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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
โลกในเรือนจํากับโลกนอก 

 
จิตถาเราจะเทียบทางโลกแลว ก็เปนผูตองขังมาตลอดเวลา เหมือนคนที่เกิดอยูใน

เรือนจํา โดยอยูในเรือนจํา ในหองขัง ไมมีวันออกมาดูโลกภายนอก อยูแตในหองขังตั้งแต
เล็กจนโต จึงไมทราบวาภายนอกเขามีอะไรกันบาง ความสุขความทุกขก็เห็นกันอยูแตภาย
ในเรือนจํา ไมไดออกมาดูโลกภายนอกเขา วามีความสุข ความสบาย และมีอิสระกันอยาง
ไรบาง ความร่ืนเริงบันเทิง การไปมาหาสู เขาไปแบบไหน มาอยางไร อยูอยางไรกัน โลก
ภายนอกเขามีความเปนอยูกันอยางไร ไมมีทางทราบได เพราะเราถูกคุมขังอยูในเรือนจํา
มาตั้งแตวันเกิดจนถึงวันตาย น่ีเปนขอเปรียบเทียบ เทียบเคียง 

ความสุข ความทุกข ก็เทาที่มีอยูในนั้น ๆ ไมมีอะไรเปนพิเศษ ไมมีอะไรที่ไดไปจาก
โลกภายนอก เม่ือกลับเขาไปสูภายในเรือนจําพอไดเห็นวา นี่เปนสิ่งที่แปลกจากโลกใน
เรือนจํา สิ่งนี้มาจากโลกนอก คือนอกเรือนจํา เอามาเทียบเคียงกันพอใหทราบวา อันน้ีเปน
อยางนี้ อันน้ันเปนอยางน้ัน อันนี้ดีกวาอันนั้น อันน้ันดีกวาอันน้ี อยางนี้ไมม ี เพราะไมมีสิ่ง
ใดเขาไปเกี่ยวของ มีแตเรื่องของเรือนจํา สุขหรือทุกขมากนอยเพียงใด ขาดแคลนลําบาก
ลําบน ถูกกดขี่บังคับขนาดไหน ก็เคยเปนมาอยางนั้นตั้งแตดั้งเดิม เลยไมทราบจะหาทาง
ออกไปไหน จะปลดเปลื้องตนไปไดอยางไร ดวยวิธีใด แมจะออกไปโลกนอก โลกนอกก็ไม
ทราบอยูท่ีไหน เพราะเห็นแตโลกในคือเรือนจํา ที่ถูกควบคุมอยูตลอดเวลา และถูกกดขี่
บังคับ เฆี่ยนตีกัน ทรมานกันอยูอยางนั้น อด ๆ อยาก ๆ ขาด ๆ แคลน ๆ ตลอดถึงที่นอน
หมอนมุง อาหารปจจัย ที่อยูอาศัยทุกสิ่งทุกอยาง อยูในลักษณะของนักโทษในเรือนจําทั้ง
หมด เขาก็อยูกันไปได เพราะไมเคยเห็นโลกนอกวาเปนอยางไร พอที่จะเอาไปเทียบเคียง
วา อันใดดีกวา อันใดมีสุขกวากันอยางไรบาง พอที่จะมีแกใจอยากเสาะแสวงหาทางออกไป
สูโลกภายนอก 

จิตท่ีถูกควบคุมจากอํานาจแหงกิเลสอาสวะท้ังหลายก็เปนเชนน้ัน คือถูกคุมขังอยู
ดวยกิเลสประเภทตาง ๆ ตั้งแตกัปไหนกัลปไหน เชนเกิดมาในปจจุบันน้ี กิเลสท่ีเปนเจา
อํานาจบนหัวใจสัตวน้ันมีมาต้ังแตวันเกิด ถูกคุมมาเรื่อย ๆ ไมเคยไดเปนอิสระภายในตัว
บางเลย จึงยากท่ีเราจะคาดไดวา ความสุขท่ีนอกเหนือไปจากส่ิงท่ีเปนอยูในเวลาน้ีน้ัน คือ
ความสุขอยางไรกัน เชนเดียวกับคนท่ีเกิดในเรือนจํา และอยูมาตลอดเวลา 
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โลกนอกเปนโลกยังไง ? นาไปและนาอยูไหม ? ธรรมทานประกาศสอนอยูปงๆก็
ไมคอยสนใจกัน แตยังดีที่ผูสนใจยังมีอยูบางบางแหงบางสถานที ่ ที่ไหนไมมีใครประกาศ 
ไมมีใครพูดถึงเลยวาโลกนอก คือจิตที่มีธรรมครองใจนั้นเปนอยางไร ไมมีใครพูดใหฟง จึง
ไมทราบวาศาสนธรรมเปนอยางไร ความสุขที่เกิดขึ้นจากอรรถจากธรรมเปนอยางไร มืด
แปดทิศ ติดแบบจมดิ่งไมมีวันฟ ู พอมองเห็นอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงบางเลย เพราะไมมี
ศาสนาชวยฉุดลาก เหมือนวา “โลกนอก” ไมปรากฏเลย มีแตเรือนจําคือกิเลสควบคุมใจ
เทาน้ัน เกิดมาในโลกน้ีมีแตเรือนจําเปนท่ีอยูอาศัย ท่ีเปนท่ีตาย อยูนี่ตลอดไป 

