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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

จิตวุนวาย 
 
 คนท่ีมีนิสัยวาสนาพรอมแลว คือจําพวก “อุคฆฏิตัญ”ู เชนพระยสกุลบุตร 
และพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน เปนตน นี่คือทานผูที่เปน “อุคฆฏิตัญู” ซึ่งคอยจะรู
จะเขาใจในธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานไดอยางรวดเร็วกวาทุกๆ จําพวกที่เปน
เวไนยชน ที่ควรจะรูหรือบรรลุธรรมตามศาสนธรรม 
 พระยสกุลบุตร อยูในบานอยูไมได เม่ือถึงกาลแลวบนวา “วุนวายๆ,ขัดของๆ” 
จนถึงกับออกจากบานหนีไปในเวลาเชาตรู โดยไมมีจุดหมายปลายทางวาจะกลับมาอยู
บานอีกหรือไมกลับ เพราะความขัดของวุนวายภายในใจ พอดีไปพบพระพุทธเจาซึ่ง
กําลังทรงจงกรมอยูขางทางที่พระยสกุลบุตรเดินผานไป พระองคจึงรับสั่งวา “มาท่ีน่ี ที่นี่
ไมยุงไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ท่ีน่ีแสนสบาย เธอจงเขามาหาเราที่นี่” 
 พระยสกุลบุตรเขาไป ก็ประทานพระโอวาท จนสําเร็จมรรคผลขึ้นในขณะนั้น
อยางรวดเร็ว 
 ถาอยางน้ีก็เหมือนงายๆ งายนิดเดียว และงายจนอาจลืมความทุกขความลําบาก
ของผูเปนศาสดา ซึ่งไดสลบไสลไปถึงสามครั้ง กอนไดตรัสรูธรรมนํามาสอนโลกที่มี
นิสัยมักงายเปนเจาเรือน พระยสกุลบุตรน้ันเหมือนกับคนเปนโรคซ่ึงคอยรับยาอยูแลว 
ยาก็พรอมท่ีจะยังโรคใหหายอยูดวย พอรับประทานยาเขาไป โรคก็หายวันหายคืนและ
ระงับดับไปโดยลําดับจนหายขาด ไมยากอะไรเลย! ถาเปนอยางน้ีหมอก็ไมตองเรียน
มากมายนัก คนไขก็ไมตองเปนทุกขเดือดรอนและทรมานไปนาน พอเปนข้ึนหมอใหรับ
ประทานยาก็หายไปเลย 
 น่ีถาเราพูดข้ันงายก็เปนอยางน้ี แตพึงทราบในหลายแงของโรคที่เกิดและฝงกาย
ฝงใจในมวลสัตว วามีประเภทตางๆ กัน ทั้งรักษายากทั้งรักษางาย เพราะมิใชโรคหวัด
แตอยางเดียว พอจะนัดยาแลวก็หายไปเลยอยางน้ัน 
 อีกข้ันหน่ึงก็หนักลงไปกวาน้ี หนักลงไปเปนขั้นๆ จนถึงขนาดท่ีกิเลสไมฟง
เสียงธรรม โรคไมฟงยา ธรรมจะดี ยาจะดีวิเศษวิโส พระพุทธเจา พระอรหันต และ
หมอ จะมีความรูดีเชี่ยวชาญฉลาดขนาดไหน มันก็เขากันไมไดกับกิเลสและโรคชนิดไม
รับยารับธรรม สุดทายก็ตองปลอยไปตามบุญตามกรรมไมมีใครชวยไวได นอกจาก “กุ
สลา ธมฺมา” ท่ีเช่ือถือกันวารับไดท้ังคนตายคนเปนไมเลือกหนา จนพระที่มุงตอ 
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“ธรรมาภิสมัย” ยุงแทบเปนแทบตายเพราะหาเวลาบําเพ็ญ ไมยุงกับ กุสลา ธมฺมา 
มาติกาบังสุกุล แทบเปนลมตาย 
 จิตของสัตวโลกท่ีมีกิเลสเคร่ืองวุนวายสับสน ก็มักเปนกันอยางน้ีแตไหนแต
ไรมาตําหนิกันไมลง เพราะตางคนตางมี 
 โรคที่คอยรับยาคือธรรมอยูแลว เชนประเภท “อุคฆฏิตัญ”ู ถัดลงมาคือ “วิปจิ
ตัญ”ู และถัดลงมาประเภท “เนยยะ” ท่ีพอแนะนําส่ังสอนหรือพอฉุดลากกันไปได ดัง
เราท้ังหลายท่ีไดพากันอุตสาหพยายามตะเกียกตะกายดวยวิธีตางๆ หลายคร้ังหลายหน 
บําเพ็ญและฟงการอบรมซ้ําๆ ซากๆ ไมลดละทอถอย ธรรมก็คอยๆ หยั่งเขาถึงใจ ๆ 
เมื่อรับธรรมดวยการปฏิบัติบําเพ็ญไมหยุดไมถอย ธรรมก็เขาถึงใจและหลอเลี้ยงใจให
ชุมช่ืนเบิกบานดวยคุณธรรมในอิริยาบถตางๆ กิเลสท้ังหลายภายในใจท่ีเคยหนาแนน ก็
คอยๆ จางออกไป เบาบางลงไป ใจคอยดีดตัวขึ้นสูธรรม นําความสุขเขาไปหลอเล้ียง
น้ําใจไมขาดสาย ราวกับนํ้าซับนํ้าซึมไหลรินเย็นฉํ่าอยูตลอดเวลา ความหวังท้ังหลายก็
คอยเต็มต้ืนข้ึนมาเร่ือยๆ 
 ความจริงธรรมมีมากเพียงไร อํานาจใจก็มีมาก กิเลสก็มีอํานาจนอยลง ถา
