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กิเลสกดถวงจิต 
 
 โดยปกติอากาศภายนอกไมรบกวนประสาท เสียงตางๆ ไมมีประสาทก็สงบไม
มีการกระทบกระเทือนกัน การกระทบกระเทือนเปนสาเหตุใหเกิดทุกขดานจิตใจและ
สวนรางกาย ความสงบสงัดภายในก็ไมกวนใจ นอกจากเปน “คุณ” แกใจโดยถายเดียว 
ใจที่ไมสงบก็เพราะมีสิ่งรบกวนอยูเสมอ ความถูกรบกวนอยูเสมอ ถาเปนนํ้าก็ตองขุน 
นํ้าถาถูกกวนมากๆ ก็ขุนเปนโคลนเปนตมไปเลย จะอาบด่ืมใชสอยอะไรก็ไมสะดวกท้ัง
น้ัน เพราะน้ําเปนตมเปนโคลน 
 จิตใจที่เปนเชนนั้นก็แสดงวา ใหประโยชนแกตนไมได ขณะท่ีถูกรบกวนจนถึง
เปนตมเปนโคลนอยูภายในจิตใจ ตองแสดงความรุมรอนใหเจาของไดรับความทุกข
มากเอาการ ผลของมันทําใหเปนความทุกขความลําบาก เราจะเอาความทุกขความ
ลําบากน้ีไปใชประโยชนอะไรเลา? เพราะความทุกขความลําบากภายในจิตใจน้ี โลกกลัว
กันท้ังน้ัน แลวเราจะเอาทุกขนี้ไปทําประโยชนที่ไหนได ! ไมกลัวกับโลกผูดีและปราชญ
ผูแหลมคมทานบางหรือ? 
 การแกไขเพื่อไมใหมีอะไรกวนใจก็คือ การระวังดวยสต ิถาจิตสงบก็สบาย เชน
เดียวกับน้ําที่ไมมีอะไรรบกวน ตะกอนแมจะมีอยูก็นอนกนไปหมดเพราะนํ้าน่ิงไมถูกรบ
กวนบอยๆ ยอมใสสะอาด 
 พระพุทธเจาผูประทานธรรมไว ทรงถือเปนสําคัญอยางย่ิงสําหรับใจในอันดับ
แรก ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกในขณะที่ตรัสรูใหมๆ ก็เล็งญาณดูจิตใจ ไมใชเล็งญาณดู
ความรูวิชา ฐานะสูงต่ํา ความม่ังมีดีจนของสัตวโลกท่ัวๆ ไปเลย แตทรงเล็งญาณดูจิตใจ
เปนสําคัญ เชน ผูควรจะไดบรรลุมรรคผลนิพพานในระยะรวดเร็ว และจะมีอันตรายมา
ทําลายชีวิตในเวลาอันส้ันก็มี หรือผูมีอุปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานไดและไม
มีอันตรายก็ม ี เหลานี้ลวนแตทรงถือเรื่องจิตเปนสําคัญ เล็งญาณก็เล็งดูจติของสัตวโลก
วาควรจะไดบรรลุหรือไม หรือไมควรรับธรรมเลย เปนจําพวก “ปทปรมะ” คือมืดบอด
ท้ังกลางวันกลางคืนยืนเดินน่ังนอน เรยีกวา “มืดแปดทิศแปดดาน” ไมมีกาลสถานท่ี
เขามาเปด เขามาเบิกความมืดน้ันออกไดเลย มืดมิดปดตาอยูภายในจิตใจ ประเภทที่
เปนเชนนี้พระองคทรงทราบ และ “ชักสะพาน” คือไมทรงสั่งสอนอะไรทั้งสิ้น ถาเปน
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โรค ก็คือโรคหมดหวัง แตหมอก็ยังตองรักษาโดยมารยาทดวยมนุษยธรรม จึงยังตอง
ใหออกซิเจนหรือยาอะไรๆ ไปบางตามสมควรจนกวาจะถึงกาล 
 สวนพระพุทธเจาไมทรงสั่งสอน เพราะเปนประเภทหมดหวังโดยสิ้นเชิงแลว ที่
เรียกวา “ปทปรมะ” คือประเภทท่ีไมมีทางแกไขเยียวยา รอเวลาความตายอยูเพียง
เทาน้ัน ประเภทนี้เปนประเภทที่มืดบอดที่สุด พระองคก็ทรงทราบ ทราบที่จิตใจนั้น
เองไมทราบที่อื่น เพราะทรงมุงตอจิตใจเปนสําคัญ 
 ศาสนาวางลงท่ีจิตใจของมนุษยเปนสําคัญย่ิงกวาส่ิงใดในโลกน้ี 
 “ประเภท อุคฆฏิตัญ”ู ที่จะรูธรรมไดอยางรวดเร็ว เมื่อพระองคประทาน
ธรรมะเพียงยอๆ เทานั้น พระองคก็ทรงทราบ และรองลงมาประเภท “วิปจิตัญู” ก็
ทรงทราบ และทรงสั่งสอนธรรมะที่ควรแกอุปนิสัยของรายนั้นๆ “เนยยะ” คือผูท่ีตอง
ส่ังสอนหลายคร้ังหลายหน คือผูที่พอแนะนําสั่งสอนได พอจะนําไปได ฉุดลากไปได 
