ศาสนา	ในขณะเดียวกนั	ทัง้เดก็และผู้ใหญ่ต่างมคีวามหนักแน่นมัน่คงในขนบธรรมเนียม 
และระเบยีบวนัิยอนัเป็นหลกัความถกูต้องดงีามตลอดมา	เฉพาะอย่างยิง่ระเบยีบวนัิย 
เป็นของดี	 คนมีวินัยก็เป็นที่มีระเบียบงามตาน่าเคารพนับถือ	 พระมีวินัยก็เป็นที่น่า
กราบไหว้บูชาอย่างสนิทใจ	ไม่กระดากกระเดื่องเคืองใจว่าเป็นผู้เหลวแหลกทางวินัย	 
ระเบียบวินัยเป็นของจ�าเป็นส�าหรับมนุษย์ทุกชั้นที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก	และ
เป็นของสวยงามเป็นเคร่ืองเจริญตาเจริญใจ	 มองเห็นแล้วไม่เบื่อและเวียนศีรษะ	 
แต่กลับมีความสุขขึ้นมาขณะที่ได้เห็น	 ฉะนั้น	 ความมีระเบียบวินัยเป็นของสวยงาม	 
ทั้งตัวบุคคลและสิ่งก่อสร้าง	ตลอดพัสดุต่างๆ	ที่จัดวางไว้เป็นระเบียบงามตา	จึงเป็น 
สิง่ทีน่่าดูน่าชมอย่างย่ิง	ประเทศชาตทิีส่ามารถปลกูฝังระเบยีบวนัิยให้เข้าอยูใ่นเลอืดเน้ือ 
และจิตใจย่อมมีความปลอดภัยและผาสุกเย็นใจ	 ไม่ค่อยมีการทะเลาะวิวาทและ
บาดหมางกนั	แม้การโจรกรรมหรือการประทษุร้ายต่างๆ	กมี็น้อย	เพราะขาดผู้อ�านวยการ 
และสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	 ให้สิทธิและเกียรติตลอดความเป็นธรรมที่อยู่ในฐานะ 
แก่คนดี	ต�าหนิคนที่ควรต�าหนิ	ไม่ส่งเสริมด้วยอุบายใดๆ	ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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	 ทุกคนที่มีระเบียบเป็นที่รักต่างตั้งหน้าท�ามาหากินโดยปกติสุข	 คือพยายาม 
สร้างตัวทั้งด้านความรู้วิชาและหน้าที่การงานให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่ตน	 และสร้าง 
ครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข	 พยายามระวังและบังคับกีดกันเร่ืองที่จะเกิดขึ้นท�าลาย 
ความมั่นคงของครอบครัว	 ซึ่งโดยมากก็มักเกิดกับตนคือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงที่เป็น 
ผู้รับผิดชอบในครอบครัวด้วยกนั	ยิง่สมัยน้ีชอบเกดิได้เร็วทีส่ดุยิง่กว่าสายฟ้าแลบเสยีอกี	 
ทัง้อยู่ในบ้านอาจเกดิกบัสาวใช้	หรือบรุุษคนใช้	ยิง่ออกนอกบ้านก็ยิง่เหมอืนปล่อยปลา 
ฉลามลงทะเล	ปลาเลก็ปลาใหญ่โดยไม่เลอืกประเภท	ถ้าได้ออกทะเลแล้วต้องกว้านดะ 
ไปหมด	น่ีคอืเร่ืองท�าลายครอบครัว	ท่านทีรั่บผิดชอบในครอบครัวจึงควรระวงัอย่างยิง่	 
สิ่งที่เห็นว่าไม่จ�าเป็นตามเหตุผลอ�านวยแล้ว	 อย่าคะนองใจคะนองมือไปหยอกเล่น	 
เมื่อเกิดเรื่องแล้วสิ่งที่เข้าใจว่า “เล่น”	นั้น	เป็นเครื่องท�าลายได้จริง	และสามารถโค่น
รากแก้วของครอบครัวขึ้นมาท�าลายได้จริง	จึงไม่ควรประมาทโดยถือว่าของเล่นหรือ 
อาหารว่าง	เวลาเบด็เกาะท้องแล้วแก้ปลดยากหรืออาจแก้ไม่ได้	เพราะเบด็เข้าไปอยูล่กึ
เสียจนมือล้วงเข้าไม่ถึงแล้ว	การสร้างตัว	สร้างครอบครัว	และสร้างอนาคตเพื่อความ
เจรญิก้าวหน้า	จึงควรมีกฎมีระเบียบวินยัไว้บังคับตัวเองซึ่งมักมีนสิัยดื้อดึงมาดั้งเดิม	 
อย่าให้ออกเที่ยวเพ่นพ่าน	 จะท�าให้เร่ืองเล็กกลายเป็นเร่ืองใหญ่ข้ึนมาดังกล่าวแล้ว	 
คนเราโดยมากชอบมนิีสยัเหมือนๆ	กัน	คอืมคีวามดือ้ดึงอยูใ่นใจอย่างลกึลบั	แม้ตวัเอง 
กไ็ม่อาจมองเหน็ได้	เพราะขาดความสนใจทีจ่ะมองมากกว่าจะมองสิง่ทีต่นรักชอบและ
ต้องการ	ซึ่งโดยมากมักเป็นสิ่งที่ไม่ดี	ฉะนั้นค�าว่า	“พาล”	จึงมักฉวยโอกาสอยู่เสมอ 
ทั้งที่เราเองก็กลัวพาล	 แม้ผู้เขียนเองก็กลัวพาล	 แต่ก็เคยโดนค�าว่า	 “พาล”	 ซึ่งเกิด 
กับตวัมาจนแทบไม่มีอะไรเหลอืตดิตวั	พอได้สตบ้ิางกม็าเขียน	ความจริงกค็อืเขียนเร่ือง 
ความโง่ความเสยีเปรียบตวัเองให้ท่านอ่านน่ันเอง	จึงกลวัท่านพีน้่องทัง้หลายจะเสยีเปรียบ 
พาลอันลึกลับตัวนี้เช่นเดียวกับผู้เขียนเคยเสียมาแล้ว

	 สรุปความ	มนุษย์เราทีอ่ยู่เป็นหมู่เป็นคณะ	ย่อมหนีระเบยีบวนัิยไปไม่พ้น	เพราะ
เป็นของจ�าเป็นต่อมนุษย์ทีม่ชีวีติอยูร่่วมกนั	แม้เช่นน้ันกย็งัมพีาลดังกล่าวเข้ามาดลจิต
ดลใจให้เราท�าผิดคดิไม่ชอบไปจนได้ในบางคร้ัง	ไม่อยากท�าสิง่ทีถ่กูต้องดงีามทีม่นุษย์
ผู้ดีท�ากัน	ไม่อยากอยู่ในกฎระเบียบอันดีงามเหมือนคนทั้งหลาย	แต่ชอบฝ่าฝืนและ 
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ประพฤตแิบบแฝงๆ	อนัเป็นสิง่แสลงตาแสลงใจเพือ่นมนุษย์ด้วยกนั	ยิง่ถกูห้ามเท่าไร
ใจย่ิงก�าเริบคิดอยากท�าเพื่อการฝ่าฝืน	 นิสัยอันน้ีมีอยู่ทั่วไปในหมู่มนุษย์หญิงชาย	 
ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีและไม่มีประโยช์อะไรเลย	นอกจากเป็นโทษทุกขณะที่ท�าเท่านั้น	ผู้หวัง
ความสงบสุขแก่ตนและประเทศชาติศาสนาจึงควรระลึกในข้อเหล่าน้ีให้มาก	 และ 
พยายามดดัแปลงแก้ไขไปทลีะเลก็ละน้อยจนเข้าระดับคงทีด่งีาม	กลุบตุรจะได้ถอืเป็น 
ตัวอย่างอันดีไปใช้	และกลายเป็นคนดีมีขื่อมีแปสืบทอดกันไปในอนาคตไม่มีสิ้นสุด	

	 ผู้เขยีนได้ให้ค�าแนะน�าดงักล่าวมา	ส่วนจะให้ช่วยเลง็ญาณตรวจตราดสูตัวโลกว่า 
มีความบกพร่องประการใด	และจะควรปฏิบัติอย่างไรดังที่ขอร้องนั้น	นับว่าสุดวิสัย 
ทีจ่ะช่วยได้เพราะไม่มญีาณพอจะเลง็ทัง้ทีอ่ยากเลง็	แม้แต่จะตรวจตราดคูวามบกพร่อง
ของตัวซึ่งแสดงอยู่ตลอดเวลา	ก็ยังไม่มีญาณที่จะเล็งเลย	จึงเป็นเรื่องจนใจ

	 ส่วนหลักการปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของคนเราตลอดประเทศชาติศาสนา	 
จะเจริญถาวรทั้งปัจจุบันและอนาคต	 ก็รวมอยู่ในขนบธรรมเนียมระเบียบวินัยและ 
ศลีธรรมหมดแล้ว	แทบจะพดูได้ว่าผู้ต้องการความสงบสขุดงัใจหมาย	นอกจากหลกัธรรม 
และวัฒนธรรมอันดีงามแล้ว	 ก็ยากจะประสบได้	 จึงขอมอบเร่ืองทั้งน้ีไว้กับทุกท่าน 
ช่วยกันพจิารณาและดดัแปลงส่งเสริมตามแต่เหน็ควร	เพราะประชาชนกด็	ีประเทศชาติ 
ก็ดี	ศาสนาก็ดี	ล้วนเป็นสมบัติของทุกคน

	 ที่พูดมาสุ่มสี่สุ่มห้า	จับหน้าใส่หลัง	ก็พูดไปตามภาษาป่าๆ	อย่างนั้นเอง	เมื่อมี 
ท่านผู้ถาม	 ไม่มีอะไรเป็นเครื่องต้อนรับขับสู้กันบ้างตามฐานะคนไปหาคนหรือ 
คนไปหาพระ	ก็รู้สึกยังไงอยู่	จึงขออภัยด้วยถ้าพูดไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์

	 ท่านผู้ถามอันดบัต่อมาถามเร่ืองภาวนา	คอืมีท่านผู้สนใจใคร่ต่อการภาวนามาถาม 
ว่า	การดตู�ารับต�าราและหนังสอืเล่มต่างๆ	ทีม่ผู้ีเขยีนไว้ก็ดูมามากพอควร	แต่บางท่าน
พดูไว้อย่างหน่ึง	อกีบางท่านพดูไว้อย่างหน่ึง	มกีีอ่าจารย์หรือกีค่นทีเ่ขียนไว้ในหนังสอื 
ไม่ค่อยตรงกันเลย	 การภาวนาเลยกลายเป็นเร่ืองของผู้เขียนผู้แต่งหนังสือไปเสีย 
โดยมาก	ไม่เป็นเร่ืองของธรรมทีค่วรยดึเป็นแบบฉบบัได้	ถ้าเป็นเร่ืองของธรรมควรจะมี 
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จุดศูนย์กลางเป็นที่ลงกันได้	 อ่านไปมากเท่าไรก็ยิ่งท�าให้เกิดความสงสัย	 จึงต้องมา 
ถามท่าน	บางทีอาจมีช่องทางที่พอท�าได้	ไม่แบกแต่ความลุ่มหลงสงสัยโดยถ่ายเดียว
ดงัทีเ่ป็นอยูน้ี่	ท่านเองจะพอมีทางโปรดคนขีส้งสยัอย่างตวัดฉัินได้บ้างประการใด	หรือ
จะปล่อยให้จมอยู่อย่างนี้จนตายไปด้วยกัน	ไม่มีวันผ่านพ้นไปได้เลย

	 ผู้ฟังกจ็นใจจึงถามบ้างว่า	อนัหนังสอืธรรมเล่มต่างๆ	ทีท่่านเขยีนขึน้น้ัน	ท่านได้ 
บอกไว้หรือเปล่าว่าเป็นหนังสือธรรมเพื่อแพร่เชื้อความสงสัยและสั่งสมความสงสัย 
แก่ท่านผู้อ่านทัว่ๆ	ไป	หรือท่านอธบิายเร่ืองภาวนาเพือ่แก้ความสงสยัต่างหาก	ถ้าท่าน 
เขียนไว้เพื่อแก้ความสงสัยของคนผู้สนใจต่อการภาวนา	 แต่เราผู้อ่านไปเกิดความ
สงสยัเอง	โดยเหน็ว่าไม่ถกูกบัจริตนิสยัและความต้องการของตน	เรากไ็ม่ควรไปอ่าน 
ให้เสียเวลา	และควรเขียนขึ้นเอง	อ่านเอง	ปฏิบัติภาวนาเอง	ยังจะดีกว่า	จะไม่ต้อง
เกิดความลังเลสงสัย	 เพราะเราเขียนขึ้นด้วยความเห็นชอบของเราเองอาจจะดีกว่า
การไปเที่ยวดูหนังสือธรรมเล่มน้ันๆ	 หรือถ้าเราสามารถ	 ก็ควรเขียนข้ึนสั่งสอนคน 
ผู้สนใจในธรรมซึง่มอียูจ่�านวนมากในเมอืงไทย	ทีล้่วนก�าลงัแสวงหาความมัน่ใจความ
เชือ่ถอื	ทัง้จากครูอาจารย์	ทัง้จากเพือ่นพทุธศาสนิกด้วยกนั	ทัง้จากหนังสอืธรรมต่างๆ	 
อยูอ่ย่างกระหายและอดิโรย	ให้ท่านเหล่าน้ันได้อ่านและหายสงสยัคลายความมดืมนลง 
เสยีบ้าง	ยงัจะดกีว่าคุณมาบ่นให้หนังสอื	บ่นให้ท่านผู้แต่งหนังสอื	ซึง่พยายามเขยีนอย่าง 
เต็มก�าลังความสามารถที่อ�านวย	 แต่ไม่อาจอ�านวยความสะดวกให้แก่คุณดังเจตนา
ที่เขียนไว้	 คุณว่าอย่างไร	 เอาอย่างไหนดี	 อุบายที่อาจารย์คิดนี้จะพอเป็นประโยชน์
แก่คุณบ้างไหม

	 เขาตอบว่า	ท่านพูดใส่ปัญหาดิฉันอย่างเหน็บๆ	ท�าให้ดิฉันอายท่านมากกว่าจะ 
อายผู้อื่น	ท่านมิได้เขียนไว้เพื่อแพร่เพาะเชื้ออะไรหรอก	ท่านก็เขียนอธิบายวิธีภาวนา 
ธรรมดาๆ	นี่เอง	แต่ท่านอธิบายต่างๆ	กันไป	พออ่านแล้วมันอดสงสัยไม่ได้	ส่วนจะ
ให้ดิฉันตั้งตัวเป็นผู้สามารถฉลาดเกินโลกเขาเขียนธรรมสั่งสอนโลกน้ัน	 แม้ดิฉันจะ
เกดิตายสกักีภ่พกีช่าต	ิกไ็ม่ได้นึกอาจเอือ้มคาดฝันว่าจะแต่งหนังสอืธรรมสอนโลกได้	 
ท่านหาเรื่องมาพูดให้ดิฉันอาย
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	 กเ็หน็ท่านผู้อืน่เขยีนธรรมสอนโลกเพือ่เปลือ้งความสงสยั	แต่เวลาคณุไปอ่านเข้า
กลับไม่สนิทใจและยังกลับเกิดความสงสัยขึ้นเสียอีก	 ก็เลยนึกไปว่าถ้าคุณเขียนเอง	 
อ่านเองและปฏิบัติเอง	อาจดีกว่าไปอ่านของท่านผู้อื่น	และคุณอาจเขียนให้ท่านผู้อื่น
อ่านสิ้นความสงสัยไปได้เช่นคุณ	จึงได้พูดอย่างนั้น	ถ้าไม่สะดวกใจแล้ว	อาจารย์ก็ 
ไม่จ�าใจให้เขยีน	และต้องขออภัยด้วยทีเ่ผลอไปพดูอย่างน้ันให้คุณอายทัง้ทีไ่ม่มเีจตนา	
แล้วที่คุณเกิดความสงสัยจากการอ่านหนังสือเล่มต่างๆ	นั้น	สงสัยตรงไหน	พอจะน�า
มาเล่าให้อาจารย์ฟังได้บ้างไหม	ผู้เขียนถาม

	 เขาตอบว่า	ทีส่งสยักค็อืหนังสอืบางเล่มหรือบางอาจารย์กแ็สดงความชมเชยทาง
สมาธว่ิาควรจะบ�าเพญ็ให้เหน็ผลเป็นความสงบสขุ	และพจิารณาธาตขุนัธ์อายตนะตาม
แต่ถนัดโดยทางปัญญา	สลบักนัไปตามโอกาส	แต่บางท่านกส็อนให้พจิารณาวปัิสสนา
ไปเลย	สมาธไิม่จ�าเป็นดังน้ี	แม้บทธรรมทีน่�ามาบริกรรมกต่็างกนั	บางท่านกส็อนพทุโธ
หรือธัมโม	สังโฆ	เป็นค�าบริกรรมภาวนา	บางท่านก็สอนสัมมา	อรหัง	บางท่านก็สอน
ยุบหนอพองหนอ	 บางท่านก็สอนให้ท�าจิตให้ว่าง	 อยู่ในอิริยาบถต่างๆ	 ด้วยจิตว่าง	
บางท่านก็สอนอานาปานสติคือก�าหนดลมหายใจเข้าออก	บางท่านก็สอนให้ก�าหนดรู้ 
ความเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆ	ด้วยสติ	ไม่ให้เผลอ	แต่ดิฉันผู้มีสติปัญญาน้อย 
จึงเลยไม่ทราบว่าจะยดึอนัไหนด	ีเลยท�าให้เกดิความลงัเลสงสยัไม่แน่ใจว่าจะควรยดึ
เอาอันไหนดี	เวลาท�าภาวนากอ็ดทีจ่ะคดิคว้าโน้นคว้าน้ีไปตามธรรมทีอ่าจารย์ทัง้หลาย
สอนในแง่ต่างๆ	กนัมไิด้	ผลทีไ่ด้รับกค็อืความยุง่ใจทีห่าหลกัยึดแน่นอนไม่ได้น่ันเอง

	 ก่อนอื่นอาจารย์ต้องขออภัยที่จะพูดแบบป่าๆ	กับคุณ	ซึ่งอาจไม่เคยได้ยิน	คือ
คุณละโมบโลภมากเกินไปจนลืมคิดว่าสมบัติสิ่งของผู้คนหญิงชายสัตว์สาราสิงต่างๆ	
ที่มีอยู่เต็มโลก	ซึ่งพอหาเลือกเก็บหรือถือเอาได้ตามที่ชอบใจและต้องการ	แต่ก็เหมา 
เอาสิ่งเหล่าน้ันคนเดียวเสียหมด	 จึงไม่ทราบว่าสมบัติสิ่งของชิ้นใดเป็นของเขาหรือ 
ของเรา	ผู้คนหญิงชายคนไหนเป็นพ่อแม่ของเขาหรือของเรา	คนไหนเป็นพี่เป็นน้อง
ของเขาหรือของเรา	คนไหนเป็นเพือ่นหญงิชายของเขาหรือของเรา	คนไหนเป็นแฟนเขา 
หรือแฟนเรา	สตัว์ตวัไหนเป็นของเขาหรือของเรา	สิง่ของเคร่ืองใช้เคร่ืองนุ่งห่มอนัไหน
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เป็นของเขาหรือของเรา	สนิค้าในห้างร้านและปลาแห้งปลาสด	ผักแห้งผักสดในตลาด	
อนัไหนควรซือ้หรือไม่ควรซือ้	อนัไหนควรในราคาเท่าไร	แต่กว้านเอาเสยีหมดจนเอาไป 
ไม่ได้	แล้วยนืบ่นน่ังบนนอนบ่นเฝ้าสิง่ของเหล่าน้ันอยูอ่ย่างน่าทเุรศเวทนา	อกีอย่างหน่ึง 
เมื่อเห็นสิ่งเหล่าน้ันมากเหลือหูเหลือตาจนไม่อาจนับอ่านได้	 หรือจะเอาอันไหนก็
ตัดสินใจไม่ลง	 เลยยืนบ่นเฝ้าอยู่ด้วยความท้อใจ	โดยมิได้คิดว่าการบ่นนั้นเป็นการ
โฆษณาขายความโง่ของตัวให้คนอื่นหนักใจและร�าคาญด้วยโดยไม่เกิดประโยชน	์ 
ทางโลกคณุเป็นคนขีโ้ลภจนไม่รู้จักเมอืงพอ	ด้วยการเกบ็กวาดสิง่ต่างๆ	เวลาเบือ่กเ็ลย 
ยืนตัวแข็ง	 มองเห็นอะไรก็เบื่อไปหมด	 ไม่มีแก่ใจที่จะถือเอาสิ่งเหล่าน้ันแม้ชิ้นหน่ึง
มาเป็นประโยชน์แก่ตนได้	สุดท้ายก็เป็นโมฆะในสิ่งทั้งหลาย	ทางธรรมคุณก็เป็นคน
ละโมบในธรรม	เจอธรรมบทใดได้ยนิธรรมบทใดจากใครพดูท้ายวดัหวัวดั	กเ็ข้าใจว่า 
เป็นธรรมทีเ่หมาะกบัจริตโดยถ่ายเดยีว	รีบกวาดรีบกว้านมาภาวนาเป็นแกงหม้อใหญ่ 
ทีเ่ตม็ไปด้วยผักและน�า้โหรงเหรง	ส่วนเน้ือหรือปลาไม่ปรากฏ	ธรรมบทไหนๆ	กร็วบรวม 
มาบริกรรมภาวนาหวังให้จิตรวมใหญ่	แต่พอภาวนาไปไม่ถึงไหน	ใจนึกขี้เกียจขึ้นมา	
หาว่าธรรมหลายบทเกินไป	 สุดวิสัยที่จะท�าได้ทุกบททุกบาท	 เลยหยุดและปล่อยทิ้ง 
ไม่เหลยีวแล	ส่วนใจเลยไม่ได้รับความสงบเยน็แม้ขณะหน่ึง	มแีต่ยนืต�าหนิ	เดนิต�าหนิ
นั่งต�าหนิ	นอนต�าหนิ	และบ่นให้ธรรมด้วยเห็นว่ามากเหลือประมาณ	ไม่สามารถจะ 
น�าไปภาวนาได้	เลยเกดิความเบือ่ใหญ่	ไม่อยากภาวนากับธรรมแม้บทใดทัง้สิน้	สดุท้าย 
ก็ได้แต่ความต�าหนิติเตียนครูอาจารย์ผู้เขียนธรรม	 ไม่ได้สนใจที่จะต�าหนิตนว่า 
ไม่เป็นท่า	ไม่ได้อะไรมาเป็นธรรมสมบัติเครื่องสงบเย็นใจ

	 ทางที่ถูกและพอดี	 ควรคิดถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงน�ามาสั่งสอนโลกบ้าง	 
ซึ่งนับได้พอประมาณ	มี	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	ซึ่งเปรียบเหมือนยาหลายขนาน
ที่พอดีพอควรกับโรคกิเลสของสัตว์	ซึ่งเป็นโรคที่ดื้อดึงฝ่าฝืนอย่างมากมายตลอดมา	 
ให้กเิลสเหล่าน้ันบรรเทาเบาลงได้	บางรายถงึกบัข้ามโลกข้ามสงสารไปได้จริงๆ	ท่านเหล่าน้ัน 
ไม่เห็นบ่นต�าหนิว่าธรรมของพระพุทธเจ้ามากเกินไป	 และยังพอใจปฏิบัติตาม 
ตลอดมา	ส่วนคณุเพยีงได้อ่านธรรมในหนังสอืเล่มต่างๆ	ทีอ่าจารย์ทัง้หลายแต่งขึน้มา 
ด้วยเจตนาหวังดี	มิได้มากมายก่ายกองเหมือนธรรม	๘๔,๐๐๐	ท�าไมว่ามากเกินไป	 
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มิใช่ใจออกระอาธรรมจนมองเหน็พระเหน็วดัและเหน็หนังสอืธรรมต่างๆ	ไม่ได้แล้วหรือ	 
ถ้าไม่เบือ่ระอาจนถงึขนาดน้ัน	ท�าไมจึงต้องบ่นต�าหนิอรรถธรรมยิง่กว่าบ่นให้ลกูให้ผัว 
เสียอีก	 เราควรคิดให้ดีว่า	 ธรรมที่ท่านเขียนไว้มิได้เฉพาะผู้ใดผู้หน่ึงเพียงคนเดียว	
แต่เพื่อคนทั้งประเทศซึ่งมีจริตนิสัยต่างๆ	 กัน	 ที่ควรได้รับธรรมแปลกต่างกันบ้าง 
ตามจริตนิสัยชอบ	 จึงควรจะได้รับประโยชน์จากธรรมนั้นเท่าที่ควร	 คุณควรปฏิบัติ
ต่อตนแบบมีขอบเขตจ�ากัดบ้าง	 ถ้าเป็นน�้าก็ควรมีทางระบายและมีอ่างเป็นที่เก็บ	 
เวลาต้องการระบายก็สะดวก	เมือ่ต้องการใช้อาบด่ืมกส็บาย	ไม่เปิดให้ไหลทิง้เสยีหมด	 
คือธรรมที่เห็นว่าไม่ต้องกับจริตก็ควรผ่านไปแต่ไม่ควรต�าหนิ	ส่วนธรรมที่ต้องกับใจ 
ก็ควรน�ามาปฏบิตัขิจัดกเิลสตวัโลโภ	โทโส	โมโห	ด้วยการภาวนาแบบเอาจริงเอาจังบ้าง	 
อย่าไปหาเอาจริงเอาจังกับเรื่องบ่นต�าหนิธรรม	 จนเกิดความขุ่นมัวมั่วสุมกับมันแทบ
จะหาทางออกไม่ได้	 นักปราชญ์ท่านมิได้ชมเชยคนประเภทน้ันว่าฉลาด	 ความจริง 
อาจารย์องค์ใดเขียนขึ้นก็เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นในทางจิตใจ	 มิได้มุ่งท�าลายจิตใจคน	 
ส่วนจะถูกต้องตามจริตและอรรถธรรมเพียงใดน้ันเป็นอีกกรณีหน่ึง	 จึงควรให้อภัย	 
แม้อาจารย์เองกเ็คยเขยีนหนังสอืธรรมเพือ่ท่านผู้อ่านอยูบ้่างเท่าทีส่ามารถ	แต่มไิด้มุ่ง 
เพื่อท�าลายจิตใจ	 นอกจากเพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมเท่าน้ัน	 ส่วนท่านผู้อ่านจะเห็นไป
อย่างไรน้ัน	 ก็สุดวิสัยจะตามแก้	 เท่าที่เขียนไว้ในหนังสือก็คิดว่าเป็นอุบายแก้จิตใจ 
ซึ่งพอแก่ก�าลังของตนอยู่แล้ว

	 อาจารย์ต้องขออภัยอกีคร้ังทีจ่ะต้องพดูป่าๆ	ซึง่อาจเป็นเคร่ืองยัว่กเิลสท่านทีเ่คย
อยู่ในแดนแห่งความเจริญมาแล้วไม่อยากได้ยนิได้ฟัง	เวลาคุณอยูใ่นบ้านท�าไมจึงอด
บ่นกับลูกกับผัวได้	นับว่าน่าชมอยู่มาก	อาจารย์ก็อดชมคุณไม่ได้ที่อยู่กับครอบครัว 
มาแต่เริ่มแรกตั้งรากตั้งฐาน	แต่อดใจได้ไม่ยอมบ่นสมเป็นแม่บ้านที่ดี	เป็นคติแก่ลูก 
แก่ลูกหลานได้อย่างดีเย่ียม	 เพิ่งจะเร่ิมระบายออกมาบ้างตอนเร่ิมฝึกหัดภาวนา 
หาความดีใส่ตน	 แต่ใจอาจไม่ชอบธรรมเพราะความเคยชินต่อโลกมานาน	น�าธรรม 
บทใดหนังสือธรรมเล่มใดที่อาจารย์องค์ใดเขียนขึ้นมาอ่าน	 ภาวนาก็ไม่ยอมรับ	 
คอยแต่จะฝืนเสียเรื่อย	จึงน่าเห็นใจ	คุณไม่ลองพาเข้าโรงพิสดารลองดู	บางทีอาจได้
ผลเกินคาดยิ่งกว่าคาดเสียอีก	เท่าที่ได้ทราบมา	ใครน�าสิ่งเหล่านั้นมาทดลองไม่เห็น 
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บ่นกนั	นากจากบ่นว่าเรือ่งเวลาน้อยไปไม่จุใจทีอ่ยากชมเท่าน้ัน	น่ีคอืความเคยชนิ	แม้แต่
พริกเผ็ดๆ	ร้อนๆ	คนไทยเราก็เคยรับมาแต่ก�าเนิด	ก็ยังเห็นว่ามีรสชาติดีแม้จะเผ็ด 
อยู่บ้าง	 แต่คนต่างชาติเช่นฝรั่ง	 แม้จะเป็นชาติที่เจริญแล้ว	 เมื่อไม่เคยรับพริกอย่าง
คนไทย	พอรับเข้าไปแม้เพียงเล็กน้อยก็เกิดเผ็ดเกิดร้อนและตัวแดงขึ้นมาทันที	ทั้งนี้ 
อาจารย์เคยเห็นพระฝร่ังที่อยู่วัดป่าบ้านตาดไม่ค่อยฉันพริก	 แต่ความจ�าเป็นบังคับ
ท�าให้ท่านต้องรับพริกที่ผสมมากับแกงซึ่งเป็นอาหารไทยชนิดต่างๆ	

	 ธรรมเป็นธรรมชาติที่คนเราจะพยายามฝึกหัดในเวลามีวัยพอสมควรแล้ว	 
ส่วนโลกเป็นสิ่งที่คละเคล้ากันมาแต่เร่ิมก�าเนิด	 ความเคยชินจ�าต้องต่างกันอยู่โดยด	ี
เฉพาะศีลธรรมด้วยแล้ว	ถ้าไม่ฝืนบ้างคงจะแสลงใจตลอดไปจนเข้ากนัไม่ตดิตลอดกาล	 
แต่คุณสมบัติของธรรมนั้นต่างกันกับโลกราวฟ้ากับดิน	ความสุขความเย็นใจจากผล
แห่งธรรมแสดงออกแก่ท่านผู้กล้าฝ่าฝืนบ�าเพ็ญ	ย่อมท�าให้ลืมวันเดือนปีสถานที่กาล
เวลาไปได้	ไม่ค่อยสนใจใฝ่ฝันนัก	เพราะไม่มีความทุกข์ร้อนพอจะรอสิ่งเหล่านั้นมา 
ช่วยพยุงหรือฉุดลากออกจากทีแ่ละเวลาทีท่รมานอยู	่ส่วนความสขุทางโลก	แม้ต่างคน
ต่างแสวงหาอยู่เต็มก�าลังตลอดมา	แต่ก็ยากที่จะได้ผลดังคาดหมายมาให้โลกที่ก�าลัง 
รุ่มร้อนได้ชมบ้าง	นอกจากความทกุข์ความบ่นเพ้อไปตามๆ	กนัเท่าน้ันทัง้ทีเ่ป็นอารมณ์
ไม่ฝืนใจ	ฉะน้ัน	คณุจึงควรฝืนตวัเองบ้างแม้ยากล�าบาก	นักปราชญ์ท่านว่า	ความดอียู่ 
ฟากตาย	พระพทุธเจ้ากอ็ยูฟ่ากตาย	คนทีค่อยแต่จะบ่นให้ธรรมอบุอบิๆ	เพือ่ให้ได้อย่างใจ	 
จึงยากที่จะบ�าเพ็ญตนได้พอเป็นหลักเป็นฐานเป็นชิ้นเป็นอันในคุณงามความดี

	 คณุก็เป็นผู้หน่ึงในบรรดาท่านผู้แสวงหาความดจีากธรรม	เพือ่สะดวกในการด�าเนิน	 
ขดัข้องกบ็อกว่าขดัข้อง	สะดวกกบ็อกว่าสะดวก	ไม่สะดวกกบัอะไรกบ็อกอย่างตรงไป
ตรงมา	โดยถือว่าเป็นครูอาจารย์ที่ไว้ใจเชื่อถือได้	ที่พูดให้อาจารย์ฟังในเบื้องต้นนั้น 
ไม่มีอะไรผิด	เพราะพูดตามความรู้สึกของผู้หวังดี	มิได้ต�าหนิเพื่อท�าลาย	อาหารเผ็ด 
ก็บอกว่าเผ็ด	 เค็มก็บอกว่าเค็ม	 เพราะคนเรามีลิ้นมีปากจ�าต้องทราบรสต่างๆ	 ได้ดี	 
จึงน่าเหน็ใจและสงสารคณุมาก	ต่อไปกรุณาใช้ความสงัเกตตวัเองเกีย่วกบับทธรรมต่างๆ	 
ที่น�ามาบริกรรมภาวนา	 ถ้าเห็นว่าธรรมบทใดถูกกับจริต	 เวลาภาวนามีความสะดวก	
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บริกรรมไม่ขัดข้อง	 และมีผลเป็นความสงบสุขในขณะน้ัน	 โปรดยึดธรรมบทน้ันไว้
บริกรรมภาวนาในคราวต่อไป	 ส่วนธรรมในหนังสือเล่มต่างๆ	 จะมีมากหรือน้อย 
เราก็ยกบชูาไว้เหนือเศยีรเกล้า	ไม่ประมาท	แต่จะน�ามาบริกรรมภาวนาเสยีทกุบททกุบาท	 
จะเป็นการเพิ่มภาระให้ตัวเราซึ่งก�าลังฝึกหัดใหม่ให้หนักมากไปทั้งที่ไม่ค่อยเกิดผล 
เท่าทีค่วร	จึงควรพกัไว้ชัว่คราว	ไม่น�ามาคละเคล้ากนัให้ยุง่ใจมากไป	การยงิปืนไม่จ�าต้อง 
ยงิทลีะหลายๆ	นัด	ถงึจะเรียกว่ามอืแม่นปืน	ข้อส�าคัญ	ยงินัดใดออกไปขอให้ถกูเป้าหมาย 
กเ็รียกว่าว่ามือแม่นไปเอง	การภาวนากไ็ม่จ�าต้องแบกคมัภร์ีอยูบ่นบ่าด้วยถงึจะเรียกว่า 
นักภาวนา	ข้อส�าคัญขอให้มีความมั่นใจและมีสติอยู่กับค�าภาวนาของตนแม้บทเดียว	
มีพุทโธเป็นต้น	ก็เกิดผลเกินคาด

	 เท่าทีอ่ธบิายมากนั็บว่ามากพอ	จึงขอให้โอกาสคณุสนทนาตามข้อทีส่งสยั	ทีก่ล่าว 
ผ่านมาแล้วผิดถูกประการใด	อาจารย์ต้องขออภัยด้วย	ถ้าคุณประสงค์จะว่าอะไรให้
อาจารย์อย่างหนักบ้าง	อาจารย์คิดว่าจะทนได้ถ้ายกไหว	กรุณาว่าได้เลยไม่ต้องเกรงใจ	 
เราถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งหรือถือหลักธรรมเป็นหลักใจ	 ถ้าไม่ผิดจากเหตุผลคือ 
หลักธรรมแล้วสนทนากันได้อย่างสบาย

	 ดิฉันต้องขอประทานโทษ	ขณะท่านพดูทแีรก	ดฉัินใจหายหมดนึกว่าตวัเองเป็น 
ผู้ท�าลายศาสนาและกล่าวตู่ครูอาจารย์	 ทั้งที่ไม่เคยนึกฝันเลยว่ามีเจตนาอย่างน้ัน	
ใจร้อนราวกับไฟเผาขึ้นมาในขณะนั้น	อายท่านก็อาย	อายใครๆ	ก็อาย	ทั้งที่ไม่มีใคร 
มาน่ังฟังอยู่ด้วยนอกจากเด็กท่านเท่าน้ัน	 เหง่ือแตกโชกไปทั้งตัว	 พอท่านอธิบาย 
ตอนหลงัน้ีใจค่อยชืน้ขึน้มาบ้าง	ความจริงกเ็ป็นดังทีด่ฉัินเรียนแล้ว	ไม่ทราบว่าจะจับเอา 
ตรงไหนเป็นเคร่ืองยดึ	เพราะน้ันกธ็รรม	น้ีกธ็รรม	น้ันกดี็	น้ีกด็	ีใจเลยโลภในความดี	
แต่ยึดเอาความดจีากธรรมไม่ได้จึงท�าให้ยุง่ไปหมด	พอทราบจากท่านอธบิายให้ฟังแล้ว 
ใจค่อยสว่างขึน้บ้าง	การภาวนาของดฉัินทแีรกรู้สกึว่าสงบราบร่ืนดี	แต่พออ่านหนังสอื
เล่มน้ันเล่มน้ีและสมาคมกับเพื่อนนักภาวนาด้วยกันเข้ามากๆ	 คนน้ันก็ว่าหนังสือ 
เล่มนั้นดี	 วิธีนี้เหมาะ	 จึงท�าตามเขาบ้าง	 เลยไปใหญ่	 จิตที่เคยสงบเยือกเย็นก็ค่อย
กลายเป็นจิตว้าวุน่ขุน่มวัไปจนหาหลกัยึดไม่ได้	มหิน�ายงัเกดิความร้อนรนข้ึนมาอย่าง 
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ไม่มีเหตุผลยิ่งกว่าคนไม่เคยภาวนาเสียอีก	 แทบตั้งตัวไม่ติดในบางวัน	 พอทราบว่า
ท่านมาจึงต้องมากราบขอรบกวนให้ช่วยอนุเคราะห์สั่งสอน	จึงพอได้อุบายขึ้นมาบ้าง	
ต่อไปน้ีดิฉันจะเอาเพียงอันเดียว	 คือจะยึดเอาธรรมบทใดก็ยึดเฉพาะธรรมบทน้ัน	 
ไม่ยุ่งกับธรรมบทอื่นๆ	ให้วุ่นไป	

	 ผู้เขยีนจึงได้ให้อบุายว่า	ทีถ่กูกค็วรเป็นอย่างน้ัน	จะเป็นคนมนิีสยัจริง	ไม่จับจด 
หยิบน้ันวางน้ี	 ซึ่งสุดท้ายก็ยึดอะไรไม่ได้เป็นหลักพอทรงตัว	 ธรรมที่ท่านเขียนไว้
ถูกไปตามจริตนิสัยของแต่ละราย	 ส่วนเราถูกจริตกับธรรมบทใด	 ก็น�าธรรมบทนั้น
มาภาวนาและท�าอย่างเอาจริงเอาจัง	อย่าท�าแบบทิ้งๆ	ขว้างๆ	 เหมือนศาสนาอันเป็น
สถาบันที่อ�านวยความสุขความเจริญแก่โลกมิใช่สมบัติของตน	 ความจริงศาสนาคือ 
เคร่ืองมือดับทุกข์ดับภัยภายในและเป็นเคร่ืองมือด�ารงการครองชีพทุกวิถีทาง	 ไม่มี
เครื่องมือใดเสมอเหมือน	การท�ามาหาเลี้ยงชีพ	ถ้าท�าตามหลักศาสนาชี้บอก	คนเรา 
จะไม่โง่และขี้เกียจน่ังงอมืองอเท้าน่ังเฝ้านอนเฝ้าความอดอยากขาดแคลนต่างๆ	 
ดงัทีเ่หน็ๆ	อยู่อย่างน่าทเุรศเวทนาน้ันเลย	แต่จะกลบัยกฐานะทีเ่คยต�า่ต้อยด้อยสมบตั ิ
และความอาภัพอับเฉาเบาความคิดวิปริตด้วยความประพฤติต่างๆ	 ข้ึนเป็นนักต่อสู้ 
เพื่อเอาตัวรอดได้ด้วยอุบายต่างๆ	ที่ศาสนาแนะแนวทาง	ท�าอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันไม่
เกียจคร้าน	มีความอดทนต่อภาระหน้าที่	หนักก็ยอมรับเอา	เบาก็ยินดีท�า	ไม่ล้างมือ 
คอยรับประทานอยู่เฉยๆ	 แบบบุคคลสิ้นท่าไม่มีหนทางหาเลี้ยงตัวและครอบครัว	 
น่ังเสีย่งกรรมนอนเสีย่งบญุโดยไม่คิดท�าคุณประโยชน์อะไรไว้พอได้อาศัยเวลาจ�าเป็น
ซึ่งโลกจ�าต้องมีโดยทั่วกัน	คนมีศาสนาเป็นหลักใจกลับตรงกันข้าม	คือเป็นคนขยัน
หมั่นเพียรในการงานเพื่อแสวงหาทรัพย์	 รู้จักเก็บหอมรอมริบไม่สุรุ่ยสุร่าย	 เป็นคน
ชอบประหยัด	 และพยายามก�าจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนและครอบครัว	 ไม่มั่วสุมกับ
ความหายนะต่างๆ	อันเป็นทางไหลมาแห่งความฉิบหาย	เป็นคนฉลาดรู้หลบเป็นปีก 
รู้หลกีเป็นหาง	รู้จักพรางตวักบัคนทกุเพศทีไ่ม่แน่ใจต่อความประพฤตขิองเขาซึง่เข้ามา 
เก่ียวข้องกับตนเพื่อรักษาตัวและสมบัติให้ปลอดภัย	 ไม่ชอบเป็นคนโอ้อวดและ 
เย่อหยิง่จองหองต่อเพือ่นมนุษย์ด้วยกัน	ชอบถ่อมตนเจียมตวั	ไม่คยุโม้โอ้อวดให้เขา 
หม่ันไส้และหัวเราะเยาะ	 คนเราถ้าไม่ขี้เกียจเพียงอย่างเดียว	 สมบัติย่อมมีพอกิน
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พอใช้ไม่อับจน	 ส�าคัญอยู่อันเดียวน้ีเท่าน้ันที่พาคนให้จนมุมทั้งที่สติปัญญาก็มีอยู	่
แต่ไม่ฉลาดเฉียบแหลมเหมือนความขี้เกียจ	 นายฉลาดคนน้ีมีความแหลมคมอย่าง 
ลึกลับ	จนได้เป็นเจ้าใหญ่นายโตบนศีรษะคนและเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ	โดยไม่ยอม 
ลดอ�านาจและปลดเกษยีณเหมอืนคนชรา	ตวัน้ีแลทีเ่ป็นใหญ่บนหวัใจคนแทบทัง้โลก	 
มนุษย์ผู้โง่เขลาเช่นเราๆ	 ท่านๆ	 วิ่งตามมันไม่ทัน	 และยังชอบเคารพนับถือมันมาก 
เป็นพเิศษ	ไม่อยากให้พลดัพรากจากหนีไปไหน	ในอริิยาบถทัง้สีรู้่สกึขออยูก่บันายคนน้ี	 
แต่ตัวเกียจคร้านและทุจริตกับศาสนาเป็นข้าศึกกัน	 ฉะน้ันผู้เชื่อศาสนาจริงๆ	 จึง
ชอบเป็นคนขยันหมั่นสังเกตตัวเอง	เป็นคนชอบความสุจริตที่เป็นงานสะอาด	สมกับ 
ศาสนาเป็นธรรมชาตสิะอาด	ไม่ชอบคดโกงและลกัเลก็ขโมยน้อยตลอดสิง่อืน่ๆ	ทีท่�าให้ 
ผู้อื่นเจ็บใจ	 แต่ชอบอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตาสงสารจริงๆ	 
ไม่หวงัค่าตอบแทน	ดงัน้ัน	ผู้นับถอืศาสนาด้วยความเชือ่ความสามารถของพระพทุธเจ้า
และศาสนาจริงๆ	 จึงเป็นคนสะอาดทางความประพฤติอันเป็นจุดที่ไม่ค่อยสนใจกัน	 
มีความสง่าผ่าเผย	 มีคุณธรรมประดับตัว	 เป็นผู้รักสงวนศาสนายิ่งกว่าชีวิตของตัว	 
ไม่ท�าชัว่ทัง้ทีแ่จ้งและทีล่บัทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั	ปกครองตนกง่็าย	ปกครองคนอืน่กด็	ี 
มีความเที่ยงธรรมสม�่าเสมอไม่ล�าเอียง	 คนอื่นปกครองก็ง่าย	 เพราะตัวเป็นคนง่าย
และสะดวกอยู่แล้ว	ใครๆ	ไม่รังเกียจ	คนที่ถึงศาสนาอย่างแท้จริง	ความประพฤติ
ทางกายวาจาใจไม่เป็นภัยต่อโลก	 นอกจากจะเป็นคุณต่อโลกอย่างมหาศาลเท่าน้ัน	
ไม่มีทางที่น่าต�าหนิ	 แต่ศาสนาเป็นธรรมชาติละเอียดอ่อนมากยากที่จะเห็นคุณได้
ง่าย	 เพราะก่อนจะออกเป็นศาสนธรรมสอนโลก	ย่อมผ่านการพิสูจน์และกลั่นกรอง
อย่างบริสุทธิ์เต็มที่	ผู้กลั่นกรองศาสนาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ถึงวิมุตติหลุดพ้นจากวิสัยของ
โลกจะกล้าอาจเอื้อมต�าหนิได้	นอกจากจะต�าหนิแบบสุนัขเห่าช้างเท่านั้น	ไม่มีทางจะ
ต�าหนิศาสนาได้ด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงใดๆ	ของคนมีกิเลสทั่วๆ	ไป	ผู้นับถือศาสนา
ด้วยความเชื่อสมรรถภาพของพระพุทธเจ้าในความรู้จริงของตนตามสัจธรรม	จึงเป็น
ผู้ละเอยีดทางความประพฤตทิกุด้าน	และมเีหตผุลทกุประต	ูไม่ประพฤตแิบบถลููถ่กูงั
ให้กิเลสแห่แหนล้อมหน้าล้อมหลงับงัคบับญัชาเข้าตรอกออกซอยเหมอืนแม่ค้าเร่ขาย
ขนม	แต่แม่ค้ายังมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวพอรอดตัวไปเป็นวันๆ	ซึ่งเป็นงานอาชีพ
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ทีบ่ริสทุธิแ์ละน่าสงสารมาก	ส่วนผู้ทีก่เิลสพาเร่ขายน้ี	รู้สกึจะน่าสยดสยองสลดสงัเวช 
สุดที่จะปลงตกได้

	 ถ้าเราอยากทราบความละเอียดของศาสนา	 ก็พอทราบได้จากเราเองที่ท�าความ
กระทบกระเทือนศาสนาอยู่ทุกขณะที่ความประพฤติทางกายวาจาใจแสดงความ
เคลื่อนไหวออกมา	โดยมากมักปีนเกลียวกับศาสนาอยู่แทบทุกขณะ	ไม่ยอมลงรอย 
กันเอาง่ายๆ	เพราะกิเลสบนหัวใจคนกับศาสนาเป็นข้าศึกกัน	ส่วนผู้ได้รับการอบรม
จากศาสนาอย่างถึงใจแล้ว	 ความประพฤติทั้งสามทวารย่อมกลมกลืนกับศาสนาได้
อย่างสนิทไม่มกีารแตกแยกกนั	และเป็นความเคยชินและสนิทกบัศาสนาไปตลอดสาย	
ความรู้ความเห็นที่ปีนเกลียวกับศาสนาซึ่งเป็นของบริสุทธิ์น่ันแลคือข้าศึกของศาสนา	
ใครปีนเกลยีว	ผู้น้ันกค็วรทราบตวัเองว่าเป็นข้าศกึต่อศาสนาซึง่สถติอยูก่บัตวั	ฉะน้ัน
ศาสนากับคนเราที่มีกิเลสจึงพอทราบได้ว่า	 ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายละเอียด	 ฝ่ายไหนเป็น 
ฝ่ายหยาบ	ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายคิดและทับถมโจมตีศาสนาทั้งที่มีเจตนาและไม่มีเจตนา	
เม่ือเร่ืองเป็นเช่นน้ี	 เราจะควรต�าหนิฝ่ายไหนและจะควรชมเชยฝ่ายไหน	 จึงจะควร
แก่เหตุผล	ถ้าควรต�าหนิฝ่ายไม่สะอาด	และควรชมฝ่ายที่บริสุทธิ์	แล้วการที่มีผู้หนึ่ง 
ผู้ใดมากล่าวต�าหนิว่าศาสนาสอนคนให้โง่	สอนคนให้เกียจคร้าน	เป็นต้น	ค�าต�าหนิน้ัน 
จะควรเป็นมลทินแก่ศาสนาดังค�ากล่าวหาหรือไม่	 ถ้าเราเกิดเป็นคนประเภทที่โง่และ
เกียจคร้านดังข้อกล่าวหาน้ันขึ้นมา	 ความเสียหายจะมีแก่ฝ่ายใด	 ทั้งน้ีย่อมเป็นที่
ทราบกันว่า	ผู้อดตายเพราะความเกียจคร้าน	ผู้ล่มจมฉิบหายเอาตัวไปไม่รอดเพราะ
ความโง่	คือผู้ปีนเกลียวศาสนา	และผู้ที่ต�าหนิศาสนานั่นแลจะเป็นผู้รับเคราะห์กรรม 
ของตน	ศาสนาไม่มกีรรมพอจะมารับบาปหาบทกุข์	ค�ากล่าวหาจึงเป็นค�าปีนเกลยีวกนั 
กับศาสนา	 เพียงความรู้ความฉลาดของสามัญส�านึกจึงไกลกับศาสนาอย่างลึกลับ	 
ถ้าเป็นไม้ก็เป็นประเภทเปลือกหรือกระพี้เท่านั้น	มิได้ลึกซึ้งอะไรเลย	จึงไม่ควรน�ามา
เทียบกันระหว่างความรู้ของเรากับหลักวิชาทางศาสนา	 คุณก็เป็นผู้หน่ึงที่เชื่อศาสนา
ของพระพุทธเจ้า	แต่ระวังเวลากิเลสมายั่วอย่าด่วนโกรธเอาง่ายๆ	 โปรดดูตัวที่มายั่ว 
กับตัวโกรธด้วยดีก่อนจะโกรธให้ใครๆ	 จึงจะจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในสาเหตุดีช่ัวบ้าง	 
ไม่เช่นนั้นจะถูกกิเลสหลอกต้มอยู่เรื่อยๆ	จนตามไม่ทัน
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	 คุณมาเรียนธรรมกับอาจารย์	 เวลาไปก็ขอให้ธรรมติดตัวไปถึงบ้านถึงเรือน	 
อย่าให้ธรรมหลุดหายกลางทาง	ยังเหลือแต่กิเลสล้วนๆ	 ไปอวดลูกอวดสามี	ซึ่งพอ
ไปถึงบ้านก็เปิดกิเลสออกท้าทายครอบครัวโดยเข้าใจว่าเป็นธรรมที่เรียนไป	 แต่พอ
เปิดกระเป๋าออกมีแต่ปู่ย่าตายายของกิเลสตัวแก่ๆ	 และเก่งๆ	 ทั้งนั้น	 ออกแจกจ่าย
ครอบครัว	โดยบ่นบ้าง	ดุด่าลูกผัวบ้าง	ใช้อ�านาจในทางที่ผิดบ้าง	จนใครทนอยู่กับ
นักภาวนาไม่ได้	พากันแตกหนีหมด	ขนาดเขาแตกหนีหมด	เจ้าตัวยังภูมิใจว่าตนมี
ธรรมแก่กล้ามาก	 เพียงขึ้นบ้านมาคนในครอบครัวแตกกระเจิงไม่มีเหลือกระทั่งเด็ก	
และยังกระหยิ่มในตัวว่าเขากลัวฤทธิ์ของธรรม	 แท้จริงเขาทนดูปู่ย่าตายายกิเลสของ
นักธรรมไม่ไหวต่างหาก	การเรียนและการปฏิบัติธรรม	ก็คือการเรียนและปฏิบัติต่อ
เรื่องของตัวต่างหาก	ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรสังวรผิดกับคนทั้งหลาย	แต่ที่อธิบายธรรม
เผ็ดบ้างร้อนบ้างสบัสนปนกนัไป	มไิด้มุ่งความกระเทอืนแก่คณุผู้ก�าลงัน่ังฟังอยูข่ณะน้ี 
และท่านผู้หน่ึงผู้ใด	หากแต่อธบิายไปตามระหว่างธรรมกบักเิลสรบกนัต่างหาก	ซึง่โดยมาก 
ก็รบกันอยู่บนหัวใจคน	ถ้าคุณมีกิเลสประเภทดังกล่าวอยู่ในใจ	และเคยระบายออก
เป็นยาพิษโปรยรมครอบครัวอยู่บ้าง	ก็กรุณาก�าจัดเสียแต่บัดนี้	อย่าส่งเสริมให้กิเลส 
ประเภทไฟเผาครอบครัวผัวเมียลกูหลานให้เดอืดร้อนไปนาน	ถ้าไม่มกีก็รุณาอยูเ่ยน็ใจ	 
อย่าเอาไฟมาเผาอาจารย์เข้าอีกโดยหาว่าอาจารย์หาเรือ่งมาดดุ่าเสียดแทงต่างๆ	นานา	
เดีย๋วค�าถามน้ันจะแสดงตวัออกมาให้อาจารย์เหน็เข้าอกี	อาจารย์กจ็ะต้องวิง่หนีคณุอกี	 
คณุกจ็ะอยูค่นเดยีวในโลกไม่ได้	ขออภยั	คณุอยากอยูค่นเดยีวหรือยงัต้องการเพือ่น
มนุษย์อยู่ร่วมด้วย	

	 ผู้หญงิคนน้ันตอบว่า	ท่านอาจารย์ชอบเหน็บแนมคร้ังแล้วคร้ังเล่า	คราวทีแ่ล้วมา 
เม่ือสักครู่ก็ถูกมาบ้างแล้ว	 แต่ท่านก็หายามาใส่ให้บ้างพอได้หายใจ	 แต่มาคราวน้ี 
ท่านก็เหน็บเข้าอกีโดยไม่มยีาแก้แม้แต่นิดเดียวเลย	เร่ืองความมกีเิลสประเภทดงักล่าวน้ัน	 
ดฉัินเข้าใจว่าคนทีม่กิีเลสทัง้หลายก็จ�าต้องมีเหมอืนกนั	และจะต้องระบายออก	ไม่ทราบ 
จะเก็บไว้ได้อย่างไรเมื่อมันผลักดันออกมาอย่างรุนแรง	ถ้าเบาๆ	ก็พอทนได้	แต่เวลา 
มันผลักดันอย่างแรงนั้นซิ	ใครจะเป็นใจหินใจเพชรมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้	อย่างไร 
ต้องระเบดิออกมาจนได้	ดฉัินกเ็ป็นผู้หน่ึงในจ�านวนคนมกีเิลสทัว่ๆ	ไป	จึงสารภาพตวั 
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ว่าเคยปล่อยมันออกมาเพ่นพ่านและเล่นงานกับลูกกับผัวมาจนมันขี้เกียจบ้างแล้ว	 
ประกอบกับพวกลกูๆ	และคนในครอบครัวกก็ลวัไม่กล้ามาสูก้บัมัน	ใครๆ	กย็อมดฉัิน 
เกี่ยวกับกิเลสประเภทน้ี	 ทุกวันน้ีมันไม่ค่อยแผลงฤทธิ์อะไรมากนักเหมือนแต่ก่อน	
ก่อนนี้ดิฉันขอรับสารภาพตัวว่าเก่งจริง	แม้แต่คนนอกบ้านและคนในวงงานเดียวกัน 
มันยังไม่ยอมให้ใครแซงหน้าไปได้	 สู้ดะไปเลยแบบไม่รู้จักตาย	 แต่ทุกวันน้ีนับว่า
เบาลงมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ	 แต่ก็ได้เช่ือเสียแล้วว่า	 เพราะอ�านาจธรรมเท่าน้ันที่
สามารถปราบกิเลสประเภทน้ีให้อยูไ่ด้	ดงัน้ัน	เวลาท่านอธบิายเป็นเชิงยัว่กเิลสดิฉันๆ	 
จึงไม่คิดอะไรให้ท่าน	 นอกจากจะอดชมท่านไม่ได้เท่าน้ันว่าฉลาดรู้ช่องทางเดิน 
ของกิเลสประเภทต่างๆ	ของคนได้ดี	และอุบายเฆี่ยนคนก็เก่งมองไม่ทัน	ดิฉันต้อง 
ขอประทานโทษท่านอาจารย์มากๆ	ทีใ่ช้ค�าพดูแบบโลกๆ	มาแฝงธรรมบ้าง	เพราะความเชือ่ 
เลื่อมใสและความสนิทใจอยู่ภายในอย่างลึกซึ้ง	 จึงต้องพูดตามความรู้สึกออกมา 
อย่างตรงไปตรงมา	แล้วการภาวนาของดฉัินต่อไปน้ีจะให้ตัง้ความม่ันใจลงกบัธรรมบทใด	 
จึงจะเหมาะกับจริตและได้ผลดี	กรุณาท่านช่วยชี้แจงซ�้าอีกบ้างพอเป็นที่แน่ใจ

	 อาจารย์กไ็ด้พยายามอธบิายให้ฟังจนเตม็ความสามารถแล้ว	จะให้อธบิายอะไรอกี	 
เบื้องต้นคุณภาวนากับธรรมบทใดที่ว่าได้รับความสงบเย็นใจ	ก่อนที่กวาดต้อนธรรม
ทัง้พระไตรปิฎกด้วยความโลภมาขบัไล่ความสงบเยน็ใจน้ันให้หายไป	ธรรมบทน้ันแล
ที่ถูกกับจริตของคุณอยู่แล้ว	ถ้าไม่เกิดความโลภมากไป	คุณก็ควรจะตั้งรากฐานของ
จิตกับธรรมให้เชื่อมสนิทกันได้ตั้งแต่บัดนั้นมาแล้ว

	 ดิฉันก�าหนดอานาปานสติและตามด้วยบทพุทโธค่ะ

	 นั่นแล	คือธรรมที่ต้องกับใจของคุณแล้ว	กรุณาส่งเสริมวิธีนั้นต่อไปด้วยความ
มัน่ใจและพยายามอย่าลดละ	คณุจะเหน็หลกัฐานแห่งความสงบมัน่คงของจิตแสดงขึน้ 
ทีใ่จน่ันแล	ขอแต่ท�าจริงเท่าน้ัน	แม้ครูอาจารย์ทีท่่านบ�าเพญ็มาก่อนจนมชีือ่เสยีงกติตศิพัท์ 
กิตติคุณโด่งดังและสั่งสอนประชาชน	 ท่านก็ท�าแบบที่คุณท�าในชั้นเร่ิมแรกน่ันแล	 
ต่อไปเมือ่จิตมรีากฐานพอทรงตวัได้ด้วยความสงบสขุแล้ว	งานของจิตกค่็อยๆ	เขยบิขึน้ 
และกว้างขวางไปเอง	การท�าภาวนาขณะทีท่�า	โปรดอย่าหวงัผลให้มากกว่าเหต	ุคอืความ
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มสีตอิยูก่บัค�าบริกรรมภาวนา	ไม่คาดหมายสิง่ต่างๆ	ในเวลาน้ัน	ตัง้หน้าท�าความรู้สกึอยู่
กับหน้าทีโ่ดยเฉพาะ	เช่น	ก�าหนดดูลมตามด้วยพทุโธดงัทีค่ณุเล่าให้ฟัง	ให้รู้อยูกั่บลม 
และพุทโธเท่าน้ัน	 ส่วนผลจะเกิดเป็นความสงบเย็นใจหรือมีความสุขละเอียดอ่อน
เพียงไร	จะปรากฏขึ้นด้วยอ�านาจแห่งเหตุที่บ�าเพ็ญไม่ขาดวรรคขาดตอนในขณะที่ท�า	 
ไม่จ�าต้องคาดผลว่าจะเป็นอย่างน้ันหรือควรเป็นอย่างน้ี	แต่จะเป็นข้ึนมาเองตามก�าลงั
แห่งเหตุ

	 ที่ว่าเมื่อภาวนาแล้วปรากฏเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้	 นั่นเป็นความจริงเพียงไร	 ท่านเคย 
ปรากฏอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าคะ?

	 รายที่ควรเห็นควรเป็นก็จ�าต้องเห็นต้องเป็น	 จะให้เป็นแบบเดียวกันไม่ได้	 
ส่วนอาจารย์จะเคยปรากฏหรือไม่น้ันเป็นเร่ืองหน่ึงต่างหาก	ไม่ใช่เร่ืองทีจ่ะน�ามาสัง่สอนคุณ	 
ว่าอาจารย์ปรากฏเช่นน้ัน	 คุณต้องปรากฏตาม	 อาจารย์ไม่ปรากฏเช่นน้ัน	 คุณต้อง 
ไม่ปรากฏ	จะเลยภมิูของอาจารย์ไปไม่ได้ดงัน้ี	เป็นแต่คุณท�าอย่างไรและผลปรากฏข้ึนมา 
อย่างไร	น่ันเป็นเร่ืองของคณุ	ไม่ใช่เร่ืองของอาจารย์จะต้องมายุง่เกีย่วในเหตแุละผลที ่
ผู้อื่นท�าขึ้น	กรุณาท�าตามวิธีที่แนะน�าก็เป็นความถูกต้องเหมาะสมอยู่แล้ว	เพราะการ
ภาวนาด้วยความตั้งใจ	 ผลจ�าต้องปรากฏขึ้นให้ผู้ท�ารู้เร่ืองและจริตนิสัยของตัวเอง	 
ไม่จ�าเป็นกบัเร่ืองของผู้อืน่	คอืถ้าจะรู้สิง่ต่างๆ	มนิีมติเป็นต้น	ทีป่รากฏขึน้ในขณะภาวนา	 
ก็รู้เห็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีผู้แนะ	 เพราะสิ่งที่จะเกี่ยวข้องให้รู้เห็นย่อมเป็นขึ้นตาม
จริตนิสยัของผู้ควรจะเป็น	มไิด้เป็นขึน้ด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็ตามความคาดหมาย	
แต่เมื่อนิมิตปรากฏขึ้นแล้ว	ต่อไปจะควรปฏิบัติอย่างไรต่อนิมิตจึงจะถูกทาง	นั่นเป็น
กิจที่ควรศึกษาและเป็นธุระที่ท่านควรจะแนะน�าให้ปฏิบัติตามเพื่อความเหมาะสมกับ
สิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นๆ

	 ที่เขาพูดว่า	 ผู้ภาวนามักจะเป็นบ้าได้ง่ายถ้าไม่มีอาจารย์คอยควบคุม	 น่ันเป็น
ความจริงเพียงไร?

	 ถ้าปฏบิตัผิิดทางหรือคนไม่มีสต	ิทัง้ผู้ภาวนาและผู้ไม่เคยสนใจภาวนาเลยกมี็ทาง 
เป็นบ้าได้เช่นเดียวกัน	ท�าไมคุณถามเรื่องบ้าทั้งที่ไม่อยากเป็น	ค�าว่าบ้ากับค�าว่าธรรม 
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ไกลกนัราวฟ้ากบัดนิ	ค�าถามน้ีรู้สกึจะหนักไปทางกลวัเป็นบ้า	เพราะได้ยนิเขาพดูกนัว่า 
นักภาวนามักเป็นบ้าได้ง่ายโดยหาเหตุผลไม่ได้เลย	 ท�าไมชาวพุทธเราจึงชอบหาเร่ือง 
มาหลอกตวัเอง	อยูเ่ฉยๆ	หรืออยูแ่บบคนมเีหตผุลตามทางพระสอนไม่ชอบอยู	่แต่ชอบ 
ยุแหย่ก่อกวนตัวเองอยู่เสมอ

	 ดิฉันเองไม่ได้กลัวการภาวนาจะพาให้เป็นบ้า	 เพราะเช่ือมั่นในค�าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมที่บริสุทธิ์	 แต่ที่เรียนถามน้ันก็เพียงอยากทราบว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับการภาวนาบ้างหรือเปล่า	หรือคนชอบพูดป่าๆ	กันไปเอง	เฉพาะดิฉันไม่
เคยสนใจว่าภาวนาจะพาให้เป็นบ้าเป็นบออย่างน้ัน	หรืออาจมส่ีวนเป็นไปได้บ้างจึงได้
เรียนถาม

	 อาจารย์เองก็ไม่เคยเป็นบ้าเพราะการภาวนาพาให้เป็น	และไม่เคยเห็นหมู่เพื่อน 
ที่เป็นนักภาวนารายใดเกิดเป็นบ้าขึ้นมา	จึงไม่ทราบจะเรียนตอบอย่างไรดี	กรุณาไป
ถามเขาผู้ว่าภาวนาท�าคนให้เป็นบ้าเสียเอง	อาจจะได้ความชัดเจนดีกว่าถามอาจารย์

	 คนอื่นดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดเป็นอรรถเป็นธรรมพอเชื่อถือได้	 แต่ถ้าเป็น 
ท่านพูดใจดิฉันมันรอรับอยู่แล้วเพราะความแน่ใจ	ผู้พูดเป็นผู้มีคุณธรรมที่น่าเคารพ 
กราบไหว้บชูา	จึงขอรบกวนเรียนถามพอเป็นแนวทาง	ซึง่นักธรรมทีส่นใจต่อการภาวนา 
ยังสงสัยเรื่องท�านองภาวนาอาจท�าตนให้เป็นบ้าได้อยู่แยะ	

	 ถ้าภาวนาแบบกว้านเอาโลภเข้าไปแบกหามอยู่ในใจ	 ก็อาจแสดงผลให้เห็นได	้
เพราะดกีับชั่วบุญกับบาปเป็นของมอียูใ่นโลกไม่ขาดสูญ	และอาจแสดงผลใหผู้ท้�าใน
ลักษณะนั้นปรากฏได้ทั้งดีและชั่ว	ทั้งบุญและบาป	ไม่มีประมาณ	ตามแต่เหตุที่ผู้นั้น
ผลิตขึ้นเองมากน้อย	 ฉะนั้น	 การภาวนาถ้าน�าความอยากเข้าไปบังคับใจโดยอยากรู้ 
สิ่งน้ันอยากเห็นสิ่งน้ี	 มีนรกสวรรค์เป็นต้น	 จิตอาจน้อมเอียงไปตามเจตนาที่อยาก 
ให้เป็นไป	ส่วนจะจริงหรือเท็จแค่ไหนนั้นไม่แน่นอน	แต่โดยมากถ้าปรากฏขึ้นเพราะ
ความอยากพาให้เป็นไป	 ก็มักจะเป็นความเห็นที่หลอกลวงมากกว่าจะเป็นความจริง	 
ถ้าจิตรวมลงเป็นสมาธแิล้วถอยออกรู้สิง่ต่างๆ	ดงักล่าวมาในขัน้เร่ิมฝึกหดั	โดยไม่มเีจตนา 
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อยากให้เป็นอย่างนั้น	 แต่เป็นขึ้นตามจริตนิสัยของจิตเอง	 ในเบื้องต้นแม้จะผิดบ้าง 
ถูกบ้าง	จริงบ้างเท็จบ้าง	แต่ต่อไปก็รู้จักวิธีแก้ไขดัดแปลงตัวเองให้ถูกและรอบคอบ
เกี่ยวกับสิ่งที่มาปรากฏได้โดยไม่ถูกหลอกลวงจากความรู้ความเห็นของตัว	 เพราะ 
ความไม่เห่อตามสิ่งที่มาปรากฏในองค์สมาธิ	 ที่จะพาให้เป็นบ้าได้น้ัน	 คือจิตที่ส่ง 
ออกนอกด้วยความอยาก	 จนกลายเป็นความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ	 ประจ�าใจ	 
ขณะท�าสมาธิก็มุ่งใจส่งไปเพื่อเจตนาที่อยากรู้เห็นสิ่งต่างๆ	 เมื่อจิตน้อมไปตามความ
อยากหนักเข้า	ก็อาจปรากฏนิมิตที่จิตต้องการอยากรู้อยากเห็นขึ้นมา	แล้วท�าให้เกิด 
ความผูกพันและภาคภูมิใจว่าเจตนาของตนส�าเร็จ	 แต่จะส�าเร็จในทางดีหรือทาง 
หลอกลวงตัวเองนั้นไม่ค่อยสนใจคิด	หนักเข้าใจก็เพลินไปกับสิ่งนั้นๆ	จนฝังลึกโดย
ไม่สนใจแก้ไขและถอดถอน	น่ีแลคือสาเหตใุห้นักภาวนาเป็นบ้าไปได้	เมือ่ถงึข้ันทีค่วร 
เป็นได้ประการหน่ึง	อกีประการหน่ึง	ผู้ภาวนารู้เหน็นิมติต่างๆ	ในองค์สมาธ	ิแล้วถอืเป็น 
ความจริงจังในนิมิต	ทั้งนิมิตที่ท�าให้เพลิดเพลินเศร้าโศกและให้เกิดความกลัวต่างๆ	
ความรู้สกึเลยน้อมเอยีงไปกบันิมิตน้ันๆ	โดยไม่ทราบวธิแีก้ไขยบัยัง้หรือถอนตวัออก
จากนิมิต	หนักเข้าก็ท�าให้เป็นบ้าได้เช่นเดยีวกนั	แต่การภาวนาแบบไม่มสีตรู้ิสกึส�านึก 
ตัวนั้น	มิใช่แบบที่ถูกต้องตามหลักศาสนา	ผู้ท�าภาวนาผิดทางที่ศาสนาสอนไว้	จึงมัก 
ได้รับผลทีไ่ม่พงึปรารถนา	คอือย่างน้อยท�าให้เสยีมรรยาทของนักปฏิบตัธิรรมซึง่ควร
ตั้งอยู่ในท่าระวังส�ารวมและสงบเสงี่ยม	 แต่ดูอากัปกิริยากลับแสลงหูแสลงตาแบบ 
พูดไม่ออก	 อย่างมากก็แสดงกิริยาบ้าๆ	 บอๆ	 หรือบ้าไปเลย	 ไม่มีสติประคองตัว	 
แต่ที่แสดงอาการบ้าบอนั้น	มักเป็นมาจากนิมิตที่น่ากลัวมากกว่าน่าเพลิดเพลิน

	 เมือ่เป็นเช่นน้ีมวีธิแีก้ไขอย่างไร	ผู้ภาวนาจึงจะสามารถรักษาระดบัของนักธรรม
ไว้ได้	 ไม่กลายเป็นแบบที่น่าสมเพชเวทนาดังที่ท่านอธิบายผ่านมา	 ที่ดิฉันเรียนถาม 
ก็ไม่เป็นโมฆะไปทีเดียว	ยังมีข้อที่ควรได้คติจากปัญหานั้นอยู่บ้าง

	 ถ้าไม่ท�าแบบหาบหามโลกเข้าไปเหยียบย�่าท�าลายธรรม	 และแบบเพลิดเพลิน 
ในนิมิตขณะที่ปรากฏในองค์สมาธิ	 ก็ย่อมจะเป็นแบบที่น่าสมเพชไปไม่ได้อยู่เอง	 
วิธีแก้ไขก็ไม่ยาก	ถ้าไม่เชื่อความอยากและความเห็นของตน	จนไม่ยอมเชื่อใครเลย 
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ทีค่วรจะแก้ไขได้เท่าน้ัน	คอืผู้มคีวามอยากเหน็นิมติในประการแรกกร็ะงับความอยาก
ประเภทน้ันเสีย	 เร่ืองก็ระงับไปเอง	 เพราะนิมิตเกิดข้ึนจากความอยากเป็นต้นเหต	ุ 
เม่ือความอยากดบั	นิมติกดั็บ	ประการทีส่อง	ขณะจิตถอยจากสมาธอิอกรู้นิมิต	ควรปฏิบตั ิ
อย่างนี้คือ	๑.	โปรดทราบว่านิมิตปรากฏขึ้นเพียงลอยๆ	เท่านั้น	จะถือเอาดีชั่วอะไร
จากนิมิตนั้นๆ	ไม่ได้	ถ้าใจไม่ไปเสกสรรปั้นยอขึ้นเองจนเป็นเครื่องท�าลายตน	นิมิต 
ที่ปรากฏขึ้นก็ผ่านและหายไปเอง	 เหมือนภาพต่างๆ	 ที่ผ่านเข้ามาในจอหนังแล้ว 
หายไปฉะนั้น	๒.	ย้อนจิตเข้ามาภายในองค์ผู้รู้คือจิตเสีย	นิมิตก็หายไปในขณะนั้น	 
เร่ืองกไ็ม่ม	ีแต่ประการหลงัน้ี	ถ้ามีผู้มีความช�านาญต่อสมาธปิระเภทน้ีแล้ว	ย่อมสามารถ 
ท�าสมาธน้ีิให้เป็นประโยชน์ได้อย่างมหาศาล	ทัง้ทราบเร่ืองของนิมติจริงและนิมติปลอม
ได้อย่างชดัเจน	ท่านทีเ่ก่งทางอภิญญา	สามารถรู้เร่ืองอดตีอนาคตและเหตกุารณ์ต่างๆ	
ได้ดี	 ล้วนเป็นผู้ช�านาญในสมาธิประเภทน้ีมาแล้วทั้งน้ัน	 แต่มิได้มีทุกรายไป	 ทั้งมี
จ�านวนน้อยมาก	จิตทีจ่ะมสีมาธปิระเภทน้ี	โดยมากเป็นจิตทีมี่เชาวน์เร็วและผาดโผน
เป็นพิเศษ	เมื่อฝึกได้แล้วจึงใช้งานได้ดีกว่าจิตธรรมดาทั่วๆ	ไปอยู่มาก	สมัยปัจจุบัน 
กมี็ท่านอาจารย์มัน่เป็นผู้สามารถทรงสมาธปิระเภทน้ีอย่างเตม็ภมู	ิฉะน้ัน	ท่านจึงสามารถ 
รู้เหตุการณ์ต่างๆ	 ไม่มีประมาณได้ดีเป็นพิเศษ	 นี่คือวิธีแก้จิตนักภาวนาที่มีลักษณะ 
ล่อแหลมต่อภัยที่แทรกโดยเจ้าตัวไม่รู้	 ความจริงถ้านักภาวนามีสติปัญญาพิจารณา 
อยู่บ้าง	กแ็น่ใจว่าไม่เกิดสมาธทิีน่่าทเุรศขึน้มาได้	แต่ถ้าหาบหามโลกเข้าไปท�าลายสมาธิ	
ด้วยความอยากรู้อยากเหน็และอยากเด่นแล้ว	กม็หีวงัได้รู้ได้เด่นแบบปลง อนจิจฺ ํทกุขฺํ 
อนตฺตา	แน่นอน	ด้วยเหตุนี้ผู้ภาวนาจึงควรระวัง	อย่าเห็นแต่ความอยากอันเป็นนิสัย 
ของโลกทีไ่ม่มีความอิม่พอว่าเป็นของดโีดยไม่ใช้ความพจิารณา	ความอยากน้ันๆ	จะเข้ามา 
ยุ่งในวงการภาวนา	และจะท�าให้กลายเป็นบุคคลที่น่าสังเวชขึ้นมาโดยไม่คาดฝัน

	 โปรดทราบว่าจิตของคนเราที่มีสติประคองตัวและรู้ผิด	 ชอบ	ชั่ว	ดี	 ได้อย่าง
ปกติจิตอยู่แล้ว	 เมื่อได้รับการฝึกอบรมในทางที่ถูกที่ดีด้วยความเอาใจใส่	 ย่อมจะ
กลายเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้	แต่ก็เคยเป็นมาแล้วในวง
นักปราชญ์ทัง้หลาย	มพีระพทุธเจ้าเป็นต้น	ท่านผู้ประเสริฐเหล่าน้ันเป็นบคุคลตวัอย่าง
ของโลกได้อย่างสนิทใจไม่มทีางเป็นอย่างอืน่	อนัจะท�าผู้ยดึผู้เหน่ียวท่านเป็นสรณะให้
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เป็นไปในทางทีเ่สยี	ประการหน่ึง	เราเป็นพทุธศาสนิกชนและเป็นนักภาวนาซึง่เป็นงาน 
ใคร่ครวญ	จึงควรใช้สติปัญญาออกหน้าในวงงานทุกประเภทไม่เลือกหน้า	งานนั้นๆ	 
จะเป็นที่น่าดูน่าชมและไว้ใจได้ไม่ผิดพลาด	 ผลเป็นที่พึงพอใจ	 จะไม่เกิดความ 
เคลอืบแคลงและเดอืดร้อนในภายหลงั	ไม่ว่ากจิทางโลกงานทางธรรม	ถ้าผู้เป็นเจ้าของ 
มีธรรมเครื่องก�ากับใจ	 มีสัมมาทิฏฐิคือองค์ปัญญา	 และสัมมาสติคือองค์แห่งความ 
ระลกึรู้ตวัเป็นต้น	งานน้ันๆ	จะหมนุไปถงึจุดแห่งความส�าเร็จอย่างน่าชม	ผลทีต่กออกมา 
มากน้อยย่อมเป็นทีอ่บอุน่ตายใจ	เจ้าของผู้รับผลกเ็ป็นสขุ	ฉะน้ัน	หลกัวชิาทางศาสนา
จึงเป็นเคร่ืองประกนัความผิดพลาด	เพราะเคยขาดสตปัิญญาของผู้ด�าเนินงานเป็นต้น	
ให้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมดังกล่าวได้ดีเยี่ยม	ไม่มีทางที่น่าต�าหนิ	เช่น	นักภาวนาที่ท�า 
ตามหลักธรรม	 ไม่โลดโผนพิสดารเหนือธรรม	 มองดูก็เย็นตาไม่แสลงแทงใจผู้อื่น	 
ทั้งเป็นการเทิดเกียรติพระศาสนา	 สมกับธรรมเป็นธรรมที่บริสุทธิ์	 และผู้ปฏิบัติน�า 
หลกัปัญญาสมัมาทฏิฐมิาใช้	งานทีท่�าจึงราบร่ืนสม�า่เสมอ	ไม่แสลงแทงตากระเทอืนใจ
ผู้อื่น	พระพุทธเจ้าก็พลอยมีเกียรติ	ผู้ปฏิบัติก็เป็นผู้รอบคอบในกิจที่ควรหรือไม่ควร	
ศาสนาก็พลอยได้รับความชมเชยจากหมู่ชนพุทธมามกะทั่วไป

	 อาจารย์ต้องขออภัยที่ยังไม่หายสงสัยเกี่ยวกับคุณ	คือท�าไมพอเริ่มภาวนาก็เริ่ม 
ถามหาบ้า	 แทนที่จะถามหามรรคผลนิพพาน	 มิได้ภาวนาเพื่อบ้าหรือ	 คุณเคยเห็น 
ใครบ้างที่เป็นบ้าเป็นบอเพราะภาวนา

	 ดิฉันเองก็ไม่เคยเห็น	 เป็นแต่ได้ยินเขาพูดว่า	 ภาวนาถ้าไม่มีอาจารย์คอยคุม 
มักเป็นบ้า	ส�าหรับดิฉันมิได้กลัวว่าตัวจะเป็นบ้าเพราะการภาวนา	ดิฉันเองเคยเป็นบ้า 
เพราะแรงกิเลสผลักดันมาแล้ว	 ซึ่งเข้าใจว่าโลกก็เคยเป็นมาเหมือนกัน	 เป็นแต่ไม่
สนใจว่าตนเป็นบ้าเพราะอ�านาจกิเลสนั้นๆ	ผลักดันเท่านั้น	จึงท�าให้เกิดความกระทบ
กระเทือนตนและผู้อื่นมากมายตลอดมา	 แต่ความบ้าบิ่นของดิฉันค่อยสงบตัวลง	
พอได้อยู่สบาย	 ตลอดคนในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ก็พลอยสบายไปด้วย 
เร่ือยมาทกุวนัน้ี	ก็เพราะอ�านาจธรรม	เฉพาะอย่างยิง่การภาวนาดตูวัเอง	พอมสีตปัิญญา 
ก�าจัดบรรเทากิเลสเหล่าน้ันบ้าง	 จึงไม่ค่อยมีอ�านาจมาบังคับให้เป็นต่างๆ	 ได้ดังที ่
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เคยเป็นมา	แต่เวลาภาวนาดิฉันก็มิได้มีใครมาคอยควบคุมเลย	เพราะท�าอยู่กับบ้าน
เวลาว่างหรอืกลางคนืยามดกึสงดั	สิง่ทีป่รากฏในขณะนัน้ก็เหน็มแีต่ความสงบเย็นใจ	
และเหน็โทษแห่งความบ้าบิน่ของตนมาเป็นล�าดบั	ซึง่แต่ก่อนธรรมไม่เคยเข้ามาแทรก
ในหัวใจเลยเพราะไม่สนใจกับธรรม	แม้สวดมนต์ย่อก็ขี้เกียจ	มีแต่ความเพลิดเพลิน
ร่ืนเริงและโลภะ	โทสะ	โมหะ	ความกร้ิวโกรธอยูใ่นใจเตม็ไปหมด	อยากให้ทกุสิง่เป็นไป 
ตามใจของตนผู้เดยีว	โดยมไิด้คดิเลยว่าใครจะได้รับความเดือดร้อนเพราะความลามก
ของตวัเป็นต้นเหต	ุแต่พออยูก่บัความลามกโสมมน้ันนานๆ	เข้า	และเหน็การแสดงออก 
ของมนั	ตลอดผลทีม่นัผลติขึน้	แม้ตวัเองกรุ่็มร้อน	คนอืน่กร็�าคาญ	ใครอยูบ้่านกบัดฉัิน 
ไม่ค่อยติด	 อย่าว่าแต่ลูกๆ	 ที่เป็นเด็กเลย	 แม้แต่พ่อเด็กยังอยู่ไม่ค่อยติด	 เพราะ 
ดฉัินเองคอยโปรยยาพษิใส่เขาเสยีเร่ือย	ด้วยเร่ืองบ้าร้อยแปดจนเขาไม่กล้าอยูซ่ึง่ๆ	หน้า
กบัดฉัินได้นานเท่าทีค่วรในฐานะทีเ่ป็นสามภีริยากนั	ทีโ่ลกอยูก่นัได้อย่างสนิทถ้าไม่ม ี
ปัญหาบ้าๆ	แบบดิฉันเข้าไปท�าลายระหว่างคู่ครอง

	 เม่ือเห็นอาการของตนที่แสดงอยู่ภายในและแสดงออก	 ตลอดอาการของคน 
ในครอบครัวเข้ากับตนไม่สนิท	 ก็ท�าให้รู้สึกส�านึกในจุดบกพร่องของตนมากข้ึน 
จนไม่มีประมาณ	เลยเกดิความสงสารลกูๆ	และสามซีึง่แสนด	ีแม้ในชีวติของดิฉันจะหา 
อย่างเขาไม่ได้อกีแล้ว	ทัง้คดิชมความดขีองลกูๆ	ทีใ่จดเีหมอืนพ่อเขา	แม้ว่าแม่จะดดุ่า 
ว่ากล่าวอย่างไร	เขากไ็ม่เคยตอบโต้เถยีงค�าและขัดขืนค�าสัง่เลย	ทัง้ทีส่ัง่ด้วยอ�านาจโทสะ 
ซึ่งไม่ค่อยจะถูกต้องอะไรนักในงานที่สั่ง	แต่ลูกๆ	ก็ท�าตามเพราะกลัวแม่ซึ่งเหมือนผี 
ตัวหน่ึงจะดุและเฆี่ยนตีเอา	 ทั้งคิดเห็นความดีของสามีที่แสนดีมีเหตุผลและใจเย็น	
ลกูๆ	รักคณุพ่อเขามากและรู้สกึจะเกลยีดแม่เพราะขีโ้มโห	หากแต่รักในความเป็นแม่ 
ของเขาอยู่อย่างลกึไม่กล้าแสดงออก	น่าสลดใจในบางคร้ังทีพ่่อเขาสอนลกูๆ	เขาในเวลา 
ทีเ่ราไม่อยูบ้่านว่า	ลกูต้องระวงันะลกูนะ	แม่ของพวกแกดเุก่งนะ	ดไีม่ดบีางคร้ังเขาจะ 
ตเีอาด้วยนะ	ให้พากนัขยนัเรียนหนังสอืและอย่าด้ือดงึนะลกูนะ	ลกูบางคนแอบมาเล่า 
ให้แม่ฟังจนได้	เขาคงนึกสงสารแม่บ้างในเวลาพ่อพูดเช่นนั้น
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	 บางคร้ังเวลากลางคนื	ดฉัินท�าธรุะอยูห่ลงับ้าน	พ่อเขาแอบสอนลกูเขาว่า	ให้ลกู 
ทกุคนระวงัตวันะลกูนะ	แม่พวกแกน่ะดไุม่ไว้หน้าใคร	แม้แต่พ่อเองยงัโดนดุ	เป็นแต่
แกไม่ตเีหมือนลกูๆ	เท่าน้ันเอง	ลกูต้องขยนัเรียนหนังสอืและอย่าพากนัดือ้ดึง	ทีแ่ม่แก 
ดนุ่ะ	แกดุอยากให้ลกูแกดีต่างหาก	มไิด้ดดุ้วยความเกลยีดชังลกูๆ	หรอก	เชือ่พ่อเถอะ	 
ลกูๆ	จงพากนัประพฤตติวัให้ด	ีแม่พวกแกจะได้ลดความดลุงบ้าง	พวกแกกจ็ะได้หายกลวั	 
พ่อกจ็ะอยูส่บายหายกลวัแกบ้างเช่นกัน	ลกูสอดแทรกขึน้มาว่า	คณุพ่อกย็งักลวัคณุแม่ 
เหมือนกันหรือ	 ท�าไมพ่อจะไม่กลัว	 ก็แม่พวกแกเธอไว้หน้าอินทร์หน้าพรหมที่ไหน	
ลูกๆ	 เคยเห็นไหม	 เวลาแม่พวกแกดุพ่อต่อหน้าลูกๆ	น่ะ	 เคยเห็นซิ	พ่อก็ถูกแม่ดุ
บ่อยคร้ังน่ี	หนูจะไม่เหน็อย่างไร	น่ันแหละทีพ่่อกลวัแม่พวกแกเพราะดบุ่อยอย่างลกูว่า 
นั่นแหละ	ก็คุณพ่อท�าไมไม่เห็นดุตอบคุณแม่บ้าง	 ถ้าเป็นหนูแล้วอดไม่ได้	 เมื่อเป็น
ผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วยังมาดุกันเช่นคุณแม่ดุให้คุณพ่อ	 หนูต้องดุตอบทันทีถ้าหนูเป็น
ผู้ใหญ่	โอ้โฮ	อย่าไปคิดอย่างนั้นซิลูกมันผิด	เพราะมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์	จึงท�า
อย่างสตัว์ไม่ได้	คอืมนุษย์เอาความถกูความดีความฉลาดในทางทีถ่กูทีด่เีป็นเคร่ืองวดั 
เครื่องตวง	เป็นเครื่องรับรอง	เอาความประพฤติดีเป็นหลักประกันเป็นที่ยุติ	มิได้เอา 
ก�าลังวังชาทางกายว่าแข็งแรง	 ทางวาจาพูดฉะฉานโดยหาสาระไม่ได้เป็นเคร่ืองวัด
เคร่ืองรับรองเพือ่ชยัชนะกันเหมือนสตัว์	ท�าอย่างน้ันใช้ไม่ได้นะลกูนะ	พ่อมไิด้เป็นสตัว์ 
แต่พ่อเป็นคนทั้งคนและเป็นพ่อของลูกๆ	 พ่อจะไปโต้เถียงแม่ของพวกแกโดยถือว่า
พ่อเป็นผู้ชายและเป็นผู้ใหญ่เท่ากันกับแม่ของพวกแกอย่างน้ันไม่ได้	 ท�าไมล่ะพ่อ	 
ก็หนูเห็นคุณแม่เคยดุให้คุณพ่อบ่อยนักนี่	แต่คุณพ่อก็นิ่งเหมือนตุ๊กตา	ไม่เห็นตอบ
คุณแม่บ้างเลย	 บางครั้งหนูนึกโมโหแทนคุณพ่อ	 แต่หนูไม่กล้าพูด	 เดี๋ยวคุณแม่จะ 
หาว่าหนูเข้าข้างคุณพ่อ	ก็จะถูกคุณแม่ดุหรือตีเข้าอีก	ลูกอย่าไปนึกโมโหแม่แทนพ่อ
แล้วอยากดุแม่อย่างน้ัน	ไม่ถกูนะลกูนะ	ทีถ่กู	ลกูๆ	ควรยดึเอาพ่อเป็นคตติวัอย่างทีด่	ี 
และเป็นคนใจดเีหมอืนพ่อ	ใครว่ากไ็ม่โกรธไม่ตอบโต้เถยีงค�าให้เสยีเวลาและเสยีนิสยั
เราเปล่าๆ	ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย	ลูกๆ	ควรทราบว่าพ่อกับแม่เคยอยู่ด้วยกัน
มาตั้งแต่ลูกยังไม่เกิด	พ่อกับแม่จึงรู้นิสัยกันดีไม่ถือสากันตลอดมา	จนลูกๆ	เกิดมา 
ก็ช่วยกันเลี้ยงดูลูกๆ	 จนเติบโตมาด้วยกันทุกคน	 แม่ของลูกๆ	 ยิ่งรักลูกทั้งหลาย 
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ยิ่งกว่าพ่อเสียอีก	ลูกๆ	เป็นอะไร	แม่มิได้รามือเลย	จะท�าการงานอะไรก็ไม่ยอมไป 
ให้ห่างจากลูกๆ	คอยเฝ้าดูแลรักษาลูกๆ	อยู่เป็นนิตย์	จนไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอน	 
เพราะความรักความเป็นห่วงลกูๆ	มาก	พ่อกบัแม่รู้จักนิสยักนัดจีนชนิต่อนิสยัเสยีแล้ว	 
ไม่สนใจต่อค�าดุด่าของกันและกัน	แม่เขาอยากดุด่าพ่อก็ปล่อยให้ดุไป	พ่อขี้เกียจฟัง 
ค�าดุ	พ่อกเ็ฉยเสยี	แม่ของพวกแกกห็ยดุไปเอง	บางคร้ังพ่อกไ็ม่ดเีอง	ทีแ่ม่ของพวกแก 
ดุเอาก็สมควรแล้ว	พ่อไม่ดอีย่างไรบ้าง	คณุแม่ถงึได้ดเุอาล่ะพ่อ	อย่าให้พ่อเล่าให้ลกูๆ	 
ฟังเลย	ตอนนี้พ่อกลัวลูกๆ	จะเอาอย่าง	เลยต้องพูดอ้อมแอ้มไปพอรอดตัว	แล้วก็ 
สัง่สอนลกูต่อไป	พ่อน่ะเคยชนิกับค�าดดุ่าของแม่พวกแกจนหพู่อไม่อยากท�างานเสยีแล้ว	 
ถงึแม่ของพวกแกจะดพุ่อบ้าง	ส่วนพ่อเองกม็ไิด้นึกว่าแกด	ุพ่อถอืเสยีว่านิสยัของผู้หญงิ 
ต้องเป็นอย่างน้ีโดยมาก	เพราะต้องรับภาระกระจุกกระจิกและเกีย่วข้องกบัลกูๆ	หลานๆ	 
อยู่ในบ้านเป็นประจ�า	 เดี๋ยวลูกคนน้ันมาท�าให้ยุ ่ง	 เดี๋ยวหลานคนน้ีมาท�าให้ยุ ่ง	 
เหมือนน�้าที่ถูกกวนอยู่ตลอดเวลา	จึงอดที่จะดุจะบ่นไม่ได้	ฉะนั้น	ลูกๆ	ก็อย่าพากัน 
ท�าให้แม่ยุ่งนัก	พ่อสงสารแม่ของพวกแก	เวลาแม่มาดุให้พ่อๆ	จึงเฉย	เพราะความ
สงสารเธอทีม่ภีาระมากกว่าพ่อ	ลกูจงพากนัท�าตามค�าสัง่สอนของแม่	อย่าฝ่าฝืนดือ้ดงึ 
จะเป็นนิสยัไม่ดี	คนทัง้บ้านทัง้เมอืงพดูกบัลกูๆ	ด้วยค�าไพเราะเพราะพร้ิง	แต่กย็งัสูแ้ม่ 
ทีดุ่ๆ 	ของลกูๆ	ไม่ได้นะลกูนะ	แม่ดุลกูด้วยความรักความห่วงใยและความรับผิดชอบ 
รอบด้าน	บางคร้ังทนไม่ไหว	แกกเ็ฆีย่นตเีอาบ้างเพราะความดือ้ดึงของลกูๆ	เอง	ลกูอย่า 
โกรธอย่าถอืสาแม่นะลกูนะ	พอแอบฟังพ่อเขาสัง่สอนลกูๆ	เขาอย่างมเีหตมุผีลเป็นอรรถ 
เป็นธรรมน่าฟัง	จนอดคิดและน�าค�านั้นๆ	มาพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ว่าเราดีอย่างพ่อเด็ก 
ชมเชยให้ลกูฟังหรือเปล่า	กย็ิง่เพิม่ความเหน็โทษของตวัไปตามวาระแห่งการพจิารณา	 
ทางด้านธรรมก็มีความขยันและหนักแน่นมากขึ้น	ความสกปรกที่เคยฝังจมอยู่ในใจ 
ก็ค่อยจางลง	กิริยาที่เคยใช้เป็นอ�านาจตามประสาของคนไม่เคยสนใจธรรม	ก็กลาย
มาเป็นความยับย้ังชัง่ตวงไปตามเหตแุละผลทีค่วรหรือไม่ควร	จนกลายเป็นคนละคน 
ขึน้มาในท่ามกลางแห่งความไม่น่าดูของคนๆ	เดยีว	ฉะน้ัน	ดฉัินจึงเหน็คณุของศาสนา 
ว่าสามารถแก้คนชัว่ให้เป็นคนด	ีแก้คนทฐิชิอบเอาแต่ใจตวัไม่ยอมลงใครง่ายๆ	ให้กลาย 
เป็นคนรู้จักคิดอ่านไตร่ตรองและเลือกท�าในสิ่งที่ควรได้โดยไม่มีทางสงสัย
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	 การสนทนาธรรมกับสภุาพสตรีเป็นเวลานานพอสมควร	พอจับเอาใจความได้ว่า	
คนเราโดยมากที่ยังไม่ได้รับการศึกษาอบรม	ก็ย่อมมีที่น่าต�าหนิได้แยะ	แต่พอได้รับ 
การอบรมด้วยธรรม	 สิ่งที่สกปรกรกรุงรังก็ย่อมหมดไปได้	 ดังสุภาพสตรีคนน้ีที ่
อบรมตนด้วยศีลธรรมจนกลายเป็นหญิงที่มีความสง่างามขึ้นมาในวงพระศาสนา	 
ซึ่งควรเป็นคติได้เป็นอย่างดี

	 การสนทนากับผู้เก่ียวข้องด้วยเร่ืองต่างๆ	อยูเ่สมอ	จะเป็นฆราวาสชัน้ผู้ดด้ีวยกนั 
กต็าม	ต่างชัน้กนักต็าม	เพศเดยีวกนัคอืผู้ชายด้วยกนั	หรือผู้หญงิด้วยกนักต็าม	ต่างเพศ 
คือผู้หญิงกับผู้ชายก็ตาม	หรือพระกับฆราวาสชายหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม	ท�าให้ 
รู้เรื่องต่างๆ	ได้ดีและกว้างขวางออกไปตามรายบุคคล	และเรื่องที่น่าน�ามาสนทนากัน	 
ศาสนาก็เป็นจุดใหญ่จุดหน่ึงที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนับถือเป็นจิตเป็นใจ	 และ
ควรน�าออกมาสนทนาปราศรัยกันตามความถนัดของแต่ละคนจะหนักไปในแขนงใด	 
การสนทนาเกี่ยวกับพุทธศาสนาน้ัน	 พระรู้สึกจะเป็นฝ่ายรับฟังค�าสนทนาเกี่ยวกับ 
ปัญหาต่างๆ	 และชี้แจงให้ท่านที่เป็นเจ้าของปัญหาน้ันๆ	 ฟังและน�าไปพิจารณาเพื่อ 
เกิดผลเท่าที่ควร	 อย่างน้อยก็พอมีความสุขทางครอบครัว	 สามีภริยาพูดรู้เร่ืองกัน	
ความรู้ความเห็นความประพฤติลงรอยกันได้ตามหลักศาสนาที่ท่านแนะน�า	 พูดถึง
ปัญหาต่างๆ	แล้ว	ผู้เขียนรู้สึกจะได้รับฟังเสมอจากท่านที่มาเกี่ยวข้องทั้งหญิงทั้งชาย 
ทั้งใกล้และไกล	 ส่วนปัญหาแต่ละข้อที่ต่างท่านต่างน�ามาสนทนานั้น	 ต่างกันไปตาม
ทรรศนะของแต่ละราย

	 เมือ่ไม่กีว่นัมาน้ีกม็สีภุาพสตรีผู้หน่ึงมาถามปัญหาเกีย่วกบัพทุธศาสนาว่า	มคีวาม
จ�าเป็นกบัมนุษย์อย่างไรบ้าง	ถ้าคนเรามคีวามอยูด่กีนิดีมคีวามสขุทางครอบครัวอยูแ่ล้ว	 
จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือไม่	 เพราะศาสนาสอนคนก็เพื่อให้มีความสุข	 
ก็เม่ือคนมีความสุขอยู่แล้ว	 ศาสนาจะท�าอะไรให้เขามีความสุขยิ่งกว่าน้ันไปอีกบ้าง	 
อีกประการหนึ่ง	การท�าภาวนานั้นท�าไปเพื่ออะไร	ดิฉันไม่เข้าใจเลย	และมีเพื่อนชวน
ไปนั่งกรรมฐานบ่อยๆ	แต่ดิฉันก็ยังไม่เคยได้ไปนั่งกับเขาบ้างเลย	เพราะยังไม่ทราบ 
ความหมายของการน่ังภาวนาเท่าทีค่วร	ดไีม่ดอีาจเป็นบ้ากไ็ด้	ตามเขาเล่าให้ฟัง	ฟังแล้ว 
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ดฉัินกลวัเลยไม่กล้าท�า	เผ่ือเกดิเป็นบ้าขึน้มาไม่ทราบว่าใครจะมาแก้ให้หายได้	ทัง้เป็น
โรคที่สังคมกลัวและรังเกียจมากด้วย	 ขอความกรุณาท่านได้ช่วยช้ีแจงพอเข้าใจบ้าง	
บางทีดิฉันมีวาสนาได้บ�าเพ็ญภาวนากับเขา	แม้จะมีผู้บอกว่าดีไม่ดีอาจเป็นบ้าได้ดังนี้

	 ผู้เขียนก็ได้อธิบายไปตามความรู้ป่าๆ	 ดังที่เคยเรียนท่านผู้อ่านเสมอมา	 ค�าว่า 
ศาสนามีความจ�าเป็นกบัมนุษย์อย่างไรบ้างน้ัน	ส�าหรับศาสนาเองทีพ่ระองค์ประทานไว้ 
เพื่อหมู่ชน	 จะว่าจ�าเป็นกับมนุษย์ก็จ�าเป็น	 จะว่าไม่จ�าเป็นก็ไม่จ�าเป็น	 เพราะศาสนา 
โดยแท้จริงไม่มส่ีวนบกพร่องหรือได้เสยีจากการทีม่นุษย์จะถอืเป็นความจ�าเป็นหรือไม่ 
กับศาสนา	 เช่นเดียวกับอาหารที่แม่ครัวท�าเสร็จแล้วเพื่อผู้ต้องการจะรับประทาน	
เฉพาะอาหารเองไม่มีความรู้สึกว่าจ�าเป็นหรือไม่ที่บุคคลจะรับประทานหรือไม่รับ	
เมื่อผ่านกาลไปแล้ว	 อาหารก็แปรสภาพไปตามกฎอนิจจัง	 ใครต้องการจะรับก็รับ	 
ถ้าไม่ต้องการกต็ามอธัยาศยั	ผลได้เสยีมไิด้ข้ึนอยูก่บัอาหาร	แต่ข้ึนอยูก่บัคนผู้รับหรือ
ไม่รับต่างหาก	ศาสนากเ็ช่นเดยีวกนั	พระพทุธเจ้าผู้ประกาศสอนธรรมแก่โลกทรงวาง 
ไว้เป็นกลางๆ	 ใครเห็นว่าศาสนามีความจ�าเป็นแก่ตนก็ยอมรับนับถือและปฏิบัติตาม	 
ผู้น้ันก็ได้รับประโยชน์จากศาสนาเท่าที่ก�าลังความสามารถอ�านวย	 ผู้ที่เห็นว่าศาสนา 
ไม่จ�าเป็นส�าหรับตน	ไม่ยอมรับนับถือและปฏิบัติตาม	ผู้นั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์จาก
ศาสนา	ถงึกาลอนัควร	ศาสนากแ็ปรสภาพผ่านไปเช่นเดยีวกบัสิง่ทัว่ๆ	ไป	ฉะน้ัน	ศาสนา
ซึง่มไิด้เป็นตวับคุคลทีค่อยของ้องอนผู้หน่ึงผู้ใดให้รับนับถอื	จึงเป็นความจริงไปตาม
ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้	แม้พระองค์เองก็ประทานไว้ด้วยพระเมตตาที่เคย 
มีต่อสัตว์โลกมาประจ�าพระอัธยาศัย	 มิได้สอนไว้ด้วยการบังคับให้ต้องรับนับถือแต่
อย่างใด	ผู้ใดจะนับถือก็ได้ไม่นับถอืก็ได้ไม่บงัคับ	ทีศ่าสนามคีวามจ�าเป็นต่อโลกตาม
ความนิยมที่เรียกกันน้ัน	 ขึ้นอยู่กับผู้หวังประโยชน์จากศาสนาเป็นส�าคัญกว่าศาสนา 
จะมาเก่ียวข้องกบัคนให้รับนับถอื	เช่นเดยีวกบัคนไข้หวงัประโยชน์จากยา	ยาจึงกลายเป็น 
ของจ�าเป็นขึน้มาตามคนไข้ทีต้่องการ	ฉะน้ัน	เมือ่มผู้ียอมรับนับถอืว่าศาสนาเป็นธรรม
จ�าเป็นส�าหรับตนแล้ว	ศาสนากก็ลายเป็นคูเ่คยีงของมนุษย์	เหมอืนยาเป็นคู่เคยีงของ
คนไข้	ต่อไปเราก็พดูได้อย่างเตม็ปากเตม็ใจว่าศาสนามคีวามจ�าเป็นต่อโลกเพราะโลก 
ต้องการ	 พูดถึงความจ�าเป็นและต้องการของคนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็มีหนักเบา 
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มากน้อยต่างกนั	ดงัน้ัน	ค�าว่าถ้าคนเรามคีวามอยูดี่กนิดมีคีวามสขุทางครอบครัวอยูแ่ล้ว	 
จ�าเป็นต้องเก่ียวข้องกบัศาสนาหรือไม่	จึงเป็นปัญหาทีพ่ดูยาก	เพราะความจริงคนเรา 
ทีจ่ะได้รับผลคอืความอยูก่นิดมีคีวามสขุทางครอบครัว	สาเหตกุม็าจากการปรับปรุงตวัดี 
ที่ควรจะมีความสุข	 ซึ่งเป็นหลักของศาสนาที่สอนไว้แล้ว	 นอกจากจะไม่รู้ว่าศาสนา
สอนโลกอย่างไรบ้างเท่าน้ัน	จึงไม่ทราบว่าตนอยูใ่นข่ายของศาสนาหรือข่ายแห่งกรรม 
หรือไม่	และตนจะควรเกีย่วข้องกบัศาสนาหรือไม่	เมือ่ตนกม็คีวามสขุดงัทีป่รากฏอยู่

	 ความสุขที่มนุษย์ต้องการมีหลายประเภทหลายชั้น	 สามีภริยามีความรักใคร่
ปรองดองกัน	ไม่เหน็ชายอืน่หญงิอืน่ส�าคญักว่าคูค่รองของตน	ต่างคนต่างเช่ือถอืกนัได้	 
มอบความไว้วางใจต่อกนัได้	กเ็ป็นความสขุอย่างหน่ึง	ระหว่างพ่อแม่กบัลกูอยูด้่วยกนั 
เป็นผาสุก	ไม่เจ็บไข้ได้ทุกข์	ลูกๆ	อยู่ในโอวาทพ่อแม่ไม่ดื้อดึงฝ่าฝืน	ก็เป็นความสุข 
อย่างหนึ่ง	การท�ามาหาเลี้ยงชีพสะดวก	มีรายได้เพียงพอกับความเป็นอยู่ไม่ฝืดเคือง	
กเ็ป็นความสขุอย่างหน่ึง	การทะเลาะเบาะแว้งแย่งอาชพีทีอ่ยูท่ีก่นิถิน่อาศยัทีไ่ร่ทีน่ากนั 
ไม่มี	 ก็เป็นความสุขอันหน่ึง	 ระหว่างสามีภริยาลูกเต้าเหล่ากอหลานเหลนมีความ 
กลมเกลยีวสามคัคกีนัด	ีตา่งมคีวามประพฤติอธัยาศยัด	ีไม่มเีครือ่งก่อกวนลวนลาม
ในครอบครัว	 ก็เป็นความสุขอย่างหน่ึง	 ความสุขที่กล่าวมาเพียงย่อๆ	 เหล่าน้ีเป็น
สมบัติอันทุกคนพึงปรารถนาไม่มีใครรังเกียจ	 แต่ความสุขแต่ละประเภทจะเกิดขึ้น 
ได้แก่บคุคลแต่ละรายแต่ละครอบครัวแต่ละหมูบ้่านแต่ละบ้านเมือง	ตลอดถงึส่วนใหญ่	 
ถ้าไม่มหีลกัธรรมความถกูต้องเข้าสนับสนุนหรือรับรองหวัใจอนัเป็นจุดใหญ่ทีร่ะบาย
ออกแห่งความประพฤติหน้าที่การงานทุกประเภทแล้ว	 ก็ยากจะประสบความสุข 
แม้อย่างใดอย่างหน่ึงดังใจหมายได้	 ไม่ต้องกล่าวถึงความสุขที่จะควรเกิดขึ้นได ้
หลายทางเลย	เม่ือกล่าวมาถงึน้ี	เราพอจะทราบหลกัความถกูต้องคอืธรรมอนัเกีย่วเน่ือง 
กบัศาสนาว่าเป็นความจ�าเป็นแก่มวลมนุษย์ทีต้่องการความสงบสขุแก่ตนแก่ครอบครัว
ตลอดส่วนรวมเพยีงไร	และมนุษย์จะควรยอมรบันับถอืและปฏบิตัติามศาสนาหรือไม่	 
เพราะเหตไุร	เพราะความจ�าเป็นของแต่ละคนทีมุ่ง่ครองตวัโดยราบร่ืนสม�า่เสมอ	และมี 
ความสุขเป็นสิ่งเกี่ยวเน่ืองกันกับเข็มทิศทางเดินของธรรมที่ศาสนาแสดงไว	้ ดังน้ัน
การเกี่ยวข้องกับศาสนาของบุคคลผู้มองเห็นทั้งการณ์ใกล้และการณ์ไกล	 ทั้งวงแคบ 
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วงกว้างจึงแยกกันไม่ออก	 ไม่ยอมจากไม่ยอมพรากใจจากศาสนา	 อันเป็นทั้งเครื่อง
ป้องกัน	เป็นทั้งเครื่องรักษา	เป็นทั้งเครื่องปราบปรามความชั่วเสียหายที่ฝังจมอยู่ใน
สันดานของมนุษย์	 ซึ่งคอยบ่อนท�าลายกระจายอ�านาจให้คนที่ขลาดเขลาเบาปัญญา
หลงเชื่อและท�าตาม	 ผลกลายเป็นความพินาศระบาดไปทุกแห่งทุกหนต�าบลหมู่บ้าน	 
ไม่ชนะจะแก้ไขปราบปรามสิ่งที่ผู้มีปัญญาทรามเช่ือตามมันแล้วก่อข้ึนมา	 ความช่ัว 
ทีก่ล่าวมาเกดิจากกเิลสตณัหาความลามกโสมมเป็นมลูฐาน	และมีฝังจมอยูใ่นใจของ
คนทุกชั้นทุกเพศทุกวัย	ฉะนั้น	ความแสดงออกตามอ�านาจของมันจงึไม่เลือกชาติชั้น 
วรรณะและเพศวัย	 มันสามารถบังคับขู่เข็ญได้ไม่เลือกหน้าและสถานที่กาลเวลา	 
ถ้าไม่มีศาสนาไว้เป็นเครื่องก�าราบปราบปรามบ้าง	มันได้ใจ	ถ้าเป็นคนก็หัวเราะใหญ่	
แต่ฝ่ายผู้รับเคราะห์กรรมเพราะมันก่อข้ึนต้องร้องไห้ด้วยความระทมขมข่ืนไม่มีหน้า
ยิ้มได้เลย	 เมื่อความจ�าเป็นมีอยู่กับทุกคนที่จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ	 ไม่เลือก 
สถานที่	 และศาสนาก็เป็นโอสถคอยลดความตึงเครียดระหว่างกิเลสกับใจให้เบาลง	 
จนสามารถท�าให้หายขาดได้ด้วยอ�านาจแห่งธรรมเช่นน้ี	ค�าว่า “เราจาํเป็นต้องเกีย่วข้อง
กับศาสนาหรือไม่”	น้ัน	จึงขอฝากไว้กบัท่านผู้มคีวามรับผิดชอบตวัเองน�าไปวนิิจฉัยเอง	 
อาจดกีวา่ผูอ้ื่นนัดแนะ	เพราะเหตุผลทีจ่ะควรยอมรบัหรอืไมว่่าศาสนาเป็นของจ�าเป็น
และเกี่ยวข้องกับตนอย่างไรบ้าง	ได้อธิบายไว้บ้างแล้ว

	 ส่วนค�าว่า	เมือ่คนกค็วามสขุอยู่แล้ว	ศาสนาจะท�าอะไรให้เขามคีวามสขุยิง่กว่าน้ัน 
ขึ้นไปอีกนั้น	ความสุขก็มีหลายประเภทดังที่อธิบายบ้างแล้ว	 เช่น	ความสุขของเด็ก	
ความสุขของผู้ใหญ่	 ความสุขของคนมีครอบครัวคือฆราวาส	 ความสุขของนักบวช	
ความสุขของคนมีกิเลส	ความสุขของผู้พ้นกิเลสแล้ว	เหล่านี้ล้วนต่างกันแต่ละอย่างๆ	
ถ้าเราต้องการความสุขแบบโลกทั่วๆ	ไป	เราก็ปฏิบัติตามศาสนาแบบโลกผู้ถือศาสนา 
และปฏิบัติธรรมทั่วๆ	 ไป	 ถ้าต้องการความสุขทางใจโดยไม่เกี่ยวกับอามิสใดๆ	 มา 
ส่งเสริมให้เป็นสุข	 เราก็ฝึกหัดอบรมจิตใจตามหลักภาวนา	 เรียกว่าน่ังสมาธิภาวนา
หรือน่ังกรรมฐาน	 ถ้ากลัวเป็นบ้าก็อย่าน่ัง	 และไม่ท�าแบบบ้าที่ไม่มีขอบเขตไม่มีสติ
ไม่มปัีญญาใคร่ครวญว่าผิดหรือถกูตามหลกัธรรมทีศ่าสดาสอนไว้	เราจะเป็นคนบ้าไป
ไม่ได้	ต้องเป็นคนแบบลูกศิษย์มีครูคือศาสดาพาด�าเนิน	ผลก็ย่อมเป็นความสงบสุข 
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เย็นใจ	 ซึ่งเป็นความสุขอีกทางหน่ึงที่แปลกและดีกว่าความสุขทางกายมากมาย	 
ความสงบสุขทางใจน้ี	 นักปราชญ์ทั้งหลายท่านชมเชยมาก	 แม้ความมุ่งหมายของ
ศาสนาที่สอนโลก	 ก็มุ่งความสุขทางใจมากกว่าความสุขอื่นใดในโลก	 ถ้าต้องการ 
ความสุขของผู้สิ้นจากกิเลสดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่าน	 ก็พยายามฝึกหัด
ภาวนาให้เข้มแข็งขึ้นไปกว่าขั้นความเพียรพยายามธรรมดาที่ท�ากัน	 ปักใจลงให้ถึง 
ความมุง่หมายทีต่ัง้ไว้	แล้วเร่งความเพยีรตามลงไปไม่หยดุหย่อน	ตดิขดัอะไรอย่าน่ังเฝ้า 
ตวัเองอยู่เฉยๆ	แบบคนทีรู้่รอบขอบชดิหมดทกุสิง่แล้ว	จงไต่ถามครูอาจารย์	ไม่ควรรอ 
ให้ความขัดข้องนอนจมอยู่ในใจนาน	 หลักของการภาวนาเคยได้อธิบายมามากแล้ว	
หวงัว่าคงยดึเป็นหลกัเพ่ือการภาวนาได้	ผู้ตัง้ใจจะข้ามโลกสมมตุจิริงต้องเป็นผู้เข้มแขง็
ผิดคนธรรมดาอยูม่าก	งานทกุด้านเพือ่ความถอดถอนกเิลส	ต้องท�าด้วยความเข้มแข็ง	 
อิริยาบถต่างๆ	 เต็มไปด้วยความเพียร	 สติตั้งท่าปัญญาสอดส่องไตร่ตรองหาอรรถ 
หาธรรม	ไม่อยูเ่ฉยๆ	การพกัผ่อนหลบันอนเป็นเวล�า่เวลาและมกีฎกตกิาบงัคับตนอย่าง
เคร่งครัด	การภาวนาจะได้ผลหรือไม่ได้น้ัน	ไม่คิดค�านึงให้เสยีเวลา	ท�าความพยายาม
รักษาจิต	คดิอย่างเดียวว่าท�าอย่างไรสตกัิบจิตจึงจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั	คอืระลกึ
รู้ทนักันในขณะทีจิ่ตเคลือ่นไหวออกสูอ่ารมณ์ต่างๆ	ไม่ปล่อยให้จิตเทีย่วกอบโกยเอา
อารมณ์มาเผาผลาญตนโดยไม่มีสติตามรักษา	 และท�าอย่างไรปัญญาจึงจะตามแยก
อารมณ์กับจิตออกจากกันทันกับเหตุการณ์	ไม่ปล่อยให้เพียงสติท�างานอยู่แต่ผู้เดียว 
ซึ่งเป็นเพียงระลึกรู้ทัน	 แต่ไม่สามารถท�าการแยกแยะหรือตัดอารมณ์ออกจากใจได้
ด้วยความมีเหตุผลทางปัญญา	ทั้งการตามรักษาจิตด้วยสติ	ทั้งการพิจารณาอารมณ์ 
ดชีัว่ทีเ่กีย่วข้องกับใจด้วยปัญญา	ผลย่อมเหน็ประจักษ์ไปทกุขณะทีอ่ารมณ์กบัจิตเข้า
สัมผัสกันและแยกจากกันด้วยอ�านาจของสติและปัญญาที่ตามรักษาและแก้ไขกันไป 
เป็นระยะๆ	 เพราะอ�านาจความพยายามไม่ลดละ	 ความหยั่งลงสู่ความสงบก็ดี	 
ความเชื่อต่ออารมณ์ทั้งหลายในเวลาปกติจิตก็ดี	 ย่อมค่อยแสดงผลไปตามบทบาท 
แห่งความเพยีรทีท่�างานอยูต่ลอดเวลา	อารมณ์เคร่ืองก่อกวนท�าลายค่อยน้อยลง	สตกิบั 
ปัญญาค่อยไหวตัวขึ้นมาทีละน้อยๆ	 จนสติปัญญากับใจค่อยกลมกลืนเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน	 ความสงบเย็นใจค่อยๆ	 สืบต่อตัวเองไปโดยล�าดับ	 ไม่ฟุ้งซ่านร�าคาญ 
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ดังที่เคยเป็นมา	ผู้ปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามดังกล่าวมา	ย่อมเห็นผลที่เกิดจาก 
การท�าของตน	ไม่คาดมรรคคาดผลนอกไปจากความเพียร	มีความเชื่อบุญคือความ
สงบสุขที่เกิดจากใจอันแสดงตัวเป็นความสงบสุขอยู่ในเวลานั้น	 มีความเชื่อกรรมว่า	 
ความสงบเยน็ใจน้ันเกดิจากระวงัรักษาจิตทีเ่รียกว่ากรรมไม่สงสยั	เพราะระหว่างเหตุ
กบัผลมคีวามสบืเน่ืองไปจากใจผู้ท�างานละชัว่ท�าดีอยูแ่ต่ผู้เดยีว	ไม่มอีะไรมาเกีย่วข้อง
ในขณะนั้น	คือบาปบุญนอกไปจากตัวผู้ท�าเหตุแล้วไม่มี	ใจเกิดความอาจหาญร่าเริง 
ต่อผลคอืความสงบสขุ	และทางด�าเนินของตนว่า	น้ีแน่แล้วทีจ่ะก้าวเข้าสูค่วามพ้นทกุข์ 
เพราะความเพียรชอบ

	 เท่าทีท่ราบมาในประวตัขิองพระสาวก	หรือครูอาจารย์ผู้หวงับรมสขุเป็นทีฝ่ากเป็น 
ฝากตาย	 โดยมากท่านมีความมุ่งมั่นและความเพียรกล้า	 ยากที่คนธรรมดาจะท�าได้
อย่างท่าน	ทีอ่ยูห่ลบันอนท่านเหมอืนของนักโทษผู้ถกูคุมขงั	ไม่มีสิง่ใดเป็นทีเ่จริญตา
เจริญใจเลย	วัตถุเครื่องใช้สอยท่านเหมือนของที่เขามอบให้คนตายในป่าช้า	ซึ่งตาม
หมู่บ้านชนบทหรือตามบ้านนอกบ้านนาบ้านป่าบ้านเขา	เขามสีิง่ของเคร่ืองกนิเคร่ืองใช้ 
ต่างๆ	 มอบให้คนตายกันอย่างน้ัน	 เมื่อน�ามาเทียบกับท่านนักภาวนาผู้กล้าตายเพื่อ
ถวายบชูาต่อความไม่ขอเกดิตายอกี	อนัเป็นเชือ้แห่งความทกุข์ไม่มสีิน้สดุ	ท่านเป็นอยู่ 
หลับนอนและใช้สอยอย่างนั้นเพียงอาศัยไปเป็นวันๆ	เพื่อความพ้นทุกข์ในทางจิตใจ
เท่านั้น	จึงน�ามาเทียบกับพวกเราผู้ไม่ค่อยมีโอกาสระลึกถึงป่าช้าคือความตายได้ยาก	
เพราะความเป็นอยู่ใช้สอยผิดกันมากราวฟ้ากับดิน	 ประหนึ่งจะไม่มีวันตายพอท�าให้
ระลึกถึงความดีเคร่ืองบรรเทาเกลาความประมาทออกจากใจบ้างเลย	 ความเป็นอยู ่
หลับนอนเต็มไปด้วยความลืมตน	 และปล่อยใจให้จมไปกับความฟุ้งเฟ้อเห่อตาม 
สมัยนิยม	โดยมิได้ค�านึงว่าผิดหรือถูก	ทัง้จะพาให้ล่มจมฉิบหายไปทัง้ตวั	ทัง้ทรัพย์สนิ
เงินทอง	 ทั้งลูกเต้าเหล่ากอหลานเหลนผู้เดินตามหลังซึ่งยังไม่รู้เดียงสาอะไรเลยกับ 
เร่ืองทีก่�าลงัเป็นไปอนัใกล้ต่อนรกทัง้เป็นเข้าทกุท	ีท่านผู้มุง่หวงัต่อความสขุอย่างยิง่น้ัน	 
ความรู้ความเห็นตลอดความรู้สึกที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ	 ทั้งภายนอกภายในผิดกับ 
คนธรรมดาอยู่มาก	ยากจะน�ามาเปรียบกันได้	ดังที่เล่ามาพอประมาณ	จิตท่านมุ่งมั่น
ต่อธรรมแดนหลดุพ้นไม่จืดจางล่าถอย	นับวนัรีบเร่งเคร่งครัดดดัจิตใจให้เป็นไปตาม 
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เข็มทิศแห่งธรรม	 ไม่ยอมให้จิตปลีกแวะเถลไถลออกนอกลู่นอกทาง	 จนสามารถ 
ผ่านพ้นไปได้สิน้อาลยัหายห่วง	ทัง้น้ีจะว่าศาสนาท�าผู้น้ันให้มคีวามสขุยิง่กว่าทีม่อียูแ่ล้ว 
กถ็กู	เพราะศาสนาเป็นแนวทางทีถ่กู	และสอนคนให้เดินทางถกูจนบรรลถุงึจุดมุง่หมาย	 
จะว่าผู้น้ันพยายามสร้างตัวหรือส่งเสริมตัวให้มีความสุขยิ่งๆ	 ขึ้นไปด้วยการปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาอันถูกต้องก็ไม่ควรจะผิด	 เพราะถ้าบกพร่องเพียงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง	
ผลก็ไม่ปรากฏ