ธรรมไมมีเลย กิเลสก็มีอํานาจเต็มที ่อยากแสดงอํานาจอยางไรก็แสดงออกมาอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ความเดือดรอนจึงมีมาก เพราะกิเลสมีมากและมีอํานาจมาก กอความ
เดือดรอนใหแกโลกไดมาก เม่ือธรรมแทรกซึมเขาถึงใจมากนอย กิเลสก็คอยออนกําลัง
ลงไป ธรรมก็มีอํานาจมากขึ้นไปโดยลําดับๆ 
 ฉะน้ันการปฏิบัติธรรมจึงมีความจาํเปนอยางย่ิง ที่จะพยายามใหธรรมเขาสูใจ
อยางสมํ่าเสมอ ไมวาจะอยูในสถานที่ใดๆ ควรมีธรรมเปนสรณะ เปนที่ยึดเหนี่ยวใจอยู
เสมอ เพราะกิเลสไมไดมีกาล ไมมีสถานท่ี เวลํ่าเวลา อดีต อนาคต ไมขึ้นอยูกับสิ่งใดทั้ง
ส้ิน แตข้ึนอยูกับการผลิตการกระทําของมันเทาน้ัน อยูไหนกิเลสก็สรางตัวใหเปนปก
แผนม่ันคงบนหัวใจของสัตวโลกไมเวนวันเวลาเลย กิเลสจึงไมมีขาดแคลนบนหัวใจสัตว
แตไหนแตไรมา 
 ถาเราไมระมัดระวังตัว มันตองผลิตผลออกมาเร่ือยๆ ใหไดรับความทุกขความ
ลําบากไมมีส้ินสุดจดุหมายปลายทางเลย ความหวังในสิ่งที่พึงใจของสัตวโลก ก็มีแตนับ
วันเลือนรางหายไป เพราะกิเลสที่ตนผลิตขึ้นลบลางไปเสียหมด 
 การส่ังสมธรรม การประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งเปนคูแขงหรือเครื่องปราบปราม
กิเลส จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับเราผูมีความหวังประจําใจ และตองการความสงบรมเย็น
เปนมิ่งขวัญของใจ ตลอดหนาท่ีการงานท่ีเปนไปเพ่ือความราบร่ืนดีงามสมํ่าเสมอและ
ผลที่พึงพอใจ ตองอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบัติทางดานศีลธรรม เมื่อธรรมเขาสู
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จิตใจมากนอย ใจก็คอยๆ เกิดความย้ิมแยมแจมใส มีรัศมีแพรวพราว เพราะมี
ความสงบรมเย็นภายในตัวเปนพ้ืนฐานแหงธรรม พรอมกับเห็นคุณคาแหงใจและคุณ
คาแหงความพากเพียรไปโดยลําดับ ธรรมเปนสมบัติท่ีจําเปนสําหรับผูตองการความ
สุขความเจริญท้ังภายในและภายนอกโดยท่ัวกัน จึงควรอบรมศีลธรรมใหมีข้ึนภาย
ในจิตใจอยาไดลดละปลอยวาง แมจะยากแสนยาก ลําบากกายใจเพียงไร ก็ควรทํา
ความดีเปนคูเคียงกันไป จะเปนผูสมหวังทั้งเบื้องหลังเบื้องหนา ไมขาดทุนสูญดอกไป
เปลาจากความเปนมนุษย 
 ความยากลําบากเราไมตองยึดมาเปนอุปสรรค ท่ีเคยไดอธิบายมาหลายคร้ัง
หลายหนแลว การแกกิเลสจะไมยากไดอยางไร เพราะกิเลสมันกอตัวและแสนเหนียว
แนนมาแตเมื่อไรไมมีใครทราบไดเลย และไมทราบจนกระทั่งปูยาตายายของมันคือ
อะไร โคตรแซของกิเลสคืออะไร ไมทราบไดเลย ทราบไดแตเพียงวา มันเปนโคตรแซที่
เหนียวแนนแสนเอาเปรียบสัตวโลกมาเปนประจํา ไมยอมเสียเปรียบใครอยางงายๆ 
เลยแตไหนแตไรมาเทานั้น ฉะน้ันจงพากันผูกอาฆาตมันใหถึงใจทีเดียว 
 เราจะทําลายกิเลสซ่ึงฝงรากฐานลงอยางลึกทะลุข้ัวหัวใจ จะทําลายเอาอยางใจ
คิดใจหวัง ใหงายอยางปอกกลวยมันเปนไปไมได เพราะกิเลสไมใชกลวยพอท่ีจะปอก
แลวเอามารับประทานเลยอยางน้ันได ผูปฏิบัติธรรมจึงตองเปนผูมีหลักใจแนนหนามั่น
คง มีความมุงม่ันเปนตน น่ีคือคนมีหลักใจหรือใจมีหลัก ใจหนักแนน พูดงายๆ มี
เหตุมีผลประจําใจเสมอ เปนเครื่องบังคับใหใจดําเนินตาม หรือเดินตามเหตุผลที่
พิจารณาเห็นวาถูกตองแลวน้ันๆ เมื่อใจดําเนินตามหลักของเหตุผลอยูโดยสม่ําเสมอ 
ความเคยชินของใจก็มีดวย สิ่งที่จะมากอกวนจิตใจใหไดรับความทุกขความลําบาก ก็จะ
มีนอยลงเปนลําดับดวย ไมกําเริบเสิบสานดังท่ีมันมีอํานาจสังหารโลกใหยอยยับทางจิต
ใจ และศีลธรรมอยูในทามกลางที่ใครๆ ก็วา “โลกเจริญๆ” อยูเวลาน้ีแบบไมลืมหูลืมตา 