จิตใจไมเคยทราบวาอะไรท่ีพอจะใหความสุขความสบาย ความเปนอิสระย่ิงกวาท่ี
เปนอยูเวลาน้ี ถาจะเทียบเขาไปอีกแงหนึ่งก็เหมือน “เปด” เลนนํ้าอยูใตถุนบานใตถุน
เรือน แชะๆๆๆๆ อยูอยางนั้น สกปรกโสมมขนาดไหนมันก็พอใจเลน เพราะมันไมเคย
เห็นนํ้ามหาสมุทรทะเล ไมเคยเห็นนํ้าบึงนํ้าบอท่ีกวางขวางพอท่ีจะแหวกวาย หัวหางกลาง
ตัวไดอยางสะดวกสบาย มันเห็นแตนํ้าใตถุนบานใตถุนเรือน ที่เขาลางสิ่งของลงไปขังอยูเทา
น้ัน มันก็ไปเท่ียวเลนและถือวาสนุกสนาน แหวกวายของมันอยางสะดวกสบายร่ืนเริง 
เพราะเหตุไร ? เพราะมันไมเคยเห็นนํ้าท่ีกวางขวางหรือลึกย่ิงกวาน้ัน พอที่จะใหเกิดความ
ร่ืนเริงบันเทิง เกิดความสุขความสบายแกการไปมา หรือการแหวกวาย หัวหางกลางตัว
สะดวกสบายกวานํ้าใตถุนบานใตถุนเรือน 

สวนเปดที่อยูตามลําคลองอันกวางลึกนั้น ผิดกันกับเปดใตถุนบาน มันสนุกสนาน
ร่ืนเริง เที่ยวไปตามหวยหนองคลองบึง เจาของไลไปเที่ยวที่ไหนมันก็ไป ตามถนนหนทาง
ขามไปมา โอโห ! แผกระจายกันเปนฝูง ๆ เปนรอย ๆ เปนพัน ๆ เปดพวกนี้ยังพอมี
ความสุขบาง นี่ไดแกอะไร ? 

ถาเทียบเขามาก็ไดแก “จิต” ท่ีไมเคยเห็นความสุขความสบาย ความร่ืนเริงบันเทิง
ท่ีเกิดข้ึนจากอรรถจากธรรม ซ่ึงเปนเชนเดียวกับเปดท่ีเลนนํ้าใตถุนบานใตถุนเรือน และ
จําพวกท่ีเพลินเลนนํ้าในลําคลอง หรือในบึงบางตาง ๆ น้ันแล 

พวกเรามีความสุขความร่ืนเริง ดวยอํานาจของกิเลสบังคับบัญชาอยูเวลาน้ี ซึ่ง
เหมือนกับความสุขของนักโทษในเรือนจําน้ันแล เม่ือ “จิต” ไดรับการอบรมจากโลกนอก 
หมายถึงธรรม ซึ่งออกมาจากโลกุตรธรรม มาจากดินแดนนิพพาน ลงมาโดยลําดับ ๆ จน
กระทั่งถึงมนุษยโลก ทานชี้แจงไวหมดชั้นหมดภูมิทีเดียว 
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ผูมีอุปนิสัยมีความสนใจตอโลกนอก ตอความสุขที่ยิ่งไปกวาความเปนอยูเวลานี้มี
อยู เม่ือไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมและอานตามตํารับตําราเก่ียวกับโลกนอก คือเร่ืองอรรถ
เร่ืองธรรม เรื่องความปลดเปลื้องความทุกขความทรมาน ที่ถูกบังคับขับไสอยูภายในใจโดย
ลําดับ จิตใจก็มีความร่ืนเริงบันเทิง มีความพออกพอใจสนใจอยากฟง สนใจอยากประพฤติ
ปฏิบัต ิ จนปรากฏผลข้ึนมาโดยลําดับลําดา น่ันแหละเร่ิมเห็นกระแสแหงโลกนอกพาดพิง
เขามาแลว จิตใจก็มีความดิ้นรนที่จะพยายามแหวกวายออกใหพนจากความกดขี่บังคับซึ่งมี
อยูภายในใจ อันเปรียบเหมือนนักโทษในเรือนจํา 

ยิ่งไดปฏิบัติทางดานจิตใจมีความสงบขึ้นเพียงไร ความตะเกียกตะกาย ความ
อุตสาหพยายามก็ยิ่งมากขึ้น ๆ สติปญญาก็คอยปรากฏขึ้นมา เห็นโทษแหงการกดขี่บังคับ
ของกิเลสภายในใจ เห็นคุณคาแหงธรรมอันเปนเครื่องปลดเปลื้องไดมากนอยเพียงไร ก็
เปนความสบายภายในใจ เบาอกเบาใจ ซึ่งเปนเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลําดับ ความ
อุตสาหพยายามความอดทนเกิดขึ้นตาม ๆ กัน สติปญญาที่เคยนอนจมปลักอยูอยางแต
กอน ก็คอยฟนตัวตื่นขึ้นมา และคนคิดพิจารณา 