	 ยังมีปัญหาอยู่อีกข้อเก่ียวแก่การภาวนาท�าไปเพื่ออะไร	 ดิฉันไม่เข้าใจเลยและ
กลัวจะเป็นบ้า	เขามาชวนไปนั่งกรรมฐานก็ไม่กล้าไป	เผื่อเกิดเป็นบ้าขึ้นมาจะล�าบาก	
เพราะไม่มีผู้แก้ไข	ทั้งเป็นโรคที่สังคมเกลียดกลัวอยู่มาก

	 ฟังแล้วก็ท�าให้อดคิดไปถึงพระบรมศาสดาที่เป็นครูเอกทรงสั่งสอนโลกทั้งสาม
ไม่ได้	 ว่าธรรมที่ประกาศสอนโลกและประทานไว้แก่หมู่ชน	 เป็นธรรมเพื่อส่งเสริม 
คนให้เป็นบ้ากนัจริงดงัความเข้าใจแล้ว	โลกทัง้สามคงพากนัเป็นบ้าไปตามธรรมจนนับ
จ�านวนไม่ได้มานานแล้ว	แต่กไ็ม่ปรากฏในต�าราว่า	บรรดาพทุธบริษัททีป่ฏบิตัติามธรรม
ของพระพทุธเจ้าได้ส�าเร็จขัน้บ้าขัน้บอและขัน้เตรียมบ้าเตรียมบอ	ตลอดขัน้แสลงแทงตา 
ของสังคมในสมัยน้ันกันเป็นล�าดับล�าดามา	 เห็นมีแต่ท่านส�าเร็จอริยธรรมอันเป็น 
ธรรมอัศจรรย์เหนือโลกขึ้นไปตามล�าดับภูมิ	 คือส�าเร็จพระโสดา	 สกิทาคา	 อนาคา	
อรหนัต์	นอกน้ันก็ตัง้อยู่ในความเป็นกัลยาณชนผู้สง่างามด้วยมรรยาทและจริยธรรม
เป็นเคร่ืองประดับตลอดมาถึงสมัยปัจจุบัน	 ธรรมก็ไม่ปรากฏว่าได้ถูกเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่นที่จะให้ผู้ปฏิบัติรุ่นหลังต้องพลอยได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมที่ถูก 
เปลีย่นแปลง	กลายเป็นธรรมบ้าและผู้ส�าเร็จธรรมขัน้บ้าขัน้บอต่างๆ	อนัเป็นทีน่่ากลวักนั	 
อาจมีเป็นบางรายที่แสดงผลบ้าขึ้นมาจากการปฏิบัติผิดธรรม	 แต่ความเป็นบ้ามิได ้
เกดิจากการปฏิบตัติามหลกัภาวนาทีถ่กูต้อง	อาจเกดิจากความเหน็ผิดของผู้ปฏบิตัเิอง	
คอืท�าใจให้ส่งนอกมากกว่าจะพจิารณาให้รู้อยูภ่ายในกายโดยเฉพาะหน่ึง	อาจเกดิจาก 
ผู้แนะไม่ถูกทาง	เช่น	แนะให้ออกรู้สิ่งต่างๆ	ภายนอกกายนอกใจ	เช่น	ให้ออกเที่ยว
ดูนรก	 สวรรค์ชั้นต่างๆ	 ทั้งที่ผู้เร่ิมปฏิบัติยังไม่มีความสามารถพอจะประคองตัวได ้
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ในขณะที่ประสบสิ่งต่างๆ	 อันเกิดจากการภาวนาแบบนั้นหนึ่ง	 ถ้าเป็นไปในลักษณะ 
ทัง้สองน้ีอาจมีทางให้เกดิสิง่ทีน่่าทเุรศได้	ผิดถกูประการใด	กรุณาพจิารณาตามเหตผุล
ที่อธิบายมาแล้วนั้น

	 หลักการภาวนาที่ไม่ต้องวิตกวิจารว่ากลัวจะเป็นบ้าเป็นบอน้ัน	 ผู้บ�าเพ็ญควร
ค�านึงถึงสติปัฏฐาน	๔	และสัจธรรม	๔	ซึ่งมีอยู่ภายในใจของผู้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ 
อยูแ่ล้ว	ควรพิจารณาตามหลกัธรรมทีรั่บรองมาเป็นพนัๆ	ปีแล้วน้ีจะปลอดภัย	เพราะ
ทางธรรมไม่เหมือนทางโลก	 ไม่มีแบบแหวกแนว	 ถ้าใครชอบแหวกแนวและปฏิบัติ
ตามแบบแหวกแนว	ผู้น้ันต้องได้รับผลแบบแหวกแนวทีโ่ลกทเุรศและเออืมระอามาก
แน่นอน	เช่น	ส�าเร็จขั้นบ้าเป็นต้น	ความจริงธรรมในศาสนาก็มิได้เป็นเครื่องเสริมบ้า	 
ผู้ปฏบิตัทิัง้หลายจึงควรพจิารณาด้วยดตีามหลกัปัญญาซึง่มีอยูใ่นหลกัศาสนาอยูแ่ล้ว	 
อีกประการหน่ึง	ผู้มาบอกว่าไม่อยากให้ภาวนากลวัจะเป็นบ้าน้ัน	กน่็าจะไม่เคยภาวนา 
มาเลย	ถ้าเคยมาบ้าง	คงจะพอทราบได้ว่าท�าแบบไหนเป็นบ้า	แบบไหนดีตามทางศาสนา 
ทีพ่ระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ท่านซึง่เป็นสรณะของพวกเราพาด�าเนินมา	หรือแบบไหน 
ก็มีแต่จะพาให้คนเป็นบ้ากันทั้งสิ้น	แม้ผู้ก�าลังเขียนอยู่ขณะนี้	คงเป็นบ้าไปนานแล้ว
แต่เจ้าตัวไม่รู้	ถ้าเป็นก็กรุณาเตือนด้วย	เพราะตามธรรมดาผู้ที่เป็นบ้าย่อมไม่รู้ตัวว่า 
เป็นบ้า	 ต้องคนอื่นที่เป็นคนดีมีสติสมบูรณ์รู้ว่าคนน้ันเป็นบ้า	 ส่วนเจ้าตัวไม่มีทาง
ทราบได้ว่าตัวเป็นอะไร	นอกจากเดินยิ้มนั่งยิ้มอยู่คนเดียวในที่ต่างๆ	อย่างไม่สนใจ
กับใครว่าจะคิดจะว่าอะไรเท่านั้น	เห็นแล้วเป็นที่น่าสมเพชเวทนานักหนา	คนเหล่านี้ 
มีสาเหตุเป็นมาจากการภาวนาทั้งน้ันหรืออย่างไร	 นักภาวนาจึงกลัวนักกลัวหนา	 
พอคิดเรื่องภาวนาที่จะพาใจซึ่งแสนวุ่นวายให้สงบพอได้หายใจบ้าง	 กลับกลัวโรคบ้า
เข้าแทรกเลยตื่นกันใหญ่	แต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้	ถ้ากลัวกันจริง	สิ่งที่จะพาให้คนดีๆ	 
เป็นบ้ากันอย่างสดๆ	 ร้อนๆ	 และเป็นโรคระบาดเรื้อรังซึ่งมีวางดักกับอยู่ทั่วไปก็ควร
ระวงับ้าง	ยงัจะได้รับความปลอดภยัทัง้จิตใจและทรพัย์สนิ	ตลอดการชมเชยอืน่ๆ	ว่า 
เป็นผู้รอบคอบดี
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	 ทีว่่าการน่ังภาวนาเพ่ืออะไรน้ัน	ได้อธบิายมามากพอควรจึงขอผ่านไป	ถ้าต้องการ
ภาวนาเพื่อประโยชน์แก่จิตใจจริงๆ	 ก็กรุณาหาดูตามหนังสือที่เขียนไว้เกี่ยวกับการ
ภาวนาซึ่งมีอยู่ทั่วไป	 ถ้าไม่เป็นการโฆษณาเพื่อเข้าตัวแล้ว	 ในหนังสือทางร่มเย็น
อันดับต่างๆ	 ก็มีอธิบายภาวนาไว้แทบทุกกัณฑ์พอหาดูได้	 เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวที่มา	
นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป	กรุณาระลึกพุทโธไปตามทางขณะนั่งรถยนต์กลับบ้าน	ไม่ต้อง 
เป็นห่วงใยหรือกังวลกับอะไรและไม่ต้องนึกกลัวว่าจะเป็นบ้าเป็นบออะไรเลย	นึกแต่ 
พุทโธๆ	อยู่ในใจตลอดไป	ผลจะเป็นอย่างไร	จะเป็นบ้าหรือเป็นคนดี	แต่กรุณาอย่า
ส่งใจออกไปข้างนอกจากค�าว่าพุทโธ	 ที่รู้อยู่ภายในใจโดยเฉพาะ	 ใจจะเป็นบ้าไปได้ 
ทั้งที่รักษาอยู่ภายในจริงๆ	 หรือ	 ถ้าท�าตามนี้ไม่ให้คลาดเคลื่อน	 ใจยังเป็นบ้าไปได้ 
อยู่แล้ว	กรุณากลับมาบอกอาจารย์	อาจารย์จะพาไปเฝ้าและทูลคัดค้านพระพุทธเจ้า
ผู้ประทานธรรมไว้	ขอให้ทรงดัดแปลงแก้ไขพระธรรมเสียใหม่	 เพราะสมัยพระองค์
ยังทรงพระชนม์อยู่	ทรงสั่งสอนโลกได้ส�าเร็จกระทั่งมรรคผลนิพพาน	แต่ตกมาสมัย
ปัจจุบนัน้ี	ธรรมได้แปรสภาพเป็นอย่างอืน่ไปแล้ว	แม้แต่ผู้ภาวนาโดยยดึพระนามของ 
พระองค์ไปบริกรรมภาวนาว่าพุทโธๆ	 ทั้งๆ	 ที่จิตใจกลมกลืนอยู่กับค�าว่าพุทโธอยู่
ภายในยังกลายเป็นบ้าไปได้	ดงัสภุาพสตรีทีข้่าพระองค์น�ามาเฝ้าอยูข่ณะน้ี	เธอเป็นบ้า
เพราะภาวนาพทุโธในพระนามของพระองค์น่ันเอง	มไิด้ยดึอะไรมาภาวนาทีจ่ะควรให้
เกดิความสงสยัว่าผิดทาง	พวกเราคงจะได้รับความเหน็ใจจากพระองค์	ผู้ทรงเป่ียมด้วย
พระเมตตาอยู่แล้ว	และจะทรงแก้ไขดดัแปลงพระธรรมเสยีใหม่ทนัทใีห้ทนักบัโรคบ้า	 
ที่ชอบเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่	ไม่ยอมรับธรรมที่เคยประทานไว้ดั้งเดิม	พอพูดจบลง
สภุาพสตรีคนน้ันเกิดความสงสยั	แต่ไม่อาจถามอะไรต่อไปอกี	เพราะได้มอบค�าภาวนา 
บทพทุโธให้แล้วเพือ่เป็นการภาวนาทดลอง	ขณะน้ันแม้จะเกดิความสงสยัอะไรอยูบ้่าง 
ผู้เขยีนก็ยังไม่ยอมตอบ	เพราะยงัไม่เหน็ผลในธรรมทีม่อบให้ไปท�าทดลองน้ัน	ทีม่อบ 
ให้ไปท�าก็เพื่อทราบข้อเท็จจริงของการภาวนาตามแบบที่สอน	ซึ่งเคยได้ท�ามาแล้ว

	 ถ้าไม่เป็นการเข้าข้างตวัเองก็อยากจะเรียนว่า	ผู้เขยีนมนิีสยัรักชอบทางด้านสมาธิ
ภาวนามาตั้งแต่เร่ิมแรกอุปสมบท	 พยายามฝึกหัดภาวนามาทุกคืนหลังจากพักเรียน
หนังสือตอนกลางคืนแล้ว	แม้เวลากลางวัน	ถ้ามีโอกาสว่างบ้างก็ฝึกหัดนั่งภาวนาโดย 
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ยึดค�าบริกรรมพทุโธเป็นหลกัตลอดมาไม่เคยลดละ	บางคร้ังกไ็ด้รับความอศัจรรย์ใจ
ตัวเองกับพุทโธเหมือนกัน	แต่นานๆ	จะปรากฏผลครั้งหนึ่ง	เพราะไม่ได้ท�าเต็มเม็ด
เตม็หน่วยเน่ืองจากการเรียนรัดตวั	แต่ส่วนลกึของหวัใจน้ันมคีวามรักชอบการภาวนา 
มาเป็นประจ�า	 และมีความเลื่อมใสพระธุดงคกรรมฐานมาแต่เป็นฆราวาส	 เพราะที่
หมู่บ้านเป็นป่ามีต้นไม้ร่มเย็นน่าพักบ�าเพ็ญสมณธรรมส�าหรับพระธุดงค์	ผู้เขียนเป็น
ลูกชาวป่าปัญญาทึบ	 เวลาออกบวชและปฏิบัติธรรมจึงเป็นพระป่าเร่ือยมาตามนิสัย	 
ในหมูบ้่านน้ันพระธดุงค์เคยมาพกับ่อย	ผู้เขยีนเคยไปฟังเทศน์ท่านเสมอก่อนทีย่งัไม่ได้ 
ออกบวช	 และท�าให้เกิดความรักชอบและเลื่อมใสในมรรยาทอันสงบเสง่ียมงามตา
ของท่านมากตลอดมา	เวลามาบวชเลยท�าให้ชอบทางภาวนาแม้ก�าลังเรียนอยู่	จนได้ 
ออกปฏิบัติเร่ือยมาถึงปัจจุบันน้ี	 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุที่เคยไปรับการอบรมกับ 
พระธุดงค์ครั้งโน้นก็เป็นได้	เพราะเกิดความเคารพเลื่อมใสท่านมาก	เวลาท่านจากไป 
มีความคิดถึงเป็นก�าลัง	ตอนที่ผู้เขียนออกบวช	บางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่	และเคยได้อยู่ 
ร่วมส�านักกับท่านในส�านักท่านพระอาจารย์มั่นด้วยกันเวลาผู้เขียนออกปฏิบัติแล้ว	
ท่านภาวนาดีมาก	น่าเคารพเลือ่มใสจริงๆ	ท่านองค์น้ีไม่ได้เรียนปริยตัมิากมายอะไรเลย	 
แต่เวลาท่านเล่าภาวนาทางใจให้ฟังแล้วจับใจ	จ�าไม่ลมืมาจนบดัน้ี	นับว่าไม่เสยีททีีเ่กดิ 
ความเลื่อมใสท่านมาแต่คร้ังโน้น	 น่ีรู้สึกจะเอาเร่ืองของตัวออกมาอวดมากไป	 และ
ขอย้อนอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาในทางภาวนาเพื่อประสานกับเร่ืองที่ก�าลังกล่าว
อยู่เวลานี้

	 ขณะที่ทั้งภาวนาทั้งเรียนหนังสือ	 จิตก็ไม่เห็นแสดงอาการอยากเป็นบ้าให้เห็น 
โดยแม้แต่คร้ังเดียว	เวลาออกปฏิบตัแิละตัง้หน้าภาวนาจริงๆ	ซึง่ควรจะเป็นบ้ากนัใหญ่	 
แต่จิตกลับสงบเยือกเย็นเห็นผลเป็นล�าดับจากค�าบริกรรมพุทโธที่ติดนิสัยมาดั้งเดิม	
เวลาไปหาท่านพระอาจารย์ม่ันได้รับค�าบอกเล่าจากท่านว่า	 ท่านชอบบทพุทโธและ 
ภาวนาพุทโธเป็นประจ�า	 ก็ยิ่งท�าให้ใจมั่นคงในบทพุทโธเข้าอีกมากมาย	 และภาวนา
พุทโธเร่ือยมาจนบัดน้ี	 ถ้าการภาวนาแบบไหนก็ตามตามที่เข้าใจกันว่าพาให้เป็นบ้า 
ได้จริง	 ก็คงเป็นบ้าไปนานแล้ว	 เพราะเคยภาวนามานาน	 ดังน้ัน	 ท่านพุทธบริษัท 
ทัง้หลายควรมีเหตผุลประจ�าใจบ้าง	ไม่ควรน�าค�าพดูกลางบ้านกลางตลาดทีห่าหลกัฐาน 
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ไม่ได้มาท�าลายตัวเอง	 โดยที่ยังค้นหาเหตุผลและหลักฐานไม่เจอ	 จะกลายเป็นคน
หูเบาเชื่อง่ายไป	ความเป็นเช่นนั้นมักเป็นช่องให้ถูกต้มตุ๋นได้ง่าย	แม้การปฏิบัติธรรม
กไ็ม่อาจเป็นไปด้วยความละเอยีดสขุมุและสม�า่เสมอ	สมกบัศาสนาคอืหลกัเหตผุลเป็น
เครื่องพาด�าเนิน	ผู้ที่ว่าไม่อยากภาวนากลัวเป็นบ้านั้น	ก็อาจยังมิได้พิสูจน์ข้อเท็จจริง
เท่าทีค่วรก่อน	เพราะการพสิจูน์ก่อนน้ันแล้วค่อยน�ามาพดู	รู้สกึจะเป็นการท�ายากกว่า
การน�ามาพูดเอาเลย	โดยมิได้ค�านึงถึงสาระแห่งค�าพูดว่าควรหรือไม่เพียงไร

	 ท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมจริงๆ	และอยากท�าภาวนาจริงๆ	ถ้าไม่เข้าใจ	กรุณาไต่ถาม
ครูอาจารย์ที่เห็นว่าควรเชื่อถือได้ว่าจะสามารถยังประโยชน์ของเราให้ส�าเร็จได้	เข้าใจ
ว่าผู้ดีและสามารถในทางจิตตภาวนายังมีอยู่เยอะที่พอจะให้อุบายแก่ท่านผู้สนใจ
ต้องการทราบเหตผุลจากศาสนา	มกีารภาวนาเป็นต้น	การพดูแบบสุม่เดานอกจากจะ
เป็นการส่งเสริมนิสัยที่เคยเหลวไหลไม่ต้องการความจริงแล้ว	 ยังอาจท�าผู้ก�าลังริเริ่ม
แสวงหาครูอาจารย์สั่งสอนธรรมด้วยความตั้งใจให้เสียไปด้วยได้อีกมากมาย	เพราะ
คนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาเท่าที่ควรยังมีอยู่มากซึ่งน่าเห็นใจและสงสาร	ผู้เขียนก็มิได้ 
เป็นพระวเิศษวโิสมาจากโลกไหน	กเ็ป็นพระป่าๆ	ความรู้ป่าๆ	เราดีๆ 	ดงัทีเ่คยเรียนแล้ว 
นั่นแล	 แต่สิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นในทางเหลวไหล	 สิ่งนั้นไม่ใช่ของดีมีค่า	 
ก็ไม่อยากให้น�าออกแสดง	 แม้จะเป็นค�าพูดเล่น	 แต่ผู้ไม่เข้าใจอาจมีทางเสียได	้ 
การเก่ียวข้องนับถอืศาสนาเท่าทีโ่ลกปฏบิตักัินมา	๒๕๐๐	ร้อยกว่าปี	ไม่ปรากฏมีความ 
เสยีหายในทางใดบ้างเลย	นอกจากจะเป็นความดีงามแก่ผู้เกีย่วข้องนับถอืโดยถ่ายเดียว 
เท่านั้น	เราไม่ต้องพูดถึงด้านภาวนา	พูดเพียงหลักศาสนาทั่วๆ	ไปที่ฆราวาสหญิงชาย
ตลอดเด็กจะพอปฏิบตัไิด้โดยสะดวกตามเพศและวยัของตนก่อน	เช่น	เดก็ตัง้ใจเรียน 
หนังสือดี	ไม่เถลไถล	ก็เรียกว่าเด็กมีวิริยะความเพียรพยายาม	เด็กมีความอดทนใน 
หน้าทีก่ารงานทกุด้าน	กเ็รียกว่าเดก็มธีรรมคอืขันต	ิเดก็มคีวามมุง่มัน่ต่อหน้าทีข่องตน 
ไม่เป็นคนจับจด	ท�าอะไรมุ่งความส�าเร็จเป็นผลไม่เหลาะแหละ	ก็เรียกว่าเด็กมีธรรม
คอืสจัจะความจริงใจ	เดก็ท�าอะไรไม่พรวดพราด	คดิอ่านไตร่ตรองจนเหน็ว่าถกูว่าควร 
แล้วค่อยท�าลงไปในกิจการทั้งหลาย	 ก็เรียกว่าเด็กมีธรรมคือปัญญาความฉลาด	
เด็กมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตัวต่อผู้ใหญ่ไม่เย่อหยิ่งจองหอง	 เรียกว่าเด็กมี 
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คารวธรรมในใจ	 เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อพ่อแม่	 เพื่อนฝูง	 ตลอดครูอาจารย์	 
กเ็รียกว่าเด็กมธีรรมในใจคอืศีลสตัย์	เด็กมคีวามละอายต่อการท�าความช่ัวเสยีหายต่างๆ	 
ทั้งในที่แจ้งและที่ลับ	 ก็เรียกว่าเด็กมีธรรมในใจคือหิริธรรม	 เด็กมีความกลัวต่อ
ความชั่วบาปกรรมลามกต่างๆ	ไม่กล้าท�าบาปหยาบช้าทางกายวาจาใจ	ก็เรียกว่าเด็ก
มีธรรมในใจคือโอตตัปปะ	 เด็กประพฤติมีขอบเขตไม่เตลิดเปิดเปิงไปตามเพื่อนฝูง 
ที่หาขอบเขตมิได้	 และรู้จักฐานะและวัยตลอดความเป็นอยู่ของตน	 ไม่ก่อความ 
เดือดร้อนแก่ผู้ใหญ่	ก็เรียกว่าเด็กมีธรรมในใจคืออัตตัญญุตา	ที่กล่าวมาย่อๆ	ทั้งนี้
ล้วนออกจากธรรมในแง่ของศาสนาทัง้น้ัน	ผู้ปฏบิตัตินตามหลกัธรรมเหล่าน้ี	ย่อมเป็น
ผู้งามตาเย็นใจแก่ตนและผู้ปกครองตลอดผู้เกี่ยวข้องทั่วๆ	ไป	โดยมากที่เกิดความ
เดือดร้อนวุ่นวายกนักเ็พราะความไม่มขีอบเขตแห่งความอยากพาให้ประพฤตไิปตาม
ยถากรรม	ส่วนผลที่เกิดจากการท�าตามยถากรรมนั้นมิได้เป็นไปในท�านองยถากรรม	
คือผ่านไปกับเมฆกับหมอกหายซากไปเลย	 แต่ยังมีผู้รับส่วนที่เกิดจากการท�าน้ันอยู่
ตลอดไป	โลกจึงอยูต่ามล�าพงัโดยไม่มผีลดีชัว่ทีต่วัก่อขึน้มาส่งเสริมหรือท�าลายไม่ได้	 
ต้องได้รับความสุขทุกข์อันเป็นความกระเทือนมาจากการท�าของตัวตลอดมาและ 
ตลอดไป	ถ้ายังสร้างกรรมท�าเข็ญอยู่	 ฉะนั้น	 ศาสนาจึงเป็นเครื่องแก้กรรมได้อย่าง
เหมาะสมไม่มีอะไรเสมอเหมือน	ผู้ปฏิบตัติามศาสนาไม่ว่าในแง่ใดๆ	ย่อมได้รับผลเป็น 
คนดีมีความสุขเย็นใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

	 ทีอ่ธบิายเร่ืองเด็กมีธรรมไว้บ้างน้ัน	แสดงไว้พอเป็นแนวทางเลก็น้อย	ส่วนผู้ใหญ่ 
ซึง่เป็นพ่อแม่ของเดก็จะเลอืกปฏบิตัอิย่างไรน้ัน	ตามแต่ความถนัดใจ	เพราะธรรมทีจ่ะ 
อ�านวยความดีแก่ผู้สนใจใคร่ปฏบิตัมิหีลายแขนง	รวมความแล้ว	ผู้หวงัความสงบสขุ
และความเจริญก้าวหน้าแก่ตนและส่วนรวมมากน้อยเพยีงไร	ศาสนากย็ิง่มคีวามจ�าเป็น
มากเพยีงน้ัน	ฉะน้ัน	ค�าว่าเมือ่มคีวามอยู่ดกีนิดีมคีวามสขุแล้ว	จ�าเป็นต้องเกีย่วข้องกบั 
ศาสนาหรือไม่น้ัน	ถ้าไปพูดทีอ่ืน่ๆ	ไม่ใช่พดูกบัอาจารย์แล้ว	เขาอาจเข้าใจว่าเราเร่ิมเป็น 
บ้าเสียแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มภาวนาเลย	แล้วยังจะกลัวเป็นบ้าในขณะภาวนาอย่างไรกัน 
อีกเล่า	 ก็คนมีความสุขเพียงแค่น้ันจะพอมีความอบอุ่นไปได้สักกี่วัน	 ถ้าไม่มีธรรม
เป็นท�านบคอยกัน้รักษาระดบัความสขุน้ันไว้	เพยีงประเดีย๋วใจความสขุทีไ่ด้รับอยูน้ั่น
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ก็ปลิวว่อนหายไปเท่าน้ันเอง	 สิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือความทุกข์ทรมานใจในครอบครัว
ผัวเมียและลูกหลานให้กลายเป็นไฟไปตามๆ	กันอย่างไม่สงสัย	ด้วยเหตุนี้	ท่านจึง
สอนให้ต่างฝ่ายต่างมีธรรมเป็นท�านบคอยปิดกั้นความบกพร่องในครอบครัวไว้เสมอ	
สามีหรือภริยาบกพร่องในข้อใด	 ก็คอยเตือนกันให้รีบปิดกั้นด้วยหลักธรรม	 และ 
ต่างฝ่ายต่างยอมรับสารภาพตามความผิดของตนแล้วรีบแก้ไข	 ไม่ปล่อยให้ร่ัวไหล 
ไปนาน	การปล่อยความไม่ดีให้รั่วไหลไปนานทั้งที่รู้อยู่	แม้แต่แม่น�้าล�าคลองทั้งกว้าง 
ทัง้ลกึก็ยังมีเวลาเหอืดแห้งไปได้	ความดแีละความสงบสขุของครอบครัวกย่็อมมทีางลด 
และเสือ่มคลายไปได้เช่นเดยีวกนั	ธรรมคอืความไม่นอนใจ	หมัน่ระมดัระวงัรักษาสิง่ 
ที่อาจบกพร่องซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตน	 จึงเป็นทางไหลมาแห่งความสงบสุข 
และความจีรังถาวรของครอบครัว	 เราเป็นพุทธศาสนิกชน	 โปรดคิดให้ถึงความจริง 
แห่งธรรมทีพ่ระองค์ทรงสอนไว้ด้วยความซึง้ใจว่า	ใครจะมัง่มศีรีสขุเพยีงไรกต็ามเถอะ	 
ถ้าหวัใจแห้งผากจากธรรม	เช่นมีความลมืตนเป็นต้น	ผู้น้ันจะมคีวามสขุสมกบัความมัง่ม ี
เป็นเครือ่งส่งเสริมย่อมเป็นไปไม่ได้เลย	กองสมบตัเิท่าภเูขากต็าม	ย่อมเป็นกองสมบตั ิ
อยู่เฉยๆ	เช่นเดียวกับภูเขานั่นแล	ไม่สามารถอ�านวยความสุข	ลดความทุกข์ทางใจ 
ของเขาให้ลดน้อยลงได้บ้างเลย	 มิหน�ายังอาจเป็นเช้ือเพลิงเคร่ืองเสริมไฟภายใน 
ให้ลกุโพลงขึน้แผดเผาเจ้าของให้เป็นไฟไปด้วยกนักไ็ด้	เมือ่ใจยงัแห้งผากจากธรรมอยู	่ 
ความไม่มีศาสนาไม่มีธรรมในใจเป็นความแห้งแล้งจากความสุขความชุ่มช่ืนทางใจ	
ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะเจอความสงบสุขเย็นใจเม่ือไร	 ทั้งปัจจุบันและอนาคต	 
ฉะน้ัน	จึงไม่ควรอาจหาญด้วยอ�านาจของกเิลสตวัไม่รู้จักความฉิบหาย	ซึง่เปิดปากกว้าง 
ไว้รอรับความไม่มีศาสนาไม่มีธรรมในใจอยู่ตลอดเวลา	 คนเราเมื่อยังหวังอะไรๆ	
ก็ตามกับอนาคตอยู่	 จึงไม่ควรตัดอนาคตของตนด้วยความรู้ความเห็นและความ
ประพฤติต่างๆ	 ที่นักปราชญ์ผู้ท�านายอนาคตติเตียนไม่เห็นด้วย	 จะเป็นผู้หมดหวัง
ทัง้ๆ	ทีอ่นาคตยงัมอียูก่บัโลกผู้มีหวงัทัง้หลาย	นอกจากความไม่มหีวงัเป็นของเราแล้ว	 
ความทุกข์มหันต์อันแสนที่จะทรมานยังมาเป็นของเราเข้าอีก	 นับว่าทั้งทุกข์ทั้งซ�้า 
ทั้งย�่าทั้งเหยียบจนแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีทั้งที่หัวใจยังอยู่	 ที่ท่านเรียกว่าเสวย 
วิบากกรรม
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	 ปัญหาข้อต่อมายิ่งเป็นปัญหาที่น่าสลดสังเวชและอิดหนาระอาใจที่จะทนฟัง 
ทนตอบและทนเขียนลงเพื่อท่านสุภาพชนทั้งหลายต้องทนอ่านพอให้เวียนศีรษะไป
ตามๆ	กัน	แต่ก็เป็นปัญหาที่น่าคิดอย่างยิ่ง	ซึ่งอาจพูดได้ว่านับแต่พ่อแม่บรรพบุรุษ 
ของพวกเราซึ่งล้วนนับถือพุทธศาสนาอย่างถึงใจและปฏิเสธกับสิ่งที่ปัญหาน้ีรับรอง	
อาจไม่เคยได้ยินได้ฟังกันก็ได้	 จึงได้น�ามาลงทั้งที่พิกล	 ปัญหาที่ว่านี้มิได้เป็นปัญหา 
ของผู้มาเล่ามาถามเอง	แต่เป็นปัญหาคนอื่นที่มีหัวทันสมัยสักหน่อย	เธอไปได้ยินมา 
อย่างสดๆ	 ร้อนๆ	 มีใจความว่า	 ก็คนสมัยน้ีเขาเรียนรู้สิ่งลึกลับในโลกโดยตลอด
ทั่วถึงแล้ว	มีนรกสวรรค์เป็นต้นว่าไม่มี	 เขาจึงอาจหาญไม่กลัวบาปกรรมกัน	 เพราะ
บาปกรรมไม่มี	 นรกสวรรค์ไม่มี	 อนาคตของสัตว์ของคนก็ไม่มี	 ที่ว่าสิ่งเหล่าน้ันมี	 
ก็มีเพราะเชื่อกันป่าๆ	เถื่อนๆ	ไปเอง	ฉะนั้น	ตัวเขาเองบอกว่าเขาประพฤติตามสบาย	
ไม่ยอมให้อะไรมาบังคับจิตใจให้เสียอิสระดังนี้

	 ฟังแล้วท�าให้งงไปนาน	ไม่ทราบว่าจะถามจะตอบว่าอย่างไรต่อไป	แม้เธอผู้น�า 
ปัญหามาเล่าให้ฟังกอ็าการเศร้าๆ	พกิล	อนัแสดงให้เหน็ว่าปัญหาน้ีเธอได้รับมาจากต้นตอ 
อย่างแท้จริง	 มิได้เป็นสิ่งที่ก่อขึ้นโดยล�าพัง	 ฟังแล้วน่าเห็นใจเธอและน่าสลดสังเวช 
กับต้นตอของปัญหาว่าเป็นมนุษย์พระอาทิตย์พระจันทร์มาจากโลกไหนกันแน่	 ที่ไป
ค้นพบปัญหาโลกแตกมาท�าลายหัวใจมวลมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์ไปอย่างไม่มีข้อ 
ที่ควรแก้ไข	แล้วเธอก็ถามผู้เขียนว่า	ท่านเห็นอย่างไร	น่าเศร้าใจไหม	ดิฉันฟังแล้ว
เศร้าใจอย่างบอกไม่ถูก	 เหมือนโลกจะบรรลัยไปในขณะเดียวกันกับขณะที่ได้ยิน 
เขาพูดให้ฟังทีเดียว	 ผู้เขียนได้ตอบเป็นเชิงปิดบังตัวเองแทนประชาชนชาวพุทธว่า	 
ก็จะไปเศร้ากับเขาหาประโยชน์อะไร	 เพราะความเศร้าใจไม่ว่าจะเศร้าด้วยเรื่องอะไร 
ก็ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้น	 จึงไม่ควรแส่หาไฟมาเผาตัว	 ส�าหรับผู้เขียนเองไม่เศร้า 
ด้วยจริงๆ	เพราะได้เชื่อหลักธรรมและหลักกรรมอย่างฝังใจแล้ว	ที่ว่างงนั้น	ก็งงด้วย 
ไม่คิดว่าจะมีคนแบบน้ีแฝงอยู่ในวงมนุษย์ผู้รู ้ดีแทบทุกอย่าง	 แอบคอยท�าลาย
ประโยชน์ของส่วนรวม	อันจะพึงได้รับจากศาสนธรรมเป็นจ�านวนมากเท่านั้น	เพราะ
ศาสนาเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของชาวพุทธทั่วๆ	ไป	ไม่อยากให้แสดงเป็นอุบายเพื่อ
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ท�าลายหัวใจของมหาชนที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วให้เสียไป	 ซึ่งอย่างน้อย 
ก็ท�าให้มีรอยร้าวอันเป็นการลดคุณภาพคุณสมบัติทางใจลงได้	 ส�าหรับสุภาพสตรี 
เธอเล่าว่า	รู้สกึเสยีใจต่อค�าทีน่�ามาเล่าให้ท่านฟังนับแต่ขณะฟังจากเขาทแีรก	แต่ไม่อาจ 
พูดอะไรให้รุนแรงไป	 อีกอย่างหน่ึงก็เป็นอิสระของหัวใจแต่ละคนจะคิดและระบาย
ความรู้ความเห็นของตนออกมาได้	 ไม่มีใครมีอ�านาจไปบังคับใจของใครได้	 แม้เรา 
มคีวามรู้ความเหน็อย่างทีเ่ป็นอยูข่ณะน้ี	เขากไ็ม่สามารถมาห้ามปรามขูเ่ขญ็เราให้เป็น
อย่างเขาได้	 นอกจากจะหาอุบายท�าลายดังที่เขาระบายออกมานั้นเท่านั้น	 แม้เช่นนั้น
ถ้าเราก็ยังเป็นเราอยู่	เขาก็ไม่อาจท�าอะไรให้เราโน้มเอียงไปตามได้	เขาก็เพียงเป็นเขา
อยูต่ามเดมิ	ไม่มผีลอะไรดขีึน้เกีย่วกบักลอบุายอนัอบุาทว์น้ัน	ทีว่่าเศร้าและเสยีใจน้ัน	
คิดถึงมหาชนคนหมู่มากต่างหากที่อาจมีส่วนเสียด้วยได้	 มิได้เกี่ยวกับตัวดิฉันเอง 
ซึ่งมีความเชื่อมั่นต่อศาสนาอย่างฝังใจอยู่แล้ว	 แม้ชีวิตยังยอมสละแทนได้	 แต่เขา 
ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการพูดอวดตัวแบบนั้น

	 ผู้เขียนตอบว่า	 เขาก็ได้อย่างประจักษ์อยู่แล้ว	 คุณยังไม่ทราบว่าเขาได้อยู่หรือ	
เธอถามว่าเขาได้อะไรประจักษ์เล่าท่าน	 ผู้เขียนตอบว่า	 ก็เขาได้ความเศร้าใจเสียใจ 
จากคุณและได้ความงงจากอาจารย์ไปอย่างไรล่ะ	จะให้เขาได้อะไรกันอีก	 เท่าที่ได้นี้ 
ก็นับว่าเต็มก�าลังที่เขาจะแบกหามไปได้อยู่แล้ว	 ถ้าไม่มีรถราช่วยเข็นเขาก็คงหนัก 
เอาการอยู่ไม่น้อย	อกีประการหน่ึง	ถ้าคุณและอาจารย์มคีวามดพีอต้านทานไว้ได้	ค�าพดู 
เขาก็กลายเป็นลมเป็นแล้งไป	 ถ้าไม่มีความดีต้านทานพอ	 เราทั้งสองก็ต้องตกเป็น
เดิมพันเขาอยู่โดยดี	 จะว่าอะไรเกี่ยวกับคนอื่นที่มีจ�านวนมากมาย	 ซึ่งจะพอมีอุบาย
ต้านทานพายุปากอันเลวร้ายเขาไว้ได้	 อย่างไรก็ต้องมีส่วนเสียไปด้วยไม่มากก็น้อย	 
เพราะคนที่มีหลักใจเกี่ยวกับธรรมพอทรงตัวหรือพอช่วยเหลือผู้อื่นได้น้ัน	 มีอยู่สัก 
กี่มากน้อย	กรุณาอย่าว่าอาจารย์ประมาท	พวกเราเองซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกัน	แม้แต่
อาจารย์เองก็ยังจะเอาตัวไปไม่รอด	 คอยแต่จะจอดจะจมอยู่ร�่าไป	 คุณไม่ทราบด้วย 
ก็ตั้งหน้าตั้งตาชมเชยไปอย่างน้ันเอง	 ความจริงอาจเป็นเหยื่อแก่ค�าโฆษณาเขาได	้ 
ถ้าเขามีความรู้ความฉลาดและค�าพูดที่แหลมคมยิ่งกว่าเราไปสักเปอร์เซ็นต์เดียว 
กพ็อแล้ว	เราดูตวัเราซึง่รู้ดีกว่าดูคนอืน่จะไม่ทราบได้อย่างไรว่าเราเก่งหรือเราเก๊เพยีงไร	 
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เพราะเร่ืองทัง้น้ีมอียูก่บัตวัเราเอง	จึงไม่รับรองได้ว่าท่านผู้อืน่จะไม่มส่ีวนเสยีไปด้วยได้	 
เมื่อเรื่องเกินกว่าเหตุท�านองที่ทราบมา

	 สุภาพสตรีถามว่า	 ท�าไมเขาว่าเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรม	 และยังบอกว่านรก
สวรรค์ไม่ม	ีอนาคตกไ็ม่มีอกีด้วย	จะท�าอะไรก็ท�าได้ตามใจชอบ	ไม่ต้องระแวงระวงัใจ 
ให้เป็นทุกข์เปล่าๆ	อย่างนี้เล่าท่าน

	 ผู้เขยีน	กเ็มือ่เขาไม่กลวั	เขากบ็อกว่าไม่กลวั	กไ็ม่เหน็มอีะไรผิดไปจากความรู้สกึ 
ของเขา	แล้วคณุจะให้เขาว่าอย่างไรอีก	หรือคณุจะเป็นผู้ไปกลวัแทนเขา	กไ็ม่เกดิประโยชน์ 
ทัง้สองฝ่ายอกีเช่นกัน	จึงไม่ควรไปกลวัไปกล้าทกุข์กล้าตายแทนเขา	เดีย๋วเขาจะหาว่า 
ชาวพุทธพากันเป็นบ้าเข้าอีก	จะว่าอาจารย์ไม่บอก	ที่ว่านรกสวรรค์ไม่มี	อนาคตไม่มี
ก็เป็นค�าพูดของคนๆ	 เดียวกัน	 เรายกให้เขาไปเสียก็แล้วกัน	 เขาจะเอาไปท�าอะไร 
ก็สุดแต่	เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ถ้าเราไปยุ่งกับเขาเข้ามากๆ	นั่นแลจะเป็นคนแบบเขา	
แต่เวลาเสวยกรรม	เราจะเสวยแบบเรา	คอืเราเป็นผู้รับผลแห่งความผิดน้ันๆ	โดยเขา
มไิด้มารับแทน	โปรดระวงัเราให้มากกว่าระวงัคนอืน่	เร่ืองความคิดเหน็ของคนมกีเิลส
ไม่ว่าท่านว่าเรา	ย่อมถอืเอาเป็นประมาณและกฎเกณฑ์ไม่ค่อยจะได้	ใครคดิได้คดิไป	
ท�าได้ท�าไป	จะรู้กันได้ก็ตอนรับผลนั่นแล	ใครมีดี	ชั่ว	สุข	ทุกข์	บาป	บุญ	มากน้อย
เพียงไรก็รับเอง	จะไปต�าหนิว่าใครน�ามาโยนให้ก็ไม่ได้	จะไปต�าหนิบาปตัวทุกข์ว่ามา 
บีบบังคับทรมานก็ไม่ได้	 จะต�าหนิตนว่าเวลาทุกข์เกิดข้ึนท�าไมไม่หลบหลีกปลีกตัว 
หนีเสยี	มาน่ังนอนให้ทกุข์บบีคัน้อยูท่�าไมกนัอย่างน้ีกไ็ม่ได้	เพราะเป็นผลทีเ่กดิกบัตวั
ซึ่งควรรู้และควรยอมรับแบบนักต่อสู้หรือนักกีฬาแท	้ ไม่กลัวความเจ็บปวดรวดร้าว	 
ไม่กลวัความเป็นความตาย	ไม่กลวับาปกลวัทกุข์	ไม่กลวัภพก�าเนิดว่าจะเกดิเป็นอะไร
เป็นเกิดได้ทั้งน้ัน	 ในภพก�าเนิดน้ันๆ	 มีความสุขทุกข์มากน้อยเพียงไรเป็นยอมรับ	
ด้วยความเป็นนักต่อสู้	 ไม่แสดงความอิดหนาระอาใจต่อสิ่งที่มาเผชิญ	 ถ้าจะตั้งตัว
เป็นผู้กล้าหาญจริงๆ	 ไม่ยอมสะทกสะท้านขี้ขลาดหวาดกลัวต่อสิ่งใดๆ	 ทั้งสิ้นแล้ว	
แม้จะพูดคุยไปสักเท่าไรก็ได้	เพราะตัวเองเป็นผู้รับความจริงของตัว	แต่อย่าลืมเรื่อง 
ของนักมวยที่ขึ้นชกกันบนเวทีก็แล้วกัน	 นักมวยคนใดพูดขึ้นก็พอฟังคุยโม้ว่าจะเอา
เพียงยกเดียวเท่าน้ัน	จะให้คู่ต่อสูห้มอบบนเวท	ีคร้ันแล้วกต็วัผู้คุยโม้เสยีเองไม่เป็นท่า	 
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โดดขึ้นไปหมอบอยู่บนเวทีทั้งที่ยังไม่ถึงยกก็มี	 ถ้าเป็นดังน้ีแม้จะคุยไปเท่าไร	 ก็คือ
การขายความโง่ของตนวันยังค�่า	 จนผู้ฟังเบื่ออยากเก็บหูเข้าลิ้นชักเสีย	 ขี้เกียจฟัง	 
โดยมากคนมกีเิลสชอบเข้าตวั	พดูจึงมกัจะเข้าในท�านองทีว่่ามา	ไม่ค่อยเป็นท่าเป็นทาง 
พอจะถอืเอาคตติวัอย่างได้	ฉะน้ัน	กฎหมายหรือระเบยีบต่างๆ	ทีป่กครองบ้างเมอืงกด็	ี 
ศาสนาก็ดี	 จึงมักมีการเลือกเฟ้นกันอย่างพิถีพิถัน	 ไม่ได้คว้าเอามาใช้ปกครองกัน
แบบสุ่มสี่สุ่มห้า	กลัวมวลมนุษย์จะเป็นบ้ากันทั้งโลกโดยหาความเป็นธรรมและความ 
สงบสุขมิได้	 คุณก็กรุณาตั้งใจไว้อย่างเป็นธรรม	 ระวังใจอย่าให้โยกคลอนไปตาม 
ลมปาก	อรรถม	ีธรรมม	ีกรุณาปฏบิตัไิป	ใครว่าอะไรคอยแต่จะเศร้าใจเสยีใจ	กน่็าให้ 
เขายุเขาแหย่จริงๆ	เพราะท�าแล้วได้ผลใครก็อยากท�า	คอือยากเสีย้มสอนไว้เป็นสาวกิา
แห่งความหมดหวัง	สาวิกาของผู้ว่าบาปไม่มี	บุญไม่มี	นรกไม่มี	สวรรค์ไม่มี	อนาคต
ของคนของสัตว์ไม่มี	ท�าอะไรลงไปไม่มีหวังได้รับผล	เปล่าโดยประการทั้งปวง	น่าไป
และน่าอยู่ไหมคุณ	อาจารย์ว่าเข้าทีดีเพราะไม่เคยมีในแดนมนุษย์เรา

	 สุภาพสตรีตอบว่า	 เพียงได้ยินเขาพูดให้ฟังประโยคสองประโยคเท่านั้น	ใจยัง
รู้สกึว่าโลกจะบรรลยัอยูแ่ล้ว	ปรากฏว่าใจคว�า่ใจหายในขณะน้ัน	แล้วยังจะน่าไปน่าอยู่ 
อย่างไรกันอีก

	 ผู้เขยีน	อาจารย์ก็พดูไปอย่างน้ันเอง	หวัใจและสตปัิญญามีอยูก่บัทกุคน	ย่อมเป็น 
สิทธิของแต่ละคนจะพิจารณาเลือกเฟ้นเอาตามใจชอบได้	 ไม่มีใครมาบังคับให้เป็น
ไปตามอ�านาจของตนได้	 คุณผู้มีหวังในผลงานที่ท�าของตนและอนาคตของตนอยู	่ 
ก็กรุณาท�าไปบ�าเพ็ญไป	ไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้เหมือนสมบัตินอกกาย	เพราะกรรม
และผลของกรรมเป็นสมบตัเิฉพาะของแต่ละบคุคล	ไม่ข้ึนอยูก่บัค�าปฏเิสธและรับรอง
ของใครมาแต่กาลไหนๆ	กรุณาท�าใจให้เยน็	ผลจะได้เยน็ไปตามเหตพุาให้เยน็	ศาสนา
สอนให้เชื่อเหตุกับผลซึ่งติดแนบอยู่กับทุกคนตลอดสัตว์ไม่เลือกหน้า	 ไม่มีใครเป็น 
ผู้มีอ�านาจจ�าแนกแจกกรรมบังคับกรรมให้เป็นอะไรได้	 นอกจากกรรมที่ตนท�าข้ึน
เท่านั้นจะมีอ�านาจจ�าแนกแจกจ่ายระบายผลให้เป็นไปตามกฎที่ท�าลงแล้ว	มีอยู่เพียง 
เท่าน้ีทีค่วรพจิารณาและสงัเกตให้มาก	ศาสนากเ็พือ่สงัคม	ไม่นิยมชาตช้ัินวรรณะแห่ง 
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มวลมนษุย์ การเรยีนและปฏบิตัิศาสนากเ็พือ่รู้เรื่องของตวัและสงัคมหรือโลกทัว่ๆ ไป  
ถ้ายังเทีย่วล่าเทีย่วหลงคารมของสงัคมต่างๆ อยู ่ก็แสดงว่าเรายังอ่อนต่อเร่ืองของตวั
และเร่ืองของสังคมอันเป็นที่รวมแห่งเร่ืองทั้งหลายอยู่มาก ควรเห็นโทษของตัวและ 
ยกโทษตัวเองเพื่อเร่งเสริมก�าลังสติปัญญาให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดอยู่เสมอไม่เว้น
แตล่ะเวลานาท ีการเรยีนและปฏบิัติจนรูเ้รือ่งของเรือ่งโดยตลอดทั่วถงึแลว้ ย่อมเกดิ
ความอาจหาญและวางตนต่อสิง่เกีย่วข้องทัง้หลายได้โดยถกูต้อง ใจมคีวามสม�า่เสมอ
ต่อสิง่ทีม่าเกีย่วข้องสมัผัส ทัง้ฝ่ายทีน่่าต�าหนิและฝ่ายทีน่่าชม พจิารณาไตร่ตรองดอูย่าง 
ละเอยีดถีถ้่วน ไม่หลวมตวัในทกุสิง่ ทีค่วรปล่อยไปตามแดดตามลมกป็ล่อยไป ทีค่วร 
ยึดถือไว้เป็นหลักใจก็ยึดไว้อย่างมั่นคง น่ีคือคตินิสัยของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ  
ทีค่วรได้รับความร่มเยน็จากการปฏบิตัธิรรมอย่างแท้จริง และควรให้ความร่มเย็นแก่
ผู้อื่นได้เท่าที่ควร มิใช่ผู้โยกๆ คลอนๆ คอยแต่จะหกล้มระทมทุกข์เพราะอารมณ์มา
สัมผัสแม้เพียงนิดๆ

 เท่าที่อธิบายมาก็นับว่ามาก ถ้าพอเป็นธรรมโอสถได้บ้าง ก็คงยังไม่มีก�าลังพอ
ต้านทานกบัโลกหเูบาให้หายสนิทได้ แต่ถ้าพยายามรับอยูเ่สมอ กอ็าจจะพอเสริมก�าลงั
เพื่อต้านทานพายุพอเอาตัวรอดไปได้ จึงขอยุติปัญหาโลกบรรลัยเพียงเท่านี้

 โลกกับธรรม ศาสนากับมวลมนุษย์ ปรากฏขึ้นมาในระยะเดียวกัน แม้คนรุ่น 
หลังๆ ที่เพิ่งจะเกิดมาไม่กี่ปี ก็พอทราบความเป็นมาของโลกกับธรรม และศาสนา 
กับมวลมนุษย์ได้ จากศาสนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ละพระองค์ประกาศธรรม 
สอนโลกสบืต่อกนัมาเป็นล�าดบั ในภทัทกปัน้ีกม็พีระพทุธเจ้ามาตรัสรู้ ๕ พระองค์ คอื 
พระกกุสนัโธ พระโกนาคม พระกสัสโป พระโคตโม คอืพระพทุธเจ้าสมณโคดมของเรา 
องค์ปัจจุบัน และพระอริยเมตไตรยที่จะมาตรัสข้างหน้าถัดจากพระพุทธเจ้าน้ีไป  
ที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นศาสดาสอนโลกล่วงไปแล้วนั้นมากต่อมาก จนไม่สามารถ
นับอ่านได้ สมกับโลกที่มีมานานแสนนานเช่นเดียวกัน ความมากของพระพุทธเจ้าที่
ตรัสรู้ผ่านไปแล้ว ถ้านับจ�านวนวตัถุชิน้หน่ึงๆ ทีมี่อยูใ่นโลกปัจจุบนัน้ีกไ็ม่อาจมจี�านวน
เท่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าน้ัน พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระก�าลัง 
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ความรู้ความสามารถทุกด้านประกาศธรรมสอนโลก ล้วนเป็นธรรมสมบัติอันมีค่า 
มหาศาล ไม่มผู้ีใดจะสามารถค้นพบและท�าได้อย่างพระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์ ทรงกระท�า 
การสัง่สอนสตัว์โลกเพือ่ความเป็นคนดีเป็นช้ันๆ แต่ละรายๆ กไ็ม่มภีาระใดจะหนักหน่วง 
ยิ่งไปกว่าการสั่งสอนคนที่มีหัวใจเต็มไปด้วยสนิมอันเหนียวเหนอะเกรอะกรังที่แสน
รกรุงรังน่าเกลียดน่ากลัว คือกิเลสอาสวะประเภทต่างๆ จนกว่าธรรมชาติที่น่าเกลียด
น่ากลัวน้ันจะหลุดออกได้แต่ละนิดละหน่อยจากหัวใจหน่ึงๆ จนปรากฏเป็นรูปร่าง
มนุษย์ขึ้นมาให้เป็นที่น่าดูน่าชม น่าสนิทสนม น่าเคารพเลื่อมใส น่ากราบไหว้บูชา  
น่าศรัทธาเชื่อถือ น่าฝากชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายถวายตัวเป็นทาสได้อย่างสนิทใจ 
จนถึงขั้น สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ แต่ละรายๆ นั้น แสนที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ 
จะทรงล�าบากมากเพยีงไร นับแต่วนัตรัสรู้และทรงสัง่สอนสตัว์โลกโดยมไิด้จ�ากดัชาติ
ชัน้วรรณะของหมูช่นทีม่าพึง่ร่มเงาแห่งพระบารม ีเพราะอ�านาจพระเมตตาแผ่ครอบไป 
ทัว่โลกแห่งสตัว์ทีม่ลีมปราณทัง้หลาย ไม่ทรงจ�ากดัเวล�า่เวลาแก่สตัว์โลกทีค่วรโปรดได้  
ตลอดวนัเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ทรงท�าการเกีย่วข้องสงเคราะห์กบัสตัว์โลกมากมาย
เพียงไร พระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็มีพระชนม์ยืนนานต่างกัน คือแปดหม่ืนปีบ้าง  
สี่หมื่นปีบ้าง เป็นต้น แต่ละพระองค์ทรงสั่งสอนประชาชนพุทธบริษัทให้ได้บรรลุ
คุณธรรมเป็นขั้นๆ นับแต่ขั้นต�่าถึงขั้นสูงสุดคือพระอรหัตตผล ทั้งเทพเบื้องบนและ 
เบื้องล่าง ตลอดหมู่ชนไม่มีประมาณ แต่ละพระองค์ทรงท�าประโยชน์แก่โลกมากมาย 
สุดวิสัยมนุษย์ธรรมดาจะท�าได้ เมื่อรวมพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่ผ่านมาซึ่งทรง
ท�าประโยชน์แก่โลกในลักษณะดังกล่าวมา จนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน คงมาก 
ต่อมากสุดวิสัยที่จะคิดและนับอ่านได้ ที่ชาวพุทธเรากล่าวอ้างเป็นค�าบาลีว่า พุทฺโธ 
ธมฺโม สงฺโฆ เม นาโถ นั้นจึงถูกต้องอย่างยิ่งอยู่แล้ว กรุณาพากันระลึกถึงพระองค์ 
ทั้งหลายมากๆ สนิมของใจจะได้กลัวและเบิกช่องให้พวกเราพอมีโอกาสบ�าเพ็ญ 
ความดีมากๆ บ้าง ในข้อนี้ไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง 
ของเราเท่าน้ัน ยังเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั่วไปตลอดกาลสถานที่ด้วย ที่ว่า กิจฺโฉ 
พุทฺธานมุปฺปาโท ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้มาอุบัติตรัสข้ึนในโลกแต่ละพระองค์เป็น 
ของยากมาก นั้นยากจริงๆ จนไม่มีใครสามารถอุบัติตรัสได้อย่างท่าน เพียงฟังธรรม 
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ทีท่่านได้ตรัสรู้แล้วน�ามาสัง่สอนกย็งัเหน็ว่าเป็นของยาก และเหน็ว่ายากจนไม่อยากฟัง 
และท�าตาม แม้จะมีส่วนง่ายกว่าท่านอยูเ่พยีงไร กยั็งอดพดูว่ายากๆ ไม่ได้อยูเ่พยีงน้ัน 
จึงไม่มีโอกาสในหวัใจทีไ่ม่เคยให้ความสะดวกแก่ตนตลอดมา ทีน่�าเร่ืองพระพทุธเจ้า
ทัง้หลายมาลงบ้างเลก็น้อยน้ี เพือ่ท่านพทุธบริษทัผู้ถอื พทุธฺ ํสรณ ํคจฺฉาม ิจะได้น�ามา 
เทียบเคียงกับความยากของตนซึ่งไม่มีเวลาว่างและง่ายเลย ได้ทดสอบกันบ้างว่า  
ทางไหนจะหนักเบายากง่ายต่างกนัอย่างไรบ้าง ระหว่างภาระของท่านผู้ปรารถนาจะเป็น 
พระพทุธเจ้าได้เป็นพทุธะขึน้มา กบัภาระของเราทีท่�ากนัอยูต่ลอดมา และมีสารประโยชน์ 
เพียงใดบ้างจนถึงกับต้องบันดาลให้ต้องบ่นเช้าบ่นเย็นไม่มีเวลาอยู่เป็นปกติสุขได้ 
อาจได้คติเครื่องเตือนใจและลดค�าว่ายากลงบ้าง การงานทางโลกทางธรรมจะได้เดิน 
คู่เคียงกันไปด้วยความสะดวกราบรื่น แม้ภาระที่ท�าไปจะมีน�้าหนักเท่าเดิม เพราะใจ 
ซึ่งเป็นผู้น�าได้รับการปลดปล่อย ค�าว่ายากออกไปจากใจไปบ้าง ยังเหลือแต่ค�าว่า 
หนักก็เอาเบาก็ท�า ไม่ท้อถอยลดละ เพราะถือว่าเป็นงานที่จะอ�านวยประโยชน์แก่ตน 
ทัง้สองอย่าง คอืงานทางโลกเพือ่ความสะดวก หรือความอาศยัของกาย งานทางธรรม 
เพื่อความสะดวกสบายทางใจ และยังเป็นพลังช่วยหนุนงานทางโลกให้ถูกต้องดีงาม
อีกด้วย ฉะนั้น ผู้มีธรรมในใจ การงานจึงสะอาด ได้มาก็สะอาด ครองสมบัติที่ได้มา 
ก็เย็นใจเพราะเป็นสมบัติอันบริสุทธิ์แท้ จะเอาไปท�าบุญให้ทานก็เป็นบุญเป็นกุศล 
เต็มเม็ดเต็มหน่วย น�าไปใช้ประโยชน์ในทางใดก็เย็นใจในทางนั้น ได้มาหรือจ่ายไป 
กเ็ป็นความบริสทุธิใ์จปราศจากมลทนิ ไม่กลวัว่าใครจะมาครหานินทาว่าร้ายว่าไปเทีย่ว
กอบโกยเอาของใครมาน่ังอวดโลกเขาว่าตนเป็นเจ้ามหาสมบัติ แบบดินเหนียวติด
ศรีษะส�าคัญว่าตนมีหงอน ความจริงก็คอืดนิเหนียวล้วนๆ ไม่ใช่หงอนอย่างแท้จริงเลย 
ฉะน้ัน สิง่ทีไ่ด้มาด้วยความไม่บริสทุธิ ์แม้จะมาซมึซาบเข้าเป็นเน้ือเป็นหนังอนัเดยีวกบั 
อวัยวะแล้ว กไ็ม่บริสทุธิอ์ยูน่ั่นเอง ด้วยเหตน้ีุ พ่อแม่หรอืครูอาจารย์ทีดี่มองเหน็การณ์ไกล  
จึงสัง่สอนบรรดาลกูศษิย์และลกูหลานไม่ให้เป็นพาลเทีย่วลกัเลก็ขโมยน้อย ตลอดถงึ 
การจ้ีปล้นคดโกง เพือ่กอบโกยเอาทรัพย์สมบตัอินัเป็นกรรมสทิธิท์ีบ่ริสทุธิข์องคนอืน่ 
มาเป็นของตน และมากินมาใช้ต่างๆ โดยเฉพาะ หรือมาเลี้ยงเพื่อนฝูงหรือลูกหลาน 
ในครอบครัวให้เป็นสมบตักิาฝาก อาหารกาฝาก เคร่ืองใช้สอยกาฝาก ซึง่ไม่ใช่เลอืดเน้ือ 
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ที่บริสุทธิ์อันดั้งเดิมของตนแท้ ให้เป็นเคร่ืองดูดซึมหรือท�าลายอวัยวะตลอดจิตใจ
ให้เสื่อมหรือลดคุณภาพคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ลงสู่ความเป็นสัตว์ เป็นเสือ 
เป็นเปรตเป็นผีเป็นสตัว์นรกอเวจี มีประเภทต่างๆ นับไม่ถ้วนชนิด ไม่มยีางอายตดิตวัไป 
ตลอดภพชาต ิและกลายเป็นโรคเร้ือรังฝังอยูภ่ายในชนิดแก้ไม่หาย แม้ตายไปเน้ือร้าย 
คือความชัว่ทีเ่คยตดิใจฝังนิสยัอยูอ่ย่างลกึลบัจนเจ้าตวัไม่อาจรู้ได้น้ันพาบนัดาลจิตใจ
ให้รักชอบในทางชัว่ ไม่กลวับาป หาบแต่กรรมอยูต่ลอดกปัตลอดกลัป์ไม่มีวนัปลงวาง 
ลงได้ พระพทุธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสกผ่็านความรู้สกึเพยีงสายฟ้าแลบเท่าน้ัน แล้วก ็
จมไปเสยีไม่มวีนัเวลาจะได้เหน็ฟ้าเหน็หมอก เหน็เดือนเหน็ดาว เหน็ตะวนัเหมอืนโลก 
พลเมืองดีทั้งหลาย ดังที่ท่านแสดงไว้ในนิทานธรรมบทว่า สัตว์นรกผู้มีกรรมมหันต์
มาแต่คราวเป็นมนุษย์ พากันประมาทเพลิดเพลินเกินตัวจนไม่รู้จักตาย พอถึงวันรู้  
กเ็ป็นวันตายของตนเสยีแล้ว เลยคิดแก้ไขอะไรไม่ทนั เมือ่กายแตก ใจกจ็มลงในนรก 
ลูกมหันตโทษมหันตทุกข์ ความลึกของนรกและความนานของกรรมนับขณะลงจาก 
ปากนรกกว่าจะถึงก้นเป็นเวลาสามหม่ืนปีทพิย์ การลงไปใต้ก้นนรกน้ันก็ลงด้วยอ�านาจ
แรงกรรมพัดผันลงไป เช่นเดียวกับเขาโยนชิ้นเนื้อลงหม้อน�้าร้อนเดือดพล่านนั่นเอง 
ผิดกันอยู่เพียงชิ้นเน้ือไม่มีวิญญาณรับทราบความร้อนเท่าน้ัน ส่วนคนที่กลายเป็น 
สัตว์นรกน้ันมีวิญญาณรับทราบอยู่ทุกขณะที่สัมผัสกับวิบากกรรมของตนในนรก  
พอกรรมพดัผันลงถงึก้นนรกแล้ว กพ็ดัผันขึน้มาปากนรกอกี น้ีกก็นิเวลานานสามหมืน่
ปีทิพย์เช่นกัน ที่ต้องเสวยกรรมอยู่ท�านองน้ันเป็นเวลานานแสนนานกว่าจะพ้นจาก 
นรกขึ้นมา แม้ขณะที่กรรมพัดผันขึ้นมาถึงปากนรกแล้ว เพียงจะกล่าวคาถาย่อๆ ว่า  
ท.ุ สะ. นะ. โส. เท่าน้ันกย็งัไม่จบ ต้องจมลงไปก้นนรกอกีแล้ว คาถาย่อน้ันในธรรมบท
ท่านมีไว้พิสดารเต็มบาทคาถา ค�าแปลของคาถานั้น ผู้เขียนก็ชักลืมไปมากเพราะจาก
หนังสอืมานาน ถ้าจ�าไม่ผิดกแ็ปลว่า พวกเราทัง้หลายเมือ่เป็นมนุษย์อยูพ่ากนัประมาท 
ประพฤตแิต่ความชัว่เสยีหายอยูป่ระจ�าชาต ิไม่สนใจไยดใีนความดทีัง้หลาย คตคิวาม
เป็นไปของพวกเราจึงถึงทุกข์อันมหันต์ เมื่อพวกเราพ้นจากโทษนี้ไปแล้วจะไม่พากัน
ประมาทดงัทีเ่ป็นอยู่เวลาน้ี จะตัง้หน้าสร้างแต่บญุสร้างแต่กศุลโดยถ่ายเดียว ไม่ยอม 
ท�าชั่วอีกต่อไป เท่าที่เป็นอยู่นี้นับว่าแสนทุกข์แสนทรมานแทบทนไม่ไหว แต่กรรมก็
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ชุบไว้ให้จ�าต้องทนไปจนกว่าจะหมดกรรมที่ท�ามาดังนี้ ทราบว่าพวกนี้ก็เป็นพวกหนึ่ง 
ที่เก่งกล้าอาจหาญต่อบาปกรรม ต่อนรกทั้งหลาย ประหน่ึงโดดลงนรก ปรากฏว่า 
หม้อนรกแตกไฟนรกดบั หมดอ�านาจแสดงเปลวและพษิภยัใดๆ ทัง้สิน้ แต่เม่ือถงึคราว 
เขา้จรงิๆ ท�าไมไมเ่ห็นแสดงฤทธิ์ตามความสามารถอาจหาญที่เคยโม้กไ็มท่ราบ ท�าไม
ฤทธิท์ีเ่คยมอียูใ่นแดนมนุษย์จึงอบัแสงไปหมดเมือ่ถงึคราวทีค่วรแสดงเข้าจริงๆ น่ีคง 
เข้าในท�านองรับประทานอิ่มแล้วไม่หิว นอนหลับสนิทแล้วไม่กลัว แต่ลืมคิดไปว่า
ตอนอิ่มกับตอนหิวและตอนหลับกับตอนตื่นมันผิดกัน ถ้าไม่ลืมน�ามาเทียบกัน ก็คง 
จะเตรียมเสบยีงไปพร้อมขณะจากบ้านไปในทีต่่างๆ เพือ่ระงับความหวิขณะความอิม่ 
เปลี่ยนแปลง และเตรียมเคร่ืองป้องกันตัวไปด้วยเพื่อป้องกันเวลาเกิดความกลัว 
ขึ้นมาในเวลาตื่นนอน

 ทางศาสนามีบทธรรมเตือนไว้อยู่เสมอเพื่อป้องกันความลืมตัว หรือกลัวจะเป็น
ท�านองสัตว์นรกพวกลืมตัวลืมตายเหล่านั้นก็ได้ จึงเตือนไว้ กลัวพวกเราจะประมาท 
ในความรู้สึกถึงใจเสมอมา แม้จะอยู่ในที่เช่นไรก็ท�าให้คิดถึงธรรมบทน้ันอยู่เสมอ  
มีใจความสลักลงถึงขั้วหัวใจเลยว่า เรามีความแก่ติดอยู่กับตัว มีโรคภัยต่างๆ อยู่ใน 
ตัวนี้ มีความตายเป็นประจ�า ถึงวาระแล้วต้องตายแน่ จะล่วงพ้นความเป็นเหล่านี้ไป 
ไม่ได้ นอกจากน้ันเรายังมีการพลัดพรากจากสิ่งที่รักชอบและเจริญใจทั้งหลายไป  
ในเวลาหน่ึงแน่นอน เรามีกรรมเป็นของตัว มิได้ตกไปเป็นของใครเหมือนสมบัต ิ
นอกกาย เรามีกรรมพาให้ไป พาให้เกิด พาให้อยู่ พาให้เสวยผล เราจะควรปฏิบัติ
กับตัวเองอย่างไรบ้าง เป็นทางชั่วหรือทางดี ถ้าทางชั่ว เราก็เป็นคนชั่วและรับผลชั่ว 
เป็นทุกข์ ถ้าทางดี ก็เป็นคนดีและรับผลดีเป็นสุข จงเลือกเฟ้นแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
เพราะเราอยู่ในข่ายแห่งธรรมและกรรมที่สอนไว้เหล่านี้แน่นอน ไม่มีทางปลีกแวะไป
เป็นอื่น นี่คือธรรมที่แน่นอนตายตัวและสมบูรณ์เต็มที่ ไม่มีทางแก้ไขดัดแปลงหรือ
เพ่ิมเติมให้เป็นอย่างอื่นได้ มีทางเดียวคือต้องดัดแปลงตัวเราให้เป็นไปตามเท่าน้ัน 
จึงจะสมหวงัในสิง่ทีห่วงั และไม่ประสบในสิง่ทีไ่ม่พงึหวงัทัง้หลาย เหน็กส็กัแต่ว่าเหน็ 
ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ทราบก็สักแต่ว่าทราบเท่านั้น สิ่งไม่ดีนั้นๆ จะมาบีบบังคับเรา 
ผู้ไม่เคยท�าไว้ให้รับเสวยผลไม่ได้ ขณะที่ใจเกิดความประมาทไม่ยอมฟังเสียงอรรถ
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เสียงธรรมจริงๆ โปรดระลึกถึงธรรมเหล่านี้ ใจจะชะงักบ้างไม่ผาดโผน ถ้าเป็นการ 
สมควร ผู้เขยีนอยากจะเรียนว่า ทีม่ลีมหายใจพอเป็นผู้เป็นคนมาบ้าง ไม่ลงไปท่องคาถา  
ท.ุ สะ. นะ. โส. กบัพวกกล้าหาญนอกเวทเีหล่าน้ัน กเ็พราะธรรมเหล่าน้ีคอยเตอืนสติ  
และฉุดลากเอาไว้ แต่จะยอมฟังเสียงธรรมต่อไปท�านองที่เคยเป็นมาหรือเปล่าน้ัน  
ก็ยังไม่เชื่อสนิทนัก เพราะจิตดวงพยศน้ีเคยพยศมาจนปลงใจเช่ือไม่ค่อยสนิทได้  
จงพยายามด้อมๆ มองๆ ดมูนัไปน่ีแล ท่านผู้มีจิตผาดโผนโยนตวัไม่อยูกั่บร่องกบัรอย 
ที่ขีดเส้นบังคับไว้ด้วยหลักธรรมความมีขอบเขตเหตุผล ก็กรุณาน�าธรรมข้างบนมา 
หกัห้ามไว้บ้าง จิตอาจลดความเร็วในทางไม่มขีอบเขตลงบ้าง พอมีทางพจิารณากบัตวัเอง 
และหาหนทางหลีกเลี่ยงได้ ไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหานักกินรวบเหมาเอาไปเสียหมด  
บทถึงคราวจวนตวัเข้าจริงๆ แบบ ท.ุ สะ. นะ. โส. จะหาทางเลอืกไม่ได้ และเกดิลงไป 
ท่องคาถาย่ออยูใ่นตะรางหรือในนรกไม่จบกนัสกัทจีะล�าบาก เพราะข่าวท�านองน้ีมใิช่
เป็นข่าวดีเลย เป็นข่าวที่น่าสลดสังเวชน่าหวาดเสียวเปลี่ยวใจเหลือเกิน ถูกใครเข้า 
ไม่ใช่เป็นของดี แม้จะถกูเพยีงคนใดคนหน่ึงในครอบครัว ผัวเมยีลกูหลานของเราเข้า  
ก็น่าจะบ้านแตกสาแหรกขาดได้จริงๆ เพราะความเดือดร้อนเสียใจกับผู้ประสบสิ่ง
เลวร้าย เมื่อยังเป็นตนเป็นตัวเป็นผู้เป็นคนมีสติปัญญาพอคิดอ่านได้อยู่ จึงควรคิด 
จนสุดก�าลังและพยายามหักห้ามแก้ไขจนสุดความสามารถ เหตุคือการหักห้ามฝ่าฝืน
ความอยากท�าในสิ่งหายนะ แม้จะเป็นความล�าบากในขณะฝ่าฝืน แต่ผลคือความสุข
เย็นใจที่ได้รับในล�าดับต่อมาน้ัน เป็นสมบัติอันพึงพอใจไปนาน และยังมีทางช่วย 
ส่งเสริมนิสัยให้เป็นคนดีมีความสุขไปตลอดอนันตกาลอีกด้วย

 นักปราชญ์ท่านมองเห็นการณ์ไกล จะท�าอะไรท่านมิได้เอาความอยากเข้าไป
เป็นผู้มีอ�านาจพาด�าเนินงาน แต่ท่านเล็งถึงผลได้ผลเสียอันจะเกิดจากการท�าด้วย 
สตปัิญญาทีค่วรแก่เหตผุลก่อน แล้วค่อยท�าลงไปด้วยความมีเหตผุลหลกัเกณฑ์จริงๆ  
สิ่งที่ตกออกมาจากเหตุคือการท�าด้วยความรอบคอบ จึงเป็นผลที่พึงพอใจทั้งตัวเอง
และผู้อื่น ไม่มีทางต�าหนิติเตียนได้ ทั้งเหตุคือการท�าทั้งผลคือสิ่งที่พึงพอใจ ยังกลาย 
มาเป็นคตติวัอย่างแก่คนรุ่นหลงัได้สบืทอดกนัมาไม่มสีิน้สดุ เราเกดิมาในโลกซึง่เทยีบ
กับแกงหม้อใหญ่ที่มีทุกสิ่งและบุคคลชาติชั้นวรรณะต่างๆ สับปนระคนกันอยู่ ทั้งชั่ว
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ทัง้ด ีทัง้น่าต�าหนิและน่าชมเชย จึงควรเป็นนักวจัิยใคร่ครวญเลอืกเฟ้นตรวจตราดใูห้
ละเอียดถี่ถ้วน ทั้งของดีของชั่ว คนดีคนชั่ว อย่าเห็นแก่ได้แก่หยิบฉวย อย่าเห็นแก่ 
ความร�่ารวยสวยงามอร่ามตาซึ่งเป็นของงามนอกเพียงผิวเผิน แต่ข้างในเต็มไปด้วย
ความกลับกลอกหลอกลวง ถ้าตาไม่ถึงสิ่งลึกลับที่ซ่อนลึกอยู่ภายในจะเสียใจไปนาน 
จึงควรเชือ่ฟังค�าของนักปราชญ์ทีฉ่ลาดปกครองตนและทรัพย์สนิ ตลอดปกครองคน 
ทัง้หลายให้เป็นคนดมีีขือ่มแีป มีขอบเขตมีเหตมุผีล มสีตปัิญญาปกครองตนตลอดมา 
ถึงพวกเรา

 ขอย�า้ความเข้าใจกบัทกุท่านซึง่เป็นผู้มีอ�านาจหน้าทีใ่นการรับผิดชอบตวัเองและ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ทั้งวงกว้างวงแคบจนไม่มีประมาณว่า ค�าว่า ทุ. สะ. นะ. โส. นั้น 
มิใช่ธรรมที่ขึ้นอยู่กับกาลสมัยและบุคคล แต่เป็นธรรมที่เดินตามกาลสมัยและตาม
บคุคลทกุยุคทกุสมยัไป จึงอาจมีได้ทัง้สมัยโน้นทัง้สมยัน้ี และอาจมไีด้ทัง้กบัคนโน้น
ทัง้กบัคนน้ี ทัง้กับตวัเราเอง ถ้าความรู้ความเหน็ความประพฤตทิางกายวาจาใจบ่งบอก 
ออกเป็นตรา ท.ุ สะ. นะ. โส. แบบเดยีวกนั จึงไม่ควรสงสยัและตายใจว่าคาถาย่อน้ัน 
ได้สูญพันธุ์ไปนานแล้ว เพราะทุกสิ่งถ้ายังมีการสืบพันธุ์ สิ่งน้ันก็ยังไม่สูญ ต้องมี 
สืบต่อไปจนได้ตลอดกาลสถานที่ ถ้าคนดีคนชั่ว เราดีเราชั่ว หรือเราชั่วเขาดี ยังมีอยู่ 
ในโลก ความสุขความทุกข์ตลอดสิ่งที่น่าติชมก็จ�าต้องมีอยู่ในโลกตลอดไป ส�าคัญที่ 
ตวัเราจะเป็นผู้เช่นไรในการปฏบิตัต่ิอตวัเองและสิง่เกีย่วข้องทัง้หลาย น่ีเป็นจุดส�าคัญ
ทีร่วมลงของเร่ืองทัง้ปวง เพราะเป็นทีร่วมแห่งความรับผิดชอบคอืใจ ใจเป็นสิง่ส�าคัญ
ในตวัเรา สิง่ดชีัว่ทัง้หลายจึงส�าคัญอยูท่ีใ่จผู้ก่อเหต ุถ้าใจได้รับการอบรมในทางทีถ่กู
ที่ดี การงานไม่ว่าทางโลกทางธรรมย่อมเป็นไปด้วยความสม�่าเสมอ ไม่ค่อยผิดพลาด  
และมีประมาณประจ�าตัว ไม่ผาดโผนจนเป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวและน่าต�าหนิติเตียน 
ไม่มีความงามตาน่าดูแฝงอยู่บ้างเลย ฉะนั้น ทางศาสนาจึงสอนเน้นลงที่ใจผู้ทรงโลก 
ทรงธรรมให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบต่อไปตลอดกาลนาน ให้มีความรู้ความฉลาด
รักษาตนและหน้าที่การงานเครื่องด�ารงชีวิตด้วยความรอบคอบ เพราะใจที่ได้รับการ 
ศกึษาอบรมด้วยด ีย่อมเป็นคุณมหาศาลแก่โลกอย่างไม่มปีระมาณ จึงไม่ควรมองข้าม 
ใจดวงรู้ๆ นี้
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 ตอนต้นได้กล่าวถึงธรรมกับโลกว่าเกิดในระยะเดียวกันและเป็นคู่เคียงกันมา  
ความจริงแล้วธรรมเป็นธรรมชาติมีอยู่ด้ังเดิม เป็นแต่ผู้จะสามารถค้นพบธรรมน้ัน 
มีน้อยมาก และมีเป็นยุคๆ ไม่เสมอไป พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแต่ละพระองค์ชื่อว่า 
ค้นพบธรรมแต่ละยคุ ยคุหน่ึงๆ มีพระพทุธเจ้าเพยีงพระองค์เดยีว แต่พระสาวกของ
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีมากมาย ซึ่งล้วนเป็นผู้ค้นพบธรรมตามพระพุทธเจ้า 
ทั้งนั้น เป็นแต่ความกว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดในแขนงต่างๆ แห่งธรรมที่ค้นพบ 
ต่างกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มาก แม้พระสาวกด้วยกันก็ยังมีต่างกันออกไปตามแขนง
ของธรรมที่ควรแก่นิสัยวาสนาอ�านวยเป็นรายๆ มิได้เหมือนกันไปทุกแง่ทุกแขนง 
แต่ส่วนใหญ่ของธรรมที่เป็นภูมิตรัสรู้น้ันเหมือนกันทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งปวง 
เพราะต่างก็ตรัสรู้สัจจะโดยสมบูรณ์เต็มภูมิสติปัญญาที่ควรตรัส จึงตรัสรู้ได้เต็มตาม 
ภูมิจิตภูมิธรรม และความบริสทุธิจ์ากการตรัสรู้ธรรมก็เสมอกนั ไม่มียิง่หย่อนกว่ากัน 
นับแต่พระพทุธเจ้าลงมาถงึสาวกองค์สดุท้าย แม้จะมผู้ีตรัสรู้ธรรมข้ึนในสมยัปัจจุบนั 
หรือขณะน้ี ความบริสุทธิ์จากการตรัสรู้ของท่านผู้น้ันก็เหมือนกันกับที่ท่านตรัสรู้ 
ผ่านไปแล้วทั้งหมด ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลย ดังนั้น ระหว่างพระพุทธเจ้า 
ทุกๆ พระองค์กับพระสาวกอรหันต์ทั้งหลาย จึงไม่มีความสงสัยภูมิจิตภูมิธรรมของ 
กันและกัน แม้ผู้ตรัสรู้ขึ้นในปัจจุบันหรือขณะน้ี ก็หมดความสงสัยในพระพุทธเจ้า
และพระสาวกอรหนัต์ทัง้หลายทนัททีีต่รัสรู้ธรรม เพราะเป็นธรรมแท่งเดยีวเหมอืนกนั  
ซึ่งไม่มีสมมุติแม้นิดแฝงอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์น้ันพอจะน�าออกเทียบเคียงกันได้เลย  
ฉะน้ัน บรรดาท่านที่รู้ธรรมขั้นบริสุทธิ์เหมือนกันแล้ว จึงไม่มีการเทียบเคียงความ
บริสทุธิข์องกนัและกนั เหน็ความบริสทุธิข์องตนแล้วกห็มดความสงสยัในพระพทุธเจ้า
ทนัท ีเพราะพระพทุธเจ้าทีแ่ท้จริงน้ันคือความบริสทุธิ ์ส่วนพระสรีระน้ันเป็นเพยีงเรือน 
ร่างของพทุธะทีส่ถติอยูเ่ท่าน้ัน ซึง่มอีาการแตกต่างกนัออกไปตามพระรูปร่างลกัษณะ 
ไม่มปีระมาณ เช่นเดยีวกบัรูปร่างของชนสามญัทัว่ๆ ไปทีแ่ปลกต่างกนั ฉะน้ัน ส่วนความ 
บริสุทธิ์น้ันเป็นอันเดียวกัน คือเหมือนกัน น่ันคือพุทธะแท้ เป็นพุทธะอันแท้จริง 
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือ
สมัยปัจจุบันนี้ ท่านไม่มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าว่า ท่านเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
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แล้วประทบัอยู ่ณ ทีแ่ห่งใด ขณะน้ีท่านเป็นอยูอ่ย่างไร และต่อไปท่านจะเป็นไปอย่างไร  
แม้กาลหรือสถานทีป่รินิพพานของท่าน กเ็ป็นเพยีงอาการของขนัธ์อนัเป็นสมมตุเิหมอืน 
โลกทั่วๆ ไปเท่าน้ัน พุทธะอันแท้จริงน้ันมิได้มีส่วนได้เสียกับการที่ขันธ์สลายตัว 
ขณะนิพพานอยู่สถานที่นั้น เวลาเท่านั้น วันเดือนปีนั้น เหล่านี้เป็นเพียงแสดงอาการ 
ของสมมุติให้โลกปรากฏเท่านั้น พระอรหันต์ทั้งหลายท่านแน่ใจว่า ความบริสุทธิ์อัน 
แท้จริงไม่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเหมือนสมมุติทั้งหลาย ความบริสุทธิ์ที่เป็น 
อยูใ่นท่านอย่างไร ความเป็นอยูข่องพทุธะทัง้หลายกเ็ป็นอยูอ่ย่างเดยีวกนัน้ัน ท่านไม่สงสยั 
ในความเกิดดับของจิตท่านฉันใด กไ็ม่มคีวามสงสยัในความเกดิดับของพทุธะทัง้หลาย 
ฉันนั้น เพราะเป็นเรื่องเท่ากัน คือเป็นเรื่องอันเดียวกัน ท่านผู้ถึงความบริสุทธิ์โดย
สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสาวก คือท่านผู้หมดความสงสัยทั้งทางโลก 
และทางธรรมโดยสิน้เชงิ หมดความกังวลบ่นทกุข์เพราะกเิลสเป็นตวัเหตทุ�าพษิ ฉะน้ัน 
ค�าว่า นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นั้น จึงมิใช่ความสุขที่คนมีกิเลสทั้งหลายจะอาจเอื้อมด้นเดา 
ได้ถูก เพราะเป็นความสขุในฐานะของจิตทีบ่ริสทุธิล้์วนๆ ถ้ายงัไม่บริสทุธิโ์ดยสมบรูณ์ 
จึงพูดค�าน้ีไม่ถูก เพราะไม่อยู่ในฐานะหรือกฎเกณฑ์แห่งความด้นเดา ส�าหรับ
พระพุทธเจ้ากับพระขีณาสพ ท่านทรงธรรมบทน้ันโดยทางใจอย่างสมบูรณ์ ค�าว่า  
นิพพฺานํ ปรมํ สญุญฺ ํก็เช่นกัน มิได้สญูแบบทีโ่ลกๆ คาดเดากนั แต่สญูแบบมเีจ้าของรับรู้ 
และรับรอง มใิช่สญูแบบหมดความหมายไร้สาระ แต่สญูแบบเตม็ไปด้วยความหมาย
และทรงไว้ซึ่งสาระอย่างมหัศจรรย์ ฉะนั้นค�าทั้งสอง คือ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ และ  
นิพฺพานํ ปรมํ สุญฺญํ นี้มีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านั้นจะรับรองและยืนยันว่า 
เป็นธรรมจริงสุดส่วน เป็นธรรมเหนือโลก เป็นความสุขเหนือโลก เป็นความสูญ 
นอกโลก ผู้อยู่ในโลกกับด้วยความพัวพันแห่งกิเลสทั้งหลายจะยืนยันรับรองไม่ได้ 
แม้เชือ่ว่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซน็ต์ เพราะไม่ใช่วสิยั ดังน้ัน ความรู้ความเหน็ความ 
เป็นอยู่ ของท่านผู้ปล่อยวางภาระโดยประการทัง้ปวง กบัความรู้ความเหน็ความเป็นอยู่ 
ของผู้ยงัแบกภาระทัง้ปวงอยู่ จึงน�ามาเทยีบกนัไม่ได้ เมือ่จิตไปเจอธรรมสองบทอย่าง
ประจักษ์ใจแล้ว อะไรๆ ทีเ่คยยดึถอืมาแม้เป็นเวลานานเพยีงไร กห็ลดุลอยปล่อยวาง 
ไปเอง เช่นเดียวกับบุรุษสะพายกรวดทรายอยู่บนบ่า โดยเข้าใจว่าเป็นของดีมีค่า  
แต่พอมาเจอกองทองเข้า กรวดทรายอยู่บนบ่าก็หลุดลอยปล่อยทิ้งไปเองฉะนั้น
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 ความสุขในธรรมบทว่า ปรมํ สุขํ น้ี เป็นความสุขที่ผู้ประสบแล้วไม่มีการ 
เบือ่หน่ายชนิชาเหมือนความสขุทางโลก ซึง่คอยแต่จะเบือ่กนัอย่างง่ายดาย และคว้าหา 
ความสุขใหม่อยู่เรื่อยๆ จนเกิดความวุ่นวายส่ายแส่หาทุกข์เพิ่มเข้าอีก บางครั้งถึงกับ
ร้าวรานและแตกจากกันกับความสุขเก่าที่เคยมีอยู่ โดยเห็นว่าแก่เกินกาลนานเกินวัย
กมี็ ซึง่เคยมปีระจ�าอยู่เสมอ สิง่ทีเ่ก่าแก่ย่อมไม่ค่อยต้องกบัใจของคนเราเป็นธรรมดา  
สมบตัเิคร่ืองใช้สอยไม่ว่าอะไรทีใ่ช้ไปนานกช็กัเบือ่ เช่น เสือ้ผ้ารถราเป็นต้น ซือ้มาใหม่ๆ  
รู้สึกหอมหวนชวนชม พอใช้นานๆ ไปก็เกิดความเบื่อขึ้นมา วิธีแก้ไขความเบื่อ ก็คือ 
คดิหาใหม่มาเร่ือยๆ ตามนิสยัของจิตทีไ่ม่เคยมีความอิม่พอทางใจ จึงท�าให้ยุง่อยูเ่สมอ 
ไม่มีเวลาเป็นปกติสุขได้ ฉะน้ันค�าว่า ปรมํ สุขํ และ ปรมํ สุญฺญํ ของท่านผู้มี 
ความอิม่พอทางใจ กบัความหวิโหยของผูไ้ม่รูจ้กัความอิม่พอ จงึน�ามาเทียบกนัไม่ได้  
ผู้ประสงค์อยากครองความสุขในธรรมสองบทน้ัน ก็จ�าต้องสร้างความอิ่มพอทางใจ 
ให้สมบรูณ์เพยีงพอแล้วกไ็ด้ครองเอง โดยไม่ต้องรอให้ต�าแหน่งและเก้าอีว่้างลง ทัง้ที ่
คุณสมบัติเพียงพออยู่แล้ว เพราะนี่มิใช่ต�าแหน่งที่เกี่ยวกับโต๊ะเก้าอี้ที่ต้องรอคอยกัน  
แต่เป็นต�าแหน่งธรรมที่ว่างส�าหรับผู้ควรจะครองอยู่เสมอ จะส�าเร็จขึ้นมาเมื่อไรใน
ภูมิน้ีหรือต�าแหน่งน้ีกี่หม่ืนกี่แสนรายหรือมากกว่าน้ัน ก็ไม่มีใครหรืออะไรมากีดกัน
กลั่นแกล้ง ธรรมเปิดให้ผ่านไปได้และอยู่ได้อย่างสบายบรมสุข นอกจากตัวเองจะ
กีดกันกลั่นแกล้งตัวเองด้วยเลศเพทุบายต่างๆ ไม่ให้อยากท�าอยากไปเท่านั้น เพราะ
เรื่องท�านองนี้มักมีอยู่ประจ�าใจคนมีกิเลสแทบทุกคนเสมอมา แม้องค์พระศาสดาเอง 
เวลาจะเสด็จออกทรงผนวชยังมีมารล่อลวงถ่วงเอาไว้ โดยอุบายที่มารเข้าใจว่าลึกลับ
แหลมคมควรจะผูกมัดพระองค์ให้อยู่ในเงื้อมมือได้ว่า ขุมทรัพย์จะเกิดเจ็ดมุมเมือง  
ขอได้โปรดยับยั้งชั่วคราวก่อนเป็นต้น แต่พระองค์ไม่ทรงลุ่มหลงค�าหลอกลวงถ่วง 
เวลาของมาร เสด็จออกทรงผนวชบ�าเพ็ญโพธิญาณให้แก่กล้าไม่ล่าถอย จนส�าเร็จ 
เป็นพระพทุธเจ้าองค์เอกขึน้มา ซึง่แสนวเิศษเลศิโลกทัง้สามกว่าขุมทรัพย์เจ็ดมมุเมอืง
เป็นไหนๆ ที่ชาวพุทธได้ยึดพระองค์พร้อมพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ ฝากเป็น 
ฝากตายถวายชวีติกับพระองค์ตลอดมา กเ็พราะพระปรีชาสามารถฉลาดรู้ของพระองค์ 
น่ันเอง จึงไม่ทรงลุม่หลงกลมารยาของมารทีแ่สนเล่ห์แสนกล หากเรายดึเอาเยีย่งอย่าง 
ของพระองค์มาปฏิบัติบ้างตามก�าลัง แม้ไม่ได้แบบครูทุกกระเบียด ก็ยังอยู่ในฐานะ
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ลกูศิษย์ทีม่คีรูสัง่สอนบ้าง ไม่ปล่อยให้เวล�า่เวลาหน้าทีก่ารงานหรือสิง่ร้อยแปดพนันัย 
มาล่อลวงและแย่งเอาตัวตลอดก�าลังวังชาความรู้ความฉลาดที่สามารถในทางดีมี
ประโยชน์ไปเสียหมด คนเราก็คงไม่จนต่อตัวเองนัก ยังพอมีทางระบายทุกข์ออก 
จากใจได้บ้าง วันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งๆ ซึ่งปีหนึ่งๆ มีหลายวัน ยังพอมีหวัง 
ถือเอาวันเช่นน้ันมาบ�าเพ็ญประโยชน์ทางจิตใจและครอบครัวตลอดประเทศชาติบ้าง 
พอให้ตนเองและครอบครัวตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้มีความร่มเย็น และถือเป็นคติ
ตัวอย่างบ้าง

 ส่วนคนดีในเมืองไทยเราน้ันเชื่อว่ามีอยู่แยะ แต่อาจไม่เยอะเหมือนประเภทที่
คอยกดถ่วงและดูดเลือดเน้ือทั้งที่ลับและที่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลา คนดีและความดี 
มีจ�านวนน้อย จึงไม่มีก�าลังพอให้ความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นได้เท่าที่ควร สิ่งที่ให้
ความม่ันคงแต่ต้องสลายตวัลงกเ็พราะความต้านทานไม่เพยีงพอกบัน�า้หนักทีก่ดถ่วง
อยู่ตลอดเวลา เราผู้เป็นเจ้าของประเทศชาติศาสนาด้วยกันทุกคน จึงควรสะดุดใจ 
อย่างย่ิง ที่จิตใจเสื่อมจากของมีค่าคือศีลธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของตัวเราและ 
ประเทศชาติ ซึ่งจัดว่าเป็นความเสื่อมเสียและเสียหายอย่างมาก ไม่น่าจะอยู่อย่าง 
เยน็ใจได้เลย สิง่อืน่จะเสยีหายไปบ้าง เราถอืเป็นธรรมดาทีไ่ด้มาย่อมมีเสยีไป ไม่ถงึกบั 
ท�าส่วนใหญ่ให้เสียไปด้วย แต่ส�าคัญที่ศีลธรรมเสื่อมจากใจ เป็นสิ่งที่เสียหายมาก
และน่าใจหาย เช่นเดียวกับกิ่งไม้ในล�าต้นของมันที่เสียไปบ้างเป็นบางกิ่งบางแขนง 
ไม่ถึงกับท�าส่วนใหญ่คอืล�าต้นของมนัให้เสยีหายไปด้วย แต่ถ้ารากแก้วของมนัได้ถกู 
ตัดโค่นให้ขาดแล้ว ก็นับว่าชะตาของต้นไม้น้ันที่จะทรงต้นทรงกิ่งของตนไว้ไม่ได้  
จ�าต้องหกัโค่นลงจมดนิอย่างไม่มปัีญหา การกล่าวทัง้น้ีมไิด้มเีจตนาเพือ่ให้ท่านผู้หน่ึง
ผู้ใดได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมเคร่ืองพยุงโลก แต่เพื่อพยุงจิตใจและ 
ช่วยกันรักษาคุณค่าของมนุษย์ที่สูงด้วยคุณธรรมให้คงอยู่ และเพื่อเพิ่มก�าลังความรู้
ความฉลาดในอุบายต่างๆ ให้ทันกับกลมารยาของใจที่แสนปลิ้นปล้อนหลอกลวงเรา 
มาเป็นเวลานานแสนนานจนปัจจุบัน ตามมันไม่ทันสักที หากธรรมที่กล่าวนี้ไม่อาจ 
อ�านวยประโยชน์ใดๆ แก่ท่านก็กรุณาผ่านไป และกรุณาอย่าได้ถือสากับพระป่าเลย 
เพราะเขียนไปเรื่อยๆ อาจเลือนป�้าๆ เป๋อๆ ไปได้ จึงขออภัยด้วยใจจริง
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 ในความคิดของเราคนเดียว ถ้าคิดในทางไม่ดีมีมากครั้งและหลายเวลา ไม่มี
การยบัยัง้ ความไม่ดใีนตวัเราก็นับวนัเพิม่มากข้ึนทกุขณะทีค่ดิทีพ่ดูและทีท่�า จนเป็น
ความชัว่อนัใหญ่หลวงได้ แม้ร่างกายจะเลก็กไ็ม่มปัีญหาว่าจะเป็นภาชนะทีรั่บความชัว่
โดยมีขนาดจ�ากัดเหมือนภาชนะอื่นๆ ซึ่งมีขนาดจ�ากัดอยู่ในตัวมันเอง เมื่อมีการคิด
การพูดการท�าผิดมากขึ้นเพียงไร ก็ได้รับมากเท่านั้นโดยไม่มีวงจ�ากัด

 ผู้น�าสิ่งไม่ดีต่างๆ เข้าในภายในใจจึงควรมีจ�ากัดตัวเองบ้าง ไม่เช่นน้ันเป็น
อันตรายแก่ตัวเราอย่างไม่มีอะไรช่วยได้ ถ้าไม่รีบช่วยตัวเองเสียแต่เวลาที่ระลึกได้
และพอช่วยได้อยู่ขณะที่ยังเป็นเราอยู่เวลานี้ เมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆ ร่างกายลมหายใจ
เปลี่ยนแปลงเข้าถึงจุดสุดท้ายต้องสุดวิสัยทุกรายไป

 แม้คิดพูดท�าในทางดีก็เช่นกัน พยายามสั่งสมข้ึนเท่าไรก็มีมากข้ึนเท่าน้ัน  
โดยไม่จ�ากดัว่ารูปร่างจะเลก็หรือโตเพยีงไร ย่อมเป็นภาชนะรับได้ตลอดไป จึงไม่ควร
กลัวว่าความดจีะมากเกนิไปไม่มภีาชนะใส ่โปรดท�าไปเถอะ เราจะได้ยิม้ให้ตวัเราเอง
ไม่เวลาใดกเ็วลาหน่ึงแน่นอน ไม่มใีครจะมสีทิธมิาเสวยและยิม้แทนเราได้ เพราะมใิช่
สิ่งจับจองและแย่งชิงกันได้ เป็นสมบัติของตัวใครตัวเรา

 สมบตัคิอืความดน้ีีมีมากเท่าไร ยิง่เบากายเบาใจหายกงัวลมากขึน้เท่าน้ัน ผิดกบั
สมบัติอื่นใดในโลกทั่วๆ ไป นักปราชญ์ท่านจึงยกย่องสรรเสริญกันตลอดมา ไม่มี 
นักปราชญ์ท่านใดจะตเิตยีนสมบตัปิระเภทน้ีว่า ไม่ดไีม่ควรขวนขวาย แต่กลบัประกาศ
โฆษณาเชื้อเชิญทั้งทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายทั่วไตรโลกธาตุให้สนใจใฝ่ทางด ี
และบ�าเพ็ญกัน ใครมีความอุตส่าห์พยายามมากเท่าไร ท่านยิ่งสรรเสริญมากเท่านั้น  
ดังมีในธรรมที่ศาสดาประกาศสอนหมู่ชนแทบทุกแห่งทุกเล่มทุกคัมภีร์ ที่ว่าด้วย 
ความเพยีรพยายาม ความอดความทนเหนียวแน่นต่อความด ีเป็นต้น ไม่เคยเหน็ท่าน 
สรรเสริญชมเชยความเกียจคร้านในกิจการที่ชอบทั้งทางโลกและทางธรรมเลย 
นอกจากท่านต�าหนิโดยถ่ายเดียวตลอดมาเท่าน้ัน แม้เช่นน้ันก็ยากจะมีผู้สนใจ
พิจารณาในค�าติชมของท่านซึ่งเป็นค�าที่มีคุณค่ามหาศาล แต่ชอบสนใจฟังค�าติชม 
ของคนที่มิใช่ปราชญ์และคนที่ธรรมสาปแช่งน้ันมากกว่า ทั้งท่านและเรารู้สึกว่ามีใจ
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ตรงกันเสยีจริงๆ แต่ไม่ตรงกับใจของนักปราชญ์ท่าน ฉะน้ัน จึงไม่ค่อยได้เป็นปราชญ์
ตามท่านบ้าง แม้พอแสดงอาการที่น่าอุ่นใจ แต่มักจะเป็นพาลกันอย่างลึกๆ ที่เจ้าตัว 
ไม่อาจทราบได้มากกว่า

 ค�าว่าพาลน้ี มทีัง้พาลหยาบ พาลละเอยีด พาลภายนอก พาลภายใน พาลให้คนอืน่  
พาลให้ตัวเอง ค�าว่าพาลมีมาก พวกเราจึงมักโดนเอาพาลชนิดใดชนิดหนึ่งเข้าจนได้  
หนีไม่พ้น ยิ่งผู้เขียนด้วยแล้วตัวโดนเก่งกว่าใครๆ จึงได้น�าเรื่องของตัวออกประจาน
เสียบ้างเพื่อเข็ดหลาบหน่อย ต่อไปจะได้มีสติระลึกรู้ค�าว่าพาลคืออะไรเสียบ้าง  
ไม่เช่นน้ันจะอวดตัวว่าดีว่าเก่งเสียเร่ือย หม้อนรกเลยจะแตก กรุณาอย่ายึดเป็น 
เย่ียงอย่างในส่วนที่เป็นพาลของผู้เขียน เขียนมาถึงตรงน้ีมองหาพาลหาโทษของ 
ท่านผู้ใดไม่เห็น เห็นแต่พาลและโทษของตัวก็เลยคว้าออกมาเขียนเสียบ้าง เพื่อท่าน 
ผู้อ่านจะได้คิดบ้างว่า พระไม่ว่าพระป่าพระบ้านก็อาจมีผิดพลาดได้ เช่นเดียวกับ 
ประชาชนทั่วๆ ไป ผู้มิได้กอดคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาเหมือนพระ จะไม่ให้ผิดพลาด
อย่างไรได้

 ค�าว่า พาล ในบทน้ีตามความหมายของศาสนาใช้แปลว่า ผู้เขลา แต่ท่านอธบิาย
ความหมายแห่งค�านี้กว้างขวางมาก รวมแล้วได้ความว่า ใครมีความฉลาดแหลมคม
เพยีงไรก็ตาม ถ้าไม่มหีริิโอตตปัปะอยูใ่นใจและความประพฤตแิล้ว ท่านเรียกว่าพาล
ทั้งนั้น ไม่มีข้อยกเว้น มิหน�าผู้ไม่มีศิลปวิทยามากมายอะไรนักเลย แต่เป็นผู้รักใคร่ 
ใฝ่ธรรมชอบทางบญุทางกศุล มหีริโิอตตปัปะประจ�าใจและความประพฤต ิท่านยงักลบั 
ชมเชยว่าเป็นปราชญ์ ฉะนั้น ค�าว่าพาลและปราชญ์ในหลักธรรม จึงหมายเอาคนชั่ว
กับคนดีเป็นส�าคัญ และถือเป็นเคร่ืองยืนยันว่าผู้น้ีเป็นพาลเพราะความประพฤติช่ัว  
และว่าผู้น้ันเป็นปราชญ์เพราะความประพฤตดิ ีค�าว่าพาลน้ีพาลทัง้ตวัเอง พาลทัง้ผู้อืน่  
คือตนก็เดือดร้อนเพราะความเป็นพาลของตน คนอื่นก็พลอยได้รับความเดือดร้อน
ขุ่นเคืองเพราะความเป็นพาลของผู้นั้นด้วย จึงมิใช่ของดีที่ควรจะนอนใจไม่คิดแก้ไข  
ถ้าพาลหนักๆ และมีจ�านวนมากเข้า โลกกแ็ตกได้อย่างไม่มปัีญหา การผลติวตัถเุคร่ือง
ท�าลายมากๆ กค็วรเรียกได้ว่าเคร่ืองมอืท�าคนให้เป็นพาลมากเข้า ยิง่ต่างยกพวกใส่กนั 
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ด้วยเคร่ืองมือท�าลาย ก็ควรเรียกว่าต่างคนต่างเป็นพาล เคร่ืองท�าลายมีพิษสงมาก
เพียงไร ก็แสดงถึงผู้ท�าและผู้น�าไปท�าลายว่าเป็นพาลหนักเข้าเพียงน้ัน ถ้าทั่วโลก 
ยกแผ่นดินเข้าสงัหารท�าลายกนัอย่างย่อยยบั กค็วรเรียกว่าพาลขัน้มหาพนิาศ พาลขัน้ 
สูญพันธุ์ พาลขั้นประลัยกัลป์ ถ้าเป็นพาลอยู่ล�าพังตนเองคือชอบก่อความล�าบาก 
ร�าคาญให้เฉพาะตวัเอง แต่ไม่ก่อความเดอืดร้อนแก่ผู้อืน่ กเ็รียกว่าพาลในตวัเองหรือ
พาลภายใน พาลอีกอย่างหน่ึงน้ันคือชอบผัดวันประกันพรุ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการท�าด ี
ใส่ตน มีไหว้พระสวดมนต์ภาวนา เป็นต้น เพราะตามปกตจิิตคดิอะไรพอคดิได้ พดูได้ 
และท�าได้ทัง้น้ัน แต่เวลาจะคดิอรรถคิดธรรม พดูเป็นอรรถเป็นธรรม เช่น สวดมนต์
ไหว้พระ เป็นต้น และท�าสิ่งที่เป็นความดีงามใส่ตน คือการท�าบุญให้ทานไปวัดฟัง
ธรรมจ�าศีลเหล่านี้ มักจะมีอุบายแปลกๆ เพื่อออกตัวไปทางใดทางหนึ่งจนได้ อุบาย 
ประเภทน้ีปราชญ์ท่านว่าเป็นอบุายของคนพาลภายใน และเป็นคนพาลแบบพลเมอืงดี  
พาลแบบน้ีผู้เขียนแม้ทุกวันน้ีก็ยังหลีกไม่พ้น ต้องโดนชมตัวเองว่าเคยใช้อุบาย 
อันแยบคายท�านองนี้เรื่อยมา

 ค�าว่าพาลมีหลายประเภทต่างๆ กันดังกล่าวมา แต่มิได้หมายความว่า ลงได้ค�าว่า 
เป็นพาลแล้วคนอื่นต้องหัวร้างข้างแตกไปตามๆ กันแบบไม่ไว้หน้าเช่นน้ัน คือ 
พาลแบบสุขุม พาลแบบผู้ดี พาลภายนอก พาลภายใน เหล่านี้เรียกว่าพาลด้วยกัน 
ปัญหาส�าคัญก็คือพาลในตัวเรา จะเป็นพาลแบบไหนบ้างที่แอบมาตั้งบ้านเรือนอยู่บน
หัวใจของเรา และคอยระบายออกให้เราจ�าต้องปฏิบัติตามแบบบ๋อยกลางเรือนโดย 
ไม่รู้สกึตวั พาลประเภทน้ีอาจมีอยูก่บัทกุคนเพราะเป็นพาลแบบพลเมอืงดี พาลแบบน้ี 
ผู้เขียนแม้ทุกวันนี้ก็ยังหลีกไม่พ้นทั้งๆ พยายามหลีก เพราะเป็นพาลของสุภาพบุรุษ
สุภาพสตรีที่เคยไปวัดฟังธรรมจ�าศีลอยู่แทบทุกวัน เช่น วันพระ วันเสาร์ วันอาทิตย์  
เลี้ยงไว้เพื่อช่วยตัวเองเวลาเกิดความเกียจคร้านขึ้นมา ต้องอาศัยพาลตัวน้ีช่วยท�า 
ประโยชน์ นอกจากน้ันกม็พีระทัง้พระป่าพระบ้านท่านชอบเลีย้งมนัไว้ดเูล่นเหมือนกบั 
ชาวบ้าน เพราะพาลตัวนี้มันน่ารักมาก ใครๆ ก็ชอบมัน ทุกเพศทุกวัยไม่รังเกียจ 
เช่นผู้เขียนด้วยแล้วไม่อยากพูดมาก กลัวจะเป็นการชิงดีชิงเด่นกว่าเพื่อนมนุษย์ 
ด้วยกัน ขอพูดแต่เพียงว่ารักมันอย่างจับใจเอาเลย พาลตัวนี้ถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่
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น่ารักมาก ถ้าเป็นคนก็ไม่น่ารังเกียจ แต่ถ้าเป็นเจ้าของเสียเองก็ยิ่งน่ารักมาก แต่ไป
อาศยัอยู่กบัผู้ใดเขารังเกยีจเพราะไม่ได้การได้งานอะไรเลย พาลตวัน้ีมนัท�าให้เสยีการ 
เสียงานเสียเงินจนไม่มีอะไรติดตัว เวลาเราจะท�าอะไร มันคอยมาแอบกระซิบให้หยุด 
และให้พาไปเทีย่วเสยีเร่ือย ถ้าตามมันบ่อยนัก การงานทกุด้านมักเจ๊ง เงินมกัไม่ชอบ
อยู่ในกระเป๋าเพราะมันสังหารทรัพย์สมบัติเก่ง ไม่มีอะไรเท่า พูดถึงการกินอยู่หลับ
นอนแล้ว มันไม่มีสถานที่จอดแวะ หรือสถานีหยุด มันตีตั๋วเตลิดเลยทีเดียว หรือจะ 
พดูเร่ืองการเทีย่ว มนัต้องเป็นหวัหน้าวนัยงัค�า่ ถงึไหนเป็นถงึกนั และไม่เลอืกสถานที่ 
เที่ยวด้วย ยิ่งเป็นสถานที่เริงรมย์งมงายด้วยแล้ว มันท�าเอาจนพนักงานขายตั๋วเบื่อ
ขี้หน้า แม่ค้าเบือนหน้าหนี ไม่ชนะจะนับเงินจากมือมัน ใครๆ ต้องยอมกันทั้งนั้น 
ต้องยกให้มันว่าเก่งจริงในเรื่องท�านองนี้ มีนักปราชญ์เท่านั้นที่สาปแช่งมันเพราะท่าน
รู้เร่ืองของมันได้ดี หลอกลวงท่านไม่ได้ นอกน้ันมันเที่ยวตีสนิทเป็นมิตรเป็นสหาย 
ดะไปหมด แม้กระทัง่พระในวดัป่าวดับ้าน ไม่เกรงขามใครเลย ยิง่ผู้เขยีนยิง่เป็นขาประจ�า  
มนัมไิด้เกรงกลวัเอาเลย กจ็ะให้มนัเกรงกลวัเอาอะไร เวลามนัหายไปบ้างช่ัวขณะเดียว  
กเ็รียกมนักลบัมาปทูีน่อนหมอนมุ้งให้แล้ว เร่ืองมนัเป็นอย่างน้ีแล ฉะน้ัน นักปราชญ์ 
มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น ท่านจึงสอนให้ระวังอย่าให้มันเข้ามาตีสนิทได้นัก จะท�าให้ 
เสยีการเสยีงานและเสยีผู้เสยีคน แม้พาลประเภทน้ีจะไม่เป็นภัยแก่ผู้อ่ืน กอ็ดจะเป็นภยั 
แก่ตวัเองไม่ได้ ท่านจึงเรียกว่าพาล และต�าหนิว่าไม่ดี แม้พวกเราจะรักชอบมันว่ามนัดี 
ค�าว่าความดีแล้ว ไม่ว่าความดีประเภทใดหรือผู้ใดริเริ่มท�าขึ้น พาลนอกพาลในชอบ 
รังควานเสมอแต่ไหนแต่ไรมา เราจะเรียกพาลนี้ว่าเป็นมารก็ไม่น่าจะผิด เพราะเป็น
ประเภทท�าลายด้วยกัน ต่อไปน้ีจะขอเรียกว่ามาร ความดีกับมารชอบเป็นข้าศึกกัน 
แต่โดยมากมารชอบชนะเสมอ มีน้อยครั้งที่เราฝืนท�าความดีจนเอาชนะมารได้ส�าเร็จ  
เพราะผู้ท�าความดีโดยมากทนมารรังแกหรือรบเร้าไม่ไหว หลายคร้ังต่อหลายหนก็ 
จ�าต้องยอมไปเอง คนดีมารชอบรังแกเพราะเป็นฝ่ายให้อภัย ประการหน่ึง มารไม่กล้า
ไปรงัแกพวกมารดว้ยกนั ตอ้งหันมาเล่นงานกับคนดซีึ่งเป็นฝ่ายคอยให้อภยัอยู่เสมอ  
ไม่ค่อยถือผิดถือโกรธ ถ้าจะคอยถือโทษมาร คนดีก็จะกลายเป็นมารไปด้วย จ�าต้อง
ได้ระวงัรักษาความดขีองคนดไีว้เสมอ เราชาวพทุธเมือ่ทราบว่าการท�าความดมีารชอบ
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มารังแกตัดรอนเช่นน้ัน ก็ควรพยายามปักหลักเอาความดีสู้กับมาร มารก็ยอมและ 
ถอยไปเอง เช่น ขณะจะเร่ิมท�าวตัรภาวนา มารจะแอบมากระซบิว่า ให้พกัผ่อนเสยีก่อน
ค่อยท�าเมื่อไรก็ได้ เดี๋ยวจะเหนื่อยมากไป เพราะวันนี้ท�างานมากไป ทั้งเคร่งเครียด
กับงานตลอดวัน ไม่มีเวลาพักผ่อนบ้างเลย เมื่อมามัวท�าวัตรภาวนาอยู่อย่างนี้จะเอา
เวลาไหนพักผ่อนเล่า พรุ่งน้ีก็ต้องไปท�างานแต่เช้าอีกแล้ว ยิ่งพรุ่งน้ีงานยิ่งมากและ 
งานหนักๆ ด้วย ดังน้ี ซึ่งเป็นอุบายอันแยบยลพอตัวของมารผู้ฉลาดและเคยเป็น 
ผู้น�าเรามานมนาน เราอาจเชื่อฟังค�าเกลี้ยกล่อมของมาร และยอมหยุดงานที่ก�าลังจะ
เริ่มลงมือท�าอยู่อย่างเต็มใจก็ได้ จึงควรหาอุบายเกลี้ยกล่อมมารให้เคลิ้มหลับไปบ้าง  
ด้วยความแยบคายของเราเองว่าเชญิไปพกัผ่อนให้สบายคอยเราอยูบ่นเตยีงโน้นก่อน  
สักประเด๋ียวเราจะตามไปนอนด้วยกัน จงนอนหลับอย่างสนิทจนลืมทานอาหารเช้า
โน้นแหละ ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปท�างาน แม้งานจะมากและหนักสักเพียงไรก็ตาม 
เมือ่เรานอนให้หลบัสบายอย่างเตม็ทีแ่ล้วจะท�าเมือ่ไรกไ็ด้ บดัน้ีเราขอท�างานสกันิดก่อน 
แล้วค่อยนอนมากๆ การท�าวัตรสวดมนต์ภาวนาน้ี เรายังไม่ค่อยได้ท�าเท่าไรนัก  
มวัแต่ยุง่กบัการกบังาน บดัน้ีมโีอกาสบ้าง เราขอท�าสกันิดเถิด พอมารตายใจอนุญาต 
กท็�าเสยีใหญ่ตัง้หลายชัว่โมง คราวต่อไปกห็ลอกมันอกีตามแต่วธิทีีเ่หมาะสมในขณะน้ัน  
พยายามหลอกจนมารมนัเชือ่แล้วกต้็มตุน๋มันให้จมไปเลยจะช่ือว่าฉลาด อกีอบุายหน่ึง 
ทัง้หลอกทัง้สัง่สอนมารให้ยอมจ�านนต่อความแยบคายแห่งอบุายของเรา น่ันแลดมีาก  
จัดว่าฉลาดเหนือมัน และจับมันมัดให้อยู่ใต้อ�านาจของเราได้ยิ่งเป็นความฉลาด
แหลมคม พระพทุธเจ้าและสาวกท่านล้วนเป็นผู้หลอกมารและปราบมาร ท่านจึงชนะมาร
และเป็นผู้หมดบ่วงหมดเครื่องผูกพัน และมีอิสระเต็มที่จนได้เป็นศาสดาสั่งสอนโลก  
ธรรมที่ประทานไว้จึงล้วนเป็นธรรมที่สั่งสอนและปราบปรามมารภายในทั้งสิ้น  
แต่ผู้ปฏบิตัธิรรมกลบัเป็นผู้ถกูต้มจากมารทกุประเภทเสยีมากต่อมาก จึงมักเป็นผู้อาภพั 
ทางศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา วิมุตติ อันเป็นธรรมเครื่องฉุดลากจากบ่วงมาร 
จึงไม่ค่อยมีก�าลังความก้าวหน้าเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนได้อย่างครู

 การรักษาสมบตัใิดในโลก ไม่ยากเท่ารักษาคนคอืตวัเรา ทีจ่ะไม่ให้ตกเป็นเหย่ือ
แห่งความชัว่น้ีรู้สกึยากมาก นับจากเดก็จนถงึผู้ใหญ่วยัเฒ่าแก่ชรา จ�าต้องได้รักษากนั 
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อย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมา เพราะสิ่งที่พาให้เสียซึ่งมีอยู่ภายในน้ัน มิได้ขึ้นอยู่ 
กับวัยและกาลสถานทีอ่ะไรเลย สิง่น้ันคอืความอยากเป็นเจ้าเรือนเรืองอ�านาจ คอยหา
โอกาสจะช่วงชิงพาให้ไปในทางเสื่อมเสียอยู่เสมอ การปฏิบัติรักษาตัวเพื่อความเป็น 
คนดีอันเป็นคุณค่าของมนุษย์นี่แลเป็นการรักษายากมาก ตัวเราเองก็พยายามรักษา 
ระดับความดไีว้ ลกูๆ เกดิมากพ็ยายามอบรมสัง่สอนและช่วยกนัรักษาให้ด้วย ผู้เกีย่วข้อง 
มีมากน้อยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ก็ย่อมเป็นภาระเลี้ยงดูและให้อุบายสั่งสอนเพื่อ 
รู้วธิปีฏบิตัแิละรักษาตวัให้ปลอดภัยจากความชัว่เสยีหายทัง้หลาย เฉพาะอย่างยิง่การ
รักษาเราสมกับว่าตนเป็นที่รักอย่างยิ่ง ดังธรรมท่านกล่าวไว้นี้เป็นการรักษายากมาก 
ตลอดมาและตลอดไป เบือ้งต้นกอ็าศยัพ่อแม่พีเ่ลีย้งคอยเลีย้งดทูางอาหารการเป็นอยู ่
หลบันอน พอเตบิโตขึน้มาบ้างกส่็งเข้าโรงเรียนเพือ่ช่วยเหลอืทางความรู้วชิาความฉลาด 
อันเป็นเครื่องมือทางอาชีพ แต่กรณีที่รักษาตัวเพื่อเป็นคนดีมีศีลธรรมในใจ ตลอด
ความประพฤติไม่เป็นภัยแก่ตนและสังคม นี่เป็นกรณีที่ส�าคัญมากส�าหรับภูมิมนุษย์
อันแท้จริง

 การปกครองตนให้ด�าเนินการครองชพี และความประพฤตโิดยอรรถโดยธรรม 
ไม่น�ายาพิษคือสิ่งที่ผิดมาเผาผลาญตนและผู้เกี่ยวข้อง เป็นภาระส�าหรับผู้รักตนไม่มี 
วันเวลาเบาเลย แต่ผลคือความสุขความเย็นใจนั้น ย่อมเป็นโอชารสที่ฝังลึกอยู่ในใจ
ไม่มวัีนจืดจาง ผู้ปกครองตนด้วยวธิน้ีีเป็นผู้มชีีวติอนัสดชืน่ และมคีวามสะดวกราบร่ืน 
ตลอดไปทั้งปัจจุบันและอนาคต การรักษาตนเพื่อความชุ่มช่ืนเบิกบานตลอดไปน้ี 
เป็นการประกนัความปลอดภัยของตวัไปทกุระยะกาล น้ีแลทีนั่กปราชญ์ท่านชมเชยว่า 
เป็นความรักตนแท้ ไม่ท�าความด่างพร้อยเสียหายใส่ตัวเอง หลับและตื่นก็เป็นสุข  
ยังเป็นอยู่หรือตายไปเม่ือไรก็เป็นสุข ค�าว่าสุคติน้ัน คือสมบัติอันพึงพอใจของคน 
ผู้รักตนและรักษาตนด้วยวธิดีงักล่าวมา แต่การรักษาตนให้เหมาะสมตามธรรมทีท่่าน 
สอนไว้นั้น รู้สึกยากที่จะมีท่านผู้สนใจอย่างแท้จริง อาจเห็นว่าไม่ส�าคัญแล้วมองข้าม 
ตนไปเสยี การมองข้ามตนซึง่เป็นคนทัง้คนอนัอยูใ่นความรับผิดชอบของตนตลอดกาล  
จึงเป็นการผิดพลาดอย่างน่าใจหาย เพราะความเห็นตนไม่ส�าคัญ ก็เท่ากับเป็นคน
หมดความส�าคัญในตัวอย่างสิ้นเชิง ความเห็นชนิดน้ีเป็นความเห็นที่เป็นภัยแก่ตน 
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อย่างไม่มจุีดทีห่มายว่าจะมีวนัเวลาเจอความสขุได้ ถ้าเป็นรถกไ็ม่มพีวงมาลยัและเบรก  
ถ้าเป็นสตัว์ก็ไม่มเีจ้าของคอยให้ความปลอดภยั ซึง่ไม่แน่ว่าจะไปเจอเขยีงและหม้อน�า้ร้อน 
ที่เดือดพล่านเข้าเมื่อไร ถ้าเป็นไข้ก็หมดทางรักษา เพียงอยู่คอยวันคอยคืนไปเท่านั้น 
ผู้ไม่ประสงค์จะพบเหน็เหตกุารณ์ทีน่่าสลดสงัเวชและหมดหวงั เพราะความทอดอาลยั 
ในตวั จึงควรมองดูตนให้มากกว่ามองสิง่อืน่ใดในเวลาทีค่วรมองได้อยูข่ณะน้ี เม่ือผ่าน 
กาลอันงดงามน้ีไปแล้วจะไม่มีโอกาสได้มอง หากรีบฉวยโอกาสเสียแต่บัดน้ีจะเป็น 
ผู้มีหวังในการพึ่งตนได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต แม้จะอยู่ในโลกกับมนุษย์ไปนาน 
เพียงไร ความพึ่งตนก็มีหวังพึ่งได้ดังใจหมายตลอดกาลนานเพียงนั้น