พูดงายๆ “เนยยะ” ก็แปลวา พวกท่ีจะถูไถไปไดน่ันเอง พระองคก็ทรงสั่งสอน ผูน้ันก็
พยายามปฏิบัติตนในทางความดีไมลดละปลอยวาง ก็ยอมเปนผลสําเร็จได 
 สวน “ปทปรมะ” น่ันหมดหวัง ถึงจะลากไปไหนก็เหมือนลากคนตาย ไมมี
ความรูสึกอะไรเลย ทั้งใสรถหรือเหาะไปในเรือบิน ก็คือคนตายน่ันแล ไมเกิดผล
ประโยชนอะไรในทางความด ี ตลอดมรรคผลนิพพาน คนประเภทนี้เปนคนที่หมดหวัง
ทั้งๆ ที่ยังมีชีวิตอยู ไมสนใจคิดและบําเพญ็ในเร่ืองบุญ บาป นรก สวรรค นิพพาน ไม
สนใจกับอะไรเลยข้ึนช่ือวา “อรรถ” วา “ธรรม” นอกจากต้ังหนาต้ังตาส่ังสมบาปนรก
ใสหัวใจใหเต็มจนจะหายใจไมออก เพราะอัดแนนดวยเช้ือไฟนรกเทาน้ัน เพราะนั่นเปน
งานของคนประเภทนั้นจะตองทํา เน่ืองจากใจอยูเฉยๆ ไมได ตองคิดปรุงและทํางาน 
 พระองคทรงทราบหมดในบุคคลสี่จําพวกนี ้ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกเปนประจํา
ตาม “พุทธกิจ หา” ซึ่งเปนกิจของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ ในพุทธกิจหาประเภทน้ัน 
มีการเล็งญาณตรวจดูอุปนิสัยของสัตวโลกเปนขอหน่ึง ที่พระองคทรงถือเปนกิจสําคัญ
วา ใครท่ีของตาขายคือพระญาณของพระองค และควรเสด็จไปโปรดกอน กอนที่
ภยันตรายจะมาถึงรายนั้นๆ ในไมชา ทั้งนี้หมายถึงจิตนั่นเอง เพราะฉะนั้น “จิต” จึง
เปนภาชนะสําคัญอยางยิ่งของธรรมทั้งหลาย และจติเปนผูบงการ “จิตเปนนาย กาย
เปนบาว” จิตไดบงการอะไรแลว กายวาจาจะตองหมุนไปตามเรื่องของใจผูบงการ 
เพราะฉะนั้นทางโลกเขาจึงสอน “นาย” หัวหนางานเสียกอน สอนหัวหนางานใหเขาอก
เขาใจในงานแลวก็นําไปอบรมลูกนองใหดําเนินตาม 
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 ฝาย “ธรรม” เมื่อสั่งสอน “ใจ” ผูเปนหัวหนาใหเปนที่เขาใจแลว ใจก็ยึดมา
รักษากายวาจาของตน ใหดําเนินไปตามรองรอยแหงธรรมที่ใจไดรับการอบรมสั่งสอน
มาแลว การปฏิบัติตัวก็เปนไปเพื่อความราบรื่นชื่นใจ ดังนั้นใจผูเปนใหญเปนประธาน
ของกายวาจา จึงเปนสิ่งสําคัญมากในตัวเรา พูดฟงงายก็วา แกนของคนของสัตวท่ีเปน
อยูก็คือใจตัวรูๆ อยูในรางกายน้ันแล เปนตัวแรงงานและหัวหนางานทุกประเภท ใจจึง
ควรรบัการอบรมดวยดี 
 ศาสนธรรมจึงส่ังสอนลงท่ีใจ ซึ่งเปนภาชนะอันเหมาะสมแกธรรมทุกขั้นทุกภูม ิ
นับแตข้ันตํ่าจนถึงข้ันสูงสุด คือ “วิมุตติพระนิพพาน” ไหลลงรวมที่ใจแหงเดียว เราทุก
คนมีจิตใจ มีความรูอยูทุกขณะไมวาหลับตื่น ความรูนั้นมีอยูเปนประจําไมเคย
อันตรธานหายไปไหนเลย เวลาหลับสนิทก็ไมใชคนตาย ความหลับสนิทผิดกับคนตาย 
ผูรูก็รูวาหลับสนิท ตื่นขึ้นมาเราพูดไดวา “หลับ ไมยุงกับส่ิงนอกๆ ใจจึงราวกับกับไมรู
อะไรในเวลาหลับสนิท แตความจริงน้ันรู เวลาหลับสนิทก็วาหลับสนิท ตื่นขึ้นมาเราพูด
ไดวา “แหม คืนน้ีหลับสนิทดีเหลือเกิน” บางคนถึงกับพูดวา “แหม เมือ่คืนน้ีนอน
หลับสนิทเหมือนตายเลย” มันเหมือนเฉย ๆ แตไมตาย “ผูรู”อันน้ีเปนอยางน้ัน  
ละเอียดถึงขนาดนั้นเทียว จะฝนหรือไมฝน พอต่ืนข้ึนมาก็พูดไดถาสัญญาทําหนาท่ีให 
คือความจําน้ันนะทําหนาท่ีให เราก็จําไดและพูดได ถา “สัญญา” คือความจาํไมอาจทํา
หนาที่ได หลงลืมไปเสียแลว เราก็นําเรื่องราวในฝนมาพูดไมได สิ่งที่เปนไปแลวนั้นก็