ดังผูเทศนอยูเวลานี้เองซึ่งกําลังมืดบอดเต็มที ่
 น่ีแหละท่ีทานสอนใหไปอยูปา หาที่สงบสงัดดังที่พระทานอยูกันเรื่อยมา เชน
พระในครั้งพุทธกาลมีจํานวนมากมายที่มุงตอแดนพนทุกข ไดประพฤติปฏิบัติตนดวย
วิธีท่ีไดกลาวมาน้ี องคน้ันสําเร็จมรรคผลอยูท่ีปาน้ัน องคน้ีบรรลุธรรมอยูท่ีภูเขาลูกน้ัน
เรื่อยมาโดยลําดับ ขาวของทานมีแตขาวดีวิเศษวิโส บทขาวของเรามีแตความโลภโกรธ
หลงเต็มตัว แทบเคล่ือนยายตัวไปไมได เพราะมันหนักส่ิงเหลาน้ีเหลือประมาณเกินกวา
จะหาบหามไปได 
 ถาดเูผินๆ แบบคนขี้เกียจทั้งหลายสมัยจรวดดาวเทียม ก็เหมือนทานลางมือ
เปบเอา ๆ งายเหลือเชื่อ ของคนสมัยท่ีไมอยากเช่ือใคร นอกจากเช่ือตัวผูเดียวท่ีกําลัง
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จะพาจมลงเหวลึกทั้งเปนๆ อยูทุกขณะไมมีขอบเขตอยูแลว แตเหตุคือการบําเพ็ญของ
ทาน ทานสละเปนสละตายมาแทบทุกองค ไมวาจะออกมาจากสกุลใดๆ เมื่อไดมุงหนา
มาประพฤติปฏิบัติธรรม ดวยความเช่ือความเล่ือมใสตอพระโอวาทคําส่ังสอนของพระ
พุทธเจาแลว ตองเปนผูเปล่ียนเคร่ืองแบบใหมเสียท้ังหมด จริตนิสัยใจคอที่เคยเปน
อะไรบาง ซึ่งไมดีไมงามมาแตกอน ทานพยายามสลัดปดท้ิงหมด เหลือแตนิสัยดี
ประจําเพศความเปนนักบวช ที่กลาหาญตอความเพียรเพื่อแดนพนทุกขโดยถายเดียว 
ทานพยายามดําเนินตามหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนเทาน้ัน 
 เอา! หนักก็หนัก,เปนก็เปน, ตายก็ตาย, อดก็ยอมอด อ่ิมก็ยอมรับวาอ่ิม ขอให
ไดบําเพ็ญธรรมเพ่ือความพนทุกขสมความมุงหมายก็เปนท่ีพอใจแลว สาวกทานดําเนิน
อยางน้ี แลวก็ถายทอดขอปฏิบัติปฏิปทาเคร่ืองดําเนินอันดีงามน้ันมาจนถึงพวกเรา ซึ่ง
เปนปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ําเสมอควรแกมรรคผลนิพพาน และเปนปฏิปทาที่
สามารถแกกิเลส ถอดถอนกิเลสทุกประเภทออกจากใจไดโดยสิ้นเชิงไมสงสัย ไมวากาล
ใดสมัยใด เมื่อผูปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองคทรงสอนไวแลว ตองไดผลเปนที่พอใจ
โดยลําดับทุกยุคทุกสมัย เพราะ “สวากขาตธรรม” ไมข้ึนกับโลกกับสมัย แตข้ึนกับความ
จริงอยางเดียว 
 คําวา “ท่ีน่ันวุนวาย ท่ีน่ีวุนวาย” จะหมายถึงอะไร? ถาไมหมายถึงใจตัวกอเหตุน้ี
เทานั้นพาใหเปนไปตางหาก สถานท่ีเขาไมไดวุนวาย นอกจากใจเปนผูวุนวายแตผู
เดียว ดินฟาอากาศเขาไมไดวาเขาเปนทุกขเปนรอนและวุนวายอะไร ถาดูแบบนัก
ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมอยางจริงใจ จะเห็นแตใจดวงเดียวนี้เทานั้นดิ้นรนวุนวายอยูตลอด
เวลา ย่ิงกวาหางจ้ิงเหลนขาด (หางจิ้งเหลนขาดมันดิ้นริดๆ) สถานท่ีใดก็เปนสถานท่ีน้ัน
อยูตามสภาพของเขา ผูท่ีวุนวายก็คือหัวใจทีเ่ต็มไปดวยกิเลสเคร่ืองกอกวนใหวุนวาย
น้ันเอง ข้ึนช่ือวา “กิเลส” แลว ทุกประเภทตองทําคนและสัตวใหอยูเปนปกติสุขไดยาก 
ตองลุกล้ีลุกลนกระวนกระวายสายแสไปตามความผลักดันของมันมากนอยอยูน่ันเอง 
 ที่พระพุทธเจาทานวา “จงมาสูสถานท่ีน้ี ท่ีน่ีไมวุนวาย!” คือพระองคไมวุนวาย 
พระองคไดชําระความวุนวายหมดแลว บรรดาสิ่งที่ทําใหวุนวายภายในพระทัยไมมี
เหลือแลว สถานท่ีน้ีจงึไมวุนวายไมขัดของ 
 “ยสกุลบุตร” ถาพูดถึงชื่อ ก็วา “ยส” เขามาน่ี ท่ีน่ีไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ที่นี่ไม
เศราหมองขุนมัวไปดวยตมดวยโคลนคือกิเลสโสมมตางๆ แตครั้งนั้นพระพุทธเจาจะ
ทรงทราบชื่อทราบนามของเขาหรือไมก็ตาม ก็หมายเอาผูน้ันน่ันแหละ เมื่อเราทราบชื่อ