 สิ่งที่มีคุณค่าในโลกๆ อาจเห็นว่าเงินทองกองสมบัติและสิ่งที่ตนรักชอบและ 
พึงพอใจทั้งหลายอันเป็นของนอกกาย อาจมิได้คิดว่า “ตนแลเป็นที่รักสงวนอย่างยิ่ง
และเป็นสิง่ทีมี่คณุค่าเหนือสิง่อืน่ใดในโลก” จึงพาให้มองข้ามตนอยูเ่สมอแทบทกุเวลา 
นาทีก็ว่าได้ สิ่งที่ตนพึงหวังทั้งหลายจึงพลอยพลาดหวังไปเร่ือยๆ ไม่ค่อยประสบ 
ดังใจหมาย ถ้าปักใจลงเชื่อตนตามหลักธรรมว่าเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งมวลแล้ว  
ทั้งสมบัติภายในคืออริยสมบัติ มีศรัทธา ศีล หิริโอตตัปปะ เป็นต้น อันเป็นเครื่อง
ประดบัใจกายวาจาให้เป็นสขุงามตาทางมรรยาท ทัง้สมบตัภิายนอกมเีงินทองข้าวของ
ชนิดต่างๆ เป็นต้น อนัเป็นเคร่ืองบ�ารงุร่างกายและประดบัเกยีรต ิเหล่าน้ีย่อมจะเป็นมา 
มีมาเพราะความขวนขวายในทางที่ชอบ การแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็ไม่ท�าให้ผู้อ่ืน 
ได้รับความบอบช�า้และเจ็บใจ แสวงหาด้วยความขยนัหมัน่เพยีรตามหลกัของผู้เชือ่กรรม 
ว่ามีหาต้องมีได้เมื่อสิ่งนั้นๆ มีอยู่ การแสวงหาทรัพย์ภายในก็ไม่เกียจคร้าน เพราะ 
ผู้เชือ่กรรมต้องเชือ่ผลของกรรม คอืผลงานของตวัทีก่�าลงัประกอบกระท�าอยู ่การรักษาตวั 
เพือ่หลบหลกีจากความหายนะต่างๆ กพ็ยายามตลอดไป การประกอบงานอาชีพกท็�าไป 
ด้วยความหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับงานและผลของงานจริงๆ 

 เม่ือความมัน่ใจได้ปักลงในความเชือ่ตนและในทรัพย์ภายในภายนอก ไม่ส่ายแส่ใจ 
ไปอ่ืนแล้ว ตัง้หน้าประกอบกระท�ากจิการตามเจตนาไม่ลดละ คณุธรรมคืออริยทรัพย์
ก็ไหลมา สมบัติเงินทองของมีค่าต่างๆ ก็ไหลมาหาตนอันเป็นต้นเหตุของงานนั่นแล 
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และก็ตนนั่นแลเป็นเจ้าของของสมบัตินั้นๆ ทั้งเป็นเจ้าของ ทั้งเป็นผู้เสวยผล ไม่จน
ทัง้ชาตน้ีิและชาตหิน้า ทกุสิง่ทกุอย่างไหลมารวมลงในความรักตนและรักษาตนทัง้สิน้  
กลายเป็นผู้หมดความกังวลหม่นหมองทั้งปัจจุบันและอนาคต เพราะอ�านาจแห่งการ
ขวนขวายโดยชอบธรรมดังกล่าวมา จึงขอมอบไว้กับทุกท่านที่รักตนน�าไปพิจารณา 
และด�าเนินตามธรรมทีถ่กูทางแห่งความรกัตนทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนไว้ เราจะเป็น
ผู้ที่ภูมิใจตลอดกาลไม่มีทางสิ้นสุดแห่งความหวังพึ่งตน ซึ่งผิดกับการหวังพึ่งตนโดย
วิธีท�าลายตนด้วยการประพฤติตามอ�าเภอใจ หรือตามอ�านาจแห่งความอยากที่ให้ท�า 
ให้แสวงหาสิ่งผิดๆ เป็นไหนๆ

 ความคิดแบบสุกเอาเผากินนั้น เป็นความคิดที่สั้นเกินกว่าภูมิมนุษย์ที่มีปัญญา
ประจ�าชาติประจ�าสันดานมาแต่ก�าเนิดเกินไป ไม่สมควรน�ามาใช้ในชาติภูมิมนุษย์เรา  
จะมาท�าลายภมิูมนุษย์เราซึง่เป็นภูมสิงูมาด้วยวาสนาบารมอียูแ่ล้วให้เสือ่มทรามลงไป  
ร้ายกว่าสตัว์ผู้เป็นสตัว์อยูแ่ล้วซึง่เป็นภมูทิีโ่ลกไม่ถือกนั แต่มนุษย์ทีเ่ป็นชาตภิมูอินัสงูส่ง 
เตม็ตวัน้ีโลกถือกัน เม่ือไปท�าสิง่ทีต่�า่ทรามแบบสตัว์ผู้ไม่รู้ด ีชัว่ บญุ บาป นรก สวรรค์  
เช่นน้ัน เพราะมนุษย์กับสัตว์ผิดกันอยู่มาก ประหน่ึงอยู่คนละโลก แม้จะอยู่ร่วม
หลังคาเรือนกัน เช่น สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงในบ้าง เป็นต้น จะมีกี่ตัวก็เป็นการประกาศ 
ตัวมันเองอยู่ด้วยรูปร่างลักษณะกิริยาท่าทางประจักษ์ตาประจักษ์ใจของมนุษย์ 
ทั่วๆ ไป ไม่มีใครสงสัยว่ามันเป็นมนุษย์ แต่มนุษย์ท�าตัวลดฐานะลงสู่ความเป็นสัตว์  
ด้วยความรู้ความเห็นและความประพฤติที่ต�่าทรามนั้น รู้สึกจะมีทางทราบกันได้ยาก  
เพราะกายก็เป็นมนุษย์เราดีๆ น่ีเอง ถ้าไม่แสดงกิริยาออกให้เห็นพอจะทราบได้ 
นอกจากนักปราชญ์เท่าน้ันท่านทราบได้ และท่านคิดเร่ืองเหล่าน้ีมาก่อนคนในโลก  
ทัง้ทีท่่านอาจเกิดทหีลงัของโลกบางสมยักม็ ีดังท่านแสดงไว้ในธรรมว่า มนุสสตรัิจฉาโน  
มนุสสเปโต มนุสสมนุสโส มนุสสเทโว เป็นต้น ซึ่งแปลเอาความย่อๆ ว่า คนเป็น
สัตว์เดียรัจฉานในร่างมนุษย์ คนเป็นเปรตในร่างมนุษย์ คนเป็นมนุษย์เต็มภูมิของ
มนุษย์ คนเป็นเทพเจ้าในร่างมนุษย์ ดังนี้ ข้อความแห่งธรรมเหล่านี้ยกออกจากค�าว่า 
มนุษย์เพยีงค�าเดยีวเท่าน้ัน แยกออกเป็นต่างๆ ตามแต่ใจของมนุษย์น้ันๆ จะหนักไป 
ในทางใดมาก
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 มนุสสติรัจฉาโน ตามความหมายของธรรมท่านว่า กายเป็นมนุษย์ แต่ใจเป็น
เหมือนใจสัตว์ กิริยาที่แสดงออกไม่รู้จักสูงต�่า ไม่รู้จักเคารพในบุคคลและสถานที ่
ทีค่วรเคารพนับถอื ตืน่นอนขึน้มากม็เีพยีงหาอยูห่ากนิไปวนัหน่ึงๆ ไม่สนใจกบัคณุงาม 
ความดีและความประพฤตอินัดงีามใดๆ เพยีงหาใส่ปากใส่ท้องกินอิม่แล้วกน็อนเหมอืน 
สกุรตวัอ้วน ไม่ได้สนใจไยดีกบัศลีกบัทานการไหว้พระสวดมนต์ บาปบญุเป็นอย่างไร 
ไม่เข้าใจและไม่สนใจอยากทราบด้วย แต่กย็งัดีทีไ่ม่ไปเทีย่วก่อกวนบบีคัน้ผู้อืน่ให้ได้
รับความทกุข์เจ็บใจ เพยีงประพฤตไิปตามนิสยัเฉยๆ มนุษย์ทีม่นิีสยัและความเป็นไป 
ดังที่ว่ามานี้ ท่านเรียกว่า มนุสสติรัจฉาโน

 มนุสสเปโต ท่านว่ากายเป็นมนุษย์ แต่ใจเป็นใจเปรตใจผี เที่ยวก่อความ 
เดือดร้อนแก่ผู้อืน่ให้เป็นฟืนเป็นไฟไปด้วยไม่มีประมาณ พอลกักล็กั พอจ้ีกจ้ี็ พอปล้น 
ก็ปล้น พอคดโกงก็คดโกงเอา พอตบตาได้ก็ตบตาเอา พอได้ด้วยวิธีใดเป็นเอาดะไป 
ไม่เลือกหน้าว่าเป็นอินทร์เป็นพรหม พอยุแหย่ก่อกวนให้คนที่สนิทหรือสามัคคีกัน 
แตกร้าวจากกนักย็แุหย่ พอยแุหย่ให้เขาเป็นถ้อยเป็นความกนัพอมทีางหารายได้จาก
เรื่องถ้อยความก็เอา พอหลอกซื้อหลอกขายได้ก็หลอกเอา ชอบแสวงหารายได้ด้วย 
วิธีการต่างๆ จากบุคคลที่ควรได้ไม่มีประมาณ มีร้อยสันพันคม คว�่ากินหงายกินได้ 
ขดูกนิบบีคัน้กนิอย่างสดๆ ร้อนๆ กไ็ด้ ชนิดดกักบัเหมอืนเขาดกักบัหนูกไ็ด้ แสดงตวั 
เป็นคนทุกข์จนก็ได้ เป็นเสี่ยใหญ่ก็ได้ เป็นข้าราชการทหารต�ารวจหรือพลเรือนก็ได้ 
ท�าเป็นคนเซ่อๆ เหมือนคนบ้าคนบอก็ได้ ท�าเป็นปราชญ์ฉลาดทางศีลทางธรรมก็ได้  
ท�าเป็นเหมือนคนแก่เซ่อซ่าที่น่าสงสารก็ได้ เข้ากับผู้คนหญิงชายหนุ่มสาวเฒ่าแก่ก็ได้  
เข้ากับทางราชการงานหลวงก็ได้ ไปคนเดียวก็ได้ ไปกับหมู่กับพวกมากๆ ก็ได้  
ตามแต่เหตุการณ์พาให้เป็นไป ไม่อั้นไม่จน ยังมีวิธีการอีกมากมายหลายกระทง  
แต่อธิบายพอเป็นข้อคิดเล็กน้อยเพ่ือท่านที่สนใจใคร่ธรรมได้พิจารณา ซึ่งอาจมีอยู่ 
กบัทกุคน อย่างน้อยกอ็ย่างใดอย่างหน่ึงในบางขณะจิต แม้ผู้เขียนเองกย็อมรับว่ามไีด้ 
อย่างน้อยก็ในบางขณะจิต หรืออาจมากกว่านั้น

 มนุสสมนุสโส ท่านว่ากายเป็นมนุษย์ ใจก็เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบ รู้ที่สูง 
ที่ต�่า รู้สถานที่ที่ควรเคารพนับถือ รู้อดีตอนาคตที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อตนและ
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ส่วนรวม รู้ดี ชั่ว บาป บุญ นรก สวรรค์ และนิพพาน ว่าจริงตามหลักธรรมที่สอน
มนุษย์ให้รู้ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของตน รู้ท่านรู้เรา รู้ผู้ใหญ่รู้ผู้น้อย รู้ผู้มคุีณมาก
คุณน้อย รู้กตัญญูกตเวที สมภูมิของมนุษย์ที่ควรรู้ควรปฏิบัติไม่บกพร่อง พร้อมทั้ง 
หน้าที่การงานของมนุษย์ควรท�าไม่ควรท�า รู้กิจที่ควรท�าแก่ตนทั้งปัจจุบันและอนาคต 
เป็นผู้สนใจใฝ่ธรรมเช่นเดียวกับสนใจในชีวิตของตนที่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา  
ไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนธรรมที่อัจฉริยมนุษย์แสดงไว้โดยถูกต้อง เคารพนับถือพระไตรรัตน์ 
เสมอด้วยชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิต และยอมสละเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา 
ได้ตลอดเวลา ไม่เหยียบย�่าท�าลายสิ่งที่โลกถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษและเทิดทูนไว้ 
บนดวงใจตลอดกาล มีความเป็นอยู่อย่างมีความหมาย ไม่ปฏิเสธสิ่งที่นักปราชญ์
รับรองโดยสวากขาตธรรม และยนิดปีฏบิตัติามทัง้ทีค่วรละและควรบ�าเพญ็ไม่ประมาท  
ไม่ลบล้างความจริงทีมี่อยูด่ัง้เดมิ และไม่เปลีย่นแปลงแก้ไขสิง่น้ันๆ เอาตามทฐิขิองตน  
มีความเป็นอยู่หลับนอนอย่างง่ายๆ ไม่ก่อความกังวลใส่ตนในสิ่งที่ไม่จ�าเป็นและ 
หาประโยชน์มิได้ เป็นผู้เชื่อถือและไว้ใจได้ในค�าที่ได้ตกลงกับใครไว้ โดยไม่ต้องท�า 
สัญญาผูกมัดเหมือนทั่วๆ ไป เพราะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเคร่ืองพาด�าเนินความ
สมบูรณ์อยู่แล้ว พูดอะไรแล้วเป็นค�าสัตย์ค�าจริงไม่มีปลิ้นปล้อนหลอกลวง คนที่มี
ลักษณะนี้ท่านเรียกว่า มนุสสมนุสโส เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเต็มภูมิแห่งมนุษย์

 มนุสสเทโว ท่านอธบิายไว้ในภมูต้ิน มลีกัษณะเหมอืนมนุษย์ที ่๓ แต่มีคณุธรรม
พิเศษกว่ากันขึ้นไปอีกบ้าง คือมีเมตตาจิตสูงกว่ามนุษย์ที่ ๓ ขึ้นไปเป็นล�าดับ ค�าว่า 
เทพนี้ หมายถึงจิตใจเหมือนพรหมหรือยิ่งกว่านั้น ถึงขั้นวิสุทธิธรรมวิสุทธิเทพด้วย 
ในบางรายที่ควรเป็นได้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเทวธรรม มีหิริโอตตัปปะ เป็นต้น คือ
มีความละอายและสะดุ้งกลัวต่อบาปอยู่เสมอ มีเมตตาจิตเป็นความโอบอ้อมอารีต่อ 
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีธรรมเป็นที่ตั้ง มีธรรมเป็นใหญ่บนหัวใจ เคารพธรรมเหมือน 
ชีวิตจิตใจ หวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรม หรือจะเรียกว่าผู้มีธรรมพาอยู่ ธรรมพาไป  
ธรรมพาท�ากิจการทุกอย่าง ถ้าธรรมเห็นว่าไม่ควรแล้ว เป็นไม่ยอมท�า ไม่ยอมฝืนท�า 
ต่อไป แม้จะอาศัยขันธ์เป็นอยู่ในโลกเหมือนมนุษย์ทั่วๆ ไป แต่มิได้ถือโลกหรือ 
เอาโลกเป็นใหญ่บนหัวใจ มีจิตใจผ่องใสไม่ขุ่นมัวโดยโลภะ โทสะ โมหะ หรือราคะ 
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โทสะ โมหะ ตามรายของมนุษย์ประเภทน้ีปฏบิตับิ�าเพญ็ถงึ ซึง่มียิง่หย่อนกว่ากนัเป็น
รายๆ ไป นี้กล่าวตามล�าดับคุณธรรมเริ่มมาแต่จ�าพวกมนุสสมนุสโส สูงขึ้นไปจนถึง 
มนุษย์วิสุทธิเทพคือพระอรหันต์ในร่างแห่งมนุษย์ ฉะนั้น มนุสสเทโวจึงพิสดารและ
ละเอียดขึ้นไปจนสุดขีดแห่งความละเอียด ทั้งนี้อยู่ในความสามารถของมนุษย์จะท�า 
ให้ได้ให้ถึงได้ ไม่เหลือวิสัยของแต่ละรายจะพยายามตามความสามารถของตน 
นอกจากรายทีเ่ป็นกรณพีเิศษเท่าน้ัน ดงัน้ัน ศาสนธรรมน้ี ผู้เขยีนจึงมีความเชือ่ถอืและ
เคารพเลือ่มใสอย่างสดุยอดเลย ไม่มกีารแบ่งรับแบ่งสูเ้ก่ียวกบัมรรคผลนิพพานซึง่เป็น 
สวากขาตธรรมอย่างถึงใจ แต่ส่วนปลีกย่อยอาจมีลัทธิต่างๆ แทรกเข้ามาแฝงอยู่บ้าง  
น่ันจ�าต้องพจิารณาเป็นกรณพีเิศษ ไม่สามารถอาจเอือ้มไปเหมาเอามาเป็นความเช่ือถอื
หมดทีเดียว แม้จะมีท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาต�าหนิ ก็ยอมรับว่าไม่สามารถ ดังที่เขียนไว้นี้ 

 ค�าว่า ความเชื่อ นี้ ความเชื่อธรรมเป็นที่ตายใจกว่าความเชื่อในสิ่งใดๆ ในโลก  
และเป็นความเชื่อที่มีความสุข โดยไม่ต้องระวังว่าจะมีการกลับกลอกหลอกลวง 
เหมอืนความเชือ่ในสิง่ต่างๆ แม้ในวงผู้ปฏิบตัธิรรมด้วยกนั พดูกนักเ็ชือ่ถอืและตายใจ
ได้ตลอดไม่ต้องระวัง จึงกล้าพูดและกล้าเขียนอย่างไม่ละอายว่า ความเชื่อธรรม 
เป็นยอดแห่งความเชื่อทั้งหลายในโลก

 ผู้เชื่อธรรมเป็นผู้สบาย หลับและตื่นก็เป็นสุข เชื่อสุดขีดแห่งธรรมก็มีความสุข 
สดุขดีแห่งใจ ไม่มคีวามสขุใดจะเสมอเหมอืนใจทีเ่ชือ่ต่อธรรมอย่างสดุขดี น่ีแลแดน
แห่งความสขุอนัสดุยอดคอืความเชือ่ธรรมสดุยอด ไม่มีความสขุใดในโลกไหนจะเสมอ 
ความเชื่อและความสุขประเภทน้ี เราทุกคนเคยเช่ือสิ่งต่างๆ มาจนนับไม่ถ้วน 
คณนาไม่จบ และเคยถกูหลอกจากความเชือ่ในสิง่น้ันๆ มาแล้วมากมายเช่นเดียวกนั 
แต่ลองหยิบยกเอาความเชื่อเหล่าน้ันหรืออย่างใดอย่างหน่ึงที่เห็นว่าเด่นๆ ในจิตที่
ได้เคยรับผลจากความเชื่อนั้นมาแล้วมาเทียบกับความเชื่อในธรรมประเภทสุดยอดนี้ 
ลองดู ความเช่ืออันไหนจะมาสามารถต่อยอดข้ึนไปอกียิง่กว่าค�าว่าสดุยอดน้ี ความเช่ือน้ัน 
ยังจะมีอยู่อีกไหม ท�าสิ่งใดก็ดีที่จะเห็นผลเป็นความสุขอย่างเด่นๆ ชนิดไม่จืดไม่จาง
ไม่เบือ่หน่ายหลงลมื เหมอืนความเชือ่ผลทีเ่กดิจากการปฏิบตัธิรรมน้ีจะมไีหม ส�าหรับ
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ผู้เขียนยอมรับว่าไม่เห็นและไม่มี เหมือนความเชื่อผลของการปฏิบัติธรรมทั้งๆ ที่ก็ 
ท�าอยู่ นอนอยู่ ไปอยู่ มาอยู่ เล่นอยู่ จริงอยู่ เหมือนโลกทั่วๆ ไป ด้วยเหตุนี้จึงได้ 
ปลงทฐิมิานะ ยอมรับเชือ่และปฏบิตัติามศาสนธรรมของพระพทุธเจ้า และขอถวายตวั 
เป็นพระพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา โดยไม่มีปัญหาใดๆ มาขัดแย้งใจได้ เพราะ
ได้เคยเห็นโทษแห่งความเชื่อในสิ่งต่างๆ มาด้วยความปักใจ เพราะความหิวโหยเป็น
ผู้น�าฉุดลากไปอย่างไม่มีเหตุผลเป็นเคร่ืองยับยั้งพอได้ตั้งตัวต่อสู้ความเชื่อมั่นน้ันๆ  
ให้ผ่อนตัวมามากต่อมาก จนกล้าพูดได้ว่าไม่พ้นถูกหลอกถูกต้มจากความเช่ือน้ันๆ 
ฉะน้ัน ความเชือ่ในสิง่ใดๆ ก็ตาม เม่ือมทีัง้ผลดแีละผลช่ัวแฝงข้ึนมาให้เจ้าตวัต้องรับ
เสวยอยูไ่ม่วาย จึงอดจะน�ามาทดสอบเทยีบเคยีงดตู้นสายปลายเหตไุม่ได้ เพือ่หาทาง 
เลือกเฟ้นและหลีกเลี่ยงความเชื่อในสิ่งและประเภทน้ันๆ พอมีทางเอาตัวรอดบ้าง  
ไม่ยอมเข้าไปเป็นตัวประกันรับรองโดยถ่ายเดียว ท่านที่เคยผ่านความบอบช�้ากับ 
ความเชื่อประเภทต่างๆ ที่มีต่อสิ่งต่างๆ มามาก ซึ่งถ้าจะมีการพิสูจน์กันบ้างก็พอได้
เหตุได้ผลกับมัน และพอจะแยกความเชื่อประเภทสังหารท�าลายจิตใจและทรัพย์สิน
เหล่านั้นออกท�าประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นได้บ้างแล้ว ถ้าไม่ยอมตัวสละเป็นสละตาย
ต่อมนัแบบไม่สนใจทีจ่ะคิดต่อสูเ้พือ่แก้ไขไปเท่าน้ันซึง่สดุวสิยัในตวัเอง ไม่มีทางแก้ไข
และไม่มีใครช่วยได้

 สรุป ในบรรดาความเชือ่ทีเ่คยเกิดเคยมใีนใจมาเป็นประจ�า และเคยให้ผลผิดๆ 
ถูกๆ มาเป็นล�าดับจนถึงปัจจุบัน พอถือเอาความได้ว่า ความเชื่อธรรมเป็นความเชื่อ
ทีไ่ม่ต้องระวงัภัย ผลกไ็ม่ท�าให้เกดิความเดอืดร้อนเสยีใจในภายหลงั นอกจากได้รับ
ความปลืม้ปีตติามล�าดับของความเชือ่และการปฏิบตัขิองตน จนกลายเป็นความเชือ่ที่ 
ฝังใจถอนไม่ขึน้เท่าน้ันถ้าคดิจะถอน แต่มไิด้คดิว่าจะถอน นอกจากจะย�า้ความเช่ือน้ัน
ลงให้แน่นจนตายไปด้วยกัน เพื่อเป็นความสุขชนิดไม่กลับกลอกเท่านั้น เพราะเป็น 
ความเชื่อที่ฉุดลากคนขึ้นจากหล่มลึก และยกขึ้นสู่ที่ปลอดภัยหายห่วงโดยประการ 
ทัง้ปวง เร่ืองความเชือ่ในสิง่ต่างๆ ของแต่ละคนน่าจะเรียกได้ว่าเป็นอจินไตย ไม่มใีคร 
จะสามารถพรรณนานับได้ จึงเขียนลงเพียงเล็กน้อยพอเป็นเคร่ืองเทียบเคียงและ 
เลือกเฟ้นมาเป็นประโยชน์เท่าที่ควร ส�าหรับผู้เขียนซึ่งบวชอยู่กับศีล กินกับธรรม 
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มาจนเป็นเน้ือเป็นหนังอนัเดยีวกนักบัค�าว่า “ลกูพระ” แล้ว กเ็รียนตอบตามความรูส้กึ
ของลกูพระว่า “เชือ่ธรรม” แม้จะอาศัยอยู่กับโลกทีเ่ป็นมนุษย์ด้วยกนั โดยมากทีศ่รัทธา
ญาตโิยมมาเยีย่มเยยีนลกูพระ ต่างกม็าด้วยเจตนาหวงัดมีคีวามเคารพธรรม จึงไม่ค่อย
ปรากฏว่ามีท่านผู้ใดมาหลอกลวงต้มตุน๋ลกูพระให้เกดิความเสยีหายล่มจมไปทีจ่ะให้
เกดิความไม่เชือ่ระแวงใจและต�าหนิโลกว่าไม่ดหีลอกลวง จึงไม่ได้ค�ายนืยนัทัง้เช่ือและ
ไม่เชื่อมาแสดงเหมือนธรรมที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า จึงขอยุติเรื่องความเชื่อไว้เพียงนี้
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ศาสนธรรมคืออะไร
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ศาสนธรรมคืออะไร

 ศาสนธรรมคอืกล้องส่องทางด�าเนินของใจทัง้ใกล้และไกลไม่มีประมาณ เกีย่วกบั 
เหตกุารณ์ต่างๆ ทีมี่อยู่รอบตวั คุณและโทษเกดิจากการเคลือ่นไหวทางกาย วาจา ใจ  
ของมนุษย์แลสัตว์ เฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เป็นผู้ควรทราบสิ่งดีชั่วที่เกิดกับตัวและการ 
รับผลที่เกิดขึ้นจากการท�านั้นๆ การรับทราบและการดัดแปลงแก้ไขให้เป็นไปในทาง 
ที่ถูกที่ควร จึงเป็นเร่ืองของมนุษย์จะพึงสนใจ ไม่เช่นน้ันก็จะไม่พ้นการปักเสียบ 
ขวากหนามไว้ทิม่แทงตวัเองและผู้เกีย่วข้อง ความผิดทางกาย วาจา ใจ เป็นผลทีม่นุษย์ 
จะพึงยอมรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่จะทราบความผิดถูกช่ัวดีแห่งการกระท�า 
ของตนนั้น ต้องอาศัยหลักธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามเป็นเข็มทิศทางเดิน

 ในที่นี้จึงได้เขียนไว้ว่าศาสนธรรมคืออะไร คือความถูกต้องดีงามที่ท่านผู้รู้แจ้ง
เหน็จริงในเญยยธรรมทัง้ปวงประกาศสอนไว้ อนัเป็นเหมอืนกล้องส่องทางด�าเนินชวีติ
และวิถีจิต ซึง่คดิปรุงต่างๆ เก่ียวกบัอารมณ์ ทัง้ส่วนหยาบ ส่วนละเอยีด ทีแ่สดงออก
เพือ่ก่อเร่ืองราวนานาชนิดให้เจ้าตวัได้รับผลในทางไม่ดี ศาสนธรรมแสดงบอกอาการ
เคลื่อนไหวทางกาย วาจา ใจ ของสัตว์โลกไว้อย่างถูกต้องละเอียดลออทุกแง่ทุกมุม  
เพือ่ความสงบร่มเยน็แก่ตนและส่วนรวม ผู้รักสขุเกลยีดทกุข์จึงเป็นผู้ควรแก่ศาสนธรรม  
ซึ่งแสดงเหตุผลและความมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน โลกที่มีศาสนาประจ�าตน 
กเ็น่ืองจากไม่รู้ไม่สามารถจะปฏิบตัตินให้ราบร่ืนดงีามได้โดยล�าพงั ถ้าไม่มศีาสนธรรม
เป็นเครื่องส่องทางแห่งความประพฤติต่างๆ
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 คนตาบอดต้องอาศัยคนตาดีเป็นผู้พาเดิน คนโง่ต้องอาศัยคนฉลาดเป็นผู้พา
ด�าเนินกิจการต่างๆ คนเราที่มีกิเลสตัวเขลาๆ ครอบครองใจ แม้จะได้รับความนิยม 
ยกย่องหรือเสกสรรว่าฉลาดเพียงไร ก็คือบุคคลที่ยังโง่เขลาอยู่น่ันเอง ไม่สามารถ
ปฏิบัติตนให้มีความสุขความเจริญตามหลักธรรมได้เท่าที่ควรจะเป็น ความโลภ  
ความโกรธ ความลุม่หลงงมงาย ราคะตณัหาตวัคะนอง ซึง่ล้วนเป็นสิง่ทีพ่าให้สตัว์โลก 
โง่เขลาตลอดมา แม้สิ่งหน่ึงมิได้เบาบางลงเพราะความฉลาดตามหลักสากลนิยมกัน 
บ้างเลย เน่ืองจากกเิลสดงักล่าวกเ็ป็นความฉลาดตามหลกัสากลนิยมเช่นกนั จึงเข้ากนัได้  
อยู่กันได้สนิท ใครไม่คดิต�าหนิใคร แม้กเิลสประเภทต่างๆ จะส่งผลให้รับความทกุข์
ทรมานมากน้อยเพยีงไร กถ็อืว่าเป็นความถกูต้องของผู้รับผลตลอดไป เพราะไม่มีธรรม 
เป็นเคร่ืองพสิจูน์พอให้รู้พษิสงของมนั การวุน่วายวกวนอยูก่บัความทกุข์ต่างๆ ตลอด
เวลา เฉพาะอย่างยิ่งคือทุกข์ทางใจก็ยอมรับโดยเห็นว่าเกิดกับตน มิได้ค�านึงถึงเหตุ
ซึ่งเป็นตัวการยังผลให้เกิดขึ้นอยู่เสมอบ้างเลย

 ระหว่างโลกกับธรรม ระหว่างความรู้ทางสากลนิยมกับความรู้ทางธรรมนิยม 
และระหว่างวิถีทางเดินแห่งความรู้ทางสากลนิยมกับวิถีทางเดินแห่งความรู้ทางธรรม
นิยมนั้น จึงพอจะทราบได้ว่าต่างกันมาก โลกและความรู้ทางสากลนิยมหมุนไปตาม 
กระแส ส่วนธรรมและความรู้ทางธรรมนิยมมักหมุนทวนกระแสโลกเสมอ นับแต่ขั้น
เริ่มแรกคือธรรมขั้นต�่าจนถึงขั้นสูงสุด ซึ่งล้วนหมุนทวนกระแสโลกทั้งสิ้น

 พูดอย่างฟังง่ายๆ ผู้ไม่เคยเข้าใจศาสนา ไม่สนใจศาสนา และไม่เช่ือศาสนา  
จึงไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรม ความคิดการระบายออกทุกแง่ทุกมุม ย่อมปล่อย
ให้เป็นไปตามความสะดวกกายสบายใจเป็นประมาณ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรน้ัน  
เป็นราวกับโยนใบไม้สดเข้ากองไฟ เป็นเพียงแสดงอาการไปตามความทุกข์ที่ได้รับ 
ในขณะน้ันเท่าน้ัน ไม่ยอมเหน็โทษแห่งความทกุข์ ไม่สนใจค้นหาสาเหตทุีท่�าให้เกดิทกุข์  
ราวกบัไม่มคีวามหมายในตวัเองทัง้ปัจจุบนัแลอนาคต เกีย่วกบัความรับผิดชอบตวัเอง 
ในทางใดบ้าง เหมือนสัตว์ไม่มีเจ้าของฉะนั้น ท�าอะไรมักปล่อยตามยถากรรม ซึ่งผล 
ของความปล่อยตามยถากรรมน้ันเป็นสิ่งที่ลบไม่สูญ ผู้ท�าต้องได้รับแน่นอนตาม 
หลักกรรมหรือหลักธรรมนิยม
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 ส่วนผู้เข้าใจและเชื่อหลักศาสนาพร้อมกับความสนใจปฏิบัติตามศาสนธรรม 
ย่อมมีความระมัดระวังตัวเกี่ยวกับสิ่งที่คิดที่พูด ตลอดการกระท�าต่างๆ ที่เรียกว่า
ทวนกระแส ตั้งแต่ขั้นแรกนับถือและปฏิบัติเป็นต้นไป ตามข้ันภูมิแห่งธรรมและ 
ความสามารถแห่งเพศและวัยของตน ไม่น�าความอยากมาเป็นใหญ่เป็นประมาณ  
ยิง่กว่าความทีเ่หน็ว่าถกูต้องชอบธรรม ทัง้น้ีเพราะการเลง็ผลผิดถกูชัว่ดีทีต่นจะพงึรับ
จากการท�านั้นๆ ผู้มีศาสนธรรมเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องปกครอง จึงเป็นผู้มีเจ้าของ 
รับผิดชอบตวัเองตลอดไป ไม่ปล่อยตวัไปตามสิง่ทีจ่ะท�าให้เกดิโทษ ยากกท็น ล�าบาก
ก็ฝืน ฝืนจนติดนิสัยในธรรมที่ตนปฏิบัติบ�าเพ็ญ ไม่ยอมปล่อยให้ความชั่วตัวตาม
ยถากรรม เข้ามาเหยียบย�่าท�าลายศีลธรรมภายในตัวได้เลย ผลที่ได้รับจากการ 
ทวนกระแสความอยากทีม่กีเิลสเป็นเคร่ืองชักจูง ย่อมเป็นทีอ่บอุน่ สงบเยน็ใจทัง้ปัจจุบนั 
แลอนาคตที่เรียกว่า สุคโต ซึ่งผิดกับผู้ไม่มีศาสนาภายในใจอยู่มาก

 ศาสนธรรมคือเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจและความประพฤติของผู้เห็นโทษว่า 
เป็นโทษ เห็นคุณว่าเป็นคุณ ตามหลักธรรมสากลนิยมและปฏิบัติด�าเนินตาม จึงเป็น
เหมอืนผู้เดนิทางมีเขม็ทศิเคร่ืองชีท้างเดินได้อย่างพร้อมมูล ย่อมถงึจุดทีห่มายได้อย่าง
ราบรื่นปลอดภัย ผิดกับผู้ไม่เอาไหนอยู่มาก เพราะคนเรามีความหวังซึ่งเคยสร้างไว้ 
ในใจอย่างฝังลกึด้วยกัน เป็นเพยีงไม่ระบายออกมาให้ใครทราบเท่าน้ัน ความจริงแล้ว 
ภายในใจเต็มไปด้วยความหวัง จึงควรสร้างเหตุอันดีงามไว้เพื่อต้อนรับความหวังจะ
ไม่เสียใจในภายหลัง หากมีแต่ความหวังภายในใจ แต่มิได้สร้างเหตุอันดีงามเพื่อผล 
อนัพึงใจไว้ต้อนรับความหวงัเลยจะเสยีใจไม่น้อย ความหมดหวงัคอืความทกุข์ความ
เสียใจอย่างบอกไม่ถูก ใครเป็นผู้หมดหวังก็คือความเป็นผู้หาสารคุณอะไรไม่ได้ 
นอกจากจะคิดว่าตายเสียดีกว่า ทั้งที่ตายแล้วก็ไม่มีอะไรจะสนองความหวังให้ดีกว่า
เวลายังมีชีวิตอยู่ด้วยความหมดหวัง

 จิตนี้ถ้าลงได้พลาดท่าเสียทีไปแล้ว ก็มักจะพลาดไปเรื่อยๆ จนไม่มีสติปัญญา 
คิดอ่านพอยับยั้งตั้งตัวได้ ถ้าไม่คิดเสียแต่แรกคือบัดนี้ที่เป็นฐานะอันควรอยู่ ธรรม 
ท่านสอนไว้ว่า ควรท�าความดงีามแก่ตนเสยีแต่วนัน้ีดกีว่าวนัพรุ่งน้ี เพราะไม่อาจทราบ 
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ได้ว่าอปุสรรคหรืออนัตรายตลอดความตายอาจตามมาถงึตวัในวนัพรุ่งน้ีกไ็ด้ ผู้ก�าหนด
ชวิีตและความตายเอาเองคอืผู้ประมาทอย่างยิง่ ไม่สมควรแก่ชาวพทุธผู้เป็นปัญญาชน
ตามหลักศาสนาสอนเลย เพราะอุปสรรคและความตายของมวลสัตว์เป็นเสนาใหญ่ 
ซึ่งไม่มีใครอาจห้ามได้ จะรบด้วยสมบัติเงินทองก็แพ้ จะรบด้วยพลช้างพลม้าออก
ยาตราต่อสูก้แ็พ้ จะรบด้วยเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ประเภทต่างๆ กแ็พ้ จะรบด้วยปืนผา
หน้าไม้กระทั่งระเบิดนิวเคลียร์ก็แพ้ และแพ้อย่างหลุดลุ่ยตลอดไป ไม่มีหวังเอาชนะ
ความตายได้เลย ปราชญ์ท่านจึงมไิด้สอนให้ต่อสูเ้สนาใหญ่คอืความตาย ด้วยเคร่ืองรบ
เคร่ืองต่อสูด้้วยแบบดังกล่าว แต่สอนให้ต่อสูด้้วยสต ิปัญญา ศรัทธา ความพากเพยีร
ที่สร้างความดีโดยล�าดับไม่ท้อถอยปล่อยวางจนมีก�าลังพอตัว พญามัจจุราชหากกลัว
ก็พ่ายแพ้ไปเอง ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ทรงชนะพญามัจจุราชคือ
ความเกิดตายวกวนซ�้าซากด้วย ธรรมาวุธ มีสติปัญญา เป็นต้น
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โรคที่ชอบอยู่กับคน
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โรคที่ชอบอยู่กับคน

 มนุษย์นับวันมีมากขึ้นทุกเวลา ซึ่งล้วนแต่น�าปากท้องสิ่งรบกวนตัวเองและ 
ผู้เกี่ยวข้องมาเกิดด้วย ทุกข์ในลักษณะต่างๆ จึงเริ่มมีมาพร้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
การขวนขวายและความวุ่นวายเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นเหมือนกังหันที่หมุนรอบตัว 
มนุษย์ทกุคนหญงิชายผู้เกยีจคร้านและโง่เขลา ย่อมได้รับความทกุข์มากกว่าทีม่นุษย์ 
ผู้ขยนัและฉลาดจะพึงรับกัน เพราะอะไรๆ ไม่ทนัเขา สิง่ทีค่นขีเ้กยีจและโง่เขลาจะพงึได้  
กคื็อสิง่เป็นเดนทีค่นขยนัและฉลาดไม่ต้องการแล้วน่ันแล ฉะน้ัน ความเกยีจคร้านก็ดี  
ความโง่เขลาเบาปัญญาคือความไม่ชอบคิดก็ดี ควรนับเป็นของเศษเดนและกดถ่วง
ความสขุความเจริญของโลกด้วย ผู้ต้องการความเจริญจึงควรระวงัสิง่กดถ่วงทัง้สองน้ี 
ด้วยความขยันความหมั่นคิดอ่านไตร่ตรอง ดังธรรมท่านสอนว่า “อุฏฐานสัมปทา” 
เกิดเป็นคนในท่ามกลางแห่งโลกที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายเพื่อความอยู่
รอดด้วยการวิ่งเต้นขวนขวาย จึงควรเตรียมตัวเตรียมใจให้ถึงพร้อมด้วยความ 
ขยันหม่ันเพยีร ในหน้าทีก่ารงานทีต่นจะพงึท�าทกุๆ แขนง อย่าเป็นคนข้ีเกยีจเหน็แก่ตวั 
เอาแต่เล่นแต่กนิแต่นอน อนัเป็นการเสริมสร้างนิสยัไม่ดใีห้เจริญยิง่ขึน้จนท�าอะไรไม่ได้  
ผลทีพ่งึรับจากนิสยัเช่นน้ันกคื็อความทกุข์ความจนตรอก หาทางออกจากทกุข์ทีม่ดัตวั 
ไม่ได้ตลอดไป เพราะที่ยังมีนิสัยนั้นติดตัวอยู่

 ความจริงแล้วข้าศึกประจ�าตวัของมนุษย์เรากคื็อความโง่ ความเกยีจคร้าน ซึง่เป็น 
สหายกนัมาแต่กาลไหนๆ โรคชนิดน้ีมักเกดิกบัมนุษย์และตดิมนุษย์มากกว่าสตัว์อืน่ๆ 
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เพราะมนุษย์เราชอบเลี้ยงมันเต็มบ้านเต็มเมืองที่มนุษย์อาศัยอยู่ หากเป็นสินค้าหรือ
สตัว์เลีย้งต่างๆ กน่็าจะไม่มทีีเ่กบ็ไม่มทีีอ่ยูอ่าศัย เตม็ไปด้วยสหายทัง้สองน้ี แต่โรคชนิดน้ี 
ชอบมนุษย์เป็นเพือ่นเล่น เป็นอาหาร และเป็นบ้านอยูอ่าศยั เน่ืองจากเน้ือมนุษย์หอม  
กินอร่อยดีเป็นพิเศษ กินแล้วไม่เบื่อ อยู่แล้วเย็นสบาย ไม่ถูกรบกวนขับไล่ต่างๆ  
อยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่กับมนุษย์ เฉพาะอย่างยิ่งอยู่กับคนไทยสบายมาก เนื่องจาก
คนไทยมเีมตตาใจกว้างขวางเป็นพเิศษกว่าคนชาตอิืน่ๆ จึงพอจะอยูอ่าศยักบัคนไทย 
อย่างผาสุกไปได้นาน เฉพาะผู้เขียนแล้วได้ให้ความสะดวกร่มเย็นแก่โรคชนิดนี้มาก
ตลอดมา และน่าจะตลอดไปถ้าไม่ตายจากมันเสียเท่านั้น

 ยาแก้โรค ๒ ชนิดนี้ ได้แก่ ความขยัน อดทน บึกบึน ไม่ท้อถอยต่องานที่ชอบ 
ทุกกรณีดังที่กล่าวผ่านมา และความฉลาดที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าไตร่ตรองหา 
เหตผุลในแง่ต่างๆ ธรรมท่านว่า สต ิปัญญา ซึง่น�าไปใช้ได้ทกุกรณ ีโดยเป็นบทน�าว่า  
นิสมมฺ กรณ ํเสยโฺย ใคร่ครวญด้วยดก่ีอนแล้วค่อยด�าเนินกจิการทกุอย่าง ดทีีส่ดุแล  
ผู้ชอบความขีเ้กยีจอ่อนแอเป็นวมิาน ดงับทธรรมท่านว่า สขุสสฺานนฺตรํ ทกุขํฺ ผู้ชอบวมิาน 
ด้วยความเกียจคร้านบันดาลให้ จะตกนรกคือความทุกข์ในภายหลัง แต่ผู้ชอบ 
ความขยันหมั่นเพียรเป็นเพื่อนด�าเนินงาน ดังบทธรรมว่า ทุกฺขสฺสานนฺตรํ สุขํ ผู้ฝืน 
ตกนรกคือความทุกข์ด้วยความพากเพียรในงานต่างๆ ย่อมจะได้รับความสุขราวกับ
ขึ้นสวรรค์ในล�าดับต่อไป

 ดังนั้น ธรรมบทว่า อุฏฐานสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร  
กบับทว่า นิสมมฺ กรณ ํเสยฺโย จึงน่าจะสะดดุสะเทอืนใจพวกเราชาวพทุธพอขบัไล่นิสยั 
ขีเ้กยีจ นิสยัสกุเอาเผากินออกไปได้ นิสยัดงักล่าวน้ีส่วนมากมักเกดิจากความมกัง่าย
เหน็แก่ตวัเฉพาะหน้า ไม่คิดถึงส่วนใหญ่ซึง่ต้องอาศัยกนัอยูอ่ย่างแยกไม่ออก ว่าจะมี 
ส่วนเสียด้วยอย่างไรบ้าง จึงกลายเป็นโรคระบาดที่ต่างคนต่างเป็นด้วยความฝังลึก
ในนิสัย

 เมืองไทยเป็นเมืองเอกราชไม่เคยเป็นทาสของผู้ใดมานมนาน มีทรัพยากรใน 
ผืนแผ่นดนิมากมาย ซึง่ควรจะเป็นประโยชน์แก่คนไทยด้วยกนัอย่างสมบรูณ์เท่าทีค่วร 
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แต่กอ็ดคดิไม่ได้เกีย่วกบัการด�าเนินงานในด้านต่างๆ กลวัจะกลายเป็นทาสของคนอืน่ 
เพราะนิสัยดังกล่าวเป็นเคร่ืองท�าลายสิ่งที่จะพึงได้รับ ส�าหรับคนไทยผู้เป็นเจ้าของ  
จะกลายเป็นเศษเป็นเดนไปที่น่าทุเรศ เหตุที่สมบัติของเราเองจะกลับกลายมาเป็น 
เศษเดนให้เรารับนั้น น่าจะหนีจากผู้รับผิดชอบภายในวงงานนัน้ๆ ไม่ได้ โดยเห็นแก่ 
สนิจ้างรางวัลเพยีงเลก็น้อยตามนิสยัสกุเอาเผากนิ แล้วปล่อยให้ส่วนใหญ่ทีมี่คณุค่ามาก 
หลุดมือไป โดยไม่คิดเสียดายทั้งที่น่าเสียดายอย่างใจหาย นี่กล่าวเพียงเอกเทศแบบ
รวบรัดตดัตอนทีส่ดุ พอได้ช่วยกันพจิารณาและแก้ไขในสิง่ทีคิ่ดว่าจะเป็นภยัต่อสมบตั ิ
ส่วนรวมตลอดประเทศชาติซึ่งเป็นสมบัติของทุกคน ใครๆ ไม่ประสงค์อยากพบเห็น
ความร่อยหรอโยกคลอนและความล่มจมอนัจะพงึมแีก่บ้านสถานทีข่องตน หากต่างคน 
ต่างขนืคิดและท�าแบบคบัแคบเพราะความเหน็แก่ตวั และความสกุเอาเผากนิ ไม่ยอม
เหน็โทษของมัน ท�านองเอาตวัรอดเป็นยอดดี มัง่มศีรีสขุเฉพาะเรา ไม่ยอมแก้ไขและ 
เพกิถอนอยูแ่ล้ว ไม่เพยีงแต่สมบตัต่ิางๆ ดงักล่าวมาจะถกูดูดซมึให้หมดไปวนัละมากๆ  
ดังที่เป็นมาเลย แม้คนทั้งชาติก็กลัวจะเป็นท�านองเดียวกันไม่อาจสงสัย

 การกล่าวทัง้น้ีมิได้มุง่ต�าหนิตเิตยีนคนชาตใิดผู้ใด แต่กล่าวตามความจริงซึง่อาจ 
เป็นจุดบกพร่องและอาจเป็นจุดท�าลายส่วนรวมได้ เพื่อท่านผู้หวังความอยู่รอด
ปลอดภัยและมั่นคงได้ช่วยพิจารณาหาทางแก้ไขในตัวของแต่ละคน ซึ่งเป็นการแก้
ความคิดเห็น นิสัยและเศรษฐกิจของชาติไปในตัว อันเป็นจุดมุ่งหมายอยู่แล้ว

 ล�าพังขรัวตาผู้เขียนน้ีเพียงขออยู่อาศัยไปวันหน่ึงๆ พอถึงวันตายเท่าน้ันก ็
พอใจแล้ว มไิด้หวงัอะไรนอกจากหวัใจของประชาชนผู้มีส่วนเกีย่วข้องเป็นจ�านวนมาก 
อยากให้เป็นคนดีมีความสามัคคีและรักกัน เห็นความส�าคัญในการอยู่ร่วมกันและ 
มีเหตุผล นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ประจ�าตนทุกๆ คนไป ถ้าเป็นไปได้จึงได้เตือนพี่น้อง
ทั้งหลายพอเป็นข้อคิด โดยที่ขรัวตาบัว แม้เป็นพระก็คือคนของชาติ ซึ่งมีความทุกข์ 
สกุดิบเกีย่วข้องกบัประชาชนอย่างแยกไม่ออก วนัหน่ึงๆ มผู้ีไปเกีย่วข้องขอความปรึกษา 
และช่วยเหลือจ�านวนมากเรื่อยมามิได้ขาด แต่ละคนมีปัญหาต่างๆ กัน ซึ่งส่วนมาก 
มักไปปรับทุกข์ในแง่ต่างๆ กัน จนแทบฟังและตอบไม่หวาดไม่ไหว คนนั้นเป็นทุกข์
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ร้อนเพราะถกูเบยีดเบยีนด้วยเร่ืองต่างๆ เช่น ในวงงานบ้าง ด้วยเร่ืองถกูกลัน่แกล้งบ้าง 
ถกูคดโกงถกูรีดไถบ้าง ผู้บงัคบับญัชาล�าเอยีงไม่เป็นธรรมบ้าง เพราะหวัหน้ากอบโกย  
เมื่อไม่เล่นด้วยก็หาว่าอวดเก่งบ้าง หาว่าเป็นก้างขวางคอบ้าง แล้วมีเล่ห์กลต่างๆ  
เพือ่ให้อยูไ่ม่ได้บ้าง เพราะถกูบบีคัน้และกดขีต่่างๆ บ้าง เพราะเลยีแข้งปัดขานายไม่เป็น  
ท�างานตรงไปตรงมาก็ถูกหาว่าเย่อหยิ่งจองหองบ้าง เพราะประจบสอพลอไม่เป็น 
ตามนายที่ชอบคนประเภทนัน้ ท�างานแม้ไม่มีความผดิ แต่นายคอยหาแต่เรือ่งจบัผดิ  
เพื่อไล่ออกจากงานบ้าง เพราะนายเป็นคนหูเบาเชื่อง่ายโดยไม่สืบหาเหตุผลต้นปลาย 
คนดีสุจริตก็พลอยผิดไปด้วย เหล่านี้เป็นต้น

 ท่านผู้อ่านน่าจะพอทราบได้ เพราะเป็นผู้จัดเจนกบัเร่ืองเหล่าน้ีมาแล้ว เน่ืองจาก
เคยคลุกคลีกับเรื่องท�านองนี้มานาน จึงกรุณาสังเกตดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เคลือบแฝง
อยู่กับเร่ืองของแต่ละรายที่กล่าวมาน้ี ซึ่งเป็นทุกข์เกี่ยวกับงานในวงราชการแผนก 
ต่างๆ ทัว่ประเทศ ผู้เป็นต้นเหตใุห้เกดิเร่ืองเหล่าน้ีมจี�านวนมากเพยีงไรในแผนกของงาน 
ทั่วแผ่นดินไทย แม้จะไม่เป็นความจริงทุกเร่ืองไป แต่ก็พอสังเกตได้ว่ามิใช่ของด ี
และเป็นความเสียหายแก่ส่วนรวมได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการบั่นทอนก�าลังของ
ส่วนรวม ราวกับช่วยกันตัดแข้งตัดขา ตัดมือตัดเท้า อันเป็นส่วนส�าคัญของประเทศ
ให้ทุพพลภาพลงโดยล�าดับ จนสุดท้ายก็เหลือแต่ร่างซึ่งท�าอะไรไม่ได้ สรุปแล้วก็คือ  
ความเห็นแก่ตัวน่ันแลท�าลายสมบัติและความสามัคคี เพราะความเห็นแก่ตัวซึ่งมี
อ�านาจมาก จะไม่ค�านึงถึงสารคุณใดๆ แม้มีมากมาย

ภัยของชาติคืออะไร?

 ค�าว่า ภัย พอเอ่ยขึ้นเท่านั้นแม้ภัยยังไม่ปรากฏ แต่จิตใจฝ่อเหงาหงอยลงทันที 
ใครๆ จึงไม่อยากได้ยนิได้ฟัง ไม่ถงึกบัต้องเจอภยัแม้นิด ทีจ่ะกล่าวในทีน่ี่ซึง่เก่ียวกับ 
สงัคมมนุษย์ทีจ่�าต้องอยูร่วมกันตลอดไป จึงขอกล่าวในสิง่มนุษย์เคยเจอกนัอยูเ่สมอ
ในทีท่ัว่ไป สิง่น้ันคอืความเหน็แก่ตวั ความโลภไม่มีความอิม่พอ เม่ือความโลภมีมาก  
ท�าให้คนหมดยางอาย และอ�านาจ ๓ ตัวการน้ีแลเป็นภัยของมนุษย์ที่อยู่รวมกัน 
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ต้องเจออยู่เสมอ มนุษย์ซึง่เป็นสตัว์ขีข้ลาดต้องอาศัยกนัอยูต่ามนิสยั คงไม่มีใครทีอ่ยู ่
คนเดียวโดดเดี่ยวได้อย่างสง่าผ่าเผย โดยอาศัยอ�านาจสิ่งน่ากลัวทั้งสามน้ีพาอยู่ 
นอกจากคนตายเท่าน้ัน ต้องวิ่งหาญาติมิตรเพื่อนฝูงแบบตัวลอยแทบไม่ได้สติสตัง 
น่ันแล อ�านาจของสิง่ทัง้สามน้ันจะไม่มีความหมายใดๆ ทัง้สิน้ ขณะทีพ่รากจากหมูค่ณะ 
เพือ่นฝูงไปอยูล่�าพังคนเดยีว ฉะน้ัน ความเหน็คุณค่าของส่วนรวม ความสามัคค ีและ
ความรักกัน ความเห็นความส�าคัญของกันและกัน จึงเป็นเครื่องมือก�าจัดสิ่งสกปรก
ดงักล่าวได้ดี ผลคอืความผาสกุเยน็ใจเสมอหน้ากนั หากจะทกุข์เพราะเหตอุืน่กพ็ออด 
พอทนกันตามหน้าที่การงานและสิ่งเปลี่ยนแปลงรอบๆ ตัวทั่วไป โทษแห่งความด้อย 
ในความสามัคคี ด้อยในการเห็นความส�าคัญของกันและกัน ด้อยในความรักกัน 
เวลานี้ก็เริ่มแสดงตัวออกมาพอให้รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ บ้างแล้ว ถ้าขืนปล่อยให้ความ 
เหน็แก่ตวัความสกุเอาเผากนิ ซึง่ฝังนิสยัอย่างลกึลบัพาด�าเนินกจิการต่างๆ ก็น่าจะเข้า 
ท�านองที่ว่า คู่ศัตรูมาติดต่อว่าจ้างลูกจ้างในบ้านเพื่อฆ่านายของตน ความที่เห็นแก ่
ค่าจ้างรางวลัเป็นส�าคัญกว่านายทีม่พีระคณุแก่ตน รีบรับจ้างเขาฆ่านายของตนให้ตาย 
ด้วยความพอใจในเงินไม่กี่บาท โดยเห็นว่าได้ฟรีอย่างลอยๆ หรือว่าลาภลอยมาหา  
แม้กรณีอื่นๆ ที่มีอีกมากมายอันเป็นเร่ืองท�าลายสมบัติและคนทั้งประเทศให้ล่มจม
ฉิบหายในท�านองเดยีวกนักพ็งึเทยีบเคียงตามน้ี จึงท�าให้วติกกังวลต่อบ้านเมือง เพราะ
นิสัยของคนใจง่ายประเภทน้ี กลัวจะมีผู้คิดสนุกคันมือข้ึนมามาหลอกคนประเภทน้ี  
โดยว่าจ้างให้ตัดแข้งตัดขาตัดอวัยวะส่วนต่างๆ ของตนเสียเองเพื่อปรุงอาหาร 
รับประทาน จะไม่รีบรับปากนายจ้างผู้แสนฉลาด แล้วน�ามดีมาฟาดฟันตวัเองให้แหลก
เป็นจุณวจุิณไปอย่างง่ายดายละหรือ? เพราะความเหน็แก่ได้เงินเพยีงไม่กีบ่าทเท่าน้ัน 
จนลืมคิดค�านึงถึงความเสียหายส่วนใหญ่ คือชีวิตร่างกายของตนจะเป็นอย่างไรบ้าง 
คิดแล้วน่าเศร้าจริง จึงขอฝากปัญหาอันแสนเศร้าน้ีไว้กับท่านผู้อ่านทั้งหลายช่วย
พจิารณา ซึง่อาจเกิดผลดแีก่ส่วนรวมไม่น้อย หากช่วยกนัแก้ไขปัญหาน้ีได้ไม่ปล่อยไป 
ตามยถากรรมดังที่เป็นและทราบๆ กันอยู่

 คนไทยเมืองไทยเราไม่ใช่คนประเภทยถากรรม จึงไม่อยากพบเห็นความ
ยถากรรมเกิดขึ้นแก่คนไทย เพราะผลอันเกิดข้ึนจากความปล่อยตามยถากรรมน้ัน 
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เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแก่ใครทั้งสิ้น เฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธผู้มีสารคุณประจ�าใจ 
และความประพฤติ ตลอดศาสนาอื่นที่มีคุณธรรมเคร่ืองพึ่งพิงของใจในลักษณะ 
เดียวกัน หากเจอเข้าแล้วแม้ตัวเองก็น่าจะดูตัวเองไม่ได้ รู้สึกจะหมดคุณค่าสาระไป
เสียสิ้นราวกับนักโทษที่ถูกขังอยู่ในเรือนจ�า มองดูหน้าไหนไม่ว่าหญิงหรือชายก็มีแต่ 
นักโทษด้วยกัน ซึ่งหาความเจริญตาเจริญใจไม่ได้เลย ตลอดอิริยาบถที่เคลื่อนไหว 
ไปมา กินอยู่หลับนอน หากไม่พากันรีบๆ ระวังความเห็นแก่ตัวอันเป็นสื่อการรับจ้าง
เขาตดัอวัยวะเจ้าของ ซึง่เป็นสิง่ทีม่คีณุค่ามากยิง่กว่าเงินค่าจ้างเป็นไหนๆ เสยีแต่บดัน้ี 
ก็เท่ากับช่วยกันท�าลายตนและส่วนรวมตลอดประเทศให้ย่อยยับลงด้วยค่าจ้างเพียง
เล็กน้อย อันเป็นเหมือนยาพิษเครื่องสังหารท�าลายโดยไม่อาจสงสัย

 ส่วนรวมและประเทศชาติคืออวัยวะของตน เพราะเป็นส่วนใหญ่แห่งความเป็น
อยู่ของเราแต่ละคน ไม่เหน็แก่ได้ด้วยสนิจ้างรางวลัเพยีงเลก็น้อยทีจ่ะท�าส่วนใหญ่ให้ 
ล่มจมฉิบหายหากส่วนใหญ่ถูกท�าลายลงจะด้วยวธิหีรือกลอุบายใดกต็าม เราแต่ละคน 
ในประเทศจะทรงตัวอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยน้ัน 
ย่อมเป็นไปไม่ได้ เช่นเดยีวกบัต้นไม้ใหญ่ทีถ่กูโค่นล้มลง กิง่ก้านสาขาน้อยใหญ่ตลอด
ดอกผลของต้นไม้น้ัน จ�าต้องพนิาศไปด้วยอย่างไม่มีปัญหา ด้วยเหตน้ีุจึงไม่ควรภมูใิจ 
ที่ได้รับค่าจ้างรางวัลจากวิธีการแบบท�าลายตัวและส่วนรวมอย่างลึกลับมาแล้ว และ
พอใจที่จะเสาะแสวงเพื่อรับค่าจ้างรางวัลแบบน้ีอีกต่อไป ถ้าไม่อยากเห็นทั้งตัวและ
ประเทศชาติล่มจมตามเหตุแห่งความยถากรรม

ของสงฆ์อันเป็นสมบัติส่วนรวมของศาสนาทางพระวินัย

 ของสงฆ์ ทางพระศาสนาถือเป็นส�าคัญยิ่งกว่าของส่วนบุคคล ค�าว่าของสงฆ์ 
หมายถึงของส่วนรวมแห่งสงฆ์ของวัดนั้นๆ ทั้งสังหาริมทรัพย์ คือของที่เคลื่อนที่ได้  
เช่น เตียงตั่ง เก้าอี้ ม้านั่ง และวัตถุอื่นๆ เช่น เครื่องมือท�างาน มีมีด ขวาน จอบ 
เสียม เป็นต้น ที่ยกไปมาได้ ทั้งอสังหาริมทรัพย์ ของที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น กุฎี วิหาร  
ศาลาการเปรียญ ที่ธรณีสงฆ์ ที่สวนที่นา ที่กัลปนาที่สงฆ์ได้อาศัยเก็บดอกผลเพื่อ
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ประโยชน์แก่วัด รวมแล้วเรียกว่าของสงฆ์ ทางพระวินัยถือเป็นส�าคัญมากที่พระ 
ในวัดน้ันๆ จะพึงปฏิบัติตาม ใครจะท�าลายหรือน�าสิ่งหน่ึงสิ่งใดไปเป็นของส่วนตัว
ย่อมไม่ได้ นอกจากของสงฆ์ที่เป็นลหุภัณฑ์ที่สงฆ์จะพึงอุปโลกน์แจกพระให้เป็น 
ของส่วนตวัเพือ่น�าไปบริโภคใช้สอยได้ นอกน้ันทรงบญัญตัห้ิามมิให้พระรูปใดกต็าม 
น�าไปเป็นของส่วนตัว และปรับอาบัติหนักเบาไว้ตามชนิดสิ่งของที่มีราคามากน้อย 
โดยล�าดบั กระทัง่โทษหนักถงึขาดจากความเป็นพระกมี็ ค�าว่าของสงฆ์แล้ว ไม่ว่าชนิดใด 
พระวินัยถือเป็นส�าคัญ ใครจะไปแตะต้องล่วงเกินไม่ได้ จึงพอทราบได้ว่าของสงฆ์
เป็นสิง่ส�าคญัมากกว่าของบคุคล พระจึงต่างองค์ต่างช่วยกนัสงวนรักษาเร่ือยมากระทัง่ 
ปัจจุบัน ใครไม่อาจลบล้างพระวินัยได้ และไม่อาจท�าลายของสงฆ์ได้ นอกจาก 
พระเทวทัตที่กินไม่เลือก แม้พระศาสดาของตนก็ยังพยายามท�าลาย ไม่กลัวบาป

 การกล่าวทัง้น้ีเพือ่พวกเราได้ทราบความส�าคญัของสมบตัส่ิวนรวม ซึง่คนทัง้ชาติ 
ได้ยดึเหน่ียวอาศัยตลอดไปจนกว่าฟ้าดนิสลาย ผู้ตายกต็ายไป ผู้ยงัมีชวีติอยู่กช่็วยกัน 
บ�ารุงรักษาไว้ เพื่อความจีรังถาวรของสมบัติส่วนรวมนั้นๆ ตลอดคนทั้งชาติที่อยู่กัน
ด้วยความสามัคคีราวกับเป็นอวัยวะอันเดียวกัน ความมั่นคงของชาติอยู่ตรงที่คนใน
ชาตมิคีวามสามัคคกีนัน่ันแล มไิด้อยูท่ีต่่างคนต่างดิน้ ต่างคนต่างท�าลายความสามคัคี  
ต่างคนต่างจะเหาะบนิเอาตวัรอดเป็นยอดแห่งความฉลาด ถ้าอยากอยูร่อดให้รวมตวักนั 
ด้วยความรู้ความเห็น การกระท�าทุกอย่างอย่าให้แตกแยกกัน น่ีแลพลังแห่งความ 
อยู่รอดปลอดภัยของหมู่ชน

มนุษย์กับสัตว์ต่างกันอย่างไรบ้าง

 ถ้าเป็น มนุสสาตรัิจฉาโน จ�าพวกร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสตัว์กไ็ม่สูจ้ะต่างกนั 
อะไรนัก ผิดกันอยู่บ้างทีม่นุษย์ไม่มีหาง เป็นต้น เพราะความรู้ความเหน็ความประพฤติ 
หน้าทีก่ารงานเป็นไปในทางต�า่ทราม มไิด้เป็นไปตามวสิยัของมนุษย์ทีค่วรจะเป็นเยีย่ง
มนุษย์ผู้ดีทั้งหลาย ตื่นนอนขึ้นมาก็มีแต่เที่ยวเตร็ดเตร่เร่ร่อนและก่อความเดือดร้อน 
ร�าคาญให้แก่ผู้อื่นด้วยการกระท�าที่เป็นภัยแก่สังคม ค�าว่าสารคุณ ไม่เคยสนใจไยดี
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ที่จะปฏิบัติบ�าเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่โลก นอกจากท�าตนเป็นคนรกโลกขวางโลก 
ที่มนุษย์ผู้ดีทั้งหลายเอือมระอาเป็นอาจิณ มนุษย์ประเภทน้ีมีคุณค่าไม่ต่างจาก 
สัตว์บางชนิดนักเลย มิหน�าเน้ือหนังมังสายังสู้สัตว์ไม่ได้ ตายแล้วยังกลัวเป็นเปรต
เป็นผีมาหลอกเขาเสียอีก ส่วนเนื้อหนังของสัตว์ที่ตายแล้วน�าเข้าตลาดเป็นสินค้าขาย
ได้ราคางามเพื่อเป็นอาหาร แม้เวลามีชีวิตอยู่บางประเภทยังน�ามาใช้การงานได้

 มนุษย์ที่ต่างจากสัตว์เพราะมีศักด์ิสูงโดยทางจิตใจใฝ่ธรรม ตลอดจนความ
ประพฤติการแสดงออกที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น สังคมได้อาศัย  
ดงัพระพทุธเจ้าเป็นตวัอย่าง ในโลกทัง้สามไม่มใีครมเีมตตากรุณาอนัลกึซึง้กว้างขวาง  
และบ�าเพ็ญประโยชน์แก่โลกได้อย่างกว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้า ผู้เป็นอัจฉริย- 
มนุษย์เลย ความรู้กม็าก ความฉลาดแหลมคมกล็กึซึง้ ความสามารถกม็าก การกระท�า 
ทุกกรณีก็ทรงท�าจริง รู้ก็ทรงรู้จริง ไม่รู้ชนิดหลอกตัวเองเหมือนความรู้ชนิดขุยไม้ไผ่ 
ซึง่เกิดขึน้มามากน้อยคอยแต่จะท�าลายตวัเองและผู้อืน่ให้หลงงมงายบ่ายเบีย่งไปทาง 
ความฉิบหายล่มจม การสัง่สอนโลกกท็รงสัง่สอนด้วยความถกูต้องตายตวั ไม่มผิีดพลาด 
คลาดเคลื่อนเลื่อนลอยชนิดมีแต่ฝอยหาเอาความจริงได้ยาก ดังที่โลกเป็นกัน 
ประจ�านิสยั ด้วยอ�านาจแห่งความจริงจังทกุพระอาการของพระพทุธเจ้าทีม่ต่ีอมวลสตัว์ 
ด้วยความบริสุทธิ์พระทัย จึงทรงมีผู้เคารพนับถือมากผิดคนธรรมดาสามัญทั่วๆ ไป 
อยู่มากราวฟ้ากับดิน ค�าว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ที่ออกจากดวงใจของพุทธบริษัท 
ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จึงมีมาก แทบพูดได้ว่ากระเทือนทั่วโลกมนุษย์และเทวดา 
มาแต่ครั้งพุทธกาลจนปัจจุบันไม่มีเสื่อมคลายหายสูญ และยังจะมีต่อไปอีกนานกว่า
นิสัยมนุษย์ผู้นับถือศาสนธรรมจะสิ้นสูญพันธุ์ไป นอกจากนั้นยังท�ารูปเหมือน เช่น  
พระพทุธรูปขนาดต่างๆ ไม่มปีระมาณตามสถานทีต่่างๆ ไว้สกัการบชูา ทัง้ประจ�าสถานที ่
นั้นๆ มีโบสถ์วิหาร เป็นต้น และมีไว้เป็นสมบัติส่วนตัว รวมแล้วไม่ทราบว่ากี่ร้อย 
กี่พันล้านองค์ ทั้งในและนอกประเทศไทย บรรดาที่นับถือพระพุทธศาสนา บรรดา 
มนุษย์ในโลกจะมีใครทีไ่ด้รับความเชือ่ ความเคารพนับถอื ความระลกึถงึพระคณุมาก 
เหมือนพระพทุธเจ้า แน่ใจว่าไม่มี ทัง้น้ีเพราะอ�านาจแห่งสวากขาตธรรม ทีต่รัสไว้ชอบ
ทุกบททุกบาท ทุกคาถาบาลี ในวงพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่ควรแก่
อุปนิสัยความสามารถของสัตว์โลก ไม่คลาดเคลื่อนจากความจริงนั่นแล 
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 ความจริงมนุษย์เรา ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อค�าสั่งสอนของท่านเหมือนเชื่อ 
กิเลสจอมโกหกซึง่อยูภ่ายในใจทีค่อยผลกัดันตวัเองให้ไปสูค่วามหายนะอยูต่ลอดเวลา  
ก็พอมีทางแก้ไขเพื่อหาทางออกจากความหม่นหมองร้องครางได้บ้าง ไม่จมอยู่กับ 
ความทุกข์กายทรมานใจดังที่เป็นอยู่ทั้งพิภพตลอดไป เช่นเดียวกับโรคที่มียาคอย
บ�าบัดรักษา ย่อมจะพอมีทางหายได้ไม่ก�าเริบรุนแรงเหมือนโรคที่ไม่สนใจต่อหมอ
และยารักษา ซึ่งสุดท้ายก็ไปไม่รอดต้องจอดจม เพราะเหตุนี้ศาสนธรรมจึงเป็นธรรม 
จ�าเป็นต่อจิตใจและความประพฤตขิองมนุษย์เราผู้มีโรคมดืบอดปกปิดก�าบงัภายในใจ 
ไม่มีเวลาสว่างสร่างซา เช่นเดียวกับยาและหมอมีความจ�าเป็นต่อคนไข้ฉะนั้น

 ค�าว่ามนุษย์ต่างจากสตัว์ กต่็างตรงทีม่นุษย์เรามศีาสนธรรมประจ�าใจเป็นเคร่ือง
แสดงออกต่างจากเขาน่ันเอง นอกจากน้ีไม่ควรไปแสดงความกล้าหาญอวดตัวว่า
ตนต่างจากสัตว์และดีกว่าสัตว์ จะถูกเขาหัวเราะเอาจะว่าไม่บอก เผ่ืออยู่ไม่เป็นสุข 
หลุกหลิกไปเจอสัตว์ตัวส�าคัญและมีหางเข้า เขาคว้าหางออกมาอวดว่า น่ีถ้ามนุษย์ 
เก่งจริงสมขี้คุยอวดตัวว่าดีกว่าสัตว์ เก่งกว่าสัตว์จริงละก็ ลองเอาหางมาอวดกันซิว่า 
ตัวเก่งจริง แต่ความรู้ความประพฤติยังสู้พวกข้าไม่ได้ จะมาอวดหาสมบัติอะไร  
ไม่นึกอายพวกข้าที่มีหางบ้างหรือ แถมเขายังสั่งสอนเสียอีกด้วยความสงสารมนุษย์
จ�าพวกที่ชอบคุยโม้โอ้อวดแต่สู้เขาไม่ได้ว่า พวกแกเป็นมนุษย์ก็ควรปฏิบัติตัวให้สม 
ศักดิ์ศรีของมนุษย์บ้าง อย่างน้อยพองามตาและอยู่กับเพื่อนมนุษย์ผู้ดีได้ อย่าพากัน
สิน้ท่ามาแย่งงานของสตัว์ไปท�า การฉกลกัขโมย การเบยีดเบยีน การเอารัดเอาเปรียบ  
การกดัฉีกกนักินด้วยพลการโดยไม่มเีหตผุลอรรถธรรม เพราะความเหน็แก่ไส้แก่พงุ 
ของตัวผู้เดียว ไม่ค�านึงถึงศีลธรรมความผิดถูกชั่วดีบ้างเลยน้ัน เป็นงานของสัตว ์
ผู้อาภัพเช่นพวกข้าที่ท�ากันเป็นประจ�า เพราะไม่มีความรู้ความสามารถท�าให้ดียิ่งกว่า 
ที่เป็นอยู่เวลาน้ีได้ ไม่เหมือนมนุษย์ที่มีความรู้ความฉลาดกว่าสัตว์ ไป๊ ไปท�างาน 
ของมนุษย์ที่มีดีกรีสมศักดิ์ศรีและภูมิของมนุษย์โน้นซิ มนุษย์น่ะโลกถือว่ามีใจสูง  
ความประพฤติการกระท�าจึงควรให้สูงส่งไปตามจิตใจที่ได้รับการอบรมจาก
มนุษยธรรมของมนุษย์ทัง้หลาย ค�าว่า มนุษยธรรม ได้แก่อะไรล่ะ? เท่าน้ียงัตอบพวกข้า 
ไม่ได้อกี แล้วกนั มนุษย์ยงัไงน่ี อย่างย่อกไ็ด้แก่ เบญจศลี เบญจธรรม ละซ ิทีม่นุษย์ 
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ส่วนมากพากันหลับหูหลับตาท�าอยู่ทุกวันน้ีไม่ใช่เบญจศีล เบญจธรรม มันเป็น 
ข้าศึกที่ลบล้างธรรมเหล่าน้ันต่างหาก ถ้ายังขืนมาแย่งงานพวกข้าไปท�าอยู่ไม่หยุด 
เดี๋ยวนายยมบาลร�าคาญมามัดตัวไปอย่างสดๆ ร้อนๆ เพราะทนดูไม่ได้ที่มนุษย์มา
แย่งงานและที่อยู่ของสัตว์ จะว่าพวกข้าไม่เตือน ที่นายยมบาลท�าอย่างนั้นก็ชอบแล้ว  
ไม่ง้ันพวกข้าจะไม่มีทีอ่ยูอ่าศัย และจะพากนัอดตายเพราะมนุษย์เลวมาแย่งทีอ่ยูแ่ละ 
อาชีพหากิน สัตว์ต้องเป็นสัตว์และอยู่ตามประสาสัตว์ มนุษย์ต้องเป็นมนุษย์และอยู่
กับพวกมนุษย์ด้วยกัน อย่ามาแทรกแซงสัตว์ อายเขาบ้าง และรีบพากันไปท�างาน 
ของมนุษย์ที่มีคุณค่าสาระอันสูงส่งกว่าการมาแย่งงานอาชีพของสัตว์เช่นพวกข้าไปท�า  
พอได้ชมเชยบ้างว่า มนุษย์ว่าง่ายสอนง่าย สมเขาฉลาดจริง ไม่หยิ่งว่าตัวมีอ�านาจ 
ถ่ายเดียว ยังฟังเสียงสัตว์ขอร้องบ้าง มนุษย์พวกนี้ต่อไปเขาอาจดีขึ้น เพียงพวกเรา
บอกเขายังท�าตามไม่ดื้อด้านสันดานต�่าทรามดังนี้

 ที่แสดงทั้งน้ีเพราะมนุษย์เราซึ่งต่างจากสัตว์ มิใช่ต่างเพราะความไม่มีหาง 
ไม่มีเขา ไม่มีเขี้ยวยาวเหมือนสัตว์ แต่ต่างเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดในทางที่เป็น 
ประโยชน์แก่ตนและสงัคม มนุษย์มีศาสนธรรมเป็นเคร่ืองประดับและเทดิทนู มศีลีธรรม 
เป็นแนวทางด�าเนินและปฏิบัติบ�าเพ็ญ การแสดงออกของมนุษย์มีเหตุและผลเป็น
เครื่องรับรอง รู้จักดี รู้จักชั่ว รู้จักสูง รู้จักต�่า หยาบ ละเอียด รู้จักสถานที่ บุคคล 
ที่ควรเคารพนับถือ ไม่อาจเอื้อมในที่ต�่า-สูง มีระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณ ี
อันดีงามของมนุษย์เป็นเคร่ืองด�าเนิน มีกฎหมายข้อบงัคับ มศีีลธรรมเป็นเคร่ืองเตอืน
สติปัญญาให้ระลึกรู้ในสิ่งที่ควรไม่ควร มนุษย์อยู่ที่ใดไปที่ใดจึงต่างจากสัตว์ ซึ่งเขา 
ไม่มธีรรมดังกล่าวเป็นเคร่ืองปฏบิตัดิ�าเนิน หากมนุษย์ไปท�าแบบสตัว์เข้าจึงเลวกว่าสตัว์ 
ผู้ไม่รู้ประสา เพราะมนุษย์รู้ทุกอย่างที่สัตว์ไม่รู้ไม่สามารถท�าได้

 มนุษย์จึงมีคุณค่าด้วยคุณธรรมภายในใจและความประพฤติหน้าที่การงาน 
ที่ชอบตามก�าหนดกฎหมายและศีลธรรม มิได้อยู่ที่เน้ือหนังมังสาเหมือนสัตว์ 
ทัง้หลาย ความงามอย่างเยน็ตาเยน็ใจของมนุษย์เราน้ัน งามทีก่ริิยามรรยาท อธัยาศัย  
การประพฤตติวัอยูใ่นกรอบประเพณแีละศีลธรรมอนัดงีาม มไิด้งามทีรู่ปโฉมโนมพรรณ  
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ซึ่งเป็นเพียงงามนอกถ่ายเดียวดังที่บุรุษสตรีตาฝ้าฟางทั้งหลายเข้าใจกันและชมเชย 
ลุ่มหลงจนลืมยางอายที่เป็นนิสัยด้ังเดิมของมนุษย์ถือกันมาอย่างฝังใจ (บุรุษตา 
ฝ้าฟางต้องนับหลวงตาผู้เขียนเข้าด้วยเว้นไม่ได้ รูปเรื่องจะไม่สมบูรณ์) 

 ความถือรูปร่างเป็นของสวยงามอย่างเดียว ไม่ค�านึงถึงคุณสมบัติอันเป็นสิ่งที่
มีค่ามากประจ�ามนุษย์หญิงชาย จึงมักเป็นเคร่ืองส่งเสริมจิตใจให้เห่อเหิมไปในทาง 
ต�่าทราม มีกามารมณ์เป็นเรือนใจและคุกรุ่นเผาไหม้อยู่ภายในหัวใจตลอดเวลา  
เมื่อมากเข้าก็มักฉุดลากคนให้ประพฤติตัวในทางที่ผิดโดยปราศจากยางอาย ยิ่งกว่า
นั้นก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของโลก ไม่มีอะไรเสียหายเพราะกามารมณ์ ทั้งที่กามารมณ์
พาให้สุนัขเป็นบ้าจนนับไม่ถ้วนมาแล้ว หากจะยังดีแข็งแกร่งอยู่ได้ กามารมณ์กลืน
ไม่ลงก็อาจมีมนุษย์จ�าพวกเดียวเท่านั้น

 อนัตวักามารมณ์น้ันไม่เสยีหายไม่สญูหาย คงร้องเพลงสนุกเพลนิอยูบ่นหวัใจคน 
โดยไม่มีกาลสถานที่ว่าจะอายและกลัวใครๆ และยิ่งนับวันเจริญพอกพูนขึ้นบน
หัวใจคนจนสามารถปกคลุมหรือกดหัวมนุษย์ที่เคยมียางอายให้กลายเป็นสัตว์ใน 
ร่างมนุษย์ทีห่มดยางอายไปได้ไม่สงสยั บทเวลามนัท�าพษิคือผลเสยีหายกม็าเสยีหาย 
ที่คนผู้เป็นทาสมันน่ันแล การส่งเสริมความงามทางรูปโฉมจนลืมตัวยั่วกิเลสกัน 
อย่างเพลิดและให้เพลินนี้ หากจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ก็น่าจะแสดงผลให้โลก
ได้รับความสงบร่มเย็นมานานแล้ว เท่าที่ปรากฏก็มีแต่ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอันเป็น 
ลทัธนิิสยัคนไม่ได้สตยิบัยัง้พอให้งามตาบ้างเท่าน้ัน แสดงออกให้โลกเหน็อย่างเปิดเผย  
ซึ่งเป็นที่น่าสลดสังเวชและทุเรศใจว่า โลกแห่งมนุษย์ที่อยู่ในสมัยคนเรียนมากรู้มาก
ฉลาดมาก แต่ผลกลับมีแต่เรื่องกามารมณ์เต็มบ้านเต็มเมือง แทนที่จะมีสิ่งที่เป็น 
สารคุณสมกับสมัยคนฉลาดมีมาก

 การส่งเสริมความงามทางรูปร่างอย่างออกหน้าออกตาน้ัน ย่อมเป็นการยงัจิตใจ
ของคนทกุเพศทกุวยัให้เห่อเหมิลมืตวัลมืตาย และห่างเหนิต่อความสงบร่มเยน็ออกไป 
ทุกวัน ผิดกับการส่งเสริมทางคุณสมบัติ ความประพฤติมรรยาทอันดีงามอยู่มาก  
ซึ่งเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่เด็กๆ และคนทั่วไปได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
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 เร่ืองกามารมณ์น้ีเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของบุคคลและสัตว์ทั่วไปไม่บกพร่อง  
พอจะมาสัง่สอนกนัอย่างออกหน้าออกตา ซึง่แทนทีจ่ะเป็นผลดกีลบัเป็นผลเสยี ทัง้เป็น 
การขายหน้าและประจานตวัเองให้โลกพลเมอืงดหีวัเราะชนิดเออืมและเศร้าเปล่าๆ ทัง้น้ี
เพราะต่างคนต่างมี ต่างคนต่างรู้ ต่างคนต่างปฏิบัติ โดยธรรมชาติมันบังคับไปในตัว  
ยากที่จะฝืนได้ถ้าไม่เก่งจริง มนุษย์และสัตว์ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานแสนนาน 
จนถึงปัจจุบัน ไม่สูญพันธุ์ไปในระหว่าง ก็เพราะต่างคนต่างรู้และปฏิบัติต่อสิ่งน้ี 
ด้วยความพอใจและถกูต้องเร่ือยมา จึงไม่ปรากฏว่ามนุษย์และสตัว์ขาดตลาด ย่ิงนับวนั 
จะมากขึ้นจนจะหาโลกให้อยู่ไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเต็มไปด้วยมนุษย์ซึ่งเป็นนักรู้นัก
ฉลาดในทางนี้อย่างพอตัวด้วยกัน

ฤดูสงกรานต์หมา

 สุนัขหน้าเดือน ๙ เดือน ๑๐ คือเดือนสิงหา-กันยา ซึ่งเป็นฤดูที่เขาคึกคะนอง 
รู้สึกดูผิดหูผิดตามากกว่าเวลาปกติธรรมดา (สุนัขทางภาคอีสาน) ฤดูดังกล่าวนี้สุนัข 
ไม่อยูต่ดิบ้าน ทัง้ทีเ่ป็นสตัว์ทีช่อบตดิเจ้าของและเฝ้าบ้านด ีเวลาปกตทิีเ่ขาไม่คกึคะนอง  
สุนัขบ้านอื่นเดินผ่านหน้าบ้านไม่ได้ เป็นต้องวิ่งไล่กวดและรุมกัดกันใหญ่เชียว  
แต่พอเจ้ากามารมณ์ตืน่นอนเท่าน้ัน ต่างตวัต่างออกจากบ้านวิง่ว่อนหากนัทัง้ตวัผู้ตวัเมีย  
โดยไม่มีเวลาค�่าคืนเช้าสายบ่ายเย็นใดๆ ทั้งสิ้น เสียงเห่าหอนและกัดกันอึกทึก 
ครึกโครมตลอดเวลา แทบเยือ่หจูะขาด สมองจะแตก เพราะทนต่อเสยีงพวกน้ีไม่ไหว  
ไม่ว่าบ้านใครราวกับเปิดโล่งไว้เลย สัตว์พวกน้ีวิ่งเพ่นพ่านเข้าออกไปมาหากันได้ 
ตลอดเวลา ไม่มใีครและตวัใดหงึหวงห่วงใยบ้านเรือนของตนเลย เป็นเวลาทีเ่ปิดโอกาส 
ให้กันเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย ที่เรียกว่าฤดูสงกรานต์หมา ข้าวปลาอาหารที่เคย
กินตามเวลาหลังเจ้าของรับประทานแล้ว แต่เขาไม่สนใจยิ่งกว่างานสงกรานต์ของเขา  
บางตัว ๒-๓ วันจะโผล่หน้ามาบ้านหาเจ้าของสักครู่หน่ึง เอาอาหารให้ทันก็ได้กิน 
ให้ไม่ทันก็หายเงียบไปเลย ขณะที่มาบ้านมองดูตัวซูบซีดผอมโซหนังห่อกระดูก  
เดนิงุ่มง่ามต้วมเตีย้มเซหน้าเซหลงั เพราะความหมดก�าลงัและขาดอาหารไปหลายเวลา 
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หู ตา จมูก ปาก ขาดวิ่นฉีกขาดเลอะไปหมด ตามแข้งขาล�าตัวไม่มีชิ้นดี เต็มไปด้วย
รอยแผลเก่าแผลใหม่ที่ต่อสู้กันเพราะแรงของกาม

 เมื่อฤดูบ้ากามารมณ์ผ่านไปแล้ว บางตัวก็ตายเพราะแรงกัดฉีกกัน บางตัวก็
หอบร่างมาบ้าน เจ้าของมองเห็นสงสารต้องหายามาใส่แผลให้พอรอดไปได้ บางตัว 
กเ็ป็นบ้ากามและตายไปเลย ปีหน่ึงๆ ในฤดูน้ีหมาเสยีและหมาตายไปมาก ทีย่งัมชีวีติ
รอดกลบัมาบ้านก็ราวกบัลอกคราบใหม่ เจ้าของต้องรกัษาแผลให้เขาแทบล้มแทบตาย  
ส่วนตวัพรานๆ ในการล่าสตัว์และเฝ้ารักษาบ้านด ีซึง่เจ้าของรักมากด้วยแล้ว ไปโดน 
หมัดคู่ต่อสู้เข้าหลายๆ หมัด เวลารอดตายกลับมาบ้านเจ้าของต้องเป็นภาระใหญ ่
ในการพยาบาลรักษา ทั้งนี้จะเป็นหมาชนิดใดก็ตามซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน เจ้าของ 
ต้องรักสงสารเช่นเดียวกันและจ�าต้องสงวนรักษา อนัจัดว่าเป็นภาระหนักใจไปทางหน่ึง  
ไม่น้อยกว่าภาระและความกังวลทางด้านอื่นๆ

 ฤดปูกตทิีก่ามารมณ์นอนหลบั สนัุขกป็กตไิม่ค่อยวุน่วายส่ายแส่เทีย่วโน่นเทีย่วน่ี 
และกัดกันพอให้เสียหมาดังฤดูที่กล่าวมา จึงพอทราบได้ว่ากามารมณ์เป็นสิ่งยั่วยวน
กวนใจสตัว์โลกด้วยเล่ห์กลต่างๆ จนตามไม่ทนัและเสยีตวัไปเพราะมนัจนนับไม่ถ้วน 
แม้แต่สัตว์ก็ไม่เว้นที่จะถูกเกลี้ยกล่อมให้หลงเพลินและกัดฉีกกันจนถึงเป็นถึงตาย
ด้วยอ�านาจของมัน

 มนุษย์เราเป็นสตัว์ฉลาด การส่งเสริมกามารมณ์อย่างออกหน้าออกตาจนกลายเป็น 
สนิค้าหารายได้รายรวยจากมนั โดยไม่ค�านึงคุณค่าของมนุษย์ทีจ่ะเสยีไปเพราะมนัน้ัน  
น่าจะส่อให้เหน็ว่าความรู้ความฉลาดของเรายงัไม่สงูพอกบัภูมแิละศกัด์ิศรีของมนุษย์ 
จึงไม่อาจแยกสิง่เหล่าน้ี (กามารมณ์) ออกปฏิบตัใิห้ละเอยีดสขุุมกว่าเขาได้ ยงัต้องไป 
หยิบยืมวิชาเขามาใช้อย่างออกหน้าออกตา ทั้งที่มนุษย์ไม่เหมือนสัตว์ การท�าเช่นนั้น
เป็นการส่งเสริมจิตใจที่เต็มไปด้วยสิ่งเหล่าน้ันอยู่แล้วให้ก�าเริบรุนแรงยิ่งขึ้น ผลที ่
ตามมากคื็อความเสยีคนอย่างแก้ไม่ตกถ้าไม่แก้ทีต้่นเหต ุคนใด บ้านใด เมืองใด หรือ 
โลกใดกต็าม ทีช่อบส่งเสริมกามารมณ์ด้วยวธิกีารต่างๆ โดยเหน็ว่าร�า่รวย เป็นความสขุ 
ความสนุกร่ืนเริงโดยไม่ค�านึงผลเสียหายอันใหญ่หลวงที่จะตามมาอยู่แล้ว คนน้ัน 
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บ้านน้ัน เมอืงน้ันต้อง โดนภัยพบิตัหิาความสงบสขุมไิด้ แต่จะเตม็ไปด้วยความยุง่เหยงิ
วุ่นวายนานาประการ ซึง่ลงท้ายกคื็อการกดัฉีกกนัด้วยการแย่งอ�านาจวาสนาบญุญา- 
ภิสมภาร โดยสันดานอันต�่าทรามน่ันแล อาวุธสุนัขที่ต่อสู้กันมีเพียงเขี้ยวกับก�าลัง  
ส่วนอาวธุของคนมร้ีอยแปดชนิด ท�าอันตรายกนัได้ไม่มปีระมาณ จนหาทางสิน้สดุยตุไิม่ได้ 
ถ้าไม่ยอมเห็นโทษของมัน แล้วปฏิบัติตามหลักของพลเมืองดีมีศีลธรรมเป็น 
เขม็ทศิทางเดนิ ซึง่จะพอมทีางสงบเยน็ได้โดยล�าดบั เพราะธรรมเป็นยาแก้โรคภายใน
ชนิดต่างๆ มีโรคบ้ากาม เป็นต้น

การศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และมีธรรมในใจ 

คนเราย่อมเห็นใจกันไปเอง

 ไม่มีอะไรจะเป็นเคร่ืองสมัครสมานใจและกายของมวลมนุษย์ให้แนบสนิทกัน
ได้ยิ่งกว่าธรรม ใจมีธรรม ใจย่อมอ่อนโยนไปเองตามล�าดับที่ธรรมมีในใจมากน้อย  
สิง่ทีท่�าให้แสลงแทงใจทัง้ตนและผู้อืน่สตัว์อืน่น้ัน ล้วนแต่ข้าศกึทีแ่ทรกสงิอยู่ภายในใจ 
โดยที่ผู้นั้นๆ ไม่อาจทราบได้ มิหน�ายังกล่อมให้คนลืมตัว เข้าใจว่าตัวมีราค�่าราคา 
สูงกว่ามนุษย์เดินดินกินข้าวด้วยกันเสียอีก ทั้งที่ตัวมันกล่อมคนเองไม่มีราค�่าราคา
อะไรเลย ถูกท่านผู้ฉลาดในธรรมประณามและขับไล่เรื่อยมาจนปัจจุบัน

 สิ่งที่จอมปราชญ์ค้นพบน้ันคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอ่อนโยนนุ่มนวลมาก 
ดังที่กล่าวมา จึงขอได้เชื่อปราชญ์ผู้รู้เห็นของจริงคือธรรม และน�าของจริงมาสั่งสอน
โลกเถิด จะเกิดความสงบสุขประจักษ์ใจ นับแต่ตัวเอง ครอบครัวผัวเมีย ลูกเต้า
หลานเหลน ญาติ มิตร เพื่อนฝูง สังคม ตลอดวงราชการแผนกต่างๆ จะกลายเป็น 
คนละโลกขึ้นมาในท่ามกลางแห่งผู้ปฏิบัติธรรมน้ันๆ เพราะธรรมเป็นธรรมชาติ
พอดีสม�่าเสมอคงเส้นคงวาอยู่ตลอดมา ผู้มีธรรมจะเป็นผู้รู้จักประมาณในทุกสิ่งที ่
เกีย่วกบัตน การกนิก็รู้ประมาณความพอด ีการจับจ่ายใช้สอยกรู้็ประมาณความพอดี 
การนุ่งห่ม การแต่งเนื้อแต่งตัวก็รู้จักประมาณความเหมาะสมส�าหรับตน ธรรมหาก 
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สะกิดใจให้ระลกึรู้ว่าอะไรพอดไีม่พอด ีอะไรควรไม่ควร และพยายามแก้ไขดดัแปลงไป
ตามนั้น จนกลายเป็นความพอดีกับสิ่งเกี่ยวข้องทั่วๆ ไป

 สิ่งที่น่าอับอายคนต่างชาติเขาอยู่เสมอไม่จืดจางก็คือการซื้อ ซื้อไม่อั้น มีอะไร
ผ่านเข้ามาพานสายตาเป็นต้องซือ้ ซือ้อย่างไม่มปีรานีปราศรัย ซือ้อย่างไม่คิดไม่ตรอง
ว่าเงินจะหมดไปมากน้อยเพียงไร สิ่งของนั้นเป็นอย่างไร จ�าเป็นไหม ซื้อจนเป็นนิสัย
ขึ้นสมอง ถ้าไม่ได้ซื้อต้องปวดหัว กินยาแก้ปวดก็ไม่หายถ้าไม่ได้ซื้อเสีย พอซื้อแล้ว
และเงินเกลีย้งกระเป๋าแล้วหายเองไม่ต้องกนิยา น่ีนับว่าเป็นนิสยัจะพาให้เดก็ๆ เสยีไป
ด้วยได้โดยไม่ต้องสงสยั กับการแต่งตวัโก้หรู และมักจะโก้หรูตลอดกาลสถานทีด้่วย 
ไม่ทราบเฉพาะเวลานอน เวลาอาบน�้า เวลาเข้าครัว จะโก้หรูอยู่ในห้องนอน ห้องน�้า 
และห้องครัวหรือเปล่า ตอนนี้เรียนไม่ถึง

 เคร่ืองนุ่งห่มใช้ไม่กี่หนก็ทิ้ง แล้วหาซื้อใหม่ทั้งที่ก็เป็นคนๆ เดียวกันน่ันแล 
จะเอามาประดับตกแต่งอย่างไรกค็อืคนๆ น้ันอยูโ่ดยด ีจะให้มนัแปลกต่างจากคนๆ น้ัน
ไปเป็นคนไหนกันอีก เคยเป็นอยู่อย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้น จะให้ยิ่งขึ้นไปด้วยยศถา
บรรดาศักดิ์เพราะการแต่งตัวโก้หรูก็เป็นไปไม่ได้ ดีไม่ดีอาจจะเป็นท�านองเขาแต่งตัว
ให้ลิงก็ได้ โดยใส่เสื้อกางเกง ใส่ถุงน่องรองเท้า ใส่หมวกที่ทันสมัยๆ อย่างเต็มยศ
ให้มัน แล้วจึงโยนลิงตัวนั้นเข้าสู่สังคมมนุษย์ดูจะเป็นอย่างไรบ้าง ฐานะมันจะดีและ
กลายเป็นคนขึน้มาได้ไหม เฉพาะลงิน้ันคงโอ่อ่าร่าเริงแน่นอน เพราะความดีใจภมูใิจ 
แต่มนุษย์เล่าจะเห็นมันเป็นอย่างไร น่ากลัวจะหัวเราะกันฟันแห้งนั่นแล นี่ก็เกรงเขา
จะหวัเราะพวกเราเหมอืนกนั จึงควรระวงัไว้บ้าง เงินจะได้พกัผ่อนสบายไปเป็นเวลาๆ 
ไม่ถกูรบกวนโดยไม่จ�าเป็นจากยกัษ์ผลาญเงิน เจ้าของกจ็ะเบาภาระความกงัวลวุน่วาย
ลงได้ตามสมควรอันเป็นผลแห่งความรู้จักประมาณ เด็กๆ ก็จะไม่เสียนิสัยเพราะ
ผู้ใหญ่สุรุ่ยสุร่าย ส่วนใหญ่ก็จะพลอยได้รับความมั่นคงไปด้วย
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ความมั่นคงแห่งเศรษฐกิจของชาติ

 ค�าว่าชาติ ไม่ว่าชาติใด จะตั้งอยู่ได้ด้วยความมั่นคงและสมบูรณ์เท่าที่ควรแห่ง
เศรษฐกจิ อนัมีเคร่ืองอปุโภคบริโภคเป็นส�าคญัแห่งความเป็นอยูข่องคนทัง้ชาต ิผู้เป็น
คนของชาตต่ิางมคีวามรู้สกึระลกึถึงชาตขิองตนอยูเ่สมอว่า เป็นสิง่ส�าคญัยิง่กว่าสิง่ใด 
ที่จะช่วยกันสงวนรักษา เพราะเป็นสิ่งอาศัยฝากเป็นฝากตายของคนทั้งชาติเหมือน 
บ้านเรือนที่อยู่หลับนอนเป็นที่ฝากเป็นฝากตายฉะน้ัน แม้จะท�างานส่วนตัวตาม
อัธยาศัยของโลกเสรีซึ่งผลได้เสียเป็นของส่วนตัว ก็ควรคิดเสมอว่าจะไม่ให้งานนั้นๆ  
กระทบกระเทือนต่อสมบัติหรือเศรษฐกิจแห่งชาติให้ร่อยหรอลงไปเพราะงานส่วนตัว
บัน่ทอน การซือ้ขายเกีย่วกบัโลกภายนอก ผู้ปกครองประเทศควรพจิารณาด้วยความ
ละเอยีดรอบคอบ ไม่น�าความเหน็แก่ตวัเข้าไปท�าลายเพราะความเหน็แก่สนิจ้างรางวลั
อันเป็นนิสัยฝังลึก ถ้าไม่เอาจอบเอาเสียมเข้าเฉาะอย่างจริงจังไม่มีวันออก อันน้ีแล
คือเคร่ืองท�าลายส่วนรวมโดยแท้อันหน่ึง ทั้งจะไม่พ้นความเป็นตัวการบั่นทอนบ่อน
ท�าลายสมบัติหรือเศรษฐกิจของชาติโดยอ�านาจหน้าที่นั้นๆ ไปได้

 สนิค้าต่างๆ ทีส่ัง่ซือ้เข้ามาแต่ละประเภท จ�าต้องได้รับความเหน็ชอบยนิยอมจาก 
เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองแผนกน้ันๆ โดยทางเหตุผลหรือหลักการ ประเภทใดที่เห็นว่า 
เรายังไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ จ�าต้องอาศัยเขา สิ่งนั้นก็มีเหตุผลที่จ�าต้องสั่งเข้ามา
ด้วยความจ�าเป็นและเหน็ประโยชน์จากสิง่น้ันจริงๆ ประเภทใดทีเ่ราสามารถผลติท�าได้ 
ไม่จ�าต้องอาศัยประเทศอื่นเขา ก็ไม่ควรสั่งเข้ามา จะเป็นการท�าสิ่งที่มีอยู่ ผลิตได้
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ภายในประเทศให้ลดคุณภาพและราคาลงไป จนกลายเป็นของเศษเดนทั้งที่คุณภาพ 
ยังดีอยู่ ทัง้จะมาเป็นกาฝากดดูกนิเน้ือหนังของเราให้หมดไป ซึง่เป็นการสญูเสยีเงินตรา 
ของชาติมากมายโดยใช่เหตุ และเป็นความบกพร่องของคณะผู้ปกครอง

 ความจริงสิ่งที่มีอยู่แล้ว ทั้งใช้ประโยชน์ได้ดี ทั้งยังใช้ประโยชน์ได้ตามฐานะ
ของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสมบัติครอบครัวหรือสมบัติของประเทศ เจ้าของครอบครัว 
และเจ้าของคอืผู้มีหน้าทีป่กครองประเทศ ควรจะภมูใิจในสมบตัทิีม่อียูข่องตน จะเป็น 
แนวทางระงับความสุรุ่ยสุร่ายเสียได้หน่ึง จะระงับความทะเยอทะยานฟุ้งเฟ้อเลย
ขอบเขตแห่งความพอดี คือ ความสันโดษ ซึ่งตามหลักธรรมของชาวพุทธว่า สนฺตุฏฺ€ี  
ปรม ํธนํ ความยนิดีตามสิง่ทีม่อียูเ่ป็นทรัพย์อนัพงึใจอย่างยิง่ หน่ึง จะท�าให้ครอบครัว
และบ้านเมืองมหีลกัมีเกณฑ์มขีอบเขตเหตผุลหน่ึง จะเป็นแนวทางให้อนุชนรุ่นหลงัได้
ยดึตวัอย่างอนัดน้ีีไว้เป็นหลกัปฏบิตัต่ิอไปด้วยความราบร่ืนดงีามหน่ึง สมบตัเิงินทอง
ทัง้ในครอบครัวและในประเทศมผู้ีรักษาและประกันไม่ร่ัวไหลเร่ียราดแบบสมบตัไิม่ม ี
เจ้าของหน่ึง คนในครอบครัวและประเทศชาติมีหลักใจหลักทรัพย์ประจ�าตนหน่ึง  
ต่างจะได้เห็นคุณค่าของเงินและคุณค่าของใจที่มีการรักษาว่าให้คุณแก่ตัวเรา ผิดกับ
การปล่อยตามอารมณ์ใจชอบอยู่มากหนึ่ง

 เพราะทรัพย์สมบัติทุกชนิดทั้งที่เป็นของส่วนตัว ส่วนครอบครัว และส่วนรวม
ของชาติ ย่อมส�าคัญอยู่ที่จิตใจผู้รับผิดชอบในสิ่งน้ันๆ ถ้าใจมีขอบเขตมีเหตุมีผล  
สมบตัน้ัินๆ กเ็ป็นประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของตามฐานะของมนั หากใจเหลงิลมืตวัเสยี 
อย่างเดียว สมบตัน้ัินๆ อาจกลายเป็นข้าศกึแก่ตวัได้เพราะใจพาให้เป็น ฉะน้ัน บรรดา
สิ่งที่มาเกี่ยวข้องจึงขึ้นอยู่กับเราผู้เป็นเจ้าของจะพาให้เป็นไป เช่น เงิน ๑๐๐ บาทนี้ 
น�าไปซื้ออาหารมาเลี้ยงครอบครัว ๑๐๐ บาทน้ีน�าไปซื้อยาแก้โรคส�าหรับตนหรือ 
ครอบครัว ย่อมส�าเร็จประโยชน์ต่างๆ กัน และ ๑๐๐ บาทนี้ น�าไปซื้อสุรายาฝิ่น  
๑๐๐ บาทน้ีน�าไปซือ้เฮโรอนีมาสบู เป็นต้น กเ็ป็นโทษไปอกีทางหน่ึงต่างๆ กนัจากเงิน 
ของตวัคนเดยีวกนั แต่ส�าคญัในการปฏบิตัต่ิอทรัพย์สมบตัผิิดหรือถกูต่างกนั ผลย่อม 
อ�านวยตามน้ัน แม้อย่างอื่นๆ ที่ใช้สมบัติไม่ถูกทางจนกลายเป็นโทษแก่ตนและ 
ผู้เกี่ยวข้องก็พึงทราบโดยนัยนี้
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 ดังน้ัน ความมหีลกัใจจึงเท่ากบัมหีลกัทรัพย์ คนทัง้คน บ้านทัง้บ้าน เมอืงทัง้เมอืง 
ตลอดทัง้ประเทศ ถ้าขาดหลกัใจคอืเหตผุลเป็นเคร่ืองรับรอง ย่อมไม่อาจตัง้ตวัให้เป็น
ปึกแผ่นมัน่คงได้ เช่นเดยีวกบัต้นไม้ทีไ่ม่มรีากแก้ว ย่อมจะโค่นล้มลงได้อย่างง่ายดาย  
ผิดกับต้นไม้ที่มีรากแก้วฝังลึกเป็นไหนๆ การที่บ้านเมืองแสดงอาการโยกคลอนด้วย
อาการต่างๆ ก็เพราะขาดหลักใจที่มีเหตุผลโดยชอบเป็นเครื่องค�้าประกัน แต่คนที่มี 
หลักใจ มีความฉลาดและเป็นคนดีมีจ�านวนน้อย ในจ�านวนคนเป็นสิบๆ ล้านก็ไม่
สามารถรักษาสมบัติของชาติและความสงบภายใน ตลอดความมั่นคงของชาติไว้ได้  
ถ้าต่างคนต่างไม่ช่วยกันคิดช่วยกันรักษาด้วยความสามัคคีกันจริงๆ 

 คนไทยเราสว่นมาก (นบัหลวงตาเข้าไว้ด้วย) เทา่ที่สังเกตความสามคัคเีพือ่เห็น
แก่ส่วนรวมรู้สึกจะด้อยเต็มทีจนน่าวิตก แต่ความเห็นแก่ตัวและเอาตัวรอดนั้น รู้สึก
จะมีดาษด่ืน และเพิ่มขึ้นทุกวันตามจ�านวนคน เร่ืองหลังน้ีแลที่ย้อนรอยมาท�าลาย
ประเทศชาติรวมทั้งผู้เอาตัวรอดด้วยอย่างหลีกไม่พ้น ถ้าไม่พากันป้องกันด้วยความ 
สามัคค ีไฟทัง้ใกล้ทัง้ไกล ซึง่ก�าลงัลกุลามเข้ามาใกล้ชดิตดิตวักนัทกุคน เพราะความ
เหน็แก่ตวัเพือ่เอาตวัรอดเป็นชนวน ช่วยกนัจุดขึน้มาเองโดยไม่รู้สกึตวัก็ม ีโดยเจตนา
ก็อาจมี ได้สะดุดใจคิดบ้างหรือเปล่าก็ทราบไม่ได้ กลัวว่าจะมัวเพลินว่าตนจะร�่ารวย
สวยงามเบิกบานใจด้วยความหวังจะเสวยสมบัติประเภทท�าลายอย่างมหันต์อยู่ร�่าไป 
ไม่ยอมตื่นจากภัยประเภทจะพาให้จมดิ่งบ้างเลย

 หากยังไม่สะดุดใจตื่นตัวช่วยกันคิดแก้ไข ก็กลัวจะเห็นแต่เถ้าถ่านแห่งความ
เคยเป็นอิสระ ซึ่งกลายเป็นความหลังชนิดสายเกินแก้เสียแล้ว นิสัยฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม
เหมือนลิงได้แก้ว เป็นสนิมฝังลึกอยู่ภายในจิตใจและแก้ยาก หากไม่สนใจแก้ก็จะ
เกิดความเสียหายแก่ตนและส่วนรวมไม่มีทางสิ้นสุดยุติ แม้กุลบุตรสุดท้ายภายหลัง
ก็จะพลอยรับมรดกตกทอดสืบต่อกันไปเร่ือยๆ จะเต็มไปด้วยบุคคลประเภทลืมตัว
มั่วสุมโดยหาสารคุณเป็นหลักใจไม่ได้ ค�าว่าเป็นไท เป็นอิสระ ก็จะได้แต่ชื่อแต่นาม 
แต่มองหาเน้ือหนังตดิกระดกูไม่มี เพราะถกูดดูซมึจากคนประเภทคอยหาช่องโอกาส
จากคนที่ลืมตัวไปกินหมด



298

 ความเป็นทาสเป็นน้อยเขาอย่างลกึลบัและเปิดเผยน้ัน เราไม่อยากได้ยนิ แต่สิง่ 
ที่เป็นและผู้ที่เป็นทาสเป็นน้อยเขาน้ันคือผู้ไม่อยากได้ยินมาเป็นเสียเอง ทั้งน้ีเพราะ 
ความเชือ่กันไม่ได้พอจะรวมหวัเข้าทนุกนัท�างานใหญ่ๆ เป็นชิน้เป็นอนัเพือ่ตัง้เป็นหลกั 
เป็นฐาน พอเร่ิมรวมหวักเ็ร่ิมร่ัวไหลแตกซมึ สดุท้ายกล่็มจมไปไม่รอด คนทีเ่ขาเป็นเน้ือ 
เป็นหนังเป็นหลกัเป็นฐานมัน่คงได้ ล้วนแต่มีความเชือ่ถอืกนัได้ ล่มหวัจมท้ายด้วยกนั  
ไม่คดิแหวกแนวเพือ่ความร�า่รวยแต่ผู้เดยีวในท่ามกลางแห่งความทกุข์ของผู้ร่วมงาน 
มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันทุกด้านทุกแขนง ความไว้ใจกันไม่ได้ ย่อมจะร่วมงาน 
ร่วมใจต่อกนัไม่ได้อยูเ่อง จะซือ้กจ็�ายอมให้เขาตัง้ราคาและซือ้ให้เอง จะขายกจ็�ายอม
ให้เขาตั้งราคาและขายให้เอง ตัวเราไม่มีทางเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวได้ เพราะความ 
สามัคคีกันไม่มี เชื่อถือกันไม่ได้ คนหน่ึงไม่ขายแต่คนหน่ึงก็ดันไปขายในราคาที ่
ไม่ควรขาย คนหน่ึงไม่ซือ้แต่อกีคนหน่ึงกด็นัไปซือ้ในราคาทีไ่ม่ควรซือ้ ไม่มีความสตัย์ 
ความจริงต่อกันตามที่ตกลงกันไว้ ท�าแบบเอามือเขียนแต่แล้วก็ลบมันเสียด้วยฝ่าเท้า
เอาดื้อๆ อย่างนั้นเอง

 เมื่อคนไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน เพื่อนไม่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อน คนในวงงานเดียวกัน 
ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ก็เท่ากับตัดแข้งตัดขาของตัวเองให้ก้าวเดินไม่ได้ สุดท้ายก็ 
ไปไม่รอด เพราะปิดทางตัวเอง ทุบหม้อข้าวตัวเอง ท�างานอะไรก็หยุดชะงักและ 
ลงเอยด้วยความขาดทุนและล้มละลาย เพราะตัดแข้งตัดขากันด้วยความเห็นแก่ตัว 
เอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงตามนิสัยหยาบคายที่รกรุงรังอยู่ในสันดาน นิสัยอันน้ีแล 
ก้ันทางเดินของคนเราให้ไว้ใจกนัไม่ได้ รวมตวักนัเพือ่กจิการต่างๆ มกีารซือ้ขายเป็นต้น 
ไม่ติด เพราะตัวนิสัยสันดานเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเข้าขัดขวางและท�าลาย

 สตัว์ทีเ่กดิในบ้านของเราเอง เช่น ววั ควาย หม ูเป็นต้น ย่อมถอืเป็นสมบตัก้ินถงุ  
เพราะไม่ได้ซื้อด้วยราคาเงินบาทเงินตรา มีแต่การบ�ารุงรักษาให้เจริญเติบโตข้ึน 
อย่างเดียว หากขายได้เท่าไรก็เป็นก�าไรสุทธิเท่านั้น ไม่ต้องหักต้นทุนในราคาซื้อออก  
ผิดกับสัตว์ที่ซื้อเขามา สมบัติหรือวัตถุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราก็เป็นราว
สมบัติก้นถุงของบ้านเมืองเรา จึงควรช่วยกันส่งเสริม เบื้องต้นก็เพื่อเป็นก�าลังใจแก่ 
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ผู้ผลิตผู้ท�าจะได้มีแก่ใจท�ามากขึ้นด้วยความอุตสาหะวิริยะ แม้คุณภาพจะยังไม่ดีพอ
ในขัน้เร่ิมแรก กค็วรอดุหนุนด้วยความเหน็ใจทีอ่ยูด้่วยกนั ต่อไปกจ็ะค่อยดขีึน้ไปเอง 
เมื่อมีก�าลังใจเพราะได้รับการอุดหนุนจากเพื่อนๆ ที่มีเมตตาใจอารี นานไปคุณภาพ 
ก็ดีและดีเช่นเดียวกับของคนอื่นๆ ที่เขาช�านาญงานช�านาญหาเงินกับคนไทยเรา

 การช่วยอุดหนุนและส่งเสริมกัน เป็นทางที่จะให้เศรษฐกิจของบ้านเมืองเป็น 
ปึกแผ่นมั่นคง เงินตราไม่รั่วไหลไปในทางที่ไม่จ�าเป็น บ้านเมืองย่อมจะมีเนื้อมีหนัง
เป็นของตัวขึ้นมา โดยไม่ต้องอาศัยลมหายใจจากจมูกคนอื่นมาหายใจทั้งที่จมูกของ
เรามีอยู่ อาศัยเดินด้วยล�าแข้งของเราเองดีกว่าอาศัยล�าแข้งคนอื่น เวลาเขาปิดจมูก
และไม่ให้ล�าแข้งมาพาเดิน เราจะมีทางช่วยตัวเองได้ไม่ตายเปล่าแบบสิ้นท่า การที ่
คนเรามีจมูกแต่ไม่ยอมหายใจด้วยจมกูของตวั ไม่ฝึกหดัเดนิด้วยขาของตวั ปล่อยให้
เป็นคนพกิารง่อยเปลีย้เสอืกคลานด้วยความเฉ่ือยชาไม่เอาไหน โดยไม่คดิและมองดู 
ศกัดิศ์รีของตวัทีเ่ป็นมนุษย์เหมอืนเขา เป็นอาการของคนทีส่ร้างความสิน้ท่าให้รกรุงรัง
แก่บ้านเมืองจนตัวเองและกุลบุตรหาทางก้าวเดินไม่ได้ ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง
แก่พวกเราผู้เป็นมนุษย์เต็มภูมิเหมือนโลกทั่วไป

 เราเดนิไปตามถนนหนทางเจอคนพกิารง่อยเปลีย้เสยีอวยัวะส่วนต่างๆ ทีน่ั่งนอน 
อยู่ด้วยความสิ้นท่าตามข้างถนนเพราะช่วยตัวเองไม่ได้ ท�าให้เกิดความสงสาร 
จับใจและปลงธรรมสงัเวชว่า กรรมของสตัว์ หากพอสงเคราะห์ให้ทานด้วยวตัถตุ่างๆ  
กส็งเคราะห์ให้ทานไปตามเกดิตามมใีนฐานะเพือ่นมนุษย์และสตัว์โลกทีเ่ป็นเพือ่นทกุข์ 
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน แต่เมื่อเห็นคนง่อยเปลี้ยทั้งที่อวัยวะทุกส่วนยังดีอยู่ 
เตม็บ้านเตม็เมอืงด้วยอาการเฉ่ือยชา ท�าให้น่าทเุรศและอ่อนใจ จะปลงกรรมฐานดงัที ่
เคยปลงก็ปลงไม่ลง เป็นอารมณ์ค้างอยู่ในหัวอก จึงกรุณาทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กันอย่างแยกไม่ออกได้ช่วยปลงด้วย เพราะบ้านเรา เมืองเรา ชาติของเรา ยังไม่หมด
คุณค่าสาระที่จะควรปลงแบบกรรมของสัตว์ ดังคนพิการอยู่ตามข้างถนน

 ความมัธยัสถ์ คือ ความสงวนรักษา ถ้าเป็นกิริยาหรือคุณสมบัติของคน ได้แก่
บุคคลที่มีนิสัยประหยัด มีความใฝ่ใจในสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในครอบครัวและวงงาน
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ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง มีการสงวนรักษาและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่างเป็นระเบียบ 
งามตาน่าดู ไม่ทิ้งเรี่ยราดสาดกระจายราวกับของไม่มีค่าทั้งที่อาศัยสิ่งนั้นๆ อยู่ตลอด
วันเวลา การใช้สอยก็รู้จักประมาณของตนและประมาณของสิ่งน้ันๆ ว่าจะควรใช ้
มากน้อยเพียงไร จึงจะพอดีกับฐานะของตัวและฐานะของสิ่งน้ันๆ ไม่ให้เลยเถิด 
อันเป็นความลืมตัว การจะมีความสุขได้พอประมาณย่อมขึ้นอยู่กับความประหยัดใน
สมบัติสิ่งของ หากขาดความประหยัดก็กลายเป็นความลืมตน ความลืมตนท�าคนให้ 
เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายไม่มีขอบเขตเหตุผล จับจ่ายใช้สอยเท่าไรไม่เพียงพอ ความไม่มี 
เพยีงพอกเ็ช่นเดียวกับการเพิม่เชือ้ไฟให้มกี�าลงัและแสดงเปลวยิง่ข้ึน อนัความสขุน้ัน
มิได้ขึ้นอยู่กับความมีสมบัติมากอย่างเดียวดังที่เข้าใจกัน แต่ข้ึนอยู่กับความรู้จักใช้
รู้จักประมาณแห่งความพอดีต่อการบริโภคใช้สอยต่างๆ ประกอบด้วย และเป็นคน 
ไม่ลมืตวัว่ามีสมบตัมิาก มคีวามฉลาดมาก มีอ�านาจมาก มีบริษัทบริวารมาก ต้องการ
อะไรย่อมได้ตามใจหวัง น่ันเป็นความคิดที่จะท�าให้บุคคลลืมตัวแล้วริท�าในสิ่งไม่ด ี
ต่างหาก ซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นทุกข์แก่ตัวเอง มิใช่ความคิดที่จะให้เกิดความสงบ 
ราบร่ืนชืน่ใจเสมอไปเหมือนความไม่ลมืตน และปฏิบตัติวัอยูใ่นความประหยดัมธัยัสถ์ 
อันเป็นทางของปราชญ์ที่ท่านเคยด�าเนินมาด้วยความสวัสดิมงคล มีพระพุทธเจ้าแล
สาวกเป็นตัวอย่างอันดีงามแก่โลกตลอดมา

 คนทีไ่ม่ลมืตนแม้จะมสีมบตัมิากหรือน้อยกพ็อประทงัชีวติไปได้ และมคีวามสขุ 
ดกีว่าผู้ลมืตนทีม่สีมบตัเิงินทองเป็นล้านๆ เน่ืองจากความสขุมไิด้อยูท่ีส่มบตัอิย่างเดยีว  
น่ันเพยีงเป็นส่วนประกอบเกีย่วกบัธาตขุนัธ์ ความเป็นอยูข่องโลกทีจ่�าต้องอาศยัไปตาม 
ความจ�าเป็นเท่านั้น ส่วนที่ลึกซึ้งกว่าสมบัติเงินทองยังมีอยู่กับตัวเราทุกคน เป็นแต่ 
ไม่ทราบวิธีคุ้ยเขี่ยหาเท่านั้น จึงไม่ค่อยพบกันทั้งที่ทุกคนปรารถนา นั่นคือ ความสุข
ทีเ่กิดจากการจ่ายทรัพย์ในทางทีถ่กูทีค่วร ทางฆราวาสกคื็อความไม่ลมืตน ความรู้จัก 
ประมาณในการใช้ทรัพย์สมบตัใิห้เกดิประโยชน์ อย่าให้เกดิโทษ เพราะทรัพย์ของตวัเอง 
เป็นเคร่ืองสังหารท�าลายดังที่มีอยู่ทั่วไป ซึ่งเน่ืองจากความไม่รู้จักประมาณและ 
ความลืมตนเป็นต้นเหตุ คนรู้จักประมาณไม่ลืมตน ย่อมหาความสุขทางฆราวาสเจอ
ตามความมุ่งหมาย
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 สิง่ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นความรับผิดชอบของเราผู้เป็นเจ้าของแต่ละชิน้ ล้วนต้องแสวงหา
มาด้วยก�าลงัทรัพย์ ก�าลงักาย ก�าลงัสตปัิญญาในลกัษณะต่างๆ กนั จึงควรเหน็คณุค่า
ของสิ่งนั้นๆ ควรบริโภคใช้สอยให้สมน�้าสมเนื้อที่ซื้อหามายากล�าบาก ควรดัดแปลง 
กด็ดัแปลง ควรซ่อมแซมกต้็องซ่อมแซมไว้ใช้ ควรปะกป็ะ ควรชนุกช็นุ จนหมดก�าลงั 
ทีจ่ะให้ประโยชน์ต่อไปแล้ว จะทิง้กค็วรแก่เหตผุล ความสรุุ่ยสรุ่ายใช้จ่ายไม่มปีระมาณ
แห่งความพอดเีหมาะสมเข้ารับรองย่อมเป็นภัยแก่ตน เหมือนน�าเพชฌฆาตมาท�าลาย
สมบัติและตัวเอง

 ค�าว่าของใหม่ เช่น เสือ้กางเกงใหม่ เคร่ืองนุ่งห่มต่างๆ ใหม่ ถ้วยชามจานเครือ่ง
หุงต้มท�าครัวใหม่ ถุงน่องรองเท้ารถราใหม่ เป็นต้น สิ่งเหล่านั้นเมื่อมาถึงมือทีแรก 
ก็ใหม่ แต่พอมาคละเคล้ากับตัวเราซึ่งเป็นของเก่าที่เต็มไปด้วยสิ่งหมักดองทั้งภายใน 
ภายนอกกาย สิง่ดงักล่าวน้ันๆ กจ็�าต้องเศร้าหมองและคร�า่คร่าไม่น่าดไูปด้วย ต้องชะล้าง 
เช็ดถูซักฟอกกันบ่อยๆ ไม่เช่นนั้นก็ไม่น่าใช้น่าดู หากคิดเอาตัวเราซึ่งเป็นของเก่าแก่ 
เป็นแต่ชอบใช้ของแปลกๆ หลากสี เข้าไปเทียบกับสิ่งต่างๆ มีเครื่องนุ่งห่มใช้สอย  
เป็นต้นบ้าง กพ็อจะยับย้ังความฟุง้เฟ้อเห่อเหมิได้ พอมคีวามสขุในครอบครัวไม่เดอืดร้อน 
วุน่วายจนเกนิไป การแต่งตวัเพือ่ไปในงานพธิต่ีางๆ กไ็ม่พะรุงพะรังด้วยเคร่ืองแต่งกาย 
ชุดต่างๆ จนเกินพอดี ทั้งเป็นการประหยัดทรัพย์ไว้เพื่อความจ�าเป็นอย่างอื่นได้อีก
มากมาย

 ถ้าพดูตามความจริงแล้ว หากกจิการทางอาชีพได้พยายามขวนขวายให้ทดัเทยีมกัน 
หรือยิง่กว่าเคร่ืองแต่งกายชดุต่างๆ ราคาแพงๆ ก็พอจะมคีวามสขุและปลดเปลือ้งภาระ 
ทีเ่คยหนักหน่วงถ่วงจิตใจลงได้มาก แม้อย่างอืน่ๆ ทีไ่ม่จ�าเป็นกน่็าจะพลอยมีประมาณ
ไปด้วย แต่การแก้นิสยัอนัฝังลกึ ซึง่เป็นเคร่ืองกวนใจและสมบตัเิงินทองไม่หยดุหย่อนน้ี 
เป็นสิ่งที่แก้ได้ยาก หากไม่ใฝ่ใจต่อหลักเกณฑ์และเหตุผลเพื่อตัวเองและครอบครัว
ตลอดส่วนรวมจริงๆ ก็ไม่อาจแก้ได้ ดีไม่ดีอาจต�าหนิธรรมที่ท่านสอนให้มีขอบเขต
เหตุผลเพื่อด�ารงตนด้วยความผาสุกเย็นใจ ก็เป็นได้ หาว่าสอนไม่เข้าเรื่องเข้าราวที่ 
จะปฏิบัติตามได้ ลงท้ายก็ปล่อยตามนิสัยเพชฌฆาตตามแต่จะสังหารท�าลายสมบัติ
และตัวเองตามใจชอบโดยไม่มีกรรมการมาแยกได้ ถ้าเจ้าของไม่คิดแยกเอง
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 ต้องขออภยัเรียนกบัพีน้่องชาวไทยชาวพทุธทัง้หลายในฐานะทีเ่ป็นเพือ่นทกุข์ยาก
ด้วยกันมานาน หากผิดไปจากความจริงทัง้ทีไ่ม่มเีจตนา พดูถงึการแต่งกายแล้ว ไม่ว่า
บ้านนอกในเมือง เมืองเล็กเมืองใหญ่ คนไทยเรารู้สึกสนใจและแต่งได้ชนิดโก้หรู
เป็นพเิศษพอๆ กนั ยากจะหาตวัจับได้ และรู้สกึจะเป็นทีเ่บาใจแก่คณะอาจารย์ผู้ฝึกหดั
วิชาแขนงน้ีมาก ไม่เหมือนคณาจารย์ที่สอนวิชาแผนกอ่ืนๆ ซึ่งได้รับความหนักใจ
และกระทบกระเทือนจากนิสิตนักศึกษาเอาการ บางแห่งถึงกับรวมหัวกันเดินขบวน
ขับอาจารย์ก็มี จับอาจารย์เข้าห้องขังเหมือนผู้ต้องหาก็มี แต่วิชาแขนงน้ีรู้สึกพอใจ 
ทัง้คณะอาจารย์ ร้านค้า ลกูค้า และคณะศิษย์ทัง้หลายเร่ือยมา ไม่เคยมปีฏกิริิยาต่อกนั 
เมืองไทยเราจึงมักเจริญในด้านวัฒนธรรมการแต่งกายจนคนเมืองนอกอายเพราะ
สูเ้มืองไทยไม่ได้ ผู้เขียนไม่อาจทราบได้ว่า สมยับรรพบรุุษของคนไทยทีน่�าประเทศชาติ
มาจนถึงปัจจุบัน ท่านพาด�าเนินวัฒนธรรมการแต่งกายมาแบบไหนกัน เพิ่งมาพบ
เห็นตอนที่รู้เดียงสาภาวะมานี้เอง

 แต่อย่างไรกต็าม สิง่ดงีามเหมาะสมย่อมไม่นอกเหนือความรู้ความฉลาดของคน
ผู้ต้องการสารคุณไปได้ การเห่อเหิมแบบกระต่ายตื่นตูมย่อมเป็นการเสียนิสัยของ
คนหมู่มาก และท�าลายขนบประเพณีอันดีงามให้เสื่อมสูญไปได้ไม่อาจสงสัย ทั้งเป็น
การแสดงให้โลกเห็นว่าเราไม่มีหลักยึด ใจเลื่อนลอย อะไรผ่านเข้ามาก็คว้าเอาๆ 
ซึ่งส่วนมากก็เป็นเครื่องท�าลายส่วนใหญ่ไปในตัวทั้งที่ไม่มีเจตนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยเราเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษกลั่นกรองออกมาจาก
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันสวยงามไม่จืดจางเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะ
เหน็ได้จากความเคารพระหว่างเดก็ต่อเด็ก ระหว่างเดก็กบัผู้ใหญ่ ระหว่างพ่อแม่กบัลกู 
ระหว่างนักเรียนกับครู ระหว่างเจ้านายกับราษฎร ระหว่างเจ้านายผู้น้อยกับเจ้านาย
ผู้ใหญ่ เป็นไปด้วยความอ่อนโยนสนิทใจแบบพี่กับน้อง พ่อแม่กับลูก ครอูาจารย์กับ
ลูกศิษย์ วัดกันจริงๆ ไม่มีอาการทะนงเย่อหยิ่งแฝงอยู่กับการแสดงออกต่อกันเลย
ทั้งสองฝ่าย การนุ่งห่มก็เป็นไปอย่างเรียบๆ และรู้จักฐานะของตนๆ ทั้งหญิงทั้งชาย
ไม่แสลงแทงตาสะดดุใจ หากจะพากนัรักษาไว้ก็ไม่มอีะไรเสยีหาย นอกจากจะราบร่ืน
ดีงามไปตลอดกาลยาวนาน และเป็นหลักยึดแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป ก็จะกลายเป็น
บ้านเมืองที่มีหลักมีเกณฑ์อย่างน่าชม
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ธัมมะในลิขิต

(จากฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๕๗ รวบรวมไว้โดย
คุณเอี๋ยน ธัมมัญญู จังหวัดจันทบุรี)
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ฉบับที่ ๑

        วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

  ๙ มีนาคม ๒๔๙๙

 เร่ืองพระไตรลักษณ์ย่อมมีประจักษ์อยู่ทั้งภายนอกและภายในจิต แม้เราจะ
พิจารณาเฉพาะจิต ก็ไม่ผิดจากสัจธรรม ไตรลักษณ์เป็นสัจธรรมด้วย มีอยู่ประจ�า 
จิตเราทกุท่านด้วย ข้อส�าคัญกค็อืให้รู้ด้วยปัญญา สงัขารธรรมทีเ่กดิ (ปรุง) ข้ึนจากจิต 
ย่อมมีลักษณะเป็นสาม คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อริยสัจสี่รวมลงที่จิต  
ขนัธ์ห้าเป็นอริยสจัด้วย เป็นไตรลกัษณ์ด้วย ในบรรดาขันธ์ห้า ขันธ์ใดถกูจริต พงึพจิารณา 
ขนัธ์น้ันให้มาก แม้เราตัง้ความระวงัส�ารวมอยูเ่ฉพาะจิต กไ็ม่ผิดจากองค์มรรค อย่างที่ 
โยมทองแดงบอกว่าไม่ผิดน้ัน อาตมากเ็หน็ด้วย ฉะน้ัน ขอให้พยายามเป็นล�าดบั คนเรา 
ถ้ามคีวามสงบแล้วกเ็ป็นสขุ ถ้าไม่มีความสงบแล้วกไ็ม่มสีขุ ดังน้ัน เราควรหาความสขุ 
เพื่อเรา การพิจารณาก็เพื่อท�าจิตให้สงบและเกิดปัญญาฉลาดสามารถเปลื้องตัวออก
จากเคร่ืองผูกพนั การก�าหนดเฉพาะจิตกเ็พือ่ความสงบของจิต เมือ่จิตสงบแล้วกค่็อย 
เกิดปัญญาหาทางแก้ตน เหมือนบุคคลมีทุนทรัพย์แล้วก็จะเป็นเหตุให้คิดค้าหาก�าไร 
เพื่อเปลื้องตนออกจากทุกข์ยากฉะนั้น เอวัง.