แมส่ิงเหลาน้ีจะเคยเปนขาศึกมานมนาน และกระทบกระเทือนกันอยูทั้งวันทั้งคืน 
แตไมเคยสนใจ ก็เกิดความสนใจขึ้นมา อะไรมากระทบกระเทือนทางตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ ซึ่งแตกอนก็เหมือนคนตาย ถือเปนธรรมดา ๆ ไมสะดุงสะเทือนสติปญญาพอใหไดคิด
คน หาเหตุผลตนปลายบางเลย แตเม่ือใจเร่ิมเขากระแสแหงธรรมท่ีไดรับการอบรม จน
เปนพื้นเพแหงสติปญญาไปโดยลําดับ ยอมจะเห็นทั้งโทษทั้งคุณประจักษใจ เพราะเปนของ
มีอยูดวยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจดวงนี้ จิตใจก็มีความคลองแคลวในการคิด การ
พิจารณา ใจจะเกิดความอาจหาญ ขุดคนเห็นทั้งโทษ พยายามแก เห็นท้ังคุณ พยายาม
แหวกวาย พยายามสงเสริมไปโดยลําดับ 

นี่เรียกวาจิตคอยปลดเปลื้องจากสิ่งกดขี่บังคับ คือเรือนจําภายในออกไดโดยลําดับ 
ทั้งมองเห็นโลกนอกอีกดวยวาโลกนอกเปนโลกอยางไร เหมือนเรือนจําท่ีมีอยูเวลาน้ีไหม ? 
ตาก็พอมองเห็นโลกนอกบางวาทานซึ่งอยูโลกนอกทานเปนอยูอยางไร ไปมาหากันอยางไร 
เราเปนอยูอยางไรภายในเรือนจํา ความเปนอยูภายใตกิเลสครอบงําน้ีเปนอยางไร ความท่ี
เบาบางจากกิเลสลงเปนลําดับ ๆ จิตใจมีความรูสึกอยางไรบาง ซึ่งพอเทียบกันได 

ทีนี้พอมีโลกนอก โลกใน เขาเทียบกันแลว คือความสุขความสบายท่ีเกิดข้ึนจากการ
แกกิเลสออกไดมากนอยก็ปรากฏ ความทุกขที่กิเลสยังมีคางอยูพาใหแสดงผลก็ทราบชัด 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๔ 

๔ 

และเห็นโทษดวยปญญาเปนขั้น ๆ และพยายามแกไขอยูตลอดเวลา ไมลดละความ
พากเพียร 

นี่แหละตอนที่สติปญญา ศรัทธา ความเพียร เร่ิมหมุนตัวออกแนวรบ ก็ตอนที่เห็น
ทั้งโลกนอก คือความปลดเปลื้องกิเลสออกจากใจไดมากนอย และเห็นทั้งโลกในที่กิเลสกด
ข่ีบังคับมาเร่ือย ๆ แตกอนไมทราบจะเอาอะไรมาเทียบ เพราะไมรูไมเห็น เกิดขึ้นมาก็จม
อยูในความทุกขทรมานอยางนี้ ข้ึนช่ือวาความสุขน้ัน ไมปรากฏจากโลกนอกเลย คือ ไม
ปรากฏจากอรรถจากธรรม 

การปรากฏก็ปรากฏแตความสุขแบบท่ีความทุกขอยูหลังฉาก ซึ่งคอยจะมาเหยียบ
ยํ่าทําลาย เพ่ือลบลางความสุขน้ันใหหายไปโดยไมมีเวลานาฬิกาเตือนบอกเลย ทีนี้ไดรูได
เห็นบาง ความสุขภายนอก คือจากโลกนอกของผูที่ธรรมครองใจนั้น ก็เห็นความสุขภายใน
เรือนจํา คือความสุขที่อยูใตอํานาจของกิเลสก็เห็น ความทุกขที่อยูใตอํานาจของกิเลสก็เห็น 
คือรูไดดวยสติปญญาของตัวเองประจักษใจ 

ความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอก ไดแกกระแสแหงธรรมที่ซาบซึ้งเขาไปในจิตใจ ก็
เห็นพอเปนเครื่องเทียบเคียงกันไปโดยลําดับ ๆ เห็นโลกภายนอก โลกภายใน ทั้งคุณและ
โทษนํามาประกอบเทียบเคียงกัน ก็ย่ิงทําใหเกิดความเขาใจ และความพากเพียรความอด
ทนมากขึ้น กระทั่งอะไรผานเขามาขึ้นชื่อวาเรื่องของกิเลส ซึ่งเคยกดขี่บังคับจิตใจแลว ตอง
ตอสูกันทันท ีและแกไขปลดเปลื้อง หรือรื้อถอนกันโดยลําดับ ๆ ดวยอํานาจแหงสติปญญา 
มีความเพียรเปนเคร่ืองหนุนหลัง 