ของทานแลวก็ถือเอาความวา สถานท่ีน้ันก็คือสถานท่ีบําเพญ็เพ่ือความไมวุนวายน่ันเอง 
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สถานที่ที่พระพุทธเจาประทับอยูเวลานั้น ก็เปนสถานท่ีท่ีฆากิเลส ทําลายกิเลสทั้งมวล 
ไมใชเปนที่สั่งสมกิเลส เปนสถานท่ีไมวุนวายกับอะไรบรรดาขาศึกเคร่ืองกอกวน จึงทรง
เรียกพระยสเขามาวา 
 “มาท่ีน่ี ที่นี้ไมยุงเหยิง ท่ีน่ีไมวุนวาย ท่ีน่ีไมเดือดรอน” ท่ีน่ีเปนท่ีอบรมส่ังสอน
ธรรมเพื่อแกความเดือดรอนวุนวายภายในใจโดยตรง จนยสกุลบุตรไดบรรลุธรรมเปน
ท่ีพอใจในท่ีน้ัน 
 ท่ีน้ันควรเปนเคร่ืองระลึก ใหเราทั้งหลายไดคิดถึงเร่ืองความวุนวายวา มันอยู
ในสถานท่ีใดกันแน? ถาไมอยูในหัวใจน้ีไมมีในท่ีอ่ืนใด เม่ือความวุนวายท่ีกอกวนอยู
ภายในใจระงับดับลงไปแลว ดวยความประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่อันเหมาะสม 
ความสงบเย็นใจก็เกิดข้ึน ไปท่ีใดอยูท่ีใดก็ไมวุนวาย เม่ือหัวใจไมวุนวายเสียอยาง
เดียว อยูท่ีไหนก็อยูเถอะไมวุนวายท้ังส้ิน สบายไปหมด! จะอดบางอ่ิมบางก็สบาย 
เพราะใจอิ่มธรรม ไมหิวโหยในอารมณเคร่ืองกอกวนใหวุนวาย เราสังเกตดูเผินๆ ก็ 
พอทราบได ดวยอาการท่ีแสดงออกของสัตวและบุคคล ในเวลามีความทุกขเขาทับถม
มากนอย เฉพาะอยางย่ิงขณะจะตายสัตวจะดิ้นรน คนจะอยูเปนปกติสุขไมได ตอง
กระวนกระวายทิ้งเนื้อทิ้งตัว จนไมมีสติประคองใจ กระทั่งตายไป 
 ฉะนั้นจึงมีใจดวงเดียวเปนตัวกอเหตุใหเกิดความวุนวาย แตใจนั้นมีสิ่งที่พาให
กอเหตุ ไมใชเฉพาะใจเฉยๆ จะกอเหตุข้ึนมาอยางด้ือๆ ส่ิงท่ีแทรกสิงอยูน้ันคือส่ิงวุน
วายหรือตัววุนวาย เมื่อเขาไปสิงในจิตใจของผูใด ผูน้ันก็ตองวุนวายไปดวยมัน การแก
กิเลสคือธรรมชาติท่ีทําใหวุนวายน้ี จึงแกลงที่ใจดวยขอปฏิบัติ เชน ทานสอนให
กําหนด “พุทโธ,ธัมโม,สังโฆ” เปนเครื่องบริกรรม หรือกําหนด “อานาปานสติ” เปน
อารมณ เพื่อใจไดรับความสงบระงับในข้ันเร่ิมแรก ซึ่งเปนธรรมเครื่องระงับความวุน
วาย ตอไปก็ตามดูใจวามันวุนวายกับเร่ืองอะไร? น่ีคือข้ันเร่ิมแรกท่ีปญญาจะเร่ิม
ออกกาวเดินเพ่ือคนหาสาเหตุ คือตัวกิเลสท่ีทําใหใจวุนวายไมหยุดหยอน จนกวาจะรู
เรื่องของมันไปโดยลําดับ ไมยอมถอยทัพกลับแพขาศึก ตัวแทรกซึมกอกวนทีแ่อบซอน
อยูภายในจิต 
 เชนใจวุนวายกับเร่ืองรูป รส กล่ิน เสียง เครื่องสัมผัส ซ่ึงเขาใจวาอันน้ันดี อันน้ี
ช่ัว อันน้ันเปนอยางน้ัน อันน้ีเปนอยางน้ี ดวยความสําคัญตางๆ ปญญา พิจารณาคลี่
คลายดูใหเห็นตามความเปนจริงในส่ิงน้ันๆ แลวยอนเขามาดูจิตใจผูมีความสําคัญ
ม่ันหมายในส่ิงน้ันๆ วาเปนน่ันเปนน่ี จนเกิดความวุนวายข้ึนภายในตัว ใหเห็นชัดเจน
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ท้ังภายในภายนอก ใจก็สงบระงับลงไปได เปนอรรถเปนธรรม พอมีท่ีผอนคลายหาย
ทุกขไปไดไมรุนแรง 
 การแกความวุนวายแกตรงท่ีความวุนวายมีอยู คือใจน่ีเอง แกไมหยุดไมถอย ใจ
จะฝนเราไปที่ไหน จะตองสงบระงับความกําเริบลงจนไดไมเหนือธรรมเครื่องฝกทรมาน
ไปได ปราชญทานเคยฝกทรมานจนเห็นผลมาแลว จึงไดนําอุบายวิธีน้ันๆ มาสอนสัตว
โลกเชนพวกเรา ชาวปฏิบัติธรรมทางใจ 
 อยาลืม! อยาหนีจากจุดน้ี! “วัฏจักร” ก็คือจิต เร่ืองเกิดเร่ืองตาย เร่ืองทุกข
ลําบากท้ังหมด คือจิตเปนสําคัญ เอา! เอาลงที่นี่เลย! ตัวน้ีเปนตัวกอเหตุ คําวา “คือ
จิตนี้” ก็คือกิเลสมีอยูในจิตน่ันเอง จิตยังสํารอกปอกกิเลสออกไมไดหมด จึงตองมี
เรื่องไมพึงปรารถนาเกิดขึ้นภายในจิตอยูเสมอ ทั้งๆ ที่ไมตองการใหมันเกิดแตมันก็เกิด 
เพราะธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น ทางเดินของมันอยูที่นั่น จึงลบลางไมไดดวย
ความสําคัญ ดวยความตองการเฉยๆ 
 แตตองลบลางดวยการปฏิบัติ กําจัดส่ิงน้ันๆ ดวยเหตุผลที่ควร ไดแกอรรถ
ธรรมน่ีแหละเปนหลักใหญ เอา! บําเพ็ญลงไป คําวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” “ตน
เปนที่พึ่งของตน” ดังที่เคยแสดงแลว ใหเดนภายในใจและความสามารถของเราเอง 
อยาหวังพ่ึงใครอ่ืนอันเปนการออนความสามารถไมฟตตัวใหเขมแข็ง ดังธรรมทาน
สอน 
 มนุษยเราเกิดมาชอบอาศัยผูอ่ืนอยูเปนนิสัย อะไรๆ ตองพึ่งผูอื่น อาศัยผูอ่ืน ต้ัง
แตเล็กจนโต ราวกับไมมีแขงมีขาไมมีมือมีเทา ไมมีสติปญญาใดๆ เลย มีแตปากกับ
ทอง เวลาเขาจนตรอกจนมุมไมมีผูอาศัยจะไมจมไปละหรือ? ฉะนั้นเราเปนนักปฏิบัติ
ธรรม ตองหัดพึ่งตัวเองตามหลักธรรมที่สอนไว จะเปนผูไมจนมุมในเวลาจําเปน 
พยายามสราง “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ข้ึนในตัว สติไมมีพยายามสรางใหมี ปญญาไม
มีพยายามสรางใหม ี ความข้ีเกียจพยายามปราบปรามมันลงไปใหส้ินซาก อยาใหมากีด
ขวางลวงใจอีกตอไป ความขยันผลิตขึ้นมาดวยความมีเหตุมีผล เมื่อมีเหตุมีผลความ
ขยันมันเกิดข้ึนไดเอง 

ความข้ีเกียจข้ีครานน้ี เราเคยไดเงินหมื่นเงินแสนเงินลานจากมันบางไหม? ถา
เราสรางโลกดวยความข้ีเกียจ จะเปนคนม่ังมีไดไหม? ความโงมันจะทําใหคนฉลาด
แหลมคมไดไหม? คนโงจะทําอะไรใหสําเร็จลุลวงไปดวยความนาชมมีไหม? ความโง 
ความข้ีเกียจออนแอนําหนา ทําอะไรทันเขาไหม? ความโง ความข้ีเกียจ เมื่อไดเขาเปน
อันเดียวกันแลวทําอะไรไมสําเร็จ ท่ีสําเร็จของมันคือบนหมอน “กอนแลวนิน กินแลว
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นอน!” อยูน่ันแล นี่แหละโทษของมันเปนอยางนี ้แตคุณของมันยังมองไมเห็น อาจเปน
เพราะขรัวตาเรียนนอยจึงไมอาจรูเทาทันมัน จึงขอมอบใหผูเรียนมากนําไปวินิจฉัยเอง
จะเหมาะสมกวา 
 ที่ตองการเห็นอรรถเห็นธรรม เห็นความจริงของศาสนธรรมซึ่งมีอยูภายในใจ
เรา ดังที่พระพุทธเจาไดทรงสอนไว เราจะทําวิธีไหน? จะนําความขี้เกียจขี้ครานนี้เขามา
เปนผูนําทางเหรอ? หรือจะเอาความโงเขามาเปนเครื่องบุกเบิกทาง นอกจากมันจะเพิ่ม
ความขี้เกียจและความโงขึ้นอีก หาอะไรเปนชิ้นเปนอันบางไมไดเทานั้น ไมมีอยางอื่นจะ
เปนสารคุณของทั้งสองสิ่งนี้ 
 เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแกสิ่งทั้งสองนี้ได จะตองพยายามผลิตสิ่งนั้นขึ้นมา ความ
ฉลาดผลิตได ความพยายามคิดอานไตรตรองอยูเสมอ เปนสิ่งที่ผลิตไดทําไดไมสุด
วิสัยมนุษยเรา ทีแรกตองพยายามพาคิดพาคนไปกอนเพราะยังไมเห็นผล ก็ยังไมมี
กําลังใจดูดดื่มในงานคิดคนไตรตรองเปนธรรมดา จนกวาผลปรากฏข้ึนมาแลว เรื่อง
ความอุตสาหพยายาม ความบึกบึน ความเช่ือความเล่ือมใส ความดูดดื่มภายในจิต จะ
เปนไปเอง เพราะผลเปนเครื่องดึงดูดใหเปนไป 
 จงนําสติปญญาแกลงที่นี ่ กิเลสมันอยูท่ีใจ อยาไปคาดไปหมายท่ีโนนท่ีน่ี เปน
ความผิดทั้งนั้น กิเลสตัวพาเปนพาคาดพาหมายเราไมดูมัน คาดวาที่นั่นจะด ี ที่นี่จะดี 
ที่นั่นจะเปนสุข ท่ีน่ีจะสบาย ลวนแตมันหลอกเรา เม่ือไปแลวก็อยางวาน่ันเอง เพราะ 
“ตัวน้ี” มันรอน ไปไหนๆ ก็ตองรอน ตัวนี้มันทุกข ไปไหนๆ ก็ทุกข ถาไมดูตัวมันกอ
ทุกขกอเหตุกอความวุนวายอยูเสมอภายในใจน้ี จะไมเห็นที่จอดแวะ จะไมเห็นที่แกไข 
จะไมเห็นที่ระงับดับมันลงไปไดเลย ความสงบสุขความเย็นใจจะไมปรากฏ ถาไมระงับ
ดับลงที่นี่ ดวยการพิจารณาที่นี ่แกมันที่ตรงนี้ 