  บัว



306

ฉบับที่ ๒

        วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๕ เมษายน ๒๔๙๙

 การภาวนาโปรดได้พากันบ�าเพ็ญประจ�าวัน การจะพยายามแก้ทุกข์ออกจากใจ
เป็นสิ่งส�าคัญมาก และพึงทราบสมุฏฐานที่เกิดของทุกข์เสียก่อน สมุฏฐานของทุกข์
ท่านก็กล่าวว่า กิเลส สมุฏฐานของกิเลสก็คือ จิต อีกเหมือนกัน (เป็นวัฏวน) ดังนั้น 
ทุกข์จึงต้องมีที่จิตเป็นส�าคัญ เม่ือฝึกฝนอบรมให้กิเลสหมดไปจากจิตแล้ว จิตจึง 
หาทุกข์บีบคั้นไม่ได้ แม้จะทุกข์ทางกาย ก็เป็นแต่สักว่ากิริยาของขันธ์ ซึ่งยังอยู่ 
จะต้องแสดงอาการตามหน้าทีข่องเขา ความรู้ตามเป็นจริงของจิตทีไ่ด้รู้รอบแล้วในขนัธ์
ทั้งหลาย ก็เป็นแต่เพียงรู้ความจริงของขันธ์อยู่เท่านั้น หาได้ไปปรับโทษยกคุณขันธ์ 
แต่ประการใดไม่ เมือ่จิตไม่ไปคว้าเอาทกุข์ทีเ่กดิขึน้ในขนัธ์ ซึง่เรียกว่าทกุขเวทนาแล้ว  
ทกุข์ทีป่รากฏในขนัธ์กไ็ม่ซมึซาบถงึจิต จิตกไ็ม่เป็นทกุข์เดอืดร้อนไปตาม ต่างกท็�างาน
แลอยู่ตามความเป็นจริงของตน ไม่ระคนซึ่งกันและกัน เรียกว่าหมดทางน�้าไหลเข้า 
ไหลออก กเ็ลยกลายเป็นน�า้น่ิงน�า้ใสบริสทุธิไ์ป จิตทีห่มดทางไหลเข้าไหลออกของกิเลส  
ก็กลายเป็นจิตบริสุทธิ์ หมดความหวั่นไหวเช่นเดียวกับน�้านั้น

 ขอได้พากนับ�าเพญ็ตามก�าลงั ชวีติของเราทกุๆ คนในโลกจะอยูก่ไ็ม่กีว่นั เทีย่งแท้ 
จะแตกดับอยู่แล้ว รีบขวนขวายหาคุณงามความดีในเม่ือมีชีวิตอยู่ หาได้มากน้อย
เป็นของเรา เมื่อมีคุณงามความดีซึ่งเราได้สั่งสมไว้มากแล้ว หากว่าเราไม่สิ้นกิเลส  
ยังจะกลบัมาเกดิในโลกอกี กจ็ะเป็นผู้ไม่ผิดหวงัในสถานทีเ่กิดและสิง่ทีเ่ราต้องประสงค์  
บุญเป็นเครื่องแก้ความขาดเขินบกพร่อง ความทุกข์ทรมาน ท่านต้องแก้เราได้แน่ๆ 
สิ่งที่จะให้สมหวังคือบุญนี้เอง ท่านผู้สมหวังได้ผ่านทุกข์พ้นไปแล้ว คือพระพุทธเจ้า 
ของเรา ท่านกอ็าศยับญุน้ีเองเป็นคณุช่วยท่าน ผู้ทีจ่ะให้สมหวงัในกาลข้างหน้ากบ็ญุน้ีเอง  
โปรดจ�าให้แม่น เพยีรอย่าถอย ยังมชีวีติอยูก่ไ็ม่เสยีท่า ตายไปแล้วกไ็ม่เสยีท ีจงท�าดี 
ให้มาก เอว�.

   บัว
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ฉบับที่ ๓

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ
  ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙

 เรื่องคุณโยมจวน หากท่านอุตส่าห์พิจารณาค้นคว้าในกองขันธ์ ๕ เข้าให้มาก 
ก็จะเห็นโทษคุณมากขึ้นทีเดียว จุดใดปมใดซึ่งเป็นเครื่องขัดข้อง ในเมื่อเราพิจารณา 
ขนัธ์ ๕ เข้าให้มากแล้วต้องเหน็จุดเหน็ปมน้ันแน่นอน การพจิารณาขนัธ์ ๕ น้ีพสิดารมาก  
ทัง้เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา วชิชา อนัเป็นเคร่ืองถอดถอนกเิลสด้วย “ค�าว่าจุดว่าปม” น้ัน 
ก็คือตัวกิเลสนั้นเอง เมื่อปัญญายังไม่ละเอียดพอๆ กับกิเลสชนิดนี้ ก็ยังมองไม่เห็น 
แก้ไม่ตก ถอนไม่ขึน้ กเิลสชนิดทีม่องไม่เหน็น้ี กเ็ลยกลายเป็นภยัแก่ท่านเองอกีหลายภพ 
หลายชาติ ถ้าจะคิดไปหน้าเดียว ไม่พิจารณาด้วยปัญญาให้ทั่วถึง ก็อาจส�าคัญตนว่า 
เป็นอย่างน้ันอย่างน้ีกไ็ด้ ซึง่เหมอืนหนทางเดนิทีเ่ราเข้าใจว่าเป็นทางเตยีนโดยถ่ายเดียว  
กไ็ม่ค่อยจะระวงัอันตราย แต่ว่าเสีย้นหนามหรือเศษแก้วแตกอาจแทรกอยูใ่นหนทางน้ัน 
กไ็ด้ ในเม่ือเดนิไปไม่ระวงั ก็ต�าเท้าให้ได้รับความเจ็บปวดเดอืดร้อนแก่ตวัเอง น่ีโทษ 
เกิดขึ้นเพราะความตายใจเกินไป ไม่มองด้วยสายตาให้ทั่วถึง อนึ่ง จิตนี้เมื่ออยู่ตาม
ธรรมดาของตนก็เป็นของละเอยีดอยู่แล้ว เม่ือได้รับอบรมในทางทีถ่กูยิง่ละเอยีดขึน้ไป  
ส่วนกเิลสเล่าก็ละเอยีดไปตามกัน อาศยัปัญญาเท่าน้ันจะแก้กเิลสส่วนน้ีได้ ความส�าคญั 
ว่าอย่างน้ันอย่างน้ี อนัน้ีเป็นตวัสญัญา จะแก้กเิลสอย่างละเอยีดไม่ได้ แก้ได้แต่ส่วนหยาบ 
เท่านั้น

 ดังน้ัน ท่านจึงสอนให้อบรมปัญญา การอบรมปัญญากไ็ด้แก่การค้นคิดในขันธ์ ๕  
เอาขันธ์ ๕ เป็นหินลับ ปัญญาก็กล้าสามารถตัดกิเลสอย่างละเอียดได้ ก็พ้นทุกข์ได้
โดยไม่ต้องส�าคญัตน เมือ่พอแก่เหตุแกผ่ลแลว้ ค�าวา่ “อมต� หรอืวสิุทธิธรรม” ก็เป็น 
ขึ้นเองโดยไม่ต้องเสกสรรหรือส�าคัญใดๆ ใครๆ จะแต่งผลไม่ได้ แต่งได้แต่ตัวเหตุ
เท่านั้น
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 อนึ่ง การพิจารณาขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็คือการ
พิจารณาเรื่องความเกิดความดับของขันธ์ ๕ นั้นเอง ทั้งที่เป็นส่วนอดีต อนาคต และ
ปัจจุบนั มีความเกดิความดบัเป็นอนัเดยีวกนั พจิารณาให้เหน็เป็นของไม่น่าไว้ใจหรือ
นอนใจ ซึ่งเรียกว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหมือนกันหมด ต่อจากนั้นก็ทวนเข้า 
มาพจิารณาจิต ซึง่เป็นทีเ่กิดแห่งอารมณ์ทัง้หลายอกี ไม่อย่างน้ันก็จะกลายเป็นมหาโจร  
ผู้สัง่สมกเิลสไว้ในตวัอกีเหมอืนกนั จึงควรพจิารณาจิตผู้รูซ้ึง้ธรรมทัง้หลายให้เหน็เป็น 
ความจริงเสมอกับธรรมทั้งหลายอีก ไม่อย่างน้ันจิตก็จะส�าคัญว่าตนฉลาดเพราะไป 
รู้ธรรมทั้งหลาย เลยลืมทวนกระแสเข้ามาพิจารณาและรู้เท่าตัวของตัวเอง

 ประการหน่ึง เมือ่จิตยงัเพลนิไปรู้หรือต�าหนิตชิมธรรมส่วนอืน่ว่าดว่ีาช่ัวอยูต่ราบใด  
พึงทราบเถิดว่าจิตน้ันยังเป็นอวิชชาอยู่ตราบน้ัน จัดว่ายังไม่ฉลาดพอ และจัดว่ายัง
พ้นทุกข์ไม่ได้ เพราะยังหลงตัวคือจิตอยู่

 การพจิารณาทีจ่ะให้รอบคอบในขนัธ์ทัง้หลาย ทัง้ทีเ่ป็นขันธ์นอกขันธ์ใน และจิตเรา 
ซึ่งนอกจากขันธ์ทั้งสองประเภทน้ัน เป็นของส�าคัญไม่น้อย จิตน้ีจะใช้ให้พิจารณา
ธรรมประเภทใด ทั้งใกล้ทั้งไกล ทั้งหยาบทั้งละเอียด ทั้งภายนอกภายใน พอรู้ได้ 
เห็นได้ไม่ยากนัก แต่จะทวนเข้ามาพิจารณาจิตนี้ซิส�าคัญยิ่ง เมื่อกลับเข้ามาพิจารณา
ตรงน้ีได้แล้ว รู้ตรงน้ีแล้ว ว่าเป็นความจริงชนิดหน่ึง ซึง่ต่างจากความจริงใดๆ ทัง้หมด 
พร้อมทัง้ความไม่ยดึม่ันถอืมัน่เสมอธรรมทัง้หลายแล้ว น่ันแหละจึงจะหมดอวชิชาและ
อุปาทาน จะปฏิญาณตนว่าหลุดพ้นหรือไม่ ก็หมดปัญหาไปในตัว

 ดังนั้น ท่านผู้สิ้นจากความส�าคัญไรๆ แล้ว จึงเป็นเหมือนปิดปาก ไม่อยากพูด 
สุ่มสี่สุ่มห้า ไม่อยากอวดตัว ไม่อยากทดลอง เมื่อปรากฏเฉพาะหน้าก็ดูไปฟังไป  
ไม่อาลัยในความอยากดูอยากฟังอีกในเมื่อรูปเสียงเป็นต้นผ่านพ้นไป หมดค�าว่า
ตัวดี ตัวชั่ว อยู่กลางๆ ตามความจริง เพราะค�าว่าดีหรือชั่วเป็นเหมือนสีย้อม เมื่อจิต 
บริสุทธิ์แล้ว หมดเรื่องเสกสรรซึ่งเหมือนน�้าที่บริสุทธิ์แท้ไม่มีสีฉะนั้น เอว�.

  บัว
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ฉบับที่ ๔

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๙

 การปฏิบัติธรรมทางจิต โปรดได้ค้นคิดในขันธ์ให้มาก เรื่องมัคคสมังคี หรือ
อริยมรรคที่กล่าวถึงในฉบับก่อนน้ัน เป็นผลของงานซึ่งตัดกิเลสขาดไปเป็นตอนๆ 
ขอยกไว้ จะกล่าวถึงเรื่องงาน คือการด�าเนินปฏิปทา ซึ่งเราควรหยิบยกมาปฏิบัติให้ 
พอดีแก่นิสัยวาสนาของเรา นิสัยของคุณไม่ใช่นิสัยที่จะอยู่นิ่งๆ โดยอาการบังคับจิต
ไม่ให้คิดนึก ที่ถูกควรค้นคว้าพิจารณาในขันธ์ภายนอกภายในด้วยปัญญาอยู่เสมอ 
แต่ระวังความหมายรู้ล่วงหน้าไปก่อน จะเป็นการมักง่ายเกินไป จะเสียทางปัญญา 
เรื่องอารมณ์อดีตอนาคต ไม่ควรโน้มน้าวมาสู่ใจที่บริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบัน จะท�าจิตซึ่ง
ตั้งอยู่ในปัจจุบันอันบริสุทธิ์ให้ขุ่นมัว อดีตอนาคตไม่ใช่ตัวกิเลสและบาปธรรม ไม่ใช่
ตวันรก สวรรค์ และนิพพาน ดวงจิตทีรู้่อยูใ่นปัจจุบนัน้ีเองจะเป็นดเีป็นชัว่ ในเมือ่เรา 
ปล่อยไปคว้าอารมณ์ท�าให้เป็นอดีตอนาคตขึน้ ตวัปัจจุบนัเลยหลงหลกั ทีถ่กูแท้ จิตซึง่รู้ 
อยู่ในปัจจุบันไม่ได้ไปท�าเสียหายชั่วร้ายอะไร มีแต่การช�าระตนอยู่ด้วยปัญญา แม้ว่า
ท่านพระอริยเจ้า ในคราวท่านหลงท่านก็ท�าบาป แต่เมื่อรู้ตัวแล้วท่านพยายามละโดย
ปัจจุบัน ก็หลุดพ้นได้อย่างทันตา

 ภพก่อนเราจะเคยท�าดีท�าชั่ว แต่เราจ�าไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน ตกลงคนเราร้อน 
ก็เพราะสญัญาความจ�าของตนเอง หากว่าขณะใดเราลมืมไิด้เอาใจใส่ทีเ่ราเคยเดือดร้อน  
ขณะน้ัน เรากส็บายเป็นธรรมดาของจิตไปเสยี ทีเ่ล่ามาน้ีคอืโทษของอดตีทีเ่ราไม่ส�ารวม 
แล้วปล่อยให้คิดตามอ�าเภอใจ ดังนั้น ความผิดหรือถูกมีทุกคน แต่เวลานี้เราไม่ท�า
และไม่ตั้งใจจะสั่งสมเก็บเอาไว้ เราตั้งใจจะบ�าเพ็ญ หรือสั่งสมเก็บเอาไว้เฉพาะธรรม 
ที่เป็นปัจจุบัน อันสัมปยุตด้วยปัญญาเคร่ืองแก้ไขกิเลสและบาปธรรม อันเป็นทาง
พ้นทุกข์เท่านั้น
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 ดังนั้น สิ่งใดที่เกิดขึ้นในจิตซึ่งเป็นฝ่ายนิวรณ์ เราพึงทราบด้วยปัญญาทันทีว่า 
สิ่งนั้นคือมายาของจิตเอง ไม่ใช่บาปกรรมมาจากอื่นที่ไหนเลย การอบรมจิตจึงต้องรู้ 
มายาของจิต ไม่อย่างนั้นจะหลงกลมายาของจิต หาความบริสุทธิ์ไม่ได้เลย เมื่อเรารู้
มายาของจิตที่หลอกลวงเราทุกอย่างด้วยปัญญาแล้ว จิตจะไปหามายามาจากไหนอีก 
เหมือนเรารู้กลอุบายของคนที่จะมาหลอกลวงเรา เราไม่เช่ือเขาแล้วเขาจะต้มเราได้ 
ทีไ่หน อนัน้ีกฉั็นน้ัน เม่ือก�าลงัสตปัิญญารู้ทนัความปรุงความคดิหรือความหมายอยูแ่ล้ว  
อาการเหล่าน้ีกค่็อยหมดมายาไปเอง จิตเม่ือได้สตกิบัปัญญาเป็นพีเ่ลีย้งคอยสอดส่อง
ความชั่วร้ายหมายโทษมิให้เกิดขึ้นได้ จิตก็จะนับวันผ่องใสบริสุทธิ์ไปเอง

 น่ีแหละคุณทั้งสอง อุบายเคร่ืองแก้ทุกข์ให้พ้นได้ในปัจจุบัน ไม่ต้องไปค�านึง
ค�านวณถึงอ�านาจวาสนาที่ไหน การช�าระใจให้บริสุทธิ์อยู่ทุกเมื่อด้วยสติปัญญามิได ้
ขาดวนัขาดคนื ห้วงน�า้ในมหาสมุทรกนั็บวนัจะตืน้ขึน้ทกุท ีความดนัีบวนัมากล้น กพ้็นได้ 
ตามใจหวัง เอว� โปรดได้พิจารณาด้วยปัญญา

 ขอให้พากนัสนใจ สมบตัใิหญ่ได้แล้วกนิไม่รู้จักหมดสิน้ แม้แผ่นดนิหนาสองแสน 
สี่หมื่นโยชน์จะหมดไป สมบัติใหญ่เรายังคงที่ไม่แปรผัน เป็นของอัศจรรย์เหลือโลก  
โชคเรามีจึงได้เกิดมาพบศาสนา มีศรัทธาได้หว่านพืชอย่าให้จืดจาง จงพยายาม 
ปล่อยวางด้วยปัญญา.

  บัว
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ฉบับที่ ๕

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙

 ขอให้ตัง้ใจปฏบิตัติามแนวทีไ่ด้อธบิายให้ฟังแล้วในจดหมายทกุๆ ฉบบั อย่าส่ง 
จิตใจไปอื่น นอกจากกายกับจิตให้เกินกว่าเหตุ จะเสียเวลา ทั้งจะน�าความกังวล
เดือดร้อนมาเผาผลาญเราเปล่าๆ และขอแนะน�าย�้าอีกว่า อย่าแสวงหาสันติธรรมคือ
พระนิพพานนอกไปจากกายกับจิต ปัจจุบันเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแลบาป อดีตอนาคต
ไม่ใช่บุญแลบาป และมิใช่บ่อเกิดแห่งบุญแลบาป ปัจจุบันน้ีเองเป็นตัวบุญตัวบาป  
เม่ือเรารักษาจิตให้อยู ่ในปัจจุบันด้วยความมีสติแล้ว กิเลสบาปธรรมที่ไหนจะ
เลื่อนลอยมาครอบง�าจิตให้เราได้รับความเดือดร้อนเล่า เหตุที่เราจะเดือดร้อนขุ่นมัว 
ก็เพราะปล่อยจิตให้คว้าโน่นคว้าน่ีไม่อยูเ่ป็นสขุ คอืคว้าอดีตอนาคตซึง่เหมอืนน�า้ลาย 
ถ่มทิง้แล้วคว้ากลบัเข้ามาใส่ปากอกี ย่อมน่าสะอดิสะเอยีนต่อลิน้ไม่น้อยเลย อารมณ์
หรือสิ่งที่ชั่วอะไรก็ตามที่ผ่านพ้นไปแล้ว เราก็รู้แล้วว่าไม่ดี ยังคว้ากลับคืนมาเผาจิต  
อันน้ียิ่งร้ายกว่าน�้าลายที่ถ่มทิ้งเสียอีก เลยหาความเย็นไม่ได้เลย เราอยู่ดีกินดี  
อย่าหาเร่ืองใส่เรา เราต้องการจะให้ไฟดับ ต้องไสฟืนออกแล้วไฟจะค่อยดบัเอง จิตถ้าได้ 
เชื้อคืออดีตอนาคตเป็นปัจจุบันหนุนหรือส่งเสริมอยู่แล้วก็จะไปกันใหญ่ เหมือนไฟ 
ได้เชื้อฉะน้ัน ดังน้ัน จึงควรรักษาจิตให้มีอารมณ์ที่ดีเป็นเคร่ืองดื่มอยู่โดยปัจจุบัน  
กนั็บวนัจะสงบสบายคลายจากสิง่ทีเ่ป็นข้าศกึ จะมแีต่ความสงบสขุทกุอริิยาบถ จึงจะ
สมนามว่าผู้ฉลาดทรมานจิตให้หายพยศได้

 อน่ึง สตัว์พยศเขายังทรมานได้ ธรรมดาจิตเม่ือมกีเิลสกต้็องมีพยศ เราจะหกัห้าม 
หรอืทรมานใหจ้ติหายพยศไม่ได้ จะเรยีกว่าคนฉลาดทีต่รงไหน เมือ่เราทรมานจติได้
มากน้อยก็ชือ่ว่าเป็นคนฉลาดโดยล�าดบั จนถงึเรียกว่าเป็นคนฉลาดได้ (ยอดนักปราชญ์)  
เอว� สวัสดี.

  บัว
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ฉบับที่ ๖

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๐

 แม่ทองแดง เมื่อมีคนส่งเสริมมากเท่าไร ก็พึงทราบว่าจะมีคนนินทามาก 
เท่าเทยีมกัน ดงัน้ัน ความเคลือ่นไหวในกริิยาใดๆ ผู้ทีไ่ด้เหน็หรือได้ยินในกริิยาน้ันๆ  
จึงเก็บไว้ภายในใจ พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนายังถูกโลกธรรมรุมตี แต่ก็คง
เป็นพระพุทธเจ้าตามเดิมจนวันเข้านิพพาน เราทุกคนมีพุทธประจ�าตัว เมื่อช�าระให้
บริสุทธิ์แล้ว แม้โลกธรรมจะรวมหัวกันหมดทั้งโลกมาโจมตี ก็คงบริสุทธิ์อยู่ตามเดิม  
เพราะความบริสุทธิ์น้ันไม่ใช่โลกธรรมๆ จึงไม่สามารถแทรกซึมหรือลบล้างความ
บริสุทธิ์นั้นได้ ความจริงแท้ๆ (แก่นแท้) มีอยู่กับท่านผู้ใด จะเป็นหญิงชาย หรือ 
นักบวชใดๆ เพยีงว่าผู้น้ันแย้มออกมาเท่าน้ัน เรากพ็อรู้หรือเข้าใจได้ เราอย่าหลงกระพี้ 
คือเห่าหอนของโลก หูตาเรามี ใจเรามี ดูให้ดี ฟังให้ดี คิดให้ดี จะเห็นของดี  
(นักปราชญ์ภายนอกภายใน) หนีจากตาหูและใจ ปัญญาของเราไปไม่พ้น ต้นไม้
บางชนิดมีแก่นอยู่ข้างนอก เช่นต้นตาลเป็นต้น บางชนิดมีแก่นอยู่ข้างใน มีไม้พะยูง 
เป็นต้น คนเราก็ฉันนั้น ดีนอกก็มี เช่น... มีแต่กิริยามารยาทค�าพูดถูกกาละ ส�านวน
โวหารไพเราะ ภายในเหมือนถ่านไฟ ดีในก็มี เช่น สมัยนี้ดีในมีน้อย ส่วนดีนอก 
ตามสญัญาจะเหลอืโลกอยูแ่ล้ว เราสมาคมคบหาใคร ดใูห้ถงึตา ถงึห ูถงึใจ อย่าหลง 
ตามใคร เมื่อถึงใจแล้วจับให้มั่น ใครจะเห่าหอนแทะกัดไปอย่างไรไม่ต้องหวั่นไหว 
นั่นแลท่านว่าใจนักปราชญ์

 อน่ึง สมยัน้ีนักวทิยาศาสตร์เจริญ สนัุขบ้ากช็มุไปตามๆ กนั เรารีบเตรียมยาไว้ 
ติดตัว ไม่อย่างนั้นจะแย่.

  บัว
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ฉบับที่ ๗

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๐

 การเจ็บป่วยเป็นเทวทตูประจ�าตวั ขออย่าได้ประมาทนอนใจ โปรดพจิารณาตาม
บริเวณที่เจ็บป่วยนั้นแล ให้เห็นด้วยปัญญาประจักษ์ว่า อวัยวะทั้งหมดนี้เป็นของแน่
เหลือเกินที่จะเป็นเครื่องทับถมเราให้ได้รับความทุกข์ และไม่ตั้งอยู่นาน ทั้งหาสาระ
อะไรไม่ได้ ทั้งจะตั้งหน้าไปสู่ความแตกสลายโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ต่างก็มีอยู่เป็นไป
อยู่ด้วยกันอย่างน้ีทั่วโลก หาที่หลบภัยไม่ได้เลย แม้พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นอย่างน้ี 
เหมอืนสามัญชนธรรมดา ภยัอย่างอืน่ๆ เราพอหลบหลกีได้บ้าง ภยัอย่างน้ีต้องหลบหลกี 
ด้วยปัญญา คอืหยัง่ทราบตามความเป็นจริง พระพทุธเจ้าเป็นเข้าท่านมยีาแก้ เราทัง้หลาย 
ไม่ค่อยมียาแก้ ต่างกันที่ตรงนี้.

  บัว

ฉบับที่ ๘

    วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๐

 การพิจารณากาย-จิต ให้ถือว่าเป็นกิจส�าคัญประจ�าอิริยาบถ และโปรดระวัง
อย่าปล่อยให้จิตไปส�าคัญหมายรู้ไว้ก่อน จะท�าความตั้งใจในปัจจุบันที่มีต่อกาย-จิต
ให้เคลือ่นไหวไปตาม จะไม่เห็นความจรงิที่มปีระจ�ากาย-จติ พึงท�าเหมอืนเราเปิดหีบ
สิ่งของ ซึ่งส่งมาจากทางอื่นที่เราไม่เคยรู้สิ่งของภายในหีบมาก่อน ตั้งเจตนาไว้เพื่อ
จะดูเฉพาะสิ่งของภายในหีบเท่านั้นจนกว่าเราเปิดออกดู จะรู้ว่ามีอะไรบ้างในหีบนั้น  
การพจิารณากายกพ็งึตัง้เจตนาไว้ว่า กาย-จิตเราน้ีกเ็ท่ากบัหบีอนัหน่ึง แล้วพงึตัง้จิตไว้
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เฉพาะหน้า อย่าส่งไปตามสัญญาอดีตอนาคต ก�าหนดกาย-จิตไว้จ�าเพาะหน้าจนกว่า
จะเหน็ความเป็นอยูข่องอาการทัง้หลายทีเ่ป็นไปอยูใ่นปัจจุบนั และจะเปลีย่นแปลงไป
ข้างหน้าจนถึงความแตกดับ พึงพิจารณาให้เป็นปัจจุบันจริงๆ อย่าคาดหมายไปก่อน 
จะกลายเป็นความสะเพร่าของจิตตดิสนัดาน เลยจะไม่ได้อบุายอะไรจากการพจิารณา
กายกับจิต ทั้งจิตเองก็จะไม่มีก�าลังความสงบ ตลอดถึงความแยบคายคือปัญญา  
จะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปก่อน

 การพจิารณากายกบัจิตซึง่เป็นสถานทีเ่กดิปัญญาและความหลดุพ้นแท้ จะเป็นไป
ไม่ได้อย่างไรเล่า นักปราชญ์ท่านได้ชยัชนะจากสมรภมูน้ีิแท้ (จากกายกบัจิต) นอกจาก 
จิตจะไม่เอาเร่ืองกาย-จิตมาเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานเสียจริงๆ ความรู้ในกาย 
ทุกส่วนซึ่งเกิดจากการคาดคะเนจะไม่เป็นผลที่พึงใจของเรา ในเมื่อเราไม่ผลักดัน
ความรู้ชนิดคาดไปก่อนออกให้ห่างไกล ทรงไว้เฉพาะความรู้ที่เกี่ยวพันกันกับกาย 
ในปัจจุบัน นั่นแลจึงจะเป็นความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาแทนตัว จึงจะเป็นความรู้สามารถ
รักษาจิตให้เทีย่งตรงต่อธรรมทัง้หลาย ท้ังทีเ่ป็นฝ่ายด ีชัว่ และกลางๆ เราเร่ิมพจิารณา
คราวใด ก็พึงตั้งจิตไว้ท�านองนี้ อย่าปล่อยให้จิตรู้หลอกไปก่อน

 ส่วนผลคือความสงบสุขน้ัน เป็นของเกิดเองจากการพิจารณาถูก เราไม่ต้อง
เดือดร้อนว่าจะไม่พ้นทุกข์ ทุกข์มันอยู่ที่กาย-จิตนี้เท่านั้น เพราะกิเลสอยู่ที่นี่ จึงต้อง 
พจิารณาทีน่ี่ เรียกว่าแก้ทกุข์หรือแก้กเิลส เราอย่าส่งจิตไปสวรรค์ นิพพาน นรกทีไ่หน  
นรกคือความเดือดร้อนอันวุ่นวาย นิพพานคือความสงบสุข เม่ือช�าระใจของเราได้
ดแีล้ว ด้วยสตปัิญญาและความเพยีรจรงิๆ เราจะรูไ้ด้ทัง้นรก ทัง้สวรรค์ และนิพพาน  
ณ ภายในจิตของเรานี้เท่านั้น หาไปรู้ที่อื่นไม่

 คนทัง้หลายรู้ธรรมทัง้หลายแล้วไม่พ้นทกุข์ ทัง้กลบัเป็นเสีย้นหนามยอกแทงตน 
และผู้อื่นเข้าด้วยซ�้า แต่พระพุทธเจ้าแลสาวกรู้ธรรมแล้วพ้นทุกข์ไปเลย พร้อมๆ กับ 
ความรู้ธรรมเกดิขึน้ เพราะเหตใุดระหว่างคนทัง้สองสามจ�าพวกน้ีจึงต่างกนัเล่า กเ็พราะ 
ความรู้เกดิจากปัจจุบนัจิตอนักลายเป็นปัญญาไปในตวั กบัความรู้คาดคะเน (สญัญา) 
มันต่างกันราวฟ้ากับแผ่นดินน่ันเอง จึงสามารถแปรคนทั้งสองจ�าพวกให้ต่างกัน  
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เหตุที่ความรู้ที่เป็นปัจจุบันจิตจะเกิดได้ ก็ต้องพิจารณาปัจจุบันธรรมคือกายกับจิต 
น้ีเอง เพราะกาย-จิตเป็นสถานที่สั่งสมกิเลสและเป็นสถานที่ถอดถอนกิเลสแล 
กองทุกข์ทั้งมวล ฉะน้ัน เราควรตั้งจิตไว้โดยท�านองที่ว่าให้จิตอยู่กับกายจิตจริงๆ  
จนเรียกปัจจุบนัได้เตม็ที ่แล้วกระแสของปัจจุบนัจิตจะกระจายแสงสว่าง คอื ปัญญา
ออกตามอาการของกายแลอาการของจิตโดยรอบคอบ จากนั้นก็จะได้เห็นทุกสิ่งทั้งที่ 
เป็นคุณเป็นโทษปรากฏด้วยปัญญาอันชอบแท้ ตลอดกลางวัน กลางคืน ยืน เดิน 
นั่ง นอน จะเรียกว่าฟังธรรมทุกเวลาก็ได้

 ความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย เราเคยได้ยนิจนชินห ูแต่ยงัไม่ซึง้ถงึปัญญาแล้ว สิง่เหล่าน้ี 
ก็ยังไม่มีรสชาติพอที่จะให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ ทั้งน้ีก็เพราะสัญญาหมายกันไป
เท่าน้ัน หาได้เป็นปัญญาหยัง่ทราบความเกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างแท้จริงไม่ ฉะน้ัน สตัว์ 
ทั้งหลายซึ่งรู้ธรรมของพระองค์ด้วยสัญญา จึงกลายเป็นเจ้าแห่งทุกข์ แห่งกงจักร
สงัสารวัฏอกีด้วย ค�าว่า กงจักร เป็นต้น พงึทราบใกล้ๆ และย่อด้วยว่า กาย-จิตและ
อาการของจิตน้ีเอง หมนุตวัเองให้หลงรัก-ชงัในวตัถแุละอารมณ์ทัง้ทีเ่ป็นภายนอกและ 
ภายในอยูไ่ม่มีเวลาหยดุยัง้ได้ ฉะน้ัน จึงควรพจิารณาตวักงจักรเป็นต้นน้ี ให้แยบคาย
ด้วยปัญญาอยูเ่ฉพาะหน้า นักปราชญ์ท่านไม่หนีจากกายกบัจิต ถอืเป็นนิมติประจักษ์ใจ 
ทุกเวลา ใช้ปัญญาสอดส่องอยู่เสมอ จึงสามารถพ้นจากสมมุติถึงวิมุตติ คือสภาพ 
ที่หาสมมุติบัญญัติไม่ได้แม้แต่น้อย น่ีแหละเรียกว่า พ้นจากกงจักรตัวหมุนเวียน  
เราพงึทราบกงจักรหรือสงัสารวฏัว่าอยูท่ีไ่หนแน่ โดยนัยทีอ่ธบิายมาน้ี จะได้หายสงสยั 
กันเสียที.

     
  พระมหาบัว 
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ฉบับที่ ๙

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๔ กันยายน ๒๕๐๐

 ขอให้พร้อมกนัตัง้ใจบ�าเพญ็ อย่าท้อถอย เพราะเราเป็นศษิย์พระพทุธเจ้าด้วยกัน  
ความทกุข์-ล�าบาก เพราะการท�าความดพีออดพอทน ท่านทีพ้่นทกุข์ไปได้แล้ว ท่านก ็
ต้องผ่านความทกุข์-ล�าบาก เพราะความพากเพยีรเหมอืนเราน่ีเอง ถ้าปลกีจากทางน้ีแล้ว 
ก็หาความพ้นทุกข์ได้ยาก นักปราชญ์ท่านเห็นงานส�าคัญกว่าเงิน เพราะใครมีงาน 
ผู้น้ันก็มีเงิน ฉะน้ัน พึงทราบว่าบุญกุศลทั้งมวลเกิดจากงานคือความพากเพียร  
ความเพียรในความดีทุกประเภทจัดว่าเป็นต้นทุนหนุนก�าไรให้เราก้าวไปสู่ความดี  
นับแต่ชั้นต�่าจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุด คือพระนิพพาน ดังนั้น ควรยินดีในกุศลที่เราได้
อุตส่าห์บ�าเพ็ญมาแล้วจนถึงวันนี้ และพึงพากเพียรต่อไปเพื่อความเพิ่มพูนแห่งบารมี
ของเราให้แก่กล้าสามารถพ้นไปได้ดังใจหมาย.

  บัว

ฉบับที่ ๑๐

 วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐

 การเร่งทางด้านจิตตภาวนาน้ันแลจะได้เหน็ภัยของโลกทัง้มวล สงัขารเราแก่เข้า
ทุกวัน เปลี่ยนไปทุกขณะลมหายใจ

 ความหมายของจิตซึง่ปรุงไปก่อน เป็นอปุสรรคแก่ปัญญาซึง่จะเกดิขึน้เฉพาะหน้า  
ปัญญาทีเ่กดิขึน้จากปัจจุบนัจิต เป็นปัญญาทีจ่ะเปลือ้งความสงสยัได้โดยล�าดบั ดงัน้ัน 
เราควรรักษาจิตให้เป็นปัจจุบัน ตั้งอยู่กับกายกับอารมณ์ที่เกิดจากจิตโดยเฉพาะ  
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เร่ืองของอนิจจัง ทกุขงั อนัตตา และอสภุธรรมทัง้หลาย จะปรากฏข้ึนเองด้วยปัญญา
อันละเอียดอ่อน ซึ่งอาศัยปัจจุบันจิตเป็นภาคพื้น

 ความที่คาดคะเนน้ันท�าได้ทุกคน เพราะไม่ใช่ของจริง ท�าไปๆ เลยเกิดด้าน 
หรือชนิไปเสยีอย่างดือ้ๆ ยกตวัอย่างคนเรียนปริยตัมิากๆ จ�าได้มากๆ ซึง่ไม่ใช่ปัญญา
แล้วจะรู้สึกว่ามีทิฐิมานะมาก เพราะส�าคัญว่าตนรู้มาก ใครจะสอน คนเช่นนั้นเขาไม ่
ฟังเสยีง เพราะเขาส�าคัญว่าความรู้ของเขาทีเ่รียนมาสงูจดท้องฟ้าเสยีแล้ว ดงัน้ีเป็นต้น

 ความท�าจริงมุ่งต่อความหลุดพ้นจริงๆ แม้จะเรียนเฉพาะกรรมฐาน ๕ เท่านั้น  
สาวกของพระพทุธเจ้ากป็รากฏในต�าราว่าหลดุพ้นได้หลายองค์ การเรียนมากเรียนน้อย 
อาจเป็นอปุนิสยั ซึง่เคยสัง่สอนปริยตัมิาแต่ชาตปิางก่อนกไ็ด้ สรุปความแล้วเรียนมาก 
เรียนน้อยจะต้องไหลลงรวมในข้อปฏิบัติ คือหลักจิตตภาวนาทั้งน้ัน ซึ่งเป็นหลัก 
มุ่งประสงค์ของพระองค์โดยแท้ทีเดียว อน่ึง ความรู้ทั้งหมดจะเป็นสุตมยปัญญา  
จินตามยปัญญา หรือปัญญาเกดิจากการศกึษามากน้อยทัง้หลายเหล่าน้ี จะต้องกลบัมา 
ฟักตวัอยูท่ีภ่าวนามยปัญญา อนัเป็นส่วนรวมของปัญญาทัง้หลาย เหมอืนแม่น�า้ทัง้หลาย 
ไหลมารวมมหาสมุทรฉะนั้น

 ภาวนาปัญญาน้ี เบื้องต้นต้องเข้าอาศัยจิตที่ตั้งมั่น (ปัจจุบันจิต) เสียก่อน 
เพราะปัจจุบันจิตดังที่อธิบายแล้วข้างต้น ย่อมเป็นภาคพื้นหรือบ่อเกิดแห่งปัญญา 
ทุกประเภท หรือเหมือนพื้นดินเป็นที่อาศัยเกิดแห่งพืชทุกชนิดนั้น ดังนั้น อุบายทั้ง
ปวงเมื่อเราพยายามรักษาจิตให้ตั้งอยู่เฉพาะในวงแห่งกายแลจิตแล้ว จะเกิดขึ้นเอง
และจะตัดความสงสัยภายในจิตได้เป็นล�าดับ ตั้งแต่ต้นจนตลอดอวสาน จะหนีจาก
หลกัปัจจุบนัจิตซึง่สมัพนัธ์เกีย่วเน่ืองกนักบักายแลจิตอนัเป็นตวัเหตสุ�าคญัไปไม่ได้เลย

 ผู้เรียนมากกดี็ ผู้เรียนน้อยก็ด ีทีจ่ะถอดถอนความสงสยัอันมีอยูภ่ายในจิตไม่ได้  
ก็เพราะหนีจากหลักความจริง คือกายกับจิตซึ่งเป็นรากฐานของปัจจุบันจิตน้ันเอง  
เมื่อบังคับจิตให้ตั้งอยู่ในรากฐานอันน้ีแล้ว เร่ืองปัจจุบันจิตจะปรากฏตัวขึ้นเอง  
โดยไม่ต้องไปคว้าหาที่ไหน เมื่อปัจจุบันตั้งมั่นแล้ว ปัญญานับแต่ชั้นต�่า-กลาง และ
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ปัญญาส่วนละเอยีดสงูสดุ กจ็ะแตกแขนงกิง่ก้านขึน้มาจากน้ันเป็นล�าดบั เหมอืนบคุคล 
ก่อไฟให้ติดเชื้อด้วยดีแล้ว ควันซึ่งอาศัยไฟเป็นเหตุน้ันจะตั้งขึ้นตั้งแต่ควันหยาบ  
ควนัปานกลาง และควนัทีล่ะเอยีดสดุจากเปลวไฟน้ันเป็นล�าดับ ฉะน้ัน พงึทราบเร่ือง
ของปัญญาทกุประเภท จะต้องเกดิจากปัจจุบนัจิตเช่นเดยีวกบัควนัไฟเกดิจากเปลวไฟ 
นั้นเถิด

 ยาแก้โรคทุกประเภทจะมีแต่ต�ารา หาผู้ฉลาดปรุงยาและหาคนไข้จะมา 
รับประทานยาไม่ได้แล้ว พยานที่เราจะพึงอ้างว่ายาดีเพราะถูกกับโรค ก็ไม่ปรากฏ 
แก่โลกอย่างเด่นชัด ต่อเมื่อมีผู้ฉลาดปรุงยาตามต�ารา พร้อมทั้งคนไข้ก็มีความพอใจ 
รับประทานยาจนหายป่วยแล้วน่ันแหละ จะพงึอ้างได้ว่ายาดแีท้ เพราะอาศยัแพทย์ผู้ฉลาด  
และคนไข้ได้รับการรักษาจากหมอผู้ถือต�ารายาด้วยความฉลาด ข้อนี้ฉันใด ศาสนา
จะมีแต่ต�ารา (คัมภีร์) หาผู้ปฏิบัติตามค�าสอนที่แท้จริงจนเกิดความฉลาด สามารถ
ถอนตนให้พ้นจากทกุข์ไม่ได้ จะพงึอ้างว่าศาสนาดเีพราะยงับคุคลให้หลดุพ้นจากกอง
ทกุข์ได้ดงัน้ี กไ็ม่เป็นหลกัฐานทีจ่ะพอฟังได้ เพราะคนทัง้ๆ ทีเ่ขาไม่เคยลิม้รสจากการ
ปฏิบัติเลยเขาก็พูดได้ ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามค�าสอนโดยถูกต้องจนเกิดผลประโยชน์ 
เฉพาะตนเป็นล�าดับแต่ช้ันต�า่จนถงึชัน้สงูสดุ คือวมุิตตพิระนิพพานประจักษ์ใจ โดยนัย 
ที่ท่านกล่าวไว้ว่า “ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ” ดังนี้ ผู้นั้นจะพึงอ้างว่าศาสนาของ
พระพุทธเจ้าดีจริงๆ ดังนี้ได้ ข้อนี้เป็นหลักฐานจะพึงฟังได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันนั้น 
การอธบิายให้คุณฟังทัง้ดุน้น้ี ก็เพือ่จะให้รสของยาซมึซาบเข้าในกาย จะได้หายจากโรค  
ได้แก่ให้ศาสนาซึมซาบเข้าถึงใจ สมกับว่าใจเป็นผู้ทรงศาสนาจริงๆ สมัยนี้ต�าราท่าน
กล่าวไว้มีมากจนไม่สามารถหยิบยกเอามาเป็นหลักใจอย่างแท้จริงได้

 ฉะนั้น พึงย้อนกลับเข้ามาในวงแคบของอริยสัจสี่ คือกายกับจิตนี้ นี้ยังร้อนๆ 
อุ่นๆ อยู่ ไม่เคยล้าสมัยตลอดกาล แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ พึงทราบว่าน�าออก
ไปจากนี้ เราพึงน�าแปดหมื่นสี่พันย้อนกลับเข้ามาขัดเกลาภายในใจให้จงได้ โดยที่ว่า 
ให้จิตตั้งมั่นอยู่ภายในกายกับจิตให้ได้ อย่าวิตกว่าจะเสียเวลาหรือป่วยการเปล่า  
ข้อนั้นเป็นความคาดหมาย เป็นธรรมหลอกลวง กิริยาจิตที่ส่งออกนอกตัวด้วยความ
อยากหรือทะเยอทะยานนั้น หากเป็นธรรมเครื่องถอดถอนกิเลสแล้วไซร้ คนทั้งโลก
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คงพ้นทุกข์ไปนานแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องสอนกันเข้ามาในวงแห่งอริยสัจ คือกายกับจิต 
ก็เพราะกิริยาจิตที่ส่งเช่นนั้นเป็นการด�าเนินผิดทางนั่นเอง

 เอาละ ขอให้คณุพยายามตามทีแ่นะน้ี อย่าวุน่วายโดยประการทัง้ปวง พงึยดึหลกั 
ภายในให้ดี นิพพานหนีจากหลักภายในไปไม่พ้น จะรู้หรือไม่รู้อย่าถือเป็นประมาณ 
เดี๋ยวจะเขวหลัก รับประทานลงไปตามช่องทวารปาก ไม่ไหลลงสู่ท้องและกระจายไป
เลี้ยงอวัยวะทุกส่วน มีอย่างที่ไหน

 การปฏิบัติจิตเมื่อไม่ปล่อยให้หนีหลักแล้วจะไม่ยังความสงบให้เกิดเป็นล�าดับ 
ท่านคงไม่กล่าวไว้ว่า “สวฺากขฺาโต ภควตา ธมโฺม” ธรรมอนัพระผู้มพีระภาคกล่าวดแีล้ว

สวัสดี.
  บัว

ฉบับที่ ๑๑

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๑

 ยาเป็นเคร่ืองเยยีวยารักษาธาตขุนัธ์ ซึง่แสดงอาการแตกร้าวร่ัวไหลอยูต่ลอดเวลา  
ทั้งเป็นสิ่งรบกวนใจให้วุ่นวายไปด้วย ยาจึงเป็นสิ่งส�าคัญต่อมนุษย์และสัตว์ที่จะพึง
เยยีวยาให้มคีวามสขุไปบ้างในวนัหน่ึงคืนหน่ึง ไม่เช่นน้ันธาตขัุนธ์จะทนอยูไ่ม่ได้กีว่นั 
ต้องแตก

 ธรรมเป็นเคร่ืองเยียวยาทัง้ธาตขุนัธ์และจิตด้วย จิตไม่มธีรรมเป็นเคร่ืองหล่อเลีย้ง 
กายก็กระสับกระส่าย จิตก็ยิ่งลอยลม โลกกว้างหาที่สุดมิได้ ก็ไม่มีที่ปลงกายปลงใจ 
ปลงลงทีไ่หนถกูแต่กองเพลงิ คือความทกุข์กายทรมานใจ ดงัน้ัน ธรรมเป็นเคร่ืองระงับ 
ทุกข์ทางกายทางใจ จึงควรพิจารณาเป็นประจ�า เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือยับยั้ง
ของจิต แม้ถึงกาลขันธ์จะพึงแตก จิตก็ไม่ฟุ้งซ่าน ดับไปโดยความสงบสุข
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 ย้อนกลบัเข้ามาดูขนัธโลก จะเหน็ทางสิน้สดุโลกอนัน้ีแคบนิดเดียว เม่ือพจิารณา 
ไม่รอบ จะเหน็โลกอนัน้ีเตม็ไปด้วยความสขุ ความทกุข์ ความรัก ความชัง เม่ือพจิารณา 
รอบด้วยปัญญาแล้ว จะเห็นขันธโลกอันน้ีเต็มไปด้วยอริยสัจ คือธรรมตายตัวของ 
พระอริยเจ้าทัง้น้ัน และจะไม่มทีางต�าหนิตชิมและปรารถนาโลกอนัน้ีอกี ในเม่ือเหน็ชัด
ด้วยปัญญาแล้ว “โลกวิทู” พึงทราบว่ารู้แจ้งในขันธ์นี้เป็นส�าคัญกว่าอื่น เมื่อพิจารณา
ไม่รอบคอบเล่า ความหลงในขันธ์น้ียิ่งร้ายกว่าอะไรเสียอีก โปรดน้อมเอานิสัยของ 
นักปราชญ์มาประดับตัวของเรา จะได้มีความอาจหาญต่อความจริงคือทุกข์ ซึ่งโลก
เคยกลัวและแพ้มาแล้วอย่างหลุดลุ่ย อาจกล่าวได้ในสมัยนี้ว่า แทบจะไม่มีใครเห็น
อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ ฯลฯ มรรค ว่าเป็นอริยธรรมคือธรรมอันประเสริฐด้วยความ
จริงใจแท้ ทัง้น้ีเพราะไม่น้อมความจริงของท่านเข้ามาพจิารณาด้วยปัญญาอย่างแท้จริง 
นั่นเอง จึงเป็นแต่เพียงพูดกันตามท่านไปเฉยๆ ทั้งๆ ที่ไม่เชื่อต่อความจริงนั้นๆ ว่า
จะเป็นความจริงแก่อนุชนผู้ปฏิบัติตามอย่างจริงจังได้

 พงึทราบว่าอริยสจั ๔ น้ีไม่ใช่ธรรมเก่าและไม่ใช่ธรรมใหม่ด้วย เป็นปัจจุบนัธรรม  
ใครเกิดมาต้องประสบทุกคน เว้นเสียแต่จะไม่เอาหูใส่ใจพิจารณาเท่าน้ัน ไม่เคย 
ขาดคราวขาดสมัยแต่กาลไหนๆ มาจนถึงปัจจุบัน และยังจะมีอย่างน้ีไปตลอด 
อนันตกาล ผู้มีปัญญาพิจารณาได้ไม่เลือกกาล และรู้เห็นได้ไม่เลือกเวลา “อกาลิโก” 
เราเป็นศิษย์ตถาคต อย่าส�าคัญว่าทุกข์ที่มีในกายในจิตเป็นศัตรูคู่เวรแก่เรา ในขณะ
เดยีวกันให้พจิารณาจนเหน็ทกุข์น้ันๆ ว่าเป็นความจริงตามความจริงของทกุข์ทีต่ัง้อยู่ 
น่ันแหละ เราจะอยูส่บาย แม้กายจะเตม็ไปด้วยทกุข์ แต่ใจจะเหน็ไปว่าทกุข์เป็นเคร่ือง 
ลบัปัญญาให้คมกล้า ทัง้สามารถข้ามพ้นไปได้ด้วยการเหน็ทกุข์ด้วย ใครยงัไม่เหน็ทกุข์ 
ว่าเป็นความจริงประจักษ์ใจก่อน ผู้นั้นจะปฏิญาณตนว่าบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้ ไม่เป็น
ฐานะอันจะพึงมีได้ โปรดพิจารณาให้ดี.

  บัว
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ฉบับที่ ๑๒

 วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๖ เมษายน ๒๕๐๑

 ให้พจิารณาทางจิตให้มาก การจวนตายไม่ว่าแต่คณุหรือใครๆ เตรียมกนัอยูแ่ล้ว 
ทกุตวัสตัว์ เพราะการเตรียมเกดิได้ผ่านมาแล้วทัง้น้ัน เวลาน้ีเป็นเวลาเตรียมจะตายเท่าน้ัน  
ฉะนั้น รีบพิจารณาเรื่องสังขาร เขาจะท�าหน้าที่ของเขาจนถึงจุดจบแห่งชีวิตโดยความ 
ไม่นอนใจ รีบตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญา เพียงแต่ว่าตายจริงๆ เท่าน้ีด้วยปัญญา  
จิตกจ็ะหนัเข้าสูค่วามไม่วุน่วายในสงัขารแลวตัถอุะไรทัง้หมด ก�าหนดลงในความตาย 
อย่านอนใจ เอาละ ยุติ.

  บัว

ฉบับที่ ๑๓

 วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๙ เมษายน ๒๕๐๑

 สัตว์ทุกประเภทที่ถูกขังไว้ในกรง แม้กว้างขวางปลอดโปร่ง ก็คงจะได้รับความ
ครูดสแีละความทกุข์ทรมานจากกรงเป็นธรรมดา หนีไม่พ้น คนเราทกุช้ันมีกรรมวบิาก
เป็นกรงขังอยู่ตลอดเวลา จะหนีความทุกข์อันเกิดจากกรรมทั้งนี้ไปไม่พ้น ต้องทนสู้
กรรมวิบากตามแต่จะให้ผลประการใด ด้วยความพิจารณาในกรรมนั้นๆ ซึ่งปรากฏ
ขึ้นมาไม่ขาดระยะ ไม่ควรตื่นเต้นเกินกว่าเหตุ จะเสียหลักธรรมประจ�าใจ

 ใครไม่หนีพ้นจากความแปรปรวนของขันธ์ซึ่งมีอ�านาจเหนือเราอยู่แล้ว เราพึง 
ทราบสงครามระหว่างจิตกับขันธ์ก�าลังแสดงความร้าวรานจะแตกแยกจากกันอยู ่
ทกุขณะ ด้วยปัญญาอนัมพีระไตรลกัษณ์เป็นจุดทีร่วมลง จะเกดิความสงบและปล่อย
วางความกังวลในขันธ์เสียได้มากน้อยตามก�าลังความเพียร โรคภายในจิตก็จะไม่ 
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ฟุ้งตัวขึ้นรับโรคกายให้มีก�าลังกล้า ขันธ์ก็จะพอประทังๆ ไปได้ แม้ขันธ์ทนไม่ไหว 
จะแตกไป ใจก็มีหลักยึดได้ ไม่เสียที.

  บัว

ฉบับที่ ๑๔

 วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๑

 ตะวนันับแต่ก้าวขึน้สูท้่องฟ้า เร็วทีจ่ะอสัดงคตคอืก้าวลงสูค่วามดบั สงัขารธรรม 
ทั้งหลายภายนอกภายในก็เช่นเดียวกัน นับวันจะก้าวหน้าเข้าสู ่ความแตกดับ  
พงึพจิารณาด้วยปัญญาให้รู้เท่าทนัสงัขาร เพือ่ปล่อยวางไว้ตามสภาพ จะหมดกงัวลใน
ภาระใดๆ ประจักษ์ใจก่อนสงัขารธรรมจะแตกดบัล่วงลบัไป สิง่ใดปรากฏขดัข้องในใจ  
สิ่งน้ันคือธรรมเคร่ืองสอนเรา รีบหยิบยกข้ึนพิจารณาทันทีที่ปรากฏ อย่าปล่อยไว้ 
ให้เป็นข้าศึกแก่เรา สิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้านั้นแล เรียกว่าปัจจุบัน ความรู้สึกตัวทันที
ที่สิ่งนั้นๆ มาปรากฏ แล้วรีบพิจารณาแก้ไข นี้ก็เรียกว่าปัจจุบัน ปัจจุบันแก้ปัจจุบัน 
จึงจะเห็นความบริสุทธิ์ไปเป็นขั้นๆ จนถึงความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์.

  บัว

ฉบับที่ ๑๕

 วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๕ กันยายน ๒๕๐๑

 ข้อส�าคัญจะพิจารณากว้างแคบรวมลงในไตรลักษณ์ด้วยปัญญา ปรากฏเป็น
ความสงบสุขประจ�าใจเราแล้วจัดว่าถูก หรือมีทั้งความสงบและความฉลาด เห็นโทษ
ในสิ่งที่เป็นข้าศึกไปเป็นล�าดับ ก็จัดว่าถูก
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 แม่เจตกโ็ปรดเดินปัญญาความแยบคายในขนัธ์และจิตเข้าอย่าลดละ ความสงบ
แต่อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับปัญญา ก็เนิ่นช้าแต่จุดที่มุ่งหวัง.

  บัว

ฉบับที่ ๑๖

        วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๔ กันยายน ๒๕๐๑

 การอบรมทางใจโปรดท�าตามที่เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วน้ัน จะไม่ผิดทางเลย 
การภาวนาโปรดใช้ปัญญาวิจารณ์ในขันธ์ภายในภายนอกให้รอบคอบโดยความมีสติ 
และให้ถือสติกับปัญญาเป็นธรรมในการแก้กิเลส ขออย่าได้พรวดพราด จะเสียหลัก
ความจริงที่มีอยู่ประจ�าตนทุกเมื่อ กิเลสอาสวะทั้งหมดจะนอกเหนือกับสติปัญญาไป
ไม่พ้น.

  บัว

ฉบับที่ ๑๗

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๗ ตุลาคม ๒๕๐๑

 พงึหยัง่อาวธุคอืปัญญาลงตรงทีข้่าศกึ คอืกเิลสและกองทกุข์อยูจึ่งจะได้ชยัชนะ 
กเิลสแลกองทกุข์ทัง้มวลไม่มนีอกเหนือไปจากเบญจขนัธ์ ฉะน้ัน พงึทราบว่าข้าศกึอยู่
ที่นั้น พึงตั้งสติปัญญาลงที่นั้นอย่าลดละ พระพุทธ ธรรม สงฆ์ หรือผู้วิเศษทั้งหลาย 
อยู่แทรก ณ ที่นั้น (คือเบญจขันธ์) เอง เพราะอะไรเล่า? เพราะจิตธรรมชาติวิเศษ 
สิงสถิตอยู่ในเบญจขันธ์นั้น การพิจารณาอย่างนี้ตรงตามพุทธประสงค์ และตรงตาม 
ความหมายของธรรมแท้ไม่ผิด อย่ากงัวลในความเป็นอยูห่รือความจะแตกตาย น่ันเป็น 
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อจินไตย เหนือความคาดหมาย ให้ก�าหนดลงที่เป็นทุกข์และวุ่นวาย เพราะสิ่งนี้เอง
ก่อให้กิเลสในจิตฟุ้งขึ้น เพราะความหลงกลมายาของเขา

 อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา ทัง้สามน้ีเป็นธรรมตายตวั ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย 
หรือปรุงแต่งของใครทัง้น้ัน ฉะน้ัน จงหยัง่สตปัิญญาลงให้เป็นธรรมตายตวัโดยชดัเจน 
จึงจะเป็นจิตที่ตายตัวไม่หลอกตน และจะหายกังวลในขันธ์ ซึ่งจะเป็นไปในหน้าที่
แต่ละขันธ์ เรื่องกลัวแลกังวลในขันธ์จะแตกดับ ก็คือก่อไฟเผาตัวและจิตให้กิเลสฟุ้ง 
และลกุลามน่ันเอง อย่างไรๆ ขนัธ์ต้องแตกแน่ ให้พจิารณาขันธ์ตวัทีจ่ะต้องแตกแน่น้ี 
ให้ชัดด้วยปัญญา เมื่อชัดแล้วความรู้ที่แท้จริงนี้ไม่แตกตามขันธ์ ฉะนั้น ท่านผู้รู้ขันธ์
ชัดเจนจึงไม่เดือดร้อน เพราะขันธ์จะตั้งอยู่ หรือขันธ์จะแตกไปเมื่อไร นี่คือหลักการ
พิจารณาที่แท้จริง และความรู้ที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนี้ อย่าให้ส่ายแส่ไปในทางอดีต
อนาคต ปัจจุบนัเป็นกฎความจริงทีจ่ะร้ือถอนกเิลสโดยสิน้เชงิ นอกน้ันคือเร่ืองกงจักร
หมุนรอบตัวเอง พึงทราบไว้อย่างนี้ตลอดกาลด้วย.

  บัว

ฉบับที่ ๑๘

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๙ มกราคม ๒๕๐๒

 เร่ืองการพจิารณาทางใจของแม่เจต ซึง่ออกค้นคิดบ้าง พกัสงบบ้าง และพจิารณา
อาการของจิตบ้าง ประสานกนัไปน้ันเป็นการชอบแล้ว ไม่ต้องมกีารแก้ไขอะไรอกีแล้ว  
นอกจากเวลาจิตพจิารณาเกินขอบเขต ไม่ค่อยหยดุยัง้ กพ็ยายามให้จิตพกัสงบเสยีบ้าง  
เพือ่เป็นก�าลงัใจในการคิดค้นต่อไป อาการของจิตซึง่เกดิๆ ดบัๆ เป็นสิง่ส�าคญัจะต้อง 
พิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วน.

  บัว
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ฉบับที่ ๑๙

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๖ มกราคม ๒๕๐๒

 อาการป่วยของอาตมาก�าเริบบ้าง หายบ้าง อย่าวติกไปมากนัก เร่ืองของขนัธ์ต้อง
เป็นอย่างน้ันทกุขนัธ์ และเป็นทัว่โลกไม่ล�าเอยีง หากว่าทกุข์หายไปจากโลก อริยสจัที่
พระองค์ตรัสไว้ก็คงไม่ครบ ศาสนธรรมกไ็ม่สมบรูณ์อยู ่เท่าทีศ่าสนธรรมมสีมบรูณ์อยู่
ก็เพราะอริยสัจมีสมบูรณ์ ฉะนั้น ทุกขสัจ จึงจัดว่าเป็นศาสดาเอก แทนพระพุทธเจ้า
ซึง่ปรินิพพานแล้ว อาตมาเองไม่เสยีใจในการทีท่กุข์จะเกดิขึน้ ก�าเริบรนุแรง หรือทกุข์
จะหายไปจากขนัธ์ แม้ทกุข์จะหายไปก็หายไปเพือ่เกดิขึน้อีกเท่าน้ัน ไม่เพือ่อืน่ใดทัง้สิน้  
ตราบเท่าขันธ์แตกดับ ทุกข์จึงจะดับโดยสิ้นเชิง 

 คุณโยมมารดาและคุณแม่แก้ว คิดถึงคุณทั้งสองมาก นับว่าคุณทั้งสองมี 
วาสนามาก ฉะนั้น จงภาคภูมิใจในวาสนาของตน เอว�.

  บัว

ฉบับที่ ๒๐

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒

 การพจิารณาอย่างว่าน้ันถกูต้องแล้ว ความมสีตปิระจ�าจะพจิารณาอาการใดกช็ือ่ 
ว่าถูกต้อง เว้นเสียแต่ไม่มีสติ สติเป็นธรรมจ�าเป็นยิ่งนัก อย่าปล่อยวาง อย่าวิตกว่า 
เราจะไม่ดี ขอให้มีสติปัญญารักษาใจขณะที่เคลื่อนไหว อะไรผ่านจิตขอให้ผ่านสติ
ปัญญา วจิารณ์ไปพร้อมๆ กนั น้ีแลบ่อเกดิแห่งความดี ความดไีม่อยูใ่นทีไ่หนๆ อย่า 
คาดคะเนไป จะเสียหลักของนักปฏิบัติ อาตมาเป็นห่วงคุณทั้งสองมาก เพราะถือว่า
เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน แต่อย่าลืมอาจารย์เอก คือ สติ ปัญญา ซึ่งมีอยู่กับตัวทุกเมื่อ  
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สตปัิญญาน้ีเองจะเป็นคูเ่ป็นคูต่ายของเราแท้ๆ บาปความช่ัวลามกไม่มาจากไหน ไม่ต้อง 
พร่ันพรึงหว่ันไหวต่อภายนอก แต่พึงทราบว่าจิตเป็นเคร่ืองหลอกในเวลาที่เราไร้สติ
ปัญญา ฉะน้ัน จงจับอาวธุคือสตปัิญญาไว้ก�ากบัตวั จะร่มเยน็ตลอดกาล จิตดวงเดยีว
เท่านั้นที่พึงก�าหนดให้รอบคอบในตัวเอง อย่าตื่นเงาของตัว คืออาการของจิต เอว�.

  บัว

ฉบับที่ ๒๑

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๑ เมษายน ๒๕๐๒

 การพจิารณาทัง้สองด้านเป็นการถกูต้องดแีล้ว ทีเ่หน็ชดับ้าง ไม่ชัดบ้าง เป็นเพราะ 
สตแิลโอกาสของความเพยีรทีส่ะดวกบ้าง ไม่สะดวกบ้าง แต่ไม่ต้องหวัน่ไหวตามอาการ
ทีช่ดับ้างไม่ชดับ้าง พงึท�าความเข้าใจว่า สจัจะมอียูใ่นกายในจิตอย่างไม่ปิดบงัตลอดกาล  
ความรูช้นิดหน่ึงซึง่คงที ่และรับรู้ให้ว่าขณะน้ีเหน็ชดั ขณะน้ีเหน็ไม่ชดั ความรูอ้นัน้ีเอง 
เป็นความรู้ทีจ่ะทรงอริยสจัไว้ได้ตลอดกาล ความรูน้อกน้ันเป็นความรู้ทีต่ัง้ขึน้และดับไป 
ตามอาการที่เกิดดับ ไม่สามารถจะทรงอริยสัจไว้ได้ ใครหลงตาม ผู้นั้นจะเดือดร้อน 
ตลอดกาล

 ฉะน้ัน พึงก�าหนดให้รู้ตามเพลงของเขา อย่าหลงตาม ไฟกับน�า้มีประโยชน ์
เสมอกัน ขาดธาตุทั้งสองนี้ โลกก็แตกตั้งอยู่ไม่ได้ ทุกข์สมุทัยก็เช่นกัน นักปราชญ์ 
ไม่ขาดสญูจากโลกเพราะทกุข์ สมุทยัเป็นเคร่ืองหนุน ฉะน้ัน ทกุข์ สมทุยัจึงควรเป็นเวที
ของนักปฏบิตัไิม่เลอืกหน้า เราผู้หน่ึงเป็นนักปฏบิตั ิต้องยกทกุข์ สมทุยัขึน้เป็นหนิลบั  
ยกปัญญาขึ้นเป็นมีด-ลับหินให้คมกล้าฝ่าฟันข้าศึกซึ่งเกิดขึ้นกับตน อย่าเห็นทุกข์
สมุทัยเป็นคนละคนนอกจากตนไป และอย่าเห็นนิโรธ มรรคเป็นมิตรสหายมาจาก
ต่างแดน พึงทราบว่าอริยสัจทั้งสี่เป็นลวดลายของจิตดวงเดียวของคนๆ เดียวเท่านั้น
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 ทีถู่กแท้ไม่ได้เอาทีค่วามเหน็ชดัและไม่ชัดในขันธ์ ๕ แต่เอาทีเ่หน็ชัดด้วยปัญญา 
เพราะพ้นจากทกุข์ด้วยปัญญาทีเ่หน็ชดัในไตรลกัษณ์ อนัเกีย่วกบัการพจิารณาขนัธ์ เอว�.

  บัว

ฉบับที่ ๒๒

        วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๘ เมษายน ๒๕๐๒

 ธรรมไม่เป็นของลับแก่ผู้สนใจจริง ต้องประจักษ์ใจแน่ และเป็นธรรมชาติมีอยู่
ทุกกาล ผู้ที่ยังไม่เห็นไม่รู้ ก็อย่าเสียใจ ให้ด�าเนินไปตามความสามารถ การค้นคิด 
อย่าให้เพลนิเกนิขอบเขต ให้มเีวลาพกัจิตตามทีส่อนไว้ ธรรมคูแ่ข่งขัน เพราะการค้นคดิ  
(ปัญญา) กบัการพกัสงบ (สมาธ)ิ เป็นธรรมอาศยักนั มคีวามจ�าเป็นเท่าเทยีมกนั ให้ด�าเนิน 
ตามที่แนะมาน้ี ใจจะด�าเนินไปด้วยความราบร่ืนปราศจากอุปสรรค การบวชหรือ 
ไม่บวชน้ัน ยังไม่เป็นปัญหาทีค่วรคดิให้เกดิกงัวล การแก้กเิลสทกุประเภทเป็นปัญหา
ส�าคัญยิ่งกว่าอื่น ความบริสุทธิ์ไม่ใช่เพชฌฆาต อย่ากลัวขันธ์จะแตกเพราะความ
บริสุทธิ์ท�าลาย ให้เห็นในใจเราแจ้งประจักษ์ดีกว่าเชื่อข่าว แม้แต่อาหารในถ้วยชาม
ยังมีกระดูกและก้างแฝงอยู่ เรื่องข่าวก็เช่นกัน ย่อมมีสิ่งเคลือบแฝง โปรดอย่ากังวล
ในสิ่งที่ไม่ควรกังวล

 สรุปความการพจิารณา พงึค้นคิดให้เหน็ขนัธจิตโดยรอบคอบ กเิลสอยูท่ีน่ั่นเอง 
สนัตธิรรมกอ็ยูใ่นทีแ่ห่งเดยีวกนั หมดกเิลสกเ็หน็สนัตธิรรมโดยสมบรูณ์ เรือ่งเหล่าน้ี 
ครูอาจารย์ของเราท่านผ่านมาหมดแล้ว ต้องลงเอยกันที่รู้เท่าจิตดวงเดียว ฉะน้ัน 
เราพยายามให้เป็นอย่างท่านให้จงได้ จะเป็นศิษย์มีครูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์.

  บัว
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ฉบับที่ ๒๓

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๒

 การด�าเนินจิตส�าหรับแม่เจตน้ัน ไม่มอีะไรกว้างขวาง นอกจากจะพจิารณาขันธ์กบั 
ผู้รู้ให้เหน็ประจักษ์ด้วยปัญญา ความรู้ ความหลง ความฉลาด ความโง่ ความเศร้าหมอง  
ความผ่องใส ทั้งน้ีจะรวมหัวกันอยู่ในจุดผู้รู้น้ันแห่งเดียว จงก�าหนดพิจารณาหรือ
ท�าลายจุดผู้รู้ให้แตกกระจายไปด้วยปัญญา อย่าสงวนหรือส�าคัญว่าเป็นของจริง  
แล้วถอืมัน่ไว้ จะเป็นภยัแก่ตนไม่รู้หาย จงท�าความระวงั อย่าหลงตามหรือยดึถอืสิง่ที่ 
กล่าวมาน้ี เพราะอาการทัง้หมดทีเ่กดิจากผู้รู้กดี็ ตวัผู้รู้กด็ ีน่ีคอืสิง่หลอกลวงให้คนโง่ 
หลงนั่นเอง เราจงรู้เท่าสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญา ขอย�้าอีกว่า อย่าเกรงกลัวว่าความรู้จะ
สูญหายไปในเวลาผู้รู้ซึ่งเป็นตัวผสมกับยาพิษได้ถูกท�าลายด้วยปัญญา ผู้รู้อันน้ีเอง 
เป็นเหตทุ�าความเกิดแก่เจ็บตายของสตัว์ให้เป็นไปไม่มวีนัสิน้สดุ ฉะน้ัน จงท�าลายผู้รู้น้ี 
ให้แตกท�าลายไปโดยสิน้เชิง อย่ายดึถอืเอาไว้แม้แต่น้อย ผู้รู้แลอาการของผู้รู้ทัง้หมด  
มีความเศร้าหมองผ่องใส เป็นต้น เป็นกองทัพแนวหน้าของอวิชชาร้อยเปอร์เซ็นต์  
ให้พยายามพิจารณาเพื่อรู้เท่าและปล่อยวางโดยถ่ายเดียว ส่วนผู้รู้ที่จะเป็นองค์สันติ 
(พระนิพพาน) แท้ ไม่ใช่ผู้รู้อนัขวางหน้าเราอยูน้ี่ ผู้รู้ทีเ่ป็นสนัตแิท้ ไม่มีอาการใดๆ แทรก 
แม้แต่น้อย และก็ไม่ใช่ผู้รู้ที่ผสมนี้เลย ไม่ใช่ผู้รู้ที่จะแยกตัวออกจากสิ่งผสมนี้ด้วย  
ผู้รู้ทีผ่สมน้ีจะต้องสลายตวัไปพร้อมๆ กบัสิง่ผสมในขณะทีปั่ญญาของเรารู้รอบน่ันเอง 
ส่วนผู้รู้ท่ีเป็นองค์สนัตแิท้ เราจะรู้ประจักษ์ข้ึนกบัเราในขณะทีผู้่รู้กบัสิง่ผสมถกูท�าลาย
ลงด้วยปัญญาญาณ จะหมดปัญหาใดๆ ในขณะนั้น ฉะนั้น จ�าให้ดี ตีความหมาย
แห่งธรรมที่แสดงมานี้ให้แตก สมบัติคือสันติธรรม (พระนิพพาน) จะเป็นของเราแท้  
หนีไปไม่พ้น

 สรุปความ การพิจารณาให้ลงในไตรลักษณ์ มีอนัตตาเป็นภาชนะอันสุดท้าย 
จงพิจารณาทิ้งลงปล่อยลงในภาชนะนั้น เอว�
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 คุณเอี๋ยน อาตมาก็เป็นห่วงมาก ฉะนั้น จงพยายามปล่อยอดีต อนาคต และ
เจตสิกธรรมอันชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วลุกลามไปสู่อดีต อนาคต อันเป็น 
ตวัเพชฌฆาตคอยสงัหารความสงบของเรา ปัจจุบนัเท่าน้ันเป็นตวัมติร มิตรทีดี่จะเป็น 
อดีตอนาคตก็เป็นมิตร (มิตร หมายถึงเจตสิกที่เป็นกุศล) ถ้าเป็นเพชฌฆาตแล้ว 
ไม่ว่าอดีต อนาคต แม้แต่คิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นเพชฌฆาต เพราะสามารถท�าลาย
ความสงบของเราได้ เราต้องการความสงบสขุ จงพยายามสนใจในอารมณ์ทีเ่ป็นกศุล  
อย่ากังวลเที่ยวก่อไฟขึ้นเผาตัวเอง ไฟโดยเฉพาะไฟ “อดีต อนาคต” ถึงคนทั้งหลาย
คิดว่าเราท�าชั่วไว้ในอดีต และเราจะไปเสวยทุกข์ในอนาคต อย่างนี้เรียกว่าจิตส่งไป 
ทางอดีตอนาคต สิง่ทัง้น้ีเราเคยผิด เราต้องแก้โดยปัจจุบนั ถ้าปัจจุบนัแก้ไม่ได้ ใครๆ 
ในโลกแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงบริสุทธิ์ไม่ได้ และจะวางโอวาทแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อแก ้
ความผิดซึง่ตนท�ามากไ็ม่ได้ แต่น่ีความผิดของผู้หลงกย็งัมอียูใ่นโลก ธรรมจึงยงัมอียู่ 
ในโลกเพื่อแก้ความผิดที่ตนท�า ฉะนั้น เรามีความผิดทุกคน จงพยายามแก้ความผิด 
ของตนตามโอวาทของพระองค์ทรงสอนไว้ จะได้พ้นจากภัยไปโดยล�าดับ อย่าสงสัย 
น�้าเป็นเครื่องช�าระสิ่งสกปรก ธรรมเป็นธรรมชาติล้างความชั่ว ซึ่งเกิดข้ึนจากกาย 
วาจาใจ เอว�.

  บัว

ฉบับที่ ๒๔

 วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๒

 เร่ืองขนัธ์ทัง้โลกมเีตรียมตัง้ขึน้ ตัง้อยู ่แล้วเตรียมแตกดับไปเท่าน้ัน ไม่ว่าขันธ์ใดๆ  
บรรดามีประจ�าในสตัว์และสงัขาร เราเคยได้เหน็ได้ยนิจนชินตา ชินห ูชินใจ ในความ 
ตั้งขึ้นแตกไปของขันธ์เหล่าน้ีทั่วแผ่นดิน เฉพาะอย่างยิ่งในโรงฆ่าสัตว์ ในครัวไฟ 
เตาไฟ ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ซึ่งนอกไปจากตัวเรา เราพึงน้อมความเป็นอย่างน้ัน
ของมนุษย์และสัตว์เข้ามาเป็นเคร่ืองพร�่าสอนตนเราว่า จะต้องเป็นเช่นเดียวกับสิ่งที่
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ผ่านความรู้สึกเรามาแน่ๆ สิ่งที่เสมอกันทั้งโลก คือ ความเกิด ความตาย ไม่มีใคร 
ยิ่งหย่อนกว่าใคร คะแนนเต็มเท่ากัน เราอย่าหวั่นไหวต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นในกาย จงตั้ง
สติปัญญาไว้เฉพาะหน้า ตรงที่ทุกข์เกิดขึ้น อย่าหมายใจว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 
เป็นศัตรูเรา พึงท�าความเข้าใจว่า ทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้คือของจริงประกาศตน รูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค ทัง้หมดน้ีมอียูใ่นตวัเรา เป็นของจริง 
เสมอกัน ฉะนั้น จงท�าใจให้กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวต่อทุกข์ที่เกิดขึ้น จงพร�่าสอนตน 
ว่าเราเท่าน้ันทีจ่ะรู้สาเหตขุองทกุข์ทีจ่รมาเกิดขึน้หมดทัง้มวลของทกุข์ และจะสามารถ 
บังคับจิตให้ตั้งอยู่โดยเที่ยงธรรม ไม่เอนเอียงไปตามทุกข์ที่ประกาศตัว ขันธ์เกิดขึ้น 
กบัเรา ฉะน้ัน ทกุข์จึงเกดิขึน้กบัเรา เราเท่าน้ันเป็นนักต่อสูเ้พือ่ความเทีย่งธรรมเฉพาะตน  
ไม่มีใครช่วยได้ ทกุข์จะดับหรือไม่ดับ ขึน้อยูก่บัปัญญาพจิารณาตามเป็นจริง ไม่ขึน้อยู่ 
กับความหว่ันไหวหรือความอยากให้หาย ฉะน้ัน ไม่ควรสัง่สมธรรมทัง้สองประเภทน้ี 
ให้เกิดขึ้นภายในใจ จะเป็นภัยแก่เราเปล่าๆ พึงพร�่าสอนตนว่า คนและสัตว์ทั้งโลก 
ก่อนจะตาย ต้องเผชิญทุกข์และทนทุกข์ด้วยกันทุกราย ไม่ใช่จะประสบทุกข์ทนทุกข์ 
เฉพาะเราคนเดียว ทกุข์เกดิขึน้ ทกุข์ต้องดบัไป ใจไม่เกดิขึน้จึงไม่ดบัตามทกุข์ ฉะน้ัน 
เมื่อใจเป็นอมตะไม่ตาย จึงไม่ควรหวั่นไหวไปตามทุกข์ ซึ่งเป็นตัวเกิด ตัวดับ (ไม่ใช่
อันเดียวกัน)

 กายคน-สตัว์อืน่ๆ แตก กายเรายัง กายเราแตก ส่วนใจเรายงั ไม่ควรเป็นทกุข์
เดอืดร้อนไปตามทกุข์ ซึง่เท่ากบัฟองน�า้แตกไปเท่าน้ัน ทกุข์เป็นสิง่เกดิดบั ใจเป็นธรรม
แท่งหนึ่งจากทุกข์ แต่ไม่เกิดไม่ดับเหมือนทุกข์ จึงไม่ควรไหวตามทุกข์ซึ่งเกิดๆ ดับๆ 
เมื่อใจเป็นธรรมแท่งหนึ่งแล้ว เราก็มีอ�านาจและหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาทุกข์ได้อย่าง
เต็มที่โดยไม่ต้องของ้อกับทุกข์แต่อย่างใด จงพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไร ใครเป็น 
ผู้ใส่นามว่าทกุข์ อวยัวะทัง้หมดไม่ใช่ทกุข์ หากว่าอวยัวะทัง้หมดเป็นทกุข์ คนสตัว์ตาย
แล้วน�าไปเผาไฟฝังดิน เขาไม่เห็นบ่นว่าทุกข์ ทุกข์ปรากฏอยู่กับคนสัตว์ที่ยังเป็นอยู่  
อะไรท�าให้เป็นอยู ่คอืใจ ใจหลงทกุข์ใจจึงเดอืดร้อน ใจรู้ทกุข์แล้วกเ็หน็ทกุข์เป็นของจริง  
แม้ทกุข์จะเกิดขึน้ในกายหรือจะดบัไป ใจกไ็ม่ตืน่เต้นหวัน่ไหว น่ีแหละจึงจะหมดกงัวล 
โปรดพจิารณาอย่างน้ี โรคของคณุเกีย่วกบัความแก่ชรา เยยีวยายาก โปรดเยยีวยากนัไป 
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ทั้งภายนอกภายในใจ แม้ตายอย่าให้ขาดทุน คนทั้งโลกไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากัน 
คือความตาย ตายเหมือนกันหมด เอว�.

  บัว

ฉบับที่ ๒๕

 วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑ เมษายน ๒๕๐๒

 เร่ืองจิตใจ แม่เจตพึงด�าเนินไปด้วยความมีวิจาร สิ่งใดปรากฏข้ึนเฉพาะหน้า  
พงึก�าหนดให้รู้เหตผุล อย่าด่วนถอืเอา จะเป็นด-ีช่ัว เศร้าหมอง ผ่องใสใดๆ พงึก�าหนด 
ให้รู้แจ้งเพือ่ปล่อยวางเสยีสิน้ ไม่ใช่เป็นของควรถอืเอา ข้อควรระวงั คือสขุกบัผ่องใส  
เป็นสิง่จะควรตดิโดยแท้ ในขณะเดยีวกนัสองสิง่น้ี ถ้าเราตดิจะเป็นมารแก่เราเช่นเดยีว
กับสิง่อืน่ๆ ฉะน้ัน เพือ่ความรอบคอบด้วยปัญญา จงพจิารณาให้เหน็ว่าสิง่ทีป่รากฏกบั 
จิตทัง้หมด จงเหน็ว่าตกอยูใ่นไตรลกัษณ์สิน้ ไม่ควรถอืเอาเดด็ขาด เม่ือเรารูเ้ท่าหมดแล้ว  
ธรรมที่ไม่มีปัญหาว่าเกิดดับจะเป็นของเราตลอดอนันตกาล จงจ�าให้ดี.

  บัว

ฉบับที่ ๒๖

 วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๒

 การพิจารณาของแม่เจตนับว่าถูกต้องดี ขอให้ยึดหลักว่า “ขันธ์กับจิตเป็นสิ่งที่
เราจะพจิารณาไม่ขาดระยะ และเป็นสิง่ส�าคญักว่าอืน่ทัง้หมด” เร่ืองจิตจะบริสทุธิห์รือ 
ละเอียดขึ้นไปอย่างไรน้ัน ขึ้นอยู่กับจิตท�างานการค้นคิดให้รู้ตามเป็นจริงในขันธ ์
ทัง้หลาย หน้าทีข่องขนัธ์ทีเ่ขาท�างานอยู่ประจ�าอริิยาบถ กค็อืความตัง้ข้ึนแลดับไปเท่าน้ัน  
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ยกสงัขารขนัธ์เป็นตวัอย่าง คือสงัขารจะคดิขึน้ปรุงขึน้ ทางดีกต็ามทางชัว่กต็าม คดิเร่ือง 
อดตีก็ตาม อนาคตกต็าม จะต้องดบัไปในขณะๆ ทกุประเภททีค่ดิขึน้ปรุงข้ึน ขอแต่เรา 
จงจับหลักของสังขารไว้ด้วยดี ยกสติปัญญาเข้าใกล้ชิดต่อความเกิดความดับของ
สังขารทุกเวลา แม้เวทนา สัญญา เป็นต้น ก็โปรดพิจารณาท�านองเดียวกัน จะต้อง 
ท�าหน้าที่เกิดดับเช่นเดียวกัน อย่าท�าความคาดหมายว่ากลัวล�าบากหรือร�าคาญ หรือ
ละเอียดบริสุทธิ์ไปก่อนความเป็นเองของจิต สุข ทุกข์ เศร้าหมอง ผ่องใส เป็นต้น  
ที่เกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นธรรมเคร่ืองเตือนสติปัญญา อย่าถือว่าเป็นของเอาหรือของทิ้ง  
ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าเสมอกันหมด อย่าแสดงความดีใจเสียใจไปตามสิ่งที่
ปรากฏขึ้นแลดับไป ผิดหลักของผู้จะยกตนให้พ้นความล�าเอียงในสภาวธรรม ไม่ว่า
ประเภทใดๆ ทั้งหมด พึงทราบว่าขันธ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเรา ไม่ใช่เป็นของขว้างทิ้ง 
หรือจะถือเอา แต่เป็นของจะรู้เท่าด้วยปัญญา แล้วต่างฝ่ายต่างก็อยู่ตามความเป็น
จริงของตนๆ ไม่สับสนกัน จึงจะไม่มีเรื่องยุ่งเกิดขึ้น เมื่อไม่มีเรื่องก็ไม่มีคดีเกี่ยวข้อง 
พอที่จะหาทนายและผู้พิพากษามาช่วยเบิกความและตัดสิน

 อน่ึง แม้จิตคือผู้รู้ เมื่อถึงขั้นรู้เฉพาะจิตไม่เกี่ยวกับอารมณ์ใดๆ แล้ว ก็พึง
พิจารณาเฉพาะจิตด้วยปัญญาเช่นเดียวกับการพิจารณาขันธ์ทั้งหลาย ไม่เช่นน้ัน 
จะท�าความนอนใจในผู้รู้ กจ็ะตดิผู้รู้เข้าอีก ยิง่จะเป็นผู้รู้ทีเ่ตม็ไปด้วยความหลง ข้อส�าคญั 
เราอย่ากลัวผู้รู้จะฉิบหายไปจากตัวเรา ในขณะที่เราจะพิจารณาหรือกลั่นกรองผู้รู้  
ให้ท�าความเข้าใจว่า สิ่งทั้งหมดทั้งนอกกายนอกใจ ทั้งในกายในใจ ทั้งใจ สิ่งใด 
จะเคลื่อนไหวไปอย่างไร จะแตกจะดับก็ขอให้เราเห็นชัดด้วยปัญญาญาณว่าสิ่งนั้นๆ  
แตกดับไป เราอย่ามีส่วนเกี่ยวข้องว่าเราจะถูกท�าลายหรือแตกดับไปตามสิ่งน้ันๆ 
ธรรมชาติใดที่จะเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐ ธรรมชาติน้ันจะปรากฏชัดข้ึนกับเราทันที 
และธรรมชาตอินัน้ันไม่อยูใ่นกรอบของความเกดิขึน้แลแตกดบัสญูไปตามใครๆ ด้วย 
น่ันแหละเรียกว่าธรรมดวงเอก คอืพุทธธรรม พทุธธรรมคือผู้รู้ทีบ่ริสทุธิ ์(พระพทุธเจ้า
แลสาวกทั้งหลาย ท่านได้ธรรมดวงนี้ จึงเป็นผู้ประเสริฐสุดของไตรภพ โลกทั้งสาม 
ได้กราบไหว้ กก็ราบไหว้ธรรมดวงน้ีเอง หาได้นอกเหนือไปจากตวัเราตวัท่านทีไ่หนไม่)
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 ฉะนั้น จงพยายามตามที่อธิบายมานี้ สมบัติคือธรรมดวงเอกจะกลายเป็นของ
เราในวันหน่ึงแน่ เพราะสมัยน้ีหาคนผู้จะท�าตนเพื่อดวงธรรมดวงเอกน้ีหายากมาก  
และจะหาครูอาจารย์ผู้ที่จะมาชี้ทางเพื่อธรรมดวงเอกได้โดยถูกต้องแก่นักศึกษา 
แลนักปฏิบัติผู้มุ่งหวังอยู่แล้วเต็มใจ ก็หายากเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น 

 ๑. ธรรมดวงเอก 
 ๒. ผู้มุ่งหวังธรรมดวงเอก 
 ๓. ผู้ชีท้างเพือ่ธรรมดวงเอกโดยถูกต้อง ทัง้สามซึง่เป็นของหายากน้ี แต่ไม่ยากไป
ทกุราย ไม่ง่ายจนเกนิไปถงึกบัไม่เป็นของแปลก ธรรมชาตทิัง้สามน้ีทีว่่าหายาก ควรจะ 
ได้เป็นของสะดวกส�าหรับเรา เพราะเข้าใจว่าเราเป็นคนๆ หนึ่งที่ได้มีวาสนาบารมีมา
ประพฤตตินเพือ่ธรรมอันเอกกบัเพือ่นพทุธบริษัทเพือ่ความเป็นลกูทีด่ขีองพระพทุธเจ้า 
เอว�

 อาตมาเป็นห่วงคุณทั้งสองมาก การป่วยพึงทราบว่าเขาจะมาเตือนเร่ืองหน้ีสิน 
ต่อไปเขาจะมาทวงหนี้สินกลับคืน จงรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอริยทรัพย์.

  บัว

ฉบับที่ ๒๗

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๗ ธันวาคม ๒๕๐๒

 อาการของจิตทกุอาการทีเ่กดิขึน้ต้องดับและแปรปรวน อย่าตืน่เงาของจิตตวัเอง 
จะเดอืดร้อน ความรู้ว่าเผลอและไม่เผลอเป็นทางทีถ่กูต้องแล้ว ความเสือ่มความเจริญ
เป็นอาการของโลก ให้รู้เท่าผู้รู้ว่าเสื่อมหรือเจริญ นี่แหละเป็นธรรมที่คงที่ ความรับรู้ 
ทุกขณะน้ีแลเป็นธรรมยั่งยืน เราเป็นนักปฏิบัติอย่าหลงตามอาการของความเสื่อม
ความเจริญ จงรู้ตามอาการ จึงจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรม ดวงไฟยงัม ีดอกแสงควนัไฟ  
ต้องแสดงความเกดิความดบัจากดวงไฟเป็นธรรมดา จิตยงัมอีาการเกดิๆ ดบัๆ ซึง่เกดิ 
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จากดวงจิตต้องมีเช่นเดียวกัน ข้อส�าคัญอย่าหลงตาม เสื่อมจงรู้ตาม เจริญจงตามรู้  
เผลอหรือไม่เผลอจงตามรู้ทกุอาการ จึงจัดว่านักค้นคว้าความรู้เท่าในอาการเกดิๆ ดบัๆ  
ของสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาเสมอไป นั่นแลจัดว่าเป็นผู้จะรู้เท่าทันโลกและเรียนโลกจบ  
จึงจะพบของจริง

 กระพีต้้องหุม้ห่อแก่นไม้ไว้ฉันใด กระพีธ้รรมกห่็อหุม้ปกปิดแก่นธรรมไว้ฉันน้ัน  
อาการเกิดๆ ดับๆ ดีชั่ว เสื่อมเจริญ เผลอไม่เผลอ เหล่านี้จงทราบว่าเป็นกระพี้ธรรม 
ปกปิดแก่นธรรมคอืของจริงไว้ ใครหลงตามช่ือว่าคว้าเอากระพีธ้รรม จะน�าความเสือ่ม  
ความเจริญเป็นต้น มาผันดวงใจให้ดิ้นรน จะตามดูโลกและรู้โลกของตนไม่จบ  
จะพบแต่ของปลอม อาการที่ปรากฏขึ้นมาจากจิต จะดีช่ัว สุขทุกข์ เสื่อมเจริญ 
เผลอไม่เผลอ เศร้าหมองผ่องใส น้ีเป็นเคร่ืองเตือนสติปัญญา จงตามรู้ทุกอาการ 
อย่าด่วนถอืเอา การเดนิทางต้องมสีงูๆ ต�า่ๆ ลุม่ๆ ดอนๆ ตลอดทางจนถงึทีอ่ยูฉั่นใด  
การเดินธรรม (คือการด�าเนินทางจิต) ต้องประสบอาการต่างๆ มีดีชั่วเป็นต้น ซึ่งจะ 
เกิดจากจิตเช่นเดียวกัน จนถึงจุดจบของสมมุติ จึงจะไม่ประสบอาการเช่นน้ีอีก  
การเดินทางอย่าถือความร้อนหนาว ความสูงต�า่ในระยะทางมาเป็นอุปสรรค จงมุ่ง 
ความถึงทีป่ระสงค์เป็นส�าคญั การด�าเนินทางใจ อย่าถอือาการดช่ัีวเป็นต้น ทีเ่กดิจากใจ 
มาเป็นอุปสรรค จงตัง้ใจพจิารณาสิง่ทีม่าสมัผัสด้วยปัญญาตลอดไป จนถงึจุดจบของ
สิ่งที่มาสัมผัส อย่าหวั่นไหวตามอาการที่เกิดข้ึนเฉพาะใจ จะเป็นนักรบต้องประสบ 
กบัข้าศกึคืออารมณ์ จงสูร้บด้วยปัญญา จนเหน็ความจริงของอารมณ์น้ันๆ ครูเอกของเรา 
ก่อนหน้าจะปรากฏเป็นองค์ศาสดาของเรา ต้องผ่านข้าศกึเช่นเดียวกบัเรา แม้อาจารย์
ของเราจะน�าธรรมมาสอนเราได้ ต้องขดุค้นขึน้มาจากอปุสรรค คือสิง่กระทบเช่นเดยีว
กับเรา ฉะนั้น จงต่อสู้จนสุดฝีมือ จะสมชื่อว่าเราเป็นศิษย์มีครูแท้

 ข้าศึกของเราทุกวันที่เป็นไปอยู่ไม่มีวันสงบศึกกันได้ ก็เนื่องจากเราเป็นศึกกับ 
ตวัเราเอง คอืถ้าใจสงบลงไม่ได้ ศึกกย็งัสงบไม่ได้ แท้จริงบาปมารเป็นต้น ไม่มีตัง้ค่าย 
แนวรบรอรบกับเราอยู่สถานที่ใดๆ แต่ใจดวงเดียวเท่าน้ี ตั้งตัวเป็นเจ้าบาปเจ้ามาร 
ประหตัประหารกบัเรา ถ้าเราเข้าใจว่าบาปมารคอยเราอยูภ่ายนอก ไม่ย้อนกลบัความรู้ 
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เข้ามาดูจิตผู้เป็นตวัมารแท้ ข้าศกึของเราจะหาวนัสงบไม่ได้ จงทราบว่าเร่ืองทกุข์ทีเ่ป็น
ไปในกายแลจิตของเราตลอดเวลา ถ้าเรามองข้ามทุกข์ก้อนนี้ไป อริยสัจคือของจริง 
อนัประเสริฐ ก็เป็นอนัว่าเรามองข้ามไปเช่นเดยีวกนั อริยสจัมีอยูก่บัเราทกุเวลา จงตัง้ 
ปัญญาให้เหน็ตามความจริงของอริยสจัทีม่อียู ่พระพทุธเจ้าถงึนิพพาน เพราะพจิารณา 
อริยสัจ เห็นอริยสัจ อย่าส่งใจไปหาบาปบุญนอกจากกายใจ จะผิดหลักผดิทาง อดีต
อนาคตจงเห็นเป็นไฟ อย่าส่งใจไปเกาะเกี่ยว ปัจจุบันคือความเพียรมีสติจ�าเพาะหน้า  
พจิารณาไตรลกัษณ์อนัมีอยูกั่บตนน่ีแล เป็นธรรมแผดเผาบาปมารได้แท้ จงตัง้จิตลง 
ตรงน้ี ฉะน้ัน จงพากันตัง้ใจ คณุทัง้สองมวีาสนาบารมอีนัได้สร้างไว้มากแล้ว อย่าเสยีใจ  
ไม่เสียทีเลย จงเร่งเข้า.

  บัว

ฉบับที่ ๒๘

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๓

 การอบรมจิต จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วยดีในอาการของธรรมทุกแง่ (อาการ
ของจิต) ซึ่งเกิดขึ้นจากจิต ความสัมผัสรับรู้ในขณะที่อารมณ์มากระทบจิต ไม่ให้ 
พลั้งเผลอและนอนใจในอารมณ์ นั่นแลเรียกว่าความเพียร ดีชั่ว สุขทุกข์ เศร้าหมอง  
ผ่องใส จงตามรู้ด้วยปัญญา แล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพ ไม่ยดึถอืและส�าคญัว่าเป็นตน  
สิ่งใดปรากฏขึ้นจงก�าหนดรู ้อย่าถอืเอาแม้แตอ่ย่างเดยีว รูช้ัว่ปลอ่ยชัว่ กลับมาหลงดี  
ถือสิ่งที่ดีว่าเป็นตน น้ีก็ชื่อว่าหลง จงระวังการมีสติหรือเผลอสติในขณะๆ น้ันๆ  
อย่าตามกังวล เป็นความผิดทั้งนั้น จงก�าหนดเฉพาะหน้า พิจารณาเฉพาะหน้า

 กายมีอยู่ จิตมีอยู่ ชื่อว่าธรรมมีอยู่ อย่าหลงธรรมว่ามีนอกไปจากกายกับจิต 
ไตรลักษณ์ หรือสติปัญญาก็ต้องมีอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน จงพิจารณาในจุดที ่
บอกน้ัน แม้ทีส่ดุท�าผู้รู้หรือสตใิห้รู้อยู่ในวงกายตลอด โดยไม่เจาะจงในกายส่วนหน่ึง
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ส่วนใดกถ็กู ข้อส�าคัญให้จิตตัง้อยูใ่นกาย อย่าใช้ความอยากเลยเหตผุลทีต่นก�าลงัท�าอยู่ 
ก็แล้วกัน การท�าถูกจุด ผลจะค่อยเกิดเอง ไม่มีใครแต่งหรือบังคับ อย่าส่งจิตไป 
ตามอดีตที่ล่วงแล้ว ไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อย.

  บัว

ฉบับที่ ๒๙

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓

 ใจเป็นสมบัติอันล�้าค่าในโลก ไม่มีสมบัติใดๆ จะเทียมถึง สมบัติมากน้อย 
ในโลกชื่อว่าเป็นบริวารของใจ ฉะน้ัน จงพากันอบรมใจให้ได้ความสงบเป็นล�าดับ  
อย่าเห็นภัยอื่นนอกจากใจ ขณะเดียวกันอย่าเห็นคุณในสิ่งอื่นนอกไปจากใจเท่าน้ัน  
เป็นบ่อคุณบ่อโทษและบ่อบญุ-บาป ใจน้ันยงัมผู้ีเหนืออ�านาจอกีคอืสตปัิญญา สตปัิญญา 
นีแ้ลจะเปน็เครือ่งบงัคบัใจให้คลายจากชั่วเปน็ด ีแต่เมือ่ใจบรสิุทธิ์เต็มที่แลว้ เปน็สติ 
ปัญญาส�าเร็จขึ้นในตัวเอง ฉะน้ัน ท่านผู้บริสุทธิ์แล้ว สติปัญญาและความบริสุทธิ์  
จึงกลายเป็นอนัเดยีวกนัโดยธรรมชาต ิปราศจากค�าว่า “มรรค” (เช่น มรรค ๘ ไม่ใช่
ธรรมชาตินี้) เพราะธรรมชาตินี้อยู่นอกเหนือมรรคแลผลซึ่งเป็นธรรมคู่กัน

 ขันธ์ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อาการของจิตทุกอาการพึงทราบว่าเป็น
ไตรลักษณ์เช่นว่านี้ อย่าหลงในอาการของจิตที่แสดงออกทุกขณะ ผู้รู้ซึ่งเป็นที่ตั้งขึ้น 
แห่งขนัธ์น้ันกค็อืตวัอวชิชาแท้ อย่าหลงยดึถอื เพราะผู้รู้อนัน้ีเป็นอมต�ของวฏัฏะ ไม่ใช่  
อมต�ของพระนิพพาน โดยมากมาหลงกันที่ตรงผู้รู้ของอวิชชานี้ทั้งนั้น ฉะนั้น เมื่อจิต 
เราได้ช�าระเข้าถึงจุดผู้รู้อันนี้ (คือรังอวิชชา) จงท�าลายอย่าให้เหลืออยู่เลย เมื่อผู้รู้นี้ 
ถูกท�าลายลงไปแล้ว จึงจะเห็นผู้รู้ที่เป็นอมต�ของพระนิพพานประจักษ์ขึ้นในขณะนั้น
น่ันเอง ฉะน้ัน จงสนใจ จริงหรือเทจ็จะเหน็ข้ึนจากใจผู้ปฏิบตัโิดยแท้ (ของจริงอยูใ่ต้
ของเทยีม) ผู้รู้ปกปิดผู้รู้จงทราบโดยนัยน้ี เราต้องการเหน็ผู้รู้จริง จงท�าลายผู้รู้ปลอม 
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ให้สิ้นไป ใจจะเป็นอมต�ขึ้นในขณะนั้น อนึ่ง ความเกิดความดับของขันธ์ไม่มีสิ้นสุด 
จงตามเข้าไปให้ถึงฐานที่เกิดดับของขันธ์ ฐานอันนั้นเองท่านเรียกว่า อวิชชา เอาละ 
จงพยายามเต็มความสามารถ.

  บัว

ฉบับที่ ๓๐

 วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  สิงหาคม ๒๕๐๓

 การภาวนาเพื่อส่งเสริมผู้รู้ให้เด่นขึ้นก็มี การภาวนาเพื่อท�าลายผู้รู้ก็มี เป็นไป 
ตามชัน้ของจิต ขัน้ต้นต้องอบรมส่งเสริมผู้รู้ให้เด่นชัด จนปรากฏเป็นจุดของความสงบ  
เราวิดน�้าให้แห้งเท่าไร ยิ่งเห็นตัวปลาในน�้าชัด การพิจารณาอาการของกายจะน้อย 
หรือมากอาการก็ตาม พิจารณาขยันเท่าไร ยิ่งจะเห็นความสงบของใจชัดเช่นเดียวกับ 
เห็นตัวปลาที่วิดน�้าแห้งแล้วน้ัน กายเป็นของส�าคัญส�าหรับจิตที่ยังเกี่ยวข้องกับกาย 
ส่วนจิตทีเ่หน็แจ้งในกายจนปล่อยวางได้แล้ว กายไม่เป็นส�าคัญ เป็นคนละช้ัน ฉะน้ัน
การท�าลายผู้รู้จึงอยู่ในชั้นละเอียดของจิต จะนั่งอยู่ในที่เดียว แต่จิตได้ก้าวเข้าอยู่ใน
ความละเอียดที่ควรจะละกิเลสได้หมด ก็ควรท�าลายผู้รู้ได้เช่นกัน ข้อส�าคัญอยู่ที่ 
จิตละเอียด เช่น สาวกของพระพุทธเจ้าน่ังฟังเทศน์อยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค ์
กล็ะกเิลสได้หมด การละกิเลสได้หมดกแ็สดงว่ารู้เท่าจิตหรือท�าลายจิตในขณะน้ันๆ เอง  
ถ้าไม่รู้เท่าจิตหรือท�าลายจิต ก็ติดหรือหลงจิตไปไม่รอดเช่นเดียวกัน

 กายทกุส่วนเปรียบเหมือนน�า้ ปลาในน�า้เปรียบเหมือนจิตทีส่งิอยูใ่นกาย จงพจิารณา 
กายให้มาก จะเห็นความสงบโดยไม่ต้องสงสัย.

  บัว
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ฉบับที่ ๓๑

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๗ กันยายน ๒๕๐๓

 การภาวนาของคุณเอี๋ยน โปรดท�าไปตามสภาพของคนแก่ ให้จิตท่องเที่ยวอยู่
ในขันธ์จะมีก�าลังใจดีกว่าเที่ยวที่อื่น ซึ่งเคยคิดเคยเที่ยวมานานแล้ว ถือไตรลักษณ์ 
เป็นอารมณ์เคร่ืองเล่นของจิตเสมอไป เร่ืองแก่ เจ็บ ตาย ไม่มใีครเป็นอาจารย์สอนเขา
ให้อยูใ่นอ�านาจได้ เร่ืองของขันธ์กค็อืเร่ืองของไตรลกัษณ์และเร่ืองแก่ เจ็บ ตาย น่ันเอง  
ใครๆ ต้องเป็นอย่างนั้น หนีไม่พ้น จงพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของเขา.

  บัว

ฉบับที่ ๓๒

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๕ กันยายน ๒๕๐๓

 การภาวนาเพือ่ความรู้ความฉลาด จงค้นลงทีเ่บญจขนัธ์ บ่อกเิลสตณัหาอยูท่ีข่นัธ์  
แดนพ้นทุกข์ก็อยู่ที่ขันธ์ จะก�าหนดทุกข์ก็ดี อนิจจังก็ดี อนัตตาก็ดี ในลักษณะใด
ก็ตาม จงก�าหนดให้เห็นประจักษ์ใจจริงๆ สิ่งเหล่าน้ีมีอยู่ที่ขันธ์ทั้งน้ัน ความทุกข ์
ทกุข์ตลอดอวยัวะและตลอดกาล ไม่เทีย่งและอนัตตากเ็ช่นเดยีวกนั ประกาศอยูท่ีข่นัธ์ 
ทุกเวลาไม่มีว่างเว้น เห็นความจริงจากขันธ์แล้ว หายเพลินหายโศก กิเลสไม่กว้าง
ไม่แคบ ไม่มากไม่น้อย มีขนาดเท่าตัวหรือเท่าเบญจขันธ์เท่าน้ัน สันติธรรมคือ 
พระนิพพานก็เช่นเดียวกัน ปัญญารอบขันธ์แล้วก็เท่ากับรอบโลก รอบธรรม หยั่งถึง 
โลกถึงธรรม ธรรมกบัโลกไม่ลกึไม่ตืน้ไปจากขันธ์ จงก�าหนดลงทีขั่นธ์น้ี ความหนาบาง 
ของกิเลสเป็นชื่อที่เราตั้งให้เขาต่างหาก ความจริงกิเลสกับนิพพานคือใจดวงเดียว
เท่าน้ัน จะหนาหรือบางกใ็จผู้รู้ดวงเดียวเท่าน้ัน ไม่มใีครเป็นกเิลสแลนิพพาน อย่าร้อนใจ 
ไปอื่น ผิดทางพ้นทุกข์.

  บัว
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ฉบับที่ ๓๓

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๓

 ในจดหมาย อาตมาบอกเร่ืองการก�าหนดจิตโดยเฉพาะบ้าง พจิารณาบ้าง ไม่ได้
สอนให้เป็นการขดัแย้ง ส�าหรับผู้ปฏบิตัจิะพงึเหน็ผิด สอนเฉพาะกาลทีจ่ะควรก�าหนด
เฉพาะจิต หรือสอนเพื่อพิจารณาขันธ์ในกาลที่จะควรพิจารณา เพื่อพอดีและราบรื่น 
ในการด�าเนินจิตเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันผู้ปฏิบตัจิะด�าเนินทางจิตไม่พอดเีท่าทีค่วร แล้วจะ
ติดอยู่ในวิธีใดวิธีหน่ึงก็จะเอาตัวไม่รอด การก�าหนดเฉพาะจิตกับการพิจารณาขันธ์
เป็นกาลเป็นเวลานั้น เป็นทางตรงและราบรื่นแท้อย่าสงสัย อาหารเครื่องรับประทาน 
มทีัง้หวานทัง้คาว ต่างกเ็ป็นอาหารด้วยกนั แต่ผู้รับประทานกยั็งเลอืกกาลให้พอเหมาะ
กับหวานกับคาวนั้นๆ ฉันใด การพิจารณาขันธ์กับการก�าหนดเฉพาะจิตก็เป็นอริยสัจ
อันเดียวกัน แต่ก็พึงเลือกท�าตามกาลฉันนั้นเหมือนกัน ปัจจุบันธรรมเป็นเครื่องตัด 
ความสงสยั จงก�าหนดลงในกายในจิตซึง่เป็นเรือนอริยสจั จะเป็นตวัปัจจุบนัตลอดกาล  
อย่าวุ่นวายไปอดีตอนาคต ไม่ใช่ทาง แม่เจตก็ผู้หน่ึงที่มีความเป็นไปในจิตต่างกัน  
จึงต้องสอนต่างกนั ขอให้ผู้ฟังจงก�าหนดให้เหมาะกบัจริตของตนๆ ความเกดิๆ ดบัๆ 
ไม่ใช่สิ่งจะควรถือเอา จงก�าหนดให้รู้ กว้างแคบไม่ต้องหมายไป มีเร่ืองอยู่ที่ไหน 
จงก�าหนดลงที่น่ัน ค่อยแรง หนักเบา ตามแต่เหตุการณ์จะมาสัมผัสหรือเกิดขึ้น  
จงพจิารณาด้วยปัญญา สิน้ไม่สิน้ หมดไม่หมด มีจิตดวงเดยีวเป็นผู้จะตดัสนิด้วยปัญญา  
ปัจจุบันธรรมเป็นสิ่งส�าคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมด เอว�.

  บัว
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ฉบับที่ ๓๔

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๒ มกราคม ๒๕๐๔

 แม่เจตอย่าหลงเพลงของจิตที่แสดงขึ้น ค่อยบ้าง แรงบ้าง อาการใดปรากฏขึ้น
จงก�าหนดให้รู้ เร่ืองปรากฏขึน้ทัง้หมดเป็นสภาวธรรม ผู้รู้จงอย่าเผลอตวัไปตามอาการ 
น้ันๆ ช้าหรือเร็วอย่าไปหมาย ความหมายว่าช้าหรือเร็วเป็นเร่ืองสมุทยั คือเคร่ืองหลอก  
ไม่มช้ีาหรือเร็วไปไหนหรอก มแีต่ปรากฏขึน้ทีจิ่ต ดบัไปทีจิ่ต รู้อยูท่ีจิ่ต เท่าน้ัน จงก�าหนด 
อยูท่ีจิ่ตให้รู้ทัง้อารมณ์เกดิจากจิต และให้รู้ทัง้จิต มเีท่าน้ี เมือ่ยงับกพร่องหรือสมบรูณ์ 
จิตจะเป็นผู้ตัดสินขึ้นเอง

 คุณเอี๋ยนก็เช่นกัน อย่าส่ายแส่หาเร่ือง ไม่ดี อดีตอนาคตปรากฏขึ้นจากจิต  
ซึ่งเป็นตัวปัจจุบันนี้เอง ตัวปัจจุบันคือจิตไม่เอนเอียง แล้วไม่มีอะไรเอนเอียงในโลก  
จงก�าหนดลงทีก่ายทีจิ่ต สนัตธิรรมอยู่ทีน่ี่ ไม่อยูใ่นอดตีอนาคต จงก�าหนดลงปัจจุบนั 
คือกายกับจิตทุกเวลาที่ประกอบความเพียร เอว�.

  บัว

ฉบับที่ ๓๕

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔

 อริยสจัประกาศอยูใ่นกายในใจตลอดเวลา จงตามพจิารณาให้เหน็จริง อริยสจั ๔  
ไม่ได้เดินทางมาจากไหน เกิดอยู่กับกายกับใจเราเท่านี้ ฉะนั้น จึงไม่ควรพิจารณา 
ตามค้นหาอริยสจัในทีอ่ืน่ๆ ให้มากไปกว่าการพจิารณากายกบัใจซึง่เป็นเรือนอริยสจัแท้  
การเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงแห่งอาการดีชั่วซึ่งเกิดกับใจ จงก�าหนดรู้ด้วยปัญญา  
อย่าแสวงหา อริยสัจและศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ธรรมนอกไปจากกายกับใจ ซึ่งพอจะ
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แสวงหาทางใดทางหน่ึง อวชิชาและวชิชาเกดิจากใจดวงเดียวเท่าน้ัน จงค้นดใูห้เหน็ชดั  
ในอาการของกายและใจ ซึ่งเป็นบ่อทั้งวิชชาและอวิชชา จงอย่าวิตกวิจารไปกับความ
เจริญและความเสือ่มแห่งอาการของจิต มนัเคลือ่นไหวอย่างไร จงตามรู้ให้หมด รู้หมด
แล้วไม่มีอะไรมาแสดงตนเป็นผู้เจริญและผู้เสื่อมต่อไป เหตุที่สิ่งเหล่านี้จะปรากฏดีๆ 
ชัว่ๆ เน่ืองจากเราตืน่เงาของตวัเอง (อาการของจิตน้ันเอง) หรือปัญญายงัไม่รอบคอบพอ  
สิ่งเหล่านี้จึงแสดงตนเป็นเจ้ามายาได้ สรุป อริยสัจ ๔ - ศีล สมาธิ ปัญญา คือ 
ใจดวงเดียวเท่านั้น จงก�าหนดให้รู้ด้วยปัญญา จะหมดปัญหาในสิ่งทั้งปวง.

  บัว

ฉบับที่ ๓๖

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  เมษายน ๒๕๐๔

 จงดคูวามเคลือ่นไหวของใจทีแ่สดงความเคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา อาการของใจ  
มันเกิดไปถึงไหน และดับไปถึงไหน มันเกิดที่ไหน มันก็ดับลงที่นั่นเอง จงพิจารณา
ให้ชดิต่อความเกดิ-ดับของใจ ความเกดิกบัความดบัทีป่รากฏขึน้จากใจ ไม่ใช่เป็นสิง่
ที่ควรถือเอา จงฆ่าแม่คือใจให้ตาย ลูกคืออาการก็จะหมดปัญหาทันที แม้จะปรากฏ 
เกิดๆ ดับๆ ก็ไม่เป็นปัญหา และไม่มีพิษสงอะไรต่อไปอีก อาการของใจจึงจะกลาย
เป็นขันธ์ล้วนๆ ไม่มีกิเลสเจือปน จะหมดกังวลใดๆ ลงทันที.