จิตใจจะหมุนไปเอง เม่ือความเห็นโทษมีมาก ความเห็นคุณก็มีมาก เม่ือความอยาก
รูอยากเห็นธรรมมีมาก และความอยากหลุดพนมีมากเพียงไร ความพากเพียรก็ตองมาก
ขึ้นไปตาม ๆ กัน แมความอดความทนก็ตาม ๆ กันมา เพราะมีอยูในใจดวงเดียวกัน เห็น
โทษก็เห็นที่ใจทั้งดวงนั้นแล ใจทั้งดวงเปนผูเห็นโทษ แมเห็นคุณก็ใจท้ังดวงน้ันเปนผูเห็น 

การท่ีพยายามแหวกวายดวยวิธีตาง ๆ ตามความสามารถของตน ก็เปนเรื่องของใจ
ทั้งดวงจะเปนผูทําความพยายามปลดเปลื้องตนเอง เพราะฉะน้ันส่ิงเหลาน้ีมีความเพียร
เปนตน ที่เปนเครื่องมือของจิต เปนเคร่ืองสนับสนุนจิต จึงมาพรอม ๆ กัน เชน ศรัทธา 
ความเชื่อตอมรรคตอผล ความเชื่อตอแดนพนทุกข วิริยะ ความพากเพียรท่ีจะทําตัวให
หลุดพนไปโดยลําดับ ขันติ ความอดความทน เพื่อบึกบึนใหผานพนไปได ก็มาพรอม ๆ 
กัน สติปญญา ท่ีจะใครครวญไปตามแนวทาง อันใดถูกอันใดผิดก็มาตาม ๆ กัน 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๕ 

๕ 

ถาจะพูดตามหลักธรรมที่ทานกลาวไว ก็เรียกวา “มรรคสมังค”ี คอยรวมตัวกันเขา
มาอยูในใจดวงเดียวน้ี อะไรก็รวมเขามา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมา
กัมมันโต ตลอดถึงสัมมาสมาธิ ก็รวมเขามาอยูในจิตดวงเดียวนี้ทั้งมวล ไมไปที่อื่น 

สัมมากัมมันตะ ก็มีแตเดินจงกรม นั่งสมาธ ิ ซึ่งเปนงานชอบ สัมมากัมมันตะ คือ 
งานชอบ เพราะเขาถึงงานอันละเอียดที่ใจรวมเขามา จิตเปน มรรคสมังค ี คือมรรครวมตัว
เขามาสูใจดวงเดียว สัมมาทิฏฐ ิ สัมมาสังกัปโป ไดแกเรื่องของปญญา คนควาอยูตลอด
เวลา เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ เร่ืองตาง ๆ ที่ปรากฏหรือสัมผัส เกิดขึ้นแลวดับไปทั้งดีทั้ง
ชั่วทั้งอดีตและอนาคต ท่ีข้ึนมาปรากฏภายในใจ สติปญญาเปนผูฟาดฟนหั่นแหลกไปโดย
ลําดับ ไมรอใหเสียเวลํ่าเวลา สัมมากัมมันตะ การงานชอบท่ีเก่ียวกับกาย ก็คือการนั่ง
ภาวนาหรือเดินจงกรม อันเปนความเพียรละกิเลสในทาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทางใจก็คือวิริยะ 
ความพากเพียรทางใจ 

สัมมาวาจา พูดกันแตเรื่องอรรถเรื่องธรรม การสนทนากันก็มีแตเร่ือง “สัลเลข
ธรรม” ธรรมเปนเคร่ืองขัดเกลา หรือชําระลางกิเลสอาสวะออกจากจิตใจ วาเราจะทําดวย
วิธีใดกิเลสจึงจะหมดไปโดยสิ้นเชิง น่ีคือสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ อารมณอันใดที่เปนขาศึก
ตอจิต เม่ือนําเขามาเปนอารมณของใจเรียกวา “เลี้ยงชีพผิด” เพราะเปนขาศึกตอจิต จิต
ตองมีความมัวหมองไมใชของดี ตองเปนทุกขขึ้นมาภายในใจมากนอยตามสวนแหงจิตที่มี
ความหยาบละเอียดข้ึนไปโดยลําดับ นี่ก็ชื่อวา“เปนยาพิษ” เลี้ยงชีพไมชอบ ตองแกไขทัน
ที ๆ  

อารมณของจิตที่เปนธรรม อันเปนไปเพ่ือความร่ืนเริง เปนไปเพ่ือความสุขความ
สบายน่ันแล คืออารมณที่เหมาะสมกับจิต และเปนอาหารท่ีเหมาะกับใจ ทําใหใจเกิดความ
สงบสุข การเลี้ยงชีพชอบจึงเลี้ยงอยางนี้ โดยทางธรรมขั้นปฏิบัติตอจิตเปนขั้น ๆ ขึ้นไป 
สวนการเล้ียงชีพชอบทางรางกายดวยอาหารหรือบิณฑบาตน้ัน เปนสาธารณะสําหรับชาว
พุทธทั่ว ๆ ไปจะพึงปฏิบัติใหเหมาะสมกับหนาที่ของตน ๆ 