เปนไปแลว รูไปแลว จําไดแลว แตมันหลงลืมไปแลวเทานั้น ก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู
คือใจน่ันเอง ใจเปนเชนนั้นแล ละเอียดมาก 
 การนอนอยูเฉยๆ ไมมีผูรับรูเชนกับคนตายแลว มันจะไปทํางานทําการ ประสบ
พบเห็นส่ิงน้ันส่ิงน้ี เปนเรื่องเปนราวใหฝนไปไดอยางไร มันเปนเรื่องของใจทั้งนั้นที่
แสดงตัวออกไปรูเรื่องตางๆ ใหเราจําไดในขณะที่ฝนและตื่นขึ้นมา “วันน้ีฝนเร่ืองน้ัน
เรื่องนี้ แตจิตท่ีลงสูภวังคแหงความหลับสนิทอยางเต็มท่ีแลวก็ไมมีฝน ช่ือวา “เขาสู
ภวังคแหงความหลับสนิท” คือภวังคแหงความหลับสนิททางจิตเปนอยางนี ้ ถาคน
หลับสนิทก็ช่ือวาใจเขาสูภวังคความหลับสนิทอยางเต็มที ่ ก็ไมมีฝนอะไร ตื่นขึ้นมาราง
กายก็มีกําลัง จิตใจก็สดใส ไมมีความทุกขความรอนอะไร กําลังใจก็ดี ผิดกับการหลับ
ไมสนิท ปรากฏเปนนิมิตในฝนโนนน่ีอยางเห็นไดชัด 
 เวลาหลับไปแลวฝนไปตางๆ นั่นคือจิตไมไดเขาสูภวังคแหงความหลับสนิท จิต
ออกเท่ียว เรๆ รอนๆ ไป ปกติของใจแลวหลับก็รู คําวา “หลับก็รู” เปนความรูใน
หลับโดยเฉพาะ สติปญญาไมเขาเก่ียวของในเวลาน้ัน รูอยูโดยธรรมชาต ิ ไมเหมือน
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เวลาต่ืน แตเวลาตื่นแลว สติปญญามีโอกาสเขาไปเก่ียวของไดทุกระยะ ถามีสติ
คอยตามทราบความรูอันน้ันโดยลําดับ ใจจะแย็บไปรูสิ่งใดก็ทราบ คนมีสติดียอม
ทราบทุกขณะจิตท่ีเคล่ือนไหว ไปรูเรื่องอะไรบาง หากไมมีสติ มีแตความรูก็ไมทราบ
ความหมายวามันรูเรื่องอะไรบาง ความไมมีสติเปนเครื่องกํากับรักษาใจ จึงไมคอยได
เรื่องอะไร ดังคนบา น่ันเขาไมมีสติ มีแตความรูคือใจ กับความมืดบอดแหงโมหะ
อวิชชาหุมหอโดยถายเดียว คิดจะไปไหนทําอะไร ก็ทําไปตามประสีประสาของคนไมมี
สติปญญารับผิดชอบวาถูกหรือผิดประการใด ไมใชคนที่เปนบานั้นเปนคนตาย เขาเปน
คนมีใจครองราง เขารูเหมือนกัน เปนแตเพียงเขาไมรูดีรูชั่ว ไมรูผิดรูถูกอะไรเทานั้น 
เปนเพียงรูเฉยๆ คิดอยากไปอยากมาอยากอยู อยากทําอะไรก็ทําไปตามความอยาก
ประสาคนบา ท่ีไมมีสติปญญารับผิดชอบตัวเอง 
 น่ีแหละความรูมันเปนอยางน้ัน จิตมันเปนอยางน้ัน ถาไมมีสติรักษาแลว จะไมรู
เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องผิดเรื่องถูกอะไรเลย ไมมีการใครครวญเหตุผลตนปลายลึกตื้น
หยาบละเอียดอะไรไดเลย ถาไมมีสติปญญาแฝงอยูในนั้น เพียงความรูโดยลําพังก็เปน
อยางที่วานั้นแหละ ยอมกลายเปนคนบาคนบอไปไดอยางงายดาย 
 พอมีสติข้ึนมาคนบาก็คอยหายบา เพราะมีสติรับทราบวาผิดหรือถูกตาง ๆ 
ความรูท่ีวาน้ีไมใชความรูท่ีบริสุทธ์ิ เปนความรูของสามัญชนธรรมดา และยังลดลงไป
จากความรูของสามัญชนตรงท่ีไมมีสติคอยกํากับรักษา จึงไดเปนความรูประเภท
บาๆ บอๆ คือไมมีสติปญญาปกครองตน ไมมีอะไรรับผิดชอบเลย มีแตความรูโดย
ลําพัง จึงเปนเชนนั้น 
 ถามีสติสตังเปนเคร่ืองกํากับรักษาอยูแลว ความรูนั้นจะเปนอยางนั้นไมได 
เพราะมีผูคอยกระซิบและชักจูง มีผูคอยเรงคอยรั้งอยูเสมอ เหมือนกับรถที่มีทั้งคันเรง
มีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัย จะหมุนไปทางไหนก็ไดดวยสติดวยปญญาของคนขับ ท่ีควบ
คุมจิตและรถอยูตลอดเวลา 
 สวนจิตของทานผูถึงความหลุดพนแลวน้ันไมใชจิตประเภทน้ี! ความรูเฉยๆ 