  บัว
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ฉบับที่ ๓๗

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๔

 จงพากันตั้งใจภาวนาอย่าได้ขาดวันขาดคืน เราทุกรูปทุกนามไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ 
เดินใกล้ความตายด้วยกันทุกคน ไม่มีใครจะเดินห่างไกลไปจากความตายได้แม้แต่
คนเดียว จิตดวงพยศของเราทกุท่านน้ีเอง เป็นดวงจิตทีจ่ะรับเคราะห์กรรมแห่งความ
พยศของตน ไม่มีสิ่งใดจะมารับภาระแทนได้ ฉะนั้น จงพยายามดัดแปลงใจดวงนี้ 
ให้เห็นโทษแห่งความพยศของตน จะเป็นสุขแก่ใจเอง ความพยศเป็นวัฏฏะของจิต 
ไม่มีสิ้นสุดลงได้ เอว�.

  บัว

ฉบับที่ ๓๘

 วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๗ สิงหาคม ๒๕๐๔

 การพิจารณามีนัยต่างกัน ใครถนัดโดยวิธีใดในวงแห่งกาย จงพิจารณาตาม
ความถนัดของตน ไม่เป็นข้าศึกต่อผลรายได้อันจะเกิดขึ้นจากการพิจารณากาย  
จะเป็นกายนอกกายในไม่ผิด เพราะการพิจารณากายใดก็เพื่อความถอดถอนความ
กังวลจากกายหรือความยึดมั่น อันเป็นกิเลสประเภทหน่ึงจากความถือกายด้วยกัน 
จงบังคับลงที่จุดเป้าหมายคือกาย ไม่เป็นความเสียหายแต่อย่างใด เรื่องไตรลักษณ์
จะเป็นสิ่งรู้ขึ้นจากการพิจารณากาย หนีไปไม่พ้น ความสงสัยเป็นภัยต่อการด�าเนิน 
นักปราชญ์ทั้งหลายถือกายเป็นสนามรบ จบสิ้นกันลงที่กายกับจิต.

  บัว
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ฉบับที่ ๓๙

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๖ กันยายน ๒๕๐๔

 การภาวนาจะดีหรือไม่ดี ละเอียดหรือไม่ละเอียด จงถือเป็นกิจจ�าเป็นประจ�า
อิริยาบถและประจ�าวัน เราเป็นศิษย์พระตถาคต บุกหน้าเรื่อยไป ไม่ต้องถอยหลัง 
ความตายไม่เคยไว้หน้าคน และถอยหลงัให้ผู้ใดได้เยาะเย้ยเขา จงตัง้หน้ารับความตาย 
ด้วยความเพียรของเรา จะมีชัยชนะไปเป็นล�าดับ ทางอื่นไม่มีท่าจะสู้ความตายได้  
ใครก็ใครเถอะ ถ้าเว้นความดีแล้ว ต้องหมอบราบต่อเขาแน่ โลก เราทุกคนได้เคย
ผ่านมาแล้ว ความสุขทุกข์ในทางโลกใครโกหกกันไม่ได้ เพราะใครก็มีเคร่ืองรับ  
(อายตนะ) เหมอืนกนั และสขุทกุข์จะต้องผ่านอายตนะด้วยกนั รู้ด้วยกนั เหน็สขุทกุข์
ด้วยกนั ทีส่ดุของสขุทกุข์กแ็ค่ตายเท่าน้ัน ไม่มใีครสามารถเลยไปได้ ถ้าผู้มบีญุอนัได้ 
สร้างไว้แล้ว ผู้น้ันแลจะมีโอกาสได้เห็นสุขแลทุกข์เยี่ยมกว่าโลกเขาเป็นช้ันๆ ข้ึนไป  
จนสามารถข้ามแดนแห่งทกุข์ถึงบรมสขุคอืพระนิพพานได้แน่ ฉะน้ัน ทาน ศีล ภาวนา
จึงเป็นทางข้ามแดนแห่งทุกข์ได้โดยสวัสดี ขอได้พากันอุตสาหะพยายามตามรอย
พระพุทธเจ้าเสด็จไป จะเห็นแดนแห่งความอัศจรรย์ในวันหนึ่งแน่ เอว�.

  บัว

ฉบับที่ ๔๐

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๗ ตุลาคม ๒๕๐๔

 เวทนากเ็ป็นธรรมเทศนาเคร่ืองเตอืนเราอย่างเอกเหมอืนกนั กาย เวทนา จิต ธรรม  
เป็นสติปัฏฐาน ทางพ้นทุกข์โดยตรงไม่อ้อมค้อม เวทนาเกิดจากจิต อาศัยกายตั้งอยู่ 
จงถือเวทนาเป็นเป้าหมายของการตัง้สตดิมีาก โปรดพากนัรีบเร่ง อย่านอนใจ สขุ ทกุข์  
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อุเบกขา ปรากฏขึ้นสัมผัสใจ เหมือนรูปเสียงเป็นต้น มาสัมผัสตา หู เป็นต้น  
แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกัน จิตของเราถ้าไม่ตื่นเงาของตัวเองมันก็ดีเท่านั้น ขันธ์ทั้งห้า
พงึทราบว่าเป็นเงาของจิต จงพจิารณาให้รอบคอบ อย่าหลงดใีจเสยีใจไปตามสขุทกุข์
ที่เกิดขึ้นจากกายหรือจากใจ ความฉลาดพิจารณาขันธ์ ใครไม่ได้ไปหามาจากที่ไหน  
ย่อมเกิดขึ้นที่ใจของเราทั้งน้ัน จงหาอุบายคิดค้นข้ึนมาเป็นปัญญาสอนตนเอง  
ความฉลาดเท่าน้ันจะสามารถแก้ความโง่เขลาได้ นอกจากความฉลาดแล้วไม่มีทาง 
จะเอาตัวรอดได้ ฉะนั้น จงพากันสนใจในปัญญา.

  บัว

ฉบับที่ ๔๑

วัดเทพศิรินทร์ฯ

  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕

 จงพากันตัง้ใจบ�าเพญ็ความดีเพือ่เตรียมตวัทัง้อยูแ่ละไปโดยไม่ประมาทนอนใจ  
เร่ืองทกุข์น้ีใครอยู่ทีไ่หนก็ต้องพบเช่นกัน เพราะทกุข์มีอยูใ่นตวัของเราทกุคน อย่ากลวั 
ทุกข์ที่ติดอยู่กับตัว จงพิจารณาให้รู้เท่าด้วยปัญญา จึงจะอยู่เป็นสุข.

  บัว

 นางวารีก็ขอได้บ�าเพ็ญตนเสมอ อย่าหาอุปสรรคมาเป็นเคร่ืองกีดขวางตนเอง  
จนไม่มีเวลาท�าความดี ความตายและความทุกข์ ใครจะร้องขอหรือผ่อนผันเขาไม่ได ้
ทั้งนั้น ผู้ฉลาดต้องพยายามแก้อุปสรรคออกจากตนเสมอ และไม่แส่หาอุปสรรคไป 
ใส่ตนจนถึงกับนอนจมอยู่ในอุปสรรคตลอดกาล ถอนตัวไม่ขึ้น จงใฝ่ใจต่อตนเอง 
ในทางความด ีโลกน้ีจงทราบว่าโลกาวนิาศ ไม่มีใครจะเป็นตวัของตวัอยูไ่ด้ตลอดกัลป์  
กายนี้ต้องแตกวินาศไปวันหนึ่งแน่.

  บัว
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ฉบับที่ ๔๒

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๕

 ให้พากันตั้งใจบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตลอดไป ความตายมองดูเราอยู ่
ตลอดเวลา ถึงคราวแล้วเขาไม่เลือกว่าคนบุญ คนบาป มัดตัวไปด้วยกันทั้งนั้น.

  บัว

ฉบับที่ ๔๓

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๕

 การภาวนาเป็นกจิจ�าเป็นยิง่กว่ากจิใดๆ ทัง้สิน้ จงสนใจ ความตายจ�าเป็นฉันใด  
การเตรียมตัวเตรียมใจก็จ�าเป็นฉันน้ัน แม่เจตก็โปรดภาวนาจนถึงวันสุดท้าย 
เช่นเดียวกัน.

  บัว

ฉบับที่ ๔๔

วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๕

 ความทุกข์ทุกประเภทที่แสดงขึ้นในกายในใจ จงทราบว่าน่ันคือตัวแทนของ
พระพุทธเจ้า โปรดพิจารณาให้ดี.

  บัว
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ฉบับที่ ๔๕

วัดบวรฯ พระนคร

  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๕

 ทะเลทกุข์เตม็อยูใ่นเบญจขนัธ์ของเรา ไม่มอีนับกพร่อง เตม็อยู่ด้วยทกุข์ตลอดกาล  
ทุกข์จงก�าหนดรู้ อย่าเห็นทุกข์เป็นเรา และอย่าเห็นเราเป็นทุกข์ ทุกข์เป็นของเกิดขึ้น
ดบัไป จิตไม่ได้ดับไปด้วย สตปัิญญาเท่าน้ันจะตามรู้ทกุข์ทีเ่กดิขึน้ในขนัธ์ จงพยายาม
ฝึกหัดสติปัญญาให้ติดต่อกัน.

  บัว

ฉบับที่ ๔๖

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๙ สิงหาคม ๒๕๐๕

 เรื่องจิตจะสงบหรือไม่นั้น ไม่ต้องถือเป็นข้ออุปสรรค การพิจารณาจนเห็นชัด 
ในเวทนาเป็นหน้าที่ของเรา จงพิจารณาจนวันแตกสลายน้ันแลเป็นศิษย์ที่มีครูแท้ 
ความอ่อนใจจะเป็นไปเพื่อส่งเสริมกิเลส ครูบาอาจารย์ทุกท่านไม่เคยแก้กิเลสด้วย
ความอ่อนใจท้อใจ ท่านแก้กิเลสได้เพราะความกล้าหาญทั้งนั้น การบังคับจิตใจให้
ท่องเที่ยวในห้วงไตรลักษณ์เป็นการทวนกระแสโลกคือวัฏฏะ จะได้มากน้อยไม่เป็น 
ทางเสยีหาย เป็นแต่ทางดทีัง้น้ัน จงพยายาม เพราะการปล่อยใจไปตามกระแสวฏัฏะ
เราเคยปล่อยมานานแล้ว ผลก็คือความทุกข์ที่เราแลเห็นอยู่ด้วยกันทั้งโลก ใครจะ
โกหกกันไม่ได้.

  บัว
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ฉบับที่ ๔๗

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒ กันยายน ๒๕๐๕

 การฝึกหดัภาวนาน้ันเป็นหน้าทีข่องเรา โรคกเ็ดนิไปตามทางของเขา เรากเ็ดนิไป 
ตามทางเดินของเรา อย่าไปยุ่งกับเขาจนเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาอีก จะกลายเป็น
โรคสองโรคไป ทกุข์เขาไม่ฟังเสยีง ทัง้คนโง่ คนฉลาด ใครมปัีญญากถ็อืเอาประโยชน์ 
จากเขาได้ ใครมวัโง่คนน้ันกจ็ะจมลงไป พญามจัจุราชคือความตาย จะสามารถน�าไปได้ 
แต่กายเท่าน้ัน แต่ไม่สามารถน�าใจของเราไปได้ จงตัง้ใจอาจหาญร่าเรงิต่อความเพยีร
ของตน อย่าไปกังวลกับสิง่ใดและใครๆ ทัง้น้ัน จะเป็นอารมณ์ท�าให้เสยีการ นักปราชญ์ 
ท่านชอบตายคนเดียว ไม่ชอบยุ่งกับใครๆ ทั้งนั้น.

  บัว

ฉบับที่ ๔๘

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๗ ตุลาคม ๒๕๐๕

 การพจิารณากายหรือไตรลกัษณ์ จะแจ้งหรอืไม่แจ้ง สิง่เหล่าน้ีกม็อียูใ่นกายเรา
ครบบริบูรณ์ จงพิจารณาตามสิ่งที่มีอยู่ด้วยสติปัญญาที่มีอยู่เช่นเดียวกัน.

  บัว
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ฉบับที่ ๔๙

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ
  มิถุนายน ๒๕๐๖

 ขนัธ์นับวนัใกล้เข้าทกุท ีฉะน้ัน ให้รีบเร่งทางด้านจิตใจ พจิารณาขันธ์ตวัมนัช�ารุด 
อยู่ทกุขณะ และพยายามท�าความสงบภายในจิต ใจไม่เคยช�ารุดไปตามธาตขัุนธ์ คงที่
อยู่ในความรู้ของตนตลอดกาล

  บัว

ฉบับที่ ๕๐

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ
  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๖

 ขอให้ตั้งหน้าบ�าเพ็ญตนเต็มความสามารถ สิ่งเป็นผลอันจะพึงได้รับจะเป็นที่
พอใจ ไม่สูญหายไปไหน ต้องเกิดกับต้นเหตุที่ท�าดีแล้วแน่นอน.

  บัว

ฉบับที่ ๕๑

        วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ
  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖

 การอบรมจิต โปรดท�าทกุวนัอย่าให้ขาด ความแก่ ความทกุข์ เขาก้าวเข้ามาทกุวนั 
และเวลา ไม่เคยหยุดยั้งและผ่อนผันต่อผู้ใด เราจึงควรเตรียมรับเขาด้วยความดี 
คือการอบรมใจให้รู้เท่าทันกับเรื่องเหล่านี้ อาจารย์ได้แผ่ส่วนบุญมาให้เสมอ ขอได้
อนุโมทนารับส่วนบุญนี้ด้วย.

  บัว
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ฉบับที่ ๕๒

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๔ กันยายน ๒๕๐๖

 กายเป็นบ้านของโรคทุกชนิด ไม่ทราบว่าจะขับไล่เขาไปอยู่ที่ไหน ถ้าออกจาก 
กายคนกายสัตว์แล้ว เขาก็ไม่มีที่อยู่เช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านของเรา คิดดูแล้วก็ 
น่าเหน็ใจเขาอย่างยิง่ ร่างกาย เราถอืว่าของเรา แต่กเ็ป็นบ้านของเขา ถ้ามกีารฟ้องร้อง 
กันขึ้น เราต้องเป็นฝ่ายแพ้วันยังค�่า เร่ืองคติธรรมดาเป็นฝ่ายพยานของเขาทั้งน้ัน  
แม้พระพทุธเจ้าและธรรมของพระพทุธเจ้ากเ็หน็ตามเขาด้วย ธรรมแปดหมืน่สีพ่นัล้วน
เป็นหลกัฐานพยานของเขาทัง้น้ัน เราไม่มีทางสู ้นอกจากจะขออาศยัเขาอยูไ่ปเป็นวนัๆ 
พอถงึวนัเขาขบัไลอ่ย่างจรงิจงัเท่านัน้ ฉะนัน้ เราควรจะหาอบุายรูท้างของคติธรรมดา 
ที่เขาเดินอยู่ประจ�าวัฏฏะน้ี จะเป็นความเบาใจไม่มีห่วงใยอะไร ไปก็เป็นสุข อยู่ก็
สบายใจ ไม่ข้องแวะกับสิ่งใด.

  บัว

ฉบับที่ ๕๓

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗

 พระโสดา สกทิาคา อนาคา อรหนัต์ ท่านไม่ได้รู้ธรรมนอกเหนือจากกายกบัจิต  
ซึ่งพวกเราก�าลังหลงกันอยู่เดี๋ยวนี้ ค�าว่า “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม� สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม�”  
“สิง่ใดสิง่หน่ึงเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่น้ันย่อมดบัเป็นธรรมดา” ทีพ่ระอญัญาโกณฑัญญะ 
รู้ก็ด ีค�าว่า “วสุติ� พรฺหมฺจริย� กต� กรณยี�” “เสร็จกจิในพระศาสนา” ทีพ่ระอรหนัต์รู้กด็ี  
ท่านก็รู้ในสิ่งเกิดดับภายในกายในจิตน้ีเอง และท่านท�าการปราบปรามกิเลสจบสิ้น 
ลงได้ก็ดี ก็สิ้นเสร็จในจุดเดียวกัน เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในกายในจิตอย่างสมบูรณ์ 
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อย่าไปสงสัยว่ามีอยู่ในที่อื่น การพิจารณาวิธีใดก็ตาม ถ้าเป็นไปเพื่อความสงบสุข
ภายในใจ ไม่เป็นไปเพื่อเดือดร้อน ชื่อว่าถูกทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทั้งนั้น 
โปรดอย่าสงสยัไปอืน่จะเสยีเวลา โปรดพจิารณาไปเร่ือยๆ อย่าลดละทางความเพยีร.

  บัว

ฉบับที่ ๕๔

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒ มิถุนายน ๒๕๐๗

 เราเป็นนักบ�าเพ็ญภาวนาอยู่แล้ว โปรดอย่าได้สงสัยความจริงซึ่งมีอยู่กับตัว 
ตลอดกาล จงพิจารณาลงในกายในจิตซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมทั้งปวง ใจเป็น 
ของกลาง ถ้าเราพาเป็นโลกกเ็ป็นโลกไป ถ้าเราพาเป็นธรรมกเ็ป็นธรรมไปด้วย เพราะใจ 
อยู่ในอ�านาจของเรา ดังนั้น จงพิจารณาอยู่ในวงกายแลจิต เพราะท่องเที่ยวในโลก 
ก็ท่องเที่ยวมานานไม่มีที่สิ้นสุด แต่การท�าจิตท่องเที่ยวตามสรรพางค์ร่างกายและ
จิตใจจะเป็นความสขุสงบ สิง่ส�าคัญคอืสต ิโปรดให้เป็นไปกบัความเคลือ่นไหวของใจ  
จะมีโอกาสรู้และเข้าใจเรื่องของใจตัวเองได้ดี.

  บัว

ฉบับที่ ๕๕

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๐ กันยายน ๒๕๐๗

 เร่ืองขันธ์ไม่ว่าขันธ์คนหนุ่มคนแก่ แม้แต่ขันธ์ของเด็ก ก็เป็นขันธ์ของทุกข์ 
เสมอภาคกัน ในโลกน้ีไม่มขีนัธ์ใดเป็นขนัธ์พเิศษซึง่ไม่อยูใ่นข่ายของกองทกุข์ ต้องอยู่
ในวงเดยีวกนั เช่นเดียวกบันักโทษ ไม่ว่าครุโทษหรือลหโุทษ ต้องอยูใ่นเรือนจ�าเสมอกนั  
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ไม่มนัีกโทษคนไหนได้รับเกยีรตเิป็นพเิศษ จะกนิอยูห่ลบันอนนอกเรือนจ�า จ�าต้องอยู ่
ในวงเดียว ฉะนั้น จงเห็นว่ากองขันธ์คือกองทุกข์ ทั้งของท่านและของเราไม่มีใคร 
ได้เปรียบกัน นับแต่สัตว์ดิรัจฉานขึ้นไปถึงมวลมนุษย์ทุกชั้น อยู่ในวงกองทุกข ์
อันเดียวกัน.

  บัว

ฉบับที่ ๕๖

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๙

 การภาวนาเพื่อเตรียมตัวในอนาคตเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง จะได้หลักยึดหรือ
ไม่นั้น โปรดทราบว่า ธรรมที่เคยน�ามาบ�าเพ็ญก็มีอยู่ ใจผู้รับธรรมก็มีอยู่ ไม่มีอะไร 
สญูหาย โปรดน้อมเข้ามาเป็นเคร่ืองยดึของใจ สิง่อืน่ๆ เราเคยยดึครองมาแล้ว ผลเป็น 
อย่างไรเราทราบได้ดีทุกประการ ไม่เป็นที่น่าสงสัย การพิจารณาผู้รู้ คือจิตล้วนๆ  
นับเป็นธรรมชัน้สงูยิง่ ซึง่ผู้ปฏิบตัมิาถงึจุดน้ีแล้ว ไม่มทีางพจิารณาส่วนอืน่ๆ นอกจาก
พิจารณาจิตเพื่อธรรมสุดยอดเท่าน้ัน ถ้าไม่บอกไว้ว่าให้พิจารณาจิต ผู้ปฏิบัติก็จะ
ติดอยู่ในจุดน้ันแล้วหาทางหลุดพ้นไม่เจอ การพิจารณาจิตเป็นทางหลุดพ้นส�าหรับ
ธรรมชั้นสูง ส่วนธรรมชั้นต�่า ชั้นกลาง เป็นอีกเรื่องหนึ่ง โปรดอย่าน�ามาคละเคล้ากัน  
จะเกิดความสงสัย หาที่ยึดไม่ได้ เลยจะเสียหลักที่ควรจะได้จากธรรมที่ท่านอธิบาย
ให้ฟัง จงท�าให้ใจสงบสุขได้แล้วเป็นถูกต้อง.

  บัว
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ฉบับที่ ๕๗

วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ

  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๙

 ค�าว่า ความสงบสุขมีหลายชั้น แม้ใจจะยังเป็นอวิชชาอยู่ แต่ใจหาความสงบสุข 
เป็นเรือนพักได้ ก็จัดว่ามีที่พึ่ง เช่นเดียวกับการเดินทางยังไม่ถึงที่พัก แต่มีอาหาร
และที่พักในระหว่างทาง ก็ยังจัดว่าดีกว่าการไม่มี เมื่อยังไม่ถึงที่อยู่ตราบใด จ�าต้อง
อาศัยทั้งอาหารและที่พักอยู่ตราบนัน้ จติก็เชน่เดียวกัน โปรดท�าความเข้าใจกับธรรม
ทีแ่สดงให้ฟังด้วยดี จะไม่เป็นกงัวลใจ แต่การท�าลายอวชิชาน้ันเทยีบเหมอืนผู้เดินทาง 
ถงึทีแ่ล้วย่อมปล่อยวางหนทางทีเ่ดนิไปเอง เช่นเดียวกบัเราขึน้บนัไดจนถงึห้องเรือนแล้ว  
มือย่อมปล่อยบันไดทันทีฉะนั้น.

  บัว



353

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๒

๑.  ผู้ปฏบิตัธิรรมต้องท�าตวัดจุผ้าขีร้ิ้วซึง่ไม่มรีาคา ใครจะเชด็เท้าหรือเหยยีบย�า่ไป 
ด้วยดนิโคลนของโสโครกหรือสะอาดอันใด กไ็ม่มคีวามรังเกยีจหรือยนิดียนิร้าย  
ดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ซึ่งทรงลดทิฐิมานะของพระองค์ในการ 
เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์ขัตติยราชชาติสกุล ลงมาเป็นนักบวชอย่างคน
ธรรมดาสามญั ถอืบณิฑบาตเทีย่วเดนิไปตามหมูบ้่านชนบทน้อยใหญ่ โดยมไิด้ 
ทรงค�านึงว่าอาหารที่ได้มาน้ันจะเป็นของดีเลวหยาบหรือประณีตประการใด 
พระองค์ก็ทรงรับไว้และบริโภคได้ทั้งสิ้น ฉันใดก็ดี ผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ควรจะ
ต้องด�าเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ พยายามปลดปล่อยละวางทฐิมิานะ  
ถอืตวัถอืตน ความโอ้อวดในคณุธรรม ความรู้ความฉลาดและชาตสิกลุของตนๆ  
ว่าเราเป็นพระ เป็นเณร เป็นอุบาสิกา เราเป็นคนดีคนวิเศษกว่าคนนั้นคนนี้  
เราจะต้องท�าตัวให้มีความรู้สึกดุจผ้าขี้ร้ิวหรือพรมเช็ดเท้า ยอมรับความดี 
ความชัว่ทั้งหลายได้โดยดษุณีภาพ หรอืโดยชืน่ตาชืน่ใจ ถ้าหากเราไม่ยอมลด
ทิฐิมานะของตนลงต่อเหตุการณ์ของโลกเหล่าน้ีได้แล้ว เราก็ไม่สามารถที่จะ 
ก้มหัวลงสู่ข้อปฏิบัติได้อย่างเต็มใจ.

บันทึกธรรมของท่านอาจารย์ที่แสดง ณ วัดอโศการาม

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒
(แม่ชีมธุรปาณิกา บันทึก)
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๒.  หลกัของการปฏิบตัธิรรมในเบือ้งต้น กคื็อเราจ�าเป็นต้องศกึษาให้รู้จักถงึการมา 
และการอยูแ่ละการไปของตวัเราเองให้ชดัเจนดีเสยีก่อน คอืรู้เร่ืองสภาวะความ
เป็นจริงของรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ของเรา ว่ามันเกิดขึ้น  
ตัง้อยูแ่ละเสือ่มไปอย่างไร รู้ลกัษณะทีเ่ป็นความไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนัตตา 
และรู้ในอริยสัจธรรม ในเรื่องของทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ว่าอะไรเป็นทุกข์ 
เป็นสมุทัย เป็นนิโรธ เป็นมรรค สิ่งเหล่านี้เป็นข้อที่เราควรศึกษา.

๓.  ศีลภายนอกเป็นของที่ทุกคนอาจท�าได้ง่าย เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวด้วยการรักษา 
กาย วาจา ให้บริสทุธิส์ะอาด แต่ศลีภายในคอืความสงบแห่งดวงจิต หรือความ 
ปรกติของใจ ซึ่งเรียกว่าศีลธรรมนั้น เป็นของที่ท�ากันได้ยาก เพราะเกี่ยวด้วย
การรักษาให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่เศร้าหมอง ฉะนั้น จึงมีอานิสงส์มาก และควร 
จะพากนับ�าเพญ็ไว้ให้มปีระจ�าตวัอยูท่กุคน “ศลีธรรม” น้ีแหละเป็นสิง่ทีจ่ะน�ามา  
ซึ่งความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้า.

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

๔.  ผู้ฟังธรรมอย่ามุ่งหวังตั้งใจว่าเราจะมาจ�าค�าเทศน์ให้ได้ไปหมดทุกถ้อยทุกค�า 
จงตั้งใจจ�าเก็บเอาไปแต่เพียงหัวข้อส�าคัญ ซึ่งเราจะน�าไปใช้ประพฤติปฏิบัติ
ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองดีกว่า เพราะคนที่ทรงจ�าพระไตรปิฎกได้หมดทั้ง 
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ แต่ไปเสียท่าเข้าก็ใช้การอะไรมิได้ เช่น คนที่มี
สมบตัติัง้ล้าน แต่ตนเองเกิดเป็นบ้าวกิลจริตหรือตายไป สมบตัแิสนล้านก้อนน้ัน 
ก็หาช่วยท�าประโยชน์อันใดแก่ตนได้ไม่ ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมถึงจะมีความรู้ 
แตกฉานในอรรถธรรม และมีความทรงจ�าได้มากมายเพยีงใดกต็าม แต่ถ้าเป็น 
คนขาดสติสัมปชัญญะในคราวใดขณะใดแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะตั้งตนให้เป็น
คนดีงามและส�าเร็จประโยชน์สุขแห่งตนได้.

๕.  จิตใจถ้ากังวลแม้แต่เพยีงนิดเดียว ก็เป็นเหตใุห้บรรลคุวามส�าเร็จคอืมรรคผล
นิพพานไม่ได้ ดังเช่นปิงคิยมานพในโสฬสปัญหา ซึ่งมีความคิดถึงห่วงใยใน
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อาจารย์เดิมของตน อยากจะให้ได้มาฟังธรรมของสมเด็จพระพุทธเจ้าเหมือน 
อย่างที่ตนได้รับฟังอยู่ในขณะนั้นบ้าง ใจที่กังวลในอาจารย์แม้เพียงนิดเดียว
เท่านี้ ยังเป็นเหตุให้มานพผู้นั้นไม่ส�าเร็จในธรรมได้พร้อมกับเพื่อนๆ ของตน 
ที่เขาได้พากันส�าเร็จไปหมดแล้วในครั้งนั้น นี่จึงเป็นข้อควรจ�า เป็นคติส�าหรับ 
ตวัเองในการปฏบิตัจิิต หากใจขาดความสงบแม้เพยีงเลก็น้อยแล้ว ย่อมไม่สามารถ 
เป็นไปได้เพื่อมรรค ผล นิพพาน.

๖.  พระพทุธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็เราตถาคต น่ีหมายความว่า ผู้ใด 
เหน็ธรรมกค็อืผู้น้ันเหน็ใจ ใจเป็นธรรมชาตทิีบ่ริสทุธิ ์ฉะน้ัน เม่ือผู้ใดเหน็ธรรม 
ก็เท่ากับว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าในความบริสุทธิ์ของตน.

๗.  ความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี ที่เราได้ผ่านมาแล้วแต่เกิดมาจนบัดน้ี มีอะไร 
เก็บขงัไว้ได้บ้างไหม ฉะน้ัน เราจะไปร�าพงึร�าพนั หรือคร�า่ครวญกบัความทกุข์ 
สุข ดี ชั่ว ต่างๆ ที่ผ่านไปแล้วนั้น เพื่อประโยชน์อันใด ควรคิดแต่ประโยชน์ 
ปัจจุบนั คือความดทีีก่ระท�าอยูท่กุลมหายใจเข้าออกดกีว่า แม้เหตกุารณ์ข้างหน้า 
ก็ไม่สมควรไปค�านึงใฝ่ฝันเช่นเดียวกัน.

๘.  ศลีกต็าม สมาธกิต็าม หรือปัญญากต็าม กค็อืใจของเราน้ีสิง่เดยีว เปรียบเหมอืน 
เชือกหนึ่งเส้น จะมีสองเกลียวหรือสามเกลียวก็ตาม ก็ย่อมรวมลงเป็นเชือก
เส้นเดียวกันนั่นเอง.

๙.  ไฟเป็นของร้อนโดยธรรมชาติ ถ้าเราไม่เข้าไปใกล้หรือจับมัน เราก็จะไม่รู้สึก
ร้อนฉันใด ใจของเราถ้าอยู่เฉยๆ ตามล�าพังของมัน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้อง 
พัวพันกับเหตุการณ์ภายนอกทั้งหลายแล้ว เราก็จะไม่มีความทุกข์อันใดเลย  
ความทุกข์เกิดจากใจของเราเข้าไปยึดถืออารมณ์ภายนอกว่าเป็นอย่างน้ัน 
อย่างนี้ เหตุนั้นเราจึงต้องได้รับความเดือดร้อน.

๑๐.  ใจทีย่งัมองไม่เหน็สภาพความจริงของทกุข์ กเ็หมอืนกบัเราเหน็วตัถสุิง่ใดสิง่หน่ึง 
ในคร้ังแรก เราย่อมจะมองเห็นรูปร่างของมันไม่ชัดเจนดี ต่อเมื่อได้จับต้อง
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วัตถุนั้นๆ มาวินิจฉัยดูนานๆ อย่างใกล้ชิด เราจึงจะมีความรู้ในสิ่งนั้นๆ และ
คลายความสนใจในรักชังฉันใด เมื่อได้วินิจฉัยร่างกายของเราดูอย่างจริงจัง
ด้วยสมาธแิละปัญญาแล้ว กจ็ะเป็นหนทางคลีค่ลายจิตใจของเราให้เบือ่หน่าย
จืดจางต่อความทุกข์ สุข ดี ชั่ว ทั้งหลายได้.

๑๑.  ผู้ใดปฏิบตัรัิกษาศีล ผู้น้ันกจ็ะเป็นเจ้าของสมบตัคิอื “ศลี” ผู้ใดปฏิบตัสิมาธ ิผู้น้ัน 
กจ็ะเป็นเจ้าของสมบตัคิอื “สมาธ”ิ ผู้ใดเจริญปัญญา ผู้น้ันกจ็ะเป็นเจ้าของสมบตัิ
คอื “ปัญญา” ต่อจากน้ีวมิตุตญิาณทสัสนธรรมกจ็ะต้องตกเป็นสมบตัขิองผู้น้ัน 
โดยไม่ต้องสงสยั ฉะน้ัน ถ้าเราเป็นผู้พจิารณาตวัเราเองอยูท่กุเวลา ทัง้ในกลางวนั 
และกลางคนืแล้ว เราก็ต้องเป็นผู้ทรงไว้ซึง่ศลีสมบตั ิสมาธสิมบตั ิและปัญญา
สมบัติ แล้วผู้ที่จะวิมุตติจะเป็นใครที่ไหน นอกจากตัวเราเอง.
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บันทึกธรรมของท่านอาจารย์ที่แสดง

ณ วิทยาลัยครูอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒

 “ชีวิต” เป็นของลึกลับซับซ้อน ยากที่ผู้เป็นเจ้าของจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง 
มนุษย์เราจึงไม่สามารถน�าชวีติไปในทางทีถ่กูทีค่วรได้ง่ายๆ บางคนได้รับการศกึษาสงู  
มีความรู้ดี แต่ก็ไม่สามารถด�าเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขได้ เพราะเขารู้แต่เร่ือง
ภายนอก ไม่รู้สภาพอนัวุน่วายภายในตวัเอง ความรู้ทีเ่พยีรเล่าเรียนศกึษามา แทนทีจ่ะ 
เป็นเครื่องน�าทางไปสู่ความสุข จึงกลับเป็นเครื่องสังหารตัวเอง

 คนเราสังหารตัวเองด้วยวิธีต่างๆ คือ ปล่อยให้ใจรั่ว ใจที่รั่วก็เปรียบเหมือน
ภาชนะที่รั่ว เก็บน�้าไม่อยู่ มีแต่จะไหลซึมออกหมด แม้แต่ล้อรถที่รั่ว ก็กลายเป็นของ 
ไร้ค่า ถ้าเราไม่ปะรอยรั่วนั้นให้อยู่ก่อน ของที่รั่วจึงสังหารตัวมันเอง โดยท�าให้คุณค่า
และราคาน้อยลง ใจทีร่ั่วกย่็อมสงัหารผู้เป็นเจ้าของเอง เพราะใจร่ัวเกบ็ความดไีว้ไม่ได้  
หักห้ามไม่อยู่ กระเสือกกระสนเข้าหาความชั่วตลอดเวลา หากเราปล่อยให้รั่วนานๆ 
โดยไม่รีบเยยีวยาเสยีแต่แรก ใจกจ็ะแตก คนใจแตกเป็นดงัทีพ่วกเราเหน็กนัอยูแ่ล้ว  
เราย่อมทราบดีว่าเขามีสภาพอย่างไร ไม่มีใครอยากเป็นคนใจแตก ด้วยเหตุน้ี 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่า นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ถอดความเป็น 
ภาษาไทยว่า “การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงลงมือท�า (อะไรๆ ก็ตาม) เป็นสิ่งประเสริฐ” 
เพราะการใคร่ครวญว่าดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควรนั้น เป็นทางป้องกันไม่ให้ใจรั่ว
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 ชวีติคนเราเปรียบเหมอืนรถ มเีบรก มพีวงมาลยั และมคัีนเร่ง “คนัเร่ง” เป็นตวั
น�าชวิีตให้พุง่ไปข้างหน้า ไม่เกยีจคร้านงอมอืงอเท้า ให้มีความมานะอดทนขยนัในการ
หาเลี้ยงชีพ คือมีฉันทะ ความพอใจในงานที่กระท�า วิริยะ ความเพียรพยายาม
ท�างานน้ันให้ส�าเร็จ จิตตะ รู้จักคดิไตร่ตรองกบังานทีก่ระท�าอยู่ วมัิงสา รู้จักแก้ปัญหา
ด้วยปัญญารอบคอบ “เบรก” เป็นตวัคอยยบัยัง้เมือ่จะมคีวามชัว่เกดิขึน้ เช่นอย่างเม่ือ
เราหาทรัพย์สินมาได้ แล้วหากใจคิดอยากจะไปเล่นการพนัน ไปเที่ยวกลางคืน ก็ให้
มสีตคิอยยบัยัง้ไม่ให้ท�าอย่างน้ัน เพราะเป็นอบายมุขทางแห่งความเสือ่ม “พวงมาลยั” 
เป็นตัวคอยน�าไปในทางที่ถูก เช่น น�าไปคบบัณฑิตแทนไปคบพาล น�าไปท�าบุญ
ท�ากุศลแทนไปเที่ยวโรงหนังโรงละคร น�าไปเข้าห้องเรียนแทนไปจับกลุ่มน่ังคุยตาม
ใต้ต้นไม้ อย่างนี้เป็นต้น

 ผู้ประสงค์ความสขุจึงควรรู้จักตวัเอง รู้ว่าภายในตวัเองมอี�านาจลกึลบัอะไรบ้าง 
ทีจ่ะคอยชกัจูงชกัน�าเราไปในทางเสือ่มเสยี และจะแก้อ�านาจลกึลบัน้ีด้วยอาวธุชนิดใด 
ผู้ที่รู้จักตัวเองดี ย่อมได้เปรียบผู้ที่ไม่รู้ เพราะเขาจะสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วย
ความสุข
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ค�ำอธิบำยธรรม และ ตอบปัญหำพุทธศำสนำ 

และ กำรฝึกสมำธิ

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน 

ในกรุงลอนดอน

ณ ธัมมปทีปวิหาร แฮมป์สเตด กรุงลอนดอน
๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)
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ค�าน�า

 หนังสือเล่มน้ีจะเป็นที่น่าสนใจส�าหรับผู้ประสงค์จะทราบว่า พุทธศาสนิกชน 
ในประเทศองักฤษมคีวามรู้ ความสนใจ ความพากเพยีรปฏบิตัธิรรม ด้วยความเข้าใจ
พทุธธรรมสงูเพยีงใด และอะไรเป็นสิง่ส�าคญัทีจู่งใจให้ชาวองักฤษและชาวต่างประเทศ 
อื่นๆ หันมาสนใจในพระพุทธศาสนา

 เมื่อท่านได้อ่านภาคภาษาไทย โปรดเข้าใจว่า เป็นส�านวนของท่านอาจารย์ 
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ทั้งหมด เว้นแต่ตอนบรรยายภาพหรือเหตุการณ์เท่านั้น

 ส่วนภาคภาษาอังกฤษนั้น ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ได้พยายามแปลเป็นภาษา
องักฤษ จากค�าอธบิายธรรมและตอบค�าถามภาษาไทย ซึง่ท่านอาจารย์ได้กรุณาตรวจ
แก้ให้เรียบร้อยแล้วและได้ขอให้ท่านปัญญาวฑัโฒ ภิกษชุาวองักฤษ ซึง่รู้ภาษาไทยดี 
และอยู่ศึกษากับท่านอาจารย์มากว่า ๑๒ ปีแล้ว ช่วยตรวจแก้ (ภาษาอังกฤษ) ให้  
กับได้ขอให้ ศ.นพ.อวย เกตสุงิห์ คนไทยซึง่รู้ภาษาองักฤษด ีช่วยตรวจแก้อกีทางหน่ึงด้วย  
ก่อนที่จะใช้เป็นต้นฉบับภาษา (อังกฤษ)

 หนังสือเล่มน้ีส�าเร็จได้ด้วยความศรัทธา วิริยะ และความร่วมมือร่วมใจของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากหลาย สมควรที่จะจารึกไว้ในหนังสือนี้ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้
อนุโมทนากุศลด้วย คือ

 ๑) พระภิกษุ ปัญญาวัฑโฒ (Peter John MORGAN) ผู้ท�าหน้าที่เชื่อม
สัมพันธไมตรีระหว่างพุทธศาสนิกชาวอังกฤษกับชาวไทย จนกระทั่งได้มีการนิมนต ์
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ท่านอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ไปอธิบาย
ธรรมและตอบค�าถามพุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษ ณ ธัมมปทีปวิหาร กรุงลอนดอน 
ระหว่างวันที่ ๗-๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ. ๑๙๗๔)  ณ กรุงลอนดอน  
ท่านท�าหน้าทีแ่ปล ไทย-อังกฤษ องักฤษ-ไทย ตลอดเวลา จึงได้ข้อความมาเป็นเน้ือหา 
น่าสนใจอยู่ในหนังสือนี้ ครั้นกลับมาถึงประเทศไทย ท่านได้กรุณาตรวจแก้ค�าแปล
ภาษาอังกฤษให้ด้วย

 ๒) มสิซสิ เชอร์ร่ี (Mrs.L.G.CHERRY) ชาวคานาดา โยมมารดาของพระภกิษุ 
อภิเจโต (George Rodney CHERRY) ซึ่งมาบวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร และ 
ไปศึกษาอยู่กับท่านอาจารย์ ณ วัดป่าบ้านตาด มากว่า ๑๐ ปีแล้ว มิสซิสเชอร์รี่
ได้เข้ามาเยี่ยมพระลูกชายในประเทศไทยหลายคร้ังแล้ว มายุคน้ีชราภาพลง จึงขอ
มีโอกาสเดินทางแต่ใกล้ๆ คือจากกรุงโตรอนโต คานาดา มาเยี่ยมพระลูกชายที่จะ
ตามไปอุปัฏฐากท่านอาจารย์ ณ ประเทศอังกฤษด้วย มิสซิสเชอร์รี่จึงได้ศรัทธาเป็น 
อุปัฏฐากส�าคัญในการเดินทาง แม้ภายในประเทศอังกฤษของภิกษุทั้งสามที่ไปจาก
ประเทศไทยในครั้งนี้

 ๓) ท่านอาจารย์พระมหาบวั ญาณสมัปันโน สูเ้ดนิทางไปรวบรวมทกุข์นานัปการ
ของมนุษย์ในประเทศหนาว แม้ในฤดูร้อน ในพ.ศ. ๒๕๑๗ ความหนาวในประเทศ
องักฤษก็ยงัมากอยูส่�าหรับคนไทย แต่ท่านกม็ไิด้ล�าบากยากใจอนัใดเลย เป็นอยูง่่ายๆ 
ท่านไม่ต้องการให้จัดอะไรเป็นพิเศษให้ท่านเลย เช่นอาหารและที่อยู่อาศัย ท่านว่า  
ท่านปัญญาวัฑโฒมาฉันอาหารในประเทศไทยได้อย่างไรตลอดเวลา ๑๒ ปี  ท่านก็
ฉันอาหารฝร่ังในประเทศองักฤษเช่นเดยีวกบัท่านปัญญาวฑัโฒได้อย่างน้ัน ท่านมไิด้
ฉันหมากเลย ทั้งๆ ที่มีคนเป็นห่วงท่านในเรื่องนี้

 ในการอธบิายธรรมและตอบปัญหาน้ัน ท่านต้องพจิารณาอย่างรอบคอบทีจ่ะตอบ 
ผู้ถาม ซึ่งมีตั้งแต่พวกที่ได้ฝึกสมาธิมานานแล้ว ผู้สนใจเริ่มจะฝึก ผู้ที่เคยฝึกสมาธิ
จากอาจารย์อื่นๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย (เคมบริดจ์) ตลอดจนผู้ซึ่งเพิ่งจะเริ่ม 
หันมาสนใจพุทธศาสนา นับว่ายากมาก
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 เมือ่กลบัมาถงึประเทศไทยแล้ว ท่านยงัต้องตรวจแก้บนัทกึการอธบิายธรรมและ
ตอบค�าถามภาษาไทย ซึ่งม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี พิมพ์เสนอตรวจแก้ถึง ๒ ครั้ง 
จึงได้ต้นฉบับภาษาไทย

 ๔) มิสซิส วินท์ (Mrs.Freda WINT) แห่งอ๊อกฟอร์ด (Oxford) และบุตร 
คือนายเบน วินท์ (Mr.Benedict WINT) แห่งเคมบริดจ์ (Cambridge) ทั้งสอง
เคยมาจ�าศีลภาวนาอยู ่ณ วดัป่าบ้านตาด และเคยบวชเป็นสามเณร (ตอนอาย ุ๑๙ ปี)  
ศกึษาทีวั่ดป่าบ้านตาด ในระหว่างทีม่หาวทิยาลยัเคมบริดจ์ปิดเทอม กบัมสิซสิบราวน์  
(Mrs.Jane BROWNE) แห่งคอร์นวอลล์ (Cornwall) ซึ่งเคยเข้ามาจ�าศีลภาวนา 
และน�าปัญหาธรรมมาให้ท่านอาจารย์แก้ทีว่ดัป่าบ้านตาดถงึ ๓ คราว กบัน้องสาว คอื 
มิสซิส บราวน์ (Mrs.Griselda BROWNE) แห่งคานาดา ท่านทั้ง ๔ นี้ได้ศรัทธา
เข้ามาอยู่ในกรุงลอนดอนตลอดระยะเวลาที่ท่านอาจารย์ไปพ�านักในประเทศอังกฤษ  
ทัง้น้ีเพือ่เตรียมอาหาร เตรียมทีใ่ส่บาตร เพราะท่านอาจารย์และพระภกิษอุกีสองรูปน้ัน  
ท่านบณิฑบาตและฉันในบาตรตามพระวนัิยทีเ่คยปฏบิตัใินประเทศไทย เธอเป็นห่วง 
จัดธรุะดแูลอปัุฏฐากพระให้เรียบร้อยถกูต้องตามพระวนัิยตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นประเทศ
อังกฤษ

 ๕) พุทธศาสนิกชนไทยที่อยู่ในกรุงลอนดอนหลายครอบครัว ซึ่งมีทั้งนักศึกษา 
ประชาชน ข้าราชการ และนักธุรกิจ ได้ศรัทธาหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันน�าอาหารมา
ใส่บาตรทุกวัน และช่วยเป็นธุระอ�านวยความสะดวกติดต่อสายการบิน ตลอดจน 
ไปรับและไปส่งคณะภิกษุที่ไปจากประเทศไทยโดยเรียบร้อยทุกประการ

 ท่านเหล่าน้ันไม่ยอมให้ใส่ชื่อ ท่านว่าท่านไปท�าบุญตามความศรัทธาปสาทะ 
ของท่าน มใิช่ไปเป็นทางการแต่อย่างใด ท่านปลืม้ใจในกศุลทีท่่านได้ปฏบิตัใินโอกาส
พิเศษเช่นนี้อยู่มากแล้ว

 ๖) ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ผู้ศรัทธาเดินทางไปท�าหน้าที่
ไวยาวัจกรและลูกศิษย์ของพระภิกษุแห่งประเทศไทยน้ี ด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง  
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ได้ช่วยในการบนัทกึค�าสอน และตดิตามไปปฏิบตัท่ิานอาจารย์ในทีต่่างๆ คร้ันกลบัมา
ถึงประเทศไทย กไ็ด้ช่วยตรวจแก้ค�าแปลภาษาองักฤษ ปรับปรุงแก้ไขให้ดขีึน้ ก่อนที่ 
จะได้ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ตลอดจนช่วยหาส�านักพิมพ์ที่ดีให้ด้วย

 ๗) บุคคลส�าคัญที่สุด ขอน�ามากล่าวท้ายที่สุดเพื่อให้ปรากฏเด่นชัดน้ัน คือ
องค์การนิตบิคุคล ชือ่ ทรัสต์เพือ่สงฆ์องักฤษ จ�ากดั (THE ENGLISH SANGHA  
TRUST, LTD.) ซึง่เป็นองค์การทีส่นับสนุนพระสงฆ์ในพทุธศาสนาทีป่ระเทศองักฤษ  
ชาวอังกฤษร่วมกันจัดตั้งขึ้นนานมาแล้ว ท่านปัญญาวัฑโฒเป็นองค์หน่ึงที่ได้รับการ 
อปัุฏฐากจากองค์การน้ีมาก่อน คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีข่ององค์การน้ีดูแลจัดการ 
“ธมัมปทปีวหิาร” ในยคุน้ี มีศาสตราจารย์ มอรีซ วอลซ์ (Prof.Maurice WALSHE)  
เป็นประธาน และนาย ยอช ชาร์พ (Mr.George SHARP) เป็นเลขานุการ และ
นายโรเบติ จอนสนั (Mr.Robert JOHNSON) เป็นเจ้าหน้าทีป่ระจ�าดแูลพระภกิษุ 
ที่พ�านักในธัมมปทีปวิหาร

 หากไม่ได้ความช่วยเหลือร่วมมือของบุคคลที่ส�าคัญที่สุดน้ี บุคคลจ�านวนมาก 
จะไม่ได้รับผลดีทางพุทธศาสนาเช่นที่ท่านจะอ่านพบในหนังสือเล่มนี้ ความเลื่อมใส  
ศรัทธา ตลอดจนความเอาจริงขององค์การน้ี ท�าให้เหน็แสงอนัเรืองรองของพระพทุธ- 
ธรรมที่จะปรากฏในภาคตะวันตกของโลกสืบไปในอนาคต

เสริมศรี เกษมศรี
(ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี)

ผู้พิมพ์หนังสือนี้
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ค�าชี้แจงของผู้รวบรวม

 ในการพิมพ์บันทึกค�าอธิบายธรรมและตอบปัญหาของชาวอังกฤษในคร้ังน้ี  
ผู้รวบรวมได้ใช้เลขแทนชือ่ของบคุคลเป็นส่วนมาก เช่น ชายถาม กใ็ส่ ถ.๑-ช.๑ หรือ
หญงิถาม กใ็ส่ ถ.๓-ญ.๒ ถ้าตวัเลขซึง่หมายถึงบคุคลซ�า้กนั แม้เลขค�าถามจะต่างกนั 
ก็หมายความว่าค�าถามครั้งที่เท่านั้น ถามโดยบุคคลเลขนั้นที่เคยถามไว้ครั้งหนึ่งแล้ว

 วิธีสื่อความคิดติดต่อกันระหว่างอาจารย์และชาวอังกฤษนั้น กระท�าดังนี้

 เม่ือมีคนถามเป็นภาษาอังกฤษ ท่านปัญญาวัฑโฒ ภิกษุชาวอังกฤษ ซึ่งมา 
ฝึกอบรมอยู่กับท่านอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าบ้านตาด อ�าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี เป็นเวลา ๑๒ ปีเศษ เป็นผู้แปลเป็นภาษาไทยให้ท่านอาจารย์ฟัง  
เมื่อท่านอาจารย์ตอบมา ท่านปัญญาฯ ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ที่ประชุมฟัง 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ อวย เกตสุงิห์ บนัทกึเทปไว้ ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี บนัทกึ 
ลงสมุดตามไปในขณะถามตอบอีกส่วนหน่ึงด้วย บางคร้ังท่านอาจารย์หรือท่าน
ปัญญาฯ เรียกให้ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ หรือ ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ช่วยเสริมบ้าง

 ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ได้ถอดเทป และสอบกับสมุดที่จดไว้ด้วย แล้วพิมพ์ 
เอกสารน้ีถวายท่านอาจารย์ตรวจแก้ตามทีไ่ด้บนัทกึไว้เป็นวนัๆ เม่ือท่านอาจารย์กรุณา
ตรวจแก้ครั้งที่ ๑ ให้แล้ว ก็มาพิมพ์ตามที่แก้นั้น เป็นร่างครั้งที่ ๒ เสนอขอประทาน
ให้ท่านอาจารย์ตรวจแก้อีกครั้ง เมื่อปรากฏว่าหน้าใด เรื่องใด ท่านอาจารย์แก้มาอีก 
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ก็พิมพ์หน้าน้ันขึ้นมาใหม่ จึงกล่าวได้ว่าต้นฉบับหนังสือน้ีเป็นเร่ืองที่ท่านอาจารย์ได้
ตรวจทานในภาคภาษาไทยถึง ๒ ครั้งแล้ว

 ส่วนในภาคภาษาองักฤษน้ัน ได้ถวายร่างภาษาไทยทีถ่กูต้องแล้วให้ท่านปัญญาฯ 
ศึกษา และถวายค�าแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่ง ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ได้พากเพียร
ท�าขึ้นนั้นให้ท่านปัญญาฯ ตรวจแก้ตามที่ท่านเห็นว่า “พอจะไปได้” แล้วจึงน�าพิมพ์
เป็นเล่มต่อไป
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วันอาทิตย์ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

 การประชุมวันนี้ เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. ณ หอพระ (Shrine) อยู่บนชั้นสาม 
ของอาคาร “ธัมมปทีปวิหาร” ได้มีพิธีมอบ “พระพุทธรูป ๒๕ ศตวรรษ รุ่นพิเศษ” 
ซึ่งท�าด้วยแก้วขาว แต่มีสีฉัพพรรณรังสี ขนาดเล็ก พร้อมด้วยแท่นรองไม้สีเข้ม  
มีคาดสีทอง ซึ่ง ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ได้น�าไปเพื่อถวายท่านอาจารย์พระมหาบัว  
ให้ท่านมอบให้แก่ “ธัมมปทีปวิหาร” พร้อมกับหนังสือภาษาอังกฤษ คือ “ปาฏิโมกข์”  
และ “วินัยมขุ” และหนังสอืภาษาไทย คือ “ระเบยีบของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย”

 หนังสอืดงักล่าวได้ไปจากมหามกฏุราชวทิยาลยั หน้าวดับวรนิเวศวหิาร เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบพระพุทธรูป “๒๕ ศตวรรษ รุ่นพิเศษ” 

แก่ “ธัมมปทีปวิหาร”

 เมื่อท่านอาจารย์และภิกษุฝรั่ง คือ ท่านปัญญาวัฑโฒ กับท่านอภิเจโต จาก 
วัดป่าบ้านตาด อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย ขึ้นมาจากกุฏิ สู่หอพระ
หรือห้องประชุมนี้แล้ว ที่ประชุมยืนขึ้นต้อนรับด้วยความเคารพ และนั่งลงพร้อมกับ
พระภิกษุนั่ง แล้วฆราวาสทั้งปวงจึงถวายอภิวาทอีกครั้งหนึ่ง

 ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ได้ยนืขึน้ ขอประทานโอกาสน�าพระพทุธรูป “๒๕ ศตวรรษ  
รุ่นพิเศษ” ถวายเพื่อท่านอาจารย์จะได้มอบให้แก่คณะกรรมการ “The English 
Sangha Trust, Ltd.”  ซึง่เป็นเจ้าของธมัมปทปีวหิารน้ี ท่านอาจารย์รับพระพทุธรูป 
และสิง่ทัง้ปวงมา แล้วเชญิให้ทางคณะกรรมการมารับ ท่านศาสตราจารย์มอรีซ วอลซ์ 
(Professor Maurice Walshe) ประธานกรรมการของคณะน้ี ได้ก้าวออกมากราบ 
ท่านอาจารย์ ๓ คร้ัง แล้วรับพระพทุธรูปและส่วนประกอบจากท่านอาจารย์ เจ้าหน้าที ่
ของธัมมปทีปวิหารได้หาม้ารองอีกตัวหน่ึง น�ามาต้ังกลางโต๊ะบูชา หน้าพระพุทธรูป
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สัมฤทธิ์ ซึ่งประจ�าอยู่ในวิหารแห่งนี้ แล้วท่านศาสตราจารย์จึงเชิญพระพุทธรูปนี้ไป
ประดิษฐานบนม้ารองนั้น ท�าให้เห็นพระพุทธรูปแก้วสี “ฉัพพรรณรังสี” องค์เล็กนี้ 
อยู่กลางพระอุระของพระพุทธรูปเดิม งดงามน่ารักมาก เสมือนเป็นไข่มุกเม็ดใหญ ่
ฝังอยู่กลางทอง เบื้องหน้าม้าที่รองนั้นเขาตั้งพานทองเหลืองใส่ผลไม้กับที่ใส่ดอกไม้
บูชาพระ เมื่อท�าสักการะพระพุทธรูปทั้งสองนี้ จะรู้สึกเสมือนว่ามีพระพุทธเจ้า และ
พระธรรมเจ้าพร้อมกัน ณ ที่นั้น

 ท่านศาสตราจารย์มอรีซ วอลซ์ ได้ถวายอภิวาท และกล่าวแสดงความขอบคุณ
ท่านอาจารย์แทนคณะกรรมการ เป็นอันเสร็จพิธี

ค�าถาม - ตอบ

 ต่อจากน้ัน สมาชกิในทีป่ระชมุต่างแสดงความปรารถนาจะเรียนถามท่านอาจารย์
ต่างๆ ค�าถาม-ค�าตอบ มีดังนี้

ถ.๑-ญ.๑  การตั้งสติพิจารณาลมเข้า-ออก นั้น ควรจะดูที่ท้องหรือที่จมูก?

ตอบ  การก�าหนดลมหายใจน้ัน ให้พิจารณาและตั้งสติดูจุดที่สัมผัสที่เดียว  
ไม่จ�าต้องเลือ่นขึน้ลง ให้จิตตัง้อยู่ตรงทีส่มัผัสน้ัน ถ้าลมน้อยลงก็ไม่ต้อง
ตกใจ ลมยังอยู่ มิได้หายไป การท�ากรรมฐานนั้นต้องแล้วแต่อุปนิสัย 
ของคน การท�าอานาปานสตน้ัิน มกัจะถกูกบัจริตของคนส่วนใหญ่ แต่สต ิ
เป็นสิ่งส�าคัญในการภาวนาทุกวิธีการ ความเผลอสติคือความขาดวรรค
ขาดตอนของงาน ผลจะไม่สืบต่อกัน จึงควรคุมสติให้อยู่กับองค์ภาวนา
ทุกวิธีไป

ถ.๒-ญ.๑  เวลาท�าสมาธ ิท�าไมจึงรู้สกึเหมือนมอีะไรดงึหน้าผากไปหาหวัสมอง และ
รู้สึกที่หน้าผากกล้ามเนื้อตึงและปวดศีรษะได้ จะมีวิธีแก้อย่างไร?
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ตอบ  ให้ลดความแรงที่ตั้งใจท�าน้ันเสีย ให้จิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเท่าน้ัน  
ถ้าท�าแรงย่อมปวดศรีษะได้ กระแสจิตมคีวามส�าคญัมาก เพ่งให้แรงกไ็ด้  
ให้เบาก็ได้ สิ่งที่ถูกเพ่งย่อมแสดงผลหนัก-เบาไปด้วย

ถ.๓-ช.๑ การนับถือพุทธศาสนาน้ันท�าให้เพื่อนฝูงนินทาว่า เคยสนุกสนานร่าเริง
กลบัเงียบลง เสยีเพือ่นไปหลายคน และภริยากไ็ม่เข้าใจ เขาไม่เหน็ด้วย  
จะแก้ไขอย่างไร?

ตอบ การนับถือพุทธศาสนาไม่จ�าเป็นต้องเงียบขรึม เพื่อนชวนไปทางไม่ดี  
เรารักษาศีลเราไม่ท�า ท�าให้เสยีเพือ่น แต่ตวัเราไม่เสยี ถ้าใจเรารู้สกึพอใจ 
ว่าเราไปทางด ีกค็วรนึกถงึพระพทุธเจ้าว่า ท่านเป็นกษัตริย์มีบริวารมาก  
เพือ่นฝูงมาก ท่านออกบวช ละทิง้เพือ่นทัง้หลายและทรงอยูโ่ดยไม่มีเพือ่น 
หลายปี เมื่อตรัสรู้แล้วเพื่อนก็มาห้อมล้อมเอง พระองค์มีพระสาวก
จ�านวนมาก เป็นพระอรหันต์ก็มาก มีภิกษุณีสาวิกาเป็นอรหันต์ก็มาก  
มีอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทมากมายย่ิงกว่าคนในโลก เรานับถือ
พทุธศาสนาอนัเป็นทีร่วมแห่งจิตใจของชาวพทุธทัง้หลาย จึงไม่ควรกลวั
จะขาดเพื่อนฝูง 

  ควรคิดว่าตอนแรกเพื่อนยังไม่เข้าใจเรา ก็เลิกราไม่คบเรา ต่อมา
การปฏบิตัใินทางดขีองเรามีอยู ่ควรจะแลเหน็ และคนผู้หวงัความดีมอียู่ 
ระหว่างคนดีต่อคนดีย่อมเข้ากนัได้ คนดน่ัีนจะเป็นเพือ่นเราในกาลต่อไป 
ถ้าโลกจะขาดคนดี ไม่มีใครสนใจคบเรา ก็ควรคบกับธรรม คือ พุทโธ 
ธมัโม สงัโฆ ภายในใจ ซึง่ดกีว่าเพือ่นทีไ่ม่สนใจความดเีป็นไหนๆ น่ีแล 
คือเพื่อนอันประเสริฐแท้ 

  ตามธรรมดาแล้วเพือ่นทีเ่ป็นคนดีๆ  กจ็ะหนัมาคบกบัเรา เราจึงควร 
วางใจเสยีว่า ถ้าเราจิตใจสบายด ีรู้ว่าไปทางดีกพ็อแล้ว ไม่ควรไปคดิกงัวล
กับผู้อื่นให้ยิ่งกว่าเป็นห่วงเรา สมกับเรารับผิดชอบเราเอง ทั้งปัจจุบัน 
และอนาคต ไม่มีใครมายกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น นอกจากเราเอง
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ถ.๔-ญ.๑ ดฉัินเองก็ประสบอย่างเดียวกนั แม่รู้ว่าดฉัินนับถอืพทุธศาสนา แม่เสยีใจ
ถึงกับสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าให้ดิฉันกลับมาถือคริสเตียน ควรจะ
ช่วยแม่อย่างไร แม่รู้สึกเป็นห่วงลูกมาก

ตอบ  โยมมารดาของอาตมาก็เป็นห่วงอาตมามากเหมือนกัน ที่มาประเทศ
องักฤษน้ี เหมือนกลวัว่าจะไปตายหรือเป็นอนัตรายต่างๆ แต่อาตมาเหน็
ว่ามาแล้วดี มีเหตุผลในการมา แม่ก็ไม่อาจห้ามได้ ทั้งที่ไม่อยากให้มา
ก็จ�ายอมตามเหตุผล จึงได้มา 

  ขอให้เข้าใจว่า พทุธศาสนาไม่สอนให้คนแตกแยกกนั คริสเตยีนและ
พุทธศาสนาต่างก็สอนให้ดี ให้คนมีความสุขและไปสวรรค์ทั้งนั้น ถ้าจะ 
เปรียบกรุงลอนดอนเป็นสวรรค์ บคุคลกไ็ด้รับค�าแนะน�าให้เดนิทางโดย
วิธีต่างๆ กัน แต่เม่ือปฏิบัติแล้วก็มาถึงกรุงลอนดอนด้วยกัน ดังน้ัน 
ใครนับถือศาสนาไหนก็ปฏิบัติตามนั้นเถิด แล้วได้ไปพบกันบนสวรรค์
เหมือนกัน 

  แต่พทุธศาสนาซึง่มวีถีิทางทีจ่ะไปถงึพระนิพพานได้ด้วย ถ้าเข้าใจตาม 
ปฏบิตัติามทีพ่ทุธศาสนาสัง่สอนและปรารถนาพระนิพพาน กย็งัมทีางไป 
ได้อกี พระนิพพานคอืแดนพ้นทกุข์โดยสิน้เชิง พระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ 
ผู้สิ้นกิเลสแล้ว ท่านไปนิพพานกันทั้งสิ้น จึงไม่น่าเป็นห่วงผู้ด�าเนินตาม 
ควรจะชีแ้จงข้อน้ีให้แม่ทราบจะได้ไม่เป็นห่วง พทุธศาสนาสอนให้สงัคม 
ม่ันคงและเจริญ และส่งเสริมให้คนด ีขอแม่อย่าห่วงเลย เพราะพทุธศาสนา 
มิใช่แดนแห่งนรกพอผู้ด�าเนินตามจะล่มจมฉิบหาย

ถ.๕-ญ.๑ สามีก็เหมือนกัน ไม่เข้าใจ ไม่พอใจ ดิฉันต้องใช้เวลา ๒๐ ปี อ้อนวอน
ขอสามีให้ดิฉันท�าสมาธิ บัดนี้ยินยอมแล้ว ท�ามาได้ ๕ ปี (สามีไม่เข้าใจ
เร่ืองทางจิตใจ เพราะฉะน้ันพอได้พบคนที่สนใจเร่ืองเดียวกันก็หันมา
สนิทสนมด้วย จึงท�าให้สามีระแวง)
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ตอบ เมือ่เขาเหน็ว่าเราท�าด ีไม่ได้ท�าช่ัว เขากย็อมเอง เป็นธรรมดาของการท�าดี  
ซึ่งเป็นของยากอยู่แล้ว แม้แต่ในใจเราเองก็มีความลังเล เวลาคิดจะท�า 
ความดีก็มีอีกความคิดหนึ่งชวนท�าสิ่งอื่นเสีย

 ต้องต่อสู้กัน จึงหันมาท�าทางดีได้ การที่คนอื่นขัดขวางจึงเป็นอุปสรรค
ธรรมดา แต่สู้เราขัดขวางเราเองไม่ได้ ข้อนี้มักจะมีด้วยกันทุกคน เวลา 
จะท�าสิง่ทีด่มีปีระโยชน์ ใจหน่ึงมักขดัขวางไว้ไม่ให้ท�า จนเสยีเวลาไปเปล่า 
ก็มีมาก นอกจากนั้นยังชวนให้ท�าชั่วเสียหายอีกด้วย ซึ่งส่วนมากก็หลง
ตามมันจนได้

ถ.๖-ญ.๒ ถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนไม่ดี เราก็ห้ามใจไม่ให้ท�าสิ่งน้ัน กับถ้าใจมันจะท�าก ็
ให้มันท�าจนเกิดผลร้ายขึ้นมา มันก็เข็ดเอง เหมือนรู้ว่ากินของหวานๆ 
จะท้องเสีย ก็กินจนท้องเสียแล้วก็เลิกไปเอง วิธีไหนจะดีกว่ากัน?

ตอบ วธิทีีรู้่ว่าอะไรไม่ดีกฝื็นใจห้ามไม่ให้ตวัท�าดกีว่า เพราะไม่มีความเสยีหาย
เกดิขึน้ ส่วนวธิทีีป่ล่อยตามใจจนเกิดผลร้ายแล้วเข็ดเองน้ัน จะแน่ใจได้
อย่างไรว่าจะไม่ตายไปเสยีก่อนทีจ่ะกลบัตวัได้ บางทอีาจไม่รู้ช่องทางจะ
กลับเสียด้วย (เป็นการเสียหายของชีวิตตนเอง)

ถ.๗-ช.๒ ผมภาวนา “ยบุหนอ-พองหนอ” แล้วรู้สกึเหมอืนมอีะไรถไูถไปตามท้อง 
เป็นเพราะเหตุใด?

ตอบ ความรู้สึกนั้นเป็นที่เราพอใจหรือเปล่า เมื่อท�าภาวนาแล้วจิตใจสงบเย็น
สบายก็ใช้ได้ ถงึจะมคีวามรู้สกึเหมือนมแีรงอะไรมาถ ูแต่เมือ่รู้สกึจิตใจ
สงบดี เป็นที่พอใจ นี้ส�าคัญกว่า ความรู้สึกนี้เป็นเพียงอารมณ์ของจิต 
ไม่ใช่ผลให้เราเป็นอะไร เมือ่มอีะไรมาถไูปตามท้องกค็วรท�าความเข้าใจ
กับมันว่า น่ันคืออาการของจิตแสดงต่างหาก มิได้เป็นจริงดังที่ใจเกิด 
ความส�าคญั และตัง้สตกิ�าหนดความ “ยบุหนอ-พองหนอ” ไม่ส่งใจไปส�าคญั 
กับสิ่งนั้น อาการนั้นก็สงบไปเอง
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ถ.๘-ญ.๓ เวลาท�าสมาธใิกล้จะได้สมถะ จิตจะสงบ แต่แล้วมกัไม่สงบ มนัเข้าๆ ออกๆ  
เหมือนจะเข้าประตูแล้วไม่เข้า จะแก้อย่างไร?

ตอบ เมื่อท�าสมาธิ ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกหรือเปล่า ถ้าก�าหนดแล้วตาม
ลมเข้า ตามลมออก จึงเป็นอย่างนี้ ควรจะตั้งจิตก�าหนดแต่เพียงจุดที่
ลมหายใจสมัผัสแห่งเดยีว แล้วจะรู้สกึว่ามนัน้อยเข้าๆ จนหยดุไป จิตก็ 
เข้าสมถะไปโดยไม่เข้าๆ ออกๆ อย่างที่ว่านั้น

ถ.๙-ญ.๑ การฝึกสมาธิ ท�าคนเดียวดีหรือท�ากับหมู่พวกดี? ดิฉันเรียนสมาธิกับ 
เจ้าคุณที่วัดพุทธปทีปที่สึกไปแล้ว มีเพื่อน ๔ คน ดิฉันน่ังคนเดียว 
รู้สกึว่าด ีพอน่ังกบัเพือ่น ๔ คน รู้สกึใจมกีงัวล ท�าสมาธไิม่ค่อยด ีเพือ่นที ่
ยังอ่อนจะช่วยกันได้หรือไม่?

ตอบ คุณเคยท�าแล้วรู้สึกอย่างไร พอใจหรือไม่พอใจ ถ้ารู้สึกว่าเป็นการให้
ก�าลงัใจแก่กันและกนักด็ ีถงึคณุจะรู้สกึไม่สงบ มีกงัวลใจ แต่เพือ่นอาจ 
ได้ก�าลังใจท�าสมาธิจากคุณก็ได้ แต่ส่วนมากท่านท�าโดยล�าพังคนเดียว  
เว้นแต่ขณะฟังการอบรมกนัอยูใ่นส�านักอาจารย์เดียวกนั จากน้ันต่างท่าน 
ต่างท�าเฉพาะตัวไม่กังวลกับใคร จิตใจก็สะดวกและสงบได้เร็วกว่าการ
ท�างานรวมกัน เพราะไม่มีเครื่องกังวลกวนใจ

ถ.๑๐-ญ.๑ เวลาท�าสมาธิดีๆ รู้สึกเหมือนมีเส้นอะไรออกจากตัวไปสัก ๑ ฟุต  
แต่ก็รู้สึกว่ามีอะไรมาตีเส้นนั้น ท�าให้เกิดความเจ็บปวด

ตอบ เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไร ยังเป็นอยู่หรือเปล่า?

ญ.๑ เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้ว เพราะรู้สึกว่าความเจ็บปวดเป็นทุกข์ ก็ต่อสู้ อดทน
แล้วมันก็หายไปเอง

ตอบ ความรู้สึกน้ันเป็นอารมณ์ของจิต ไม่ใช่การภาวนาท�าให้เกิดอย่างน้ัน  
จิตสร้างขึ้นมาเอง ถ้ารู้สึกก็ถอยจิตกลับมาไว้ที่หัวใจ ที่อก แล้วตั้งแน่ว
แน่อยู่ตรงนี้ มันก็จะหายเอง
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ถ.๑๑-ญ๑. บางทีรู้สึกว่าตนส่งกระแสจิตไปหาเพื่อน หรือรู้สึกว่าเพื่อนส่งมาหาตน

ตอบ น่ันเป็นการส่งจิตออกข้างนอก ไม่เหมาะกับผู้เร่ิมฝึกหดัใหม่ๆ นอกจาก
ผู้ช�านาญเท่านั้น จะส่งเข้าหรือส่งออกก็ไม่มีปัญหา เพราะรู้จักวิธีปฏิบัติ
อยู่แล้ว

ท่านปัญญาวัฑโฒ พูดชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษว่า.... “เมื่อแรกเรามาน่ังอยู่ที่น่ี ท่าน
อาจารย์ได้บอกแล้วว่า การท�าอานาปานสตน้ัิน ก�าหนดจิตไว้ทีล่มหายใจ
เข้า-ออก จนกระทั่งลมหายใจอ่อนลงทุกที ก็ให้จิตจับจุดเดียวที่สัมผัส 
จนกระทั่งไม่รู้สึกลม จิตก็จะสงบ ไม่ต้องตกใจว่าจะหยุดหายใจ ลมยัง 
มีอยู่ แต่จะประสบความเย็นใจในเวลาที่ลมหายใจอ่อนลง บางคร้ัง 
ลมหายใจดับไปกับความรู้สึก และใจก็ละเอียดมาก”

ญ.๑ ขอให้ท่านปัญญาฯ ช่วยแสดงให้ท่านอาจารย์ทราบความส�านึกในพระคณุ
ของท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณามาที่นี่ พวกเรายินดีมาก

 การซกัถามในทีป่ระชมุน้ี เริม่ภายหลงัพธิมีอบพระพทุธรูป คอืเวลาราว ๑๗.๔๕ น.  
ยตุลิงเม่ือเวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านอาจารย์จึงปรารภถงึการจะอธบิายธรรมให้แก่ทีป่ระชมุ
ฟังอย่างย่อๆ ทกุๆ วนั ก่อนทีจ่ะมีการถาม-ตอบ ดงัน้ันเม่ือท่านปัญญาวฑัโฒแปลให้
ทีป่ระชมุฟังแล้ว ต่างแสดงความยนิดทีีจ่ะฟังต่อไป ท่านอาจารย์จึงได้เร่ิมอธบิายธรรม
เป็นครั้งแรก เมื่อเวลา ๑๙.๐๕ น. เรื่อง “การเรียนศาสนา” โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

ท่านอาจารย์… “พุทธศาสนาเกิดจากการปฏิบัติ เพราะพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติแล้ว 
จนทรงรู้ ทรงเห็น และทรงท�าได้ด้วยพระองค์เองแล้วจึงทรงเร่ิมสอนผู้อื่นต่อไป 
ฉะน้ันศาสนาจึงส�าคัญทีก่ารฝึกตนปฏบิตัติามค�าสอนทางศาสนาเป็นส�าคญั การเรียน
พอเข้าใจ พอรู้ได้ แต่มิได้น�ามาปฏิบัติเป็นประจ�า ผลจึงไม่เกิดขึ้นตามที่ควร ดังนั้น 
จึงควรศกึษาแล้วปฏิบตัศิลี จนถงึขัน้อธศิลี เรียนขัน้ปัญญา จนถงึปัญญาระดบัต่างๆ 
และถงึขัน้อธปัิญญา เรียนวมิตุตกิต้็องปฏิบตัใิห้ถงึวมุิตตหิลดุพ้นได้จริงๆ ดงัน้ันการ
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ปฏิบัติจึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งในพุทธศาสนา เมื่อใครปฏิบัติถึงขั้นใดนั้น ตนเองจะรู้ด้วย 
ตนเอง เช่น การปฏิบัติอานาปานสติ ก�าหนดลมหายใจ ก็รู้ว่าลมเป็นอย่างไร จิตสงบ 
นิ่งสบายอย่างไรก็ทราบ แต่ต้องมีสติ อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก

 ผู้ปฏิบัติขัน้ต้นนัน้ ส�าคญัที่จิตกับสติ จิตจะดีขึ้นถ้ามีสติคอยควบคุมอยู่ จิตจะ
สงบ เบกิบานใจ ได้แสงสว่าง ความสขุกเ็กดิมีมาเอง ถ้าจิตไม่มสีตคิวบคมุ ปล่อยให้ 
มอีารมณ์ต่างๆ แทรกเข้ามากส็งบไม่ได้ ความสขุกเ็กดิไม่ได้ เพราะฉะน้ันหลกัส�าคญั
อยู่ที่อย่าปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ อบรมจิตให้สงบจริงๆ ความสุขก็ตามมาตามล�าดับ
แห่งความสงบ สงบมากก็เกิดความสุขมาก จนเป็นความสุขอัศจรรย์ได้แม้แต่ขั้น
สมาธิอันละเอียด

 ส�าหรับอาจารย์เอง วนัน้ีรู้สกึเป็นวนัโชคดีทีไ่ด้มาพบท่านพทุธศาสนิกชาวองักฤษ 
อาจารย์เสียใจที่ไม่สามารถพูดอังกฤษได้ ต้องอาศัยท่านปัญญาวัฑโฒช่วยในโอกาส
อันเป็นมงคลน้ี ขอให้เรามาน่ังสมาธิร่วมกันตามก�าลังของแต่ละท่าน บางท่านอาจ 
ท�าได้นาน บางท่านเหนื่อยเร็ว ขอให้ต่างคนต่างตัดสินใจตัวเองว่าจะนั่งได้นานเท่าไร 
จนกว่าเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาจึงค่อยออกจากสมาธิ แต่ก็ควรฝืนเอาบ้าง เพราะ
อยากดี มีความสุขทางใจ ความสุขทางอื่นเราเคยผ่านมาแล้ว ไม่สงสัยพอให้ติดใจ
ในความสุขนั้นๆ

 เมื่ออาจารย์นั่งได้นานตั้ง ๑๒-๑๓ ชั่วโมง เกิดความเจ็บปวดขึ้นมา ก็พิจารณา
ตรงที่ปวด ว่าอะไรปวด? ๑ นิ้ว ๑ กระดูก ฯลฯ ถ้ามันปวด เวลาตายแล้วท�าไม 
ไม่ปวด เพราะอะไรกันแน่ที่ปวด ถ้าปวดที่จิต ก็ถ้าไม่มีร่างกายแล้ว จิตตายไปด้วย
หรือเปล่า? ฯลฯ เช่นนี้จนพบสัจธรรม-ความจริง แต่การพิจารณาทุกขเวทนากล้า  
ต้องมคีวามอาจหาญต่อความจริง อยากรู้ความจริงมากกว่าความเจ็บปวดและความตาย  
สติปัญญาต้องหมุนตัวเหมือนจักรท�างาน จึงรู้ได้”

 ทัง้พระภกิษุและฆราวาสจะน่ังสมาธกินัเป็นเวลานานเท่าใด ยงัไม่มใีครให้ความ
เห็นอย่างไร ก็มีผู้ตั้งค�าถามเรียนถามท่านอาจารย์ดังต่อไปนี้ขึ้นก่อน
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ตอบค�าถาม (ต่อ)

ถ.๑๒-ช.๒ (หนุ่ม) นั่งสมาธินานๆ ดีอย่างไร?

ตอบ เพียงแต่นั่งนาน ไม่ดี ต้องนั่งให้ได้ผล แล้วมันเพลินในการพิจารณา 
เวลาก็ล่วงเลยไปนานเอง ผลที่สุดได้พบกับความสุข ความพ้นจากเจ็บ
ปวดเอง อย่างนี้จึงจะดี เกิดปัญญา เมื่อเกิดปัญญาแล้ว จิตก็สว่างไสว
เบกิบาน และเกิดความอาจหาญข้ึนมาเอง คราวต่อไปกไ็ม่ย่อท้อในเวลา
เกิดความทุกข์มากขณะนั่งภาวนานานๆ

ถ.๑๓-ช.๒ จะควรรู้แต่เพียงปวดที่กระดูก นิ้วมือ ว่าเป็นทุกข์หรือ?

ตอบ ไม่เพยีงแต่รู้แค่น้ัน ต้องพจิารณาไล่เลยีงกนัไปจนเข้าใจด้วยปัญญาอย่าง
รอบตวัถงึจะรู้ทกุข์ชดัเจน เช่น พจิารณาว่าทกุข์อยูท่ีไ่หนแน่ คนตายแล้ว
ท�าไมไม่เจ็บ คนตายไม่มีความรู้อะไร เขาน�าไปเผาไฟก็ไม่ร้อน ความรู้
ว่าเจ็บนั้นคืออะไร คือจิตหรือ กายตายแล้วจิตไม่ตายหรือ ค้นคว้าหา
มูลความจริง เมื่อพบสัจธรรมแล้วก็เข้าใจแจ่มแจ้ง รู้จริงเห็นจริงตลอด 
ใจกป็ล่อยวาง ถ้าไม่รู้จริงกย็งัยดึถอืกันอยู ่ยิง่อยากให้ทกุข์หายไป กย่ิ็ง 
เพิม่ทกุข์และสมุทยัมากขึน้ภายในใจ แทนทีจ่ะแก้สมทุยั กก็ลบัเพิม่สมทุยั 
ให้มากขึ้นอีก

ถ.๑๔-ช.๒ การรู้สภาวธรรมอย่างรู้แจ้งแทงตลอด เราก็เห็นทุกข์เป็นของธรรมดา 
ธรรมชาติใช่ไหม?  

ตอบ รู้ทุกข์ รู้สภาวธรรมของร่างกาย มีกายเป็นทุกข์ กายมันก็ทุกข์ของมัน 
รู้สภาวธรรมของจิต ก็รู้ว่าจิตมีธรรมชาติเป็นอย่างไร ล�าพังจิตเองไม่มี
ทกุข์ ทีม่ทีกุข์มเีพราะเหตใุด ถ้ารู้จริงเร่ืองน้ีด้วยแล้ว สจัธรรมจึงจะช่วย
ให้พ้นทกุข์ ไม่มคีวามทกุข์ใดจะมากระทบกระเทอืนจิตใจได้ ถ้าต่างฝ่าย
ต่างรู้จริงซึ่งกันและกันแล้ว
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ถ.๑๕-ญ.๔ ยนิดทีีไ่ด้ทราบว่า ความเจ็บปวดทีไ่ด้รับเกดิข้ึนและดบัไปได้อย่างไร และ
ฝึกจิตให้ถอนถอนจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นได้อย่างไร

ตอบ การปฏิบัติธรรม แต่ละคนมีประสบการณ์ต่างๆ กัน เมื่อน�ามาซักถาม
ได้ฟังเร่ืองของกนัและกนักค่็อยเข้าใจกว้างขวางขึน้ ช่วยส่งเสริมก�าลงัใจ 
กันได้มาก

  ท่านอาจารย์ได้พาน่ังสมาธิชั่วระยะหน่ึง ท่านก็ลากลับ ปล่อยให้
ฆราวาสนั่งอยู่ตามชอบใจของแต่ละคน

ปิดประชุม เวลา ๑๘.๓๐ น.

การอธิบายธรรม - วันจันทร์

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ซึ่งมีที่บูชา พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ขนาดหน้าตักราว ๑ ศอก ตั้งอยู่  
ณ ที่หลังสุดตรงกลางโต๊ะบูชา เบื้องหน้าพระพุทธรูปองค์นั้น มีพระพุทธรูปแก้วขาว 
มีแววฉัพพรรณรังสี องค์ขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อมีม้าสีเข้มคาดทองรองพร้อมกับโต๊ะเล็ก 
พอรองให้สูงขึ้นด้วยแล้ว พระพุทธรูปแก้วองค์น้ีจะดูประหน่ึงลอยอยู่ระหว่างกลาง 
พระอรุะของพระพทุธรูปสมัฤทธิพ์อด ีท�าให้ผู้มาถวายสกัการะระลกึถงึว่า พระพทุธเจ้า 
ทรงมีพระธรรมอยู่กลางพระอุระแต่ยังขาดพระสงฆ์อยู่ ที่ทราบดังน้ีก็เพราะว่า 
นอกจากพุทธศาสนิกคนไทยจะนึกแล้ว รุ่งข้ึนจากวันน้ีได้มีสุภาพสตรีชาวอังกฤษ 
ผู้หนึ่ง ซึ่งเคยเข้ามาจ�าศีลภาวนาอยู่ ณ วัดป่าบ้านตาด อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
ประเทศไทย ได้น�ารูปท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัตเถระ เป็นรูปถ่ายขนาดย่อม มาขอ 
ประดิษฐานเบื้องหน้าพระพุทธรูปแก้วนั้น แต่ต�่ากว่าพระพุทธรูป พองามได้ส่วนกัน 
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พอดี พุทธศาสนิกทั้งปวงที่มาถวายสักการะ ณ ห้องประชุมน้ีจึงมีความปลื้มปีติที ่
ได้บชูา พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พร้อมกนั ณ หอพระแห่ง “ธมัมปทปีวหิาร” 
“DHAMMA PADIPA VIHARA,” 131 Haverstock Hill, Hampstead, 
London N.W.3, ENGLAND

 เบื้องขวาของโต๊ะบูชาพระพุทธรูป มีเก้าอี้ตัวใหญ่ใช้แทนธรรมาสน์ ตั้งอยู่บน 
ยกพื้นอันเดียวกับโต๊ะบูชาพระพุทธรูป ลดชั้นลงมาทางเบื้องขวาของโต๊ะบูชาน้ัน  
มีเตียงไม้แบบไทยยาวเลียบไปตามฝาห้องด้านน้ัน ขนาดกว้างยาวพอส�าหรับท่าน
ปัญญาวัฑโฒ (Peter John MORGAN) ชาวอังกฤษ กับท่านอภิเจโต (George 
Rodney CHERRY) ชาวแคนาดา นั่งพับเพียบฟังธรรมพอสบาย เบื้องซ้ายของ
โต๊ะทีบ่ชูา มแีจกนัใบใหญ่ปักดอกไม้ และมโีต๊ะวางไมโครโฟนของเคร่ืองบนัทกึเสยีง
ประจ�า ”ธัมมปทีปวิหาร” แห่งนี้

 ห่างจากยกพื้นที่บูชาดังกล่าวออกมาประมาณ ๒ เมตร เบื้องหน้าของที่บูชานั้น 
มเีก้าอีเ้ดีย่วๆ ตั้งเรยีงแถวหน้ากระดานเรยีงกนัไปเปน็แถวๆ ได้ ๓๐ ตัว ถ้าอยูเ่พียง 
พอดีกบัสิง่ทีก่ล่าวมาแล้วน้ัน แต่ยังมเีก้าอีส้�าหรับเพิม่ได้อกี ตัง้ไว้อกีริมหน่ึงของห้องน้ัน  
เม่ือมีผู้มาร่วมประชุมมากขึ้น ก็พอมีเน้ือที่ขยายออกไปตามความกว้างของห้องถึง 
หน้าบนัไดได้อีก หอพระน้ีตัง้อยู่บนชัน้สามของอาคาร “ธมัมปทปีวหิาร” กรุงลอนดอน

 เมือ่ท่านอาจารย์พระมหาบวั ญาณสมัปันโน ท่านปัญญาวฑัโฒ และท่านอภิเจโต  
แห่งวดัป่าบ้านตาด จังหวดัอดุรธานี ประเทศไทย ผู้พ�านักอยูใ่นกฏุชิัน้เดยีว ซึง่มเีคร่ือง 
ท�าความอบอุ่นอยู่ที่พื้นห้องทั้ง ๓ ห้อง พร้อมเคร่ืองใช้ที่จ�าเป็นส�าหรับสงฆ์ใน 
พระพุทธศาสนา ได้ขึ้นมาบนหอพระน้ี ฆราวาสชายหญิงที่น่ังท�าสมาธิอยู่ก่อนแล้ว  
หรือทีมิ่ได้ท�าสมาธแิต่จะมาฟังธรรม กย็นืข้ึนด้วยความเคารพ จนกระทัง่พระสงฆ์น่ังลง 
ตามที่ของท่านแล้ว ฆราวาสทั้งปวงจึงนั่งลงและพนมมือไหว้อย่างนอบน้อม ลูกศิษย์
ชาวองักฤษเข้ามาถวายน�า้หวาน ถาดน�า้หวานวางอยูร่ะหว่างเตยีงและเก้าอีท้ีพ่ระสงฆ์น่ัง
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 วนัน้ีท่านอาจารย์เร่ิมด้วยการถามว่า “วนัน้ีมคีวามมุง่หมายในการทีจ่ะรับประโยชน์ 
ในเร่ืองใดบ้าง? เพราะอาจมไีด้หลายทาง” เม่ือมแีต่ความสงบเงยีบ ท่านอาจารย์จึงพดู 
ต่อไปว่า

 “การท�าสมาธภิาวนาในขณะทีฟั่งการอธบิายธรรมะน้ัน จะช่วยให้ใจสงบได้เป็น
อย่างด ีดังน้ันจะเร่ิมด้วยอธบิายธรรมก่อน ในขณะทีฟั่งน้ัน ใครเคยท�าสมาธแิบบใด 
ก็โปรดท�าไปด้วย เมื่อจิตสงบย่อมจะได้รับรสของพระธรรมตามภูมิตามชั้นของตนๆ

 พระพทุธศาสนาทีเ่ราได้นับถอือยูท่กุวนัน้ีเป็นธรรมทีส่�าเร็จมาได้ด้วยพระพทุธเจ้า 
พระนามว่า “สมณโคดม” เป็นผู้ค้นคว้า ปฏิบตัติน ในทางทีเ่หน็ว่าจะประสบสจัธรรม
ตามที่ทรงปรารถนา

 ค�าว่า “ธรรม” กค็อืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ทีเ่ป็นธรรมใหม่ มเีป็นยคุๆ ตามที ่
แต่ละพระองค์ตรัสรู้และสั่งสอนโลก ความจริงธรรมแท้เคยมีประจ�าโลกมาแล้ว
แต่ดั้งเดิม ธรรมแท้ธรรมเดิมน้ันสมมุติไม่ค่อยถูก แม้สัมผัสกับใจอยู่ตลอดเวลา  
ธรรมเหล่านี้มีอยู่ประจ�าโลก เป็นแต่เราไม่สามารถจะพบเห็นได้

 “ธรรม” คอือะไรบ้าง? ธรรมมทีัง้ฝ่ายเหตแุละฝ่ายผล จึงเป็นเหตใุห้คดิไปในทาง 
ต่างๆ จนประมาณไม่ได้เกี่ยวกับธรรมและศาสนา

 ค�าว่า “ศาสนา” หมายถึงพระโอวาท ค�าสั่งสอนที่เกิดขึ้นตามที่พระพุทธเจ้า 
ทรงปฏิบัติค้นคว้า หาความรู้ความจริงจนพบ เพราะการค้นคว้าถูกต้องและได้รับผล 
เป็นทีพ่อพระทยั จึงได้ประกาศเป็นศาสนธรรมข้ึนมาแก่โลกผู้ควรแก่ศาสนธรรม คอื 
การอบรมสัง่สอน การสอนธรรมแก่โลกทีเ่ตม็ไปด้วยความมดืบอด ทีจ่ะให้รู้ความจริง
ตาม จึงเป็นการล�าบากแก่ผู้สัง่สอนไม่เบาเลย เพราะก่อนทีป่ระกาศธรรมสอนโลกน้ัน 
มนุษย์มีความคิดเห็นต่างๆ กัน ซึ่งส่วนมากก็ขัดกับศาสนธรรม จึงเป็นความล�าบาก 
ในการอบรมสัง่สอนอยูไ่ม่น้อย ความเป็นศาสดาของโลกจึงจัดว่าเป็นผู้รับภาระอนัหนัก  
ฉะน้ัน ใครจึงไม่ค่อยปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้ากนั เพราะไม่อยากล�าบากด้วยการรับ
ภาระในการสั่งสอนโลกเหมือนพระพุทธเจ้า
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 พระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนประชาชนในโลกน้ัน ไม่มีใครสอนได ้
ถูกต้องแม่นย�าอย่างพระองค์ จึงมผู้ีเสริมพระนามว่า “เป็นศาสดาเอกในโลก” ไม่มใีคร 
เสมอเหมอืนได้ เพราะทรงฉลาดแหลมคมเหนือมนุษย์ มทีัง้เหตแุละผลครบถ้วนสมบรูณ์  
ไม่ขาดตกบกพร่องในการประกาศศาสนธรรมแก่มวลสัตว์

 “ธรรม” กท็รงชีแ้จงทัง้ทางกศุล อกศุล และอพัยากตธรรม คอืเป็นกลางๆ ไม่ด ี
ไม่ชัว่ เป็น “สวากขาตธรรม” ทีต่รัสชอบแล้วคอืถกูต้อง และสงเคราะห์ลงในองค์แห่ง 
มรรค ๘ อนัเป็นทางสายกลาง ถ้าเปรียบกบัอาหารกม็รีสอร่อย ไม่เคม็ จืด เผ็ดเกนิไป  
ถ้าเป็นเสื้อกางเกงก็วัดตัดใส่เหมาะสมพอดีพองามแก่ผู้สวมใส่ ไม่เหมือนใส่เสื้อโหล 
ทีต่ดัเยบ็แบบขายส่งมากๆ ศาสนธรรมจึงเป็นธรรมสายกลาง เหมาะสมทัง้เหตแุละผล 
แต่ต้นจนอวสาน

 ไม่เพียงแต่ธรรมเป็นมัชฌิมาเท่าน้ัน แม้สิ่งอาศัยในโลก ถ้าพยายามท�าให้
เป็นมัชฌิมา ย่อมจะเป็นสิ่งที่น่าดูน่าชมน่าอยู่น่าใช้สอย เป็นผู้คนหญิงชายพระเณร 
ที่ประพฤติในหลักธรรมที่เป็นมัชฌิมา ย่อมจะน่าเอ็นดูสงสารน่าเคารพเลื่อมใส 
ไม่จืดจาง โลกและธรรมย่อมมีความสงบเย็น เป็นโลกที่น่าอยู่อาศัย ไม่ได้บ่นกันว่า 
“โลกร้อน, เราร้อน, เขาร้อน” ดังที่เป็นอยู่ ความที่อะไรก็เป็นไฟไปตามๆ กันแทบจะ
ไม่มีโลกอยูก่เ็พราะความไม่ค�านึงถงึหลกัธรรมอนัถกูต้องดงีามน้ันแล โลกทีป่ราศจาก 
ธรรมคอืความดีงาม จึงเป็นโลกทีต่รงกนัข้าม บคุคลตรงกนัข้าม ความตรงข้ามกบัธรรม  
จึงมีอ�านาจผลติความเดอืดร้อนวุน่วายให้แก่กนัไม่มสีิน้สดุยตุ ิถ้าไม่ยอมเหน็โทษและ
ยุติความปีนเกลียวแห่งธรรมเสีย โลกจะพึงรับทุกข์กันต่อไป

 “มรรค”  คือทางด�าเนิน พระพทุธเจ้าทรงประกาศด้วยหลกัมชัฌมิาล้วนๆ จึงเป็น 
ทางด�าเนินทีต่รงแน่วต่อแดนวมุิตตหิลดุพ้นโดยถ่ายเดียวตลอดกาล ไม่มล้ีาสมยัทีค่วร 
เปลีย่นแปลงไปตามเหตกุารณ์ต่างๆ แม้อะไรจะเปลีย่นแปลงไป จนกลายเป็นร้อยสนั
พันคมก็ตาม แต่มัชฌิมาธรรมย่อมเป็นธรรมคงเส้นคงวาอยู่เสมอ ถ้าเป็นยาก็เท่ากับ
ยาที่แพทย์ได้ทดลองแล้วจึงน�ามาใช้ในการรักษาโรค ธรรมทั้งปวงก็ได้รับการพิสูจน์ 
และทดลองจากพระพทุธเจ้าแล้วโดยสมบรูณ์ ไม่มทีางสงสยั ผลทีเ่กดิจากการพสิจูน์
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ก็คือพระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยธรรมเหล่าน้ี และพระสาวกทั้งปวงก็ได้บรรลุถึงแดนแห่ง
วิมุตติด้วยธรรมเหล่านี้เช่นกัน

 วันน้ีเราพากันมาอบรมจิตใจเพื่อความสงบเย็น ปกติของใจไม่มีมัชฌิมาย่อม
จะเลยเถิดอยู่เรื่อย ความคิดความปรุง อารมณ์ยุ่งเหยิงเกี่ยวกับหน้าที่การงาน หรือ
ความเคยชินชอบใจพาให้เป็นไป เพราะฉะนั้นต้องอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้า 
เป็นเครื่องอบรมให้จิตสงบ ไม่มากก็น้อย ไม่เสียผล ใครจะก�าหนดอารมณ์ใด เช่น 
อานาปานสติ หรือบริกรรม “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ควรมีสติควบคุมใจ อย่าปล่อย 
ให้ส่งไปที่อื่นๆ ผลจะไม่ปรากฏ ใจจะไม่สงบ ธรรมท่านว่า “นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง”  
ความสขุอืน่ยิง่กว่าความสงบไม่มี น่ีแสดงว่าใจต้องสงบถึงจะมีความสขุ เราควรพยายาม 
ท�าใจให้สงบ ใจไม่สงบมักมีเรื่องก่อกวนมากไม่มีประมาณ แม้ขณะนอนหลับยังฝัน
ไปต่างๆ จิตคดิมากท�าให้ฝันเพ้อละเมอ ถ้าลงภวงัค์แห่งความหลบัอย่างสนิทกไ็ม่ฝัน  
ถ้าหลับไม่สนิทก็ฝันไปต่างๆ การอบรมก็เพื่อใจสงบลงได้ จะสงบมากน้อยแล้วแต่
ความสามารถของแต่ละคน ถ้าสงบมากก็มีความสุขมาก นี่คือขั้นแรกแห่งการอบรม 
คณุค่าของใจจะได้ปรากฏให้เจ้าของได้ชมบ้างขณะใจสงบ เพราะไม่มีอะไรมคีณุค่ามาก 
เหมือนใจสงบ กรุณาท�าใจให้ผ่องใสเป็นล�าดับๆ ถึงจะยากก็ควรพยายามเอาชนะ
ความยากและความขี้เกียจให้ได้บ้าง ส่วนมากมีแต่มันชนะเราตลอดกาล คิดว่า 
พวกเราคงไม่คดิสูก้บัมันบ้างพอเหน็ฤทธิก์นั ถ้าคิดสูแ้ละสูก้นัจริง ควรจะมเีวลาชนะกัน 
จนได้ ชนิดอื่นๆ ยังเคยได้ยินว่ามีการชนะกัน เช่น การกีฬาเป็นต้น แต่กิเลสกับ
พวกเราได้ยินแต่แพ้มันอย่างหลุดลุ่ย ทั้งนี้คงเป็นเพราะความหมอบราบให้มันไต่ไป
บนหลังเอาเลยกระมัง

 ศาสนาน้ีกระเทอืนโลก กเ็พราะผ่านการทดลองของท่านผู้มีพระทยับริสทุธิม์าแล้ว  
การตรัสรู้กระเทือนพระทัย คือกระเทือนกิเลสในพระทัยของพระพุทธเจ้าเหมือน 
โลกธาตุสะเทือน แม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นผลจากพระพุทธศาสนา แต่เราจะสะดุดใจ
เราเองเมื่อจิตได้รับความสงบ เพราะการอบรมเบื้องต้นจะมีความสะเทือนใจเรามาก  
เมื่อจิตกับธรรมเข้าถึงกันอย่างเต็มภูมิของจิตของธรรม
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 ค�าว่า “ศาสนา” ไม่เป็นเร่ืองเลก็น้อย มอียูกั่บเราทกุคน ไม่ใช่เป็นของคนน้ันคนน้ี 
โดยเฉพาะ ไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ พระองค์สั่งสอนเราเพื่อเป็นคนดี 
มคุีณค่าสมความเป็นมนุษย์ ได้ทรงความดีงามจากศาสนาไว้เป็นสมบตัขิองตน ตลอด
มรรคผลนิพพานกอ็ยูใ่นเงือ้มมอืของชาวพทุธผู้ตัง้ใจปฏิบตัน่ีิแล จะเป็นผู้ทรงไว้และ
เสวยผลไปตลอดอนันตกาล ไม่มหีมด ไม่มสีิน้ เหมอืนสมบตัอิืน่ๆ ทีม่ ีอนิจจัง ทกุขัง  
อนัตตา เป็นผู้จับจอง

 ฉะนั้น ศาสนาจึงเป็นของท่านทุกคน ไม่เป็นของเฉพาะของชาติชั้นวรรณะใด

 วันนี้อธิบายย่อๆ ก่อน ต่อไปนี้ขอให้ท่านปัญญาวัฑโฒ อธิบายเท่าที่จ�าได้”

จันทร์ - วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

ค�าถาม - ค�าตอบ

ถ.๑-ช.๑ อะไรเป็นจิต? จะเป็นความเอาใจใส่ใช่ไหม?

ตอบ จิตในอทิธบิาท ๔ เป็นความเอาใจใส่ ประกอบกบัความระลกึได้ เป็นสติ  
จิตชอบไปโน่นนี่ จะท�าอะไรไม่กลัวผิดกลัวภัย ถ้าไม่มีสติยับยั้งก็หลง
ระเริงไปได้ ถ้าจะเปรียบจิตเป็นสัตว์ สติเป็นผู้บังคับสัตว์ จิตที่มีกิเลส
ครอบง�า ถ้าฝึกให้มสีตกิ�ากบั จะค่อยเรียบร้อยข้ึน และขจัดกเิลสลงไปได้  
เม่ือประกอบกับปัญญาพจิารณาถอดถอนกเิลสด้วย จิตกมี็ความผ่องใสขึน้  
เมือ่จิตผ่องใสขึน้โดยล�าดับ จะพบว่าจิตละเอยีดยิง่ข้ึนและมีพลงัอ�านาจ
มากขึน้ จิตจะบริสทุธิไ์ด้เพราะการปฏบิตั ิจะเข้าใจโดยเพยีงอ่านหนังสอื
ไม่ได้ จะรู้จักตวั “จิต” ได้กแ็ต่การปฏบิตั ิแล้วค่อยๆ เหน็ตวัจริงของจิต 
ขึ้นทุกที จนเห็นได้อย่างชัดเจนหายสงสัย
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 ฉะน้ัน ภาคปฏิบตัจึิงส�าคัญมากในการอยากรู้จัก “จิต” และจะรู้จิตแท้ได้ 
อย่างชัดเจน หายสงสัยด้วยการปฏิบัติเท่านั้น อย่างอื่นไม่ใช่ว่าจะรู้ได้

ถ.๒-ญ.๑ คนในองักฤษเรียนพทุธศาสนาจากหนังสอื ไม่รู้ว่ามีจิต การสอนพทุธศาสนา 
ทีน่ี่กม็ไิด้สอนอย่างในสตปัิฏฐานสตูร เลยท�าให้เข้าใจว่าจิตเป็นสตปัิญญา  
ฉะน้ันจ�าเป็นทีจ่ะขอให้ท่านปัญญาวฑัโฒเรียนท่านอาจารย์ให้สร้างความ
เข้าใจเรื่องจิต

ท่านปัญญาวฑัโฒ กราบเรียนท่านอาจารย์เป็นภาษาไทยว่า “คนในประเทศน้ีเข้าใจว่า 
จิตเป็นความคดิ จิตแยกเป็นจิตทีม่าจากห ูตา กาย ฯลฯ ซึง่เป็นวญิญาณ”

ตอบ จิต ตอนทีเ่กดิเมือ่มอีะไรมาสมัผัส ตา ห ูจมกู ฯลฯ เกดิความรู้ รับสมัผัส  
เรียกว่า “วิญญาณ” มีความเกิดและดับตามความสัมผัสนั้นๆ ส่วนจิต
ที่เป็นผู้คอยรู้เร่ืองเหล่าน้ัน จิตไม่ได้ดับไปพร้อมกับวิญญาณที่ดับไป  
จิตไม่ดับไปแม้ร่างกายจะดับไป จิตน่ีจะไปสบืภพสบืชาตใิหม่ต่อไปไม่ม ี
ทีส่ิน้สดุ ถ้ายางใจคือกเิลสอวชิชามีอยูใ่นจิต จนกว่ายางใจคอืกิเลสสิน้ไป 
จากจิตถึงจะหมดการสบืต่อภพชาต ิดงัพระพทุธเจ้าและพระสาวกอรหนัต์  
เป็นตัวอย่าง

ถ.๓-ช.๑ ตัวผู้รู้นี้ ที่เราเรียกว่าตัวเราเอง อัตตาใช่ไหม? หรือจะเป็นไม่ใช่ตัวตน?

ตอบ ถ้าจะเปรียบตัวผู้รู้เหมือนบันไดที่พาเราขึ้นมายังห้องน้ี เรายังต้องยึด 
เป็นตัวเราอยู่ และปล่อยวางไปเป็นขั้นๆ จนเราถึงห้องที่ประสงค์ฉันใด 
ถ้าเร่ิมต้นโดยไม่ยึดตวัตนเสยีเลยแล้ว จะเขวกนัไปใหญ่ เพราะไม่มหีลกั
อะไรจะยดึ เราต้องใช้ตวัตนน้ีเป็นทางน�าเราไปให้ถงึทีซ่ึง่ไม่ต้องยดึตวัตน  
ดงัน้ันในขัน้น้ียงัไม่ควรไปคดิเร่ืองอตัตา-อนัตตา จ�าต้องอาศัยเขาไปก่อน 
จนกว่าจะถงึจุดทีห่มาย ระหว่างอตัตา-อนัตตากบัจิต กป็ล่อยวางกนัเอง 
เช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดไปจนถึงที่แล้ว บันไดกับเราก็หมดปัญหากัน 
ไปเองฉะนั้น
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ถ.๔-ช.๒ เมื่ออุปมากับบันได เมื่อเราขึ้นไปถึงขั้นสุดท้าย เราต้องปล่อยวางบันได
หรือจิตเช่นนั้นหรือ?

ตอบ เมือ่ฝึกจิตแล้ว เราประสบผลเป็นข้ันๆ เรากป็ล่อยวางอะไรได้เป็นข้ันๆ ไป  
จนขั้นสุดท้ายก็เลิกได้เอง ไม่ต้องไปบังคับอะไร จะท�าได้ก็ต้องถึงขั้น 
“มหาสต ิมหาปัญญา” เพราะเป็นข้ันทีจ่ะควรปล่อยวางสมมตุโิดยประการ 
ทั้งปวง ไม่ยึดถือไว้ให้เป็นภัยแก่ใจต่อไป

ถ.๕-ญ.๒ การท�าสมาธิจะท�าให้เกิดผลดีอย่างไรบ้าง?

ตอบ ได้ความสงบเยน็ใจ เตม็ไปด้วยเหตผุลและการควบคมุตนเอง ไม่ท�าอะไร 
ตามใจตัวและขาดเหตุผล คิดให้เห็นคุณและโทษต่อผู้อื่นและตนเอง 
อยูเ่สมอ ท�าให้เป็นผู้ไม่มีความรู้สกึทกุข์หม่นหมองประจ�าใจ ใจกม็หีลกั 
ไม่เลือ่นลอยดังทีเ่คยเป็นมา เหมอืนมีอาชพีเป็นหลกัหรือมีอาคารบ้านเรือน 
เป็นที่อยู่อาศัย ไม่เดือดร้อน

ถ.๖-ญ.๒ จะฝึกท�าสมาธิได้อย่างไร?

ตอบ จะใช้อานาปานสติ หรือภาวนา “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ก็ได้ แล้วแต่นิสัย 
และอุปนิสัยของแต่ละคน วิธีต่างๆ ก็น�าไปสู่ความสงบของใจทั้งสิ้น  
แม้ก�าหนดว่า “ตายๆๆ” เป็นค�าบริกรรมก็เป็นการฝึกจิตได้เช่นกนั ส�าคัญ 
ที่ให้จิตเกิดความสลดสังเวชตัวเองได้ ย่อมจะเห็นโทษในสิ่งที่ติดใจ 
รักชอบได้ 

  ท�าไมในวิธีฝึกจิตจึงให้ก�าหนดจิตอยู่ตรงนั้นตรงนี้ การก�าหนดลม
ให้รู้ว่าลมเข้าลมออกที่จมูกอยู่เรื่อยนั้น ไม่ใช่ฝึกหายใจ มันเป็นเหมือน
เบด็ตกปลา สิง่ทีต้่องการคือปลา หรือถ้าจะเปรียบจิตของคนทีย่งัไม่ได้รับ 
การฝึกอบรม จิตกระจายไปตามที่ต่างๆ เหมือนอย่างแหที่โยนลงในน�้า 
แล้วมันแผ่ไปไกล จนไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างไร ถ้าจะรู้จักจิต ตัวจิต  
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เราก็ต้องจับ “จอมแห” คือตรงจุดรวมเส้นของแหที่มีเชือกผูกไว้แล้วดึง
ขึน้มา แหกจ็ะค่อยๆ มารวมกนัจนเหน็ได้และเอามาอยูใ่นก�ามอืของเราได้ 

  จิตอยูท่ีต่วัเรา เราเป็นเจ้าของจิต แต่ไม่สามารถบงัคับจิตให้เป็นอะไร
ตามใจเราได้ เราเหมาเอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นจิต
เป็นใจของเรา ความจริงมันแยกกันได้ จะเริ่มเห็นได้เมื่อปฏิบัติ และ 
จะสามารถส่งเสริมจิตให้เจริญขึน้หรือต�า่ลงกไ็ด้ เมือ่ปฏิบตัไิปแล้วจะค่อยๆ  
พบว่าจิตน้ีเป็นเจ้าแห่งความเกดิความตาย ถ้าเราท�าบญุให้ทาน รักษาศีล  
ท�าสมาธิ เราก็ส่งเสริมฝึกจิตให้ดีขึ้น ให้ผ่องใสขึ้น ยกระดับของจิตขึ้น  
แต่ถ้าเราปล่อยตามใจ ไม่กลวัเกรงบาปอกศุล จิตจะท�าอะไรกท็�าไป ไม่มี
ความควบคุมแล้ว จิตก็จะตกต�่าลง และประสบแต่ความทุกข์ แม้ใน
ปัจจุบันนี้ เมื่อมีความกลุ้มใจไม่รู้จะท�าอย่างไร ก็ปล่อยให้ทุกข์กลุ้มรุม 
ทั้งที่รู้อยู่นั่น และเพราะไม่ทราบวิธีแก้ไขเปลี่ยนจากทุกข์กลับเป็นสุขได้ 
โลกจึงยอมรับทุกข์ทางใจกันทั้งๆ ที่ไม่อยากรับ

  จิตน้ันถ้าฝึกแล้ว กเิลสต่างๆ หมดไปแล้ว จิตทีบ่ริสทุธิน้ี์กย็งัต้องอาศยั
ธาตขุนัธ์อนัน้ีอยูไ่ป ด�าเนินไปก่อน แต่กจิการงานทีท่�าของผู้มีจิตบริสทุธิ์
น้ันจะเป็นคณุแก่ส่วนรวมแก่โลกเท่าน้ัน จิตบริสทุธิน้ี์เรียกว่า “อรหตัหรือ 
อรหันต์” ผู้เป็นอรหันต์ จิตบริสุทธิ์เต็มที่เต็มภูมิหมดเหตุที่จะท�าให้มา
เกดิอกี ประสบความสขุอย่างพงึใจในขณะทีย่งัไม่ตาย เม่ือตายแล้วกเ็ป็น 
บรมสุข ไม่มีทุกข์หรือสมมุติใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีพระพุทธพจน์ว่า  
“นิพพานัง ปรมัง สุญญัง” นิพพานคือการสูญสิ้นความทุกข์อย่างยิ่ง  
แต่มิได้หมายความว่านิพพานแล้วจะหายไปเลย ดังที่โลกเข้าใจกัน  
แต่มไิด้มีอยู่แบบทีโ่ลกมกีนั คอื สขุแบบนิพพานมอียูแ่บบนิพพานทีส่ิน้
สมมตุแิล้ว (จิตบริสทุธิย์งัอยู)่ ถ้าจิตยงัครองขนัธ์อยู ่กเิลสดบัไป กแ็สดงว่า 
ได้ไปถึง “วิมุตติ” แล้ว
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  “วมุิตต”ิ กบั “สมมตุ”ิ น้ันต่างกนัมาก ยากทีจ่ะเอาเร่ืองของโลกทีม่ี
สมมุติมาเปรียบกับความไม่มีสมมุติ คือ “วิมุตติ” ได้ พระพุทธศาสนา
มุง่สอนให้เราท�าจิตของเราให้บริสทุธิ ์เพือ่ความสขุอนัประเสริฐทีส่ดุของ 
“วิมุตติ”

ถ.๗-ญ.๓ เมือ่วานน้ีท่านปัญญาวฑัโฒว่า ต้องใช้แรงงานในการท�าสมาธมิากไป วนัน้ี 
ก็พูดกันเร่ืองความจ�า ซึ่งเป็นเร่ืองของสมอง ดิฉันเข้าใจว่าจิตใจคือ
แรงงานและสมอง ใช่ไหมคะ?

ท่านปัญญาวฑัโฒ กราบเรียนท่านอาจารย์เป็นภาษาไทยว่า เม่ือ ๒-๓ วนัน้ี ได้อธบิาย 
ว่าต้องพยายามใช้แรงงานในการท�าสมาธิ ได้ชี้แจงด้วยว่าถ้าเร่งมากไป
ใจจะวุ่นวายต้องใช้สมองเพื่อจดจ�า

ตอบ การเรียนและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า ต้องใช้สติปัญญามากขึ้นไป 
โดยล�าดับ นับแต่ชั้นเร่ิมต้นทีละน้อยๆ จนถึงมหาสติ มหาปัญญา  
การศกึษาและฝึกสมาธกิเ็พือ่ต้องการให้จิตสงบ จิตสงบมคีณุมาก แม้แต่
ขณะนอนหลับสนิท เมื่อตื่นขึ้นจิตก็แจ่มใส แต่เวลาหลับมิใช่ว่าจะพัก
จิตใจได้สนิทเสมอไป ส่วนใหญ่มกัพกัไม่ได้สนิทด ีจึงเกดิฝันและละเมอ
เพ้อพก ตื่นขึ้นก็ไม่แจ่มใสสบายใจ การหลับสนิทดี จิตลงภวังค์แห่ง 
ความหลับอย่างสนิทย่อมไม่ฝัน ธาตุขันธ์ก็มีก�าลัง จิตใจก็แจ่มใส  
การเข้าสมาธิจิตสงบได้สนิทก็ย่อมจะมีความสุขและเกิดก�าลังทางใจ 
จะคิดอ่านการงานต่างๆ ย่อมปลอดโปร่งโล่งใจ คิดได้ทะลุปรุโปร่ง
ผิดธรรมดา ฉะนั้น การฝึกจิตทางสมาธิก็ดี ทางปัญญาก็ดี ตามหลัก
พระพุทธศาสนาจึงเป็นเคร่ืองสนับสนุนการงานได้ดี ไม่ท�างานใดๆ  
ให้เสียไปดังที่มักเข้าใจกันอยู่เสมอ แม้ชาวพุทธที่สักแต่ชื่อว่าถือพุทธ 
ไม่รู้เรื่องของพุทธ ฉะนั้น การพากเพียรท�างานให้ได้ผลต้องใช้แรงงาน
และความบากบั่น แต่ก็ใช้ในกรณีต่างกัน เช่น ถ้าต้องการความสงบก็
ต้องใช้ความบากบัน่เพือ่มุง่จุดเดียว คอืระงับความฟุง้ซ่าน ถ้าจะพจิารณา 
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ให้รู้สัจธรรมก็ต้องใช้แรงงาน ความบากบั่นในการสังเกตและท�าความ
เข้าใจในธรรมแง่ต่างๆ ถ้าจะมุ่งให้เกิดปัญญา ก็ต้องใช้ทั้งแรงงาน  
ความบากบั่นในการพิจารณาเหตุผลต่างๆ

ถ.๘-ญ.๔ ถ้าท�างานเหนื่อย จิตวุ่นวายมากๆ จะควรนอนหลับหรือควรปฏิบัติ?

ตอบ ควรนอนหลับก็มีตามกรณี ถ้าจะช่วยทางจิตใจให้สงบและหลับได้ดี  
กค็วรปฏบิตัภิาวนาไปด้วย เมือ่ภาวนาจนหลบัไป จิตกส็งบได้ กายกไ็ด้พกั  
แต่ไม่ควรจะว่างเว้นการปฏิบัติตามวิธีที่เคยท�า ถ้ามีเวลาพอจะท�าได้ 

ปิดประชุม เวลา ๒๐.๐๘ น.

วันอังคาร วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

 เวลา ๑๗.๔๕ น. นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศอังกฤษ Mr.Christmas 
HUMPHREYS มานมัสการท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน พร้อมกับน�า
ผลไม้มาถวายด้วย

 ท่านอาจารย์ลงมาที่ห้องพระซึ่งเป็นที่ประชุมท�าสมาธิด้วย เวลา ๑๘.๐๐ น. 
เพราะนัดกันว่าเริ่มงาน ๑๘.๓๐ น.

 การสนทนาโต้ตอบระหว่างท่านอาจารย์กับนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศ
อังกฤษ มีดังต่อไปนี้

นายกฯ กระผมมานมัสการ กระผมเป็นนายกพุทธสมาคมในประเทศอังกฤษ 
ซึ่งเป็นสมาคมเก่าแก่มาก

ท่านอาจารย์ ยินดีมากที่ได้มาพบกัน สมาคมของท่านอยู่ที่ไหน?
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นายกฯ ห่างจากทีน้ี่ ๕ ไมล์ สมาคมน้ีก่อตัง้เมือ่เดือนพฤศจิกายน ๕๐ ปีมาแล้ว 
ภริยาและกระผมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนี้ เมื่อครั้งนั้นประเทศอังกฤษ
มีชาวพุทธเพียง ๒๐ คนเท่านั้น

ท่านอาจารย์ ปัจจุบันนี้มีเท่าไร?

นายกฯ ไม่ทราบ ทราบแต่ว่าเขียนและพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขึ้น 
ทไีร ต้องพมิพ์ถึงคร่ึงล้านเล่ม เพราะคนสนใจกนัมาก ทีส่มาคมของกระผม 
มีสมาชิก ๒,๐๐๐ กว่าคน คนสนใจมีมาก ตั้งกันเป็นกลุ่มขึ้นกับ 
พทุธสมาคมน้ีถงึ ๓๐ กลุม่ และกระผมได้รู้จักกบัศนูย์ชาวพทุธ ๗ แห่ง  
ท่านอาจารย์สนใจในองค์การพทุธศาสนิกสมัพนัธ์โลก/พ.ส.ล. หรือเปล่า?

ท่านอาจารย์ องค์การพ.ส.ล.น�าเทศน์ของอาตมาไปแปล ลงพมิพ์ในหนังสอืของพ.ส.ล. 
อยู่เสมอ

นายกฯ เม่ือไม่นานมาน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรม- 
ราชินีนาถ ของไทยเสด็จมาเยี่ยมพุทธสมาคมที่อังกฤษ 

  ท่านอาจารย์ไปเยี่ยมที่พุทธปทีปหรือเปล่า?

ท่านอาจารย์ คิดอยู่มาก และไม่ใช่แต่นี่แห่งเดียว คิดถึงที่อื่นๆ ด้วย ถ้ามีโอกาสก็
อยากจะไป

  นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศอังกฤษ นมัสการลากลับ เวลา 
๑๘.๑๐ น.
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ค�าถาม - ค�าตอบ

 หลังจากที่นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศอังกฤษกลับไปแล้ว ท่านอาจารย์ถาม
ที่ประชุมว่า ที่พูดเมื่อวานนี้ใครมีข้อข้องใจอย่างไร โปรดถามได้

ถ.๑-ญ.๑ ได้อ่านหนังสอืของท่านอาจารย์เหน็มีค�าว่า “จิตตวมุิตต”ิ กบั “พทุโธวมิตุต”ิ  
หมายความว่ากระไร?

ตอบ “จิตตวมุิตต”ิ เป็นค�าใช้ทัว่ไปส�าหรับจิตใครๆ ทีห่ลดุพ้นเป็นพระอรหนัต์ 

  “พุทโธวิมุตติ” เป็นค�าใช้ส�าหรับพระจิตของพระพุทธเจ้าเท่านั้น 

  รวมแล้วก็เป็นจิตบริสุทธิ์ด้วยกัน

ถ.๒-ช.๑ ได้อ่านหนังสอืพบว่า มีวญิญาณ ๖ คอืการสมัผัสกนัของอายตนะภายนอก
กับอายตนะภายใน แล้วมีวิญญาณที่ ๗ อีกหนึ่ง คืออะไร?

ตอบ วิญญาณ ๖ เป็นเรื่องสิ่งภายนอกมากระทบ หู ตา จมูก ฯลฯ ก็รู้สึก คือ
รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มากระทบ นี้เป็นอาการของจิต วิญญาณที่ ๗ ได้แก่ 
ปฏิสนธิวิญญาณ เป็นส่วนที่ไม่รับทราบอะไร แต่ไปปฏิสนธิในที่ต่างๆ   
ถือกาํเนิด ณ ทีส่งู ตํา่ กาล สถานที ่แล้วแต่สาเหตทุีจ่ะนาํไปซึง่อยู่ในจิต  
จึงมีการเกิดใหม่

  พระพทุธเจ้าทรงก�าหนดวญิญาณทัง้ ๖ กเ็พือ่ให้เราไม่ตดิอยูใ่นสิง่ที่
เหน็ทีรู้่ ให้รู้แต่ว่ามนัเกดิๆ ดับๆ ไม่มีแก่นสารอะไร เมือ่ควบคมุมนัได้จะได้ 
เหน็วญิญาณที ่๗ เด่นขึน้ วญิญาณน้ีมดีวงเดยีวเป็นเอกวญิญาณ ถ้าจะ 
เปรียบก็เหมือนต้นไม้ ซึ่งมีส่วนส�าคัญที่ใช้ท�าประโยชน์ได้ ส่วนอีก ๖ 
วิญญาณน้ัน ได้แก่ ก่ิงก้านสาขา ท�าประโยชน์ส�าคัญๆ ไม่ค่อยได้ดี  
ดังนั้นจึงควรสังวร และมุ่งไปสนใจพิจารณาจิตอันเป็นเอกจิตที่จะไปถือ
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ก�าเนิดเป็นอะไรต่อไป และสมควรทีจ่ะพยายามรักษาจิตให้สะอาด ส่งเสริม 
ให้สูงขึ้นตามภูมิของตนๆ ที่จะควรได้รับจากการปฏิบัติ

ถ.๓-ช.๑ วิญญาณคือผู้รู้ และปฏิสนธิวิญญาณคือจิตเอง ซึ่งหุ้มห่อด้วยกุศลและ
อกศุลจึงน�าไปสูก่ารเกดิใหม่ ตวัอย่างเช่น การสร้างบ้าน จะให้แก่นส�าคญัดี 
หรือไม่อย่างไร ให้สนใจอันนี้ แทนที่จะไปสนใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่
ข้างนอก ใช่หรือไม่?