สัมมาวายามะ เพียรชอบ เพียรอะไร ? น่ีเราก็ทราบ ทานบอกเพียรใน ๔ สถาน คือ
พยายามระวังไมใหบาปเกิดข้ึนในตนหน่ึง พยายามละบาปที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไป การ
ระวังบาปตองระวังดวยความมีสติ พยายามสํารวมระวังอยาใหบาปเกิดข้ึนดวยสติ คือระวัง
จิตที่จะคิด เท่ียวกวานเอาความทุกขความทรมานเขามาสูจิตใจน่ันเอง เพราะความคิด
ความปรุงในทางไมดีนั้นเปนเรื่องของ “สมุทัย” จึงพยายามระวังรักษาดวยด ีอยาประมาท



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๖ 

๖ 

หน่ึง พยายามเจริญส่ิงท่ีเปนกุศล เปนความเฉลียวฉลาด ใหมีมากขึ้นโดยลําดับ ๆ หน่ึง 
และเพียรระวังรักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญย่ิงข้ึน อยาใหเสื่อมไปหนึ่ง 

“สัมมัปปธาน ส่ี” ท่ีทานวาก็อยูท่ีตัวเราน้ีแล “สัมมาสติ” ก็ดูอยูในใจของเรานี่ 
การเคลื่อนไหวไปมา ความระลึก ความรูตัวน้ี รูอยูตลอดเวลา อะไรมาสัมผัสทางตาทางหู
ทางจมูก ทางล้ินทางกาย ไมเขาไปสูใจจะไปที่ไหน ใจเปนสถานท่ีใหญโตคอยรับทราบเร่ือง
ราวตาง ๆ ทั้งดีทั้งชั่วอยูตลอดเวลา ปญญาเปนผูวินิจฉัยใครครวญ สติเปนผูคอยดูตรวจ
ตราพาชีอยูเสมอ ในเมื่ออะไรเขามาเกี่ยวของกับใจ เปนดีหรือเปนช่ัว อารมณชนิดใด สติ
ปญญาใครครวญเลือกเฟนในอารมณตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับใจ อันใดที่เห็นวาไมชอบ
ธรรม จิตจะสลัดปดทิ้งทันที ๆ คือปญญานั่นแหละเปนผูทําการสลัดปดทิ้ง แนะ 

“สัมมาสมาธิ” การงานเพื่อสงบกิเลสโดยสมาธิก็มั่นคงอยูตลอดเวลา จนปรากฏ
ผลเปนความสงบเย็นแกใจท่ีพักงานอยางแทจริง ไมมีความฟุงซานเขามากวนใจในขณะนั้น
ประการหน่ึง 

ในขณะที่จะเขาสมาธิเปนการพักผอนจิต เพื่อเปนกําลังของปญญาในการคนควาตอ
ไปก็พักเสีย พักในสมาธ ิ คือเขาสูความสงบ ไดแกหยุดการปรุงการแตงการคิดคนควาทาง
ดานปญญาโดยประการทั้งปวง ใหจิตสงบตัวเขามาอยูอยางสบาย ไมตองคิดตองปรุงอะไร
ซึ่งเปนเรื่องของงาน พักจิตใหสบายโดยความมีอารมณเดียว หากวาจิตมีความเพลิดเพลิน
ตอการพิจารณาไปมากจะยับยั้งไวไมได เราก็เอา “พุทโธ” เปนเครื่องฉุดลากเขามา ใหจิต
อยูกับ “พุทโธ ๆๆ”  

คําบริกรรมกับ “พุทโธ” น้ี แมจะเปนความคิดปรุงก็ตาม แตเปนความคิดปรุงอยู
ในธรรมจุดเดียว ความปรุงอยูในธรรมจุดเดียวน้ันเปนเหตุใหจิตมีความสงบตัวได เชน คํา
วา “พุทโธ ๆๆ” หากจิตจะแย็บออกไปทํางานเพราะความเพลิดเพลินในงาน งานยังไม
เสร็จ เราก็กําหนดคําบริกรรมน้ันใหถ่ียิบเขาไป ไมยอมใหจิตนี้ออกไปทํางาน คือจิตขั้นที่
เพลินกับงานน้ันมีอยู ถาพูดแบบโลกก็วา “เผลอไมได” แตจะวาจิตเผลอก็พูดยาก การ
พูดที่พอใกลเคียงก็ควรวา “รามือไมได” พูดงาย ๆ วายังงั้น เรารามือไมได จิตจะตอง
โดดออกไปหางาน ตอนน้ีตองหนักแนนในการบริกรรม บังคับจิตใหอยูกับอารมณอันเดียว 
คือ พุทโธ เปนเคร่ืองยับย้ังจิต กําหนด พุทโธ ๆๆๆ ใหถี่ยิบอยูนั้น แลว พุทโธ กับจิตก็
เปนอันเดียวกัน ใจก็แนว สงบลง สงบลงไป ก็สบาย ปลอยวางงานอะไรทั้งหมด ใจก็เยือก
เย็นขึ้นมา นี่คือสมาธิที่ชอบ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๗ 