ท่ีวามีกิเลสแฝงน้ันทานก็ไมมี เปนความรูที่บริสุทธิ์ลวนๆ จะวาทานมีสติหรือไมมีสติ
ทานก็ไมเสกสรร ทานไมมีความสําคัญม่ันหมายตามสมมุติใดๆ หลักใหญก็คือ
ความบริสุทธ์ิลวนๆ เทานั้น ซึ่งไมมีปญหาใดๆ เขาไปแทรกซึมเลย ทานเปนคนพน
สมมุติหรือนอกสมมุติแลว คําวา “ไมมีสติหรือขาดสต”ิ จึงไมเกี่ยวของกับจิตดวงนั้น 
ใชเพียงในวงสมมุติพอถึงกาลเทาน้ัน 
 จิตของสามัญชนตองอาศัยสติปญญาเปนเครื่องรักษา จึงจะเปนไปในทางที่ถูกที่
ควรในกิริยาอาการท่ีแสดงออก กิริยาทาทางน้ันๆ ถามีสติปญญาคอยควบคุมอยูก็นาดู



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๘๘ 

๘๘ 

สวยงาม การพูดการกระทําก็รูจักผิดรูจักถูก รูจักควรหรือไมควร รูจักสูงรูจักต่ํา การพูด
จาก็มีเหตุมีผล ทําอะไรก็มีเหตุมีผล หลักใหญจึงข้ึนอยูกับสติและปญญาเปนสําคัญ
ในตัวคน 
 เรานับถือพระพุทธศาสนา เราเปนชาวพุทธ คําวา “พุทธะ” หมายความวาอะไร 
ท่ีวา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” เปนพุทธอันเลิศโลก คือพุทธะท่ีบริสุทธ์ิ พุทธะที่ประเสริฐ 
เราถือทานเปนผูประเสริฐ นอมทานผูประเสริฐเขามาไวเปนหลักใจ มาเปนเครื่องยึด
เครื่องพึ่งพิงอาศัย เราจึงควรระลึกถึงความรูของเราอยูเสมอวา ขณะใดสติสตังไม
บกพรองไปไมมี เวลานั้นเราขาดสรณะ ขณะที่เราขาดสติประจําผูรูคือใจ แมความโกรธ
ก็โกรธมาก เวลาฉุนเฉียวก็ฉุนเฉียวมาก เวลารักก็รักมาก เวลาชังชังมากเกลียดมาก 
เพราะความไมมีสติรั้ง ถามีสติร้ังไวบาง ก็พอใหทราบโทษของมันและพอยับยั้งตัวได
ไมรุนแรง 
 วันหน่ึงๆ ถามีศาสนาอยูภายในใจ จะประกอบหนาท่ีการงานอะไร ก็ราบรื่นดี
งามและเต็มเม็ดเต็มหนายไมคอยผิดพลาด เมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นภายในใจ ก็มีสติปญญา
รับทราบและกล่ันกรองพินิจพิจารณา พอใหทราบทางถูกและผิดได และพยายามแกไข
ดัดแปลงพอเอาตัวรอดไปได 
 พูดตามความจริงแลว ธรรมะของพระพุทธเจาไมใชเปนสิ่งที่จะทําคนใหเสียหาย
ลมจม แตเปนสิ่งที่ฉุดลากคนใหขึ้นจากหลมลึกไดโดยไมสงสัย เมื่อมีอุปสรรคหรือเกิด
ความทุกขความลําบากประการใด ธรรมะยอมชวยโดยทางสติปญญาเปนสําคัญ เพราะ
พระพุทธเจามิไดทรงสอนใหคนจนตรอกจนมุม แตสอนใหมีความฉลาดเอาตัวรอดได
โดยลําดับของกําลังสติปญญา ศรัทธา ความเพียร 
 จิตเปนรากฐานสําคัญในชีวิต กรณุาพากันทราบอยางถึงใจ ความรูที่มีประจําตัว
เรานี้แล แมจะจับตองความรูไมไดเหมือนวัตถุตางๆ ก็ตาม ก็คือความรูอันน้ีแลท่ีเปน
รากฐานแหงชีวิต และเปน “นักทองเที่ยว” ในวัฏสงสาร จะเคยเปนมานานขนาด
ไหนก็คือผูน้ี จะส้ินสุดวิมุตติตัดเร่ืองความสมมุติคือเกิดตายท้ังหมดออกได ก็
เพราะจิตดวงน้ีไดรับการอบรมและซักฟอกส่ิงท่ีเปนภัย อันเปนเหตุใหเกิดใหตายอยู
ภายในออกไดโดยไมเหลือ จึงหมดเหตุหมดปจจัยสืบตอกอแขนงโดยส้ินเชิง ทีนี้คํา
วา “ใจ เปนนักทองเท่ียว”ก็ยุติลงทันที 
 เวลาท่ีมีกิเลสอยูภายในใจ ไมวาใครตองเตรียมพรอมอยูเสมอท่ีจะไปเกิดใน
ภพนอยภพใหญไมมีประมาณ เมือ่ตางทราบอยูแกใจเชนน้ี จึงควรทําความระมัดระวัง 
และศึกษาปฏิบัติตอเรื่องของจิตใหเพียงพอ ในการดําเนินใหถูกตองตามหลักของ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๘๙ 