ตอบ เข้าใจถูกแล้ว แต่ก็จ�าต้องพิจารณาสิ่งเก่ียวข้องจนเป็นที่เข้าใจแล้ว 
ปล่อยวาง พิจารณาประสานกันกับจิตซึ่งเป็นตัวการส�าคัญ จนเข้าใจ 
ทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ จึงจัดว่าพิจารณารอบคอบ

ถ.๔-ช.๒ จิตคือที่รู้ทั่วไป เมื่อคิดโน่นคิดนี่เอามารวมกันเป็น “สังขาร” สังขารเป็น
อนิจจัง แต่เมื่อวานนี้ท่านบอกว่า จิตมีอยู่ ตั้งอยู่ถาวร โปรดอธิบาย

ตอบ จิตใจทั่วไปของสามัญชนเป็นอนิจจัง มีสมมุติแทรกอยู่ สิ่งใดในโลกที่
เป็นสมมุติแล้วย่อมอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
จิตของปถุชุนกย็งัอยูใ่นกฎน้ี คอืต้องเปลีย่นแปลงไปตามกศุลและอกศุล
ส่งไปเกิดใหม่ 

  จิตทีไ่ม่เปลีย่นแปลง อยูถ่าวรน้ัน คือจิตทีบ่ริสทุธิ ์ทีบ่รรลอุรหนัต์แล้ว  
ไม่มีอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เข้าแทรกเหมือนจิตสามัญทั่วไป 

  ที่อธิบายนี้เป็นภาคปริยัติ อาจเอาไปถกเถียงกันได้ไม่จบ ถ้าบุคคล
ไม่ปฏิบตัแิล้วพดูกนัไปกไ็ม่เกดิประโยชน์อะไรขึน้มา ถ้าปฏบิตัจิะได้เหน็
สัจธรรมด้วยตนเอง การอ่าน พูด ฟัง เข้าใจกัน แต่ยังไม่ปฏิบัตินั้นมี
แต่ทางโต้เถียงกัน เพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามีอย่างหยาบ-กลาง-
ละเอียด ดังนั้นจึงควรพูดในเรื่องที่จะให้ประโยชน์แก่กันดีกว่า สิ่งที่ได้
จากหนังสือกับสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติเองน้ันย่อมต่างกันอยู่มาก เพราะ
ความจ�ากบัความจริงทีรู้่เหน็จากการปฏบิตัต่ิางกนัอยูม่าก เพยีงจ�าได้โดย
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มไิด้ปฏบิตั ิแม้จะพดูผลแห่การปฏบิตัใิห้ฟังเพยีงใดกย็งัเข้าใจได้ยากอยู่
นั่นเอง จนกว่าได้ปฏิบัติและรู้เห็นขึ้นกับใจก็ค่อยหายสงสัยไปเอง

ถ.๕-ช.๒ จะมีวิธีถอดถอนความโกรธภายในตัวของเราได้อย่างไร?

ตอบ ในพระอภิธรรมเรียกตวัโกรธเป็นมลูรากของโทสะ พดูให้ฟังกพ็อเข้าใจได้  
แต่ถ้าจะถอดถอนรากมลูของความโกรธจริงๆ แล้วถอนยาก ต้องอาศยัการ
ปฏิบัติเป็นส�าคัญ เพราะการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนด้วยความจริง  
จากการปฏิบัติจริง มิได้ถอดถอนจากความจ�าได้ตามที่เรียนมา ซึ่งใครๆ 
ทีเ่รียนกพ็อจ�าได้ แต่กเิลสไม่กลวั ยงัอยูอ่ย่างเดมิ สิง่ใดทีเ่ข้ามาเกีย่วข้อง
กบัเรา นิสยัใดๆ ทีบ่คุคลม ีมนัเป็นเร่ืองสบืเน่ืองกนัมา ถ้าปฏบิตัพิยายาม
ถอดถอนก็ถอดถอนได้ พระอรหันต์ที่มาจากผู้มีความโกรธมากก็ยังมี  
เราเป็นมนุษย์ปถุชุน เพยีงแต่รู้และเข้าใจน้ัน ไม่สามารถจะถอดถอนรากมลู
ของโทสะได้ ต้องอบรมจิตใจด้วยการรู้โทษของโทสะก็ย่อมละกันไปเอง  
ส่วนจะละตามความต้องการเฉยๆ น้ันย่อมไม่ส�าเร็จ ต้องอาศยัการปฏบิตัิ
จึงจะเหน็ผลไปโดยล�าดับ ทีเ่รียกว่าการภาวนาอย่างถกูต้อง เหมาะสมกบั
ที่จะถอดถอนกิเลสชนิดนั้นๆ

  กรุณาทราบว่า กเิลสมิได้กลวัความจ�าช่ือของมนัได้เพยีงเท่าน้ัน แม้จะ 
จ�าได้กระทัง่โคตรแซ่ของมนั มนักค็อืกเิลสทีน่ั่ง นอน ขบัถ่าย อยูบ่นหวัใจ 
สัตวโลกอยู่น้ันเอง มิได้คิดจะโยกย้ายถ่ายเทไปไหน นอกจากการ
ปฏิบัติจิตตภาวนา อบรมสติปัญญา ให้แก่กล้าสามารถขับไล่มันออกได้ 
เท่าน้ัน มันถึงจะกลัวและแตกกระจายออกจากใจอย่างไม่มีปัญหา  
ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงขับไล่ด้วยการปฏิบัติมาแล้ว 
จึงได้น�าวิธีนั้นมาสอนโลกเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้

  จะบอกวิธีนั่งสมาธิให้ ว่าท�าไมพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงนั่งขัดสมาธิ  
ดเูผินๆ กดู็ไม่ส�าคญั จะน่ังอย่างไรกไ็ด้ แต่ถ้าจะน่ังเป็นช่ัวโมงๆ กค็วรจะ 
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น่ังขดัสมาธบ้ิาง เพราะทกุส่วนของร่างกาย น�า้หนักลงเท่ากนั เม่ือมีความ
ปวดเจ็บ ก็จะปวดเจ็บไปทั่วๆ กัน ไม่เจ็บปวดหนักในส่วนใดส่วนหนึ่ง 
นั่งนานๆ อาจเจ็บปวดมาก เพราะการท�าสมาธิภาวนาเป็นงานส�าคัญมาก
ส�าหรับผู้มุ่งผลจริงจัง การน่ังกน็านเป็นชัว่โมงๆ ถ้าจะมากงัวลกบัร่างกาย
มากนัก ทางด้านจิตใจก็อ่อนแอแล้วแต่ทุกข์ทางกาย เราต้องมุ่งไปที่จิต
เป็นส�าคัญ ให้จิตท�างานตามทีก่�าหนดไว้และมสีตคิวบคุมในขณะท�าสมาธิ  
ไม่ใช่เที่ยวออกไปข้างนอก คิดเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี จิตที่มีสติบังคับเสมอ 
จะอยู่กับตัว สงบ รู้ตัวได้ชัด ยิ่งมีสติสืบต่อกันดีเพียงไร จิตก็ยิ่งเด่น 
ดังนั้นต้องอย่าให้จิตวอกแวก

ถ.๖-ช.๓ ครูสอนสมาธิชื่อ อลกมาลา (Alakamala) ว่า การเอาจิตไว้ที่สิ่งของ 
ไม่ได้วิมุตติ ท�าไมจึงไม่ถึงวิมุตติจิต? 

ตอบ ก็เพราะสิ่งของเป็นสิ่งของ มิใช่วิมุตติ จะให้จิตถึงวิมุตติได้อย่างไร  
การพิจารณาสิ่งนั้นก็มิได้เพื่อจะเอาสิ่งนั้น แต่เพื่อรู้จักปล่อยวางต่างหาก 
ในเรื่องอรหัตตมรรค-อรหัตตผลนั้น พูดเรื่องสติปัญญาด้วย ถ้าใช้สติ
อย่างเดยีวไม่ใช้ปัญญากไ็ม่ได้ผลตามทีป่รารถนา จะถอดถอนกเิลสได้โดย 
สิ้นเชิงก็ต้องเอาสติกับปัญญาไปใช้ให้เต็มที่ สติปัญญาเปรียบเสมือน 
เคร่ืองมอื การใช้เคร่ืองมอืกต้็องรู้ว่าอะไรจะใช้กบัอะไร วธิใีช้เคร่ืองมือน้ันๆ  
ท�าอย่างไร สติมีมากก็จริง แต่บุคคลท�าหน้าที่ของตนบกพร่องเพราะ 
ไม่ได้ใช้ปัญญาตามทีค่วรแล้ว ผลส�าเร็จในเร่ืองน้ันๆ ย่อมไม่เกดิเตม็ภมิู 
ที่ควรจะเกิด ความบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ใช่ของดี ผลจึงไม่สมบูรณ์ ถ้ามี 
เคร่ืองมือดี เวลาเจ้าของใช้ผิดที่ก็ไม่ได้ผลดีตอบแทนความต้องการ 
ฉะน้ัน ทีเ่รียนมชัฌมิาจึงควรค�านึงถงึความพอดเีสมอ จะสมช่ือของธรรม
คือมัชฌิมาที่เคยเรียนมา

ถ.๗-ช.๓ จะต้องฝึกให้เกิดดุลใช่ไหม?
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ตอบ ท�าสมาธเิป็นตาชัง่ตาเตง็ ดูว่าอะไรบกพร่องกต้็องท�าให้เจริญขึน้ อนิทรีย์ 
๕ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เกี่ยวกับของเราทั้งนั้น อย่างกับ
แสงสว่างที่ส่องลงบนวัตถุอันหนึ่ง ย่อมสว่างตอนบน มีเงามืดตอนล่าง 
ปัญญาเป็นแสงสว่างทีแ่ทงทะลไุด้จริง แต่ต้องส่องผ่านกองกเิลสทีหุ่ม้ห่อ
ดวงใจให้ทะลุ ไม่มีเงาของกิเลสแอบซ่อนอยู่ในด้านใดของจิตใจได้เลย  
กแ็ปลว่าปัญญาแก่กล้าสามารถพจิารณารอบคอบ ลอดความมดืแห่งกเิลส
ทั้งมวลไปได้อย่างสบายหายห่วง ถึงวิมุตติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิง

ถ.๘-ท่านปัญญาฯ แปลว่าอนิทรีย์ทัง้ ๕ น้ัน ต้องดไูว้ให้ด ีถ้าปัญญาแก่กล้ากแ็ทงตลอด 
เหมือนแสงสว่างส่องจากข้างบนทะลุถึงข้างล่าง ไม่มีเงาคืออวิชชาเหลือ
อยู่เลย ใช่ไหม?

ตอบ จิตวิมุตติคือจิตบริสุทธิ์จริงๆ ไม่มีเงา สว่างรอบด้าน ถ้ายังมีเงาอยู่จะว่า
เงาเป็นอวิชชาก็ได้ ข้อส�าคัญ จิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องกิเลสทั้งมวลหมดสิ้น
ไปแล้ว

ถ.๙-ญ.๒ ขอทราบว่าจิตคืออะไร?

ตอบ คอืผู้รู้ จิตแท้คอืรู้อย่างเดยีวเท่าน้ัน พระพทุธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตเดิมแท้ผ่องใส  
แต่มีกิเลสมาคลุกเคล้า จึงเป็นไปตามกิเลส จิตจึงขุ่นมัว การช�าระจิต
จึงต้องอาศัยสติปัญญา ความเพียร เมื่อจิตผ่านพ้นความผ่องใสไปแล้ว
ก็บริสุทธิ์ ซึ่งได้แก่จิตเป็นวิมุตตินั่นเอง 

  ค�าว่า “ผ่องใส” ประภสัสร เป็นภาวะของ “วฏัจิต” ต่างกบั “ววิฏัจิต”  
หมายความว่า ประภัสสรคอืความผ่องใส แต่ยงัไม่บริสทุธิ ์ความผ่องใส
ที่ปรากฏจากภาคปฏิบัติ ก็คือกิเลสรวมตัวเข้าไปอยู่จุดเดียวน่ันแล  
เมื่อความผ่องใสอันเป็นกิเลสชนิดละเอียดสุด ผ่านไปแล้วด้วยการช�าระ
ของมหาสติมหาปัญญา จิตก็บริสุทธิ์

ถ.๑๐-ช.๔ การรักษาจิตให้อยู่แต่ภายในตนเองนั้น คือท�าอย่างไร?
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ตอบ อยากจะทราบเรื่องจิต เราก็ภาวนาให้จิตสงบ ปัญญานั้นใช้ออกข้างนอก
ก็ได้ เข้าข้างในก็ได้ แต่ปัญญาจะเกดิและคล่องแคล่วต้องให้มจิีตสงบบ้าง  
ถ้าจิตสงบด ีกท็ราบลกัษณะจิตของเราได้ การสงบของจิตควรให้ทรงตวั
อยู่ได้นาน จึงจะสร้างฐานความมั่นคงให้แก่ตนเองและเกิดความช�านาญ 
จะท�าให้จิตสงบเมือ่ไรกไ็ด้ จิตสงบย่อมผ่องใสไปเร่ือยๆ  รู้ว่าตนมกีเิลส
อะไรอยู่บ้าง มีปัญญาแก้ไข ถอดถอนกิเลส จิตก็ยิ่งผ่องใสขึ้น จนก�าจัด
กิเลสออกได้ด้วยปัญญา นี่เป็นขั้นที่ ๑

  กเิลสกม็อีย่างหยาบ-กลาง-ละเอยีด เราต้องใช้ปัญญาตามถอดถอน 
ทกุระดับ ความรู้ทีป่ระกอบด้วยกเิลสน้ันไม่ใช่จิตแท้ แต่เป็นอาการของจิต  
เมื่อท�าจนจิตไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เศร้าหมอง ไม่มีอาการอันใดของจิตที่มี
กเิลสคลมุทัง้หมด จิตน้ีจะรู้ว่าไม่มีสาเหตอุะไรให้ไปเกดิปฏสินธต่ิอไปแล้ว  
จิตบริสุทธิ์ไม่ต้องปฏิสนธิแล้ว 

  จิตทีม่เีชือ้ความดีความช่ัวอยู่เปรียบเหมอืนเมลด็ทีจ่ะเกดิได้ ซึง่มเีช้ือ 
หรือพืชอยู่ในเมล็ดนั้น จิตอย่างนี้จึงมีเกิดแล้วตาย แล้วเกิดอีก ตามผล
ที่ตนสร้างสมไว้ ดีชั่วต่างๆ กัน 

  ส่วนจิตที่บริสุทธิ์ จึงเป็นจิตคงที่ ไม่มีเชื้อไปเกิดอีก 

  ไม่ว่าใครจะเชือ่ว่าตายแล้วสญู ตายแล้วไม่สญู ถ้าจิตมีเชือ้ของความด ี
ความชั่วอยู่ มันก็เกิดอีกวันยังค�่า ถ้าจิตบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อ จิตก็ไม่เกิด  
คงที่อยู่อย่างน้ัน แต่ความคงที่ของจิตที่บริสุทธิ์ผิดกับความคงที่ที่โลก
เข้าใจกัน จึงไม่มีใครเข้าใจความคงทีข่องจิตทีบ่ริสทุธิไ์ด้ถูกต้อง นอกจาก
พระอรหันต์เท่านั้น

  พระพทุธเจ้าท่านทรงท�าจนเหน็จริงแล้ว ไม่ใช่เดาสุม่ คาดคดิกนัอย่าง
พวกเราๆ ดังนั้น ธรรมของท่านจึงถูกต้องแม่นย�าจริงๆ เป็นที่เชื่อถือได้ 
อย่างตายใจ
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 ถ้าเราท�าให้ถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ไม่ได้ ก็ควรพากเพียรท�าความดีให้จิตดวงนี้  
ซึง่จะเกิดเป็นอะไรก็ตาม ให้เป็นไปในทางทีด่ทีีเ่จริญเถดิ ดีกว่ากอดความ
ลังเลสงสัยไว้ขวางทางเดินของตนอยู่เปล่าๆ โดยไม่เกิดประโยชน์อะไร 
นอกจากขวางไว้เพื่อปัดหรือผลักลงกองวัฏทุกข์เท่านั้น

ถ.๑๑-ช.๕ การจะตรัสรู้ได้นั้นต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นหรือ?

ตอบ สตัว์อืน่ๆ ไม่มสีตปัิญญา มนุษย์มสีตปัิญญามาก แต่กต้็องประกอบด้วย
ความพากเพยีรมากเป็นพิเศษจึงจะตรัสรู้ได้ ดงัน้ันมนุษย์จึงไม่ใช่ทกุคน
ที่จะตรัสรู้ได้ พรหมโลกชั้นสุทธาวาสเป็นภูมิจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ 
อย่างแน่นอนกว่ามนุษย์จ�านวนมากเสียอีก 

  มนุษย์ถ้าไม่พากเพียรท�าความดี ย่อมจะท�าให้ระดับของตนตกต�่า
ลงไปได้ มนุษย์เราก็มี ๔ จ�าพวก เหมือนบัว ๔ เหล่า คือ

  ๑. พวกมีภมูวิาสนาเตม็ทีแ่ล้ว พร้อมจะก้าวเข้าถงึข้ันส�าเร็จในไม่ช้า 
เมื่อได้รับอุบายแห่งธรรมอย่างถูกต้อง

  ๒. พวกที่รองกันลงมา และพร้อมที่จะบรรลุธรรมในล�าดับต่อไป 
ถ้าเป็นโรคก็พร้อมที่จะหายเมื่อถูกกับยา

  ๓. พวกที่พอแนะน�าสั่งสอนได้ หลายครั้งหลายหนจึงมีทางเข้าใจ 
ปฏิบตัโิดยสม�า่เสมอก็มีทางบรรลไุด้ ถ้าเป็นโรคกม็ทีางจะหายถ้าถูกกบัยา  
และมีทางจะตายได้ ถ้าเจ้าตัวประมาทชอบรับประทานของแสลงซึ่งขัด
กับยา

  ๔. พวกสดุท้ายน้ี สดุเสยีทกุอย่างข้ึนช่ือว่าความด ีแต่ถ้าเป็นความช่ัว 
ก็สู้ได้กระทั่งหมดลมหายใจไม่มีถอย เพราะเป็นจ�าพวกมืดแปดทิศ  
จึงไม่รู้จักกลัวทุกข์
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  จิตกเ็หมอืนสิง่ทัง้หลาย มต้ีนไม้และเดก็ เป็นต้น ต้องได้รับการบ�ารุง 
ส่งเสริมจึงจะเจริญขึ้น แต่จิตนั้นต้องแล้วแต่เจ้าของเองจะบ�ารุงอย่างไร 
ก็เป็นไปตามนั้น

สัมโมทนียกถาของท่านอาจารย์

 ยินดีที่ได้มาช่วยตอบปัญหาท่านในที่นี้ การมานี้เป็นการชั่วคราว อยู่นานไม่ได้ 
เน่ืองจากมกีจิธรุะมากในประเทศไทย เพราะเป็นประเทศพทุธศาสนา มคีน ๘๐-๙๐%  
นับถือพุทธศาสนา ต้องติดต่อกับประชาชนลูกศิษย์ลูกหา จะมาประเทศอังกฤษต้อง 
เตรียมท�าไว้ตั้ง ๓-๔ เดือนจึงมาได้ส�าเร็จ แต่ก็ต้องรีบกลับเพราะทางโน้นคอยอยู่  
มาได้รับความเอื้อเฟื ้อจากพี่น้องชาวอังกฤษทั้งหลายก็ยินดีคิดอยากจะมาอีก  
แต่ก็อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา ท�าให้เราแน่ใจไม่ได้ว่าจะมีโอกาสมาได้อีกเมื่อไร

 เชือ่ว่าธรรมะทีพ่ดูกนัในวนัน้ีคงจะท�าให้ท่านได้สาระอนัส�าคัญน�าไปปฏบิตัต่ิอไป

 อาตมาเสยีดายทีท่่านปัญญาฯ ท่านอยูเ่มอืงไทย ๑๒ ปี พดูไทยเข้าใจภาษาไทยได้  
อาตมาก็พยายามเรียนภาษาอังกฤษจากท่านปัญญาฯ ในระยะนี้เหมือนกัน แต่เรียน
ไม่ได้จริงๆ จังๆ มาครั้งนี้จึงไม่สามารถจะพูดกับท่านเป็นภาษาอังกฤษได้ ต้องพึ่ง
การแปลของท่านปัญญาฯ

ถ.๑๒-ช.๓ บัดน้ีท่านอาจารย์ได้มาเห็นกรุงลอนดอน เมืองใหญ่ที่คนท�างานชุลมุน
วุน่วายเช่นน้ี ใคร่จะเรียนถามว่าในบ้านเมืองเช่นน้ีคนจะฝึกสมาธไิด้หรือ?

ตอบ ถ้าคนตายแล้วกฝึ็กสมาธไิม่ได้ แต่ถ้ายงัมีชวีติอยู่กฝึ็กได้ เพราะมีเวลาวุน่  
เวลาว่าง ไม่ได้ยุ่งเสมอไป พูดถึงเมืองมนุษย์แล้ว เมืองไหนก็คือเมือง
ของคนที่มีปากมีท้อง ซึ่งจ�าต้องวิ่งเต้นขวนขวายหามาเยียวยาความ
บกพร่องต้องการของธาตุขันธ์เช่นเดียวกัน จ�าต้องมีความชุลมุนวุ่นวาย 
เหมอืนๆ กนั ไปบ้านใดเมอืงใด กม็แีต่บ้านเมอืงทีวุ่น่วายด้วยกนัทัว่โลก  
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เพราะอาชีพบังคับ เห็นไม่วุ่นแต่ป่าช้าคือบ้านคนตายเท่านั้น แต่ใครเล่า
จะอยากไปบ้านทีไ่ม่วุน่วายแบบน้ัน แม้แต่สตัว์ยังไม่อยากไปกนั ฉะน้ัน 
เมื่อพวกเราอยากอยู่เมืองชุลมุนวุ่นวายดังที่เป็นกันอยู่ก็จ�าต้องทนเอา 
เพราะความจ�าเป็นบังคับดังที่รู้ๆ เห็นๆ กันอยู่ทั่วไปในโลกมนุษย์และ
สัตว์ที่มีปากมีท้องด้วยกัน จะพึงขวนขวายเพื่อความอยู่รอด

ปิดประชุมเวลา ๒๐.๓๐ น.

วันพุธ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

ถ.๑-ช.๑ วานน้ีท่านบอกว่า การก�าจัดความโกรธน้ันยาก แต่พอพดูเข้าใจได้ ขอให้ 
ท่านอธิบายวันนี้บ้างได้ไหม?

ตอบ พยายามมองให้เหน็โทษของความโกรธแล้วจะขจัดมนัไปได้ ความโกรธ
ทีค่นอืน่แสดงต่อเรา เราไม่ชอบ เราเหน็ว่าไม่ดี เวลาเราโกรธคนอืน่กเ็ป็น 
อาการทีไ่ม่ด ีและท�าให้เกดิผลร้ายตามมา แต่เรามกัไม่รู้สกึตวัว่าน่ันไม่ดี 

  ธรรมดาถ้าเรารู้ว่าอะไรไม่ดเีป็นภยัภายหลงัเรากไ็ม่ท�า ถ้าเราคดิว่าดี 
หรือไม่คดิเหน็โทษของมนั และท�าตามอารมณ์แห่งความโกรธ เรากข็จัด
ความโกรธไม่ได้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความโกรธให้มีก�าลงัมากขึน้  
เพื่อรังควานตนเองและเผาผลาญผู้อื่นอยู่ร�่าไปเท่านั้น

ถ.๒-ช.๒ การแสดงความโกรธมีบางคราวมันก็สมควรได้บ้างไหม?

ตอบ ความโกรธนั้นร้อน แต่คนมักคิดว่าดี ชอบแสดงออกมา ใครท�าอะไร 
ไม่ได้อย่างใจเรากโ็กรธ ถ้าเราไม่ควบคมุอารมณ์ มนักม็แีต่จะรุนแรงยิง่ขึน้  
เคยรู้สึกหรือไม่ว่า บางทีเราก็โกรธตัวเอง เพราะท�าอะไรไม่ทันใจตัวเอง 
ความรู้สึกโกรธท�าให้ร้อน ไม่สงบเย็นใจ กิริยาแสดงความโกรธไม่น่าดู  
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การปล่อยให้เกิดความโกรธอยู่เรื่อยๆ โดยไม่พยายามระงับดับเสียบ้าง 
ก็เกิดเป็นนิสัย เพราะเป็นการส่งเสริมมัน แล้วท่านจะเอาความสบายใจ
มาจากไหน ถ้าความโกรธเป็นปุย๋พอใส่ต้นไม้ได้ กค็วรโกรธเวลาต้องการ
ปุ๋ยใส่ต้นไม้ ถ้าใช้ต่างปุ๋ยหรือเป็นปุ๋ยไม่ได้ แต่ยังยินดีส่งเสริมความ
โกรธอยู่ก็เป็นสิ่งไม่สมควร

ถ.๓-ช.๒ ถ้าเราไม่ได้รับความยุติธรรมจะท�าอย่างไร เช่น เขามากล่าวโทษเราโดย
เราไม่ได้ท�าผิด?

ตอบ ควรปฏิบัติตามเหตุผลอันควร การกระท�าใดๆ ที่เป็นไปตามความโลภ 
ความโกรธ ความหลงนั้น ท่านว่าไม่ดี ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งท�าผิด แต่เราเป็น
ฝ่ายถูกฝ่ายดี แล้วเราไปปล่อยอารมณ์บ้าไปกับเขาด้วยไม่ดี เราที่เคย 
เป็นคนดีอยูแ่ล้วกจ็ะกลายเป็นคนเลวไปด้วย ซึง่มใิช่ของดสี�าหรับผู้หวงั 
ความดีทั้งหลาย ถ้าเราต้องการเป็นคนดี เราต้องอดกลั้นความโกรธ 
พิจารณาหาทางที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมต่อตัวเองและต่อผู้ที่ให้ร้าย 
แก่เราน้ัน โดยไม่ท�าให้บุคคลอื่นเห็นเราพลอยเป็นคนเลวไปด้วยตาม
ฝ่ายที่กระท�าผิดนั้น

ถ.๔-ช.๒ ถ้าเราโกรธแล้วไม่แสดงออก อกีฝ่ายหน่ึงกไ็ม่รูต้วัว่าเราโกรธ เพราะฉะน้ัน 
จึงควรแสดงปฏิกริิยาต่อการกระท�าของเขาด้วยความโกรธ เขาจะได้ไม่ท�า 
กับเราอีก?

ตอบ การแสดงความโกรธไม่ใช่ของดี เราควรจะพิจารณาหาทางพูดกันดีๆ 
ด้วยเหตดุ้วยผลกจ็ะส�าเร็จประโยชน์ได้ โดยไม่เกดิโทษตามมาทหีลงัอกี  
ถ้าพดูกนัโดยไม่ใช้อารมณ์โกรธ เรากไ็ม่เอาความบ้ามาพดูด้วย อกีฝ่ายหน่ึง 
จะเข้าใจ และนับถือยอมท�าตามเราได้ด้วยความเต็มใจ เรื่องก็จะดีขึ้น 
ไม่ลกุลาม เหมอืนเอาน�า้สะอาดชะล้างสิง่สกปรก สิง่น้ันจะมทีางสะอาดได้  
ไม่เพิม่ความสกปรกย่ิงขึน้ การแสดงหน้ายกัษ์หน้าผีใส่กนัเช่นน้ันกไ็ม่ใช่คน  
แต่มันกลายเป็นยักษ์ไปด้วยกันแล้ว
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ถ.๕-ช.๓ ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยา เราจะอดได้อย่างไร?

ตอบ ถ้าอดใจต้องอดได้ แต่ส่วนมากไม่อดกัน และชอบปล่อยตามอารมณ์ 
ไม่คอ่ยมีใครสนใจจะอดทนต่อความโกรธของตน เราต้องสังเกตตัวเรา
ว่าอะไรเราชอบหรือไม่ชอบ สิ่งที่เขาท�าแก่เราท�าให้เราโกรธ เราอดกลั้น 
ไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างใด เราพิจารณาแก้ที่ตัวเราเอง โดยคิดถึง
อกเขาบ้างว่าเราได้ท�าอะไรที่เขาน่าจะโกรธหรือเปล่า เราจ�าไว้ไม่ท�าอีก  
ถ้าเขาผิดเราไม่ผิด เขาแสดงความโกรธออกแต่เราไม่แสดง ใจเขากร้็อนเอง  
คนอืน่กเ็หน็เขาเลวเอง เรามไิด้เลวเพราะความไม่แสดงปฏกิิริยาตอบเขา  
ยิง่กลบัเป็นบคุคลทีน่่าชมเชยอกี คนทีโ่กรธไม่มีใครชมเชยว่าเขาดีเพราะ
โกรธเก่ง เมื่อเราโกรธให้ใครก็ตาม ใครจะชมว่าเราดีเพราะโกรธเก่ง 
เพราะความโกรธคนน้ี โกรธไม่ใช่ของดีการดี ใครก็กลัวและเบื่อกัน 
ทัว่โลก แม้แต่สตัว์มันก็ยังรู้และรีบหาทีห่ลบซ่อนตวั กลวัความโกรธซึง่มี
พษิภยัยิง่กว่าไฟ ฉะน้ัน จึงเป็นสิง่ไม่ควรส่งเสริม นอกจากจะหาทางดบั 
ให้มุดมอดลงถ่ายเดียวจนไม่เหลือ

ถ.๖-ญ.๑ ท�าไมเราพบคนบางคนใหม่ๆ เราก็รู้สึกชอบหรือไม่ชอบเขาแล้ว เขายัง
ไม่ได้มาท�าอะไรให้เรา?

ตอบ คนทีไ่ม่ใช่คนตายย่อมมีความรู้สกึดงัน้ัน ฉะน้ัน เป็นความรู้สกึธรรมดา 
ทีเ่หน็อะไรกช็อบหรือไม่ชอบ ไม่เป็นการเสยีหายอะไร เพราะนิสยัมนุษย์
ที่มีกิเลสก็มักจะเป็นเช่นนั้นแทบทั้งโลก นอกจากไม่แสดงออกก็ราวกับ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ถ.๗-ช.๒ การสลัดความไม่ชอบเขาออกทันทีจะดีกว่าแผ่เมตตาไหม?

ตอบ ถ้าสลดัออกได้กดี็ หรือถ้าแผ่เมตตาได้กด็ ีแต่ส่วนมากมักไม่ท�าทัง้สองอย่าง  
แต่ไปท�าสิ่งไม่น่าท�าน่ันแล ถ้าเราเกิดความรู้สึกโกรธใครไม่ชอบใคร  
เราเห็นโทษในตัวเราเองว่ามันท�าให้เราไม่สบายใจ เราก็ระงับความรู้สึก
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อันน้ันเสียจึงจะตรงจุดที่หมาย ก่อนอื่นต้องพิจารณาโทษของตนเอง 
หรือโทษที่จะเกิดหรือเกิดแก่ตนเอง แล้วสลัดความรู้สึกอันนั้นเสีย

  เมือ่เร่ิมการปฏบิตัธิรรมะน้ัน ตอนแรกยงัไม่เข้าใจตนเอง เราได้แต่
รู้สึกต่อสิ่งภายนอก และมีชอบไม่ชอบ เราเริ่มสังเกตดูคนอื่น คนโกรธ
แสดงกริิยาโกรธอย่างน้ันๆ เราไม่ชอบ เรากพ็ยายามไม่ท�าอาการอย่างน้ัน 
ต่อคนอืน่ ท�าเช่นน้ีเราเร่ิมเข้าใจจิตใจของเราเอง ท�าบ่อยๆ ความรู้สกึจะไวขึน้  
ความรู้จักตัวรู้จักจิตของเราก็จะเร็วข้ึน พอเราได้รับการแสดงออกจาก
ผู้อ่ืนอย่างไรก็รู้ตัวและระงับอารมณ์ได้ ท�าดังน้ีก็จะถอดถอนกิเลส 
ออกได้ทลีะน้อย ระงับทกุข์และความร้อนใจตนเองได้ ความไม่พอใจใน 
อะไรๆ น้ันเป็นความทกุข์ทัง้สิน้ดงัธรรมท่านสอน แต่คนเรามกัฝืนธรรม
คอืความถกูต้องดีงาม จึงมกัเจอทกุข์กนัเสมอโดยไม่เขด็หลาบ ความไม่ 
เข็ดหลาบจึงท�าให้เจออยู่บ่อยๆ 

ถ.๘-ญ.๒ ถ้าเรารู้สกึเป็นห่วงบคุคลอืน่เกินไปจนรู้สกึกระวนกระวาย จะแก้อย่างไร?

ตอบ คนเราท�าอะไรหรือรู้สึกอะไรเกินไปน้ันไม่ดีทั้งน้ัน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์  
ถ้าเราต้องรับผิดชอบต่อใครในเร่ืองอะไรเรากค็ดิให้รอบคอบ พยายามคดิ  
พยายามแก้ปัญหาไปตามทีมั่นจะเกดิขึน้ ตามปกตถ้ิาไม่คดิอะไรให้มาก
เกินกว่าเหตุ ก็พอจะสงบระงับความกระวนกระวายหรือความห่วงเขา 
จนเกนิไปเสยีได้ ค�าว่าเกนิไปโปรดทราบว่ามนัเลยความพอด ีซึง่จะเกดิ
ทุกข์ถ่ายเดียว ผู้หวังในเหตุผลอรรถธรรมจึงควรระวังไว้เสมอ

ถ.๙-ช.๓ ความไม่ชอบเกดิขึน้ เราจะดบัได้ด้วยการกระท�าเช่นเดยีวกบัทีท่่านให้ท�า 
ต่อความโกรธหรือครับ?

ตอบ ได้ ท�าตามอุบายวิธีที่ความไม่ชอบจะระงับดับไปด้วยวิธีนั้นๆ ย่อมเป็น
ความถูกต้องกับงานแขนงนั้น
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ถ.๑๐-ช.๒ (ถามเช่นเดียวกับค�าถาม ๙)

ตอบ เวลาน้ีเราพดูเร่ืองชอบไม่ชอบกนัเพราะความสมัผัส ให้แก้ไขกนัไปในทาง 
ที่จะแก้ไขได้ แต่ยังไม่พูดถึงเรื่องกรรมและวิบาก

ถ.๑๑-ญ.๓ การท�าสมาธิโดยเดินจงกรมนั้น จะมีวิธีเดินอย่างไรจึงจะถูกต้อง?

ตอบ ท่านอาจารย์มั่นเคยแนะน�าว่ามี ๒ ทางด้วยกัน คือ 

  ๑. เดินจากตะวันออกไปตะวันตก หรือเดินเฉียงตะวันออกไป 
ตะวันตก (ตะวันไม่เข้าตา) 

  ๒. เราก�าหนดจิตให้ท�างานอย่างใดอย่างหน่ึงไว้ก็ให้รักษาจิตให้ท�า
แต่สิ่งนั้น อย่าวอกแวกไปอื่น ต้องถืองานนั้นเป็นอารมณ์ เช่นบางวิธีให้
ก้าวเท้า ยกหนอ ย่างหนอ ก็ต้องท�าอย่างนั้น เพราะเป็นงานที่ให้จิตท�า 
ถ้าวิธีอื่นมีอย่างใด เราก็มีอารมณ์จดจ่ออยู่กับเรื่องนั้น 

  ๓. การพิจารณาธรรมก็พิจารณาไปให้มันเสร็จเป็นเร่ืองๆ ให้มี
สติสืบต่อกันไปทุกอิริยาบถ การปฏิบัติธรรมน้ันที่จริงไม่มีอะไรขัดกัน  
แต่ผู้ปฏิบตัมัิกเข้าข้างตวั เหน็วธิขีองตนเองถกู วธิขีองคนอืน่ไม่มคุีณค่า 
แล้วก็ทะเลาะกัน หรือยกตัวว่าใครดีกว่ากัน วิธีเราท�าดีกว่าคนอื่นน�าไป
ใช้อาจไม่เหมาะแก่เขา ไม่ถูกไม่พอใจก็ได้ วิธีที่คนอื่นเขาท�าดี เราน�ามา
ท�าบ้างไม่เกดิผลดีแก่เรากเ็ป็นได้ การปฏบิตัธิรรมจึงแล้วแต่อปุนิสยัของ
บุคคลเป็นรายๆ ไป ท�านองลางเนื้อชอบลางยา

ถ.๑๒-ช.๒ ถ้าเราใช้วธิหีน่ึงมานานแล้ว ต่อมาคนมาแนะวธิอีืน่อกี จะควรท�าอย่างเก่า 
ต่อไปหรือว่าไม่เหมาะ?

ตอบ ถ้าเราท�าอย่างไหนถนัด พอใจ ได้ผลเป็นความสงบเย็นใจแล้ว ก็ใช้วิธี 
น้ันได้ การปฏบิตัภิาวนาน้ัน ชัน้เร่ิมแรกอารมณ์ธรรมเป็นอย่างหน่ึง ปฏบิตัิ 
ไปเรื่อยๆ จิตจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัวเอง ดังนั้น เบื้องแรกต้อง 
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ให้ใจมีหลักยึดจิตสงบก่อน ต่อไปก็อาจเปลี่ยนวิธีได้ แต่วิธีที่เคยได้ผล 
เป็นส�าคญัควรยดึเป็นหลกัในการบ�าเพญ็ อย่าไปโยกคลอน หเูบา เชือ่ง่าย  
ใครว่าอย่างไร อะไรดีก็ท�าตามทั้งที่ไม่ได้ผล

ถ.๑๓-ช.๔ การท�าแบบ “ยบุหนอ-พองหนอ” น้ัน ท�าให้เกดิความรู้สกึแปลกๆ เพราะ
อะไร

ตอบ ถ้าจิตตัง้อยูท่ี ่“ยบุหนอ-พองหนอ” กไ็ม่มอีะไร ทีเ่กดิความรู้สกึแปลกๆ ขึน้
เพราะจิตเผลอไป จึงไปรู้เร่ืองทีต่่างออกไป จ�าต้องให้กลบัมาทีอ่ารมณ์เดมิ  
และให้จิตท�างานในเรื่องนั้น ถ้าปล่อยจิตไปเรื่อยๆ ตามจิตไป มันก็จะ
หลอกเจ้าของต่างๆ ไม่มทีางสิ้นสุด สุดท้ายก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้ กลาย
เป็นหลักลอย

ถ.๑๔-ญ.๔ การท�าอานาปานสตน้ัิน ให้สนใจทีล่มหายใจเข้า-ออก แต่ถ้าได้ยนิเสยีง 
อะไรข้างนอก การดูลมหายใจเข้า-ออกกห็ายไป พดูกนัว่าถ้าได้ยนิเสยีงอะไร  
กใ็ห้นึกว่า “ได้ยนิหนอ” แล้วกท็�าต่อไป แต่ดฉัินรู้สกึว่าเข้าสมาธไิด้ยาก?

ตอบ วิธีแรกน้ันแหละดี ไม่ต้องเพิ่มภาระมากข้ึน คือเอาจิตไว้ที่ลมหายใจ 
เข้า-ออก 

  วิธีหลังนั้นเพิ่มภาระให้จิต คือพอได้ยินเสียงจิตต้องมา ทราบหนอ  
แล้วก็กลับมาตั้งไว้ที่เก่า ถ้ามีอะไรมากระทบบ่อยๆ จิตของเราก็จะ 
เชอืนแชไป ไม่ตัง้อยูใ่นงานทีจิ่ตต้องท�าได้ ในตอนเริม่ปฏบิตัจิิตยงัไม่มี
ก�าลงั ไปเพิม่ภาระให้จิตมากนักไม่ด ีเปรียบเหมือนใช้เดก็ท�างานต้องคอย 
บอกให้ท�าทีละอย่างๆ ถ้าไปบอกให้ท�ามากอย่างก็เป็นการยากเกินไป  
ก็จะขี้เกียจขึ้นมา เด็กอาจเถลไถลไปได้ จิตก็เหมือนกัน

ถ.๑๕-ญ.๒ จะพิจารณาส่วนของร่างกายพร้อมกับการเดินจงกรมด้วยจะได้ไหม?

ตอบ ตอนแรกเราต้องการให้ใจสงบ ถ้าใจสงบแล้วเมือ่จิตถอนจากความสงบแล้ว  
เรากใ็ห้จิตพจิารณา และท�าความเข้าใจให้เกดิข้ึนตามล�าดับ อาจมลี�าดบั
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ทีเ่กนิความเข้าใจของเรา กไ็ม่ต้องกงัวลว่าจิตจะสงบหรือไม่ เร่งพจิารณา
ต่อไป งานของจิตนั้นมีเพื่อสงบส่วนหนึ่ง เพื่อถอดถอนกิเลสภายในอีก 
ส่วนหน่ึง แต่ขณะพจิารณาเพือ่ความเข้าใจและแยบคายในร่างกายส่วนต่างๆ  
สติเคร่ืองก�ากับการพิจารณาเป็นสิ่งจ�าเป็น เช่นเดียวกับการท�าสมาธ ิ
เพื่อความสงบ สติต้องคอยควบคุมงานอยู่เสมอ

ถ.๑๖-ญ.๒ การพิจารณาร่างกายเป็นงานด้านไหน?

ตอบ การพจิารณาถอดถอนกเิลสภายในและภายนอกท�าเสมอๆ เป็นงานของ
จิตตภาวนาเป็นวิปัสสนา ถ้าพิจารณาได้แล้วจะเกิดความขยันพิจารณา
ขึ้นมาเองท�ามากๆ ต้องหันมาพักจิต ท�าให้จิตสงบอยู่ในสมาธิบ้าง  
เพราะฉะน้ันจึงต้องท�าสมาธิให้จิตสงบให้ช�านาญก่อน เพื่อเพิ่มก�าลัง
ของจิตไว้ท�าวปัิสสนาญาณ และใช้สมาธเิป็นเคร่ืองท�าให้จิตพกัผ่อนเพือ่
ท�างานต่อไป จนเกิดมหาสต ิมหาปัญญา จิตจะมคีวามแกล้วกล้าสามารถ 
มสีตปัิญญาถอดถอนกเิลส น่ีเป็นตวัมรรค เม่ือถงึข้ันน้ีแล้วความข้ีเกียจ 
หายหมด ท�าจิตตภาวนาได้อย่างลมืเวลา ท�าให้น่ังได้นานมาก ได้ผลเป็น 
คุณค่าอันสูง เมื่อนั่งนานแล้ว ก็เดินพิจารณาเปลี่ยนอิริยาบถ มหาสติ 
มหาปัญญา กใ็ช้แก้ปัญหาไป จนไม่มีกเิลสเหลอืจะให้แก้ ตนก็จะทราบ
กบัตนเองว่าจิตกบัธรรมได้เข้าถงึกนัแล้ว ภาคปฏบิตัจึิงช่วยให้เกดิความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องจิตได้ดังนี้

  จิตใจเป็นสิง่ส�าคัญในตวัของคน เราเกดิมาเป็นคนกเ็พราะจิตใจเป็น
ตวัท�าให้เกดิมาเป็นคน ดีไม่ด ีสงูหรอืต�า่ เมือ่จิตใจเป็นต้นเหต ุเราจึงต้อง 
อาศัยเคร่ืองผลักดันจิตใจ ถ้าเจริญดีขึ้นจนถึงเป็น “สุคโต” คือผู้มี 
ความสุขดี ถ้าใจสั่งสมความไม่ดีไว้โดยที่ตัวไม่รู้ว่านี่ไม่ดี ผลที่ได้รับก็ 
ไม่ดวีนัยงัค�า่ ถ้าปฏบิตัธิรรมได้ด ีกเ็กดิความสบายใจ คนเรามักไม่ทราบ 
ว่าท�าไมเราจึงได้รับทุกข์ เมื่อไรจะพ้นทุกข์ เพราะเราไม่รู้ตัวว่าท�าไม่ดีไว้
แต่เมื่อไร ปรากฏแต่ผลที่เกิดทุกข์ขึ้นมาในขณะนั้น
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  แต่บดัน้ี เราจึงควรพยายามเลอืกงานให้จิตท�า ถ้าเป็นบาปเป็นอกศุล
เราก็เว้นเสีย ถ้าเคยท�าอยู่ก็พยายามหาทางละเว้น เราควรส่งเสริมให้มี
คุณความดี แม้ว่าจะเป็นการยากก็ตาม ค่อยฝึกค่อยท�าไปจนเคยชิน 
ใช้ปัญญาเป็นเครื่องบังคับ คนเกียจคร้าน คนที่ไม่ชอบดีแล้ว ก็ไม่มี
ประโยชน์อะไร เพราะไม่มีปัญญาบงัคบั ถ้าคนรักดปัีญญากบ็งัคบัให้ท�าดี  
จนจิตใจเคยชิน ผลเป็นความสงบเย็นใจมีความสุขก็จะเกิดขึ้น อาจมี 
ความประหลาดอัศจรรย์ของจิตอย่างอื่นตามมาเอง เราไม่รู้จักความ
อัศจรรย์น้ันก็ได้ แต่จะเกิดขึ้นจากการบ�าเพ็ญความดี มีจิตตภาวนา
เป็นส�าคัญ

  ส่วนคนที่ไม่ดีนั้น ก็มีแต่ความไม่ดี วุ่นวาย มีเรื่องปีนเกลียวกับ
ธรรม กบัใครๆ ตลอดจนใจของตนเอง เพราะใจไม่มคีวามควบคมุให้ใจ  
กาย วาจา ด�าเนินในทางที่ถูกที่ควร อันเป็นผลให้ได้รับความสุข  
เพราะฉะน้ันจึงต้องช�าระสะสาง พยายามให้จิตท�างานด้วยวธิจิีตตภาวนา 
ท�าให้สิง่ไม่ดีภายในตวัสลายไป จิตใจก็จะมคีวามสง่าผ่าเผยขึน้มา สมกบั 
คุณค่าของจิตที่เป็นของมีคุณค่าสูงตามธรรมชาติอยู่แล้ว

  ถ้าอบรมจิต เราก็จะเห็นจิตของเราก่อนใครๆ ถ้าปฏิบัติตามที่
พระพทุธเจ้าทรงสอนไว้ เรากเ็ป็นคนฉลาด ถ้าเราปฏิบตัติามคนทีไ่ม่รู้จริง  
กเ็ปรียบเหมอืนคนตาบอด คนโง่จูงคนตาบอดไม่สามารถจะเดนิให้ถกูทาง  
ถึงจุดหมายปลายทางตามประสงค์ได้ ถ้ายิ่งไม่ยอมให้ผู้รู้จูง ก็ยิ่งโง่  
ไม่ฉลาด ไม่เกิดผลที่ต้องการ 

  ความฉลาดต้องอาศัยสติปัญญาหาเหตุผล คนในโลกไม่ใช่เกิดมา 
ดเีอง ต้องอาศยัการศกึษาและมกีารอบรม อบรมให้จิตสงูขึน้ คนทีไ่ม่อบรม 
จิตก็สงูขึน้ไม่ได้ กิเลสดึงให้จิตต�า่ลงจนถอดถอนไม่ได้ แต่จิตทีฝึ่กดีแล้ว
ถอดถอนกิเลสได้ มีคุณอย่างยิ่ง

ปิดประชุมเวลา ๒๐.๒๐ น.
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ตอบ ที่บ้าน Mr.Benedict WINT 

วันพฤหัสบดี วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๗ (CAMBRIDGE)

 เช้าวนัน้ี Mr.Benedict WINT (เบนเนดคิ วนิท์) นิมนต์ท่านอาจารย์และคณะ 
ผู้ตดิตามทัง้พระภกิษุและฆราวาสไปฉันทีบ้่านของเขา ในเมอืงมหาวทิยาลยัเคมบริดจ์ 
นายเบนฯ เคยมาบวชเป็นสามเณรที่วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วไปอยู่ฝึกปฏิบัติธรรม  
ณ วดัป่าบ้านตาด อ�าเภอเมอืง จังหวดัอดุรธานี ในความดูแลฝึกอบรมของท่านอาจารย์ 
มหาบวั ญาณสมัปันโน มาแล้ว ญาตมิติรของนายเบนฯ ทีร่อรับรองท่านอาจารย์และ
คณะอยู่นั้นมี ๗ คน รวมทั้งภริยาและบุตรของเขาด้วย หลังจากฉันแล้ว พระภิกษุ 
ทัง้สามองค์ได้ไปหาความสงบในสวนหลงับ้านนายเบนฯ ส่วนฆราวาสทัง้ปวงรับประทาน 
อาหาร

 หลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารแล้ว ทั้งพระภิกษุและฆราวาสจึงมารวมกัน
ในห้องที่ฉันภัตตาหารในตอนเช้า ญาติมิตรของนายเบนฯ จึงเร่ิมกราบเรียนถาม 
ท่านอาจารย์ ดังต่อไปนี้
  

ค�าถาม - ค�าตอบ

ถ.๑-ญ.๑ ดฉัินเคยเรียนท�าสมาธแิบบเซน็ (Zen) ให้นับลมหายใจ ๑-๑๐ กลบัไป 
กลับมา แล้วให้โกอาน (ปริศนาไปคิด) ค�าว่า “มู” ซึ่งแปลว่า “ว่าง” 
ให้เพ่งดูที่ท้อง เลือดในท้อง เอาจิตแผ่เข้าในท้อง พอท�าได้หน่อยหนึ่ง 
ดิฉันรู้สึกตึงตามหน้าตาและศีรษะ แล้วก็ปวดศีรษะ ระหว่างท�าสมาธิ 
ก็มีการท�าเสียงดัง ตีกลอง ตีระฆัง ดิฉันพยายามจะพักร่างกาย แต่ก็ 
ท�าไม่ได้ เวลาน้ีเพยีงแต่คดิจะท�าสมาธกิป็วดศรีษะแล้ว อยากจะทราบว่า 
เป็นเพราะอะไร?

ท่านถาม ก่อนที่จะรู้สึกตึงที่หน้าและที่ศีรษะนั้น เอาจิตไว้ที่เสียงหรือไว้ที่ท้อง?
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ญ.๑ เอาไว้ที่ท้อง เพราะต้องภาวนา “มู” แล้วเพ่งก�าลังใส่ลงในท้อง

ตอบ เป็นเร่ืองของร่างกาย และเป็นปฏิกริิยาของตวัท่านเอง เข้าใจว่าตัง้ใจมาก
เกินไป จึงกระเทือนร่างกาย เหมือนมีการต่อสู้กัน ควรถามอาจารย์ของ
ท่านเองที่เป็นผู้สอนว่าเกิดอุปสรรคเช่นนี้จะแก้อย่างไร

ญ.๑ อาจารย์จะช่วยเวลาอยู่ที่วัดเท่าน้ัน ถ้าออกจากวัดแล้วเขาไม่ติดต่อกับ
ศิษย์ทางจดหมาย เวลานี้ดิฉันก็หันมาทางอานาปานสติแล้ว

ตอบ เราต้องเพียรพิจารณาหาเหตุผล และเปลี่ยนแปลงวิธีการไปตามเหตุผล
ที่สมควรที่จะให้จิตเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ก็อาจหายได้

ถ.๒-ช.๑ สติคืออะไร?

ตอบ การที่เราจับอะไรก็รู้ว่าเราจับอะไร นั้นคือสติ

ถ.๓-ช.๒ ในโรงเรียน ครูถามว่าทางพุทธศาสนากล่าวถึงการสร้างโลกว่าอย่างไร?

ตอบ พทุธศาสนาสอนให้คนแก้ปัญหา คลายทกุข์เป็นข้ันๆ ไป เช่น เราจะเข้ามา 
ในบ้านนี้ เราก็เปิดประตูก่อน ไม่ใช่รื้อบ้านทั้งหลัง หรือเด็กนักเรียน
เริ่มเรียนหนังสือ ก็เรียนเป็นขั้น เป็นชั้น แล้วขึ้นสูงๆ ขึ้นไปตามล�าดับ 
ดังนั้น ถ้าเราเอาเรื่องสูงๆ มาสอนนักเรียนชั้นต้นก็ไม่มีประโยชน์อันใด 
การรู้เรื่องสร้างโลกจึงไม่เป็นประโยชน์อะไร

ถ.๔-ช.๒ การถอืพระรัตนตรัยเป็นสรณะทีพ่ึง่น้ัน ส่วนทีว่่าถงึพระพทุธ พระธรรมน้ัน  
พอจะเข้าใจได้ แต่ส่วนที่เกี่ยวกับ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ นั้นหมายถึง 
ว่าให้เราถือพระสงฆ์น้ีเป็นที่พึ่งหรือ? ประเทศอังกฤษยังไม่มีพระสงฆ์  
จะท�าอย่างไร?

ตอบ  พุทธัง สรณัง คัจฉามิ หมายความว่า ถือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
เป็นสรณะพึ่ง 
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  ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ หมายถึง ถือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ได้ทรงสอนแล้วเป็นที่พึ่ง 

  สังฆัง สรณัง คัจฉามิ หมายถึง ถือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ที่เป็น “สุปฏิปันโน” คือผู้ปฏิบัติดีแล้ว “อุชุปฏิปันโน” คือ
ปฏิบัติตรงตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงก�าหนดไว้ ไม่เลี่ยงพระวินัย  
“ญายปฏิปันโน” คือผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและปล่อยวาง กับ 
“สามีจิปฏิปันโน” คือผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง
ในหน้าที่ของพระ ท่านให้ถือเหล่านี้เป็นที่พึ่ง

  พระสงฆ์ทกุวนัน้ี ปฏบิตัติามทีบ่รรยายน้ีกถ็อืเป็นทีพ่ึง่ได้ อย่างเป็น 
ผลพลอยได้ เพราะพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติถูกต้องก็อยู่ในพวก “สังฆะ” วิธี 
ที่ท่านจะบอกว่ามีพระสงฆ์ที่จะถือเป็นสรณะที่พึ่งได้หรือไม่อยู่ตรงนี้

ถ.๕-ช.๒ ที่ประเทศอังกฤษหาพระสงฆ์ยากมาก

ตอบ ถ้าจะค�านึงถงึพระสงฆ์ตามลกัษณะทีก่ล่าวแล้วกห็ายากไม่ว่าประเทศไหนๆ

ถ.๖-ช.๒ ท�าไมเวลาให้ศีลจึงต้องพูดภาษาบาลี?

ตอบ เมือ่พระพทุธเจ้าตรัสสอนพระศาสนา ท่านตรัสเป็นภาษาบาล ีมคีวามหมาย 
อย่างน้ันๆ ถ้าเราจะถอืความเข้าใจ จะพดูภาษาอะไรทีเ่ข้าใจได้กไ็ด้ ถ้าเรา 
เห็นว่า “ภาษาใจ” เป็นสิ่งส�าคัญ กิริยาที่แสดงออกเป็นเรื่องสังคมนิยม  
เราจะถอืภาษาบาลเีป็นภาษาใจ กล่าวค�าน้ัน เราคนต่างภาษากนักเ็ข้าใจได้ 
ตามภาษาของตนๆ สังคมของตนๆ ก็เป็นการดี ไม่ใช่หรือ

ถ.๗-ช.๓ กฎแห่งกรรม กับ กฎทางวิทยาศาสตร์ค้านกันหรือเปล่า?

ตอบ กฎทางวิทยาศาสตร์ว่ากระไร ขอให้บอกก่อน เรื่องกรรมนั้น กรรมคือ
การทีค่นคดิ พดู ท�า ซึง่มีด ีชัว่ กลางๆ ไม่ด ีไม่ชัว่ การกระท�าลงไปแล้ว  
ผลย่อมจะตามมา ผลก็มีดี ชั่ว กลางๆ เหมือนกัน
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ช.๓ วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวกับดีชั่วหรืออนาคต

ตอบ เรียนวิทยาศาสตร์แล้วแก้หิวข้าวได้บ้างไหม? เมื่อหิวข้าว กินข้าวก็อิ่ม 
ทางพุทธศาสนามุ่งแก้ทุกข์ ถ้ามีอะไรเป็นทุกข์ก็มุ่งแก้อันนั้น หลักธรรม
ในพระพุทธศาสนามีระดับต่างๆ กัน ตั้งแต่ง่ายๆ ไปหายากๆ 

ถ.๘-ญ.๑ สมัยน้ีดิฉันอยากจะเรียนท�าสมาธิบ้าง อยากจะรู้จักตัวเองอย่างใหม่  
แต่ก็มีอุปสรรคทางใจดังได้เรียนแล้ว จะแก้อย่างไร?

ตอบ ข้อน้ีเหน็ใจ แต่จะบอกวธิแีก้กล็�าบาก เพราะการปฏบิตัมิทีางแตกต่างกนั  
ถ้าครูสอนอย่างไร ผู้เรียนก็ท�าตามไปอย่างน้ัน จะแน่ใจได้อย่างไร  
ว่าทางที่ผู้น้ันให้เป็นทางที่ถูกต้อง จึงควรหาหลักที่จะให้แน่ใจได้ว่า
เป็นจุดหมายปลายทางอันเดียวกัน หลักที่จะให้ได้กลางๆ เช่นน้ีก็คือ 
“ขออย่าให้ส่งจิตออกไปข้างนอก” จิตออกข้างนอก บางอย่างท�าให้จิต 
เพลิดเพลิน เราเพิ่งฝึกใหม่ๆ ไม่ทราบว่าสิ่งน้ันมาจากใจเรา หรือมา 
จากไหน ถ้าเป็นสิง่น่ารักสวยงามเรากรั็ก ถ้าเป็นสิง่น่าเกลยีด และส�าคญั
ที่สิ่งน่ากลัว เราจะกลัว เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันมิให้กลัว ต้องรักษา 
ให้จิตอยู่ภายใน ให้เกิดความสงบภายใจ เย็นใจ

ถ.๙-ญ.๑ เวลาน้ีโลกเรามีแต่ความยุ่งเหยิง ตกต�่า สังคมมีการเปลี่ยนแปลง  
ท่านคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ เร่ืองโลกเราเปลี่ยนแปลงก็เป็นธรรมดาอยู่ เร่ืองสังคมเปลี่ยนแปลง 
ก็เหมือนกัน สังคมประกอบด้วยคนในสังคม คนในสังคมนั้นๆ ต้อง
พจิารณาตรวจสอบว่า อะไรด ีอะไรไม่พงึปรารถนาในสงัคม ควรจะแก้ไข 
อย่างไร จึงจะถูกจะควร คนอยูภ่ายนอกสงัคมน้ัน ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจ 
พอจะไปคิดเปลี่ยนให้ได้

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
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ตอบค�าถาม วันพฤหัสบดี

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

 ท่านอาจารย์ลงมา ณ ห้องพระ เวลา ๑๘.๒๕ น. ท่านปัญญาวฑัโฒ มาไล่ๆ กนัน้ัน  
ท่านอภเิจโต ลาไปเยีย่มโยมมารดา มาช้าหน่อย มีพทุธศาสนิกชาวองักฤษน่ังท�าสมาธิ
อยู่ในห้องพระแล้ว ๑๔ คน ต่อมามีฆราวาสมาเต็มห้อง (นั่งเก้าอี้ ๓๐ คน นัง่กับพื้น 
ห้องอีก ๓ คน รวมเป็น ๓๓ คน เต็มห้อง)

 ท่านอาจารย์ถามเราว่า อธิบายธรรมก่อนดีไหม เสริมศรีแปลให้ผู้มาประชุมฟัง 
คนส่วนใหญ่ขอให้อธบิายธรรมก่อน ท่านอาจารย์จึงเร่ิมอธบิายธรรม เวลา ๑๘.๓๕ น.  
จนถึงเวลา ๑๙.๐๕ น. จึงจบ รวม ๓๐ นาที

การอธิบายธรรม

ท่านอาจารย์ “เท่าทีเ่ราสนใจในพระพทุธศาสนา ก็เพราะเราสนใจในตวัเราและผู้เก่ียวข้อง 
มากน้อยรอบตวัเรา ว่าจะควรปฏบิตัต่ิอตนและสิง่เหล่าน้ันอย่างไรบ้าง ส�าหรับศาสนา 
แล้วเป็นธรรมกลางๆ ถ้าเราเฉยเสยีไม่สนใจ กก็ลายเป็นสมบตักิลางๆ เพราะพระพทุธเจ้า 
ได้ประทานไว้กลางๆ แก่มนุษย์ แก่พุทธบริษัท คือ เราทั้งหลายนี้

 ศาสนาจะกลายมาเป็นสมบัติของคนแต่ละระดับได้ ขึ้นอยู่กับการสนใจและ 
การรับไปปฏบิตั ิดัดกาย ใช้เป็นอาหารใจ ให้ถกูตามทีท่่านทรงสอน ผลจะเป็นความ
สงบเย็นใจตามเพศตามวัยเป็นข้ันๆ ศาสนากับเราจึงแยกกันไม่ออก เช่นเดียวกับ 
ทางเดินไปสูจุ่ดต่างๆ ทางเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับเรา เราจะไปจุดไหนต้องศกึษาว่าทางน้ี 
จะน�าไปอย่างไร มีที่หมายอะไร ถ้าไปไม่ถูกทางก็เสียเวลา ศาสนาก็เป็นเช่นนั้น

 ทางพระพุทธศาสนาเป็นทางสงบ เป็น “นิยยานิกธรรม” น�าผู้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ 
กันไปได้ตามระดบัแห่งภมิูธรรมภมูจิิตของบคุคล ผู้ทีอ่ยูใ่นความวุน่วาย ไม่สบายใจ 
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ไม่รู้จะปฏบิตัอิย่างไร ไม่รู้จะก�าจัดสิง่ทีไ่ม่พอใจอย่างไร เมือ่ได้ศาสนาเป็นทางเดนิแล้ว  
การประพฤตปิฏบิตักิถ็กูต้องดงีาม ศาสนาจึงจ�าเป็นส�าหรบัเรา ผู้ต้องการความถกูต้อง 
ดีงามนั้นอยู่

 ปัญหาระหว่างเรากับศาสนา มีกับตัวเราเอง คือ ตัวเราต้องเกิด ต้องประสบ
ความทุกข์ ล�าบาก และตาย 

 ปัญหาของเราคือเกิดขึ้นมาแล้วท�าอย่างไรจะสะดวกสบาย ไม่สะสมความทุกข์
ความเดือดร้อนให้ตัวเอง หรือท�าความเดือดร้อนให้คนอื่นและสังคม เพราะความรู้
เท่าไม่ถึงการณ์

 ความตายนั้นไม่มีใครต้องการ เพราะกลัวว่าจะล่มจมฉิบหาย ได้รับความทุกข์
ล�าบาก ซึง่อาจเกดิขึน้ในตอนทีต่ายแล้วกไ็ด้ ถ้ายงัมชีีวติอยู ่ล่มจมอย่างไรบ้าง ตวัเอง 
กรู้็อยูแ่ล้ว โลกจึงไม่อยากตาย ถ้าทราบว่าตายแล้วจะได้รับความสขุสบาย ใครๆ กอ็ยาก 
จะตายในบัดน้ี เพราะมีสิ่งที่หวังว่าจะได้ มีคุณค่ามากกว่าน้ีรอเราอยู่แล้ว ถ้าเรา
ปล่อยภาชนะคือร่างกายน้ี ความเป็นอยู่อันน้ีเป็นเคร่ืองกีดขวางสมบัติที่จะได้เมื่อ 
ตายอยู่ แต่ถ้าคนยังไม่แน่ใจว่าตายแล้วจะได้รับความล่มจมหรือความสุขสบาย  
คนจึงไม่อยากตายกัน

 เครื่องยืนยันตัวเองคือหลักธรรม ซึ่งเป็นความแน่นอนเชื่อถือได้ พระวาจาของ
พระพทุธเจ้าถูกต้องแม่นย�า ตรัสออกมาจากพระทยับริสทุธิ ์ธรรมทกุบทก่อนทีจ่ะทรง 
น�ามาสอนประชาชนน้ัน พระพทุธเจ้าทรงรู้ทรงปฏบิตัแิละได้รับผลเป็นทีพ่อพระทยัแล้ว  
และทรงสอนด้วยพระทยับริสทุธิแ์ละเป่ียมด้วยพระเมตตาแก่สตัว์ทัง้หลาย เพราะฉะน้ัน 
พระธรรมจึงเป็นธรรมที่ให้ความหวังแก่ผู้ปฏิบัติอย่างเต็มใจ เม่ือเราได้ปฏิบัติอย่าง
จรงิใจแล้ว ความหวงัจะประจักษ์แก่ตวัเราเอง ผู้ปฏบิตัธิรรม คอืปฏิบตัต่ิอจิตใจของตน 
ถูกต้องตามหลักธรรม ปรากฏผลแก่ตนเองเป็นที่แน่ใจได้

 ความรู้ทีลุ่ม่ๆ ดอนๆ แต่ก่อน จะถกูหลกัธรรมทีน่�าไปปฏบิตัแิล้วล้มล้างหมดสิน้  
ไปปรากฏแก่ใจ จะมีชีวิตนานเท่าไรก็ไม่หวั่นไหวพรั่นพรึง เพราะตนทราบว่าปฏิบัติ
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อย่างไร ให้ผลอย่างไรเป็นระยะๆ เม่ือชวีติตาย จะไปเกดิในทีใ่ด เป็นทีไ่ด้รับความทกุข์ 
หรือความสุขอย่างไร ก็ประจักษ์แก่ตนแล้วไม่ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติตาม 
พระพทุธเจ้ากต็ดัความหวาดหวัน่พร่ันพรึง ตดัความสงสยัใดๆ ได้ เหลอืแต่ความจริง 
เตม็ใจ มชีวีติอย่างสขุสบายไม่เดอืดร้อน จึงว่าควรเรียนปัญหาของตนเองให้จบสิน้แล้ว  
ศาสนาช่วยให้เกิดความหวังแก่ตน”

ค�าถาม-ค�าตอบ

ถ.๑-ช.๑ ขอทราบเรื่องปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อแก่ลงจะไม่เดือดร้อนวุ่นวาย

ตอบ เราได้เห็นอะไรตามถนนหนทาง เราไปไหน เราไปถึงไหน เราจึงทราบ  
ไปถกูทีห่รือผิดที ่เราแก้ไขขณะน้ันไม่ได้ เลยเสยีเวลา ถ้าเราตัง้จุดหมาย
ว่าจะไปไหน เราศึกษาทางที่จะไปก่อน แล้วเดินไปตามทางนั้นก็ไปถูกที่  
ไม่มปัีญหาอะไร ศาสนากส็อนให้เราหลบหลกีสิง่เป็นภยั ให้จิตใจมีหลกั 
ของตน แล้วก็ไม่มีความหวั่นไหวสะทกสะท้าน หรือสงสัยว่าตายไป 
จะเป็นอย่างไร ไม่สนใจจะคิดอะไรนอกตัวเรา อย่าง “ตะครุบเงา”

  ถ้าท่านจะไปสถานทีห่น่ึง ไม่แน่ใจว่าจะได้รับความสะดวก เรากเ็ตรียม
เอาเคร่ืองใช้ให้ความสะดวกแก่เราไปด้วยให้ครบ เราก็แน่ใจได้ว่าเรา 
จะได้รับความสะดวก ไม่อดอยาก เมื่อเราไม่แน่ใจว่าที่นั่นมีอาหารแล้ว 
เรากม็อีาหารไปด้วย เรากไ็ม่พร่ันพรึง ความดเีปรียบเหมอืนอาหาร อาหาร 
เป็นอาหารของร่างกาย ความดีเป็นอาหารของจิต การบ�าเพญ็ธรรมจะเป็น 
อาหารจิตติดตัวเราไป ใจเราจะสบาย ตายเมื่อไรก็ไม่เป็นทุกข์

  เราทราบว่าร่างกายต้องการอาหาร ขาดอาหารชนิดใดก็รับประทาน 
จิตใจเราต้องการความดี ต้องการธรรม ถ้าขาดอาหารน้ีก็เกิดอาการ 
วุ่นวาย ใจไม่สบาย เดือดร้อน เราจึงควรทราบว่าอะไรบกพร่องและรีบ
จัดการแก้ไข และสั่งสมความดีเสียแต่บัดนี้
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ท่านอาจารย์อธิบายธรรมต่อไปว่า

  “บุญนั้นคือความสุข กุศลนั้นคือความฉลาดหาสิ่งที่จะให้ความสุข
แก่ตน 

  ท่านทีม่าน้ีแสวงหาความดอีนัเป็นอาหารของใจ  เช่น มาท�าสมาธภิาวนา  
ใจบ�าเพ็ญความดีสม�่าเสมอ จิตก็มีความสามารถ กล้าหาญ อบอุ่น 
และม่ันใจในทางข้างหน้า เหมือนคนเดินทางที่เตรียมสิ่งจ�าเป็นที่ใช้ใน
การเดินทางไปพร้อมแล้ว เราจะเดินทางมาจากภพไหนไม่ทราบ แต่เรา 
เป็นมนุษย์คือคนอยู่เวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย คนก็ฉลาดกว่า 
สตัว์ดิรัจฉาน ในโลกน้ีเราพบว่าเกดิเป็นมนุษย์แล้ว ตัง้แต่เกดิกมี็ทกุข์ สขุ  
ล�าบากวุ่นวาย เราก็ทราบมาเป็นล�าดับๆ เราศึกษาความเป็นมาของเรา  
ต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องตายสักวันหน่ึง ตายแล้วจะเป็นอย่างไร ถ้าเรา
บ�าเพ็ญจิตใจของตนให้ชัดเจนแล้ว ปัญหาน้ีก็แก้ได้เอง เราก็แน่ใจ 
สบายใจ รู้สึกมั่นใจในตนเอง”

ถ.๒-ช.๒ วิธีท�าสมาธินั้น ท่านอาจารย์สอนส�าหรับทุกคน หรือมีวิธีต่างๆ กัน?

ตอบ สอนวธิกีลางๆ ซึง่ใครจะท�ากไ็ด้ในเบือ้งต้น เมือ่ปฏบิตัไิปจริงจังแล้วผล
ที่แต่ละคนได้รับจะไม่เหมือนกัน ตามระดับของภูมิจิต และตอนนั้นจึง
จะแนะวธิทีีเ่หมาะแก่จริตให้แต่ละคน เพราะวธิที�าสมาธมิหีลายวธิเีหมาะ
แก่จริตและนิสัยของบุคคล เปรียบเหมือนยา ต้องให้ยาถูกกับโรคจึง 
จะหาย

ถ.๓-ช.๓ การท�าสมาธินั้น อาจารย์ผู้แนะน�าเป็นส�าคัญใช่ไหม?

ตอบ เม่ือจิตละเอยีดขึน้ๆ กต้็องการอาจารย์เป็นล�าดบั เพือ่ให้ชีแ้จงว่าทางใด 
ถูกหรือผิด เพราะว่าการท�าสมาธน้ีิเราจะได้รู้สิง่ทีใ่หม่ ไม่เคยรู้ไม่เคยเหน็  
ถ้าเราปล่อยไปตามนั้นจะหลงไป จึงต้องการครูอาจารย์มากยิ่งขึ้น



411

ถ.๔-ญ.๑ วานน้ีท่านอาจารย์พูดถึงเร่ืองฝึกสมาธิแล้วต้องพิจารณา การพิจารณา
ท�าอย่างไร?

ตอบ การพิจารณาแยกแยะสิ่งต่างๆ ว่ามีอะไรประกอบกันบ้าง เช่น ร่างกาย
มีส่วนต่างๆ อะไรรวมกันอยู่ ต้องใช้ปัญญาแยกแยะออก

ถ.๕-ญ.๑ นอกจากพิจารณาร่างกายแล้ว ใช้พิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ไหม?

ตอบ ได้ พิจารณาจากข้างนอกเข้าหาข้างใน หรือพิจารณาจากข้างในไปหา 
ข้างนอก ถ้าเข้าใจอาการของร่างกายและอาการของใจแล้ว

ถ.๖-ช.๔ วิธีท�าสมาธิของพระเยซู (Jesus Christ) กับของพระพุทธเจ้า ต่างกัน
หรือเหมือนกันอย่างไร?

ตอบ ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี อาจารย์ไม่อาจเอื้อมเอาพระเยซู
กับพระพุทธเจ้ามาชกมวยแชมเปี้ยนกันบนเวที เพราะศาสนาไม่มีอะไร
จะทะเลาะและตีกัน แต่คนเราที่เป็นบริษัทของคริสต์และพุทธต่างหาก 
ชอบทะเลาะตกีนัด้วยฝีปาก เพราะดือ้ ไม่ปฏิบตัติามศาสนาน้ันๆ ศาสดา
องค์ใดสอนไว้อย่างไรก็เหมือนท่านให้ทางเราเดินดีแล้วด้วยเมตตา  
เราควรจะระลกึถงึคุณของท่าน เปรียบเหมือนเราจะเดนิทางไปสูจุ่ดหน่ึง 
เราตั้งต้นเดินทางที่เรารู้ แล้วไปถึงที่เราไม่รู้เราก็ถามผู้รู้ๆ ก็บอกทางให้  
เรากเ็ดนิไปอกี พอถงึทีไ่ม่รู้ กถ็ามไปอกีจนกระทัง่ถงึจุดหมายปลายทาง 
ผู้ที่บอกทางให้เราทุกคนมีบุญคุณแก่เรา เราควรจะระลึกถึงคุณท่าน

  พระพทุธเจ้าท่านเหน็ประจักษ์ในธรรมและวธิกีารฝึกของท่าน ดังน้ัน 
ท่านจึงไม่จนมุมแก่พุทธบริษัท ท่านพร้อมที่จะช่วยโลกให้พ้นจาก
อนัตรายต่างๆ ได้ด้วยพระอบุายทีเ่ตม็ไปด้วยพระเมตตา รวมความแล้ว
ทัง้สองศาสนาท่านสัง่สอนคนให้ดด้ีวยเมตตาเหมือนกนั จะต่างกนัอยูบ้่าง 
ก็ความสามารถที่อาจแหลมคมต่างกัน ศาสนาจึงอาจมีความหยาบ
ละเอียดต่างกันไปตามผู้เป็นเจ้าของศาสนา
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ถ.๗-ช.๕ การท่อง “พุทโธ” นั้น ท่องไปเฉยๆ หรือต้องท่องพร้อมกับหายใจเข้า-
ออกด้วย?

ตอบ แล้วแต่เจ้าของจะชอบ ท�าได้เป็น ๓ ทาง คือ

  ๑. เราภาวนา “พุทโธๆๆๆ” ถี่ๆ จนจิตนิ่งกับพุทโธก็ได้

  ๒. เราท่อง “พุทโธ” ตามลมหายใจเข้า หายใจออกก็ได้

  ๓. เราจะภาวนา “พทุ” พร้อมกบัลมหายใจเข้า  “โธ” พร้อมกบัลมหายใจ 
ออกก็ได้ 

  ส�าคัญอยู่ที่สติให้รู้อยู่กับงานที่ท่านตั้งให้จิตท�า และไม่ต้องคาด 
จะเอาผลในขณะทีท่�า เม่ือสตกิบังานสบืต่อกนั ผลจะเกดิข้ึนเองโดยล�าดบั 
ของการท�าภาวนา

ถ.๘-ญ.๒ ขอให้ท่านอธิบายสติในชีวิตประจ�าวัน

ตอบ สติเป็นธรรมจ�าเป็นในที่ทั้งปวง ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะท�าอะไร  
อยูท่ีไ่หน กริิยาทัง้ปวง เราจะปฏบิตัไิด้แค่ไหน พระพทุธเจ้ามพีระประสงค์ 
ให้เรามีเงินเป็นล้านๆ แต่ตวัเราเองจะมีได้แค่ไหนน้ัน เกีย่วกบัความสามารถ 
ของแต่ละคน ความมีสติอยู่กับตัว ท�างานไม่พลาด วิธีนั่งสมาธิจะนั่ง
แบบไหนก็ได้ ส�าคัญที่สติจดจ่ออยู่ในงานอันเดียวนั้น

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๕ น.



413

วันศุกร์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

 ณ ธัมมปทีปวิหาร วันนี้ไม่มีการประชุมฟังธรรมซักถามปัญหาแต่ประการใด 
เพราะท่านอาจารย์มหาบวั ญาณสมัปันโน กบัท่านปัญญาวฑัโฒ ได้รับนิมนต์เข้าร่วม 
ประชุมกับคณะกรรมการบริหาร THE ENGLISH SANGHA TRUST, 
LTD.;DHAMMAPADIPA VIHARA ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ ๕ คน แต่ปัจจุบนัน้ี 
คงเหลือเพียง ๓ คน คือ

 ๑. Professor Maurice WALSHE
  Essex, England
 ๒. Mr.George SHARP
  The Secretary, Dhammapadipa Vihara, Hamstead, London
 ๓. Mr.Alan JAMES

 ค�่าน้ี ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ และม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ไปสนทนากับ  
Mrs.Freda WINT มารดาของ Mr.Benedict WINT, ท่านอภิเจโต (George 
R.CHERRY) กับโยมมารดาของท่าน คือ Mrs.L.G. CHERRY, Toronto, 
CANADA

 ครั้นเวลา ๒๐.๐๐ น. ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ และ ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี  
เดินข้ามฟากจากธัมมปทีปวิหาร ไปรับประทานอาหารร้านแขก สักครู่ PROF. 
WALSHE ได้เดินเข้ามาน่ังรับประทานอาหารด้วย และเล่าว่า วนัน้ีคณะกรรมการของ 
THE ENGLISH SANGHA TRUST, LTD. มีมติว่า ธัมมปทีปวิหารจะไม่รับ 
พระภิกษุอื่นใดตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป นอกจากภิกษุที่ท่านอาจารย์มหาบัวกับท่าน 
ปัญญาวัฑโฒแนะน�ามาเท่าน้ัน โปรเฟสเซอร์มอรีซ วอลช์ (Maurice WALSHE) ผู้น้ีเคย 
ไปจ�าศีลภาวนาที่วัดป่าบ้านตาด อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่กับท่านอาจารย ์
มหาบวั ญาณสมัปันโน มาแล้ว ได้แสดงความปรารถนาจะไปกรุงเทพฯ เพือ่ไปวดัป่า 
บ้านตาดอีก
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การอธิบายธรรม

วันเสาร์ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

เริ่มเวลา ๑๘.๑๕ น.

ท่านอาจารย์... “ในพระพุทธศาสนา ท่านแสดงธรรมไว้เป็น ๓ ภาค คือ

 ๑. ภาคปริยัติ ได้แก่ การศึกษาเพื่อความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีปฏิบัติ

 ๒. ภาคปฏบิตั ิได้แก่ เมือ่ได้รับการศกึษาแล้ว กต็ัง้หน้าปฏบิตัติามทีท่รงสอนไว้

 ๓. ภาคปฏิเวธ ได้แก่ ความรู้ ผลส�าเร็จจากการปฏิบัติ รู้แจ้งแทงตลอด

 ในคร้ังพุทธกาล พระพุทธเข้าไม่ได้สอนสาวกมากถึงกับสอบช้ันตรี ช้ันโท  
เป็นเปรียญ กนัอย่างสมยัน้ี แต่เป็นเรียนเพือ่ปฏบิตั ิผู้ทรงพระไตรปิฎกได้ก็มอียูไ่ม่น้อย  
แต่ไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูตนข้ึน แต่เป็นความรู้ความเข้าใจที่เรียนไป
เพือ่ท�าให้ยิง่ๆ ขึน้ในวาระต่อไป พระพทุธเจ้าทรงสอนสาวกทกุคนให้พจิารณา “เกศา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ” คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อันเป็นสิ่งที่มีในตัวเราแล้ว  
แต่เราเองไม่สามารถจะทราบว่าสิง่เหล่าน้ีเกดิ-ดบัๆ แปรปรวนไปตามความจริงของเขา  
เพื่อได้ทราบความที่เป็นจริงที่เขาประกาศตัว เม่ือสิ่งเหล่าน้ีแสดงตัวขึ้นมาในสภาพ 
ที่ไม่ชอบใจก็เกิดความไม่สบายใจ ถึงกระน้ันคนก็ยึดถือว่ามันเป็นสมบัติของตน  
จนปัจจุบนัน้ีต้องมกีารตกแต่งบ�ารุงรักษากนัต่อไปอกีไม่มปีระมาณ ทีท่รงสอนอย่างน้ี 
ก็เพื่อให้เราไม่รู้สึกเดือดร้อนในเมื่อสิ่งเหล่านี้แสดงผิดปกติขึ้นมา

 เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น้ีมปีริมาณ อาการแปรสภาพไปเร่ือยๆ ไม่เลอืกชาติ  
ชัน้ วรรณะ ผู้ศกึษาย่อมรู้จริงได้เพราะตดิอยูท่ีต่วัเรา การเกดิ แก่ ปรวนแปร มทีกุข์  
ล�าบาก และทกุข์ในจิตใจคน พระพทุธเจ้าก็ทรงสอนพระสงฆ์สาวกทกุรูปด้วยกรรมฐาน ๕ น้ี  
แล้วก็ส่งไปบ�าเพ็ญในป่า ให้ศึกษา “เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ” นี้โดยอนุโลม คือ 
พจิารณาเรียงไปตามล�าดบั แล้วปฏโิลมคอืพจิารณาย้อนทวนขึน้มาตามล�าดบั พระสงฆ์ 
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สาวกไปปฏิบัติตามภูเขา ในถ�้า ในเหว ตามแต่จะสะดวกสบายแก่ท่านผู้บ�าเพ็ญ  
โดยยดึกรรมฐาน ๕ เป็นต้นน้ีเป็นหลกับ�าเพญ็เพยีร จนเกดิความรู้แจ้งทัง้กายและจิต

 ที่ได้เรียนกับพระพุทธเจ้าน้ันเป็นภาคปริยัติ ก�าจัดความโง่เขลาเกี่ยวกับสิ่งที ่
ตัวเรามีอยู่ในสกลกายของเราเอง 

 ภาคปฏิบัติก็ได้แก่ การนั่งสมาธิ เดินจงกรม พิจารณาสิ่งทั้ง ๕ นี้เป็นประหนึ่ง
หินลับปัญญาให้คมกล้าจนรู้ความจริงต่างๆ ก็เกิดความฉลาดขึ้นมาในใจ แม้สมาธิ
เกิดขึ้น ท�าให้ใจสงบ เย็น ก็ชื่อว่าผลปรากฏ

 ภาคปฏิเวธธรรมนั้น คือความรู้แจ้งแทงทะลุในสัจธรรมทั้งหลาย จนถึงวิมุตติ
หลุดพ้นโดยสิ้นเชิง ธรรมทั้งสามมีความจ�าเป็นต่อเน่ืองกันอย่างแยกกันไม่ออกมา
ตลอดสาย ผู้มุ่งผลจากธรรมจึงควรปฏิบัติตามไม่ให้บกพร่อง ผลจะเป็นที่ประจักษ์
อย่างพึงใจไปทุกสมัย

 สิง่ทีท่่านสอนครัง้พทุธกาลจนถงึปัจจุบนัน้ีไม่มเีปลีย่นแปลง ผู้เรียนและปฏิบตัิ
จึงควรทราบว่า คือค�าสอนให้เราทราบว่าจะปฏิบัติต่อร่างกาย จิตใจ ของเราอย่างไร 
ตอนที่เกิดเกลียด โลภ โกรธ หลง เพราะมันย่อมจะเกิดไม่ทราบกี่พันครั้งในชีวิต 
ท�าให้เรารู้สกึว่าเป็นทกุข์ เป็นภยั เพราะความไม่รอบคอบ ไม่ระวงัความคิดความปรุง
ของใจ เราต้องศึกษาให้รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรจึงเกิดให้โทษหรือให้คุณ ปฏิบัติศาสนา 
กค็อืปฏิบตัทิีต่วัเราน่ีเอง ให้เป็นไปในทางทีใ่ห้ความสงบเยน็ใจ ให้คณุแก่ตนๆ มากขึน้  
สมกับศาสนาสอนคนให้ฉลาดในการรักษาตนให้พ้นภัย”
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ตอบค�าถาม วันเสาร์ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

ถ.๑-ช.๑ เรื่องจิตไม่ตาย อยู่ถาวร ที่ท่านอธิบายวานนี้ ท�าให้เข้าใจว่า ยืนยันว่า 
จิตเหมอืนกบั SOUL วญิญาณในคริสตศาสนา ขอให้ท่านชีแ้จงเพิม่เตมิ  
จุดนี้อีกสักหน่อย?

ท่านถาม SOUL เป็นอะไร?

ช.๑ SOUL ต้องสัมพันธ์กับพระเจ้า คนหนึ่งมี SOUL หนึ่ง ตายแล้ว 
SOUL ไปรออยู่จนพระเจ้าพิพากษา แล้วก็ไปสวรรค์หรือไปนรก

ตอบ จิต มโน วญิญาณ ในขนัธ์ ๕ ได้แก่ ตวัรู้ คอื จิตใจ วญิญาณ ความรู้สกึ  
จากการรู้สัมผัสของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สิ่งเหล่านี้ เกิด-ดับๆๆ 

  แต่ปฏิสนธิวิญญาณ เป็นจิตที่ไปเกิดในที่ต่างๆ ในลักษณะต่างๆ  
ไม่เหมอืนกนั เพราะจิตนี้มีพืชพันธุ์ติดไปคือกรรมที่ท�าไว้ ส่งให้ไปเกิด
ต่างๆ กันได้ 

  ในพระพุทธศาสนาอธิบายว่า สัตว์เกิดมาไม่เหมือนกันเพราะ
ปฏิสนธวิญิญาณหรือจิต ในวญิญาณหรือจิตน้ีมีสภาพเป็นอนิจจัง ทกุขงั  
อนัตตาอยู ่กรรมเป็นเคร่ืองบงัคบัให้เป็นไป ต่อเม่ือได้ช�าระฟอกจิตดวงน้ี 
ให้บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส ปราศจากกรรม อันจะติดไปกับจิตดวงนี้  
จิตน้ันกบ็ริสทุธิ ์รู้ตวัเองว่าไม่ไปเกดิอกี และเป็นวมิตุตพ้ินจากกฎอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา อย่างเด็ดขาด

  ถ้าจิตหรือปฏิสนธวิญิญาณ ยงัไม่บริสทุธิอ์ยูต่ราบใด ยงัต้องอยูใ่นกฎ 
ของอนิจจัง ทกุขงั อนัตตา จิตน้ีละเอยีดยิง่นัก จะเป็นอนัตตาได้อย่างไรน้ัน  
ขอเปรียบกับการหาความว่าง ดังนี้
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  สมมตุว่ิามผู้ีบอกชายคนหน่ึงให้ไปดหู้องน้ีซว่ิางไหม? ในห้องน้ีไม่ม ี
ของอะไรอยูเ่ลย ชายคนน้ีกเ็ข้าไปในห้องน้ันแล้วบอกว่า ห้องว่าง แต่ผู้สัง่ 
บอกว่า จะว่างได้อย่างไร กท่็านไปยนืขวางอยูก่ลางห้องทัง้คน เช่นน้ี ชายน้ัน 
ก็รู้สึกตัวถอยออกมาอยู่นอกห้อง ห้องจึงว่างจริงๆ

  จิตที่ถอนอัตตานุทิฏฐิออกโดยสิ้นเชิง ไม่มีสมมุติเหลืออยู่แม้นิด  
จึงเรียกว่าจิตว่าง หรอืจิตบริสทุธิ ์ได้เตม็ภมู ิเพราะอตัตาและอนัตตาไม่มี
ในจิต จิตพ้นจากธรรมทั้งสอง คืออัตตาและอนัตตาอย่างตายตัวแล้ว

ถ.๒-ญ.๑ ทุกขังเป็นอะไร?

ตอบ ทกุข์มีอยูก่บัทกุคน ถ้าพดูตามหลกัธรรม ทกุข์เป็นของจริง ทกุคนมีทกุข์  
ใจเราไม่เหน็ตามความจริงกแ็ย้งกบัทกุข์เสมอ จิตหลงไม่รู้ความจริงกท็กุข์  
ต้องหาทางแก้ ตัวเองหาทางแก้ไม่ได้เพราะไม่รู้ต้นเหตุของทุกข์ ทุกข์ก็ 
กลายเป็นเรา เรากเ็ป็นทกุข์อยูร่�า่ไป ทัง้ทีท่ราบหรือไม่ทราบว่าทกุข์คืออะไร  
เป็นอะไร ที่ว่าทุกข์เป็นอะไรนั้นกรุณาสังเกตดูขณะเราเป็นทุกข์นั้นทุกข์
เป็นอะไร และจะไปถามใครให้รู้ ถ้าเราผู้เป็นทกุข์ไม่รู้ทกุข์เสยีเอง เพราะ
สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนไม่ล�าเอียง ถ้าอยากทราบก็ปฏิบัติตามทางของ
พระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ นั่นถึงทางทราบทุกข์แน่นอน ไม่เป็นอื่น

ถ.๓-ช.๒ “Intuition” เป็นอะไร เช่น เวลามีปัญหาอะไร คิดแก้เท่าไรๆ ก็ไม่ออก 
พอนอนหลับแล้ว ตื่นเช้าขึ้นมาความคิดแก้ปัญหาเกิดขึ้นเองและเป็น 
ทางแก้ที่ถูกต้องด้วย

ตอบ อย่างนี้ในวงผู้ปฏิบัติมีเสมอ แต่เป็นเรื่องภายในจ�าเพาะตน ไม่อาจพูด
ให้ใครฟังได้

ถ.๔-ช.๓ สงัสาระ ก็คอืความรู้ใช่ไหม? อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา กค็อืความรู้ เวลาฝัน 
ตัวความรู้นั้นก็ท�างาน
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ตอบ ในวงของนักปฏิบัติ สังสาระคือความรู้ เป็นการถูกต้องแล้ว จิตไม่หลง 
จะปลดเปลื้องปล่อยวางก็ตัวน้ี แต่ขอเตือนว่าที่ใช้ปัญญาพิจารณาจน
เข้าใจได้อย่างน้ี อย่าเพิ่งพอใจ เพราะอาจน�าเขวไปทีหลังได้ ต้องใช ้
ปัญญานี้อย่างมีด คือให้ใช้ทุกด้าน ด้านคมใช้กับตนเอง ตัด ถอดถอน 
ด้านสันใช้กับคนอื่น แต่มนุษย์เรามักใช้ด้านคมกับคนอื่น พอถึงเรื่อง
ของตัวเองใช้ด้ามหรือสัน 

  กอ่นที่ทราบว่าจิตเปน็ตัวสังสาระ ปัญญายอ่มพิจารณาสิ่งภายนอก
จนรู้แจ้งและปล่อยวางไปแล้ว จึงมาเห็นภัยในตัวการแห่งสังสาระแท ้
คือจิต เมื่อเห็นจิตเป็นสังสาระก็เรียกว่าเห็นแบบปฏิโลม คือย้อนกลับ
เข้ามารู้ตัวเอง และหมดปัญหาในขณะนั้น

  ต้องพิจารณาทั้งข้างนอกและข้างใน ข้างนอกนั้นมีสภาพแวดล้อม 
ดนิ น�า้ ลม ไฟ ข้างในน้ันคอืภายในจิตของเรา จะถอดถอนอะไรให้ทราบ 
เปรียบเหมอืนแก้วน�า้ตกแตก ต้องดตูามเร่ืองของมนั ถ้าเราไปปรุงว่าเป็น
ความผิดของใครที่ท�าตกแตกก็ร้อนใจ ถ้าเราเห็นว่ามันก็ไปตามสภาพ
ของมัน ปลดปล่อยใจเสยี กไ็ม่ต้องร้อนใจ มนักแ็ตกไปตามเร่ืองของมัน  
ส�าคัญจิตต้องหมุนให้ทัน

  สดุท้ายกรู้็ตวัผู้ปรุงคอืสงัขารน่ีแล คอืตวัก่อเร่ือง เร่ืองกย็ตุลิงทนัที  
ไม่สืบต่อก่อแขนงออกไปให้ยืดยาว

  การสนทนาธรรมวันนี้เต็มอรรถเต็มธรรม มีความรื่นเริงเป็นล�าดับ 
ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ และผู้ฟังควรจะมีภาคปฏิบัติด้วย การปฏิบัติเป็น
อย่างไร ก็น�าผลมาสู่ตนเอง ให้ได้รู้ได้เห็นเต็มที่ ถ้าน�าผลที่เราปฏิบัติ
มาเล่าสู่กันฟังและรายงานครูอาจารย์ จะแก้ไขหรือให้ความกระจ่าง  
ความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติ เพราะว่าแต่ละคนปฏิบัติแล้วได้ผลตามภูมิจิต
ภูมิธรรมของตนๆ ไม่เหมือนกัน จึงท�าให้ครูอาจารย์อธิบายไปเรื่อยๆ  



419

ช่วยให้ผู้ปฏิบตัมีิก�าลงัใจขึน้ได้ เพราะได้รู้ถงึผลปฏบิตัขิองตนและเพือ่น 
ผู้ปฏบิตัด้ิวยกนัน้ันอย่างหน่ึง และเพราะครูอาจารย์ทีรู้่แจ้งแทงตลอดแล้ว  
ท่านจะสามารถพดูให้ทะลปุรุโปร่งจนลกูศิษย์กไ็ด้ทะลไุด้หลดุพ้นไปด้วย 
ศาสนาไม่ใช่ “โมฆราช” เป็นของจริงแท้ สามารถท�าให้ปลดเปลือ้งทกุข์ได้  
แต่คนเราท�าศาสนาให้กลายเป็นเคร่ืองมือทะเลาะวิวาทกันไปก็มาก 
อาจารย์อยากอธิบายให้เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลเต็มที่ แต่สุดวิสัย เพราะ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ไม่ได้เรื่อง ต้องพูดโดยอาศัยผู้แปล

  เร่ืองวมิตุตน้ีิพระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้เตม็ที ่เพราะพระองค์ได้ทรงรู้
จริงๆ พระอรหนัตสาวกกไ็ด้รู้อย่างเดยีวกนั เลยไม่คดัค้านกนัและกนั และ 
ยกมาแสดงอย่างเดียวกัน แต่พวกเรารุมกันสงสัยหมด พระอรหันต ์
ทั้งปวงท่านไม่สงสัยเลย ท่านเห็นแล้วว่า “นิพพานัง ปรมัง สุขัง” 

  “นิพพานัง ปรมงั สญุญงั” ซึง่เราทัง้หลายเคยทราบอย่างโลกๆ คือ 
“สูญ” นั้น เราเข้าใจว่าหายไปหมด เช่น แก้วนี้มีอยู่ ถ้าใครเอาไปหรือ
แตกเสีย เราก็สูญแก้วนี้ไป นี่เป็นเรื่องของโลกสมมุติ 

  แต่ “สญู” แบบวมิตุต ิอย่างทีพ่ระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์สาวกรู้น้ัน
เป็นคนละอย่าง ความสขุจากความสญู คนธรรมดากไ็ม่เคยเหน็ เรากต้็อง 
สงสัยและปฏิเสธทั้งๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงน�าของจริงมาเสนอ แต่จิตของ
เราซึ่งยังไม่บริสุทธิ์ก็ยังรับไม่ได้ เข้าใจไม่ถึง เพราะจิตยังปลอมจึงยัง 
ไม่ยอมรับอารมณ์ของจริงได้

  เปรียบเหมือนอาหารที่ท�ามาอย่างวิเศษ พลัดตกลงไปที่ดินก็ไม่น่า 
รับประทานแล้ว ธรรมของพระพทุธเจ้าบริสทุธิ ์จิตคนสกปรกกรั็บกนัไม่ได้  
ไม่ด ีเมือ่ใดจิตกบัธรรมบรสิทุธิด้์วยกนักก็ลมเกลยีวกนัได้ พระอรหนัต์
ทั้งหลายท่านจึงไม่มีข้อข้องใจในวิมุตติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลย

ถ.๕-ช.๔ ที่ถือตัวตน นั้นมาจากอะไร?
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ตอบ มาจากตัวเอง สมมุติว่าถ้าเราจะตามหา “ม้า” เราไปพบม้าทั้งตัวแล้ว  
เรายงัไม่จับ กลบัต้องย้อนตามรอยมนัไปว่า จะเป็นม้าทีม่าจากทีน่ั่นใช่ไหม  
จะได้ประโยชน์อะไร หรืออกีนัยหน่ึงว่า ถ้าเราเดินไปถกูหนามต�า เราจะ 
ควรจะปฏิบัติอย่างไร เอาหนามออก ใส่ยารักษาดีหรือต้องค้นคว้าว่า
หนามอะไร มาจากไหน ถ้าเป็นอย่างหลัง แผลก็อาจเน่าลามจนต้อง
ตัดขาก็ได้ ถ้าเสียดายขาก็เอาแบบต้น ถ้าไม่เสียดายขาก็เอาแบบหลัง

ถ.๖-ญ.๒ หนามมคีวามเจ็บปวดด้วยหรือ เร่ืองอตัตาน้ันยากจะเข้าใจ ดฉัินกไ็ม่เข้าใจ 
ว่าอะไรที่จะน�าไปบอกให้คนรู้

ตอบ (ท่านนิ่ง ไม่ตอบเพราะไม่เกิดประโยชน์)

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๐ น.

การอธิบายธรรมวันอาทิตย์

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

 การนัดประชมุวนัน้ี นัดเวลา ๑๘.๓๐ น. ศ.นพ.อวย เกตสุงิห์ และ ม.ร.ว.เสริมศรี  
เกษมศรี ไปถึงธัมมปทีปวิหาร เวลา ๑๗.๐๐ น. ได้พบคนอังกฤษและคนไทยมาท�า
สมาธิอยู่ในวิหารแล้ว ท่านอาจารย์และพระฝรั่งอีก ๒ รูปนั้นลงมาเวลา ๑๗.๔๕ น. 
วันนี้สังเกตเห็นมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คนเต็มห้อง ถึงนั่งกับพื้นกันบ้าง

ท่านอาจารย์ “วันนี้จะอธิบายก่อน ตอบค�าถามทีหลัง จะไม่อธิบายยาว เกรงผู้แปล 
จะจ�าไม่ได้

 ค�าว่า “ศาสนา” น้ัน ถ้าจะเปรียบกับวตัถกุเ็หมอืนน�า้สะอาดบริสทุธิ ์จิตใจของเรา 
เหมือนวัตถุสิ่งหน่ึงที่ใช้สอยเป็นประจ�า ย่อมจะกระทบกับความสกปรกอยู่เสมอ  
ต้องช�าระซกัฟอกอยูเ่สมอ มฉิะน้ันกไ็ม่ควรใช้สอยต่อไปได้อกี จิตใจท�างานทัง้กลางวนั 
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กลางคนื คดิ พดู และกระท�าตลอดไป จิตจึงส�าคญัส�าหรับคน-สตัว์ การคิดการปรุง
เสมอ โดยไม่คดิว่าอะไรดหีรือไม่ดี กเ็ป็นภยัแก่ตวัเองหรือผู้อืน่ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องด้วย

 ศาสนาเป็นเสมือนน�้าซักฟอกช�าระจิตใจให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้าเป็นผ้าก็ใช้ 
นุ่งห่มได้ ถ้าเป็นบ้านเรือนเครื่องใช้ก็ใช้ได้ดี ไม่น่ารังเกียจ ถ้าไม่ล้างท�าความสะอาด
เสมอๆ กใ็ช้ไม่ดฉัีนใด จิตใจทีไ่ม่ดีก็ฉันน้ัน จิตใจทีซ่กัฟอกอบรมอยูเ่สมอ ย่อมเป็น
จิตใจทีผ่่องใส สะอาด สงบ เยน็ใจ  มีความเจริญ สมควรแก่ธรรม ไม่มสีิง่ใดในโลก 
ที่จะรองรับธรรมได้ดีเหมือนจิตใจ จิตใจเป็นภาชนะรองรับธรรม พระพุทธเจ้าทรง
บ�าเพญ็จนพระทยับริสทุธิ ์ธรรมกส็ะอาด พระทยักส็ะอาด ปราศจากมลทนิทีห่มองมวั
หรือเมาไปกบัโลกแล้ว ไม่ว่าชาตชิัน้วรรณะใด ท่านก็ทรงสอนเหมอืนกนัหมด ศาสนา
จึงไม่เป็นภัยแก่ใคร เช่นเดียวกบัน�า้สะอาดใช้ได้ทกุชาต ิช้ัน วรรณะ ไม่มีใครรังเกยีจ  
ศาสนาออกมาจากท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆ พระพุทธเจ้าเป็นมือแรกที่สะอาด พระสาวก 
ของพระพุทธเจ้าก็มือสะอาด มือที่ ๑ มือที่ ๒ สะอาด เพราะพระสงฆ์สาวกถึงความ
บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์กันแล้วทั้งนั้น ธรรมที่ประกาศสอนในสมัยนั้นจึงสะอาดและ
มีผลแก่ผู้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วย

 จากน้ันมากเ็ร่ิมมัวหมองเรือ่ยๆ มวัหมองเกีย่วกบัผู้เกีย่วข้องกบัศาสนา ศาสนา
ก็กลายเป็นที่จ้องมองไป โดยเห็นว่าเป็นข้าศึกระหว่างศาสนาที่ตนไม่ชอบ คนเกิด
ชอบศาสนานี้ รังเกียจศาสนานั้นขึ้นมา ซึ่งมิใช่ความมุ่งหมายของศาสนาหรือศาสดา 
ผู้สอนต้องการให้เป็นเช่นน้ัน ศาสดาทุกศาสนาไม่ต้องการให้คนเสียความสามัคคี  
การแตกแยกขัดต่อศาสนธรรม ท่านสอนให้มีความกลมเกลียวกัน ไม่สอนให้
แตกแยกความสามัคคี การแตกแยกขัดต่อศาสนา แต่เพราะใจมีโลกอยู่ภายใน  
โลกทีแ่ฝงอยูภ่ายในมอี�านาจท�าให้คนเป็นไปตามสิง่ทีแ่ฝงอยูน้ั่น ศาสนาจึงเป็นภยัแก่ 
ผู้ไม่ชอบ และเป็นคณุแก่ผู้ชอบ ระหว่างผู้ถอืศาสนาต่างกนัเลยเกดิขัดแย้งกนัข้ึน และ 
ดถูกูเหยยีดหยามศาสนาของกนัและกนั ศาสนาเลยกลายเป็นเคร่ืองมอื เป็นคูท่ะเลาะ
วิวาทกันได้ด้วยใจโสมมที่พาให้เป็นไป
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 ศาสนานั้นดีอยู่ เพราะสอนให้เป็นคนดีด้วยกัน ตามความรู้ความสามารถและ
เจตนาดีด้วยกัน เช่นเดียวกับเราส�าเร็จวิชาแขนงต่างๆ ไม่ใช่จากผู้สอนคนเดียวกัน 
เราเรียนวิชาน้ันจากครูคนน้ัน วิชาน้ีจากครูคนน้ี จะให้เหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้  
พระพทุธเจ้าทรงสอนให้เป็นได้ถงึขัน้พระอรหตัอรหนัต์ ถึงข้ันวสิทุธคุิณ เป็นวิสทุธบิคุคล 
และวิสุทธิจิต ใครมีภูมิเท่าใดก็สอนไว้เท่าน้ันตามสมรรถภาพของผู้สอน ผู้เรียนก็ 
รับไว้ได้ตามสมรรถภาพของผู้เรียนด้วยเหมือนกัน ดังน้ันเราจะสามารถประพฤติ
ปฏบิตัศิาสนาได้เพยีงไรก็แล้วแต่ความสามารถของเราด้วย จะให้ยิง่กว่าความสามารถ
ของผู้สอนและผู้ปฏิบัติย่อมไม่ได้ 

 ถ้าใครจะยึดเอาเน้ือธรรมวนัน้ีเป็นบทสนทนาธรรม กย็นิดีช้ีแจงตามสตปัิญญา
ที่จะท�าได้

 ในตัวเราทุกคนต่างก็มีความหวังอยู่กับใจของเราแล้ว ไม่ใช่คนสิ้นหวัง แต่ยัง 
ไม่แสดงออกให้ทราบ ความหวงัเคยส�าเร็จมาบ้าง ไม่ส�าเร็จบ้าง ยงัไม่ส�าเร็จบริบรูณ์บ้าง  
หลักธรรมในพุทธศาสนาท�าให้คนส�าเร็จเต็มตามความหวังอย่างเต็มภาคภูมิมาแล้ว  
ไม่ต้องพดูถึงคนสิน้หวงั เพราะเป็นคนไม่ตัง้ความประสงค์ไว้ให้ด ีกย่็อมพลาดหวงัไป  
ฉะน้ันเราจึงควรประพฤติตนให้มีความหวังไว้เสมอ หวังท�าตนให้เป็นคนดี มีการ 
ท�าทาน ศีล ภาวนา ตั้งแต่บัดนี้ วันนี้ วันหน้า ชาตินี้ ชาติหน้าต่อไป เราไม่ใช่คน
หมดทีพ่ึง่ทีอ่าศยั เรามีพระธรรมทีส่บืต่อกนัมา ธรรมชาตคิอืใจ มทีัง้สิง่ด ีชัว่ กลางๆ  
อนัมคีวามเสือ่มความเจริญได้ นักปราชญ์จึงได้พยายามฝึกจิตใจให้เป็นคนด ีถงึล�าบาก 
ก็จะสามารถเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย เพื่อยึดธรรมเป็นที่พึ่ง เป็นหลักของใจ  
ความหวังของใจจะได้สมบูรณ์เต็มที่ในกาลต่อไป

 ท่านผู้ใดข้องใจไหม ถามได้ จะเป็นธรรมที่แสดงวันน้ี หรือวันอื่นก็ถามได้  
จิตใจคนเราน้ันไม่สูญสิ้น เจริญได้ เสื่อมได้ ท�าให้บริสุทธิ์ได้ จิตบริสุทธิ์แล้ว  
ความสุขซึ่งไม่ใช่อย่างโลกๆ ผู้ปฏิบัติจะได้รับกับตนเองว่า เป็นความสุขอย่างไร  
แค่ไหน”
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ค�าถาม-ค�าตอบ

ถ.๑-ญ.๑ จิตเป็นความรู้สึกผิดชอบของคน จิตพักอยู่ที่หัวใจ ใช่หรือไม่?

ตอบ ใช่ เป็นธรรมชาติรู้สึกประจ�าตน รู้สึกผิดชอบของคน ของสัตว์ ท่านว่า
จิตอาศัยอยู่ที่หทัยวัตถุอันเป็นศูนย์กลางของร่างกาย แต่พึงทราบว่าจิต
เป็นนามธรรม สกัแต่รู้ ไม่ใช่วตัถ ุแม้อยูใ่นหทยัวตัถุกไ็ม่เหมือนไข่หรือ
ผลไม้อยู่ในกระป๋อง จึงเป็นสักว่าอยู่เท่านั้น คาดได้ยาก เดาล�าบาก

ถ.๒-ช.๑ นั่งสมาธิแล้วมีความเจ็บปวด จะแก้อย่างไร?

ตอบ วิธีแก้มีหลายอย่าง เช่น 

  ๑. นอนดีกว่า หันเข้าพึ่งหมอนเป็นสรณะ
  ๒. เม่ือปวดเจ็บเพราะน่ัง ก็ลุกขึ้นเดินจงกรม เปลี่ยนอิริยาบถ  

ความเจ็บปวดก็หายไป
  ๓. พอเจ็บปวดขึ้นมาก็เพ่งพิจารณาว่าทุกข์ที่ตรงไหน ดูอาการของ

กาย ของจิต ของเวทนา จนเหน็ตามความจริงเสมอกนั ทกุขเวทนากด็บัหมด  
หรือจะเหน็ความจริงว่า ร่างกายส่วนน้ันๆ ของตนเป็นทกุข์ แต่จิตไม่ทกุข์  
เพราะฉะน้ันทกุข์จึงไม่สามารถบงัคบัจิตได้ จิตตัง้มัน่คง อาการกถ็งึทีส่ดุ  
ยุติลงเอง

  ถ้าเชื่อตนเองได้ว ่าวิธีที่ต ่อสู ้กับทุกข์ด้วยการพิจารณาเป็นวิธ ี
ยอดเย่ียม เราควรแยกแยะทกุข์ออกเป็นภายนอกภายใน แต่การบ�าเพญ็
เพยีรน้ันมคีวามเจ็บปวดจริงๆ ราวกบักระดูกทกุชิน้จะหลดุจากกนั หรือ
ร้อนราวกับไฟทั้งกองเผาลน เราต้องการทราบความสามารถของตน  
แต่กต้็องต่อสูก่้อนจึงจะรู้ว่าจิตของเราสามารถแค่ไหน ทกุขเวทนาไม่รู้ว่า
มนัเป็นอะไรกนัแน่ เป็นทกุข์ สมทุยั นิโรธ หรือมรรค สตปัิญญาต้องคดิค้น 
ค้นได้ส�าเร็จกด็บัทกุข์ได้ เหมอืนไฟไหม้ดนิปืน แล้วกด็บัพึบ่ไป เหลอืจิตใจ 
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ฉะน้ัน ให้เอาทกุขเวทนามาพจิารณาว่าทกุข์ในขณะจะแตกดับน้ันคอืทกุข์ 
ตัวไหน ความจริงทุกข์ เกิด-ดับๆๆ ไป จิตใจไม่ปรากฏว่าตัวตาย  
จิตยิ่งเด่นและสงบลงอย่างผิดคาดหมาย แต่พวกกลัวตายจะยิ่งได้ตาย 
จึงควรเอาจิตตภาวนาน้ีไปปฏิบัติ แต่เป็นเร่ืองยากมากกว่าวิธีธรรมดา
แบบหลับๆ ตื่นๆ ซึ่งผลไม่ค่อยมีเท่าที่ควร

ถ.๓-ช.๒ วิธีอย่างนี้ใช้แก้ปัญหาอื่น เช่น ความฟุ้งซ่าน ได้หรือไม่?

ตอบ ความทุกข์จากการเจ็บปวดเป็นทุกข์ของธาตุขันธ์ ความฟุ้งซ่านเป็นทุกข์
เหมือนกนั แต่เป็นความทกุข์ทีเ่กดิจากใจ เพราะสมุทยัเป็นเหต ุจะระงับ
ด้วยวธิดีงักล่าวกไ็ด้ นักปฏบิตัท่ิานเคยปฏบิตัจินได้ผลอย่างพงึใจมาแล้ว 
ผู้ต้องการผลอันเยี่ยมจึงไม่ควรขยะแขยงต่อวิธีน้ี ซึ่งเป็นวิธีที่ต้านกับ 
กลมายาของกิเลสได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ

ถ.๔-ช.๒ ตัณหาเป็นที่เกิดของทุกข์ใช่ไหม?

ตอบ ทุกข์อย่างไรเป็นตัณหา อย่างไหนไม่เป็นตัณหา ต้องพิจารณาอีก คือ
ความอยากให้ทกุข์หายไปเฉยๆ เป็นตณัหา แต่ถ้าอยากรู้เหตผุลว่าทกุข์
เป็นอะไร มอีะไรเป็นเหต ุจะดบัทกุข์ได้อย่างไร น่ีเป็นมรรค ความอยาก
ในทางทีจ่ะปลดเปลือ้งทกุข์ หนัไปหาทางสนัตสิขุ ไม่ใช่ตณัหา เป็นมรรค

ถ.๕-ช.๓ สติกับสมาธิเป็น ๒ ขั้นของมรรค ๘ ดูเหมือนจะเป็นขั้นที่ ๗-๘ สติกับ 
สมาธิในมรรค ๘ ต่างกันอย่างไร?

ตอบ สติเป็นตัวก�ากับจิต สมาธิอาศัยสติควบคุมจนจิตตั้งตรงอยู่ได้ เกิดเป็น 
ความสงบขึน้หลายคร้ัง คือคร้ังแรกเป็นขณิกสมาธ ิสงบช่ัวครู่แล้วกถ็อน  
ต่อมาสงบลกึขึน้หน่อย เป็นอปุจารสมาธ ิต้องอาศยัสตคิวบคมุ จนกระทัง่ 
ปัญญาเข้ามาพิจารณา ปัญญาก็ต้องอาศัยสติจึงจะพิจารณาสิ่งต่างๆ 
ได้ตลอด และสติก็เป็นมหาสติ ปัญญาก็เป็นมหาปัญญา ได้ถ้ามีสติ
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เข้าควบคุม จิตที่มีโทษอยู่ อาศัยสติเป็นเครื่องป้องกันแก้ไขโทษในจิต   
ถ้าจิตสงบเป็นอิสระ ไม่มีกิเลสฟุ้งแล้ว ก็ไม่ต้องแก้ไขในขณะนั้น จิตก็ 
สงบอย่างแนบแน่น เป็นอัปปนาสมาธิ พูดตามภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้

  การฝึกหดัเบือ้งต้นล�าบาก ประการหน่ึงยงัไม่เคยท�า ไม่เคยเหน็ผล
ของการท�ามาบ้าง ต้องอาศยัสตบิงัคบั เป็นการฝืนใจเราด้วยเหตผุล พอผล 
เริ่มปรากฏในจิตแล้ว ความสนใจ ความมีแก่ใจ ความพยายามจะค่อย 
ตามมา ยิง่ปรากฏผลมากน้อยเพยีงไร กย็ิง่อยากเหน็ผลทีแ่ปลกประหลาด 
ยิ่งๆ ขึ้นไป ความเพียรก็ตามมาเอง ธรรมเครื่องให้ถึงความส�าเร็จ คือ  
อทิธบิาท ๔ มีฉันทะ-ความพอใจ, วริิยะ-ความเพยีร. จิตตะ-ความชอบใจ  
ฝักใฝ่, และวิมังสา-คือการใคร่ครวญ ต่างมีก�าลังมากข้ึนตามๆ กัน  
จนสามารถยังผู้บ�าเพ็ญให้ถึงจุดที่มุ ่งหมายได้โดยไม่มีอุปสรรคมา
กีดขวางได้

ถ.๖-ญ.๑ เมื่อท�าสมาธิได้แล้ว จะถึงเวลาที่ผู ้ปฏิบัติไม่ต้องน่ังภาวนอีกต่อไป 
หรือคะ?

ตอบ ก่อนที่เราจะอ่านหนังสือออก เราต้องพากเพียรเรียนและสะกดเป็นค�า 
หัดเขียนใช่ไหม? พอเราจะเขียนค�าว่า “ท่าน” ก็ต้องว่า “ท่ า น” ต่อมา 
เขียนได้ไว พอนึกถึงท่านก็เขียนได้โดยไม่ต้องท่อง ท่าน เมื่ออ่านเขียน
ได้แล้ว ผู้นั้นเลยหยุดอ่านหยุดเขียนกระนั้นหรือ?

  การฝึกสมาธกิเ็หมือนกนั ตอนแรกต้องใช้สตคิอยควบคมุ บงัคบัให้ 
ต้องท�า ท�าไปๆ ผู้ปฏิบัติจะได้ผล พบผลต่างๆ เอง และเกิดความ
คล่องแคล่วช�านิช�านาญข้ึน เมื่อท�าสมาธิและพยายามถอดถอนกิเลส
จนหลุดพ้นแล้วเม่ือไร ท่านผู้หลุดพ้นก็ยังท�าสมาธิอยู่ต่อไป แต่ไม่ใช ่
ท�าความเพียรเพื่อปลดเปลื้องกิเลสกันอีก เพราะกิเลสหมดไปแล้ว  
เวลาพกันอนหลบัท่านก็หยดุ เวลาตืน่ขึน้ สตกิบัปัญญากใ็ช้ในกจิการต่างๆ  
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ตลอดการท�าสมาธภิาวนาต่อไปไม่ทอดทิง้งานทีเ่คยท�า เหมอืนผู้รู้หนังสอื 
อ่านเขยีนได้มาก กอ่็านเขยีนไปเพือ่เป็นประโยชน์ต่างๆ ยิง่ขึน้ มิได้หยุด 
ไปเลยเพราะความที่เขียนได้อ่านออกเพียงเท่าน้ัน การท�าสมาธิภาวนา
ของผู้สิน้กเิลสแล้วกเ็ช่นกนั จ�าต้องท�าไปเพือ่วหิารธรรม ความอยูส่บาย
ในทิฏฐธรรมที่ธาตุขันธ์ยังครองตัวอยู่

ถ.๗-ญ.๑ เวลาไม่สงบใจ ขอท่านให้ค�าแนะน�าว่าจะแก้อย่างไร?

ตอบ ธรรมดาของผู้ปฏิบัติ ก็เหมือนที่อธิบายมาแล้ว จะต้องใช้วิริยะมาก  
จนเกดิความสงบ และใช้สตปัิญญาแก้สิง่ขดัข้องตามความเหมาะสมของ
การปฏิบตั ิจนกระทัง่ผู้ปฏบิตัทิราบด้วยตนเองว่า พร้อมทีจ่ะหลดุพ้นไป 
ไม่ต้องเกดิอกีแล้ว เพราะธรรมเป็นความเสมอภาค และพร้อมทีจ่ะแสดง
ผลมากน้อยแก่ผู้ปฏบิตัอิย่างแท้จริงอยูเ่สมอ  พระพทุธเจ้าและพระสาวก  
ในพระไตรปิฎกก็บอกว่าท่านต้องบังคับพระองค์ตั้งความเพียรเป็น 
อนัมากจนกระทัง่ได้ตรัสรู้ นับแต่น้ันจนเสด็จเข้าปรินิพพาน พระพทุธเจ้า
และพระสาวกท่านกย็งัเข้าสมาธแิละนิโรธสมาบตั ิซึง่เป็นการอยูส่ะดวก
สบายระหว่างขันธ์กับจิต ที่เรียกว่าเป็น “วิหารธรรม” จนถึงเวลาที่จิต 
จะแยกออกจากร่างกาย ซึ่งจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว เข้าสู่นิพพาน
อันเป็นบรมสุข สิ้นกังวลโดยประการทั้งปวง

  ตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าปรินิพพานท่านก็ท�าสมาธิ คือ  
เข้าปฐมฌานไปโดยล�าดบั ถงึสญัญาเวทยตินิโรธสมาบตั ิแล้วถอยกลบั
ลงมาปฐมฌาน แล้วทรงเข้าปฐมฌานจนถึงจตุตถฌาน จึงปรินิพพาน 
ระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานต่อกัน

 เพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงท�าและรู้เห็นได้ถึงขั้นสูงสุด ดังน้ีพระสาวก
ทั้งหลายก็ได้พากเพียรท�าตาม จนได้บรรลุผลเป็นพระอรหันต์ตาม 
พระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าทรงค้นพบพระธรรมจนได้ตรัสรู้และทรงถอืเป็น 
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ธรรมเคร่ืองพร�่าสอนหมู่ชนจนวันเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน เราทั้งหลาย
จึงได้ลงใจนับถือ

 “พุทธัง สรณัง คัจฉามิ”   ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

 “ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ”   ถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง

 “สังฆัง สรณัง คัจฉามิ”   ถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง เรื่อยมาในฐานะเป็น 
พุทธบริษัท มิได้ยกเอาบุคคลใดมาเป็นสรณะอย่างสนิทใจเหมือน
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์องค์วิเศษเหล่านี้เลย

ถ.๘-ญ.๑ วิปัสสนาไม่เข้าถึงฌาน จริงไหม?