๗

ในขณะที่จะพักตองพักอยางนี้ ทานเรียกวา “สัมมาสมาธิ” เปนสมาธิชอบ พอสม
ควรเห็นวาใจไดกําลังแลว เพียงปลอยเทานั้นแหละจิตจะดีดตัวออกทํางานทันทีเลย ดีด
ออกจากความเปนหนึ่ง ความเปนอารมณอันเดียวน้ัน แลวก็เปนสองกับงานละทีนี ้ ใจ
ทํางานตอไปอีก ไมหวงกับเรื่องของสมาธิในขณะที่ทํางาน ในขณะที่ทําสมาธิเพื่อความสงบ
ก็ไมตองหวงกับงานเลยเชนเดียวกัน 

ขณะที่พักตองพัก เชนในขณะท่ีรับประทานตองรับประทาน ไมตองทํางานอะไรทั้ง
น้ัน นอกจากทํางานในการรับประทาน จะพักนอนหลับก็นอนหลับใหสบาย ๆ ในขณะที่
นอนไมตองไปยุงกับงานอะไรทั้งสิ้น แตเวลาที่เริ่มทํางานแลวไมตองไปยุงในเรื่องการกิน
การนอน ต้ังหนาทํางานจริง ๆ น่ีไดช่ือวาทํางานเปนช้ินเปนอัน ทํางานเปนวรรคเปนตอน 
ทํางานถูกตองโดยกาลโดยเวลาเหมาะสมกับเหตุการณ เรียกวา สัมมากัมมันตะ 
“สัมมากัมมันตะ” คือการงานชอบ ไมกาวกายกัน เปนงานท่ีเหมาะสม 

เรื่องสมาธิปลอยไมได การปฏิบัติเพื่อความรื่นเริงของใจ การเห็นวา “สมาธ”ิ อยู
เฉย ๆ ไมเกิดประโยชนนั้นไมถูก ถาผูติดสมาธิไมอยากออกทํางานเลยอยางนั้น เห็นวาไม
ถูกตองควรตําหนิ เพื่อใหผูนั้นไดถอนตัวออกมาทํางาน แตถาจิตมีความเพลิดเพลินในงาน
แลว เร่ืองของสมาธิก็มีความจําเปนในดานหน่ึง ในเวลาหน่ึงจนได คนเราทํางานไมพักผอน
นอนหลับบางเลยนี้ทํางานตอไปไมได แมจะรับประทานอาหาร สมบัติเสียไปดวยการรับ
ประทานก็ใหมันเสียไป ผลที่ไดคือธาตุขันธมีกําลังจากการรับประทาน ประกอบการงาน
ตามหนาที่ตอไปไดอีก เงินจะเสียไป ขาวของอะไรท่ีนํามารับประทานจะเสียไป ก็เสียไป
เพื่อเกิดประโยชน เพ่ือเปนพลังในรางกายเราจะเปนอะไรไป ใหมันเสียไปเสียอยางน้ี ไม
เสียผลเสียประโยชนอะไร ถาไมรับประทานจะเอากําลังมาจากไหน ตองรับประทาน เสียไป
ก็เสียไปเพื่อกําลัง เพื่อใหเกิดกําลังขึ้นมา 

นี่การพักในสมาธ ิ ในขณะที่พักใหมีความสงบ ความสงบนั้นแลเปนพลังของจิต ที่
จะหนุนทางดานปญญาไดอยางคลองแคลว เราตองพักใหมีความสงบ ถาไมสงบเลยมีแต
ปญญาเดินทาเดียว ก็เหมือนกับมีดไมไดลับหิน ฟนตุบ ๆ ตั๊บ ๆ ไมทราบวาเอาสันลงเอา
คมลง มีแตความอยากรูอยากเห็น อยากเขาใจ อยากถอนกิเลสโดยถายเดียว โดยที่ปญญา
ไมไดลับจากการพักสงบ อันเปนส่ิงท่ีหนุนหลังใหเปนความสงบเย็นใจ ใหเปนกําลังของใจ 
แลวมันก็เหมือนกับมีดที่ไมไดลับหินนะซ ี ฟนอะไรก็ไมคอยขาดงาย ๆ เสียกําลังวังชาไป
เปลา ๆ  



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๘ 

๘ 

เพราะฉะน้ันเพ่ือความเหมาะสม ในขณะที่พักสงบจิตในเรือนสมาธิตองใหพัก การ
พักผอนจึงเหมือนเอาหินลับปญญานั่นเอง การพักธาตุขันธ คือสกลกายก็มีกําลัง การพัก
จิต จิตก็มีกําลังดวย 

พอมีกําลังแลว จิตออกคราวนี้ก็เหมือน “มีดไดลับหินแลว” อารมณอันเกาน้ันแล 
ปญญาอันเกาน้ันแล ผูพิจารณาคนเกาน้ันแล แตพอกําหนดพิจารณาลงไป มันขาดทะลุไป
เลย คราวน้ีเหมือนกับคนท่ีพักผอนนอนหลับ รับอาหารใหสบาย ลับมีดพราใหเรียบรอย
แลว ไปฟนไมทอนนั้นแล คน ๆ น้ัน มีดก็เลมนั้น แตมันขาดไดอยางงายดาย เพราะมีดก็
คม คนก็มีกําลัง 