๘๙ 

พระพุทธศาสนาอยางแทจริง นอกจากนั้นยังจะนําอรรถธรรมนี้ไปใชเปนประโยชนแก
สังคมอยางกวางขวาง ตามกําลังความสามารถของตนอีกดวย 
 ศาสนธรรมเปนเครื่องสงเสริม เปนเครื่องพยุงโลกใหมีความสงบรมเย็น ไมใช
เปนเคร่ืองกดถวง ดังที่คนจํานวนมากเขาใจกันวา “ศาสนาเปนเคร่ืองกดถวงความ
เจริญของโลก” ความจริงก็คือผูท่ีวาน้ันเองเปนผูกดถวงตัวเอง และกดถวงกีดขวาง
ความเจริญของโลก ไมใชผูถือศาสนาและปฏิบัติศาสนา เพราะพระพุทธเจาไมใชผูกด
ถวงโลก! ธรรมไมใชธรรมกดถวงโลก พระสงฆสาวกอรหันตไมไดเปนผูกดถวงโลก 
ทานไมเปนภัยตอโลกเหมือนคนไมมีศาสนา ซ่ึงกําลังเปนภัยตอโลกอยูเวลาน้ี ศาสน
ธรรมจะสิ้นสูญไปจากโลก ก็เพราะคนประเภทไมมีศาสนาเปนผูทําลาย 
 เมื่อพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไมเปนภัยตอโลกแลว จะวาเปนสิ่งที่โลก
นากลัวไดอยางไร และจะกดถวงโลกจะทําความทุกขรอนใหแกโลกไดอยางไร? ขอ
สําคัญก็ความคิดเชนน้ันของบุคคลผูน้ันแลคือความเปนภัยแท ผูท่ีหลงผิดคิดเชน
น้ัน คนน้ันคือผูเปนภัยแกตนและสวนรวมแทไมอาจสงสัย 
 การเช่ือถือในคําของบุคคลท่ีเปนภัยน้ัน ยอมจะมีความเสียหายแกผูอื่นไมมี
ประมาณ เพราะระบาดไปเรื่อยๆ นั้นแลคือภัยแทที่เห็นไดอยางชัดเจน 
 สวนศาสนธรรมมิไดเปนภัย ถาธรรมเปนภัยแลว พระพุทธเจาวิเศษไดอยางไร 
ถาธรรมเปนภัยพระพุทธเจาก็ตองเปนภัยตอพระองคและตอโลก แมพระสงฆก็ตอง
เปนภัยอยางแยกไมออก เพราะสามรัตนะน้ีเก่ียวโยงกันอยางสนิท แตนี่ไมปรากฏ 
ปรากฏแตวาพระพุทธเจา พระสาวก เสด็จไปที่ใด ประทานธรรม ณ ที่ใด สัตวโลกมี
ความรมเย็นเปนสุขโดยทั่วกัน ไมมีใครเบื่อหนายเกลียดชังทาน หากจะมีก็คือผูเปน
ขาศึกแกพระศาสนาและแกประชาชนเทาน้ัน 
 สวนมากที่ประจักษในเรื่องความเปนภัยนั้นเห็นๆ กัน แตคนไมมีธรรมในใจนั้น
แล เปนภัยท้ังแกตนและแกสวนรวม เพราะสติปญญาเครื่องระลึกรูบุญบาปไมม ีคุณคา
ของใจไมม ีถูกความเสกสรรทางวัตถุทับถมจนมองไมเห็น การแสดงออกจึงรักก็เปนภัย 
เกลียดก็เปนภัย โกรธก็เปนภัย ชังก็เปนภัย อะไรๆ เปนภัยหมดเพราะจิตเปนตัวภัย
ดวย.“ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา” ผูน้ีแลคือผูเปนภัย เพราะกิเลสตัวทับถม
เหลาน้ีพาใหเปนภัย 
 ศาสนธรรมซึ่งเปนเครื่องแกสิ่งที่เปนภัยทั้งหลายโดยตรงอยูแลว เมื่อเปนเชน
น้ันจะเปนภัยไดอยางไร หากเปนภัยแลวจะแกส่ิงไมดีเหลาน้ันไดอยางไร 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๙๐ 

๙๐ 

 พระพุทธเจาทรงแกสิ่งเหลานี้ไดแลวโดยสิ้นเชิง ไมมีเหลืออยูเลยในพระทัยขึ้น
ช่ือวาภัยดังท่ีกลาวมา จนเปนผูบริสุทธ์ิวิมุตติพุทโธท้ังดวง จึงเรียกวาเปน “ผูเลิศ” “ผู
ประเสริฐ” 
 พระธรรมของพระองคก็เหมือนกัน “ธมฺโม ปทีโป” เปนธรรม “กระจางแจง
ภายในจติ” 
 สังโฆเปนผูทรงไวซึ่งความสวางกระจางแจงแหงธรรมทั้งดวง ดวยความ
บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน นําศาสนธรรมท่ีปราศจากภัยมาสอนโลก 
 ทําไมศาสนธรรมจะเปนเครื่องกดถวงโลกและเปนภัยตอโลก นอกจากผูสําคัญ
วาศาสนาเปนภัยน้ันแลเปนตัวภัยแกตัวและสังคม เพราะความสําคัญเชนน้ีเปนความ
สําคัญผิด! 