 มันรอนท่ีจุดไหนกําหนดดูท่ีมันรอนน้ัน มันวุนวายท่ีตรงไหนกําหนดดูท่ีมันวุน
วายน้ัน ต้ังสติจอเขาไป! ที่ตรงนั้น ใหเห็นความจริงและความวุนวายน้ีวา มันเกิดขึ้นมา
จากอะไร? ความทุกขเกิดขึ้นมาจากอะไร? อะไรเปนสาเหตุใหเกิดทุกข คนมันลงไปที่จิต
น้ัน ทุกขน้ันมันเปนสนามรบดวยดีแลวน่ี ความทุกขเกิดขึ้นก็เอาความทุกขเปนเปา
หมาย กําหนดลงไป หาเหตุมันเกิดข้ึนมาจากอะไร คนความันอยูที่ตรงนั้น คนมันที่ตรง
น้ัน ความวุนวายกับความทุกขมันเก่ียวพันกันอยู มันเกิดขึ้นมาจากอะไร เกิดมาจาก
ความสําคัญม่ันหมายน้ันแลไมใชเกิดจากอื่น วาอันน้ันเปนน้ัน อันน้ีเปนอยางน้ี ทั้งๆ 
ที่มันไมเปน จิตไปสําคัญเอาเองแลวหลงความสําคัญของตัว ก็โกยทุกขขึ้นมาเผาลนตน
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เองใหไดรับความทุกขความเดือดรอน มีเทาน้ี เร่ืองสําคัญอยูท่ีตรงน้ี เพราะฉะน้ันจึง
ใหยอนจิตเขามาดูท่ีจุดน้ี 
 เอา! เปนก็ใหรู ตายก็ใหรู ใหเห็นความจริงกับส่ิงท่ีปรากฏอยูในเวลาน้ี มันทุกข
แคไหนใหดูตัวทุกข แตกอนมันยังไมเกิด ทําไมมาเกิดในขณะนี้ แลวมันเกิดขึ้นมาจาก
อะไร ตัวทุกขมันเปน “ทุกฺขํ” อยูแลวน่ี และเปนตัว “อนิจฺจ ํอนตฺตา” อยูแลวน่ี ดูใหชัด
ดวยปญญาจริงๆ น่ีแหละเปนหินลับปญญา กําหนดพิจารณาลงที่จุดนั้น แลวความ
เปลี่ยนแปลงของมันจะแสดงใหเราเห็น เมื่อสติจดจออยูที่ตรงนั้น ไมยอมใหจิตคิดไป
ทางอื่น ซ่ึงเปนการเพ่ิมกิเลสข้ึนมาอีก ไมมีสิ้นสุดยุติลงไดสักท ี
 จงดูเฉพาะจิตที่วามันเปนทุกขนั้นดวยปญญา ดวยสต ิ ใครครวญดวยความ
ละเอียดถ่ีถวน น่ีแหละช่ือวาพิจารณาถูกตอง และเปนทางระงับดับทุกขลงไดโดยไม
ตองสงสัย ปราชญทานดับทุกขทานดับท่ีน่ี ผูมีสติปญญาทานดับกันท่ีน่ี ตรงน้ีแหละ
คือสถานที่ทําความเพียรใหเกิดปญญา ไมตองไปปรารถนาวา ใหทุกขน้ีดับไปเสีย ไม
ตองไปตั้งความอยากใหทุกขมันดับ ความอยากน้ีเปนส่ิงกอกวนและเปนสมุทัย จะ
เพิ่มทุกขขึ้นมาเมื่อมันไมดับอยางใจหมาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมกับสิ่งที่
ปรากฏอยูคือความทุกขเวลาน้ี ก็คือการกําหนดใหรูเร่ืองราวรูราวของความทุกขวาเกิด
ขึ้นมาจากอะไร จะเห็นความจริงทั้งทุกขดวย จะเห็นความจริงท้ังส่ิงท่ีทําใหเกิดทุกข
ดวยปญญา นี่แหละเปนอุบายที่จะยุติความทุกขได และเปนอุบายที่จะระงับดับทุกขลง
ไดโดยไมตองสงสัย มีจุดน้ีเปนจุดสําคัญ 
 ไมตองไปปรารถนา ไมตองไปหมาย มันจะเพิ่มทุกข ตองการแตความจริง ใหรู
ความจรงิ ดูความจริงใหเห็น เมื่อทุกขไมดับมันจะตายไปดวยกันก็ใหรู “มันจะไปไหน
วะ?” เอายังงี้เลย เอาลงใหเด็ดถึงคราวเด็ด จิตไมตายไมตองกลัว! เอา! พิจารณาใน
สนามรบน้ี ระหวางขันธกับจิตน่ีเปนสนามรบของสติปญญากับกิเลสท่ีตอสูกัน สติ
ปญญา กิเลส น้ันเปนอันหน่ึง ขันธเปนอันหน่ึง มันเปนคนละอยางกันตามความจริง 
 ถาขันธไมปกติจะเปนขันธใดก็ตาม จิตตองกระเทือน ถาสติปญญาไมทันจติตอง
กระเทือนและทุกขรอนไปดวย เพราะตามปกติจิตแลว ตองยึดถือขันธเหลาน้ีวาเปนตน
อยางฝงใจ เพราะอะไร? เพราะกิเลสพาใหฝง การพิจารณาส่ิงเหลาน้ีโดยแยกสวนแบง
สวนออกไป ยอมเปนการถอดถอนกิเลส คือความสําคัญน้ันๆ ใหเบาบางลง จนกระทั่ง
ความสําคัญเหลาน้ีหมดไป คําวา “น่ันเปนเรา,นี่เปนเรา” ก็หมดไปไมตองบังคบั แตมัน
หมดไปดวยการพิจารณา นี่แหละที่วา “ปญญาตัดขาด ตัดขาดอยางน้ีเอง” 
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 กรุณาฟงใหถึงใจ เพราะเทศนอยางเต็มภูมิแบบถึงใจ ที่ไดปฏิบัติหรือสูรบกับสิ่ง