น่ีอารมณก็อารมณอันน้ันแล ปญญาก็ปญญาอันนั้นแล ผูปฏิบัติคนน้ันแล แตได 
“ลับหิน” แลว กําลังของจิตก็มีแลวเปนเครื่องหนุนปญญา จึงแทงทะลุไปไดอยางรวดเร็ว 
ผิดกับตอนไมไดพักในสมาธิเปนไหน ๆ 

เพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิกับเรื่องของปญญา จึงเปนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน เปนแต
เพียงทํางานในวาระตาง ๆ กันเทาน้ัน วาระท่ีจะทําสมาธิก็ทําเสีย วาระน้ีจะพิจารณาทาง
ดานปญญาใหเต็มอรรถเต็มธรรม เต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลัง พิจารณาลงไปใหเต็ม
เหตุเต็มผล เวลาจะพักก็พักใหเต็มที่เต็มฐานเหมือนกัน ใหเปนคนละเวลาไมใหกาวกายกัน 
แบบทั้งจะพิจารณาทางดานปญญา ทั้งเปนหวงสมาธิ เวลาเขาสมาธิแลวก็เปนอารมณกับ
เรื่องปญญา อยางนี้ไมถูก จะปลอยทางไหน จะทํางานอะไรใหทํางานน้ันจริง ๆ ใหเปนช้ิน
เปนอัน นี่ถูกตองเหมาะสม สัมมาสมาธิ ก็เปนอยางน้ีจริง ๆ  

เรื่องของกิเลสเปนเรื่องกดถวงจิตใจ จิตเราน่ีเหมือนเปนนักโทษ ถูกกิเลสอาสวะทั้ง
หลายครอบงําอยูตลอดเวลา และบังคับทรมานจิตใจมาตลอดนับแตเกิดมา 

เมื่อปญญาไดถอดถอนกิเลสออกโดยลําดับ ๆ แลว ใจก็มีความสวางไสวขึ้นมา 
ความเบาบางของจิตก็เปนคุณอันหน่ึง ที่เกิดขึ้นจากการที่ถอดถอนสิ่งที่เปนภัย สิ่งที่สกปรก
ออกได เราก็เห็นคุณคาอันน้ี แลวพิจารณาไปเร่ือย ๆ  

รวมแลว กิเลสอยูที่ไหน ภพชาติอยูที่ไหน ก็มีอยูที่ใจดวงเดียวนี้แหละ นอกนั้นเปน
กิ่งกานสาขา เชน ออกไปทางตา ทางจมูก ทางหู ทางลิ้น ทางกาย แตตนของมันจริง ๆ อยู
ที่ใจ เวลาพิจารณาส่ิงเหลาน้ันรวมเขามา รวมเขามาแลว จะเขามาสูจิตดวงเดียวน้ี “วัฏวน” 
ไมไดแกอะไร ไดแกจิตดวงเดียวน้ีเปนผูหมุนผูเวียน เปนผูพาใหเกิดใหตายอยูเทาน้ี เพราะ
อะไร ? เพราะเชื้อของมันมีอยูภายในใจ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๙ 

๙ 

เม่ือใชสติปญญาพิจารณาคนควาเห็นชัดและตัดเขามา ๆ เปนลําดับ ๆ จนเขาถึงจิต
ซ่ึงเปนตัวการ มี “อวิชชา” ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากที่เปนเชื้อ “วัฏฏะ” อยูภายในใจ แยกลง
ไปพิจารณาลงไป ๆ ไมใหมีอะไรเหลืออยู วาน้ีคือน้ัน น้ันคือน้ัน กําหนดพิจารณาลงไปที่
จิตเชนเดียวกับสภาวธรรมท่ัว ๆ ไป 

แมใจจะมีความสวางไสวขนาดไหนก็ตาม ก็พึงทราบวานี้เปนเรือนใจที่พอพักอาศัย
ไปช่ัวกาลช่ัวเวลาเทาน้ัน หากยังไมสามารถพิจารณาใหแตกกระจายลงไปได แตเราอยาลืม
วา จิตที่มีความเดนดวงนี้แลคืออวิชชาแท ใหพิจารณาเอาอันน้ันแหละเปนเปาหมายแหง
การพิจารณา 

เอา ! อันนี้จะสลายลงไปจนหมดความรูไมมีอะไรเหลือ กระทั่ง “ผูรู” จะฉิบหาย
จมไปดวยกันก็ใหรูเสียที เราพิจารณาเพ่ือหาความจริง เพ่ือรูความจริง ตองใหลงถึงเหตุถึง
ผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยาง อะไรจะฉิบหายลงไปก็ใหฉิบหาย แมที่สุด “ผูรู” ที่กําลัง
พิจารณาอยูน้ีจะฉิบหายไปตามเขา ก็ใหรูดวยสติปญญา ไมตองเหลือไววาอะไรเปนเกาะ
เปนดอนหลอกเรา อะไรเปนเรา อะไรเปนของเรา ไมมีเหลือไวเลย พิจารณาลงไปใหถึง
ความจริงไปดวยกันหมด 