 อะไรท่ีพาใหผิด? ก็คือหัวใจท่ีเปนบอเกิดแหงความคิดน้ันแล เปนตนเหตุแหง
ความผิดหรือเปนผูผิด การแสดงออกมาน้ันจึงเปนความผิด หากไมเปนความผิดเรา
ลองนําความคิดเชนนี้ไปใชในโลกดูซ ิโลกไหนจะไมรอนเปนฟนเปนไฟไมม ีแมตัวเองก็
ยังรอน 
 หากนําศาสนาไปสอนโลกตามหลักท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนและไดทรงบําเพ็ญ
มาแลวจนไดตรัสรู โลกจะเปนภัย โลกจะเดือดรอนไดอยางไร? โลกวุนวายมันถึงเกิด
ความทุกขความรอน พระพุทธเจาไมไดทรงสอนใหวุนวาย แตสอนใหมีความสงบรม
เย็น ใหเห็นอกเห็นใจกัน ใหรูจกัรักกัน สามัคคีกลมกลืนเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันเสมอ 
ใหรูจักเหตุจักผล รูจักเขารูจักเรา เพราะโลกอยูดวยกัน ไมใชอยูคนหน่ึงคนเดียว อยู
ดวยกันเปนหมูเปนคณะ ตั้งเปนบานเปนครอบครัว เปนตําบลหมูบาน เปนอําเภอเปน
จังหวัด เปนมณฑลหรือเปนภาค เปนเขตเปนประเทศ ทั้งประเทศนั้นประเทศนี ้ ลวน
แตหมูชนที่รวมกันอยูทั้งนั้น ซึ่งควรจะเห็นคุณคาของกันและกัน และของการอยูรวมกัน
ดวยธรรม มีเมตตากรุณาธรรม เปนมาตรฐานของการอยูรวมกันของคนหมูมาก 
 คนท่ีอยูดวยกันไมเห็นอกเห็นใจกัน มีแตความเบียดเบียนทําลายกัน มีแตความ
คับแคบเห็นแกตัวจัด ยอมเปนการทําลายคนอ่ืน เพราะความเห็นแกตัว แมไมทําลาย
อยางเปดเผยก็คือการทําลายอยูน่ันแล จึงทําใหเกิดความกระทบกระเทือนกันอยูเสมอ
ในสังคมมนุษย ข้ึนช่ือวา “คนคับแคบ เห็นแกตัวจัด” จะไมทําใหคนอ่ืนเดือดรอนฉิบ
หายนั้นไมม!ี ไมวาที่ใดถามีคนประเภทนี้แฝงอยูดวย สังคมยอมเดือดรอนทุกสถานที่
ไป เพราะคนประเภทนี้เคยเปนภัยแกสังคมมามาก และนานจนประมาณไมได สังคมจึง
รังเกียจกันเรื่อยมาจนปจจุบันนี้ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๙๑ 

๙๑ 

 ท่ีธรรมทานสอนไมใหเบียดเบียนกัน ก็เพราะหัวใจมนุษยมีคุณคาดวยกัน 
ตลอดสมบัติแตละสิ่งละอยางซึ่งอยูในครอบครอง ดวยเปนของมีคุณคาทางจิตใจอยู
มาก จึงไมควรทําจิตใจกันใหกําเริบ เพราะใจของใครๆ ก็ตองการอิสรภาพเชนเดียวกัน 
ไมประสงคความถูกกดข่ีบังคับดวยอาการใดๆ ซ่ึงลวนเปนการทําลายจิตใจกันใหกําเริบ 
อันเปนสาเหตุใหกอกรรมกอเวรไมมีที่สิ้นสุดยุติลงได เพียงสัตวเขายังกลัวตาย เขายัง
กลัวความเบียดเบียนการทําลาย 
 มนุษยอยูดวยกันไมกลัวการเบียดเบียน ไมกลัวการทําลาย ไมกลัวการเอารดัเอา
เปรียบกัน ไมกลัวการดูถูกเหยียดหยามกัน จะมีไดหรือ! สิ่งเหลานี้ใครก็ไมปรารถนา
กันทั้งโลก 
 การท่ีทําใหเกิดความกระทบกระเทือนซ่ึงกันและกัน จนโลกหาความสงบไมได 
เปนฟนเปนไฟอยูตลอดเวลามาจนกระทั่งปจจุบันนี ้ และจะเปนไปโดยลําดับไมมีที่สิ้น
สุด เพราะอะไรเปนเหตุ ถาไมใชเพราะความเห็นแกตัว อันเปนเรื่องของกิเลสตัว
สกปรกตัวหยาบๆ นี้จะเปนเพราะอะไร 
 ความผิดถูกดีช่ัวตางๆ พระพุทธเจาทานทรงสอนไวหมด ทานมีพระเมตตา
กรุณาสุดสวนแกมวลสัตวทุกประเภทแมปรมาณู ก็ไมใหเบียดเบียนทําลายกัน เพราะมี
กรรม มีวิบากแหงกรรม อยางเต็มตัวดวยกัน อยูดวยกรรมไปดวยกรรม สุขทุกขดวย
กรรมเหมือนกัน ควรนับถือกันเปนความเสมอภาค ดังในธรรมวา 
 “สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ไมใหเบียดเบียนทําลาย
กัน” เปนตน 
 เมื่อตางคนตางเห็นความสําคัญของชีวิตจิตใจ และสมบัติของกันและกันเชนน้ี 
ยอมไมเบียดเบียนกัน เพราะทํากันไมลง เม่ือตางคนตางมีความรูสึกอยางน้ีแลว โลกก็
เย็น อยูดวยกันอยางผาสุก มีการยอมรับผิดรับถูก มีหลักธรรมเปนกฎเกณฑ ตางคน
ตางระมัดระวัง ไมหาเร่ืองหลบหลีกปลีกกฎหมายและศีลธรรมกัน เปนหลักปกครองให
เกิดความรมเย็นผาสุก 
 เชนไมยอมรับความจริงดังที่เปนอยูเวลานี ้ และที่เคยเปนเรื่อยมาจนกระทั่ง
ปจจบัุน ไมมีใครกลาเปนกลาตายตัดหัวธรรม ดวยการยอมรับความจริง แมไปฉกไป
ลักเขามาหยกๆ เวลาถูกจบัตัวไดก็แกตัววา “เขาหาวา” คนเราถารับความจรงิแลวจะ
วา “เขาหาวา....” ไปทําไม! ขายตัวเปลาๆ ! แมคนติดคุกติดตะรางลองไปถามดูซิวา 
“นี่เปนอะไรถึงตองมาติดคุกติดตะรางละ?” ตองไดรับคําตอบวา “เขาหาวาผมลัก
ควาย” เปนตน เม่ือถามกลับวา “เราไมไดลักควายของเขาจริงๆ หรือ?” “ลักจริงๆ” 
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แนะ! ลักจริงๆ ทําไมบอก “เขาหาวา....” ทั้งนี้เพราะไมยอมรับความจริง เนื่องจาก
ความเห็นแกตัว กลัวเสียเกียรต ิขายข้ีหนา วาเปนคนเลวทรามหยามเหยียด อายเพ่ือน
มนุษยนั่นแล แตการพูดโกหกไมยอมรับความจริงซึ่งเปนความผิดสองซ้ํานั้น ไมพึง
เฉลียวใจและอายบาง ความเปนมนุษยผูดีจะไดมีทางกระเตื้องขึ้นมาบาง 
 เหลานี้เปนเรื่องของกิเลสความเห็นแกตัว เห็นแกได จึงทําใหหมดยางอายโดย
สิ้นเชิง สิ่งเหลานี้เปนของสกปรกเลวทรามในวงผูดีมีศีลธรรมในใจ ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิง
กดถวง เปนสิ่งทําลายจิตใจและทําลายสมบัติของเพื่อนมนุษยดวยกัน สิ่งสกปรกรก
รุงรังเหลานี้ ผูมีจิตใจใฝตํ่าชอบมันอยางย่ิง ทั้งที่มันใหโทษมากไมมีประมาณ มีมากมี
นอยก็ทําความกระทบกระเทือน และทําความฉิบหายแกผูอ่ืนไมสงสัย 
 จึงขอต้ังปญหาถามตัวเองเพ่ือเปนขอคิดวา “เหลาน้ีหรือท่ีวาโลกเจรญิ?”