เหลาน้ี ชนิดเอาชีวิตเขาประกันความเปนความตาย ไมอาลัยเสียดายชีวิตมาแลว จงตัด
ความสําคัญวา “นั้นเปนเรา นี้เปนของเรา” ออกใหได เพราะทุกขจะพาใหจม ยังวาเปน
เราเปนของเราอยูอีกหรือ? ยึดเอามาทําไม ทุกขนั้นเปนเหมือนไฟ ยังวาเปนเราและนํา
มาเผาเราทําไมกัน ความรอนก็รูวารอน ความทุกขก็รูวาทุกข ยังจะกวาดเขามาเผาเจา
ของเขาไปอีกหรือ ทุกขก็ใหรูวามันเปนทุกข กําหนดดูตรงท่ีวามันทุกขดวยปญญา น่ัน
เปนความถูกตองท่ีสุดแลว อยาไปลูบคลํา หาขวากหาหนามมาทิ่มแทงหัวใจเพิ่มเขาอีก 
ถาไมอยากจมไปกับกองทุกขไมมีวันโผลข้ึนมาไดนะ 
 เอา ทุกขตั้งอยูก็ใหรูวาทุกขตั้งอยู ทุกขเกิดขึ้นขณะนี ้ตั้งอยูขณะนี้ แลวมันจะดับ
ไปขณะตอไปนั้น ก็ควรจะรูเห็นตามความเคล่ือนไหวของมัน แตจิตทําไมไมเห็นมัน
เกิดมันดับ จิตกับทุกขมันเปนผูเดียวกันหรือ? ทุกขเกิดทุกขดับ ทําไมไมเห็นจิตดับไป
ดวยกัน? นอกจากรูอยูตลอดเวลาเทาน้ัน ถามีสติคอยดูจองดูมัน ฉะน้ันจงพิจารณา
ใหชัดเจน เมื่อทุกขไมดับและมันจะตายไปดวยกันก็ใหมันตายไป จิตยังไงมันก็ไมตาย
แนนอน ขอใหรูตามความจรงิอันน้ีเถิด อยากลัวทุกขกลัวตายซ่ึงเปนสัจธรรม 
 นี่คือวิธีเผาผลาญกิเลสในหลักปจจุบันธรรมตามทางของพระพุทธเจา ทานสอน
อยางน้ี ทานประพฤติปฏิบัติอยางนี ้ ทานรูเห็นมาอยางน้ี ไดผลมาอยางน้ี ไมเปนอยาง
อ่ืน เพราะกิเลสไมเปนอยางอื่น คือเปนกิเลสอยูโดยด ีและธรรมคือสติปญญาก็สามารถ
แกไดจรงิๆ ไมสงสัย 
 การแกกิเลสชนิดตางๆ ดวยศีล สมาธิ ปญญา ท่ีเราบําเพ็ญปฏิบัติอยูเวลาน้ี 
เปนการกระทําท่ีถูกตอง และเหมาะสมแกการแกกิเลสทุกประเภทดังพระพุทธเจาพา
ดําเนินมา อยูท่ีไหนก็ตามอยาละกิจท่ีควรแกไข ควรถอดถอน กิจที่ควรจดจอ กิจที่ควร
สอดรู กิจที่ควรพยายามใหเขาใจ อยาเผลอตัวนอนใจวากิเลสจะตายไปเองโดยไมถูกฆา
ดวยความเพียรทาตางๆ เพราะกิเลสไมใชหนูพอจะใหแมวชวยกัดชวยฆาได โดยเจาตัว
ไมตองทํางาน 
 สวนอาการของจิตจะมีการเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ ถามีการชําระสะสางดวย
ขอปฏิบัติอยูเสมอ แมแตสมาธิก็ยังตองเปล่ียนสภาพไป จากความหยาบในเบ้ืองตน 
จนเขาสูความละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ ฐานของจิตคือความแนนหนาม่ันคง ก็จะแนน
หนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆ ตามความละเอียดของสมาธิ 
 สติปญญาเม่ือเรานํามาใชอยูเสมอ ก็จะคอยมีกําลังข้ึนเร่ือยๆ และรวดเร็วขึ้น
โดยลําดับเพราะฝกซอมอยูเสมอ น่ีแหละส่ิงท่ีจะทําหนาท่ีปราบปรามกิเลสคือสติกับ
ปญญา มีมากเพียงไรกิเลสยิ่งกลัวมากขึ้น ถามีนอยกิเลสก็เหยียบยํ่าทําลายจนแทบไม
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ปรากฏสติปญญาเลย มีแตนั่งเฝาทุกขอยูเทานั้น ปลอยใหทุกขมันเหยียบยํ่าทําลายเอา
และบนอยูเทาน้ัน บนเทาไรก็ไมเปนประโยชน จะบนไปทําไม 
 หนาที่ของเรามียังไง ฟาดฟนมันลงไปใหเห็นเหตุเห็นผล เห็นความสัตยความ
จริงซึ่งมีอยูภายในจิตใจดวงนี ้ เมื่อเห็นชัดเจนแลวกิเลสไมตองบอก มันแตกกระจายไป
หมด น่ัน! และจะสูเหนือปญญาไปไมได 
 นั่นแหละจึงเห็นไดชัดวาอะไรเปนกิเลส อะไรเปนกงจักร อะไรเปนตัวพาใหเกิด
ใหตาย อะไรเปนตัวทุกขตัวลําบากทั้งหลาย อะไรเปนตัวยุงเหยิงวุนวาย ที่ไหนเปนที่
เดือดรอน ท่ีไหนเปนท่ีวุนวาย ปญญารูชัดประจักษใจสิ้นสงสัย เพราะความเดือดรอน
วุนวายหมดไป เพราะกิเลสตัวกอใหเกิดความเดือดรอนวุนวาย ส้ินไปดวยอํานาจของ
ปญญา น่ัน! 