สิ่งที่เหลือหลังจากกิเลส “อวิชชา” ท่ีถูกทําลายลงโดยส้ินเชิงแลวน้ันแล คือสิ่งที่
หมดวิสัยของสมมุติที่จะเอื้อมเขาถึงและไปทําลายได น้ันแลทานเรียกวา “จิตบริสุทธ์ิ” 
หรือ “ความบริสุทธ์ิ” ธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์นี้ไมมีอะไรทําลายได 

กิเลสเปนสิ่งสมมุติที่เกิดขึ้นไดดับได เพราะฉะนั้นจึงชําระได มีมากขึ้นได ทําใหลด
ลงได ทําใหหมดสิ้นไปก็ได เพราะเปนเรื่องของสมมุต ิ

แตจิตลวน ๆ ซ่ึงเปนธรรมชาติท่ีเรียกวา “จิตตวิมุตต”ิ แลว ยอมพนวิสัยแหงกิเลส
ทั้งมวลอันเปนสมมุติจะเอื้อมเขาถึงและทําลายได ถายังไมบริสุทธิ์มันก็เปนสมมุติเชนเดียว
กับส่ิงท้ังหลาย เพราะสิ่งสมมุตินั้นแทรกตัวอยูในจิต เมื่อแกนี้ออกจนหมดแลว ธรรมชาติที่
เปนวิมุตติน่ีแล เปนธรรมชาติท่ีกิเลสใด ๆ จะทําอะไรตอไปไมไดอีก เพราะพนวิสัยแลว 
แลวอะไรฉิบหาย ? 

ทุกขก็ดับไปเพราะสมุทัยดับ นิโรธความดับทุกขก็ดับไป มรรคเคร่ืองประหารสมุทัย
ก็ดับไป สัจธรรมทั้งสี่ดับไปดวยกันทั้งนั้น คือ ทุกขก็ดับ สมุทัยก็ดับ มรรคก็ดับ นิโรธก็ดับ 
แนะ ! ฟงซิ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๐ 

๑๐ 

อะไรที่รูวา “สิ่งนั้น ๆ ดับไป” น่ันแลคือผูไมใชสัจธรรม ผูน้ีผูเหนือสัจธรรม การ
พิจารณาสัจธรรม คือการพิจารณาเพ่ือผูน้ีเทาน้ัน เมื่อถึงตัวจริงนี้แลว สัจธรรมทั้งสี่ก็หมด
หนาที่ไปเอง โดยไมตองไปชําระ ไมตองไปแกไข ไมตองไปปลดเปลื้อง เชน ปญญาเรา
ทํางานเต็มท่ีแลวปญญาเราปลอยได ไมตองมีกําหนดกฎเกณฑ สติก็ดี ปญญาก็ด ี ที่เปน
เคร่ืองรบ พอสงครามเลิก ขาศึกหมดไปแลว ธรรมเหลานี้ก็หมดปญหาไปเอง น่ัน 

อะไรเหลืออยู ? ก็คือความบริสุทธ์ิน้ันแหละ พระพุทธเจาที่ทรงประกาศธรรมสอน
โลก ก็เอาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้แลไปสอน ศาสนธรรมออกจากธรรมชาติอันนี้ และ
อุบายแหงการสอน ตองสอนทั้งเรื่องของทุกข เรื่องของสมุทัย ของนิโรธ ของมรรค เพราะ
อาการเหลาน้ันเปนอาการเก่ียวของกับจิตดวงน้ี ใหรูวิธีแกไข รูวิธีดับ รูวิธีบําเพ็ญทุกสิ่งทุก
อยาง จนถึงจุดหมายปลายทาง อันไมตองพูดอะไรตอไปอีกแลว ไดแกความบริสุทธิ ์ จิต
ออกสูโลกนอกแลวทีนี้ ออกจากเรือนจําแลวไปสูโลกนอกคือความอิสรเสรี ที่ไมตองถูกคุม
ขังอีกแลว 

แตโลกนี้ไมมีใครอยากไปกันเพราะไมเคยเห็น โลกน้ีเปนโลกสําคัญ “โลกุตระ” 
เปนแดนสูงกวาโลกทั่วไป แตเราเพียงวา “โลกนอก” นอกจากสมมุติทั้งหมด เรียก 
“โลก” ไปยังงั้นแหละ เพราะโลกมีสมมุติก็วากันไปอยางนั้น ใหพิจารณาออกจากที่คุมขังนี้
ซิ เกิดก็เกิดในที่คุมขัง อยูก็อยูในที่คุมขัง ตายก็ตายในที่คุมขัง ไมไดตายนอกเรือนจําสักท ี
เอาใหใจไดออกนอกเรือนจําสักทีเถิด จะไดแสนสบาย ๆ ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้ง
หลายทาน ทานก็เกิดในเรือนจําเหมือนกัน แตทานออกไปตายนอกเรือนจํา ออกไปตาย
นอกโลก ไมไดตายอยูในโลกอันคับแคบนี้ 

ขอยุติการแสดง 
 

 