เจริญดวยสิ่งเหลานี้หรือ? อันน้ีหรือท่ีเรียกวา “เชิดชูกันและกัน และเชิดชูโลกให
เจริญ?” 
 คําตอบ “จะเชิดชูโลกอยางไร เวลานี้โลกกําลังรอนเปนฟนเปนไฟ ยังไมทราบ
วามันกดถวงอยูหรือ? น่ัน! สวนศาสนามีบทใดบาทใดท่ีสอนใหโลกเบียดเบียนกัน ให
เกิดความเดือดรอนวุนวายแกกัน เพียงสังเกตตามความรูสึกธรรมดาก็ไมปรากฏเลย” 
 ทีน้ีทํา “โอปนยิโก” นอมขางนอกเขามาขางในเพ่ือใหเกิดประโยชน ไมเสียหาย
ไปเปลา” การแสดงธรรมมีทั้งขางนอกขางใน ขอสําคัญก็ใหนอมเขามาเปนสาระสําหรับ
เรา  
 การแสดงน้ันก็เพ่ือแยกขางนอกใหดูเสียกอน แลวยอนเขามาขางใน เวลาน้ีขาง
ในของเราเปนอยางไรบาง? “สวัสดีมีชัยอยูหรือเปนประการใดบาง?” “เวลาน้ีกิเลส
ประเภทตางๆ ท่ีเปนเจาอํานาจกดถวงจติใจเรามีบางไหม? โลกแหงขันธ และระหวาง
ขันธกับจิต สวัสดีมีชัยอยูหรือ? ไมกดถวงใจของผูเปนเจาของขันธหรือ? 
 จงดูใหดีดวยสติ พิจารณาดวยปญญาอยางรอบคอบ ขณะใดที่สติปญญา
ประลาตไปจากใจ ขณะนั้นแลเราไดรับความทุกขความเดือดรอน เพราะถูกกดถวงย่ํายี
โดยอาการตางๆ ของกิเลสท้ังหลาย ขณะใดมีสติปญญารักษาใจไมเผลอตัว แมสติ
ปญญาจะยังไมเพียงพอกับความตานทาน หรือปราบปรามสิ่งเหลานั้นใหหมดไป เราก็
ยังพอยับยั้งได ไมทุกขถึงขนาด หรือไมทุกขเสียจนเต็มเปา ยังพอลดหยอนผอนเบากัน
บาง ยิ่งมีสติปญญาพอตัวแลว ไมมีกิเลสตัวใดที่จะมาเปนขาศึกตอใจไดเลย! พอขยับ
ตัวออกมาก็ถูกปราบเรียบในขณะน้ัน 
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 นี้แลผูมีธรรมครองใจเปนอยางนี้ ใจเปนอิสระเพราะธรรมครองใจ ใจมีความ
สงบสุขไดเพราะการรักษาใจดวยธรรม ตลอดถึงความหลุดพนจากความกดถวงทั้ง
หลายโดยประการทั้งปวง ก็เพราะการปฏิบัติธรรม เพราะรูธรรม เพราะเห็นธรรม
ประจักษใจไมสงสัย ลูบๆ คลําๆ ดังที่เคยเปนมาในขั้นเริ่มแรก 
  ธรรมอยูในสถานท่ีใด ตองเย็นในสถานท่ีน้ัน ธรรมอยูที่ใจ ใจยอมชุมเย็นผาสุก
ทุกอิริยาบถไมมีส่ิงรบกวน เม่ือจิตกาวเขาถึงข้ันธรรมเปนใจ ใจเปนธรรม ย่ิงเย็น ไม
มีกาลสถานท่ีเขามาเก่ียวของเลย เย็นเต็มที่เต็มฐาน ก็คือใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ น่ัน
แล 
 เราคิดดูซิ ธรรมบทใดแงใดท่ีทําความกดถวง ทําโลกใหมีความทุกขความเดือด
รอน ไมปรากฏแมแตนิดหนึ่ง! การทําใหเราและโลกเดือดรอนวุนวายระสํ่าระสายจน
แทบไมมีที่ปลงวาง ก็เพราะมันมีแตเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปนเจาการ! 