 ความหมดทุกขหมดท่ีใจ รางกายมีก็เปนเรื่องของมันจะเปนไรไป มันมีของ
มันอยูจนกระท่ังวันสลายน่ันแหละ ยังเปนอยูเดี๋ยวแสดงนูน เดี๋ยวแสดงนี้ เดี๋ยวเจ็บ
ทอง เดี๋ยวปวดหัวไหล ปวดหลัง ปวดเอว ปวดน้ีปวดน้ันอยูยังง้ัน เรื่องของขันธไมมี
เวลาเปนปกติสุขไดจะวายังไง เราอยาไปสําคัญมั่นหมายมัน ใหเห็นความจริงของมันจะ
ไมเดือดรอน ถึงคราวจริงๆ มันก็เปนอยางน้ัน นี่เราเห็นชัดตามเปนจริงอยูแลว มันจะ
แตกก็แตก ย้ิมกับมันไดจะวายังไง เพราะไมมีอะไรจะมาทําลายใจไดน่ี 
 การตายของธาตขุองขันธ การสลายของธาตุของขันธ ไมใชสิ่งที่จะมาลบลางหรือ
ทําลายจิตใจใหฉิบหายไป มันเปนเรื่องของเขาทําหนาที่ตามธรรมชาติของเขา คือเขาทํา
หนาท่ีตาม “ไตรลักษณ” ไดแก “อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา” เขาก็ทําของเขาไป สติปญญาเรา
มีเพียงไรก็พิจารณาไปไมหยุดยั้ง จนรูรอบตัวโดยสมบูรณ 
 ผูที่รูกฎไตรลักษณก็พิจารณาเห็นตามความเปนจริงไปชื่อวา “ผูฉลาด” น่ีแหละ
ทานวา “กุสลา ธมฺมา” ใหฉลาดที่ตรงนี ้สวดใหดีนะ “กุสลา ธมฺมา” อยาคอยแตจะให
เขาเอาพระไปสวดใหเวลาตาย เคาะโลง ปกๆ แปกๆ เฮอ! รําคาญจะตายไป เรานะไม
อยากพบอยากเห็น “กุสลา” แบบน้ัน น่ันมันแบบคนตายส้ินทาแลว ตอง”กุสลา” แบบ
มีทา นากิเลสกลัวซิ! คือคิดคนลงที ่“เบญจขันธ” ใหเกิดความฉลาดข้ึนมา และฆากิเลส
ไปดวยซิ ตอนยังเปนคนอยูไมอยากฉลาด เวลาตายแลวไปกวานเอาพระมาสวด “กุสลา 
ธมฺมา” ยุงไปหมด กุสลา ธมฺมา ก็เทาเดิมนั่นแหละจะวายังไง ตองสวดใหถูกจุด
ประสงคและความหมายซิ 
 สวด “กุสลา ธมฺมา” แปลวาความฉลาด เรียนเร่ืองของตัวใหรอบคอบใหรูรอบ 
ความโงก็อยูในตัวน่ี ความฉลาดก็อยูในตัว ผลิตขึ้นมาได “อกุสลา ธมฺมา”  ก็อยูท่ีจิต 
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แกจิตจนบริสุทธิ์แลวไมตองพูดไมตองสวด! “กุสลา ธมฺมา” ใหเสียเวลา “อกุสลา ธมฺ
มา” ก็เสียเวลา “อพฺยากตา ธมฺมา” ก็เสียเวลา ถาตัวเราเปน “โมฆะ” ไมสนใจกับ “กุสลา 
ธมฺมา” เพ่ือความฉลาดดวยสติปญญา ดังพระพุทธเจาไดสั่งสอนไว ขณะที่ยังมีชีวิตอยู
และสามารถทําไดอยูขณะน้ียอมฉลาด รอบรูตามความจรงิแลวสบายดี ตายแลวไมตอง
หาพระมา กุสลา ธมฺมา นะ ! จงทําใหถึงเหตุถึงผลเถอะ เวลารูมันรูจริงๆ นะภายในจิต
ใจนี ่เพราะความจริงมีอยูกับทุกคน ถาต้ังใจคนหาตองเจอ 
 พระพุทธเจาไมหลอกลวงโลกนี่ พระองคเห็นกอนแลวรูกอนแลว จึงนําความรู
จรงิเห็นจรงิมาสอนโลก แลวธรรมน้ันๆ จะปลอมไปไหน! นอกจากจิตใจเรามันถูกกิเลส
พาใหปลอมเทาน้ันเอง มันถึงปลอมไดวันยังค่ําคืนยังรุง ไดยินไดเห็นอะไรปลอมไป
หมด เพราะกิเลสมันพาใหปลอม ถาสติปญญาไดหยั่งเขาไปตรงไหน ความจริงก็ชัดขึ้น
มาตรงนั้น ปญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูมิไมสงสัย นี่แหละทานเรียกวา “เรียน
ธรรมปฏิบัติธรรมจบ” จบที่ดวงใจนี้ 
 เรียนเรื่องของ “วัฏจักร” “แก วัฏจกัร” จบท่ีจิตแลวแสนสบาย! ทานวา
โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลก” ทั้งๆ ท่ีอยูในโลกอยูในขันธ ก็เหนือโลกเหนือขันธ ไม
ยอมใหขันธกดข่ีบังคับไดเหมือนแตกอน รูตามความจริงของมันเสียทุกอยางแลวไมมี
อะไรมากระเทือนจิตใจ ไมมากดข่ีบังคับจติใจไดเลย จึงเรียกวา “เหนือโลก” “โลก” คือ 
“ขันธ” เหนือที่ตรงนี้เอง 
 “โลกุตรธรรม” แปลวา “ธรรมเหนือโลก” “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” ถามหาอะไร? ขอ
ใหจิตบริสุทธิ์เทานั้น กับคํา “นิพฺพานํ ปรมํ สุข”ํ ก็เขากันไดเอง เพราะเปนธรรมอัน
เดียวกัน 
 สวดไมสวด วาไมวาก็อันเดียวกัน จงพยายามสวด “กุสลา ธมฺมา” ใหตัวเองนะ 
อยาไปคอยเอาพระมาสวด “กุสลา ธมฺมา” ใหยุงไป โดยท่ีตนไมสนใจกับ “กุสลา ธมฺมา” 
ท่ีมีอยูในตนน้ีเลย 
 ถาเปนพระผูมุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ทานไมอยากยุง ทานรําคาญทานไมอยาก
ไป เพราะเสียเวลาบําเพ็ญเพียร นอกจากเปน “พระหากิน” น่ันแลท่ีอยากไป เชนหลวง
ตาบัวอยางน้ีนะ ไมแนนะอาจเปน ขรัวตา “กุสลา” ก็ไดใครอยาดวนเช่ือนัก ใหใชสติ
ปญญาดวยด ี
 “เฮอ! วันน้ีคนตายนะ กุสลาอาหารวางเถิด วันน้ี!” มันอาจเปนไปได 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๕๔ 

๑๕๔ 

 แตพระทานมุงอรรถมุงธรรมทานไมสนใจอะไร ทานข้ีเกียจยุง เวลาสอนให “กุ
สลา ธมฺมา” ไมสนใจ เวลาตายแลวมากวานพระไป “กุสลา ธมฺมา”  ใหยุงทําไม? น่ัน! 
ทานวาอยางน้ี เพราะทานแสวงธรรม ไมไดแสวงอะไรอื่นนี่ 

เอาละ เอวัง จบเสียท ีขืนพูดไปมากคนเขาจะแชงเอา 