ตอบ พระพุทธเจ้าก็ทรงเข้าฌานสมาบัติ พระสาวกก็เพียรช�าระกิเลสจนถึง
ความบริสุทธิ์ เป็นพระอรหัตอรหันต์ ๔ ประเภท ซึ่งความบริสุทธิ์ของ
พระอรหันต์ ๔ ประเภทนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน แต่จิตท่านมีคุณพิเศษไป 
ตามนิสยัวาสนา ดงัทีไ่ด้รับความยกย่องทางเอตทคัคะต่างๆ กนั เมือ่ขนัธ์ 
กับจิตยังไม่แยกจากกัน ท่านก็เข้าสมาธิสมาบัติไปตามอัธยาศัยที่ถนัด
ต่างๆ กนัจนถงึวาระสดุท้าย “ฌาน” เป็นสถานทีพ่กัใจ ส่วน “วปัิสสนา” 
เป็นการพิจารณาสภาวธรรมเพื่อรู้แจ้งตามความเป็นจริง และปล่อยวาง 
ไปโดยล�าดับ กระทั่งหมดสิ้นสิ่งที่ควรปล่อยวาง จึงถึงความบริสุทธิ์ 
หลุดพ้น ส่วนการที่วิปัสสนาจะเข้าถึงฌานหรือไม่น้ัน เป็นเร่ืองของ 
โมฆบุรุษจะลูบคล�ากันไปตามวิสัย จึงไม่ขอเกี่ยวข้อง

ถ.๙-ญ.๑ ไม่ทราบว่าอาการเข้าฌานนั้นเป็นอย่างไร

ตอบ อย่าไปกังวลกับฌาน ฌานเป็นเพียงผลพลอยได้ในการปฏิบัติ ไม่ควร
เอามาเป็นอารมณ์ การมุ่งฝึกหดัเพือ่ตดักเิลสให้ขาดจากใจเป็นสิง่ทีค่วร
สนใจอย่างยิ่ง
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ถ.๑๐-ช.๔ จิตหมายความว่ากระไร?

ตอบ ๑. วิญญาณในขันธ์ ๕ นั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้น เมื่อมีสิ่งภายนอกมา
สัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเรา เมื่อสัมผัสจิตก็รู้ แล้วก็ดับไป 
อันเป็นเรื่องเกิดๆ ดับๆ

 ๒. ความรู้เป็นพื้นๆ นี้เป็นจิต จะไปก่อภพก่อชาติ ไปเกิด ณ ที่ใด  
ก็แล้วแต่สิ่งที่แทรกอยู่ในจิต

ถ.๑๑-ช.๔ จิต กับ ปัญญา เป็นอันเดียวกันใช่ไหม?

ตอบ จิตกบัปัญญาเป็นคนละอนั แต่สมัพนัธ์กนั มีทางทีจ่ะเป็นอนัเดยีวกนัได้  
ส�าหรับผู้ปฏิบัติจะพึงรู้โดยธรรมชาติตามล�าพังในขณะปฏิบัติตามหลัก
ทั่วไป สติ กับ ปัญญา เป็นธรรมเกิดและดับได้เช่นสิ่งทั่วไป จึงเป็น 
อันเดียวกับใจยังไม่ถนัด แต่เป็นของ “มรรค” หรือเครื่องมือแก้กิเลส
เพื่อความบริสุทธิ์แห่งใจต่างหาก

ถ.๑๒-ญ.๒ จะขอนั่งสมาธิพร้อมกับท่านอาจารย์นานๆ ได้ไหม?

ตอบ การนั่งสมาธินานๆ ส�าหรับผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วก็ไม่เป็นปัญหา แต่ผู้ที่มา
เริ่มเรียนใหม่ๆ จะให้นั่งนานๆ ไม่ได้ ดังนั้นต้องก�าหนดเวลาตามควร
แก่ความสามารถของตนๆ ส่วนจะน่ังพร้อมใครหรือไม่น้ันย่อมเป็นไป
ตามโอกาส ที่ส�าคัญควรน่ังตามอัธยาศัยโดยล�าพัง จะได้นานหรือไม่
เป็นอัธยาศัยของเจ้าของเอง

ถ.๑๓-ช.๕ อนัตตาต่างกับการไปเกิดใหม่อย่างไร?

ตอบ อัตตา-อนัตตา เป็นธรรมคู่กันตลอดจนสุดสายสมมุติ กระทั่งจิตพ้น
กเิลสแล้ว เป็นจิตเป็นบคุคลพเิศษไปแล้ว อตัตาและอนัตตากห็ายไปเอง  
ไม่ต้องถูกขับไล่ไสส่งใดๆ ทั้งสิ้น มีเฉพาะความบริสุทธิ์ของจิตล้วนๆ 
เป็นเอกจิต เอกธรรม ไม่มีสองกับสิ่งใดอีกแล้ว 
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  ค�าว่า อนัตตา เป็นธรรมไตรลักษณ์ ผู้ประสงค์ความบริสุทธิ์วิมุตติ
พระนิพพาน จ�าต้องพจิารณา “อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา” จนรู้แจ้งเหน็จริง
ในไตรลักษณ์นี้แล้ว จึงชื่อว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี เพราะพระนิพพาน
มิใช่อนัตตา จะบังคับให้มาอยู่กับอนัตตา ซึ่งเป็นไตรลักษณ์ และเป็น
ทางเดินเพื่อพระนิพพานได้อย่างไร

ปิดประชุมเวลา ๒๐.๑๐ น.

การอธิบายธรรมวันจันทร์

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

เริ่มเวลา ๑๘.๑๕ น.

ท่านอาจารย์... “ขณะจิตสงบมันก็อยากหลับเหมือนกัน ชอบกล คือขณะจิตสงบมัน
สบาย จิตไม่สงบไม่สบาย คิดโน้นคิดนี้ ไม่มีความสบายก็ไม่อยากหลับ พอจิตเริ่ม
สงบเข้า สงบเข้า ก็อยากหลับ คือจะได้ความสุขเพิ่มขึ้น เมื่อตะกี้นี้นั่งท�าความสงบ 
มันรู้สึกอยากหลับเหมือนกัน เป็นเพียงเราไม่ให้มันหลับ เพราะการหลับเป็นการ 
พักจิตด้วย พักร่างกายด้วย

 เวลาเราน่ังฟังเทศน์ ขณะท่านเทศน์ฟังมันเพลินในธรรมแล้วจิตจดจ่อใน 
ค�าเทศน์มอีารมณ์อนัเดยีว จิตค่อยสงบตวัลงไป ตอนน้ันชกัง่วงๆ จะเคลิม้หลบัไปกม็ี 
บางคนกต็�าหนิตนเองว่า “เอ น่ีเวลาอยูล่�าพงัคนเดยีวหรือพดูคุยกบัเพือ่นฝูง ไม่เหน็มนั
อยากหลบัอยากนอน เวลามาฟังเทศน์ท�าไมถงึอยากหลบัอยากนอน น่ังสปัหงกงกงัน  
มันมารมาจากไหนกันนี่”

 ก็จะมารอะไร จิตไม่เคยได้รับความสุขความสบาย พอได้รับกระแสของธรรม
กล่อมให้มีความสุขสงบสบายมันก็อยากหลับเท่านั้น จะมีมารมาจากไหน ความจริง
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เจ้าของเป็นมารก่อกวนเจ้าของเองทัง้วนัทัง้คนื ไม่ได้รับความสะดวกสบาย จนกระทัง่ 
จิตหลับไม่ได้เพราะไม่สงบ เราไม่ทราบ เหตุน้ีพอฟังธรรมในขณะที่ท่านแสดง  
จิตมีความสงบในขณะนั้นจึงอยากหลับ เราก็ว่ามันเป็นมาร ความจริงมันไม่ใช่มาร  
พอสบายเข้ากอ็ยากหลบักนัทกุคน น่ีหมายถงึผลข้ันทีจิ่ตพอให้สบายๆ แล้วอยากหลบั  
หมายถึงขั้นเริ่มแรกที่ได้รับการอบรม

 ถ้าจิตมีหลักฐานแห่งความสงบ แล้วมีงานท�าในขณะที่ฟังเทศน์ตามฐานะหรือ
ตามชั้นภูมิของจิตแล้วจะไม่ง่วง ถ้าท�าสมาธิก็จะเพลินไปทางสมาธิ ขั้นของปัญญาก็
จะเพลินไปตาม เวลาท่านเทศน์ใจเราจะคล้อยไปตาม ท�าให้เพลิดเพลินกับอารมณ์ 
แห่งธรรม เหมือนกับท่านช่วยบุกเบิกให้ เราก็ก้าวตามหลังไปเร่ือยๆ น่ีหมายถึง 
ขั้นวิปัสสนา ได้แก่ การไตร่ตรอง จิตก็เพลินไปตาม อย่างนั้นก็ไม่มีความโงกง่วง  
น่ีกล่าวถึงความโงกง่วงในเวลาเร่ิมแรกปฏิบัติ คือจิตของเราไม่อยากลงสู่ความสงบ 
พอจิตเริ่มสงบ จึงเป็นเหตุให้อยากหลับอยากนอน เพราะเป็นความสบาย

 การทดสอบหรือการพิสูจน์เรื่องศาสนา เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพุทธศาสนาซึ่งเป็น
ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ควรจะทดสอบกับใจของตนเอง ท่านสอนอย่างไรแล้ว
ให้น�าวิธขีองท่านไปปฏบิตัหิรือน้อมวธิทีีท่่านสอนน้ันเข้ามาปฏบิตัสิ�าหรับใจเราเอง คอื
ปฏิบัติต่อใจเราเอง ถ้าใจเราด�าเนินไปตามแนวทางที่ท่านสั่งสอนไว้นั้น ผลจะปรากฏ
เป็นอย่างไรเราจะทราบเองเป็นล�าดบั น่ีเป็นการพสิจูน์เร่ืองศาสนธรรมกบัใจเราเองว่า 
อนัใดจะเป็นของดขีองจริง อนัใดจะเป็นของปลอม เราจะทราบได้โดยล�าดบั โดยถอื 
หลักค�าสั่งสอนเป็นเคร่ืองพิสูจน์เพื่อทราบของจริงและของปลอมที่มีอยู่ในใจเราเอง 
ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นนอกจากใจเท่านั้น

 ส่วนมากเราไม่ทราบว่าเป็นของปลอม ปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่ทราบได้ 
ขณะที่เราไม่ทราบน้ันเราเข้าใจว่าเราดี เราเข้าใจว่าเราฉลาด ฉลาดกว่าค�าสอนใดๆ 
ฉลาดกว่าศาสนา ฉลาดกว่าพระพุทธเจ้า ฉลาดกว่าศาสดาองค์ใดๆ ที่น�าศาสนามา
สอนโลก น่ีเป็นความส�าคญัตนทัง้ๆ ทีเ่วลาน้ันก�าลงัโง่เตม็ที ่เราก�าลงัโง่เตม็ทีจึ่งท�าให้ 
ส�าคัญตนว่าฉลาดเต็มภูมิ เม่ือเราได้น�าหลักศาสนาเข้ามาประพฤติปฏิบัติ เป็นการ
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ทดสอบดูว่าอันใดจะจริงเพียงใด ปลอมแค่ไหน น่ันเราจะทราบได้ตามหลักธรรม 
ที่ท่านสอนไว้

 เบื้องต้นเรายังไม่สามารถก็เอาเพียงย่อๆ ก่อน หรือเอาวิธีสั้นๆ ง่ายๆ ดังที่ท่าน
สอนให้ภาวนา ก�าหนดอย่างไรที่เรียกว่า “ภาวนา”

 ตามหลกัทีศ่าสนาท่านสอนไว้ มอีบุายวธิต่ีางๆ กนัตามความถนัดของผู้จะปฏิบตัิ  
เพือ่ให้ได้รับความสงบเยน็ใจอนัเป็นผลข้ึนมาจากการปฏบิตั ิเช่น ก�าหนดอานาปานสติ  
ก�าหนดลมหายใจเข้าออก ให้มคีวามรู้สกึลมทีส่มัผัสเข้าออกโดยสม�า่เสมอ ไม่พลัง้เผลอ 
สต ิไม่ปล่อยจิตให้ส่งไปทีอ่ืน่ ท�าความเข้าใจท�าความรู้อยูก่บัลมเท่าน้ัน น่ีเป็นวธิหีน่ึง 
ที่จะทราบเร่ืองความจริงความปลอมของใจตนเอง เมื่อใจสงบเข้ามาก็จะเห็นความ
ปลอมของใจตนด้วย จะเห็นความจริงของตนด้วยในขณะเดียวกัน เห็นโทษทั้ง 
ความฟุ้งซ่านของใจที่ก่อกวนตนเองให้ได้รับทุกข์ด้วย เห็นคุณของความสงบเย็นใจ  
อันเป็นความสุขแก่ตนในขณะที่ใจสงบด้วย น่ีเป็นอันว่าเห็นทั้งโทษทั้งคุณไปใน 
ขณะเดียวกัน ส�าหรับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ต้องเห็นอย่างนี้ เพราะหลักพุทธศาสนา
เป็นเคร่ืองรับรองเหตุว่าถูกต้องแม่นย�า และผลเป็นที่พึงใจมาแล้วแต่พระพุทธเจ้า
พระองค์แรก

 น่ีเป็นวิธีหน่ึง เพียงวิธีหน่ึงในบรรดาวิธีทั้งหลายที่จะทดสอบดูเร่ืองของจิตให้ 
เหน็ผลขึน้มาโดยล�าดบัจากการปฏิบตั ิเช่น ให้มสีต ิให้มสีมัปชญัญะ ท�าความรูส้กึตวั 
อยู่เสมอ น้ีก็คือการระมัดระวังจิตให้รู้อยู่ในวงที่ก�าหนดไว้ ให้มีขอบเขตเป็นที่รู้  
ไม่ให้รู้แบบเตลิดเปิดเปิงที่ไม่มีเขตมีแดน ตามความรู้สึกทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ทั่วโลก 
ความรู้ความเห็นชนิดน้ันไม่เป็นความรู้ความเห็นที่เข้าสู่ระดับที่จะท�าให้เกิดความสุข
ความสบายให้เหน็เหตเุหน็ผลได้ ท่านจึงต้องมวีงจ�ากดัในการปฏิบตัต่ิอจิตใจ โดยถอื 
หลกัธรรมคอืหลกัศาสนาเป็นเส้นทางเดินของจิต หรือเป็นเส้นทางเดนิเพือ่จิตใจจะได้ 
ด�าเนินตามวิถีนั้นๆ ซึ่งหลักศาสนาสอนไว้ อันเป็นทางถูกโดยฝ่ายเดียวไม่เป็นอื่น

 ถ้าก�าหนดค�าบริกรรมค�าใดค�าหน่ึง ก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับค�าบริกรรมน้ันๆ 
หากจะเผลอคิดในแง่ต่างๆ ก็ให้ท�าความเข้าใจหรือหาอุบายวิธีฝึกด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
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บริกรรมให้ถี่เข้าไป อุบายใดก็ตาม วิธีใดก็ตามที่จะท�าให้ใจของเราให้ได้รับผลคือ
ความสงบเย็นใจ ให้ได้เกิดอุบายต่างๆ ขึ้นมาภายในใจ นี้จัดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องใน
การฝึกฝนอบรมตนเอง

 ถ้าจิตได้สงบลงไปมากน้อย ความกังวลวุ่นวาย กาลสถานที่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
มแีต่ความรู้อยูอ่นัเดียว เพยีงเท่าน้ันกเ็ป็นสขุ น่ังนานหรือไม่นานไม่มอีะไรมารบกวน  
นั่งอยู่ในที่เช่นไร นั่งเป็นเวลานานเท่าใด ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้อง ถ้าจิตไม่ยุ่งออกไป 
เก่ียวกบัสิง่เหล่าน้ี  มีธรรมเป็นอารมณ์ของใจ มคีวามสงบอยูโ่ดยล�าพงั รู้ตวัอยู่เฉพาะหน้า  
น้ีเรียกว่าความรู้ในการภาวนา หรือความรู้ในการรักษาจิต มีขอบเขตเป็นที่รู้ที่เห็น  
นี่คือวิธีด�าเนินเบื้องต้น

 จะปฏิบัติไปนานเพียงใดก็ตาม วิธีที่เราเคยด�าเนิน ที่เราเคยปฏิบัติมา ไม่ควร
ลดละปล่อยวาง ควรยึดหลักนั้นไว้ เช่น เราเคยก�าหนดอานาปานสติ เราก็ยึดลม 
น้ันแหละเป็นหลักขณะเร่ิมต้น แต่ความช�านาญของจิตที่เคยท�าไปอยู่โดยสม�่าเสมอ 
และจิตสงบบ่อยๆ จะมคีวามรูเ้ร็วต่างกนัมาก เพยีงขณะเดยีวเท่าน้ันกผ่็านไป ผ่านไป  
ละเอียดหายเงียบไปเลย ไม่ทราบลมไปไหน น่ันหมายถึงความคล่องแคล่วของจิต  
เหมือนอย่างเราเขยีนหนังสอื เขยีนเป็นภาษาไทยกเ็ขยีน “ท่าน” อย่างน้ี ผู้ฝึกหดัเขยีน 
จะต้องระลึกถึงตัวหนึ่ง แล้วอีกตัวหนึ่งๆ จนกว่าจะครบ ถ้าฝึกไปนานๆ แล้ว “ท่าน” 
ผุดขึ้นมาพร้อมกันไปหมดทั้งสระพยัญชนะ ความช�านาญของจิตจะเป็นสมาธิก็ตาม  
จะเป็นปัญญาก็ตาม ก็มีลักษณะนั้น ดังที่ท่านว่า “ฌาน ฌานสี่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน  
ตติยฌาน จตุตถฌาน” ที่เรียกว่า รูปฌาน และยังมี อรูปฌาน อีก ๔ รวมกันเป็น 
“สมาบตั ิ๘” และสญัญาเวทยิตนิโรธ ซึง่ดบัสญัญาและเวทนา แต่สมาบตัน้ีิเป็นธรรม
ปลีกย่อย หรือเกี่ยวข้องกับนิสัยวาสนาของผู้จะควรเป็นไปก็เป็นไปเอง ไม่ใช่ธรรม 
จ�าเป็นในมรรคในผลที่จะถอดถอนกิเลสถึงช้ันภูมิแห่งความบริสุทธิ์ของใจ เช่น 
พระอรหนัต์ เป็นต้น แต่จะอย่างไรกต็าม ถ้าผู้ช�านาญในฌาน กเ็ป็นลกัษณะเช่นเดียวกบั 
ผู้ช�านาญในการเขยีนหนังสอืน่ันเอง อย่างปฐมฌาน ทตุยิฌาน เป็นต้น วิง่ถงึกนัหมด
เพราะความรวดเร็วของจิต อาการของจิตเท่าน้ันทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปโดยล�าดับๆ ไม่ใช่
จะก้าวขึน้ไปเหมอืนเราก้าวขึน้บนัได จากข้ันน้ีก้าวข้ึนข้ันน้ัน ก้าวจากข้ันน้ันถงึข้ันโน้น  
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แม้การขึ้นบันได ถึงจะช�านาญเท่าใดก็ต้องก้าวไปทีละขั้นๆ มิได้โดดข้ามขั้นไป    
ความช�านาญของจิตเพียงขณะเดียวเท่านั้นก็ถึงจุดหมายรวดเร็วที่สุด ไม่มีอะไรที่จะ
รวดเร็วยิ่งกว่าใจ ใจนี้รวดเร็วที่สุด ยิ่งมีความช�านาญในหน้าที่ของตนด้วยแล้วก็ยิ่ง 
รวดเร็วมาก ผิดคาดผิดหมายส�าหรับผู้ที่ยังไม่เคยเห็นอ�านาจของจิตที่เคยชินต่อ 
การรู้การเห็นต่างๆ ทางด้านธรรมปฏิบัติ

 สมาธิก็เหมือนกัน นั่งอยู่เฉยๆ เราไม่จ�าเป็นต้องหาค�าบริกรรมใดมาก�าหนดมา
เป็นเคร่ืองบงัคบัผูกมดัจิตใจให้เข้าสูค่วามสงบ เมือ่ใจเคยมคีวามสงบด้วยความช�านิ 
ช�านาญของตนอยู่แล้ว เพยีงก�าหนดจิตด้วยสตเิท่าน้ันก็สงบลงไปเลยทเีดยีว ช่ัวขณะ 
คร่ึงวนิาทเีท่าน้ันกส็งบลงถึงฐานอย่างราบคาบ ไม่มอีะไรขดัข้อง ลงถงึฐานของสมาธแิล้ว  
น่ีหมายถึงผู้มีความช�านาญในสมาธิ เพียงก�าหนดขณะเดียวกันเท่าน้ันก็ทะลุไปเลย  
เหมือนกับเราเขียนหนังสือว่า “ท่าน” อย่างน้ี มาพร้อมกันอ่านได้ความทีเดียว  
ไม่ต้องมัวไปนึกหาสระพยัญชนะนั้นให้เสียเวลาเหมือนขั้นเริ่มแรก

 พดูถงึสมาธเิป็นขัน้ๆ เม่ือมีความช�านาญแล้วเป็นอย่างน้ี แต่กรุณาอย่าไปยดึว่า 
ช�านาญหรือไม่ช�านาญ มันเป็นความคาดหมายที่ออกไปจากตัว แล้วกลับมาหลอก 
ตวัเองให้เสยีเวลา จะไม่ปรากฏผลเท่าทีค่วร จะช�านาญหรือไม่ช�านาญกต็าม ให้เราฝึก
อยู่ในธรรมที่เคยฝึก อยู่ในหน้าที่ที่เคยท�า นี่เป็นหลักส�าคัญ เหมือนเราเขียนหนังสือ 
เขยีนอยูน้ั่นแหละจนช�านาญ ไม่ต้องไปคาดตวัน้ันตวัน้ี ต่อไปมนักช็�านาญเอง วธิกีาร
ฝึกใจก็เป็นเช่นนั้น จะเกิดความช�านาญขึ้นในตัวของเราเอง

 “ปัญญา” ปัญญาคอืความแบคายของจิต ความคิดปรุง ความไตร่ตรองในเหตผุล  
ในแง่อรรถแง่ธรรมต่างๆ ท่านเรียกว่า “ปัญญา” คือการสอดส่อง การไตร่ตรอง 
พจิารณาเร่ืองธาต ุเร่ืองขนัธ์ ความแปรสภาพทัง้ภายนอกภายในเป็นไปอยูท่ัง้วนัทัง้คนื  
เป็นไปอยู่ทกุแห่งหน ถ้าผู้มสีตปัิญญาก�าหนดไปทีไ่หนจะเป็นธรรมทัง้น้ัน สิง่เหล่าน้ัน 
เป็นเสมือนหินลับปัญญาอยู่โดยสม�่าเสมอ ไม่ว่ากลางวันกลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน  
จะเหน็สภาพทัง้หลายเหล่าน้ีแสดงอาการให้เราทราบทางปัญญาอยูท่กุระยะ เป็นหนิลบั 
ของปัญญาอยู่ตลอดเวลา ธรรมจึงมอียูท่ัว่ไป ไม่ใช่จะมอียู่แต่เฉพาะตวัของเรา ไม่ใช่
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จะมีอยู่เฉพาะเวลานั่งภาวนา เฉพาะเวลาเดินจงกรม มีอยู่ทุกเวลาถ้าจะท�าให้มี และ
มีอยู่ทุกอิริยาบถ เรื่องความช�านิช�านาญของสมาธิก็ดี ของสติปัญญาก็ดี ย่อมเป็น 
ในท�านองเดียวกันดังที่กล่าวแล้ว แต่จะไม่อธิบายมาก เพราะจะฟั่นเฝือมากไป  
เรื่องปัญญานี้กว้างขวางมาก พิสดารมาก ถ้าจะให้เหมาะจริงๆ ก็ควรอธิบายให้ฟัง 
เฉพาะผู้ที่มีความจ�าเป็นในปัญญาขั้นน้ันๆ น่ันแหละเป็นเหมาะที่สุด นอกจากน้ัน 
ก็อธบิายพอเป็นบาทหรือเป็นแนวทางให้ผู้ทีเ่ร่ิมฝึกหดัได้พนิิจพจิารณาตาม ดงัทีอ่ธบิาย 
ผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี้

 จิตเป็นสิ่งที่ฝึกหัดได้ อาการของจิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยล�าดับ 
เปลี่ยนแปลงจากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดได้ แล้วเปลี่ยนแปลงจากความ
ละเอียดลงสู่ความหยาบก็ได้ ตามแต่เราผู้เป็นเจ้าของจะพาด�าเนินไปในทางใด เช่น  
เรามาอบรมศีลธรรม ฝึกหัดสมาธิภาวนาเวลาน้ี เป็นการฝึกหัดจิตอบรมใจของเรา 
ให้ขึน้สูร่ะดับสงู ถ้าพดูถงึกระแสจิตกค็ดิในแง่เหตแุง่ผล แง่ดแีง่ร้ายทัง้หลาย อนัเป็น 
ทางที่จะท�าให้เราบ�าเพ็ญให้มีขึ้น และเป็นสิ่งที่เราจะถอดถอนออกจากตัวของเรา คือ
มีทั้งส่วนที่ควรละที่เห็นว่าไม่ดี มีทั้งส่วนที่ควรบ�าเพ็ญที่เห็นว่าถูกแล้วให้ยิ่งๆ ขึ้นไป 
เรียกว่าเป็นการบ�าเพ็ญหรืออบรมจิตให้มีระดับความรู้ความเห็น มีเหตุมีผลสูงข้ึน
ไปเป็นล�าดับ ถ้าจิตเสื่อมก็เปลี่ยนความรู้ความเห็นลงเรื่อยๆ ถ้าจิตถึงความบริสุทธิ์
หมดจดเต็มที่แล้ว ความเสื่อมก็ไม่ปรากฏ ความเจริญก็ไม่ปรากฏ เพราะอาการ 
ที่ท�าให้เกิดความเสื่อมหรือความเจริญน้ันได้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว เหลือแต่ความ
บริสุทธิ์ล้วนๆ ใจเป็นธรรม ธรรมเป็นใจ ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้ว ไม่มีความ
เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป เป็นผู้สิ้นสุดในการประพฤติพรตพรหมจรรย์เพื่อธรรมชั้นสูง  
และเสร็จกิจในการละกิเลสทุกประเภท เมื่อเสร็จกิจในการละ และในการบ�าเพ็ญ 
ทัง้สองประเภทน้ันแล้ว จะละอะไรอกี กไ็ม่มอีนัละน่ี เพราะได้ละหมดแล้ว จะท�าอะไร 
ให้เจริญยิง่กว่าน้ัน กท็�าไม่ได้ เพราะได้เจริญขึน้ถงึทีส่ดุแล้ว จะเสือ่มลงไปกม็ใิช่ฐานะ
จะเปน็ได้ เพราะเปน็ “อกปุปธรรม” แลว้  ไม่มทีางก�าเรบิ  กจิที่ควรท�า ได้แก่การละ 
และการบ�าเพ็ญ ได้ท�าให้สมบูรณ์เต็มที่แล้ว จิตประเภทนี้ไม่มีสมมุติเข้าเคลือบแฝง 
ไม่มีกาล ไม่มีสถานที ่ไม่มีอดีต อนาคต  เกีย่วโยงปัจจุบนั เช่น บดัน้ีเป็นอย่างน้ี ต่อไป 
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จะเป็นอย่างไรอกี อย่างน้ีไม่ม ีชาตน้ีิเป็นอย่างน้ี ชาตหิน้าจะเป็นอย่างน้ัน ไม่ม ีเพราะ
อดีตอนาคตรวมเข้าสูค่วามเป็นปัจจุบนัอนัเดยีว มาบริสทุธิอ์ยูท่ีใ่จอนัเดยีวน้ีแล อดีต
อนาคตที่เคยเกี่ยวข้องอยู่กับใจจึงไม่มีความหมายอันใดทั้งสิ้น เพราะใจปราศจาก
ความหมายทีจ่ะท�าให้ลุม่หลงโดยประการทัง้ปวงแล้ว จะเรียกว่า สดุจิต สดุวถิทีางเดนิ 
ของใจก็ไม่ผิด

 ที่กล่าวมาทั้งน้ี กล่าวด้วยหลักปฏิบัติอันเป็นผลของการปฏิบัติธรรม มีหลัก
ตามพระพุทธศาสนาเป็นทางเดินอันถูกต้องตายตัว เป็นที่แน่ใจได้ส�าหรับชาวพุทธ 
ทั้งหลาย ไม่มีทางสงสัยว่าธรรมของพระพุทธเจ้าน้ีมีแง่ใดบ้างที่จะท�าโลกให้ล่มจม  
จะท�าเราให้ผิดหวงั ให้เชือ่ไม่ได้ มตีรงไหนบ้างในบรรดาธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์  
ไม่มี จึงหมดปัญหาส�าหรับผู้จะปฏิบัติด�าเนินตาม

 มีแต่ว่าเราจะพึงประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง ให้เป็นไปตามหลักธรรมของ
พระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า “สวากขาตธรรม” คือ ตรัสไว้ชอบแล้ว เป็น นิยยานิกธรรม  
น�าผู้ปฏิบัติถูกต้องแม่นย�านี้ให้พ้นจากอุปสรรคความกีดขวางภายในจิตไปโดยล�าดับ  
จนทะลปุรุโปร่งถงึวมิตุตหิลดุพ้นโดยสิน้เชิง ไม่มสีิง่ใดเหลอืหลออยู่ภายในใจ อนัเป็น
ผลสุดยอดจากการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงขั้นนี้แล้ว ใจกับศาสนา 
ก็เป็นอันเดียวกัน ศาสนากับใจก็หาทางต้องติกันไม่ลง ใจก็จริง ศาสนาก็แท้ ต่างอัน 
ต่างแท้ ต่างอันต่างจริง น่ีแหละทีพ่ระพทุธเจ้าท่านว่า “ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็เราตถาคต”  
หมายถึงธรรมดวงนี้ ตถาคตนั้นไม่ใช่รูปร่าง รูปร่างนั้นเป็นตถาคตประเภทหนึ่ง คือ 
เป็นเรือนร่างของพระพทุธเจ้า ซึง่เหมอืนกบัร่างกายของพวกเราทัง้หลาย คือพระกายน้ัน 
เป็นเรือนร่างของพุทธะอันวิเศษ เราได้เห็นพระพุทธเจ้า ได้กราบไหว้บูชาพระองค ์
เป็นขวญัตาขวญัใจ ก็ได้ชือ่ว่าเราได้เหน็ตถาคตทางตา ซึง่จัดว่าเหน็ตถาคตประเภทหน่ึง  
อกีอย่างหน่ึง ผู้ระลกึถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ด้วยความเช่ือ ความเลือ่มใส  
กช็ือ่ว่าได้ถงึธรรม หรือได้ถงึพระพทุธเจ้าอกีทางหน่ึง ผู้ส�าเร็จพระโสดา สกทิาคา อนาคา  
เป็นขั้นๆ ขึ้นไป ก็ชื่อว่าได้เห็นตถาคตโดยล�าดับจนถึงขั้นสมบูรณ์ ตถาคตแท้
คือความบริสุทธิ์แห่งธรรม ความบริสุทธิ์แห่งใจ ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน  
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หาทางแยกทางแยะกันไม่ได้ ใจอยู่ที่ใดธรรมอยู่ที่นั้น ธรรมอยู่ที่ใดตถาคตอยู่ที่นั่น  
จึงเรียกได้ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต” การเห็นภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้  
คือ รู้เห็นธรรมขั้นบริสุทธิ์โดยทางใจตามพระพุทธเจ้า เรียกว่าเห็นธรรมหรือเห็น
ตถาคตโดยสมบรูณ์ จงึไม่สงสัยว่า พระพุทธเจ้าปรนิพิพานนานไปแลว้ได้ ๒๕๑๗ ปี  
หรือจะปรินิพพานไปกี่กัปกี่กัลป์ก็ตาม เพราะนั่นเป็นสมมุติ ซึ่งเหมือนกับโลกสมมุติ
ทั่วๆ ไป และนั่นท่านแสดงไว้ตามกาลตามสถานที่ เพื่อเป็นกรุยหมายป้ายทางไว้ให้ 
ทราบกาลสถานที่ของท่านต่างหาก ส�าหรับพุทธศาสนิกชนผู้เคารพเลื่อมใสท่าน  
ได้กราบไหว้สักการบูชาตามกาลสถานที่วันเวลา ส่วนตถาคตแท้นั้นคือความบริสุทธิ์
แห่งใจล้วนๆ ไม่มีกาลสถานทีเ่ข้าเก่ียวข้องเลย ผู้บริสทุธิล้์วนๆ แล้วอยูใ่นสถานทีใ่ด 
ก็เท่ากับได้เฝ้าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ตลอดเวลาอกาลิโก

 จึงกรุณาประพฤติปฏิบัติศาสนธรรมเหล่านี้ให้เจริญขึ้นภายในใจเถิด ชื่อว่าเรา 
ไม่ได้ปราศจากศาสดา อยูใ่นสถานทีใ่ดกเ็ท่ากบัได้เฝ้าพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ์  
อยู่ทุกเวลา กระทั่งได้เข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจ ก็ทราบชัดว่าศาสดาคือ
พระองค์ใดแน่โดยไม่ต้องสงสัย

 การอธิบายธรรม นับว่าพอสมควร จึงขอยุติเพียงเท่านี้”

ตอบค�าถาม

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

ท่านอาจารย์ “การฟังค�าอธิบายธรรมะ ถ้ามุ่งจะจ�า เจ้าของไม่ได้รับประโยชน์ทางจิต  
แต่ถ้าให้จิตมุ่งรับประโยชน์ จิตก็หมุนไปกับการพิจารณา ควรจะถอดถอนกิเลส 
ขณะน้ัน ก็ถอดถอนกนัไปตามกรณ ีแต่จ�าไม่ได้ว่าท่านอธบิายเร่ืองอะไรบ้าง การฟังเทศน์ 
ทางภาคปฏบิตัส่ิวนมากไม่สนใจจะจ�ามากกว่าสงัเกตจิตกบัธรรมทีท่่านแสดงในเวลาน้ัน  
เพือ่ถือเอาประโยชน์ในขณะฟัง เช่น จิตสงบบ้าง อบุายปัญญาเกดิและถอดถอนกเิลส
บางชนิดได้ในขณะนั้นบ้าง” 
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 ต่อไปนี้จะตอบปัญหา

ถ.๑-ญ.๑ พระพุทธเจ้าท่านละเอียดมาก ท่านใช้ค�าใดย่อมมีความหมายตรงตัว 
ท�าไมท่านจึงใช้จิตบ้าง มโนบ้าง?

ตอบ จิต มโน เป็นไวพจน์ของกันและกันกับวิญญาณ ใช้แทนกันได้ ท�าไม
โลกจึงต้องมหีลายค�าจากค�าว่า “กนิ” ค�าเดยีว เช่น Eat, ate, eating, 
eaten? จะว่า “กิน” ค�าเดียว หรือ Eat ค�าเดียวไม่ได้หรือ? ค�าว่าจิต 
หรือมโนก็เช่นกัน ย่อมเป็นไปตามความเหมาะสมที่จะใช้

ถ.๒-ญ.๒ จิตไม่ใช่วิญญาณขันธ์ เพราะฉะนั้นไม่เหมือนกับวิญญาณอะไร

ตอบ มโนวิญญาณ = ปฏิสนธิวิญญาณ ที่ไปเกิดในภพต่างๆ 

  ค�าสอนของพระพทุธเจ้าว่ากนัว่าม ี๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ไม่มาก  
เพราะพระพุทธเจ้าท่านสรุปให้พอเหมาะกับก�าลังของสัตว์โลกลงได้
เท่าน้ัน เวลาปฏบิตั ิความรู้แตกแขนงออกไปมากต่อมาก ผู้ปฏิบตัด้ิวยกนั 
มาพูดกันก็จะได้รู้อะไรอีกมาก ถ้ายังไม่ได้รับผลจากการปฏิบัติ ถึงจะ 
แสดงอย่างไรก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์ พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นมากกว่านัน้  
เวลาสาวกไปทลูถามเร่ืองความรู้ว่าพบสิง่น้ันและรู้เหน็อย่างน้ัน พระองค์ 
ทรงทราบก่อนหมดแล้ว ทรงตอบได้ทนัท ีเพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ 
ไม่เหมือนกัน ผู้ที่ได้ผ่านประสบการณ์เช่นนั้นมาแล้วจึงจะเข้าใจ และ
แนะน�ากันได้ตามทางที่รู้เห็นมา

ถ.๓-ญ.๓ “ฌาน” ไม่ต้องการส�าหรับเจริญปัญญา เป็นอย่างไร?

ตอบ เรือ่ง “ฌาน” น้ัน ถ้าเราไม่มนิีสยักไ็ม่ต้องพยายามให้ได้ฌาน ถ้าปรากฏ
ก็ท�าไปได้ ใครไม่ควรขวนขวายจะมีฌานยิ่งกว่ามุ่งมรรคผลนิพพาน 
เพราะฌานเป็นธรรมปลีกย่อยจาก ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นเครื่อง
แก้กิเลสทั้งปวง เปรียบเหมือนภาษาประจ�าชาติ ใครๆ ก็ทราบด้วยกัน  
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แม้จะไม่ได้เรียนสอบเอาปริญญา คนเราไม่ต้องเอาปริญญาเพราะการเรียน 
ก็ได้ แต่ภาษาประจ�าชาติย่อมพูดได้ฟังได้ด้วยกัน 

  “ฌาน” น้ันแปลว่า “เพ่ง” ภาวนา พุทโธๆๆๆ ก็เป็นฌานแล้ว 
ฌานเป็นหลักธรรมชาติ ฌานไม่จ�าเป็นส�าหรับเจริญปัญญา เพราะการ
พิจารณารูป = ก็มีวิตก ซึ่งคือการยกจิตขึ้น มีวิจารณ์ คือการคลี่คลาย
สิง่ทีเ่หน็น้ันออก ถ้าการท�าอย่างน้ีตามหลกัธรรมชาต ิผู้ปฏิบตักิมี็ฌานได้
ตามนิสยัของตนแม้ไม่เด่น ดงัทีท่่านอธบิายไว้ ค�าว่า “ฌาน” ชาวพทุธเรา 
สนใจกันมาก แต่ไม่ค่อยได้รับผลตามความจริงของฌาน นอกจาก 
พูดกันแบบหรูๆ พอร�าคาญเท่านั้น

ถ.๔-ญ.๔ ขอทราบวิธีเจริญสมถะ

ตอบ การอบรมให้จิตสงบเป็นสมถะ การพิจารณาแยกแยะเป็นขั้นๆ ให้เกิด
ความเข้าใจเป็นปัญญาตามขั้นของปัญญา

ถ.๕-ญ.๒ ทีจ่ะเจริญสมาธวิปัิสสนาเป็น ๒ ทางใช่ไหม บางคนบอกว่าเป็นทางสมถะ 
บางคนว่าเป็นวิปัสสนา หรือใช้สลับกันได้?

ตอบ ขณะใดเราต้องการสงบ ขณะน้ันเราท�าสมถะ ขณะใดที่จะพิจารณา
ด้วยปัญญาให้เกิดอุบายแยกแยะ ทดสอบทั้งภายนอกภายใน เรียกว่า 
วิปัสสนา

ถ.๖-ญ.๒ รู้สึกว่าล�าบากในการเจริญปัญญามากกว่าสมถะ

ตอบ ขณะท�าสมาธิก็มุ่งต่อความสงบ ขณะท�าวิปัสสนาก็มุ่งต่อความเห็นจริง 
ด้วยปัญญา พงึท�าต่างขณะกนั ไม่ควรให้สบัปนคละเคล้ากนั งานมหีลาย 
ประเภท ง่าย หนัก กมี็ งานทางโลกกม็เีช่นน้ีเหมือนกนั บางคนกจ็�าเป็น
ต้องท�างานหนัก ถ้ามัวกลวัยากล�าบาก งานใดๆ กไ็ม่ได้ท�าทัง้น้ัน ถงึเวลา 
จะท�างานใด จึงควรมุมานะต่องานน้ันจริงๆ จนเห็นผลของงานน้ัน  
ถ้าท�าเช่นนี้มีทางปรากฏผลงานทั้งสมาธิและวิปัสสนาไม่เหลือวิสัย
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ถ.๗-ญ.๒ จะสร้างทัศนคติให้ไม่กลัวยากได้อย่างไร?

ตอบ การฝึกเจริญปัญญาน้ัน จะท�าเมือ่ไรท�าทีไ่หนกไ็ด้ ฝึกหดัคิดอ่านไตร่ตรอง  
แยกธาตุขันธ์จากภายนอกเข้ามาภายใน แยกธาตุขันธ์นี้ของตน ซึ่งอยู่
ภายในออกเทียบเคียงกับสิ่งภายนอกจนเห็นด้วยปัญญาว่ามีลักษณะ
เหมือนกัน ถ้าเข้าวิปัสสนาแล้วจะทราบด้วยตนเองกว้างขวางไปเร่ือยๆ 
ถ้ากลวัแต่ความยากล�าบาก กจ็ะเจอแต่ความยากล�าบากทีม่อียูก่บัใจเรา  
ขวางงานที่จะท�าอยู่ตลอดกาล ไม่มีโอกาสที่จะท�างานนั้นๆ ได้ตลอดไป  
ความกลวัยากน้ันก็คอืกเิลสตวัส�าคญัตวัหน่ึงเราดีๆ  น่ีเอง ความมุมานะสู้  
เป็นมรรคคือเครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภท จึงควรสนใจ

ถ.๘-ญ.๒ อกี ๒-๓ วนั ดฉัินจะไปเข้าศกึษาหลกัสตูรฝึกครูให้สอนเดก็ทางศาสนา 
จะช่วยเด็กให้เข้าใจกว้างในศาสนาได้อย่างไร?

ตอบ ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในการสอนใครมากกว่าสอนตนเองให้เข้าใจ 
เรื่องนั้นๆ ก่อนจะสอนคนอื่น การสอนศาสนา ถ้าตนเข้าใจศาสนาได้ 
หยาบละเอยีดเพียงใด กส็ามารถสอนคนอืน่ได้ตามทีต่นเข้าใจ ความเข้าใจ 
ศาสนาตามต�าราน้ันง่าย แต่จะเข้าใจศาสนาด้วยใจจริงน้ันยากทัง้ตนและ
ผู้อื่น ฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อรู้ศาสนาอย่างแท้จริงจึงส�าคัญอยู่มาก

ถ.๙-ญ.๕ เมื่อตั้งใจฟัง แต่จ�าไม่ได้ ท่านว่าเป็นอย่างไร?

ตอบ เวลาจ�าได้ ได้ประโยชน์อะไรบ้าง ตอบว่าได้เป็นแนวในการปฏบิตั ิแต่ทีจ่ริง 
จาํไม่ได้กไ็ม่เสยี กลบัได้ผลประโยชน์อกีทางหน่ึง คอืใจได้รับความสงบ
ในขณะน้ัน เพราะไม่มีกงัวลในการจดจ�า ธรรมทีต่กค้างในใจกจ็�าได้เอง 
ทีฟั่งแล้วเข้าใจกซ็าบซึง้ไป ได้ผลเป็นสขุใจในขณะฟัง เปรียบเหมอืนเดก็
รับประทานอาหาร เดก็ไม่จ�าต้องรู้ว่าอาหารมาจากไหน โรงงานไหน เวลา
รับประทานได้รสชาตทิีพ่อใจได้อาหารไปหล่อเลีย้งร่างกายบ�ารุงร่างกาย
ก็พอแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องจดจ�าไปเสียทุกอย่างในขณะฟัง แต่ส�ารวมใจ
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ให้รู้อยู่กับตัว ไม่ส่งไปอื่นในขณะนั้น จิตรับทราบไปตามธรรมที่แสดง
โดยติดต่อสืบเนื่องกันก็ย่อมเกิดผล คือ ความสงบเย็น หรือเกิดอุบาย
ต่างๆ ขึ้นมาในขณะฟัง ชื่อว่าได้ผลจากการฟังทางปฏิบัติ ดังที่ท่านได้
ปฏิบัติกันมาโดยท�านองนี้ทั้งนั้น

ถ.๑๐-ญ.๕ ท่านว่าจ�าไม่ได้ก็ไม่เสียหาย เช่นนี้ท�าให้ให้เกิดความหวังมากขึ้น

ตอบ การฟังโดยจดจ�าเอาชื่อเอาค�า ไม่ได้ประโยชน์อะไร จะได้แต่ช่ือของ
ธรรมและของกิเลสเท่าน้ัน แต่กิเลสไม่ลดลงหรือน้อยไป ถ้าฟังไม่จ�า
แต่ฟังตามไปด้วยความเข้าใจ ย่อมจะถอดถอนกิเลสไปเร่ือยๆ ถึงจ�า
ไม่ได้ก็ได้ส�าเร็จผลทางภาคปฏิบัติ เพราะขณะฟังด้วยความมีสติตั้งมั่น
อยูกั่บใจตนเอง ไม่ส่งออกภายนอก แม้ส่งออกไปหาผู้แสดงในขณะน้ัน 
มีความรู้อยู่จ�าเพาะตัว ย่อมจะเข้าใจธรรมที่แสดงนั้นได้ดีกว่าการส่งจิต
ออกไปรับ จะปรากฏผลขึน้กบัใจโดยล�าดบั ระงับและถอดถอนกเิลสได้
เป็นตอนๆ ทุกครั้งที่ฟัง จนสามารถผ่านพ้นไปได้ ดังครั้งพุทธกาลท่าน
ส�าเร็จมรรคผลกันในขณะที่ฟัง ฉะน้ันการฟังธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติ
ส�าคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติโดยล�าพัง นักปฏิบัติท่านสนใจกันมากเรื่อยมา

  ต่อจากนั้นท่านอาจารย์น�าท�าสมาธิ ๕ นาที 

  ปิดประชุมเวลา ๑๙.๔๕ น.
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การอธิบายธรรม วันอังคาร

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

เริ่มเวลา ๑๘.๑๕ น.

ท่านอาจารย์... “จะเร่ิมอธิบายธรรมเช่นที่เคยปฏิบัติ หลังจากน้ันท่านผู้มีข้อข้องใจ 
ในแง่ใดก็ตาม ค่อยปรารภกันทีหลัง

 การฟังธรรมเช่นที่ได้เคยพูดให้ฟัง เช่นเมื่อวานนี้เป็นต้น ปรากฏว่ามีผู้ถามถึง
เรื่องความจ�าได้ จ�าไม่ได้ การจ�าไม่ได้มีประโยชน์อย่างไร?

 การฟังธรรมทางภาคปฏบิตั ิขณะทีท่่านฟังท่านเข้าใจค�าช้ีแจง แต่เวลาน้ีอาจารย์
พูดเป็นภาษาหน่ึงต่างหาก ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เข้าใจในขณะที่อาจารย์ก�าลังแสดง  
ถ้าจิตอยู่จ�าเพาะหน้า คอื ตัง้ใจฟังในขณะน้ันแล้ว กบักระแสแห่งธรรมทีแ่สดงเข้าไป
สมัผัสภายในจิตใจ กจ็ะท�าให้ใจรู้สกึกบัความสมัผัสแห่งเสยีงน้ันๆ แล้วเป็นความสงบ 
เย็นใจจนได้ เพราะเป็นอารมณ์ที่จะยังจิตให้เป็นปัจจุบันจิตได้

 ส�าหรับท่านผู้ฟังซึง่เข้าใจภาษาโดยล�าดับๆ ในขณะทีก่�าลงัแสดงอยูแ่ล้วน้ันเป็น 
สิง่ทีท่ราบได้ชดัในขณะทีฟั่ง แล้วจิตก็มคีวามเพลดิเพลนิไปในบทแห่งธรรมทีท่่านแสดง  
เพราะการแสดงธรรมน้ันจะต้องพดูเร่ือง หรือสิง่ทีม่อียูใ่นตวัของเราด้วยกนั เพราะสิง่
เหล่านี้มีอยู่ทั่วโลก คือสิ่งที่ธรรมท่านกล่าวถึงและศาสนาได้ประกาศลงไว้ เป็นเรื่อง
ของสิง่ทีม่อียูป่ระจ�าสตัว์และสงัขารทัว่ๆ ไป ซึง่ควรจะทราบได้ด้วยกนัและเข้าใจเร่ือง
ของมีอยู่ของตน ที่ศาสนาท่านประกาศสอนไว้แล้วในสมัยนั้น ท่านแสดงเรื่องนี้ด้วย 
เราผู้ฟังจึงได้รับความเข้าใจเป็นล�าดับๆ ตามความจริงที่ธรรมท่านสอน

 ในขณะฟังทีจิ่ตเรามีความจดจ่อต่อธรรมน้ัน จะเกดิความสงบเยน็ใจเป็นล�าดบัๆ 
ไม่คิดไปในสถานที่ต่างๆ และอารมณ์ใดๆ ในขณะฟัง ใจก็มีความสงบลงได้ และ 
เย็นสบาย ลืมเวล�่าเวลา ตลอดจนความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้า ลืมไปหมด ถ้าจิต 
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มีความหนักไปในทางพินิจพิจารณา ที่ท่านเรียกว่า วิปัสสนา หรือ ปัญญา น้ัน  
เป็นอกีแง่หน่ึง ขณะทีท่่านแสดงไป จิตจะขยบัตามเร่ือยๆ เหมือนกบัเดนิตามรอยเท้า 
ที่ท่านเดินไปก่อนหน้าเรา พอท่านยกเท้าขึ้นเราก็สวมรอยตามท่านไปโดยล�าดับๆ  
คือท่านบุกเบิกทางให้เราได้ทราบได้เข้าใจในขณะฟัง เมื่อทราบและเข้าใจ ไตร่ตรอง
ตามท่านไป น้ีกท็�าให้เกดิความเพลดิเพลนิและเข้าใจไปเร่ือยๆ และสามารถถอดถอน 
กิเลสอาสวะไปได้ในขณะที่ฟัง เพราะฉะนั้น ครั้งพุทธกาลเวลาสาวกทั้งหลายท่านฟัง
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม จึงปรากฏว่าส�าเร็จมรรคผลนิพพานเป็นจ�านวนมากก็
เพราะเหตุนี้เอง บางครั้งจิตก้าวไปได้แค่นี้ ฟังคราวต่อไปจิตขยับขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึง
ทีส่ดุแห่งธรรม ท่านเรียกว่าบรรลธุรรมสงูสดุ โดยเข้าใจในขณะทีฟั่งน้ันเท่าน้ัน ไม่สนใจ 
กบัความจดจ�า ได้ประโยชน์ในขณะทีฟั่ง คอืได้ความสงบเยน็ใจ ได้ความเข้าใจแจ่มแจ้ง 
ไปโดยล�าดับ ได้ความสุขความสบาย ได้อุบายแยบคายต่างๆ ในขณะที่ฟัง นี่เป็นผล 
ทีท่่านได้รับในขณะทีฟั่ง ไม่ได้จากการจดจ�าเหมือนเราท่องบ่นสงัวธัยายธรรมในสตูร
ต่างๆ แต่ถ้าธรรมบทใดบาทใดตกค้างอยู่ในความทรงจ�าของเราน้ัน เราก็จ�าได้เอง 
การฟังธรรมภาคปฏิบัติจึงถือกันมากในวงปฏิบัติ

 จะขอเล่าเรื่องท่านอาจารย์มั่น ซึ่งเป็นอาจารย์ในกรรมฐานสายนี้ ให้ท่านผู้ฟัง 
ทั้งหลายทราบบ้างเล็กน้อยว่า ท่านมีความหนักแน่นหรือสนใจในทางใด เกี่ยวกับ
บรรดาลกูศิษย์ทีไ่ปศึกษากับท่าน ท่านมคีวามสนใจในการแสดงธรรมอบรมพระเณรที่
ไปศกึษากบัท่านมากกว่าอย่างอืน่ และสอดส่องดกูริิยามารยาท ความประพฤตปิฏบิตัิ 
ของพระเณร กลวัว่าจะผิดพลาดจากหลกัธรรมวนัิย น่ีเป็นประการทีส่อง ประการแรก 
คือการอบรมสั่งสอนให้พระเณรเข้าใจในปัจจุบันธรรม อันเป็นที่รวมแห่งความรู ้
ความเข้าใจตลอดมรรคผลเบื้องสูง

 ท่านแสดงธรรมครั้งหนึ่งๆ ถ้ามีเฉพาะพระเณรเท่านั้น อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง
ถึงจะจบลง บางครั้งก็ ๓ ชั่วโมงบ้าง ๔ ชั่วโมงบ้าง บางครั้งถึง ๖ ชั่วโมงก็มี แต่ก็
น่าประหลาดเหมือนกัน บรรดาท่านผู้นั่งฟังอยู่ในขณะนั้นเงียบไม่มีเสียง ประหนึ่งว่า 
ไม่มพีระไม่มีเณรอยูใ่นสถานทีน้ั่นเลย ได้ยนิแต่เสยีงธรรมท่านกงัวานอยูเ่ป็นล�าดบัๆ 
ไม่ขาดสาย ไม่ขาดวรรคขาดตอน จนกระทั่งจบลงเท่านั้น
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 พระเณรมจี�านวนมากเพยีงใดกเ็ท่ากบัไม่ม ีเพราะต่างองค์ต่างฟังด้วยความสนใจ  
ฟังด้วยความจดจ่อ ทกุองค์อยูใ่นความสงบ จิตมุ่งต่ออรรถต่อธรรมเพือ่เป็นความสงบ
เย็นใจ ถ้าจิตก้าวเข้าสู่ภูมิปัญญา คือ ความคิดอ่านไตร่ตรองตามท่านได้ จิตก็ขยับ 
ตามธรรมท่านเรื่อยๆ เป็นอันว่าเพลินด้วยกันทั้งสองขั้น คือ

 ขัน้ที ่๑ ความสงบ ก็เพลนิไปตามความสงบ และเพลนิไปตามธรรมทีขั่บกล่อม 
จิตใจให้ได้ความสงบเย็นฉ�่าในขณะนั้นๆ

 ขัน้ที ่๒ ทีเ่รียกว่าปัญญา คอืเพลนิไปตามธรรมทีจ่ะให้จิตใจได้รับคตเิป็นระยะๆ  
จึงเป็นความสนใจในธรรมจนไม่มีความสนใจกับความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าใดๆ  
ทั้งสิ้นในขณะที่ฟัง และท่านจะเทศน์แต่ข้อปฏิบัติ ตั้งแต่เร่ืองของสมาธิ ปัญญา  
ล้วนๆ ศีลก็ต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติอยู่แล้ว

 ท่านไม่แสดงอะไรมาก จะแสดงแต่หลกัของสมาธ ิของปัญญา และวมิตุตหิลดุพ้น  
ถ้าลงได้แสดงในวันประชุมวันใดก็ตาม จะต้องทะลุปรุโปร่งไปถึงมรรคผลนิพพาน 
ทเีดยีว ไม่เคยคัง่ค้างในทีแ่ห่งหน่ึงแห่งใดเลย น่ีเป็นนิสยัของท่าน เพราะท่านมีความรู้ 
ความฉลาดทางด้านปฏิบัติมากมาย และมีความรอบคอบ มีความช�านิช�านาญมาก 
ทางด้านปฏิบัติ ใจเราเมื่อได้รับการอบรมด้วยอรรถธรรมอยู่เสมอ จะมีหลักยึด ใจ
ที่มีหลักยึดย่อมอยู่เป็นสุข ปกติก็เป็นสุข ประกอบหน้าที่การงานก็เป็นสุข เพราะใจ 
มีหลัก เป็นอยู่ก็เป็นสุขตายก็เป็นสุข เพราะมีหลักยึดอยู่ภายใน คนมีหลักยึดย่อม 
ไม่เดือดร้อน ธรรมคอืหลกัยดึของใจ ด้านวตัถเุป็นหลกัยดึหรือเป็นทีอ่าศยัของกาย เช่น 
ตกึรามบ้านช่อง เสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มใช้สอย อาหารหวานคาวทีเ่ป็นอาหารเป็นทีพ่ึง่ทีอ่าศัย 
ของกาย การที่เรามีความจ�าเป็นต้องอาศัยสิ่งเหล่านี ้เพราะเกิดมาก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้ 
ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ�าบัดรักษาเรื่อยๆ ไปจนวันสุดท้ายแห่งชีวิต

 ส่วนใจมีธรรมเป็นเคร่ืองพยุง เป็นเคร่ืองอาศยั เป็นเคร่ืองรักษา เป็นเคร่ืองเสวย  
ที่เรียกว่ามีธรรมเป็นอาหารของใจ หรือเป็นอารมณ์ของใจ แต่ค�าว่าอารมณ์น้ัน 
อารมณ์ดกีม็ ีชัว่กม็ ีถ้าอารมณ์ไม่ดกีเ็ป็นยาพษิแก่ใจ และแผดเผาจิตใจให้เดือดร้อน  
ถ้าอารมณ์ดีก็ท�าจิตใจให้เยือกเย็นเป็นสุข แล้วฝังอยู่ในจิตน้ันด้วย ที่ท่านเรียกว่า 
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อุปนิสัย หรือ วาสนาบารมี ก็หมายถึงการสร้างความดีงามมาโดยสม�่าเสมอ สร้างมา 
มากเพียงไร ก็ฝังลงไปในจิตใจของผู้น้ันจนกลายเป็นนิสัยวาสนาขึ้นมา เมื่อใจได้
เคลื่อนย้ายไปสถานที่ใด ภพใดภูมิใด ก็ต้องขึ้นอยู่กับความดีที่ตนได้สร้างไว้ และ
บรรจุอยู่ภายในจิตใจ น่ีเป็นเคร่ืองหนุนจิตใจให้เป็นไปในทางดมีสีคุตเิป็นทีห่วงั และ
เป็นที่อยู่ที่เสวย

 ร่างกายน้ันมีป่าช้า เราไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่ไหนก็ต้องมีป่าช้าส�าหรับร่างกาย 
ไม่ว่าจะอยู่บ้านนอก จะอยู่ในเมือง จะอยู่ในป่าในเขา อยู่ในถ�้า บนบก มันมีป่าช้า 
อยู่ด้วยกันทั้งนั้น เพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่เกิดแล้วต้องตาย ตายที่ไหนก็เป็นป่าช้า
ที่นั่น ร่างกายเป็นอย่างนี้

 ส่วนจิตใจไม่มีป่าช้า เพราะใจไม่ตาย หลักใหญ่อยู่ตรงนี้ กรุณาพากันจดจ�าไว้
ให้ดี นี่แหละหลักความจริงอันตายตัวของเรา ถ้าผู้มีความใคร่ครวญพินิจพิจารณา 
เร่ืองจิตใจด้วยด ีและพยายามปฏบิตัต่ิอตนเองด้วยความดทีัง้หลายตามธรรมทีส่อนไว้  
ผู้นั้นจะเป็นผู้มีหวัง อยู่ที่ใด ไปที่ใด เกิดในสถานที่ใดก็ตาม จะเป็นผู้ไม่ผิดพลาด
จากความมุ่งหวัง หรือความมุ่งหมายที่ตนตั้งไว้ จะเป็นผู้สมหวังดั่งใจหมาย

 อย่างเราทั้งหลายที่มาอบรมในวันนี้ ก็คือการมาอบรมธรรมเพื่อเข้าถึงจิตใจให้
เป็นหลักยึด และอาศัยธรรมะน้ีเป็นหลักเกณฑ์แก่จิตใจ เพราะใจน้ีเป็นสิ่งไม่ตาย 
ไม่หมายป่าช้า ไม่เหมือนธาตุขันธ์ คือ ร่างกาย ร่างกายแตกดับ แต่ใจไม่แตกดับ  
เมื่อออกจากร่างนี้ก็ไปเข้าร่างนั้น ออกจากร่างนั้นก็ไปเข้าร่างโน้น สูงๆ ต�่าๆ ลุ่มๆ 
ดอนๆ นั้นเป็นเพราะสิ่งที่มีอยู่ภายในจิต ท่านเรียกว่า “วิบาก” ซึ่งเกิดขึ้นจากกรรม 
หรือการกระท�าของจิตเอง จิตเป็นผู้คิด เป็นผู้ปรุง ในเร่ืองด ีเร่ืองช่ัว จิตเป็นผู้บงการ
ออกมาทางวาจา ทางกาย ให้กระท�าทางวาจา ทางกาย การกระท�าทางใจนั้นเรียกว่า 
“มโนกรรม”  พดูทางวาจาเรียกว่า “วจีกรรม” ท�าทางกายเรียกว่า “กายกรรม”  ค�าว่า  
“กรรม” คอืการกระท�า จึงมกีารเกดิได้ทีก่าย วาจา ใจของคนเราน้ีเป็นส�าคญั เมือ่กรรม 
เปิดทางเพือ่ผลคือดชีัว่อยูแ่ล้ว สขุทกุข์ทีเ่ป็นผลของกรรมดช่ัีวกย่็อมเกดิข้ึนชนิดห้าม
ไม่ได้
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 มโนกรรมคือการกระท�าทางใจ ท�าได้ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งกลางๆ พูดได้ทั้งดี ทั้งชั่ว  
ทัง้กลางๆ ท�าทางกายได้ทัง้ด ีทัง้ชัว่ ทัง้กลางๆ การกระท�าเหล่าน้ีท่านเรียกว่า “กรรม” 
ตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่า “กรรม” คือการกระท�า ความเคลื่อนไหวของจิต  
ความเคลื่อนไหวของกาย วาจา ท่านถือว่าเป็นการกระท�าที่เรียกว่า “กรรม” เมื่อมี
การกระท�า มีการเคลื่อนไหว เป็นต้นเหตุแห่งการกระท�าแล้ว “วิบาก” คือผล ต้อง
สืบทอดกันไปเป็นล�าดับๆ เป็นแต่ช้าหรือเร็วต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บางอย่าง 
ก็เกิดเป็นผลได้เร็ว บางอย่างก็ช้า เช่นเดียวกับผลทางโลกที่เราเห็นกันอยู่ บางอย่าง 
กข็ึน้อยูก่บัเวลาเพยีงเลก็น้อย บางอย่างกป็รากฏขึน้ในขณะน้ัน บางอย่างเป็นเวลานานๆ  
ค่อยปรากฏตัวขึ้น แต่สุดท้ายก็เรียกว่าเป็นผลด้วยกัน นี่แหละท่านเรียกว่า “วิบาก” 
ซึ่งมีอยู่ภายในใจ ใจเป็นผู้สร้างขึ้นมา ใจเป็นผู้ท�าขึ้นมา แต่ใจจ�าไม่ได้บ้าง จ�าได้บ้าง 
สุดท้ายก็จ�าไม่ได้ เพราะท�าอยู่เสมอ ท�าอยู่ทุกภพทุกชาติ ท�าอยู่ทุกวันทุกคืน ทุกปี  
ทุกเดือน ใครจะไปชนะจดจ�าเอาไว้ได้หนักหนา ตั้งแต่เราเกิดมาในโลกนี้ ไม่ต้องพูด
ถึงวันนั้นเดือนนี้ เราพูดในวันนี้เท่านั้น เราก็จ�าไม่ได้ว่าในวันนี้เราคิดเรื่องอะไรบ้าง 
แต่ความคิดความปรุงการกระท�าดี กระท�าชั่วทางกาย วาจาของเรานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การจ�าได้หรอืไม่ได้ ขึน้อยูก่บัการกระท�าเทา่นัน้ ผลด-ีชัว่ ต้องปรากฏจากการกระท�า
เสมอ นี่เป็นหลักส�าคัญ ท่านจึงสอนให้พยายามท�าดีเสมอ เวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะ 
ตักตวงหรือแก้ไขอะไรที่เห็นว่าบกพร่องได้ทุกแง่ทุกมุม ซึ่งไม่สุดความสามารถไปได้  
ถ้าหากผ่านพ้นจากชีวิตอัตภาพน้ีแล้วเป็นความไม่แน่นอน ทั้งการกระท�าและการ 
เสวยผล เพราะในเมอืงผี เมอืงเทพ ไม่ปรากฏว่ามโีรงงานเหมือนเมืองมนุษย์เรา พอจะ 
ขี้เกียจท�าดีในโลกนี้ แล้วไปขยันหมั่นเพียรในโลกหน้าคือโลกเมืองผี เมืองเทพโน้น  
นั่นเป็นความเข้าใจผิด

 นักปราชญ์ทั้งหลายจึงสั่งสอน ผู้มาสอนเราไม่ใช่คนโง่ ค�าว่า “พระพุทธเจ้า” 
นั้นคือจอมศาสดา เป็นศาสดาของโลกทั้งสาม เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงจริงๆ ธรรมที่ตรัส 
แต่ละบทละบาท เป็นความแน่นอนตายตัว เป็นความสัตย์ความจริง ไม่มีธรรม 
ปลอมแปลงแฝงอยูภ่ายในพระโอวาทน้ันๆ เลย ท่านจึงเรียกว่า “สวากขาตธรรม” แปลว่า 
ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว ค�าว่า “ชอบ” คอืความพร้อมมูลสมบรูณ์ทกุอย่าง 



446

แล้วนั่นเอง นิยยานิกธรรม เป็นธรรมที่ยังผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมให้พ้นจากทุกข์ไป
ได้โดยล�าดับ ไม่มีทางสงสัยเลย เป็นธรรมตายตัว เป็นธรรมแน่นอน ใครที่จะพูด 
ถูกต้องแม่นย�าตลอดมาเหมือนพระพุทธเจ้าน้ี รู้สึกว่าไม่มีแล้วในโลกมนุษย์เรา  
ถ้าจะเทียบแล้ว สามัญชนทั่วไปพูด ๑๐๐ ค�า อาจปลอมไปอย่างน้อยราว ๒๕ ค�า  
จะมจีริงเพยีง ๗๕ ถ้าพดูไปนานๆ ไอ้ปลอมรู้สกึจะมากขึน้ๆ และอาจกลายเป็นปลอม 
ไปหมด แต่ค�าพูดของพระพุทธเจ้าไม่ปลอม เพราะพระทัยไม่ปลอม พระทัยเป็น
พระทัยที่บริสุทธิ์ รู้จริงเห็นจริงจากการปฏิบัติแท้ ประทานโอวาทอันใดออกมา 
จึงออกมาจากพระทัยที่เป็นของดีของแท้ทั้งน้ัน แล้วจะหาความปลอมมาจากที่ไหน 
จึงเป็นพระโอวาทและเป็นศาสดาที่เราทั้งหลายจะยึดถือเป็นหลักตายตัวหรือตายใจ 
ได้เลยว่า พระพุทธเจ้าและศาสนธรรมของพระองค์ไม่เป็นศตัรูคูอ่ริแก่พวกเราทัง้หลาย  
พระพุทธเจ้าก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆ์ก็ดี เป็นผู้วิเศษและเป็นธรรมประเสริฐ 
เหนือโลก

 การที่ท่านประทานพระโอวาท คือพระศาสนาไว้ ก็เพื่อหมู่ชนเท่านั้น ไม่ได้เพื่อ
พระพุทธเจ้า ไม่ได้เพื่อพระธรรม ไม่ได้เพื่อพระสงฆ์สาวกองค์ใดบรรดาที่ผ่านพ้น 
ไปแล้ว แต่เพื่อพวกเราอย่างเดียว ท่านไม่มีสิ่งใดบกพร่องพอจะหวังผลจากพวกเรา
เป็นเครื่องตอบแทน เพราะพระเมตตานี้เท่านั้นที่ประทานพระโอวาทไว้แก่หมู่ชนพอ 
ได้ยึดเป็นทิศทางเดิน

 เราเพียงแต่จะปฏิบัติตามพระโอวาทของท่าน ก็เห็นว่าเป็นความล�าบากล�าบน  
ไม่สามารถจะตะเกยีกตะกายตามท่านไปได้แล้ว เราจะอยูใ่นโลกน้ีได้ด้วยวธิใีดจึงจะ
มคีวามสขุกายสขุใจสมกบัมนุษย์เป็นผู้ฉลาดเพือ่แสวงหาความสขุใส่ตน น่ีเป็นปัญหา 
ที่เราควรยกข้ึนถามตัวเองเวลาความขี้เกียจมักง่ายเกิดขึ้น เพื่อจะแก้สิ่งเหล่าน้ีที ่
เป็นมารคอยกีดกันทางด�าเนินได้ ด้วยอุบายอันชอบธรรมและเฉลียวฉลาดของเรา 
พอมีทางเพื่อก้าวไปเพื่อความสุขสมหวัง ไม่ตีบตันอั้นตู้ไปเสียทุกภพทุกชาติทุกวัน 
เวลาดังที่เป็นอยู่นี้ ซึ่งเต็มไปด้วยกองทุกข์ภายในใจจนหาทางและวิธีปล่อยวางไม่ได้ 
สมกับมนุษย์มีมากในโลกปัจจุบันแทบจะไม่มีแผ่นดินให้อยู่ ยังมีผู้ฉลาดแหลมคม 
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หาอุบายแหวกว่ายไปได้บ้าง ไม่มืดมนอนธการไปด้วยกันเสียสิ้น ซึ่งน่าสลดสังเวช
ของนักปราชญ์ท่านนักหนา

 เราควรจะวินิจฉัยใคร่ครวญกันอย่างไรบ้าง เมื่อเราคอยล้างมือเปิบเท่าน้ีก็ยัง
ท�าไม่ได้ พระโอวาทท่านสอนมาแล้วโดยถูกต้องแม่นย�าทุกสิ่งทุกอย่าง เพียงแต่จะ 
ปฏิบัติตามเท่านี้ยังเห็นว่าล�าบาก เราจะไปหาความสะดวกที่ไหน เราเกิดมานานแล้ว
ในโลกน้ี เราได้ความสะดวกจากอะไรบ้าง ควรถามเราอย่างน้ีบ้างอาจได้ข้อคดิ ถ้าจะ
เป็นไปตามความต้องการของเราว่า อยากสะดวก อยากได้ง่ายๆ สบายๆ เราก็ควร
จะเป็นคนง่ายคนสบายมานานแล้ว ไม่ควรจะมาแบกกองทกุข์อยูเ่หมอืนโลกทัว่ๆ ไป  
แต่น่ีมนัไม่เป็นไปตามความวาดภาพเอาอย่างใจหมาย นอกจากกเิลสมนัหลอกพวกเรา 
เท่าน้ัน เพราะกิเลสเคยหลอกมนุษย์และสตัว์ทัง้หลายมาเป็นเวลานาน เรายงัไม่เหน็โทษ 
แห่งความหลอกลวงของมันบ้างเลย นอกจากเช่ืออย่างสนิทด้วยการกล่อมให้หลับ
อย่างถนัดของมันเท่านั้น

 ศาสดาในวฏัสงสารก็คือกิเลสน่ีเอง ลงมนัได้สอนใครเป็นตดิมือมนัมาเป็นพวงๆ 
จนรับไม่ไหว เพราะสัตว์โลกชอบกลอุบายแห่งการเสี้ยมสอนของมันมาก ไม่มีวัน 
เบื่อหน่ายอิ่มพอกันบ้างเลย แม้จะได้รับความทุกข์ทรมานเพราะถูกหลอกมานาน

 ส่วนศาสดาของววิฏัฏะก็คือพระพทุธเจ้าองค์เอก ความรู้กเ็อก การอบรมสัง่สอน
ก็เอก ไม่มีใครเสมอเหมือน แต่กิเลสไม่ชอบ และขวางกับธรรมอยู่เรื่อยมา สัตว์โลก 
ผู้ชอบกเิลสจึงมกัเบือ่ธรรม ธรรมจึงมกัไม่เข้าถงึใจแม้จะฟังและปฏบิตัมิานาน ความเป็น 
ทั้งนี้ทั้งนั้นกรุณาดูตัวเราตัวท่านก็พอทราบได้ไม่ยากนัก

 เราจะไปทางใด เราต้องแยกแยะออกด ูถ้าเราจะเป็นศษิย์ทีม่คีรูสอนคือศาสดา 
ของเราก็ต้องพยายาม การท�าความดกีเ็พือ่จะชะล้างสิง่ทีช่ั่วร้ายทัง้หลาย การต่อสูก้ต้็อง
มีความหนักความล�าบากบ้างเป็นธรรมดา เราต้องคิดอย่างนี้ไว้เสมอ ดีกว่าเอากิเลส 
ความขีเ้กียจมกัง่ายมาเป็นศาสดาฉุดลากเราลงทางต�า่ให้ทนทกุข์ทรมาน ไม่มขีอบเขต
เหตุผลว่าจะปลดเปลื้องทุกข์ไปได้เมื่อไร
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 ขณะนี้เป็นโอกาสที่เราควรจัดการอยู่แล้ว พร้อมอยู่แล้วทุกอย่าง ชีวิตอัตภาพ
ร่างกายก็เป็นไปด้วยดี และทราบอยูว่่าเราเป็นมนษุย์ได้พบพระพุทธศาสนา และเปน็ 
โอกาสทีจ่ะได้บ�าเพญ็คณุงามความดีเข้าสูจิ่ตใจ เพือ่จะได้ถงึจุดทีห่มายซึง่เราต้องการ  
มีใจกับธรรมเท่าน้ันที่จะให้ความสมหมายแก่เราได้ เราต้องพยายามเอาสิ่งดีงาม 
เข้าบรรจุทีใ่จซึง่เป็นของไม่ตาย นอกน้ันหาความแน่นอนไม่ได้ เพราะโลกสมมตุทิัง้มวล 
เป็นอนิจจัง พร้อมทั้งตัวเราเอง อาศัยอะไรก็คอยแต่จะทะลายลงไป ทะลายลงไป  
เราเหน็อยูท่กุแห่งทกุหน มอียูท่ัว่ไป ท่านจึงเรียกว่า “อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา” มรีอบด้าน 
ทัง้ภายนอกภายใน เป็นทีใ่ห้ความไว้วางใจไม่ได้ นอกจากคณุความด ีคือ ปฏบิตัติน 
ให้มีความราบร่ืนดีงามด้วยธรรมน้ีเท่าน้ัน เป็นหลักอันส�าคัญที่จะให้ความมุ่งมั่น 
ของเราส�าเร็จเป็นระยะๆ

 ใจน้ันอยากไปเสมอ ไม่อยากอยูใ่นกองทกุข์ทรมาน อยากเป็นสขุก็คือใจ ถ้าพดูถงึ 
ขัน้ถงึภูมิคอืสวรรค์พรหมโลก กค็อืใจเป็นผู้อยากไป ส่วนนรกไม่อยากลงเลย ความทกุข์ 
ไม่อยากประสบพบเหน็ในชวีติ ไม่อยากสมัผัสถกูต้องเลย แต่ท�าไมโลกถงึได้ประสบ
และสัมผัสถูกต้องกันเรื่อยมา ก็เพราะหลงกลอุบายของกิเลส ซึ่งมีอ�านาจและความ
ฉลาดแหลมคมกว่าสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง เป็นอาจารย์สอนสัตว์ ฉุดลากสัตว์ทั้งหลาย 
ให้จมลงทัง้ๆ ไม่อยากจะจม จะมีอะไรเล่าทีเ่ป็นศาสดาแห่งวฏัฏะ ทีแ่หลมคมของโลก 
ทุกวันนี้ นอกจากกิเลสตัณหาอาสวะนี้เท่านั้น ไม่มีแล้วในโลกสมมุติทั้งสามอันเป็น 
ทีอ่ยู่แห่งมวลสตัว์ และไม่มอีนัใดทีจ่ะสามารถถอดถอนธรรมชาตน้ีิออกได้ นอกจาก
ธรรมทีเ่รียกว่า “สวากขาตธรรม” ของพระพทุธเจ้าเท่าน้ัน ใครอยากพ้นทกุข์กพ็ยายาม
ตะเกียกตะกายปฏบิตัติามธรรมท่าน ย่อมจะมทีางผ่านพ้นไปได้ ใครขยนับ่นให้ทกุข์
ก็บ่นไปตามความถนัด ถ้าไม่อยากให้กิเลสหัวเราะเยาะซ�้าเข้าอีก เราควรพยายาม 
ท�าความเข้าใจกับเราเสมอ เพราะถึงเวลาจนตรอกจนมุมจนจริงๆ เวลาเช่นนั้นเข้าถึง
ตัวเราจะท�าอย่างไร เราต้องตั้งกระทู้ถามเราไว้ก่อน เวลาหนาว สิ่งที่ท�าความอบอุ่น 
เราเห็นว่าส�าคัญในขณะนั้น เวลาร้อน สิ่งที่จะท�าความร่มเย็นให้เราคืออะไร เราจะ 
ถือเป็นส�าคัญเวลาน้ัน เวลาทุกข์เกิดขึ้นมา สิ่งที่จะท�าให้เราได้รับความสุขคืออะไร  
ที่เป็นคู่เคียงกันมาก็คือความดี เป็นเคร่ืองระงับดับทุกข์ได้ และดับได้อย่างม่ันใจ 
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ไม่คลางแคลงสงสัย เพราะไม่มีกิเลสตัวใดมีอ�านาจเหนือธรรมไปได้แต่ไหนแต่ไรมา

 สรุปแล้ว ถ้ามีความดอียูท่ีไ่หนกเ็ป็นสขุอบอุน่ใจ อปุมาใกล้ๆ เหมอืนคนตกน�า้  
ไม่มีที่เกาะที่ยึดในเวลาน้ัน แม้จะเคยกลัวผีมาแต่วันก�าเนิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ 
ก็ตาม แต่ขณะทีต่กน�า้น้ัน ถ้ามีซากผีตายลอยผ่านเข้ามา ซึง่เป็นขณะทีค่นๆ น้ันก�าลงั 
จะจมน�้าตาย และก�าลังคว้าหาที่พึ่งที่ยึดที่เกาะอย่างกระวนกระวายใจ พอซากผีลอย
ผ่านเข้ามาเขาจะคว้าเกาะซากผีตายน้ันทนัท ีเพือ่ประทงัชวีติไว้ให้พ้นตาย โดยไม่ค�านึง
ถึงความกลัวผีที่เคยกลัวมาเลย เพราะชีวิตมีความส�าคัญยิ่งกว่าความกลัวผี นี่แหละ
เป็นเครื่องเทียบ เวลาชีวิตจิตใจของคนที่จนตรอกจนมุมเข้ามาจริงๆ วาระสุดท้ายที่
ชีวิตสิ้นสุดลงต้องเป็นแบบนี้ จิตจะต้องคิดไปต่างๆ เช่น คิดถึงคุณงามความดีบ้าง 
คิดถึงความชั่วบ้าง เมื่อไม่มีความดีติดตัวพอให้อุ่นใจบ้าง ก็คิดถึงความชั่วจนได้  
แล้วเกดิความเดอืดร้อนเสยีใจขึน้มา เลยสมุเข้าไปภายในจิตใจให้รุ่มร้อนเพิม่ข้ึนไปอกี 
และพาจมไปเลย ถ้าเคยท�าความดไีว้ พอคิดถงึความด ีจิตเกาะป๊ับทนัท ีและเยน็ไปเลย  
ยิง่ผู้ปฏบิตัคิวามดอียูเ่ร่ือยมาแล้ว ไม่ต้องสงสยั ความดีน้ันแลเป็นเพือ่นสอง เป็นมิตร 
สหาย เป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างแท้จริงยิ่งกว่าสิ่งใดๆ ในโลก

 พวกเราชาวพุทธ กรุณาท�าความเข้าใจไว้กับตนเองเถิด คือ ใจเป็นสิ่งส�าคัญ 
ที่อธิบายไว้เป็น ๒ แง่ คือ แง่หนึ่ง ศาสดาของวัฏฏะนั้นคืออะไร ศาสดาของวิวัฏฏะ
นั้นคืออะไร ที่พูดมาเมื่อตะกี้นี้ กรุณาอย่าได้ลืม

 ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อน เพื่อท่านปัญญาฯ จะได้แปลให้ท่านผู้ฟังทราบต่อไป
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ตอบค�าถาม วันอังคาร

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

ถ.๑-ญ.๑ เวลาท�าสมาธแิล้ว มกัจะม ีYoki Sleep (เข้าภวงัค์ลกึ) บางคนบอกว่าดี  
บางคนบอกว่าไม่ดี เป็นอย่างไร

ตอบ ขอให้อธิบาย Yoki Sleep และถามว่าตนเองรู้สึกอย่างไร ภายหลัง 
ที่รู้สึกตัวแล้ว ได้อะไรติดมาในจิตบ้างไหม?

ญ.๑ ผู้ถามตอบ ไม่มีอะไรติดมา แต่รู้สึกสดชื่นขึ้น

ตอบ คนน้ันว่าดี คนน้ีว่าไม่ดี ท�าไมจะไปเชื่อเขา เราต้องรู้อยู่กับตนเองว่า 
ดหีรือไม่ดี จึงไม่ควรบอก กลวัจะตดิอยูใ่นค�าทีบ่อก ธรรมทีแ่สดงเพยีง 
เร่ิมๆ ยังไม่แตกแขนงพอให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ เพราะฉะน้ันจึง
ตอบบ้างไม่ตอบบ้างดี การตอบมากๆ เป็นพิษแก่จิตใจ เจ้าของควรจะ 
พจิารณาผลทีเ่กดิแก่จิตตนเอง ทีพ่ดูน้ีต้องแล้วแต่ผู้มาตดิต่อด้วย ว่าควร 
จะรับหรือจะรับธรรมอย่างใด ธรรมดา กลาง สูง ต�่า ตามขั้นภูมิของ
ผู้มาเกี่ยวข้อง

  ถามอย่างนี้ท�าให้คิดว่าหลักของธรรมไม่แน่นอน ผู้ปฏิบัติต้องผ่าน
มาแล้ว ถ้าท�าสมาธจิิตตกลกึ จิตต้องรู้ ถ้าหลบัไป ตืน่ข้ึน ไม่มีใครทราบ 
เป็นเสยีง “ง่วงนอน” นอนเสมอ ตวัเราจะทราบเร่ืองจิตได้อย่างไร การท�า
สมาธ ิพอจิตจะลง เรากว่็าไม่ให้ลง บงัคับให้ท�างาน ฉะน้ัน จึงสร้างความ
มั่นคงให้จิตไม่ได้ สมกับค�าว่าท�าสมาธิเพื่อความสงบ ค�าว่าสมาธิมิได้ 
หมายความว่าหลบัไม่รู้อะไร ต้องรู้กบัตวัเองโดยเฉพาะ ไม่รู้กบัอะไรอืน่  
นอกจากตัวเอง

ถ.๒-ญ.๒ เรื่องหัวใจกับอนัตตายังไม่เข้าใจ
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ตอบ เข้าใจ อัตตา ไหม (ญ.๒ ตอบว่า เข้าใจ) 

  เคยท�าสมาธหิรือเปล่า? (เขาเข้าใจ) จิตได้รับความสงบกบัอารมณ์ใด  
วิธีการใด วิธีการนั้นจะใช้เรียนอัตตาหรืออนัตตาก็ตาม ในระยะต้นๆ 
ให้ยึดอัตตาไว้ก่อน ต่อไปค่อยถอนความยึดถืออัตตาลงเป็นล�าดับๆ 
จนถอนได้เด็ดขาด เพราะจติเป็นตัวของตัวเองด้วยหลักธรรมชาติอย่าง
สมบูรณ์แล้ว แต่มิใช่เป็นตนแบบอัตตาดังกล่าวมา นี่เป็นสมมุติ แต่นั้น
เป็นวิมุตติ จึงผิดกัน (อนัตตา)

ถ.๓-ช.๑ ท�าอย่างไรจึงจะท�าสมาธิได้ดี ในชีวิตประจ�าวันมีธุระต้องไปไหนก็ต้อง
งดไปกระนั้นหรือจึงจะปฏิบัติได้สม�่าเสมอ?

ตอบ ถ้าจิตทราบความเจริญและความเสื่อมของตนเองมันก็ยกจิตข้ึนเอง  
ถ้าไม่เข้าใจ จิตก็หลงตัวเรา การพิจารณาข้ึนอยู่กับจิต โอกาส ถ้ามี 
การงานมาก ภาวนาลดลงไป กไ็ปลดตวัจากผลทีค่วรได้ จิตจึงเสือ่ม ทีจ่ริง 
จิตไม่ได้เสือ่ม อาการเหล่าน้ีแสดงเจริญหรือเสือ่มเป็นเพยีงอาการของจิต  
ตัวจิตไม่ได้เสื่อม

ถ.๔-ช.๒ “Aping or Monkey practice” ซึ่งหมายความว่าการเห็นใครเขา 
ท�าอะไร ตนอยากจะแสดงตนว่าเป็นพวกเดยีวกบัเขา กท็�าอย่างเขาทกุอย่าง  
ท�าอย่างไรจะรู้ว่าปฏิบัติจริงหรือไม่จริง?

ตอบ ตวัท่านเองจะรู้ตวัเอง ค�าตอบน้ีอยูใ่นค�าถามของท่านเองแล้ว เราเองเป็น
ตัวการอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องไปตะครุบเงา ซึ่งเป็นของเทียม

ถ.๕-ช.๓ ทีท่่านว่าจิตสะสมความดีไว้มากกไ็ปเกดิในทีดี่ขึน้ อยากทราบว่าดขีึน้น้ัน
คือจะไปเป็นอะไร?

ตอบ จิตสร้างกรรมขึน้มา ผลกอ็ยู่ทีจิ่ต ส่งจิตไปยงัทีค่วรแก่ผลน่ันเอง เจ้าของจิต 
ดวงน้ันไม่รู้ ไม่มีสิ่งที่ท�าให้รู้ มีพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ปรากฏว่า
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ท่านสามารถรู้ได้ ฉะน้ันจึงมักหลงเร่ืองของตัวมาประจ�าโลกด้วยกัน  
ไม่มใีครยิง่หย่อนกว่ากนั เราปฏบิตัเิองจิตเรารู้เอง ถ้าจิตสามารถ สตปัิญญา 
ต้องละเอียดยิ่งขึ้น แล้วท่านจึงจะทราบได้เองโดยไม่ต้องถามใคร ไม่มี
อะไรเหลือวิสัยของสติปัญญาไปได้ เพราะบรรดากิเลสกลัวธรรมคือ 
สตปัิญญาเป็นต้นทัง้สิน้ ไม่มกีเิลสชนิดใดเหนือธรรมคอืสตปัิญญาไปได้  
ถ้าฝึกให้สามารถ

ถ.๖-ช.๔ จิตจะกลับมาเป็นมนุษย์ยากหรือเปล่า?

ตอบ เกดิมาเป็นมนุษย์ยากไหม? ตวัเราไม่ทราบเร่ืองของเรา เพราะว่าจิตไม่มี
ก�าลงั ถ้ามสีตกิท็ราบเป็นระยะๆ เคยอธบิายให้ฟังแล้วว่าขนัธ์มแีต่จะแตก  
ขณะทีข่นัธ์จะแตก จิตกลบัแข็งแรงข้ึน ขณะทีจิ่ตจะแยกกบัขันธ์ มีความ 
ทุกข์มากหรือน้อย หรือไม่มี วัดกันได้ว่าจิตมีสติหรือไม่ ภาคปฏิบัติ
ย่อมทราบว่าจิตต่างกัน ไม่มีอะไรละเอียดยิ่งกว่าจิต วัดกันไม่ได้ จิตมี 
สตปัิญญาจึงจะตามได้ ดงัน้ันต้องแล้วแต่สตปัิญญาทีอ่บรมมามากน้อย
ต่างกัน

  มกีล่าวไว้ว่า ขณะทีพ่ระพทุธเจ้าจะเสด็จเข้าปรินิพพาน ท่านทรงเข้า
ฌานสมาบตั ิตัง้แต่ปฐมฌานขึน้ไป จนถงึสญัญาเวทยตินิโรธ พระอนุรุทธ- 
เถระ ซึง่เป็นผู้เชีย่วชาญทางจิตกก็�าหนดจิตตดิตามพระพทุธเจ้า พระจิต
ของพระพุทธเจ้าเข้าฌานไหน คือตั้งแต่รูปฌาน ๔ ขึ้นไป อรูปฌาน ๔  
ตลอดถงึสญัญาเวทยตินิโรธ ทรงพกัอยูท่ีน่ั่นครู่หน่ึง แล้วทรงถอยลงมา 
อรูปฌานและรูปฌานจนถึงจิตบริสุทธิ์ปกติแล้วทรงเข้าปฐมฌานถึง
จตุตถฌาน และเสด็จปรินิพพานระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานต่อกัน 
จากนั้นก็สุดวิสัยที่ใครๆ จะตามรู้ได้ เพราะพ้นจากสมมุติโดยประการ
ทั้งปวงไปแล้ว
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  ในขณะทีก่�าลงัทรงเข้าฌานต่างๆ  อยูน้ั่น พระอนุรุทธเถระส่งกระแสจิต 
ตามไม่ลดละ และรู้ตามวาระจิตของพระพทุธเจ้าโดยล�าดบั เมือ่พระสาวก 
ทั้งหลายถามในขณะน้ันว่า “พระองค์ปรินิพพานแล้วหรือ?” ท่านก ็
ตอบว่ายัง และบอกไปตามล�าดับที่ทรงเข้าและถอยจากฌานนั้นๆ และ
บอกได้ตลอดจนถึงขณะพระพุทธเจ้าเข้าปรินิพพาน

  ท�าไมท่านจึงรู้ขณะจิตของพระพทุธเจ้าได้ทกุวาระ ทีท่รงเคลือ่นไหว
เข้าและออกจากฌานน้ันๆ? ผิดกับพวกเราที่มีใจรับรู ้สิ่งต่างกัน 
เช่นเดยีวกนัแค่ไหน ความรู้ความสามารถแห่งจิตทีฝึ่กอบรมจนสมบรูณ์
เต็มภูมิแล้วย่อมแตกต่างจากจิตสามัญธรรมดาอยู่มากราวฟ้ากับดิน  
จิตทีเ่ตม็ไปด้วยภาระหนักราวกบัถงัมูตรคูถกดถ่วงจิตใจอยูต่ลอดเวลาแล้ว  
กับจิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้ว จึงน�ามาเทียบเคียงและแข่งขันกันไม่ได้  
ผู้ฉลาดจึงยอมเชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าเป็นครู เช่น  
พทุธบริษัทถอืพระพทุธเจ้าเป็นศาสดาและเป็นสรณะเป็นต้น ผิดกบัคนโง่ 
ที่มัวส�าคัญว่าตนฉลาด จนความฉลาดพาให้ล่มจมฉิบหายป่นปี้ ก็ยัง 
ไม่ยอมรู้สกึตวัว่าเป็นอย่างไรเลย ความฉลาดแบบน้ีมมีากในโลกมนุษย์เรา  
และนับวันเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีประมาณจนน่ากลัวจะไม่มีโลกให้อยู่

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
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การอธิบายธรรม วันพุธ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔)

เปิดประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.

ท่านอาจารย์... “จะเทศน์เรื่อง การภาวนา”

 การภาวนา เป็นการมาเรียนเร่ืองหรือสอดส่องดูกาย ทดสอบจิตใจ อ่านดู 
เรื่องราวของใจ จิตใจจะเขียนเรื่องต่างๆ วันยังค�่า เขียนแล้วไม่เคยอ่าน แม้ไม่เคย
ทราบว่าตนได้คิดดีชั่วอะไรบ้างในวันและเวลาหน่ึงๆ แต่ก็เป็นนิสัยของจิตที่ชอบ 
คดิปรุงแต่งไปต่างๆ จะแสดงออกมาในเวลาทีเ่ราภาวนา เพราะจิตดิน้รนกวดัแกว่งมาก 
ไม่อยู่เป็นสุขได้ นิสัยของจิตสามัญชนทั่วไปมักเป็นเช่นน้ี จึงเป็นสิ่งที่หักห้ามยาก
กว่าสิ่งใดๆ เพราะปกติจิตก็เป็นของละเอียดอยู่แล้ว จึงต้องอาศัยสติกับปัญญาเป็น 
ผู้ควบคุมรักษา

 ยิ่งได้ทดสอบดูความผิดถูก ชั่วดี ของตนแล้วมักไม่มีขอบเขต สิ่งเสียมีมาก 
เพราะฉะน้ัน หลกัศาสนาจึงสอนให้ไตร่ตรองดูส่วนดีส่วนเสยีของตน บางทแีสดงออก 
ไปทางทุกข์บ้าง สุขบ้าง ศาสนาเป็นเคร่ืองมือที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว ส่วนมากก็สอน 
เร่ืองใจมากกว่าอย่างอื่น มีหลักธรรมเท่าน้ันที่เป็นเคร่ืองมือทันกับใจ นอกจากเรา 
จะประกอบการให้เหมาะสมกับเครื่องมือนี้ได้หรือไม่ สิ่งของทุกอย่างเขาใช้เครื่องมือ  
ถ้านายช่างทีม่ฝีีมอืด ีสิง่ของกง็ดงามน่าใช้ กาย วาจา ใจของเรากเ็หมอืนกนั ร่างกาย
เปรียบเหมือนไม้ยนืต้น เน้ืออ่อนหรือแขง็ไม่ส�าคญั ส�าคญัอยูท่ีช่่างต้องน�ามาดัดแปลง
เป็นเครื่องใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น แล้วแต่จะต้องการชนิดใด สิ่งนั้นก็ส�าเร็จและ 
งดงาม น่าอยู่ หรือใช้สอย ตามเนื้อไม้และความสามารถของนายช่าง กาย วาจา ใจ 
กเ็ช่นกนั เม่ือได้ดัดแปลงแก้ไขตามหลกัธรรมด้วยความเพยีรอย่างเตม็ภูมแิล้ว จะเป็น 
สมบัติอันมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆ เพราะคนไม่เหมือนสัตว์ จะมีคุณค่าสูงต�่าเพียงไรน้ัน
ย่อมขึ้นอยู่กับความดีเป็นคุณสมบัติ มิใช่เน้ือหนังเป็นคุณค่า ส่วนสัตว์ทั้งหลาย 
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โลกถือว่าอวัยวะเน้ือหนังต่างๆ ของเขามีคุณค่า ดังน้ันเวลาเขาตายจึงไม่มีใคร 
รังเกียจกัน แต่คุณค่าของมนุษย์มิได้อยู่ที่อวัยวะเน้ือหนังอย่างเดียว ต้องมีความ
ประพฤตดิงีามเป็นเคร่ืองประกันคณุค่าของมนุษย์ ความประพฤตดิด้ีวยกาย วาจา ใจ  
นี้แล คือคุณค่าอันสูงส่งของมนุษย์เรา คุณค่าและความงามอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไป
ตามวัยเหมือนร่างกาย ตามธรรมดาร่างกายคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ถ้ามี 
คณุงามความดเีป็นเคร่ืองประดบัตนแล้ว ถงึร่างกายจะร่วงโรยไปเป็นล�าดบั แต่คณุงาม 
ความดียังเด่นอยู่มิได้ร่วงโรยไปตามร่างกาย

 โดยเฉพาะการอบรมภาวนา พยายามระงับจิตของตนให้หยุดปรุงแต่งต่างๆ  
พอเป็นความสงบเย็นใจได้บ้าง ย่อมเร่ิมจะเห็นคุณค่าของใจข้ึนมา ขณะภาวนา
พยายามให้จิตปรุงเฉพาะงานที่ตนต้องการ เช่น “พุทโธๆๆ” อันเป็นงานที่จะยังใจ 
ให้สงบ เมื่อพยายามท�าด้วยความสนใจ มีสติก�ากับ จิตย่อมสงบลงได้ อารมณ์ไม่ 
รบกวน ใจที่ปราศจากสิ่งรบกวนย่อมเป็นสุขสงบเย็น รู้เห็นประจักษ์ใจในขณะนั้น 
ความสงบสุขของจิตที่ไม่มีอารมณ์รบกวนย่อมเป็นสุขที่พึงหวังอย่างยิ่ง จิตที่ทรงตัว
อยู่ด้วยความรู้เพียงอันเดียว ท่านเรียกว่า “เอกัคคตาจิต”

 “เอกัคคตาจิต” คือรู้อันเดียว เป็นความสุขใจไม่มีอะไรเสมอเหมือน แม้แต่
พระพุทธเจ้าผู้ทรงธรรมอันเลิศ เสด็จปรินิพพานไปแล้วตั้ง ๒๕๑๗ ปี แต่พระคุณ 
ทั้งหลายก็ยังเป็นที่พึ่งที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อสิ้น
พุทธสมัยของพระพุทธเจ้าองค์น้ีแล้วก็ยังจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้และ 
สั่งสอนโลกสืบทอดกันไป

 ใจถ้าสงบขาดจากอารมณ์ในขณะน้ัน เราจะทราบความอัศจรรย์ของใจทันที  
แม้ไม่เคยประสบมาก่อน เพราะเป็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ในชีวิตของ
ผู้ไม่เคยประสบความสงบของจิต ขณะจิตสงบ ย่อมไม่คิดปรุงอารมณ์ขึ้นมารบกวน
ตนเองให้ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ตั้งตนเป็นเอกจิต เอกธรรม อยู่โดยเฉพาะ จนกว่าจะถอน 
ขึ้นมา และคิดปรุงอารมณ์ต่างๆ ต่อไปตามนิสัยที่เคยคิดปรุง ถ้าจิตลงได้สงบตัวลง 
เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน ย่อมจะท�าความตื่นเต้นแก่ผู้บ�าเพ็ญอย่างน่าประหลาด และ
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ไม่มีวันหลงลืมได้ง่ายๆ เลย นอกจากจะพยายามท�าภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ 
ถ่ายเดียว ฉะนั้น ผู้ที่ปรากฏผลแล้วจึงมักจะมีความเพียรกล้าไม่ท้อถอย

 ภาคปริยัติที่เรียนรู้ก็ยกไว้บูชา จะขอน�าภาคปฏิบัติมาอธิบายให้ท่านทั้งหลาย
ทราบก่อนพอเป็นแนวทาง เพราะเรียนธรรมต้องรู้ธรรม ปฏิบัติธรรมต้องรู้ผล  
เพราะธรรมไม่ใช่สิง่ลีล้บั ตัง้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจนถงึบดัน้ี ธรรมทีป่ระกาศสอน 
ให้เราทราบอยู่บัดน้ีก็ยังคงจริง ไม่มีบกพร่องเลยแม้แต่น้อย การปฏิบัติตาม 
พระพุทธศาสนาก็ยังคงได้ผลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่เคยประกาศสอนไปแล้ว นอกจาก 
ผู้ปฏิบตัไิม่สามารถเหมอืนผู้ปฏบิตัสิมัยโน้นเท่าน้ัน ผลจึงไม่เหมอืนกนั เหตยุ่อหย่อน  
ผลก็อ่อนก�าลัง เหตุไม่มี ผลก็ไม่ปรากฏ แล้วจะควรต�าหนิอะไรหรือต�าหนิใครจึงจะ
ควรแก่เหตผุล เวลาน้ีใครเล่าก�าลงัขวางธรรมอยู ่ไม่ก้าวเดินทางทีท่่านสอน นอกจาก
ตัวเราเอง

 ในคร้ังพุทธกาล ธรรมเป็นธรรมจริงๆ เรียนธรรมเพื่อรู้เห็นธรรมและปฏิบัติ
ธรรมจริง ไม่ได้หน่วงเหนี่ยวให้ธรรมเป็นโลก อาจารย์ขอเรียนว่า อาจารย์เองก็ไม่ดี 
ไปเสียทุกอย่าง ที่มาเยี่ยมพี่น้องในลอนดอน ก็มีความดีความชั่วติดตัวมาด้วย  
หากผิดพลาดก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลาย

 จะยกตัวอย่างธรรมเป็นโลกให้ท่านทั้งหลายฟัง เบื้องแรกอาจารย์เรียนหนังสือ 
สอบไล่ได้เป็นนักธรรมตรี ดีใจใหญ่ มีกิเลสกองหน่ึง ต่อมาได้นักธรรมโท เอก  
ตัวก็ใหญ่พองขึ้น กิเลสก็เพิ่มกองใหญ่ขึ้นจนจะก้าวไม่ออก มีแต่กิเลสเต็มไปหมด
ในตัวเรา คิดว่าตนเป็นคนฉลาด ต่อมาได้เป็นมหาเปรียญ ก็ยิ่งคิดว่าตนเก่ง ที่จริง 
ก็เก่งแต่จ�าชื่อกิเลสตัณหาอาสวะได้มาก รู้แต่ชื่อ แต่ไม่เคยสะดุดใจ และท�าให้
กิเลสแม้แต่น้อยหลุดไปจากใจของตนได้เลย มีแต่ส�าคัญว่าตัวฉลาด ได้ชั้นนั้นชั้นนี้  
ถ้าไม่สังเกตก็ไม่ทราบว่า “ธรรมกลายเป็นโลกไปเมื่อไร”

 พอหันมาสนใจปฏิบัติ จิตมุ่งต่ออรรถต่อธรรม ความพองตัวก็ค่อยๆ ลดลงไป 
การเป็นนักธรรมชั้นใดเปรียญชั้นใดก็เริ่มหมดความหมายไปโดยล�าดับ จนรู้สึกอาย 
ไม่อยากจะให้ใช้ค�าว่า “มหา” น�าหน้าชือ่เลย น่ีกก็ลายเป็นกเิลสอกีชนิดหน่ึงเหมือนกนั  
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เข้าใจว่าเป็นความคดิถกู แต่ก่อนน้ีชอบให้มชีือ่มมีหาอยูข้่างหน้า เดีย๋วน้ีอยากให้มหา
อยู่ข้างหลัง กิเลสก็คือธรรมไม่เป็นธรรม กลายมาเป็นโลก เมื่อปฏิบัติธรรมมากขึ้น  
กิเลสเหล่านี้ก็ค่อยๆ สลายตัวไปในใจ ขอเรียนว่าไม่ได้มุ่งให้กระทบกระเทือนใคร 
เล่าเร่ืองของตนว่าเคยเป็นอย่างน้ี ที่เรียกว่าธรรมกลายเป็นโลก ถ้าไม่เข้าใจธรรม 
จะไม่สามารถแก้กิเลสที่แฝงอยู่อย่างลึกลับได้เลย ค�าว่า “สมาธิ” ที่เคยได้ยินแต่ชื่อ
กม็าปรากฏทีใ่จ เมือ่เรียนปริยัตน้ัินท่องเสยีจนคล่องตดิปากตดิใจ มารู้ความจริงบ้าง 
เมื่อปฏิบัติไปตามก�าลัง แต่ก็มิได้หมายความว่ารู้จนเกิดกิเลสกองเท่าภูเขา ทั้งที่ตัว
เท่าหนูหรือตัวเท่าช้างสารอะไรหรอก เล่าตามเร่ืองของกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิต เจ้าของ
ต้องเป็นผู้รู้เองละเองต่างหาก

 สมาธิคือความมั่นคงของใจ ก็มั่นคงเป็นล�าดับ จึงรู้ทั้งชื่อ รู้ทั้งตัวสมาธิ และ 
รู้กบัใจตนเอง เมือ่พจิารณาธาตขุนัธ์ รูปกายเป็นธาต ุ๔ ทัง้ภายในภายนอก รวมแล้ว 
ก็ลงไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

 เร่ืองของปัญญา ก็ได้ทั้งชื่อ ได้เห็นทั้งใจ ท�างานด้วยปัญญาไม่ขาดวรรค
ขาดตอนเต็มความสามารถ ตามภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ สติปัญญาก็เป็นธรรมที่รู้อยู่
กับตัว ค�าว่า มรรค ผล ก็ไม่สงสัยที่ไหนแล้ว “มรรค” ก็คือสติปัญญาที่ท�าให้กิเลส
หลุดลอยจากใจไปเป็นล�าดับ เห็นอยู่ที่ใจว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นของจริง
มาดัง้เดมิ เมือ่สตปัิญญาอ่านได้ถกูต้องตามความจริงจนถงึใจแล้วความสงสยักส็ิน้ไป  
ผู้ไม่สงสัยก็อยู่อย่างเย็นใจ ไม่ยุ่งกับอะไรต่อไปอีก เรื่องก็มีเท่านี้ ธรรมก็เป็นธรรม 
โลกก็เป็นโลก ต่างอันต่างจริง ต่างอันต่างอยู่ ความกระทบกระทั่งกันระหว่างจิตกับ
สิ่งทั้งหลายก็ไม่มี

 ค�าว่า “เตสงั วปูสโม สโุข” มไิด้หมายความว่าตายเพราะดับสงัขารแล้วกเ็ป็นสขุ
อย่างเดียว แต่การดับสังขารอันเป็นตัวสมุทัยให้เกิดกิเลสได้เมื่อไรก็เป็นสุขเม่ือน้ัน
เหมือนกัน แม้ยังไม่ตาย

 วนัน้ีอธบิาย “ธรรมเป็นธรรม” กับ “ธรรมกลายเป็นโลก” ถ้าปฏิบตัใิห้ได้เช่นทีท่่าน 
กระท�ากนัในพทุธกาล กจ็ะได้ผลเช่นคร้ังพทุธกาลด้วย แต่น่าเสยีดายทีธ่รรมเป็นของจริง  
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ส่วนพวกเราชอบท�าเล่นกันเป็นส่วนมาก สิ่งที่ปรากฏจนน่าร�าคาญจึงมักมีแต่ค�า 
ถกเถียงกันว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปเสียแล้ว ใครปฏิบัติดีสักเท่าไร 
กไ็ม่มีหวงับรรล ุราวกับเป็นผู้ผูกขาดมรรคผลนิพพานแต่ผู้เดยีว ประหน่ึงเป็นสพัพญัญู  
ทั้งที่กิเลสเต็มตัวไม่มีใครกล้าแข่ง ศาสนาจึงมักมีแต่ชื่อ ส่วนความจริงแห่งธรรม 
ในวงของผู้เข้าใจว่าตนนับถือพุทธศาสนา ได้ถูกกิเลสขโมยหรือปล้นเอาไปกินแทบ
ไม่มเีหลอือยูใ่นใจกายวาจาบ้างเลย ถ้ายงัขืนเข้าใจดังทีเ่ป็นอยู ่ต่อไปกน่็ากลวัจะเป็น
ศาสนาคัมภีร์ มีแต่ชื่อ”

ตอบค�าถาม วันพุธ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

ถ.๑-ญ.๑ ท่านปัญญาฯ ว่าจิตด้านหน่ึงจะไปหาธรรม อกีใจหน่ึงอยากจะไปทางโลก  
ควรจะไปทางไหน?

ตอบ เม่ือทัง้สองต่อสูก้นั ถ้าจิตคล้อยไปตามโลก ธรรมก็แพ้ พระพทุธเจ้าและ
พระสาวกไม่ใช่เป็นไม้แห้งหรือคนตาย ท่านเป็นคนอย่างเราๆ พระพทุธเจ้า 
ยังทรงสละทรัพย์สมบัติผู้คนบริวารครอบครัวเสด็จออกทรงผนวชได้  
แสดงว่าเป็นผู้ทีท่รงต่อสู ้ฝ่าฝืนจนไม่มีอะไรจะฝืน ราวโลกธาตหุวัน่ไหว 
ลกูเมียใครๆ กรั็ก บริวารทรัพย์สมบตักิต้็องเสยีดายเป็นธรรมดา ทีท่รง
ฝืนก็เพราะทรงเห็นว่าทางน้ีดีกว่า พระพุทธเจ้าและพระสาวกมีไม่น้อย 
ทีต่่อสู ้แล้วตดัสนิใจหนัมาทางธรรมน้ี และปฏบิตัต่ิอสูก้บัโลกในดวงใจ
จนชนะและพ้นไปได้ ส่วนพวกเราเคยแพ้กิเลสมาทุกภพทุกชาติ ไม่คิด
อยากชนะมันบ้างหรือ หรือกลัวพ้นทุกข์จึงไม่อยากฝืนมัน

  ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว อะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่ากิเลส และอะไรจะ 
เลศิล�า้น�าคนให้ประเสริฐยิง่กว่าธรรม จะเอาอย่างไรด?ี ดกัีบเลวกท็ราบกนั
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อยูแ่ล้วตามข้อเปรียบเทยีบ ส่วนกเิลสมนัมอียูใ่นใจของพวกเราอยูแ่ล้ว  
ถ้าจะเลิศก็ควรเลิศไปนานแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องมาคัดเลือกให้เสียเวลา

ถ.๒-ญ.๒ ปัญหาเกิดแก่จิตดิฉันเอง คิดตัดสินใจไม่ได้ ไม่แน่ว่าจะท�าอย่างไรดี
ที่สุด?

ตอบ คนเราอยู่ในโลกมานานเท่าไร ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นให้ต้องแก้ไขกัน 
อยู่เสมอ ไม่ทราบว่าเคยปฏิบัติต่อปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้าง จึงอยู่มา
ได้จนป่านนี้?

ถ.๓-ญ.๒ จะให้เรียนจากความผิดพลาดเช่นนั้นหรือคะ?

ตอบ การแก้ปัญหาก็มีหลายอย่าง ยอมแพ้เลย เห็นควรสู้ก็สู้ เห็นควรยอม
ก็ยอม ก็เรารู้อยู่ว่าในกรณีเช่นน้ันท�าอย่างไรจะชนะได้ ก็ท�าอย่างน้ัน  
ถ้าไม่อยากเป็นคนแพ้อยูร่�า่ไป แต่ถ้าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร แบบน้ีก็ดี  
นักธรรมะท่านแพ้แบบน้ี ถ้านักโทษก็ชอบเอาชนะผู้อื่น แต่ตนยอม 
ติดตะราง ส่วนการแพ้กิเลสแบบนักโทษนั้นดีละหรือ? ควรพิจารณาให้
ละเอียดถี่ถ้วน

ถ.๔-ช.๑ ถ้าท�าสมาธิด้วย “ยุบหนอ-พองหนอ” แล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้นจะควร
เพ่งที่ความเจ็บปวด หรือ “ควรเพ่งที่ยุบหนอ-พองหนอ?”

ตอบ ท�าตามธรรมดา ยังไม่เกิดทุกขเวทนาใดมากพอจะถอนจิตไปพิจารณา
เร่ืองน้ัน ถ้ามันเกิดทุกข์มากก็ต้องถอนออกจากการพิจารณายุบหนอ- 
พองหนอ มาพิจารณาความเจ็บ เพื่อให้ทราบความจริง ถ้าเรามัวยึด 
“ยุบหนอ-พองหนอ” อยู่ ก็เลยไม่รู้ความจริง คือตัวทุกข์ แล้วจิตก็จะ 
เกิดความระอา ถอยความเพียรไปเสีย เลยไม่เกิดผล

  แต่ถ้าพจิารณาทกุข์ มนัทกุข์มากจนทนไม่ได้จริงๆ มันเหลอืเขญ็แล้ว  
ก็ต้องยอมบ้าง แต่ส�าคัญที่จิตไม่ยอมถอย จะต้องการเข้าใจเร่ืองน้ี  
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จิตปักลงไปก็ท�าให้ทุกข์ดับได้ เพราะจิตพิจารณาแยกความทุกข์ออก 
เป็นทกุข์ทีก่ายหรือทีจิ่ต ถ้าจิตสามารถด้วยปัญญา ย่อมรู้เท่า และเวทนา
ก็ถอนได้ เกิดอัศจรรย์อย่างไม่เคยพบเห็นมาก่อน ก็จะมาเห็นกันใน 
ครั้งนี้ และไม่มีลืมตลอดไป

ถ.๕-ช.๑ การพิจารณานั้นคือท�าอย่างไร?

ตอบ การพิจารณาคือการแยกแยะตัวทุกข์ออกดู ว่าทุกข์เกิดในจุดใดที่เด่น
กว่าเพื่อน เราเข้าใจว่านั่นเป็นทุกข์ เราก็ตรวจสอบอยู่ตรงที่ต่างๆ เช่น 
เจ็บที่ไหนแน่ ที่กระดูกหรือกล้ามเน้ือ หรือหนัง จิตต้องจ่อที่มันเป็น 
ทุกข์มากกว่าเพื่อนน้ัน ถ้ารู้ว่ามันทุกข์ที่กระดูก ก็พิจารณาต่อไปว่า  
ถ้าตายแล้วเขาเอากระดูกไปเผา ท�าไมกระดูกไม่เจ็บ เม่ือพิจารณา 
ครบถ้วนแล้ว เราก็จะเห็นว่าทุกส่วนของร่างกายมันก็เป็นอย่างเดียวกัน 
คือต่างอันต่างจริงตามธรรมชาติของตน จิตใจเราต่างหากที่ยึดเอาทุกข์
ขึ้นมาเป็นตน เป็นเรา เราเป็นทุกข์ เราก็จะรู้วิธีดับทุกข์ตามชั้น ตามภูมิ
แห่งสตปัิญญาของตน และได้ความรู้อย่างน่าอศัจรรย์ ทีพ่ดูน้ันกเ็พือ่ให้ 
นักปฏิบัติทั้งหลายยึดไว้ปฏิบัติในเวลาจ�าเป็นเกิดขึ้น เช่น เวลานั่งนาน
หรือเวลาเจ็บไข้เป็นทุกข์มากๆ

ถ.๖-ญ.๑ ถ้าเป็นความเจ็บทางจิตใจ จะใช้วิธีพิจารณาอย่างน้ีได้ไหม? และจะ 
หายไปได้หรือไม่?

ตอบ ใช้ได้ ทุกข์ทางใจก็ได้แก่เสียใจ ยุ่งใจต่างๆ ถ้าพิจารณาแล้ว ทุกข์ก็
หายไปเหมือนกัน แต่การพิจารณาดับทุกข์ทางใจนั้น ต้องแล้วแต่นิสัย
ของบคุคลว่าจะเหมาะสมอย่างไร ถ้าเป็นคนไม่เดด็เด่ียวอาจหาญกแ็ก้ได้
ด้วยวิธีหนึ่ง ถ้าเป็นคนเด็ดเดี่ยวอาจหาญ ก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่ง จิตต้อง 
ตรวจดูตัวเอง หมุนตัวเข้าหาทางดับทุกข์ที่เหมาะแก่นิสัยจิตของตน  
ไม่เช่นนั้นก็ขัดต่อนิสัย และไม่ได้ผลเท่าที่ควร
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ถ.๗-ญ.๒  ถ้าเอาอย่างพระพุทธเจ้า คือละบ้านเรือนไปเสียแล้ว ก็จะล�าบากส�าหรับ
บุตรภรรยา ถ้าพวกเราท�า ไม่แน่ใจว่าจะดี?

ตอบ เมื่อยังไม่แน่ใจอะไรก็อย่าเพิ่งทิ้งไป ศาสนามิได้สั่งบังคับว่าทุกคน
ต้องสละหมดอย่างพระพุทธเจ้าทุกกระเบียด แต่เรายอมรับว่าเราไม่
สามารถเหมือนพระพทุธเจ้า เพราะฉะน้ันเราจึงพอท�าตามได้ตามทีเ่หน็ว่า 
เหมาะสมกับเราผู้เป็นศิษย์มีครู แต่ก็ควรระวังไว้บ้างว่า ถ้านอนใจโดย
คิดว่าเราเป็นขั้นลูกศิษย์ท่าน จะท�าอย่างท่านไม่ได้ แต่เราจะท�าตาม
กิเลสบงการนั้น อาจจะลืมระลึกถึงคุณครู คือศาสดา ผู้ทรงสอนให้คน 
มีความขยันหมั่นเพียรเพื่อเดินตามครูก็ได้ จึงควรระลึกข้อน้ีไว้เสมอ  
จะไม่ลืมตัวให้กิเลสหัวเราะเอา

ถ.๘-ญ.๒ ดิฉันอยากจะออกจากครอบครัวไปปฏิบัติธรรม แต่กลัวลูกจะเสียใจ

ตอบ เรายังไปไม่ได้ก็ไม่มีใครมาท�าโทษ คนเราก็เหมือนผลไม้ เมื่อยังไม่สุก
ก็ติดอยู่กับขั้วไปก่อนจนกว่าจะควรแก่กาล พอถึงคราวสุกมันก็สุกเอง 
พองอมเต็มที่แล้วก็หล่นจากขั้วได้ฉันใด มนุษย์เราก็ยังต้องรอว่าพร้อม
ที่จะสละได้เมื่อใดฉันนั้น ไม่ใช่ท�าตามอย่างกันไปโดยที่ตนยังไม่พร้อม 
แต่ก็ไม่ควรคิดเร่ืองเสียใจของคนอื่นถ่ายเดียว ควรคิดถึงเร่ืองจะเสีย
การของตนแฝงไปเสมอ จะไม่ประมาทเพราะผู้อื่นเป็นเหตุอย่างเดียว

ถ.๙-ญ.๒ เราท�าลายความสัมพันธ์หรืออุปาทานยึดถือกัน แล้วยังคงอยู่ในบ้าน
เดียวกันจะได้ไหม?

ตอบ (ท่านอาจารย์ไม่ตอบ แต่ชี้แจงกับลูกศิษย์ไทย ๒ คน และพระฝรั่ง  
๒ องค์ว่า ถ้าบอกว่าใช้ได้แล้ว จะกลายเป็นเปิดทางให้คนที่ออกไป
แล้วกลบัเข้าไปใหม่ แล้วกห็นีไม่พ้นอปุาทาน ความจริงพระพทุธเจ้าและ 
พระอรหนัต์ท่านละอปุาทานในขันธ์แล้ว ท่านกย็งัอาศยัขันธ์ไปตลอดวนั
นิพพาน ไม่เห็นท่านแยกจากขันธ์ไปอยู่เสียที่อื่น)
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ถ.๑๐-ญ.๒ ได้อ่านหนังสือ Forest Dhamma ธรรมะป่า แล้วรู้สึกว่าท่านอาจารย์
จะเป็นคนด ุแต่มาได้พบท่านอาจารย์แล้ว เหน็ท่านหวัเราะได้ พดูเล่นได้  
ยิ้มแย้มดี

ตอบ แสดงว่าหนังสือนั้นไม่ใช่คนนี้เขียนใช่ไหม หรือมิฉะนั้นก็อาจเป็นไปได ้
ที่จะคิดว่าคนอื่นเขียนอย่างหน่ึง หรือเจ้าของเขียนเอง แต่เขียนเวลา 
ที่รู้สึกดุ

หมายเหตุ ผู้ฟังทั้งปวงแสดงกิริยาเห็นด้วยกับการที่ ญ.๒ ตั้งข้อสังเกตเช่นนั้น

ถ.๑๑-ญ.๒ ท่านจะประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อไรคะ?

ตอบ เย็นวันศุกร์ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๑๗ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ก็ต้อง
ลากลบัแต่เช้า กลบัไปกจ็ะคดิถงึพีน้่องทีล่อนดอนเราเหมอืนกนั อาจารย์
ก็เป็นคนอยู่ในโลก โลกดุก็ดุได้ โลกหัวเราะก็หัวเราะได้ ไม่ใช่พระอิฐ
พระปนู ลอนดอนน้ีหนาว อากาศหนาวขึน้ อาจารย์ไปแล้วกค็ดิถงึพีน้่อง 
ทางลอนดอน ไม่แน่ว่าจะได้มาอีกเมื่อไร และก็ไม่แน่อีกเหมือนกันที ่
พี่น้องทางลอนดอนอาจไปเยี่ยมอาจารย์ทางโน้นบ้างก็ได้ พี่น้องทาง 
เมืองไทยห่วงอาจารย์ และอาจารย์ก็ห่วงเขา เพราะความเกี่ยวเนื่องกัน 
ทางศาสนาที่ต้องเป็นห่วงกัน ตลอดความสุข-ทุกข์ที่มีอยู่กับเพื่อน 
ร่วมโลก ซึ่งตนพอจะช่วยบรรเทาและปลดเปลื้องได้ตามก�าลัง

ปิดประชุมเวลา ๒๐.๑๐ น.
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วันพฤหัสบดี วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

 เช้าวันนี้ ตอนถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ ธัมมปทีปวิหาร กรุงลอนดอน  
พนัเอกพเิศษ หม่อมราชวงศ์ พงศ์ดิศ ดิศกลุ ผู้ช่วยทตูทหารบก สถานเอกอคัรราชทตู
ไทยประจ�ากรุงลอนดอน และ Mr.J.Brian DYAS ประธาน Mrs.Sue TUCKER  
กรรมการของกลุม่พุทธศาสนิกชนของ HAMPSHIRE ประเทศองักฤษ มานมสัการ 
และถวายอาหาร ในโอกาสน้ีได้ถอืโอกาสกราบเรียนถามท่านอาจารย์มหาบวั ญาณสมัปันโน  
ดังต่อไปนี้
    

ตอบค�าถาม วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๗

ถ.๑-Mrs.Dyas ได้จดหมายติดตอ่กับทา่นปญัญาวฑัโฒ จงึได้ทราบวา่ทา่นอาจารย์
มากรุงลอนดอน จึงอยากจะเรียนถามว่า วิธีเจริญสติในเวลาอื่นๆ เช่น 
เวลาท�างานให้มีสติ ไม่ใช่ต้องนั่งท�าสมาธิ จะท�าได้หรือไม่?