 ผูปฏิบัติทั้งหลายที่มีสติปญญาประคองตัว กิเลสแสดงออกมามากนอยยอม
ทราบทันที และเร่ิมแกไขถอดถอนไมนอนใจ จนไมมีอะไรแสดงแลวก็อยูเปนสุข ดัง
ปราชญวา “ฆากิเลสไดแลวอยูเปนสุข” ถาพลิกกลับก็วา “ฆากิเลสไมไดยอมเปนทุกข 
ทั้งอยูทั้งไป ทั้งเปนทั้งตาย!” ฉะนั้นพวกเราตองสรางสติปญญาใหดี เพื่อตอสูกิเลสที่มี
อยูภายในตัว จงระวังอยาใหมันกลอมเสียหลับท้ังคืนท้ังวัน ท้ังยืนเดินน่ังนอน ใหมีเวลา
ต่ืนบาง ใหมีเวลาตอสูกับเขาบาง ถามีการตอสูกัน คําวา “แพ ชนะ” ก็จะปรากฏขึ้นมา 
ไมหมอบราบเสียทีเดียว เพราะไมมีการตอสู มีแตหมอบราบ และเชื่อมันไปหมด กิเลส
วายังไงเชื่อไปหมด หากมีการตอสูบาง ก็มีแพมีชนะสับปนกันไป ตอไปก็ชนะเรือ่ยๆ 
ชนะไปเรื่อยๆ และชนะไปเลย ใจเปนอิสระเต็มภูม!ิ 
 น่ีอํานาจแหงศาสนธรรมท่ีผูนํามาปฏิบัติเปนอยางน้ี! เปนที่เชื่อใจ เปนท่ีแนใจ
ได ไมมีอะไรที่จะแนใจไดยิ่งกวาศาสนธรรม ถาเราปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถเราก็
เชื่อใจเราได เมื่อบรรลุถึงขั้น “จิตบริสุทธ์ิ” แลวก็แนนอนตลอดเวลาไมสงสัย ไมอยาก
ไมหิวโหยกับอะไรทั้งนั้น ไมอยากรูไมอยากเห็น ไมอยากศึกษากับใครๆ วานาจะเปน
อยางน้ัน นาจะเปนอยางนี้ อยากรูน้ันอยากรูน้ี เพ่ือน้ันเพ่ือน้ีอีกตอไป! 
 รูทุกส่ิงทุกอยางอยูภายในใจ เมื่อเต็มภูมิความรูความเห็นแลว ก็ไมอยากไมหิว
โหย ไมมีอะไรรบกวนใจก็แสนสบาย ขอใหพากันนําธรรมนี้ไปปฏิบัติรักษาตน อยูสถาน
ที่ใดไปสถานที่ใดจงทราบเสมอวา ความผิดถูกช่ัวดีน้ันอยูกับเรา การละวางในส่ิงท่ีควร
ละวาง และการสงเสริมสิ่งที่ควรสงเสริม ก็อยูที่ตัวของเรา ไปไหนใหมีวัด อยาให
ปราศจากวัด อยางทานอาจารยฝนทานเคยวา “วัดท่ีน่ัน วัดท่ีน่ี วัดอยูภายในใจ” 
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 ทานพูดถูก ใหมีวัดอยูภายในจิตใจเสมอ คือ “วัตรปฏิบัติ” มีสติ ปญญา 
ศรัทธา ความเพียร ใครควรดูเหตุดูผลอยูเสมอ เวลานั่งรถไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆ ใครจะ
วาบาวาบอก็ตาม ขอสําคัญผูรับผิดชอบเราน้ีคือเราเอง อยาเปนบาไปกับเขาก็แลวกัน 
ถาเราไมเปนบาเสียอยางเดียว คนเปนรอยๆ คนจะมาติเตียนหรือกลาวตูวาเราเปนบา
เปนบอ คนรอยๆ คนน้ันนะมันเปนบากันท้ังน้ันแหละ! เราไมเปนบาเสียคนเดียวเราก็
สบาย 
 น่ีแหละเปนคติหรืออุดมการณอันสําคัญ ฟงแลวจงพากันนําไปประพฤติปฏิบัต ิ
เวลาถูกใครวาอะไรก็ใหคํานึงถึงพระพุทธเจา อยาไปโกรธไปเกร้ียวใหเขา ความโกรธให
เขาก็คือไฟเผาตัว ความไมพอใจใหเขาก็คือไฟเผาตัวไมใชเผาที่ไหน มันเผาท่ีน่ีกอนมัน
ถึงไปเผาท่ีอ่ืน ใหระมัดระวังไฟกองนี้อยาใหเกิด!  
 เราจะไป “สุคโต” นั่งรถนั่งราไปก็สุคโตเรื่อยไป น่ังในบานก็สุคโต อยูก็สบาย 
อยูท่ีไหนก็สบาย เวลาตายก็เปนสุข ไมวุนหนาวุนหลังด้ินพลานอยูราวกับลิงถูกลูกศร 
ซึ่งดูไมไดเลยในวงปฏิบัต ิ
 ฉะนั้นจงระวังไวแตบัดนี้ ปฏิบัติใหเต็มภูมิแตบัดนี!้ คําวา “อาชาไนย” หรือ 
“ราชสีห” จะเปนใจของเราผูปฏิบัติเสียเอง! 

เอาละ การแสดงธรรมก็พอสมควร! 