ตอบ การฝึกสตขิองนักธรุกจิท�าอย่างไร จะต้องระลกึถงึอะไรบ้าง จะต้องมสีติ 
สัมปชัญญะ รู้ตัวอยู่ว่าก�าลังท�าอะไร เพราะเหตุใด สืบต่อเนื่องกันโดย
ไม่เผลอตัว นักธุรกิจก็เจริญสติได้ นักภาวนาก็ควรจะท�าได้ในอิริยาบถ 
ต่างๆ ที่ก�าลังประกอบกิจการใดๆ อยู่ เพราะสติกับปัญญาอยู่กับใจ 
ผู้เป็นเจ้าของงานนั้นๆ ซึ่งควรจะน�ามาใช้ได้ทุกเวลา หรือใช้ได้มากกว่า
นักธรุกจิเสยีอกี จึงไม่มอีปุสรรคในการตัง้สตทิกุๆ อริิยาบถกบังานน้ันๆ

ถ.๒-Mrs.Wint เข้าใจว่าภาวนาพทุโธ น้ันควรใช้เวลาน่ังภาวนาเท่าน้ัน จะใช้เวลาอืน่ 
ได้หรือไม่?

ตอบ เวลาท�างานต้องใช้จิตคิดไปทางอื่นหรือเปล่า ถ้าภาวนา “พุทโธ” แต่จิต 
ไปคดิเร่ืองอืน่ๆ แม้ขณะน่ังภาวนาอยูก่ไ็ม่มีประโยชน์ ฉะน้ัน การภาวนา 
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บทใดกต็าม สตอิยูก่บัใจ ระลกึได้ทกุเวลา จะใช้ในเวลาใดก็ได้ ไม่ขดัข้อง 
ส�าหรับผู้สนใจฝึกตน

ถ.๓-Mrs.Cherry รู้สึกว่าใจดิฉันเหมือนลิง โดดไปกิ่งโน้นกิ่งนี้ จะท�าอย่างไรดี?

ตอบ ใช้วธิภีาวนา “ลงิจับลงิ” คอืพยายามให้จิตมานึกถงึค�าภาวนา สตเิคร่ือง
ระลึกรู้ตัวน้ันรวดเร็วย่ิงกว่าลิง จึงสามารถเอาสติจับจิตที่เหมือนลิงได้
อย่างไม่มีปัญหา

ถ.๔-Mrs.Wint มผู้ีหญงิคนหน่ึงขอนัดจะมาหาท่านอาจารย์ เพือ่ขอให้ช่วยแก้ปัญหา
ทางจิตใจให้เขา คือก่อนที่เขาจะมาเป็นพุทธ เขาเคยไปหาพวกอินเดีย 
และนับถือเทพต่างๆ บัดน้ีเขายังรู้สึกว่าเทพของอินเดียยังเข้ามาท�าให้ 
เขากลัว เขาเคยเป็นนักเปียโนมีชื่อ บัดนี้ออกจากงานแล้ว

ตอบ เป็นเรื่องจิตหลอกเจ้าของเอง เจ้าของคิดไป ก็หลอกเจ้าของไป แล้วไป 
เชื่อว่าเทพของอินเดียมาหลอก ทั้งๆ ที่หลอกตัวเอง มีนิทานเร่ือง 
พระกรรมฐานทีบ่วชใหม่กลวัผี อาจารย์พาไปอยูท่ีป่่าช้า บอกให้น่ังตรงน้ี 
แล้วอาจารย์จะไปน่ังตรงโน้น ให้น่ังหลับตาภาวนาไปจนกว่าผมจะมา
เรียกจึงค่อยลุก อาจารย์สั่งแล้วก็ไปนั่งที่โน้นพักหนึ่งแล้วจึงเลยไปวัด

  ส่วนพระใหม่นั้นนั่งหันหน้าไปทางที่อาจารย์นั่ง แล้วก็ภาวนาต่อไป
โดยไม่นึกกลัวผี เพราะเข้าใจว่าอาจารย์นั่งควบคุมผีให้ พอนานเข้าชัก 
นึกหวาดเร่ืองผีขึน้มา จึงค่อยๆ ลกุแล้วเดนิมาหาทีซ่ึง่อาจารย์บอกว่าจะน่ัง
อยูด้่วย คร้ันเดนิมาทีน่ั่นไม่เหน็อาจารย์กเ็กดิความกลวั และวิง่แน่วมาวดั 
อาจารย์กพ็ดูกบัพระองค์น้ันว่า กผ็มยงัไม่ได้ไปตาม ลกุมาท�าไม แล้วก็ 
ดุเอาบ้าง นี่แสดงว่าเวลาท่านนึกว่าอาจารย์อยู่ด้วยก็ไม่กลัว พอไม่เห็น
อาจารย์อยู่ที่น่ันตามความเข้าใจก็เกิดกลัวผียิ่งข้ึน จนต้องวิ่งถึงวัด 
โดยไม่รออาจารย์ให้มารับตวัเลย น่ีแลคือลกัษณะของจิตทีห่ลอกตวัเอง 
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โดยผีไม่จ�าเป็นต้องมาหลอกแต่อย่างใด ฉะน้ันค�าว่าเทพอินเดียเข้ามา
ท�าให้กลัวจึงมักเป็นจิตตัวเองก่อเรื่องหลอกตัวเองมากกว่า

ถ.๕-ม.ร.ว.พงศ์ดิศ จะฝึกกรรมฐานอย่างไรจึงจะไม่มีอันตราย?

ตอบ ปลูกต้นไม้ย้ายบ่อยๆ ต้นไม้ไม่งอกงามฉันใด การฝึกสมาธิถ้าเปลี่ยน
วิธีบ่อยๆ มักจะไม่ได้ผล ควรจะฝึกตั้งลมและสติไว้ที่ตรงลมสัมผัส
ไม่มอีนัตราย เพราะจิตไม่ส่งออกนอกเพือ่หาเร่ืองมาหลอกหลอนตวัเอง  
การพิจารณาธรรมก็ดีเหมือนกัน แต่จิตต้องสนใจกับการพิจารณาอย่า
ให้ส่งออกนอกลู่นอกทาง

ถ.๖-Mrs.Cherry ดฉัินภาวนา “พทุโธ” และท�าอย่างเดยีว ถ้าหายใจเข้า “พทุ” หายใจออก  
“โธ” จะดีไหม?

ตอบ ไม่ห้าม ท�าให้สบายใจตามจริตที่ชอบย่อมได้ผลเหมือนกันถ้ามีสติ  
แต่ถ้าขาดสติควบคุม ไม่ว่าจะภาวนาแบบไหน ก็คือแบบไม่มีสติและ
แบบไม่ได้ผลนั้นเอง

ถ.๗-Mr.Dyas อานาปานสติต้องเฝ้าดูลม ดูอะไร ดูว่ามีลมหายใจกับผู้เห็น 
ลมหายใจหรือ?

ตอบ เร่ิมด้วยมีสติเฝ้าดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออก กับผู้รู้ลมหายใจ 
นี้แหละ แต่ต่อไปลมหายใจกับจิตจะค่อยๆ เชื่อมโยงเข้าหากัน แม้แต่
องค์ภาวนากด็บัไปด้วย เหลอืแต่ตวัรู้เท่าน้ัน และอยูก่บัความรู้อย่างเดียว 
ไม่กังวลกับสิ่งใดอีก

 ท่านอาจารย์และพระภิกษุฝรั่งอีกสองรูป ขึ้นไปกุฏิเวลาราว ๑๐.๓๕ น.
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การอธิบายธรรม

วันพฤหัสบดี วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

เริ่มประชุมฟังธรรมในตอนเย็นเวลา ๑๘.๒๕ น.

ท่านอาจารย์ “คนเราเมื่อใจเคยรักชอบในเรื่องใด เมื่อพูดสิ่งนั้นเรื่องนั้นขึ้นมา ท�าให้
จิตใจมีความรื่นเริง เพลิดเพลิน เป็นธรรมดา เช่น นักกีฬาพูดเร่ืองกีฬาวันยังค�า่  
ไม่ต้องกินข้าว กินน�้า เขาก็อยู่ได้ เขาสนุกเขา นักธรรมก็เหมือนกัน พูดเรื่องธรรม 
พดูในวงปฏิบตัโิดยเฉพาะ พดูเร่ืองจิตตภาวนาน้ีแล้ว ย่อมมคีวามเพลนิไปโดยล�าดบั  
เพลนิจนลมืเวล�า่เวลา กีช่ัว่โมงไม่ได้ค�านึง ในขณะทีส่นทนาธรรมปฏบิตักินั จะมีเพยีง  
๒ องค์ก็ตาม ๓ องค์ก็ตาม เป็นเรื่องเพลิดเพลินโดยดี ครูอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอน
เร่ืองสมาธิสมาบัติ สติปัญญา พูดกันเร่ืองการละการถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆ  
ด้วยอ�านาจของสต ิปัญญา ศรัทธา ความเพยีร ไปเป็นล�าดบัๆ ยิง่ท�าให้มคีวามเพลดิเพลนิ 
ไปตามท่าน แม้เจ้าของจะยังไม่สามารถรู้เหน็ธรรมในส่วนใดไปตามท่านกต็าม แต่กท็�า 
ให้มีความร่ืนเริงบันเทิงในธรรมที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติ ได้รู้ได้เห็นและมาเล่าให ้
เราฟังอย่างเพลนิใจ ไม่มวีนัและไม่มเีวลาอิม่พอ ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่า “รสแห่งธรรม 
ชํานะรสทั้งปวง” ค�าว่า ทั้งปวง นี้คือทั้งหมด ไม่ว่ารสอันใดๆ ไม่ยิ่งไปกว่ารสธรรม  
รสธรรมน้ีชนะหมด ถ้ารสธรรมไม่เลศิประเสริฐขนาดน้ัน โลกทัง้สามกไ็ม่ยอมกราบไหว้ 
บูชาธรรม ธรรมก็ไม่จัดว่ายิ่ง ไม่สามารถจะเป็นสรณะเป็นที่ยึด เป็นที่แน่ใจ เป็นที่
ตายใจของสาธุชนทั้งหลายได้เลย

 เท่าที่ชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความเคารพเลื่อมใสในธรรม ก็เพราะธรรม 
เป็นของประเสริฐสมชื่อและเกียรติศักด์ิของธรรมที่ระบือมาจากพระพุทธเจ้าแต่ละ 
พระองค์ๆ และพระสงฆ์สาวกมจี�านวนไม่น้อยทีเ่ป็นสาวกของพระศาสดาแต่ละพระองค์  
จนลงมาถึงพวกเรา ล้วนแล้วแต่ท่านผู้ได้ด่ืมรสแห่งธรรมด้วยใจ ด้วยพระทัยแล้ว 
น�าธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นและรู้เห็นน้ันมาประกาศแก่โลก จนกระทั่งปัจจุบันน้ี ไม่ใช่
ท่านด้นเดาว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งหลาย แต่เป็นท่านผู้ได้รู้รสของธรรม ทั้งเห็น
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ประจักษ์ในธรรมทัง้หลาย จึงได้น�าความรู้ ความปรากฏน้ัน ออกมาประกาศสอนโลก 
ตามหลักความจริงที่รู้ที่เห็นมาแล้ว โดยเอาความรู้ความเห็นของตนเองออกเป็น 
สักขีพยานในการประกาศธรรมสอนโลก นี่แหละที่เราว่า “ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ”  
มีความลึกซึ้งขนาดไหน ไม่ใช่ธรรมอันผิวเผิน รู้เห็นอย่างผิวเผิน และสอนโลกอย่าง
ผิวเผิน แต่ทรงรู้ตามความจริง สอนโลกตามความจริงแห่งธรรมทุกขั้น ผู้ฟังจึงควร
ฟังด้วยความสนใจ ปฏิบัติด้วยความจริงใจ ผลที่จะได้รับจากธรรมจะเป็นธรรม 
อนัถงึใจเป็นขัน้ๆ ตลอดจนถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆ กถ็อดถอนได้โดยสิน้เชงิถงึใจ  
รู้ประจักษ์ใจตวัเอง ดงัธรรมสอนไว้ว่า “สนัทฏิฐโิก” คือ รู้เองเหน็เอง แม้พระพทุธเจ้า
ประทับอยู่ต่อหน้า ก็ไม่ทูลถามให้เสียเวลา เพราะเป็นความจริงเสมอกันและรู้เห็น
อย่างเดียวกัน

 แต่การปฏบิตัธิรรมระหว่างนักปราชญ์ทัง้หลาย ท่านระมดัระวงัมาก เพราะธรรม
ไม่เหมือนโลก ถ้าธรรมเหมือนโลกแล้ว ธรรมก็ไม่เรียกว่าธรรม เพราะเหมือนกัน  
ว่า โลก ค�าเดียวเท่าน้ันกพ็อแล้ว กลมกลนืกนัไปกบัทางโลก แต่น่ีเพราะธรรมกบัโลก 
ไม่เหมือนกัน แม้จะอยู่ในโลกด้วยกันก็ไม่เป็นอันเดียวกัน เป็นแต่แทรกอยู่ด้วยกัน 
แต่ไม่เหมือนกัน เป็นแต่อยู่ด้วยกันเฉยๆ เช่นอย่างเราทั้งหลายอยู่ด้วยกัน ณ บัดนี้ 
พระกับฆราวาสอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ใช่อันเดียวกัน ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่
อันเดียวกัน เด็กกับผู้ใหญ่อยู่ด้วยกัน แต่ไม่ใช่อันเดียวกัน ถึงจะอยู่ด้วยกันก็เป็น 
คนละสดัละส่วน คนละชิน้ละอนั อยู่น่ันเองแหละ น่ีแหละเร่ืองธรรมกบัเร่ืองของโลก  
เป็นอย่างนี้

 นักปราชญ์ท่านปฏบิตัจินรู้เหน็ประจักษ์ใจ แล้วน�าศาสนามาด้วยความสม�า่เสมอ
ไม่แสลงหแูสลงตาของผู้นับถอืพระพทุธศาสนา คือ พระพทุธเจ้าและพระสาวกอรหนัต์
ท่านน�ามาให้เราดู เราชมด้วยความสวยงามอย่างยิง่ ท่านไม่ได้น�ามาแบบกระเทอืนฝ่ัง

 ในข้อน้ีจะเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบพอเป็นคติเล็กน้อย ส�าหรับท่านผู้ก�าลัง
ประพฤติปฏิบัติธรรมภายในใจอยู่ และอาจมีกรุ่นๆ หรือปร่ิมๆ อยู่บ้างภายในใจ  
ในเมื่อมีโอกาสอาจระบายหรือประกาศโฆษณาออกได้ โดยไม่มีความกระดากอาย
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ว่าใครจะต�าหนิติเตียนอย่างใดบ้าง เพราะความอยากดังอยากเด่นอันเป็นเร่ืองของ
กิเลสมันผลักดัน จึงขอน�าคติของปราชญ์ ที่ท่านท�าตามหลักที่พระพุทธเจ้าพาด�าเนิน
มาแสดงเป็นทัศนคติบ้าง เช่น พระอัสสชิได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์ ในจ�านวน
ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่เป็นปฐมสาวกของพระพุทธเจ้า มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้น  
พระอสัสชเิป็นองค์ทีห้่า ท่านบรรลธุรรมแล้ว ตอนน้ันท่านอปุตสิสะ คือ พระสารีบตุรทีเ่ป็น
พระอคัรสาวกข้างขวาของพระพทุธเจ้าน่ันเอง แต่ก่อนทีท่่านยงัไม่ได้เป็นพระสาวกท่าน
ก�าลงัออกบวชในส�านักปริพาชก บ�าเพญ็ไปตามประเพณขีองคนสมัยน้ัน เวลามาเหน็
พระอสัสชทิีมี่ความสวยงามมากด้วยกริิยามารยาท ก้าวหน้า ถอยกลบั เหลอืบซ้าย แลขวา 
เป็นผู้มอีากปักริิยาทีส่�ารวมน่าเคารพเลือ่มใสมาก จึงพยายามแอบด้อมตามหลงัท่านไป  
พอพ้นจากหมูบ้่าน กเ็รียนถามส�านักทีอ่ยูอ่าศัยของอปัุชฌาย์อาจารย์ของท่าน ท่านกพ็ดู 
ให้ฟังเพียงย่อๆ เกี่ยวกับเร่ืองธรรมของศาสดาหรือครูอาจารย์ท่านสอนอย่างไร  
ท่านว่า “เราไม่มคีวามรู้อนักว้างขวาง จะแสดงให้ท่านฟังได้เพยีงย่อๆ เท่าน้ัน “เย ธมฺมา  
เหตปุปฺภวา” เป็นต้น “ธรรมทัง้หลายเกดิจากเหต ุเมือ่ดับกต้็องดับเหตกุ่อน”  พระพทุธเจ้า 
ท่านสอนอย่างน้ี” เพียงเท่าน้ีพระสารีบตุรทีเ่ป็นปริพาชกท่านได้บรรลพุระโสดาขึน้ทนัที  
ส่วนพระอัสสชิผู้เป็นอาจารย์น้ัน ท่านหาได้ประกาศตนไม่ว่าท่านเป็นพระอรหันต ์
องค์หน่ึง ท่านไม่ปริปากพดูเลย ส่วนพระสารบีตุรอาจทราบภมูธิรรมท่านได้ในขณะที่
ได้ฟังธรรมย่อ เพราะภูมิพระโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลนี้ สามารถจะหยั่งทราบ
ความจริงของท่านที่มีภูมิสูงกว่าตนได้ จึงสามารถสอนธรรมประเภทอัศจรรย์ไม่เคย
ฟังให้แก่ตนจนได้บรรลุ แต่ไม่ปรากฏในต�านานว่าพระสารีบุตรท่านได้ทราบจาก 
พระอัสสชิเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นพระอรหันต์ เพราะพระอัสสชิไม่ได้แสดงตัวออกมาว่า
ท่านเป็นพระอรหันต์ นี่ข้อหนึ่งเป็นเครื่องสาธกพอหยิบยกเทิดทูน

 ข้อทีส่อง ก็อย่างทีน่ายกามนิต ซึง่ไปพบพระพทุธเจ้าในเรือนช่างหม้อ เวลาพระองค์ 
ถามว่าจะไปไหน กบ็อกว่าจะไปเฝ้าพระพทุธเจ้า จะไปเฝ้าพระพทุธเจ้าทีไ่หน? กบ็อกว่า 
จะไปโน้น อยูเ่มอืงสาวตัถน่ัีนแน่ะ แต่พระพทุธเจ้าหาได้บอกไม่ว่าเราคอืพระพทุธเจ้า 
ความที่นักปราชญ์ท่านลึกซึ้งขนาดไหนที่ท่านไม่บอก ท่านทรงทราบเหตุผลทุกอย่าง
แล้วว่า การบอกมีผลประการใดบ้าง มีความได้เสียประการใดบ้าง เมื่อบวกลบกัน 
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ดแูล้ว การไม่บอกมีประโยชน์ดีกว่ากันอย่างไรบ้าง ท่านจึงออกทางไม่บอก เลยไม่บอก 
ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้า ทั้งที่นายกามนิตน่ันจะไปหาพระองค์อยู่แล้ว พอตื่นเช้าเขา 
ก็จากพระพทุธเจ้าไป พอดีไปเจอพระสารีบตุร พระโมคคลัลาน์ ซึง่ก�าลงัเดนิสวนทางมา  
จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เรือนช่างหม้อนั้น ท่านได้ถามนายกามนิตคนนั้น เขาบอกว่า
เขาจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระสาวกทั้งสองนั้นก็ถามว่า เมื่อผ่านมานั้นได้พบใครบ้าง 
ณ สถานที่ใดบ้าง เขาบอกว่าได้พบสมณะองค์หนึ่งอยู่ในเรือนช่างหม้อ ท่านเป็นผู้มี
อากปักริิยาน่าเคารพเลือ่มใสมาก ท่านประกอบความเพยีรเม่ือคนืน้ีทัง้คนื เทศนาว่าการ 
ไพเราะเพราะพร้ิงเป็นทีจั่บจิตจับใจมาก แต่เรายงัไม่จุใจ ยงัอยากจะไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 
อีกจึงได้จากท่านมา

 พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน์ก็ไม่ได้บอกอย่างไรเลยว่า นายคนน้ีหาทราบ 
ไม่ว่านั่นคือพระพุทธเจ้า เพราะเหตุใดถึงไม่บอก เพราะนักปราชญ์ท่านก็เป็นอย่างนี้  
ถ้าจะบอกก็ควรเป็นเร่ืองของพระพุทธเจ้าบอกมาเสียก่อน จ�าเป็นอะไรจะต้องให ้
นายคนน้ีเขาผ่านมาทัง้คนืทัง้วนั จนกระทัง่มาพบกบัพระสารีบตุรและพระโมคคลัลาน์ 
ระหว่างทาง เป็นแต่พดูกนัลบัหลงันายคนน้ันว่า “เออ อตีาบรุุษคนน้ันไม่ทราบเลยว่า 
ตนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ท่านก็ไม่รับสั่งว่าอย่างไร พูดง่ายๆ ว่า  
เพราะฉะนั้นพวกเราจึงบอกไม่ได้” นี่นักปราชญ์ท่านถึงกันทันที ความรู้ความเข้าใจ
ไม่ขัดแย้งกันเลย ไม่เหมือนคนที่มีกิเลสทั้งหลาย ซึ่งคอยแต่จะขายตัวยั่วยุกิเลสให้
พอกพูนจิตใจมากขึ้น ยิ่งกว่าจะพยายามถอนมัน

 การปฏิบตัธิรรมในวงพระศาสนามกัมอียูเ่สมอ จึงได้วติกวจิารณ์เป็นห่วงเป็นใย 
ทั้งๆ ที่เราก็น่าจะเป็นห่วงตัวเราเองมากกว่าผู้อื่น แต่ก็อดเป็นห่วงเพื่อนฝูง ตลอดจน
อบุาสก อบุาสกิา คณะศรทัธาทัง้หลายในวงกว้างออกไปโดยล�าดบัไม่ได้ หากมอียูใ่น 
รายใดรายหนึ่งที่แสลงใจขึ้นมาในลักษณะนี้ ซึ่งไม่ใช่ทางเดินของพุทธบริษัท ไม่ใช่
ทางเดินของผู้ต้องการความเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ตามทางของพระพุทธเจ้า ย่อมจะ
ท�าความเสือ่มเสยีแก่ตนและวงพระศาสนาได้เช่นกนั ผู้ปฏบิตัธิรรมจึงควรส�ารวมระวงั
ไว้เป็นการดี เพราะธรรมต่างจากโลก
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 การปฏิบัติธรรม แม้จะมุ่งต่อมรรคผลนิพพานโดยตรง จนสามารถบรรลุผล 
ทีเ่ราต้องการได้ เช่น อรหตัตผลกต็าม ท่านมไิด้ปริปากพดูว่าท่านรู้ท่านส�าเร็จ เพราะ
เหตุใดท่านจึงไม่พูด ก็เพราะค�าว่าได้ส�าเร็จน้ันจะเป็นอุบายวิธีอะไรที่จะให้ผู้ฟังได้
รับประโยชน์บ้าง ไม่เห็นมี นอกจากจะเป็นการอวดภูมิของตนตามโลกที่เขานิยมกัน 
เท่าน้ันไม่มอีะไร ท่านจึงไม่ใช้วธิน้ัีน ท่านใช้โดยวธิกีารแนะน�าพร�า่สอนโดยเหตโุดยผล  
ควรสอนในแง่หนักเบามากน้อยเพียงไร ท่านก็สอนไปตามภูมิของผู้มาอบรมศึกษา 
และตามกาล สถานที่ บุคคล ตามชั้นตามภูมิที่ควรจะอบรมศึกษาได้ ท่านก็สั่งสอน
ไปตามเหตุตามผลนั้นๆ ท่านไม่พูดท่านไม่บอกว่าท่านได้ส�าเร็จธรรมขั้นนั้นๆ สิ่งนั้น
ไม่ใช่ของงาม ท่านไม่ติดใจอยากพูด เพราะเป็นความไม่ราบรื่นสมภูมิของปราชญ์

 คร้ังพุทธกาลท่านถือกันนัก ท่านระมัดระวังกันมากในเร่ืองน้ี แม้ในสมัย 
ปัจจุบนัน้ี ถ้าเป็นผู้ด�าเนินตามทางของพระพทุธเจ้าจริงๆ แล้ว เข้าใจว่าท่านจะไม่เดนิ 
ปลีกจากร่องรอยน้ีไป นอกจากนักปราชญ์สมัยปัจจุบันน้ี ซึ่งมีจ�านวนมากนับทั้ง 
ผู้เทศน์ด้วยกไ็ด้ ว่าก�าลงัปร่ิมๆ อยู่เสมอ คอยจะเลยเถดิเร่ือยไป ถ้าเป็นเช่นน้ันแสดงว่า 
ความล้นฝ่ังภายในจิตใจมากไป ไม่ใช่ธรรม ถ้ารู้จริงเหน็จริงกใ็ห้กงัวานอยูภ่ายในใจ
ของตนโดยเฉพาะอย่าให้ออกไปข้างนอก มันกระทบกระเทือน มีดที่คม เราใส่ฝัก 
เกบ็ไว้ในทีป่ลอดภยัด ีทิง้เกลือ่นกลาด ไม่ว่ามีดชนิดไหน ศาสตราวธุชนิดใด เป็นภยั 
ทั้งแก่ตัวและผู้อื่นได้ ถ้าเก็บไว้เรียบร้อยไม่เป็นภัย นอกจากจะได้รับประโยชน์แต ่
ถ่ายเดียว ผู้ปฏิบัติพูดอวดตัวว่า เราเป็นผู้ส�าเร็จพระโสดา พระสกิทา พระอนาคา  
พระอรหันต์ ไม่มีเหตุผลที่ผู้ใดจะยินดีฟัง นอกจากจะคลายศรัทธาลงไปโดยล�าดับๆ 
แล้วเหน็กเิลสของคนๆ น้ันอย่างเตม็ใจ อย่างน่าเบือ่น่าเออืมระอาเท่าน้ัน ไม่มอีย่างอืน่ 
ทีน่่านับถอื ฉะน้ันผู้ปฏบิตัทิัง้หลาย ถ้าเป็นผู้มุง่ต่อธรรมจริงๆ ต้องมุง่ต่อเหตผุลมากกว่า
จะประกาศธรรมอย่างน้ีออกมา ซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้า เป็นทางของปลาเน่า 
ประกาศให้แมลงวันมาตอม ประกาศขายปลาเน่าให้แก่แมลงวันนั่นเอง เรื่องปลาเน่า 
เป็นอย่างน้ี ผ่านเข้าหูมันก็ฉุนในหู ผ่านเข้าทางจมูกมันก็ฉุนในจมูก ฉุนเข้าหัวใจ  
ท�าไมมันถึงฉุนอย่างน้ี ถ้าธรรมของจริงท�าไมจะฉุน ทัง้ๆ ทีเ่ราต้องการธรรมของจริงน้ี 
ด้วยกันทุกคน แต่เวลาสิ่งเหล่านั้นมาผ่านเข้าในจิตใจ มันฉุนและเบื่อไปตามๆ กัน 
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ต่างคนต่างมุ่งต่ออรรถธรรมขั้นสูง แต่ประกาศมาอย่างหาเหตุผลไม่ได้ นั่นคือความ 
อดัอัน้ตนัใจ คอืความหวิโหย เม่ือประกาศออกมามนัจึงไม่น่าฟัง แม้เจ้าของจะไม่รู้สกึตวั 
กต็าม คนอืน่เตอืนกค็วรจะรับทราบ ถ้าเป็นผู้มุง่อรรถมุ่งธรรมอยูแ่ล้วกค็วรจะรู้สกึตวั  
แล้วพึงส�ารวมระวังตนต่อไป อย่าท�าตนเป็นปลาเน่าในวงพระศาสนา ซึ่งเป็นธรรม 
ที่หอมหวนชวนให้เคารพบูชามาประจ�าโลกเป็นเวลานาน

 วันนี้อธิบายเพียงเท่านี้ก่อน ท่านปัญญาฯ อธิบายต่อไป ถ้าพูดมากประเดี๋ยว
จะลืมเสีย บรรดาที่พูดไปแล้ว 

(หมายเหต ุท่านปัญญาฯ แปลเป็นภาษาองักฤษแล้ว ยงัมเีวลาอยูห่น่อย ท่านอาจารย์
จึงพูดต่อไปดังนี้)

 นิทานสมัยปัจจุบันน้ี อาจารย์หมอ (ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์) เคยได้ยินไหม?  
พูดถึงเรื่องความตรงไปตรงมา ตรงเสียจนเป็นนิทานขึ้นมา คือ

 มพีระองค์หน่ึง สมัยปัจจุบนัน้ีนะไม่ใช่นานอะไร สมยัท่านอาจารย์มัน่เราน้ีแหละ 
มีพระไปฝึกบ�าเพ็ญธรรมกรรมฐานด้วยกันบนภูเขา ไม่ต้องบอกจังหวัดที่ไปภาวนา 
การภาวนานั้น พอหกทุ่มเที่ยงคืน ภิกษุรูปนั้นท่านพิจารณาอะไรไม่ทราบ เข้าใจว่า 
ตนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา มือล้วงเข้าไปเอากล้องยานัตถุ์เปล่าๆ ในย่าม 
มาเป่า ปรี๊ดๆๆ พระอีก ๒ องค์อยู่บนเขารีบวิ่งมาหา ตายจริง เกิดเหตุอันตรายอะไร
ไม่ทราบ ไม่เคยคิดว่าถ้าท่านบรรลุธรรมท่านจะเป่านกหวีด จึงนึกว่าเป็นอันตราย 

 “โอ๊ย เป็นอะไรเรอะ?” 
 “ไม่เป็นไรดอก ก็ผมส�าเร็จแล้วนี่”  
 “โอ๊ยตาย ส�าเร็จอะไร?”  
 “ก็ส�าเร็จอรหันต์น่ะซิ” 

 พระ ๒ องค์น้ันไม่ได้พดู รู้สกึว่าก�าลงัใจหมดไปแล้ว น่ีนะถงึว่าเป็นพระอรหนัต์
ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่มันหนักว่านั้นก็มีอยู่นี่นะ
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 “โอ้โฮ ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเป่านกหวีด น่ีมันจะขั้นไหนนะ” สงสัย 
แต่ท่านไม่พูดอะไร เพราะความครุ่นคิดต่างๆ แล้วท่านเลยกลับไปด้วยความอ่อนใจ

 ต่อมาอีกคืนหนึ่ง ราวเที่ยงคืนเช่นเดียวกัน พระทั้งสองได้ยินเสียงนกหวีดอีก 
ท่านนึกว่า “คงจะส�าเร็จขั้นไหนขึ้นมาอีกแล้ว” แต่จะไม่มาดูก็ไม่ได้ เพราะมีอยู่ด้วย
กันเท่านี้ เผื่อมีอันตรายมาจริง มันก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันอยู่ดี ท่านทั้งสองก็มา
หาพระองค์ที่เป่านกหวีดอีก และถามท่านว่า

 “เป่านกหวีดคราวน้ีมันส�าเร็จขั้นไหนอีก มันไม่ปาเข้าถึงขั้นบ้าไปแล้วหรือ 
พระอรหนัต์อะไรยุง่จริง” คราวน้ีท่านประกาศว่า “เมือ่คนืก่อนเข้าใจผิดว่าส�าเร็จก็เป่า 
เรียกหมู่พวกมาบอกด้วยความดีใจ คร้ันคืนน้ีพิจารณาแล้วพบว่าไม่ส�าเร็จ ก็ต้อง
เป่านกหวีดเพ่ือจะให้เพ่ือนทราบว่าที่จริงไม่ได้ส�าเร็จดอก” พระทั้งสององค์เกิด 
ความขบขันและสลดใจในความเป็นบ้าของพระอรหันต์นกหวีดองค์นั้น ถึงกับเล่าให้
เพื่อนฝูงฟังจนกลายเป็นนิทานมานี่เอง

 พระองค์นี้ยังมีเรื่องอีก คือ คราวหนึ่งนั่งภาวนา มีดวงสว่างเหมือนพระอาทิตย์
โตขนาดมะพร้าว ตกลงตรงหน้า จิตเป็นสมาธิว่าเห็นแสง ก็เดินตามแสงน้ันไป  
แสงนั้นเลื่อนไป ท่านก็ลุกจากที่ตามแสงนั้นไปโดยไม่รู้สึกตัว แสงนั้นขึ้นต้นไม้ท่าน 
ก็ขึ้นตาม แสงนั้นเหาะลอยหายเงียบไป จึงได้สติระลึกรู้ตัวอยู่บนต้นไม้ เลยร้องไห้
อยู่บนต้นไม้จนเพื่อนฝูงวิ่งมาดู และช่วยกันน�าพระองค์น้ันลงจากต้นไม้ และถาม
เรื่องราวต่างๆ จึงทราบว่าสมาธิพาเหาะลอยขึ้นต้นไม้ไปดังนี้

 เมื่อ ๒ ปีกว่ามาน้ี มีเณรองค์หน่ึงมาเล่าให้ฟังขณะที่อาจารย์ไปพักอยู่ที่วัด 
แห่งหนึ่ง เณรนี้ขึ้นมาหาพร้อมกับพระอีกองค์หนึ่ง มาเล่าเรื่องความรู้ต่างๆ ก็ฟังเล่า
จนจบ เมื่อจบแล้วอาตมาก็บอกว่า “เณรต้องระวังนะ จะตะครุบเงา หรือขึ้นต้นไม้ 
ไล่ตามแสงสว่าง” อาตมาไม่เคยทราบว่าเณรเคยเป็นมาอย่างไร ต่อมาจึงมผู้ีเล่าให้ฟังว่า  
เณรนี้เคยพาพระไล่ตามแสงสว่างมาแล้ว แสงสว่างพาเข้าไปในป่า เณรก็วิ่งตามและ
เรียกพระให้มาช่วยกันจับแสงสว่างให้ พระที่ไม่รู้ในทางน้ีก็พากันค้นหาแสงสว่าง
อึกทึกไป จนพระในที่นั้นทราบและมาดูจึงเลิกรากันไป
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 ที่จริงเรื่องของจิตชนิดนี้มีไม่มากนัก มีราว ๕ เปอร์เซ็นต์เห็นจะได้ ถ้ามีครู 
อาจารย์ที่ถูกต้อง พวกนี้ดี นิสัยผาดโผน อาตมาก็เคยเป็นมาเหมือนกัน แต่จิตไม่ส่ง 
ไปข้างนอก เรารู้ทัน ความสว่างพุ่งขึ้นแบบเหาะเหินเดินฟ้าตายไม่มีป่าช้า เรารู้แล้ว
ถอนจิตมาที่ฐานเดิมของจิต พอจิตเห็นแล้วก็ดับได้ทันทีๆ เจ้าของต้องผ่านเรื่องบ้าๆ 
เช่นน้ีมามาก จึงพอทราบเร่ืองต่างๆ ของนักปฏิบัติได้พอสมควร และแก้ไขกันได ้
ไม่แหวกแนว หรือเหาะเหินเดินฟ้าทั้งที่ไม่มีปีก

 คราวหน่ึงก�าลังน่ังภาวนาอยู่ในกระโจมในหมู่บ้านแห่งหน่ึง ซึ่งมีปอบดุมาก  
พระมันก็เข้า ได้ไปภาวนาในป่าเวลาตี ๔ เห็นคนหน่ึงที่ชาวบ้านว่าเป็นปอบน้ันมา  
ตามันลอกแลก มันเข้ามาที่เราพักแล้วเดินแยกไปหมู่บ้านอื่น เวลาภาวนาเราไม่รู้ว่า
เราอยู่ที่ไหน พอผีมาเจอเราในขณะที่นั่งสมาธิภาวนา เราหลบ ตอนนั้นกายเราก็หล่น
ตุ้บลงมา รู้ตัวแล้วขบขันเหลือเกิน เรารู้ว่าจิตท�าเรา แต่เราไม่ได้พูดกับใคร เราเห็น
อะไรรู้สึกอะไร ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรแน่ ต้องหาทางแก้ ถ้าอะไรผ่านเข้ามา 
หลงว่าเป็นจริงไปหมดก็จะพลาด เราต้องมีความรู้ตัวและพิจารณาอยู่เสมอ ถ้าไม่รู้ 
ก็สอนคนไม่ได้

 จิตบางนิสัยพิสดารมาก ถ้าไม่มีครูอาจารย์ก็จะเสียหาย ถ้ามีครูอาจารย์คอย 
แนะให้ ผู้น้ันจะได้รับประโยชน์เร็ว ใช้ได้ดี ต้องอบรมสติปัญญาให้ทัน จิตจึง 
จะไม่เสียไปได้และเป็นประโยชน์กว้างขวางไม่มีประมาณ จิตและอารมณ์ของจิต 
รู้สึกพิสดารมาก ยากจะพรรณนาให้ถูกต้องกับความจริงที่ปรากฏน้ันๆ แต่ถ้าเป็น 
นักปฏบิตัธิรรมด้วยกัน มนิีสยัคล้ายคลงึกนั รู้เหน็สิง่ต่างๆ เหมอืนกนักพ็ดูกนัรู้เร่ือง 
เช่นเดียวกับเราเรียนวิชาแขนงเดียวกันย่อมพูดกันรู้เรื่อง แม้คนอื่นจะไม่เข้าใจ”
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ตอบค�าถาม วันพฤหัสบดี

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

ถ.๑-ญ.๑ ในประเทศอังกฤษ ไม่มีอาจารย์ดีๆ อยู่ที่นี่ จะท�าอย่างไร?

ตอบ ถ้าไม่มีอาจารย์ เราก็ต้องปฏิบัติสมาธิเอาเอง และพิจารณาให้ทันและ 
ให้มาก จิตทีมี่นิสยัชอบรู้สิง่ภายนอกเกดิข้ึนมาในขณะท�าสมาธ ิถ้าปล่อย
ให้มันออกไปข้างนอกตัวเรา คือออกไปรู้ไปเห็นอะไร ก็อาจเข้าใจว่า 
เราเกดิมหีูทิพย์ตาทิพย์อะไรขึ้น ถ้าพิจารณาโดยอย่ารบีเชื่อเช่นนัน้ทนัที 
เราจะเข้าใจว่า อนัใดจิตปรุงแต่งข้ึนมา และอนัใดเป็นความจริง ทางทีด่ี
ให้หนักลบัมาพจิารณาตวัเอง กจ็ะไม่เกดิประสบการณ์ทีเ่ป็นปัญหาอะไร 
ส�าคัญที่การปฏิบัติต่อจิตของตนให้ถูก ขั้นเริ่มแรกควรให้จิตอยู่กับตัว  
อย่าส่งออกไปข้างนอก จิตอาจเกิดนิมิตต่างๆ ซึ่งตามรู้ไม่ทัน จะพาให้
เสียหลักได้ แต่เมื่อช�านาญแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร

ถ.๒-ช.๑ ถ้าได้อุปจารสมาธิแล้วเกิดอะไรขึ้น จะแก้อย่างไร?

ตอบ ควรรายงานให้ครูอาจารย์ของเราทราบ ตอนน้ียงัไม่คดิจะตอบ เพราะจะ 
ไม่เกิดประโยชน์ จึงขอผ่านไป

ถ.๓-ญ.๒ ในประเทศน้ีมหีนังสอืเร่ือง ทกุขงั อนิจจัง อนัตตา เมือ่เราเรียนสงูๆ ขึน้ไป  
ในที่สุดชักไม่เข้าใจว่าอะไรกันแน่

ตอบ การเรียนสงู รู้สงูขึน้ไปมาก ความรู้อาจเข้าขัน้อวกาศกเ็ป็นได้ จึงไม่เข้าใจ 
ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะมนัละเอยีดมากไป ความจดจ�าจากการเรียนกบั
ความจริงน้ันต่างกนั พวกเรารู้ด้วยความจดจ�า พระอริยบคุคลท่านรู้ด้วย
ความจริง จึงละ อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา ได้ แล้วพ้นทกุข์อย่างหมดเยือ่ใย  
อย่างเร่ืองแม่กับลูกไปเที่ยวจับปลา ต่างคนก็คล�าลงไปที่โคลนหาปลา 



475

ลูกจับได้งู ไม่รู้ว่างู ชูขึ้นให้แม่ดู แม่รู้ แต่มีสติไหวทัน ร้องบอกลูกว่า  
“ปลาดีหายาก ให้จับไว้ให้แน่น อย่าปล่อยเลย แม่จะตามไปช่วย”  
ลูกก็จับคองูไว้แน่น พอแม่เดินมาถึงก็ช่วยตีงูตาย แล้วจึงบอกลูกว่า  
“น่ันไม่ใช่ปลา เป็นงูพษิ แต่ถ้าแม่บอกเจ้าตอนน้ัน เจ้าอาจกลวัและปล่อย 
มันไป มันก็จะกลับมากัดเอา แม่จึงต้องใช้วิธีนี้”

 เรื่องนี้เป็นตัวอย่างส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม คืออ่านมากแล้ว ก็จะเริ่มต้น 
อัตตา อนัตตา ไม่ยึด ไม่ถืออะไร จนไม่มีหลักจะยึด ต้องถืออัตตาไว้  
ในขณะทีเ่ราปฏบิตัธิรรมเป็นขัน้ๆ เหมอืนเรายดึบนัไดก้าวขึน้ไปทลีะขัน้ๆ  
พ้นขั้นใดก็ไม่ยึดถือขั้นนั้น จนกระทั่งเราขึ้นถึงห้องชั้นบนที่เราต้องการ 
เราก็ทิ้งบันได ไม่ไปยึดมันไว้อีก เข้าห้องพักผ่อนให้มีความสุข ดังนั้น
เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นเราก็ปล่อยได้ในที่สุด แต่จะปล่อยเสีย 
ในตอนแรกๆ ไม่ได้ก่อน จ�าต้องอาศัยกันไปเป็นขั้นๆ ตอนๆ ปล่อยไป
เป็นขั้นๆ ตอนๆ จนสามารถปล่อยได้ไม่เหลือ

ถ.๔-ญ.๓ จะส่งจดหมายไปถึงท่านอาจารย์ได้ที่ไหนดี?

ตอบ ให้จ่าหน้า ส่งที่ร้านขายยา ชวลิต ๙๖ ถนนโพศรี อ�าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี เขาจะน�าไปส่งได้เร็วข้ึน เพราะเขาเคยปฏิบัติรับใช้ทางวัด 
อยู่แล้ว

(หมายเหตุ : ต่อมาร้านนี้เลิกกิจการ จึงส่งที่ร้านส่งเสริมบริการ ๘๘-๘๙ ถนนโพศรี  
อ�าเภอเมืองอุดรธานี ๔๑๐๐๐)

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๐ น.
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วันศุกร์ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

 นับแต่วันที่ ท่านอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระปัญญาวัฑโฒ (Peter 
John MORGAN) พระอภิเจโต (George Rodney CHERRY) เข้าพ�านักใน 
ธัมมปทีปวิหาร ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ จนถึงวันออกเดินทางกลับ
ประเทศไทย ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ พระกัมมัฏฐานทั้ง ๓ องค์ปฏิบัติตาม 
พระวนัิยเคร่งครัด เช่นเดียวกบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นประเทศไทย เช่น รับบณิฑบาต  ฉันอาหาร 
มื้อเดียวในวันหนึ่งๆ และฉันในบาตร

 ฆราวาสทั้งชาวอังกฤษและชาวไทยที่อยู่ในกรุงลอนดอน ต่างก็มาใส่บาตรกัน
อย่างปลื้มปีติด้วยศรัทธาทุกวัน ในเวลา ๙.๐๐ น. มีลูกศิษย์หนุ่มๆ ๒ คน เป็นชาว 
องักฤษ คนหน่ึงเคยไปบวชเป็นเณรทีว่ดับวรนิเวศวหิาร กรุงเทพฯ แล้วไปฝึกปฏิบตัธิรรม  
ณ วัดป่าบ้านตาด อยูก่บัท่านอาจารย์มหาบวัมาก่อน อกีคนหน่ึงเป็นนักศกึษาชาวองักฤษ  
ซึ่งมาฝึกปฏิบัติธรรม ณ ธัมมปทีปวิหารแห่งน้ีอยู่ ลูกศิษย์หนุ่มทั้งสองจึงปฏิบัต ิ
พระสงฆ์ได้อย่างเรียบร้อย คล่องแคล่ว งดงาม คนไทยได้เห็นแล้วชมเชยกันมาก

 เช้าวันนี้ก็เหมือนกับทุกๆ วัน คือเมื่อฆราวาสใส่บาตรแล้วก็นั่งอยู่รอบๆ ห้อง  
ชาวอังกฤษน่ังน่ิงท�าสมาธิในระหว่างพระฉันจังหัน คนไทยโดยมากเพิ่งมาพบรู้จัก 
กันบ้าง มกิีจธรุะต้องปรกึษากนัในเร่ืองอ�านวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ ในตอนทีจ่ะ 
ส่งท่านกลับประเทศไทยแต่ล�าพังบ้าง ทั้งนี้เพราะ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ ศิษย์ไทย
ทีม่าด้วยคนหน่ึงจะต้องเดนิทางไปประชมุยงัประเทศเยอรมนัต่อไป และม.ร.ว. หญงิ 
เสริมศรี เกษมศรี ศิษย์อีกคนหนึ่งจะต้องเดินทางไปสหรัฐอเมริกาต่อไป ดังนั้นท่าน
อาจารย์จึงปรารภให้คนไทยสนทนากันได้ตามอัธยาศัย

 วันน้ีสุภาพสตรีชาวอังกฤษคนหน่ึงมาใส่บาตรแล้วก็น่ังอยู่ข้าง ม.ร.ว.เสริมศรี 
ตลอดเวลา เพือ่ฟังอธบิายว่าท�าไมพระจึงท�าอย่างน้ันอย่างน้ี และหาโอกาสทีจ่ะเรียนถาม 
อะไรท่านอาจารย์ด้วย
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 หลังจากพระสงฆฉ์นัอาหารแลว้ เช้าวนันีท้า่นอาจารย์พูดถงึวตัรปฏบิัติของพระ
และฆราวาสที่เป็นศรัทธาก็ดี หรือเป็นเพื่อนเก่าของพระภิกษุรูปใดก็ดี ว่าควรจะวาง
ขอบเขตไว้ให้แนบเนียน อย่าประมาท มฉิะน้ันทางฝ่ายพระภกิษก็ุคลกุคลกีบัฆราวาส
เกินไป ฆราวาสก็เข้ามาคลุกคลีกับพระภิกษุเกินไป ควรจะก�าหนดเวลารับแขกและ
ประเภทของกิจธุระที่ภิกษุพึงเกี่ยวข้องกับฆราวาส

 เสริมศรีได้แปลเร่ืองที่ท่านอาจารย์ปรารภกับพระภิกษุเป็นภาษาไทยน้ัน  
ให้เพื่อนใหม่ชาวอังกฤษฟัง พอเขาฟังแล้วน�้าตาเขาไหลราวกับร้องไห้ เขาบอกว่า 
“ท่านอาจารย์ตอบเขาเร็วเกินไป ตั้งแต่ตี ๔ มาแล้ว เขาสงสัยอะไร ท่านตอบเรื่อยๆ  
จนแม้เร่ืองยากๆ ทีเ่ขาเพิง่นึกขึน้ในระหว่างทีเ่ดนิทางโดยรถไฟจากบ้านมาธมัมปทปีวหิาร  
ท่านกต็อบทนัทอีกีแล้ว ความคดิทีเ่พิง่เกดิน้ีมีว่า เขาเป็นคนหน่ึงทีม่าฝึกสมาธ ิณ ธมัม- 
ปทปีวหิารน้ัน ตัง้แต่ ๑๒ ปีทีล่่วงมาแล้ว เขาวติกว่าพระภกิษุทีม่าอยู ่ณ วหิารน้ีมักจะ 
ติดต่อกับฆราวาสจนไม่มีขอบเขต จึงได้มีอันเป็นอยู่ไม่ยืดด้วยประการต่างๆ ใจเขา
นึกถามขึน้มาว่า จะมวีธิใีดทีจ่ะให้ทัง้พระภิกษุและฆราวาสต่างวางขอบเขตการพบปะ
สังสรรค์กัน ให้เป็นทางป้องกันมิให้พระต้องสึกออกไป บัดนี้ยังไม่มีภิกษุอยู่ประจ�า  
ณ ธมัมปทปีวหิารเลย ทัง้ๆ ทีว่หิารน้ีมีพร้อมทัง้กฏุแิละทนุทรัพย์ทีจ่ะบ�ารุงพระสงฆ์ได้

 คร้ันถงึตอนทีท่่านอาจารย์เปิดโอกาสให้ฆราวาสถามปัญหาส่วนตวัได้ สภุาพสตรี 
อังกฤษผู้นี้จึงขอให้เสริมศรีแปลถวาย

ถ.๑-ญ.๑ เมื่อเวลาตี ๔ ของเช้าวันนี้ เขาอยู่ที่บ้าน ได้ยินเสียงท่านอาจารย์พูด
ด้วย เขาไม่รู้ค�าพูด เขาลุกขึ้นดูก็ไม่เห็นใคร ต่อมาเขาคิดถามท่านแล้ว
มานั่งดูกระจก แต่ไม่เห็นตัวเอง กลับได้ความรู้สึกเหมือนท่านอาจารย์
ตอบเขาเป็นความว่า ไม่ควรคิดเร่ืองน้ี ไม่ควรคิดเรื่องน้ี แล้วทุกสิ่ง
จะเรียบร้อยเอง และเม่ือน่ังในรถไฟเขาก็คิดค�าถามขึ้น ซึ่งเม่ือตะกี้น้ี 
เสริมศรีได้แปลค�าปรารภของท่านอาจารย์ให้ฟังแล้ว เขาน�า้ตาไหลพราก 
รู้สึกว่าท่านอาจารย์ตอบเขาเร็วมาก
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ตอบ น�้าตานั้นออกได้ในกรณีต่างๆ เช่น โดนควันไฟ ดีใจ เสียใจ ส�าคัญที่
น�้าใจ

ถ.๒-ญ.๑ เมื่อค�่าวานนี้ ตอนแรกท่านอาจารย์เทศน์อย่างเอาจริงเอาจัง เขาก็รู้สึก 
จริงจังมาก เขายินดีที่ได้เรียนรู้เรื่องส�าคัญ ตั้งใจรับปฏิบัติ ต่อมาท่าน
อาจารย์เล่าเรื่องตลก คลายความตึงเครียดลง เขาก็ค่อยๆ คลายความ 
ตงึเครียดลง เลยรู้สกึว่าท่านอาจารย์ก�าลงัยกเร่ืองตลกน้ันข้ึนมาเตอืนเขา  
เขาเลยรู้สึกสบายใจขึ้นว่า ท่านอาจารย์สนใจและเมตตาช่วยระวังจิต
ของเขา

ตอบ (ท่านอาจารย์น่ิง มิได้ตอบเขาตอนน้ี แต่บอกเสริมศรีตอนหลังว่า  
ท่านเจตนาท�าเพื่อผลอันนี้จริงๆ)

ถ.๓-ญ.๒ ได้ท�าอานาปานสต ิเวลาลมออกกรู้็ เข้ากรู้็ ได้พบว่าจิตสงบไม่ได้ มันรู้สกึ 
คล้ายๆ จะเข้าประตูแล้วไม่เข้า

ตอบ ถ้าตามลมเข้า ตามลมออก ก็ท�าให้ผลเป็นเช่นนั้น ควรจะก�าหนดจุด 
ทีรู้่สกึชดัทีส่ดุแห่งเดยีวว่าลมเข้าหรือออกกผ่็านจุดน้ัน ท�าเช่นน้ีจะไม่รู้สกึ 
เหมือนจะเข้าประตู จะออกประตูอย่างที่ว่านั้น

ถ.๔-ญ.๓ จิตของดฉัินกบั ญ.๑ เหมอืนกนั คอืเป็นห่วงเป็นใยคนอืน่ ยากทีจ่ะจับจิต 
ของตนเองให้อยู่ที่เดียว จะให้สงบจะควรแก้ไขอย่างไร?

ตอบ เวลาทีจิ่ตออกไปทีอ่ืน่ เวลาเจ้าของรู้เช่นน้ันมนักด็บั แล้วจิตกต็ัง้ขึน้ใหม่อกี  
พอจะออกไปอีกเราก็รู้ มันก็ดับ เราก็เรียกมันเข้าที่ท�างานตามที่เรา
ก�าหนดไว้ ท�าบ่อยๆ เข้ามันก็ยอมอยู่ที่และสงบได้

ปิดประชุมรอบเช้า เวลา ๑๐.๓๐ น.
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การอธิบายธรรม

วันศุกร์ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๔๐ น.

 ตอนแรกท่านอาจารย์สนทนากบัคนไทยทีม่า ถงึพวกหากนิกบัศาสนา เช่น น�ารูป
พระอาจารย์ต่างๆ ไปท�าจ�าหน่ายกนั แล้วท่านจึงเร่ิมอธบิายธรรมเพือ่ให้ท่านปัญญาฯ 
แปลให้พุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษฟังต่อไป ดังต่อไปนี้

ท่านอาจารย์ “เมือ่กีน้ี้ได้พดูกนัถงึเร่ืองการท�าลายพระศาสนา โดยมีเจตนาหรอืไม่กต็าม  
สิง่ทีผิ่ดพลาดย่อมผิดเสมอไป แต่เป็นของทีเ่ป็นกนัมาแล้ว เกดิจากของจริงของปลอม 
ของแท้ ของเทียม ข้างนอก ข้างใน นี้แหละ

 ที่จริงมันก็เกิดขึ้นภายในใจดวงเดียวกัน ความปลอมน่ะมีอยู่มากในใจของเรา 
แต่ละท่านๆ รวมทั้งผู้แสดงอยู่ ณ บัดนี้ด้วย ที่เคยเป็นมาและเคยทราบเรื่องของตน  
เน่ืองจากการส�าเหนียกอบรม หรือการศึกษาภาวะความเป็นของจิตเสมอมา จึงพอทราบ 
ได้ว่าสิ่งใดปลอมสิ่งใดจริง

 ส่วนมากมีแต่ของปลอมๆ ทั้งนั้น ปรุงแต่งให้เราหลงไปตาม โดยไม่รู้ตัวเลยว่า
สิง่น้ันเป็นของจอมปลอม แต่เข้าใจว่าเป็นของจริงล้วนๆ จึงเชือ่ตาม โดยไม่มีปฏกิริิยา
อะไรเป็นเคร่ืองต้านทานหรือพสิจูน์ความคดิประเภทน้ันๆ บ้างเลย เช่น เราน่ังภาวนา 
ในขณะ ๓ วนิาทแีรก รู้สกึว่าจะจริง เราจะก�าหนด พทุโธๆๆ กรู้็สกึว่าเป็นพทุโธจริงๆ  
พอ ๔ วินาที ๕ วินาทีหลังไป จนกระทั่งถึง ๑ นาที ของปลอมทั้งหลายเริ่มหลั่งไหล
ขึน้จากจิตเรือ่ย ออกลกูออกเต้าออกหลานออกเหลน แตกแขนงแผ่กระจายออกไปมี
แต่ของปลอม ค�าว่า “พุทโธ” เลยไม่ทราบหายไปไหน เหลือแต่เรื่องอารมณ์ที่เคยคิด
เคยปรุง เคยหลอกลวงตนเองมาแล้วน้ันแหละ เป็นเคร่ืองฉุดลากเอาไปโดยไม่รู้สกึตวั  
แล้วคล้อยตามไปด้วย เคลิ้มตามเขาไปด้วย เพลินไปอย่างสดๆ ร้อนๆ เพลินไปกับ
เจ้าของปลอมนั้นๆ 
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 “พทุโธ” กห็าย อานาปานสตกิเ็งียบ ทัง้ๆ ทีห่ายใจอยู ่แต่กเ็งียบๆ ในความจดจ่อ  
เงียบในทางก�าหนดจดจ่อด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติสตัง เลยหายเงียบไป 
ตามๆ กัน พอระลกึขึน้มาได้กว่็า เราภาวนามากน็านพอสมควร ไม่เหน็ปรากฏผลอย่างไร 
ขึ้นบ้างเลย มันเป็นเพราะเหตุไร ความคิดขึ้นมาเช่นนี้รู้สึกว่าจะถูกต้อง แต่แล้วกลับ
ผิดไปอีก คือที่คิดขึ้นมาอย่างน้ันเหมือนว่าจะเห็นโทษของตัว แต่ไม่ได้คิดว่าก็เรา 
ไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ได้ผลอย่างน้ีน่ีนา เราภาวนาให้ได้ผลแบบอะไรไม่ทราบต่างหาก 
เป็นความสะดุดใจว่าน่าจะได้สติ คร้ันแล้วกลับเป็นอย่างน้ันอีก ว่าเราน่ังนานแล้ว 
เอ้า พักเสียหน่อยเถอะ ตื่นขึ้นมาแล้วจะเอาใหญ่ละคราวนี้ แต่มันไม่หลับสักหน่อย 
นี่นะ ไม่หลับสักงีบ พอหลับแล้วมันไปใหญ่เลยจนกระทั่งตะวันโผล่ขึ้นฟ้า ตื่นขึ้นมา  
โอ แล้วกนั วันหลงัเอาใหม่ มนักโ็กหกเร่ือยๆ วนัหลงักเ็ร่ิมเอา ๓ วนิาทแีรกอกี ๔ วนิา
ทหีลงัๆ ไปก็เหลวไปเร่ือยๆ น่ีคือพวกจอมปลอม นอกจากน้ียงัท�าลายตนเองว่า น่ีเรา
ภาวนามาก็นานแล้ว กไ็ม่เหน็ได้ความดบิความดีอะไร เราจะภาวนาไปหาอะไร เราเป็น
คนอาภัพวาสนา มีบุญน้อยวาสนาน้อย ไม่สมควรแก่อรรถแก่ธรรมของพระพุทธเจ้า
มากกว่า ท�าไปกไ็ม่เกิดประโยชน์อะไร เสยีเวล�า่เวลาไปเปล่าๆ หยดุเสยีดกีว่า โดยไม่
ได้ค�านึงเลยว่าหยดุไปน้ันจะดีกว่าจริงๆ หรือ หยดุภาวนาดจีริงหรือ ถ้าดีจริงคนทัง้โลก 
ทีไ่ม่ได้ภาวนาเลยกน่็าจะดกีนัทัง้โลกไปนานแล้ว ถ้าเราย้อนคดิอกีว่า หยดุแล้วจะดีกว่า 
ภาวนาได้อย่างไร เราท�าอยู่แล้วยังไม่ได้เรื่อง ถ้าเราหยุดแล้วมันจะดีกว่าที่ตรงไหน  
มันไม่ได้เร่ืองมาจากไหน? กจ็ากเราน่ันเอง มันต้มเราเร่ือยๆ ปลอมนอก ปลอมในจิต 
อยู่โดยดี

 ปลอมอะไรก็ตาม ส�าคัญที่ปลอมในตัวเอง หลอกตัวเองน่ีเป็นส�าคัญมาก  
ควรจะได้พนิิจพจิารณากนั เราทกุๆ ท่านได้โดนต้มโดนตุน๋ โดนหลอกลวงมาพอแล้ว 
หัวใจเจ้าของหลอกลวงเจ้าของน้ันแล โดยไม่ทราบว่าเจ้าของหลอกลวงเจ้าของ  
ที่ยกขึ้นมาเล็กน้อยน้ีก็พอจะทราบได้ว่าถูกฝ่ายต�่าหลอกลวงเราไปมากน้อยเพียงไร  
เราอยากจะทราบว่า ๓-๔ วนิาทแีรกมันดี แต่ ๓-๔ วนิาทหีลงัมันไม่ดี กต็ัง้สตเิข้าอกี  
ขยับเข้าไปอีกเร่ือยๆ ต่อมามันก็ทราบขณะที่จิตจะแสดงอะไรออกมาเป็นฝ่ายไม่ดี  
ฝ่ายผิดจากเจตนาความมุ่งหมายของเรา เราจะเร่ิมทราบ เร่ิมทราบกเ็ร่ิมตัง้สต ิตัง้จิตใหม่   
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ทราบเข้าไปเร่ือยๆ ต่อไปกท็ราบเร่ือยๆ เราถงึจะทราบความเหลวไหลและทราบความ
ไม่เป็นผลของจิตตามความต้องการของเรา ว่าไม่เป็นผลเพราะเหตุนี้เอง

 พอได้ตั้งใจกันเอาจริงเอาจังอย่างน้ัน พวกปลอมมันก็ยอมเหมือนกันนะ คือ 
พวกน้ีคอยพยายามเอาตอนเวลาเราเผลอ ถ้าเราตัง้หน้าตัง้ท่าตัง้ทางเขากห็มอบ แต่ค�าว่า 
หมอบนี้อย่าเข้าใจว่าเขาหมอบนอนเหมือนเรานะ เขาหมอบจ้อง พอจะท�าเราได้ทีไร 
เขาก็ท�าทันที ตะครุบเราไวยิ่งกว่าแมวตะครุบหนูเสียอีก แล้วก็หายเงียบ เขาคอย 
ตบต่อยทบุตเีวลาเราเผลอ ถ้าไม่เผลอเขากไ็ม่ท�า ตอนทีเ่ราได้ใจว่าเราไม่เผลอน้ันแหละ 
เป็นเวลาที่เขาได้ใจ นั่นแน่ะถูกต้มกันอยู่เรื่อยๆ คงจะมีกันทุกราย อาจารย์ผู้แสดง 
อยู่เวลานี้ก็เคยเป็นมาแล้ว เพราะฉะนั้นจึงต้องหาวิธีการหาสถานที่ส�าคัญๆ เพื่อดัด 
สันดานเจ้าของ ช่วยท�าความเพียร อีกหลายด้านหลายทาง ตามที่ได้เขียนมาแล้วใน
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น หรือในปฏิปทาพระกัมมัฏฐานสายท่านอาจารย์มั่น หรือ
ในที่เรียกว่า “Forest Dhamma ธรรมะป่า”

 แต่พระไม่เหมือนฆราวาส ไปอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบาย สถานที่ที่จะบ�าเพ็ญ 
กส็ะดวกสบาย เพราะมหีน้าทีอ่นัเดยีว เช่น ทีเ่ข้าไปอยูต่ามป่าตามเขา สถานทีน่่ากลวั 
เพราะสถานที่นั้นมีจริงๆ เรื่องสัตว์ร้ายต่างๆ เช่น เสือ หมี งู เป็นต้น เวลาไปอยู่ใน
สถานที่เช่นน้ันความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลง เช่น ความข้ีเกียจในการประกอบ 
ความเพียรน้ีก็ลดลงไปเป็นล�าดับ ความข้ีเกียจมีน้อย พอเข้าไปถึงตาจนจริงๆ  
ความขี้เกียจหายไปหมด ไม่ทราบว่ามันหายไปไหน เหลือแต่ความจนตรอกจนมุม  
สติมาเองทีเดียว เวลาตั้งหน้าตั้งตาบ�าเพ็ญความพากเพียร เหง่ือมันมาจากไหน  
เหงื่อมาเพราะความกลัวตายบังคับมันออกมา ตอนนั้นสติดี ดีไม่ดี เสือมันกระหึ่มๆ 
อยู่ข้างๆ ทางจงกรมด้วยซ�า้ น่ีเคยโดนมาแล้ว ไม่ใช่มาคยุเฉยๆ เคยโดนมาไม่รู้กีค่ร้ัง  
เสอืกระหึม่อยูข้่างทีอ่ยู ่ไม่ใช่เสอืธรรมดาเสยีด้วย แต่เป็นเสอืใหญ่ เสอืโคร่ง ขณะน้ัน 
ปรากฏว่าผมบนศีรษะปลิวขึ้นไปบนเมฆเสียหมด ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ตัวสั่นทั้งที่ 
ไม่หนาว แต่จิตไม่ยอมถอย หมุนตัวลงไปนี่ (ท่านชี้ที่หัวใจ) จะเป็นจะตายเวลานี้เรา
ได้มอบถวายพระพุทธเจ้าแล้ว เวลานี้มีพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เท่านั้น  
ทีจ่ะรักษาจิตใจของเราไว้ได้ หากว่าจะถงึกาลจริงๆ แล้ว จิตของเรากไ็ม่เผลอ เราได้มอบ 
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จิตของเราไว้ที่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ทุกประการแล้ว จะไปเวลาใดเรา 
ก็พร้อมแล้วที่จะไป อยู่ก็ขอให้มีสติสตัง อย่าให้เสียท่าเสียที อะไรจะมาเอาไปกิน 
ก็มาเถิด แต่เราจะไม่ปล่อยวางเรื่องพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จิตมอบเลย 
พอจิตมอบกับพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์แล้ว หมดอาลยั เร่ืองอาลยัตายอยาก
ในชีวิตจิตใจไม่มี ความรักความสงวนในร่างกายนี้หมดไปเลย เหลือแต่จิตที่แน่วแน่
ต่ออรรถต่อธรรม ความกลัวหายหมดในขณะนั้น ความกลัวไม่มีเหลือเลย จิตรวม
ดิ่งลงสู่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ภายในใจหมด ไม่ปรากฏอะไรมารบกวน 
อกีเลยขณะน้ัน เมือ่จิตดิง่ลงแล้ว เป็นพลงัเตม็ทีแ่ล้ว ความกลวัหายหมด หลงัจากน้ัน 
ไม่ว่าเสือจะร้องกระหึ่มๆ ขอให้เสือเดินมาเถิด เดินมาตรงหน้าเรา เราสามารถจะ
เดินเข้าไปลูบคล�าหลังเสือได้อย่างสบายด้วยความเมตตาสงสาร ด้วยความเป็นมิตร 
อนัเดยีวกนั ด้วยความสนิทสนมกนัว่าเป็นเพือ่นเกดิแก่เจ็บตายด้วยกนั ในความรู้สกึน้ัน 
ไม่ได้คดิแม้นิดหน่ึงว่าเสอืน้ันเป็นอนัตราย และจะท�าอนัตรายแก่ตนได้ในขณะเข้าไป
ลูกคล�าหลังเขา เช่นนี้เป็นต้น มีแต่ความสนิทสนม ความอ่อนโยนด้วยเมตตาต่อเขา
อย่างเดียวความกลัวจึงหาย

 อุบายวิธีที่เราจะฝึกฝนทรมานจิตมีหลายด้านหลายทาง พอเราได้หลักดี ได้สิ่ง
เป็นเคร่ืองระลกึในเวลาน้ีแล้ว เวลาต่อไปเราน�าหลกัน้ีแหละไปประพฤตปิฏบิตั ิไปอยู่
ในสถานทีเ่ช่นไร เวลาจนตรอกจนมมุ เร่ืองทีเ่ราเคยท�าและเคยได้ผลมาแล้วจะวิง่เข้า
ถึงกันทันที

 การเผชิญอนัตราย หรือเผชญิกับเหตกุารณ์แต่ละคร้ัง ถ้าเป็นนักต่อสูแ้ล้ว จะต้อง 
ได้คติอันส�าคัญๆ กับเหตุการณ์นั้นๆ ทุกครั้งไป นอกจากว่าจะไปแหล่มิไปแหล่นั้น 
เอาแน่ไม่ได้ เดีย๋วเป็นบ้าไปเพราะจิตไม่แน่นอน ไม่วางลงเป็นหลกัเป็นเกณฑ์ จะมอบ 
กับสิ่งใดก็ไม่ยอมมอบ ลังเลสงสัย อาจเป็นบ้าก็ได้ ถ้าจิตได้มอบลงไปจริงๆ แล้ว 
ไม่มอีะไรทีจ่ะมีอ�านาจเหนือจิตกบัธรรมทีเ่ข้าสมัพนัธ์เกีย่วเน่ืองเป็นอันหน่ึงอนัเดียวกนั
ไปได้ และแน่ใจด้วยว่าในเวลานั้นไม่มีอะไรที่จะสามารถท�าอันตรายเราได้เลย ไม่ว่า
จะเป็นสัตว์เสือหรืออะไร ที่จะท�าอันตรายเราได้ในโลกน้ี ไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นใน
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บรรดาสิ่งที่เคยเป็นภัยและเคยกลัวมาแล้ว ฉะนัน้ จติกับธรรมเมื่อได้เข้าเป็นอันหนึง่
อันเดียวกันแล้ว จึงมีอ�านาจมากเหนือสิ่งใดๆ ในโลก เพราะเหตุนี้ธรรมจึงเหนือโลก 
ทั้งสาม

 อ�านาจของจิต รู้สึกว่าเหนืออะไรทั้งหมดในโลกน้ี น่ีเป็นอุบายวิธีฝึกทรมาน 
ความจอมปลอมของตน อนัเกีย่วกบัทีม่นัเคยจอมปลอมอยูภ่ายในจิต ถ้าอยูต่ามล�าพงั 
ไม่เข้าไปในสถานที่จนตรอกจนมุม มันก็ย�่ายีเราแหลกหมด พอเข้าที่จนตรอกจนมุม 
เราก็ขย�ามันเหมือนกนั แต่ส่วนมากมแีต่มันขย�าเรา เราไม่ได้ขย�ามนั ถ้าเราได้ขย�ามนั
สกัหนหน่ึง กค็ยุกนัจนปากเปียก คยุตัง้ปีกไ็ม่จบ จนกระทัง่ตายกไ็ม่จบ เวลามนัขย�า 
เราจนราบ เราไม่เคยพูดเลย มนุษย์เรานี้ก็อวดเก่งเกินไปนะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ 
คือ เวลาธรรมเข้าถึงใจเพราะการทรมานเช่นนั้น เราจึงพูดได้อย่างเต็มปาก เพราะ
ความรู้เห็นอย่างถึงใจในขณะนั้นที่เราได้ฝึกฝนอบรมเต็มที่ เราได้มอบชีวิตจิตใจกับ
อรรถกับธรรม กับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเต็มใจแล้ว ผลมันถึงใจจริงๆ ชนะก็ชนะ
อย่างเห็นได้ชัดเจน ผลแห่งความชนะเป็นอย่างไรบ้าง ก็แสดงความอัศจรรย์อย่าง
ถึงใจเหมือนกัน เหตุใดจะลืมได้ ลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตาย

 วันนี้อธิบายเพียงเท่านี้ก่อน ต่อไปมีอะไรค่อยพูดกัน”

(ยุติในตอนที่หนึ่ง)

 (หลงัจากแปลแล้ว เม่ือทีป่ระชมุน่ิงเงียบสงบ ไม่มผู้ีใดตัง้ค�าถามอนัใด ท่านอาจารย์ 
จึงได้อธิบายธรรมต่อไปดังนี้

 “จิต” ถ้ายังไม่เห็นอะไรจากตัวเองในเวลาจ�าเป็นแล้ว ก็ยังไม่เห็นความส�าคัญ
ของตัว ก็จะหวังพึ่งผู้อื่นไปเรื่อยๆ ในธรรมที่ท่านว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” คือ 
ตนเป็นที่พึ่งของตน ก็ยังไม่สนิทใจ ต่อเมื่อได้ไปเจอเหตุการณ์ที่สามารถแก้ไขได้ 
โดยล�าพงัเราเอง จนเหตกุารณ์น้ันลลุ่วงไปได้ด้วยความมชัีย เราจึงจะเช่ือในธรรมบท
ที่ว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” อย่างฝังใจจริงๆ
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 จิตทีไ่ด้รู้ได้เหน็ความจรงิในขณะทีจ่นตรอก เช่น ทกุขเวทนาครอบง�าในขณะที่ 
เราเป็นไข้หรือนั่งนาน หรือไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ตาม เป็นสิ่งรุนแรงอาจถึงกับชีวิต 
ก็ได้ ถ้าเป็นนักต่อสู้จริงๆ จิตหมุนรอบตัว ไม่คิดเพื่อหวังอะไรจากสิ่งภายนอกแล้ว  
นั่นละจิตจะได้เห็นความส�าคัญของตนแต่ละครั้งๆ เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มาก ถ้าได้เคย 
ผ่านสิ่งเหล่าน้ันมาแล้ว ย่อมไม่มีความวิตกวิจารณ์ถึงความเป็นอยู่ ความตายไป  
ทกุขเวทนาจะเกิดขึน้ด้วยอาการใดบ้าง หรือเกดิด้วยวธิใีดบ้าง เราจะต่อสูก้บัทกุขเวทนา 
ได้หรือไม่ หรือตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหน ความกลัวว่าเราจะเสียชาติเสียทีเมื่อ
ทุกขเวทนาครอบง�าจิตใจ จิตถึงกับไม่ได้สติประคองใจเราเป็นอย่างไร เรื่องท�านองนี้ 
จะไม่มีในจิตเลย คือเวลาถึงความจ�าเป็นอย่างน้ัน จิตและสติจะวิ่งเข้าหากันทันท ี
เพือ่เข้าสูแ่นวรบ ว่าอย่างน้ันเถอะ เพราะมนัเคยรบมาแล้วเคยชนะมาแล้ว พอจวนแจ 
จริงๆ สติกับปัญญาจะวิ่งเข้าหากัน เมื่อมีเหตุการณ์อย่างน้ี สติปัญญาจะวิ่งเข้า
ประสานกัน จะไม่ยอมหนี ไม่ยอมถอย แต่จะหมุนติ้วเข้าสู่เหตุการณ์ทันที ในเรื่องนี้ 
เป็นกับตายน้ันไม่ยอมเป็นทาส นอกจากจะให้รู้ความจริงในเหตกุารณ์ทีก่�าลงัปรากฏ
อยูก่บัจิตน้ีเท่าน้ัน เพราะความเชือ่ธรรม เชือ่ตวัเอง เชือ่ธรรมตรงน้ีแลจะเชือ่ตรงไหน  
ต�ารับต�าราท่านได้พูดไว้โดยถูกต้อง แต่ความจริงคือธรรมภายในใจยังไม่ปรากฏ 
ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยัน เป็นสักขีพยาน ให้เป็นความมั่นใจขึ้นมาได้ พอใจกับ
เหตุการณ์ได้ประสบกันเข้า และได้รู้ได้เห็นกันอย่างถนัดชัดเจนแล้ว กับธรรมที่ท่าน 
แสดงไว้ในต�ารับต�ารา ก็ไม่มีอะไรขัดกัน

 นักปราชญ์ทั้งหลายเวลาท่านจ�าเป็นจริงๆ ท่านจึงไม่ค่อยจะชอบอยู่ในที่เกลื่อน
กล่นวุ่นวาย ท่านชอบหาทีเ่หมาะสมของท่าน ให้สมกบัทีท่่านเคยได้เหตไุด้ผลอย่างน้ัน 
มาในสถานที่เปลี่ยวๆ หรือสถานที่โดดเดี่ยวเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจ

 พวกเราไม่เป็นอย่างน้ัน พอเร่ิมไม่สบายละก ็“โอ๊ย ลกูอยูท่ีไ่หน? หลานอยูท่ีไ่หน  
นี่ลูกไม่ดูแล หลานไม่เหลียวแล หนีไปไหนกัน ญาติมิตรหายไปไหนหมด อะไรๆ 
ก็ไม่ดีไปหมด ทอดอาลัยกับเราไปหมด ใครก็รังเกียจเรา ไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเรา  
ทุกข์จะเป็นจะตายก็ไม่มีใครเหลียวแล” จิตก็ยุ่งกันไปใหญ่ หาหลักยึดเพื่อลดหย่อน
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ผ่อนคลายด้วยตัวเองไม่ได้เลย “ผัวแต่ก่อนที่อยู่ด้วยกันก็ดี เวลาเราจะตายเข้าจริงๆ 
ไม่เหน็มามองหน้าบ้างเลย ผัวกไ็ม่ด ีลกูกไ็ม่ด ีหลานกไ็ม่ด ีไม่ดีไปหมด” เพราะความ 
ไม่ดภีายในใจจึงเอาความสกปรกภายในใจไปเทีย่วสาดไปข้างนอกให้สกปรกไปหมด 
เพราะน�้าสกปรกภายในใจคือความกลัวตาย ความไม่เป็นท่าของตัวเรานี่แหละ เที่ยว
สาดคนอื่นให้พลอยไม่สบายไปด้วย นี่คือความไม่มีอะไรเป็นหลักใจ ค�าว่า “อตฺตา  
ห ิอตตฺโน นาโถ” ไม่ค�านึง มแีต่หวงัพึง่ผู้อืน่ถ่ายเดยีว เกดิมาเรากพ็ึง่ผู้อืน่มานานแล้ว  
ใครเกดิมากต้็องเคยพึง่ผู้อืน่มาก่อนทัง้น้ัน พึง่พ่อพึง่แม่ พึง่พีเ่ลีย้งใครต่อใคร พึง่ครู
พึง่อาจารย์เร่ือยมา แล้วสดุท้ายเรายงัจะพึง่คนอืน่อกีจนกระทัง่ถงึวนัตาย ไม่ค�านึงว่า
จะพึ่งตนเองแม้แต่นิดหนึ่ง เรื่องมันจึงล�าบาก และล�าบากไปกระทั่งวันตาย ตั้งหลัก
ตั้งฐานภายในใจไม่ได้เลย

 พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตนเอง “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” พึ่งคนอื่นก็พึ่งมา
พอสมควรแล้ว เอาผลประโยชน์จากคนอืน่มาพอเป็นพลงัส�าหรับตน เพือ่ท�าความพึง่
ตนเองในวาระต่อไป น่ันเป็นหลกัส�าคญัทีช่าวพทุธควรค�านึงเสมอ กจิการอะไรพ่อแม่
ก็สอน ครูอาจารย์ก็สอน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่านก็สอน ควรเอาวิธีการ 
จากความรู้ความเข้าใจที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาประกอบกันเป็นองค์ความเพียรเพื่อ
ช่วยตนเองได้ เมื่อเราเห็นความส�าคัญในตัวเราแล้ว อย่างอื่นไม่ส�าคัญ มันปล่อยไป
หมดนั่นแหละ จิตของผู้ได้รับการอบรม เวลาเข้าตาจนจริงๆ แล้วมันจะสลัดหมด  
จะเป็นญาติมิตรเพ่ือนฝูง ใครต่อใครก็ตาม ไม่อยากให้มายุ่งเลย เราจะท�าหน้าที ่
เฉพาะนี้เท่านั้น ให้จิตหมุนติ้วลงไปเลย เพราะไม่มีอาลัยอาวรณ์อะไรในโลกนี้ ดิน 
น�้า ลม ไฟ เราก็พิจารณาได้ชัดเจนแล้ว มันเป็นดินเป็นน�้าเป็นลมเป็นไฟ แม้แต่
ผสมกนัอยูม่นัก็คอืส่วนผสมของดนิน�า้ลมไฟน่ันเอง เราให้ช่ือมนัว่า เป็นกาย เป็นเรา  
เป็นของเรา ว่ามันเป็นนั่น เป็นนี่ ไม่มีสิ้นสุด แต่ธรรมชาติมันไม่ได้เป็น ถึงคราวมัน
จะตายมันก็ไม่เป็น มันจะตายท่าเดียว มันจะแตกท่าเดียว สติปัญญาที่เราได้เคย
อบรมมา แยกธาตุแยกขันธ์ไว้อย่างชัดเจน ทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาลงในความจริง 
หมดแล้ว จิตก็จริง ธาตุก็จริง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรืออะไรก็จริง  
จริงทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีเรื่องยุ่ง ผ่านไปได้อย่างสบายๆ เป็น สุคโต ไปอย่างดี ไม่มี
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เร่ืองราวยุ่งเหยิงวุ่นวาย ไม่ก่อความทุกข์ล�าบากให้ตนและผู้อื่น แสนสุขแสนสบาย  
ตายแล้วไม่ต้อง กสุลา ธมมฺา อกสุลา ธมมฺา ไปนิมนต์พระมายุง่ไป ว่าอย่างน้ันแหละ  
ขรัวตาบัว วัดป่าบ้านตาด พูดอย่างนี้พูดอย่างแน่ใจ ตัดสินใจนะ เราเคยพูดเสมอ  
เคยเทศน์สอนญาติสอนโยม น่ีเราสร้างตนอบรมตนมา เราบวชมากี่พรรษาแล้ว  
เราก็ยังสร้างแต่ กสุลา ธมมฺา พยายามสร้างกุศล ใครอยากได้ กสุลา ธมมฺา ให้สร้างเอา  
เวลาตายไปแล้ว ผู้ยังอยู่ไปเที่ยวกว้านเอาพระมาให้บุญ กุสลา ธมฺมา ไล่พระเข้า 
ตามป่าตามรกยุง่กนัไปหมด เราไม่อยากให้เป็นอย่างน้ัน ได้ กสุลา ความฉลาดใส่ในจิตใจ  
กุสลาแปลว่าความฉลาดนี้ จงหาเอาให้พอ อุบายที่จะท�าความสุขความสบายแก่ตน 
ให้พยายามท�ากันเสียแต่บัดนี้ เวลาตายแล้วไปนิมนต์พระมา กุสลา ธมฺมา ให้พระ
ท่านมายุง่ไปด้วย ไม่ด ีผิดความประสงค์ของศาสนาทีส่ัง่สอนคนให้ฉลาด หาความดี 
ใส่ตนแต่เวลาที่ยังไม่ตาย เม่ือถึงกาลแล้วเป็นสุคโต ไปเลยอย่างหายห่วง  
ถงึตอนสดุท้ายแล้ว เวลาเราตาย คอื เวลาหลวงตาบวัตาย อย่าไปนิมนต์พระมาท�าให้
ยุ่งไปด้วยนะ หลวงตาบัว กุสลา ธมฺมา ตั้งแต่วันปฏิบัติมาจนกระทั่งป่านนี้ ถ้ายังจะ
โง่อยูอ่ย่างสิน้ท่าแล้วก็ให้ตาย ล่มจมไปแต่หลวงตาบวัคนเดยีว อย่าให้คนอืน่มาโง่ไป 
ด้วยอกีเลย พดูตรงๆ อย่างน้ีแหละ พูดกับลกูศษิย์ลกูหา และเป็นความจริงอย่างน้ันด้วย  
เราไม่เคยวิตกวิจารณ์กับอะไร ถึงเวลาปล่อยแล้วก็ปล่อยอย่างสนุก ตายอย่างสบาย
หายห่วงไปเลย

 โลกทั้งหลายกอดธาตุกอดขันธ์ เวลาจะตายละก็ โอ๊ย เศร้าโศกโศกา ข้างหน้า 
ข้างหลัง ไม่อยากให้ตาย ตัวจะตายแล้วก็อยากให้เป็นอยู่ ถึงคราวจะตายแล้วก็ยัง 
ไม่ยอมจะไป ยุง่ไปหมด ไม่ให้มนัเป็นเช่นว่าน้ี พระพทุธเจ้าท่านจึงให้รู้ตามความเป็นจริง  
ถึงเวลาไปแล้วเหรอ เอ้า ไปก็ไป ถึงเวลาไม่ไปเหรอ อยู่ก็อยู่ซิ มีน�้าส้มน�้าหวาน 
เอามาเวลามันยงั ฉันหมดน่ันแหละ เวลาจะตายอย่ามายุง่ เวลาน้ันจะปล่อย มนัหนัก
เหลือเกิน “ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา” นี่ปล่อยตามความจริงแล้ว ผ่านไปอย่างสบาย  
น่ันเต็มยศของนักปฏิบัติ พระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างน้ัน สาวกท่านเป็นอย่างน้ัน  
เราก็เดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้เลย ต้องเป็น
อย่างนั้นแน่ๆ ไม่สงสัย 
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 เอาละ เพียงเท่านี้ เทศน์เป็น ๒ กัณฑ์แล้วนะ

 พรุ่งนี้ก็จะไม่ได้อยู่เสียแล้ว จะกลับเมืองไทย ให้คิดถึงพี่น้องทั้งหลายที่ได้มา  
เวลาน้ีก็ตั้งใจมาจริงๆ เพราะเห็นแก่น�้าใจน่ีแหละ อาจารย์มาอังกฤษน้ี ไม่ได้มา 
เพื่ออามิสอะไรทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในวัดเจ้าของ ไม่ว่าจะไปในวัดใด ไปสถานที่ใด
ในเมืองไทย ไม่เคยมีจิตใจคิดไปเพื่ออามิส ว่าไปเพื่อวัตถุสิ่งของ เพื่อเงินเพื่อทอง  
เพื่อร�่าเพื่อรวย ไม่เคยมีในจิต แต่ไปเพื่อจิตใจของประชาชน ให้เขาได้รับประโยชน์ 
แม้มาอังกฤษน้ีก็มีความรู้สึกเต็มเปี่ยมภายในใจอย่างน้ันเหมือนกัน เร่ืองน�้าใจเป็น 
สิง่ทีม่นี�า้หนักมากยิง่กว่าสิง่ใดทัง้หมด ถ้าน�า้ใจดแีล้ว ทกุสิง่ทกุอย่างกด็ไีปตาม ถ้าน�า้ใจ 
ไม่ดีแล้ว เสยีไปตามกันหมด ฉะน้ัน มาเยีย่มพีน้่องทัง้หลายชาวองักฤษเราทีล่อนดอน 
จึงมาด้วยน�า้ใจ เวลาจะจากไปกค็ดิถึงน�า้ใจท่านทัง้หลาย หากว่าโอกาสวาสนาของเรา
ยังมีเหลื่อมล�้ากันอยู่ กาลเวลาผ่านไปเราอาจจะผ่านมา หรือทางนี้อาจได้ผ่านไป คือ
ไปเยี่ยมกันก็ได้ ทางโน้นมาเยี่ยมก็ได้ เพราะโลกน้ีมันกลม ใจของสัตว์โลกก็เป็น 
วัฏวนด้วยกิเลสทั้งหลาย พาให้เวียนเกิดเวียนตายไม่เลิกแล้วสักที จึงกรุณาพากัน 
ท�าจิตให้เป็น “วิวัฏฏะ” เสีย จะแสนสบาย ไม่ต้องวกเวียน

 การแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าพอดี ขอยุติ ท่านผู้ใดมีข้อข้องใจอะไร จะปรึกษา
ปรารภก็ปรึกษาได้ ส�าหรับพรุ่งนี้ไม่มีเวลาแล้ว ตอนเช้าฉันแต่เช้าแล้วก็ออกเดินทาง 
ท่านปัญญาฯ อธิบายต่อไปได้

การอธิบายธรรมตอนนี้ จบเวลา ๑๙.๒๕ น
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ตอบค�าถาม

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๑๗ (๑๙๗๔)

ถ.๑-ช.๑ ถ้าฝึกหัดปฏิบัติธรรม ก็รู้ว่าตนเองมีทุกข์อยู่เรื่อยๆ ผลจะเป็นอย่างไร?

ตอบ ปกติคนเราเห็นทุกข์ในเร่ืองที่ตนล�าบากมากๆ ส่วนที่เป็นความพอใจ
ของตนกเ็หน็ว่าเป็นสขุ พอมกีารเปลีย่นแปลงไปจากทีต่นพอใจกเ็หน็ว่า 
น่ันเป็นความทุกข์ และไม่มีปัญญาแก้ทุกข์น้ัน สุดท้ายก็นอนจมอยู่
ด้วยกนัโดยไม่สนใจหาทางออก เพราะการพยายามหาทางออกจากทกุข์ 
ก็ถือว่าล�าบาก จึงต้องยอมเอาทุกข์เป็นเพื่อนเสมอไป

  การฝึกหดัปฏบิตัธิรรม ให้รู้จักทกุข์ตามความเป็นจริง ใช้สตปัิญญา
พิจารณาฝึกจิตให้ถอดถอนกิเลสจนกระทั่งประสบรสของความสุข
ภายในจิต ย่อมเป็นการช่วยให้ได้พบความสขุแท้จริง และได้หลกัยดึม่ัน 
ทางใจ ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใด

ถ.๒-ญ.๑ เมื่อภาวนา “พุทโธ” จ�าเป็นต้องนั่งภาวนาไหม?

ตอบ ท�าได้ทุกอิริยาบถ พระพุทธเจ้ามิได้สอนให้คนจนตรอกจนมุมในการ
ต่อสู้กับสิ่งไม่ดีทั้งหลาย แต่สอนให้มีความฉลาดเพื่อชัยชนะเสมอไป  
พวกเราจึงควรคิดหาช่องทางเพื่อความฉลาดและชัยชนะ ตามท่านที่
แสดงธรรมมาแล้วนั้น ๙๕ เปอร์เซ็นต์เป็นธรรมะป่า แสดงความส�าคัญ
ของจิตตภาวนา เพื่อช่วยให้จิตอยู่ในตัว อย่าปล่อยจิตออกไปข้างนอก 
ส�าหรบัจิตทีม่นิีสยัชอบออกข้างนอกน้ัน การภาวนาพทุโธไว้น้ีจะช่วยแก้
ปัญหาได้มาก

สุภาพสตรีอ้วนที่มักมีคําถามท่านอาจารย์มากๆ ขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง
ที่กรุณามาช่วยเหลือพวกเราให้ได้ความรู้ความเข้าใจอะไรยิ่งขึ้น
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ตอบ เสียใจที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษให้ท่านเข้าใจโดยตรงได้ การพูด 
โดยมีผู้แปลน้ันย่อมท�าให้น่าสนใจน้อยลงไปเป็นธรรมดา เพราะอาจ 
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่อธิบายเป็นภาษาเดียวกัน

ปิดประชุม เวลา ๒๐.๐๐ น.

เสริมศรี  เกษมศรี
(ม.ร.ว. เสริมศรี  เกษมศรี)
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
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รายงานการเดินทาง

คณะพระภิกษุในพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยไปสู่กรุงลอนดอน
วันที่ ๗-๒๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗

๑) คณะที่เดินทางไปมี

 ฝ่ายพระภกิษุ ท่านอาจารย์พระมหาบวั ญาณสมัปันโน เจ้าอาวาสวดัป่าบ้านตาด  
จังหวัดอุดรธานี พระปัญญาวัฑโฒ และพระอภิเจโต รวม ๓ รูป

 ฝ่ายฆราวาส ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ กับ ม.ร.ว. เสริมศรี เกษมศรี รวม ๒ คน

๒) การเดินทางเที่ยวไปกรุงลอนดอน

 วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๑๕๑๗ (ศุกร์) เวลา ๒๓.๐๐ น. คณะเดินทางโดย
เครื่องบินการบินไทย ออกจากกรุงเทพฯ

 ก่อนเวลา ๒๓.๐๐ น. ณ ห้องวี.ไอ.พี. ท่าอากาศยานดอนเมือง มีบรรดา
สานุศิษย์ของท่านอาจารย์มารอส่งกันมากมาย อยู่ข้างนอกก็อีกไม่น้อย พอได้เวลา 
เจ้าหน้าที่ของเครื่องบินก็มานิมนต์ไปขึ้นเครื่องบิน โดยขึ้นรถยนต์จากตึกรับรองนั้น 
ไปสูล่านบนิ ท่านอาจารย์เป็นห่วงศษิย์ทีม่าส่งอยูข้่างนอกห้อง จึงอตุส่าห์ขอออกไปพบ 
ร�่าลากันแล้วจึงขึ้นรถไปขึ้นเคร่ืองบิน คณะน้ีน่ังในชั้นนักท่องเที่ยว (Economic 
Class) เจ้าหน้าที่บริษัทการบินน้ีรู้วิธีต้อนรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นอันดี  
จึงได้จัดทีน่ั่งให้พระไม่ต้องไปปนกบัผู้หญงิ ต่อมาเม่ือเคร่ืองบนิข้ึนสูอ่ากาศพกัหน่ึงแล้ว  
เจ้าหน้าทีไ่ด้มานิมนต์พระภิกษุไปน่ังทางชัน้ทีห่น่ึง เพือ่ให้ท่านได้พกัผ่อนสบายขึน้บ้าง
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 เมื่อบินไปได้ ๖ ชั่วโมง ก็ถึงกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เวลาที่นั่น ๖.๐๐ น.  
แต่ยังไม่สว่าง เขาก็เลี้ยงอาหารเช้าในเคร่ืองบินแก่ผู้โดยสารทั้งปวง ส่งคนลงแล้ว 
บินต่อมาอีก ๖ ชั่วโมง ก็ถึงกรุงลอนดอน เวลาที่นั่นเป็นเวลา ๗.๐๕ น. ของวันที่ 
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ฝนตกพร�าๆ อากาศค่อนข้างหนาว

 ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ ช่วยถือของและดูเร่ืองหนังสือเดินทาง การผ่านด่าน 
คนเข้าเมือง อนามัย และศุลกากรให้ท่านอาจารย์ พระฝรั่งสององค์ท่านจัดของท่าน
ได้เอง เพราะท่านต้องเข้าด่านต่างกันตามที่เขาเขียนบอกไว้ ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี  
ดแูลข้าวของและความเคลือ่นไหวต่างๆ บรรดาทีจ่�าเป็นในการเดินทางระหว่างประเทศ

 ที่ประเทศอังกฤษ มร.เบน วินท์ มร.ยอช ชาร์พ คุณสุนีย์ รามอินทรา กับ 
หลานสาวชือ่คุณบษุยา ศิริไพบลูย์ และคณุชวน ศิริกจิ พร้อมกบัรถรับคณะอกี ๒ คนั  
มารอรับอยู ่ข้างนอก คณะออกจากสนามบินแล้วเดินทางไปยังธัมมปทีปวิหาร  
ณ แฮมสเตด ลอนดอน ใช้เวลาประมาณชัว่โมงคร่ึง ฝนตกพร�า อากาศมวัจนไม่เหน็ 
สองข้างทาง ไปถึงที่นั่นราว ๘.๓๕ น. พระภิกษุขึ้นวิหารแล้ว รถไปส่ง ศ.นพ.อวย 
กบัเสริมศรี ทีโ่ฮเตล็สมยัใหม่ซึง่อยูไ่ม่ไกลจากวหิารนัก ช่ือ โพสต์เฮ้าส์ แล้วนัดพบกนั 
ที่วิหารอีก เวลา ๙.๐๐ น. วันนั้น

 วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลา ๙.๐๐ น. คณะธัมมปทีปวิหารและ
พุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษที่เคยไปประเทศไทย ได้เตรียมอาหารถวายพระไว้แล้ว  
เพราะทราบว่าพระกัมมัฏฐานฉันอาหารวันหน่ึงมื้อเดียว ยิ่งกว่าน้ันยังได้ทราบกัน 
ภายหลงัว่า เมือ่เขาเลีย้งอาหารกนัในเคร่ืองบนิทีก่รุงเตหะรานกดี็ และเมือ่อกี ๑ ช่ัวโมง 
จะลงจากเคร่ืองบนิกด็ ีพระทัง้ ๓ ของเราน้ันท่านมไิด้ฉันอาหาร เพยีงแต่ฉันเคร่ืองดืม่ 
เท่านั้น

 เม่ือพระฉันเสร็จแล้ว ก็มีการปรึกษากันระหว่างผู้ติดตามมาจากกรุงเทพฯ 
และผู้ต้อนรับในประเทศอังกฤษ วาดเค้าโครงการด�าเนินงานระหว่างที่คณะอยู่ใน 
กรุงลอนดอนว่าใครจะท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไร
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 ในเช้าวันแรกนี้ ตกลงกันเป็นเลาๆ ว่าดังนี้

 ๑. มีการใส่บาตร-บิณฑบาตกันทุกเช้า เวลา ๙.๐๐ น. ใครจะใส่บาตรก็น�า
อาหารมาที่วิหาร ตั้งแต่ ๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่เตรียมโต๊ะยาวเตี้ยๆ ไว้ให้ส�าหรับตั้งของ 
ใส่บาตร ณ ห้องใต้ดิน ซึ่งอยู่ติดกับครัวของวิหารและห้องฉันของพระด้วย

 ๒. วันใดมีผู้นิมนต์ไปฉันข้างนอก ทางธัมมปทีปวิหารก็ไม่ต้องเตรียมอาหาร

 ๓. เม่ือพระฉันเสร็จแล้ว ท่านย่อมสนทนากบัญาตโิยมทีไ่ปท�าบญุ ในระหว่างน้ัน 
ใครมีปัญหาอยากจะถามโดยไม่จุ้นจ้านก็ท�าได้ เวลาประมาณ ๑๐ น. - ๑๑ น.  
พระจึงขึ้นกุฏิของท่าน

 ๔. ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นไป ท่านอาจารย์และ 
พระภิกษุที่มาน้ีจะขึ้นไปที่หอพระ ฆราวาสผู้สนใจข้ึนไปประชุมที่น่ัน ฟังธรรมหรือ 
ขอให้ท่านอาจารย์ตอบค�าถามได้ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. - ๒๐ น.

 ๕. เฉพาะวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ งดการประชุมฟังธรรม เพราะ
คณะกรรมการองค์การทรัสต์เพือ่คณะสงฆ์พทุธศาสนาในประเทศองักฤษ ขอประชุม
กรรมการ พร้อมกับนิมนต์ท่านอาจารย์กับท่านปัญญาวัฑโฒร่วมปรึกษาด้วย

 วันที่ ๘ มิถุนายนนั้น เมื่อพระฉันแล้ว ฆราวาสก็รับประทานอาหาร แล้วแยก
ย้ายกันไปพักตลอดวัน

๓) เหตุการณ์ระหว่างที่พักอยู่ ณ กรุงลอนดอน

 วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เริ่มประชุมฟังธรรมกัน ดังปรากฏในบันทึก
ธรรมนั้นแล้ว

 วนัที ่๑๐ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ตอนพระฉัน สภุาพบรุุษชาวพม่าช่ือ อ ูเมยีต  
ซอว ์(U.Myat SAW) เจ้าของศนูย์พุทธศาสนกิที่ใกล้อ๊อกซ์ฟอร์ดได้มานิมนต์คณะ 
ภกิษุและฆราวาสทัง้ปวงไปฉันและรับประทานเลีย้งทีศ่นูย์เขา ในเช้าวนัที ่๑๒ มถินุายน  
เวลา ๗.๐๐ น. จะส่งรถมารับที่ธัมมปทีปวิหาร
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 วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ตอน ๑๗.๔๕ มิสเตอร์คริสต์มาส ฮัมเฟรย์  
นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศอังกฤษพร้อมด้วยภริยา มานมัสการเยี่ยมเยียน 
ท่านอาจารย์ ณ หอพระในธัมมปทีปวิหารนี้ การสนทนาได้บันทึกไว้แล้ว

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗  อู เมียต ซอว์ ได้ส่งรถขนาดยาว (Ex-
ecutive Tour) ไปรอรับที่วิหาร เวลา ๗.๐๐ น. ท่านอาจารย์กับภิกษุ ๒ รูป และ 
ลูกศิษย์ฝรั่ง คือ ร็อบ จอนสัน ขึ้นรถแท็กซี่สีด�า ซึ่งมิสซิสเชอร์รี่จ้างไว้ประจ�าคณะ 
พระภิกษุตลอดงาน คนขับรถเป็นพุทธศาสนิก ช่ือ เทอร์ร่ี ชายน์ (Mr.Terry 
SHINE) และเป็นผู้ปฏบิตัสิมาธเิป็นประจ�าอยู ่ณ ธมัมปทปีวหิารน้ีด้วย ส่วนฆราวาส
มีมิสซสิเชอร์ร่ี กบัหลานสาวชือ่ มสิซสิ แม๊ควทิตี ้(Mrs.K.G.MCVITTIE) ซึง่มาจาก 
คานาดา มสิซสิฟรีด้า วนิท์ ศ.นพ.อวย เกตสุงิห์ ม.ร.ว. เสริมศรี ไปรถทีอ่ ูเมยีต ซอว์ 
ส่งมารับ คณะพากันไปยังศูนย์พุทธศาสนิกชน ชื่อและต�าบลดังข้างล่างนี้

 “THE BUDDHIST CENTRE”
 Oakenholt, Farmoor, near OXFORD

 สถานทีแ่ห่งน้ี เดิมเป็นคฤหาสน์ของท่านลอร์ดคนหน่ึง สร้างเมือ่ ๑๐๐ ปีมาแล้ว  
มตีกึใหญ่สวยงามอยูก่ลางทีด่นิหลายสบิเอเคอร์ อ ูเมยีต ซอว์ ได้ซือ้ไว้เป็นกรรมสทิธิ์
และได้แบ่งใช้ที่ดินดังนี้

 ๑. ที่อยู่ของตนและครอบครัว คือ ตัวตึกใหญ่กับสนามหญ้าใกล้ๆ นั้น

 ๒. ส่วนหน่ึงท�าเป็นศนูย์พทุธศาสนิกชน มีเรือนไม้กบัโครงเหลก็ยาวๆ เป็นทีอ่ยู่
ของพระภิกษุชาวลังกา ๒ รูป วันที่เราไปนั้น พระ ๒ รูปนี้ไปโรงพยาบาล จึงไม่ได้ 
พบกัน ในเรือนนี้ต่อมามีห้องสมุดและห้องประชุม

 ๓. ส่วนทีท่�าเป็น “ส�านักวปัิสสนา” เป็นเรือนโครงเหลก็รูปยาวๆ แต่ท�าเป็นเฉลยีง 
หรือทางเดินยาวตลอดข้างหน่ึง อีกข้างหน่ึงกั้นเป็นห้องเล็กพออยู่ได้สบาย ห้องละ 
๑ คน ภายในห้องมีเตียงนอน ตู้ลิ้นชักสูง กับเก้าอี้ ๑ คู่เท่านั้น เขารับให้คนมาอยู่
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คราวละกีว่นัตามแต่ทีจ่ะจัดขึน้ ชาวพทุธเหล่าน้ีจะมาสวดมนต์ ท�าสมาธกินัทีน่ี่ โดยที่
อู เมียต ซอว์ รับรองเลี้ยงดู ไม่คิดค่าอะไรเลย (เขาบอกเช่นนั้น)

 ๔. ตึกเล็กๆ เป็นหลังๆ ปลูกเลียบไปตามก�าแพงของคฤหาสน์นั้น ท�านองตึก
บริวารของท่านลอร์ด อู เมียต ซอว์ ให้เขาเช่าไปอยู่กัน

 ๕. มีเรือนไม้โครงเหล็กยาวๆ อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งให้โรงพยาบาลเช่า ท�าคลินิกปัก
เขม็แบบจีน (ACUPUNCTURE CLINIC) บงัเอญิเสริมศรีเดินออกไปพบหนุ่มสาว
ชาวอเมริกัน ๒ คน ซึ่งเคยรู้จักกัน เพราะเขาเคยไปหาเสริมศรีที่กรุงเทพฯ ขณะนี้ 
เขามาเป็นผู้จัดการคลินิกนี้ เขาจึงให้โอกาสเสริมศรีเข้าไปดูเครื่องมือและชาร์ตต่างๆ 
ที่เขาไว้สอนนักศึกษาแพทยศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์คนหนึ่งมาสอนและควบคุม
การท�างานที่นั่น ตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยง ศาสตราจารย์ไม่อยู่ ครั้นคณะเราก�าลังจะ
ออกเดินทางกลับ ศาสตราจารย์คนนั้นได้มาขอพบ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ สนทนากัน 
เล็กน้อย ก่อนจะลากลับ

 นายอู เมียต ซอว์ พร้อมด้วยภริยาสาวและญาติมิตร ตลอดจนผู้เช่าบ้าน 
รอบๆ น้ันได้มาต้อนรับ เขาตัง้โต๊ะยาว วางอาหารพม่าเตม็โต๊ะ เชิญพวกเราและฆราวาส 
ทัง้หลายยืนหลงัโต๊ะน้ัน นิมนต์พระเดินรับบาตร แล้วนิมนต์ไปน่ังในห้องพระของเขา
ซึ่งใหญ่โตมาก เมื่อเปรียบกับโต๊ะที่บูชาพระในห้องนั้นแล้ว เขาบอกว่า ในห้องนี้เมื่อ 
มกีารน่ังวิปัสสนาและฟังค�าสอนกนั เขาใช้ห้องน้ีเป็นทีพ่ระและฆราวาสจะมาประชุมกนั  
เพราะทางเดินจากเรือนที่พักของผู้ท�าวิปัสสนาใกล้กับตึกของเขา

 ก่อนจะฉัน พระภิกษุทั้งสามก็สวดอนุโมทนาพร้อมกัน ซึ่งท�าให้ผู้ฟังกระซิบ
บอกเสริมศรีว่าฟังแล้วท�าให้ปลืม้ปีต ิเจ้าของบ้านกบ็อกว่าไม่ได้ฟังมานานแล้ว เขาปีต ิ
ยนิดเีป็นอนัมาก คร้ันฉันเสร็จ สนทนากนัอกีพกัหน่ึง ไม่มีใครถามปัญหาอนัใด มแีต่ 
อู เมียต ซอว์ เล่าว่าเป็นคนเริ่มศูนย์นี้ด้วยทรัพย์ของเขาเองอย่างไร ล�าบากในการ
ดูแลพระอย่างไร แต่ศรัทธาในพระศาสนานั้นมีมากยิ่งกว่าความเดือดร้อน จึงท�าได้
ติดต่อกันเรื่อยมาหลายปีแล้ว
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 เมื่อคณะเราออกเดินทางจะกลับที่พัก มิสซิสวินท์ได้น�าคณะขับรถไปดูบริเวณ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด แล้วจึงกลับธัมมปทีปวิหาร ความงามของทางที่ไปนี้ ถ้าจะ 
พรรณนาก็ยาวมาก

 เช้าวันที ่๑๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลา ๗.๓๐ น. มิสเตอร์เบน วนิท์ ขบัรถ 
เล็กๆ ของเขามารับคณะท่านอาจารย์น�าไปบ้าน คณะได้ไปโดยรถยนต์ ๒ คัน คือ 
รถแทก็ซีส่�าหรับพระภกิษ ุกบั ร็อบ จอนสนั คันหน่ึง รถของมสิซสิบราวน์อกีคนัหน่ึง  
ไปถึงบ้านของเขาในบริเวณเมืองมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เวลา ๙.๐๐ น.

 ที่บ้านเขาเป็นตึก ๒ ช้ันเล็กๆ ข้างหลังบ้านมีสวนดอกไม้และสนามเล็กๆ 
ครอบครัวเขามีกันสามคน พ่อแม่ลูกชายเล็กๆ เท่านั้น เขาเชิญคนอื่นๆ มีอาจารย์
และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กลุ่มพุทธศาสตร์ ๓-๔ คนมาร่วมด้วย  
เม่ือใส่บาตรกันแล้ว พระมาน่ังฉันในห้องรับแขก เสร็จแล้วพระท่านไปเดินดูสวน
ดอกไม้ของนายเบน วนิท์ เจ้าของบ้านจัดเลีย้งพวกฆราวาสทัง้หมด ซึง่ต้องใช้ ๒ ห้อง 
พร้อมกัน เสร็จแล้วนิมนต์พระท่านมาน่ังในห้องที่ฉันน้ัน ฆราวาสทั้งปวงเข้ามาน่ัง 
ซักถามต่างๆ ดังที่ได้บันทึกไว้ในเนื้อหนังสือนี้แล้ว

 ราว ๑๑.๐๐ น. คณะลากลับ มิสเตอร์เบน วินท์ ได้น�าคณะเที่ยวชมบริเวณ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จนทั่ว เย็นวันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ 
นี้เวลาเย็นมีการประชุมฟังธรรม ถามปัญหา เป็นปกติ

 วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ มีแต่กิจกรรมตอนเช้าตามปกติ ตอนเย็น
งดประชุม เน่ืองจากคณะกรรมการของทรัสต์เพื่อคณะสงฆ์พุทธศาสนาในประเทศ
อังกฤษ นัดประชุมกัน และนิมนต์ท่านอาจารย์กับท่านปัญญาวัฑโฒร่วมปรึกษาด้วย 
ฆราวาสกับท่านเชอร์รี่แม่ลูกก็ได้สนทนากันตามอัธยาศัย

 วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ศาสตราจารย์มอรีซ วอลช์ ประธานของ
องค์การ นิมนต์พระภกิษุจากประเทศไทยไปฉันทีบ้่านของท่านทีเ่อสเซก็ส์ (ESSEX) 
ฆราวาสมิได้ไปด้วย
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 เย็นวันที่ ๑๕ มิถุนายน มีประชุมฟังธรรมตามปกติ แต่มีพุทธศาสนิกอังกฤษ
ที่เดินทางไกล คือจากเมืองแมนเชสเตอร์ มาร่วมซักถามด้วย ท่านผู้นี้ปฏิบัติสมาธิ
มานานแล้ว จึงมีค�าถามที่ท่านอาจารย์สนใจมากเป็นพิเศษด้วย

 เช้าวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลาหลังจากพระฉันแล้ว สุภาพบุรุษ
จากเมืองแมนเชสเตอร์มานมัสการท่านอาจารย์ และเล่าประสบการณ์ที่ท�าให้เขาได้
ค�าถามแปลกนั้นมากราบเรียนถามท่าน ท่านอาจารย์ได้ตอบเป็นที่พอใจ เขาลากลับ
ไปเมืองเขาในเช้าวันนั้น

 เช้าวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ มีผู้ฟังธรรมหญิงคนหนึ่งน�าอาหารมา 
ใส่บาตร แล้วน่ังรอจนพระฉันเสร็จจึงกราบเรียนถามประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับ
สมาธด้ิวย และขอประทานอนุญาตท่านอาจารย์ให้เขาได้ถ่ายเทปค�าอธบิายธรรมวนัที่  
๑๗ มิถุนายน น้ันไปเก็บไว้เป็นที่ระลึก เพราะว่าในขณะที่เขาฟังท่านอาจารย์พูด 
ภาษาไทยยงัไม่ได้แปลเป็นภาษาองักฤษ เหตไุรเขาจึงเข้าใจได้ตรงกนักับทีท่่านปัญญาฯ 
แปล น่าอัศจรรย์ใจ เขาจึงอยากจะได้ไว้เป็นที่ระลึก ท่านอนุญาต

 การประชุมฟังธรรมในวันที่ ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ได้ด�าเนินไปโดยปกติ

 เช้าวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ตอนฉัน มีพันเอกพิเศษ ม.ร.ว.พงศ์ดิศ 
ดิศกุล ผู้ช่วยทูตทหารบก, Mr.J.Brian DYAS ประธานกลุ่มพุทธศาสนิกชนเมือง
แฮมเชอร์ (Hampshire) กับ Mrs.Sue TUCKER กรรมการ ได้มานมัสการ
ท่านอาจารย์ ถามปัญหาเล็กน้อย แล้วลากลับ

 วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านอาจารย์เทศน์ ๒ กัณฑ์ซ้อน กัณฑ์หนึ่ง 
เอาจริงเอาจัง อีกกัณฑ์หนึ่งตลก

 วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลาหลังบิณฑบาต น.ส.โดโรธี วิลกินสัน 
(Miss Dorothy WILKINSON) มาถวายอาหาร พร้อมกับน�าเครื่องบันทึกเสียง
มาขออนุญาตท่านอาจารย์บันทึกเสียงพระสวดอนุโมทนาไว้เป็นที่ระลึกด้วย
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 หลังจากฉันอาหารแล้ว ท่านอาจารย์ยังคงน่ังสนทนากับพุทธศาสนิกชนชาว
อังกฤษและชาวไทยอยู่ ณ ห้องนั้น ส่วนภิกษุฝรั่ง ๒ รูป พร้อมกับนายเบน วินท์
และนายร็อบ จอนสัน ได้ขออนุญาตกลับไปเก็บของที่กุฏิ และน�าบาตรทั้งสามลูก 
ไปล้างขัดถูจนสะอาดทั้ง ๓ ใบ แล้วน�าใบของท่านอาจารย์มาถวายท่านในห้องที่เรา 
น่ังสนทนากนัอยู่ ท่านอาจารย์ก็บรรจุสงัฆาฏ ิกบัสิง่ของทีท่่านใช้ลงในบาตร สวมถงุบาตร  
ผูกมัดเรียบร้อย ท�าให้ผู้ที่อยู่ในที่น้ันเร่ิมเข้าใจและเห็นจริงได้ว่า พระกัมมัฏฐาน 
เดนิทางได้อย่างเบาเน้ือเบาตวัทีส่ดุ เพราะท่านใช้บาตรเป็นกระเป๋าเดนิทางได้ และท่าน 
มีของน้อยที่สุด เพราะไม่สะสมอะไร และเป็นอยู่อย่างง่ายๆ 

๔) การเดินทางเที่ยวกลับกรุงเทพฯ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗

 เน่ืองจากคณะภกิษุจากประเทศไทยจะกลบัโดยเคร่ืองบนิการบนิไทย ซึง่เจ้าหน้าที ่
รู้จักดแูลอปัุฏฐากภกิษใุนพระพทุธศาสนาเป็นอย่างดไีม่น่าห่วง เมือ่ท่านไปถงึกรุงเทพฯ  
ท่านก็จะมีสานุศิษย์ห้อมล้อมมารับไปจากสนามบิน

 ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ นั้นมีกิจที่จะดูงานในประเทศอังกฤษ จนถึงวันที่ ๒๕ 
มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงจะต้องเดนิทางไปประชมุทีป่ระเทศเยอรมนั ม.ร.ว.เสริมศรี 
เกษมศรี นั้นเล่า วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗ จะต้องเดินทางไปหาหลานและ
เพือ่นเก่าทัง้หลายในกรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ทัง้สองคนจึงได้แต่ไปส่งท่านอาจารย์ 
ที่สนามบินฮีตโธรว์ (HEATHROW) กรุงลอนดอน เช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชน
ชาวอังกฤษและชาวไทยอีกหลายคนวันนั้น

 ในเช้าวนัน้ี คนไทยในองักฤษได้น�ารถยนต์มารับท่านอาจารย์และคณะทีม่าจาก
ประเทศไทยด้วยกันน้ันไปส่งทีส่นามบนิ และโรงแรมทีบ่คุคลทัง้สองจะต้องไปพกัอยู่
จนกว่าจะเดินทางออกจากลอนดอนไป พุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เป็นข้าราชการและ
นักธรุกจิ ต่างมีความสะดวกและความสามารถในการทีจ่ะดูแลจัดการให้ท่านอาจารย์
และภิกษุทั้งสอง เดินทางจากท่าอากาศยานไปสู่เคร่ืองบินอย่างเรียบร้อยได้ ท�าให้
เบาใจเป็นอันมาก
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 คร้ันไปถึงท่าอากาศยานเข้าจริง ปรากฏว่าวันน้ันมีกรรมการบริหารของบริษัท
การบนิไทยคนหน่ึงเดนิทางกลบัประเทศไทยในเคร่ืองบนิล�าเดยีวกบัท่านอาจารย์ด้วย 
ท่านผู้น้ันจึงเป็นผู้ที่เราเชื่อได้ว่าจะช่วยอ�านวยความเรียบร้อยต่างๆ ในเคร่ืองบิน
ได้ดด้ีวย นับว่าบารมขีองท่านอาจารย์และพระภิกษุในพทุธศาสนามจีริงอย่างน่าเลือ่มใส 
เห็นปานฉะนี้

 จึงขอรายงานเท่าที่ข้าพเจ้าทราบแต่เพียงเท่านี้

เสริมศรี เกษมศรี
(ม.ร.ว. เสริมศรี เกษมศรี)

๒๙ มี.ค. ๒๕๑๘



หนังสืออ้างอิง

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน, พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน ในกรุง
ลอนดอน, ๒๕๑๗, โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน, ธรรมคู่แข่งขัน ธรรมสามัคคี ท่านอาจารย์
พระมหาบัวฯ ในกรุงลอนดอน ธัมมะในลิขิต, ๒๕๓๘, โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.

ท่านพระอาจารย์มหาบวั ญาณสมัปันโน, “อนัชนกชนนีน้ีรักเจ้า เทยีมเท่าชีวากว่็าได้”, 
๒๕๑๓, ร.พ.ศรีศตวรรษ.

ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน, เพื่อใจที่ได้ทุกข์, ๒๕๓๖, ห้างหุ้นส่วน
จ�ากัด ป.สัมพันธ์พาณิช.



ตั้งนะโม ๓ จบ พร้อมกัน

 มหากศุลผลบญุทัง้หมด ทีป่วงข้าฯ ทัง้หลาย ได้อตุส่าห์บ�าเพญ็เพยีรมาแล้ว ด้วยกาย  
วาจา ใจ ได้สร้างพุทธสถานทรัพยากร วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม สร้างศาลาที่ประชุม
เจริญพระพุทธมงคล สร้างพุทธปฏิมากรพระประธาน พระนาคปรกไว้บนศาลา และสร้าง
พระปางน่ังขัดสมาธไิว้ทีพ่พิธิภณัฑ์ ได้น้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุวตัถมุงคลมหามงคล  
พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก สร้างถนนลาดยางเข้าถึงประตูวัด สร้างแหล่งน�้า  
สร้างก�าแพงรอบพืน้ทีว่ดั พร้อมด้วยสร้างเสนาสนะ น้อมถวายจตปัุจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ 
มาจากทศิทัง้สี ่สร้างคลงัพสัดุและโรงครัว สร้างอาคารพพิธิภณัฑ์ สร้างหนังสอืโอวาทธรรม 
ของวสิทุธบิคุคล ถวายไว้ในบวรพทุธศาสนา พร้อมด้วยอานิสงส์รักษาศลี ๕ ทอดผ้าบงัสกุลุ  
รวมมหากุศลผลบุญทั้งหมด และที่ได้บ�าเพ็ญมาแต่ปางก่อน อันเกิดจากน�้าใจใสศรัทธา 
ของปวงข้าฯ ทั้งหลาย

 ณ โอกาสน้ี ปวงข้าฯ ทัง้หลาย ขอน้อมจิตแผ่อทุศิให้บดิามารดา ผู้มพีระคุณหาประมาณ 
มไิด้ พระอปัุชฌาย์ผู้เลศิคณุ พระอาจารย์ผู้เกือ้หนุน และพระมหากษัตริยาธริาชเจ้า ผู้ทรงม ี
พระคุณแก่แผ่นดนิไทยทกุพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอนัประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทีล่่วงลบัไปแล้ว ตลอดท่านผู้มบีญุมีพระคณุทัง้หลาย จงได้รับมหากศุลผลบญุของปวงข้าฯ  
ทัง้หลาย ทีไ่ด้พร้อมใจกนัอทุศิในกาลน้ี โดยเจตนาตัง้ใจในวนัน้ี แผ่อทุศิมหากศุลผลบญุ 
ให้แก่สรรพสัตว์ และเปรตญาติทั้งหลาย นับแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณกาล ตลอดมา
จนถงึปัจจุบนั ณ วนัน้ี และดวงวญิญาณของเหล่านักรบผู้พลชีีพ เพือ่ปกป้องแผ่นดนิไทย  
รวมทัง้ญาตมิิตรหรือมใิช่ญาตมิใิช่มติร และสตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ พร้อมทัง้เทพทัง้ปวง 
ใน ๑๐ แดนโลกธาตุ จงได้รับและอนุโมทนา ส่วนมหากุศลผลบุญ ที่ปวงข้าฯ ทั้งหลาย 
ได้ท�าการอุทิศให้ในกาลครั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขไม่มีประมาณ

 อน่ึง สตัว์เหล่าใดยงัไม่รับรู้ ส่วนมหากศุลผลบญุ ของปวงข้าฯ ทัง้หลายท�าการอทุศิให้  
ขอเชิญเทพทัง้ปวงทกุชัน้ภมู ิจงน�ามหากุศลผลบญุไปแจ้งแก่สรรพสตัว์ทัง้หลาย ให้ได้รับ 
และอนุโมทนา ที่ปวงข้าฯ ทั้งหลายตั้งใจอุทิศให้ เมื่อตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ เมื่อมีสุข
ขอให้มีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ตราบก้าวเข้าสู่แดนบรมสุขเกษมส�าราญ โดยทั่วกันเทอญ...

สาธุ สาธุ สาธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์ทั่วแดนแห่งไตรภพ

ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ตรงกับวันขึ้น ๖ ค�่า เดือน ๑ เช้าท�าภัตกิจเสร็จ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.




