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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
อุบายวิธีดับกิเลสและเร่ืองกรรม 

 
โลกนี้แมจะรุมรอนเพียงไรก็ตาม ยังมีศาสนาเปนเคร่ืองเยียวยา อยางนอยมีศาสนา

เปนเคร่ืองเยียวยา ก็ยังมีทางบรรเทาทุกขไปไดพอสมควร เชนเดียวกับโรคแมจะมีความรุน
แรงเพียงไร แตถามียาเคร่ืองเยียวยารักษาอยูบางแลวก็ยังพอทําเนาได ไมเหมือนปลอยให
เปนไปตามอัตราของโรคที่มีมากนอยโดยไมมียาไปเกี่ยวของเลย 

จิตใจของโลก ถามีแตเรื่องของกิเลสกองทุกขลวน ๆ เปนเจาอํานาจบงการอยูภาย
ในใจน้ัน โลกไมวาชาติช้ันวรรณะใด จะหาความสงบสุขไมไดเลย เพราะไมมีเคร่ืองบรรเทา
คือศาสนา 

คําวา “ศาสนา” ก็คือคําสั่งสอนที่กลมกลืนดวยเหตุผลนั่นเอง รวมแลวเรียกวา 
“ศาสนธรรม” เมื่อแยกออกพูดเฉพาะคําวา “ศาสนา” ก็เหมือนกับวาเปนอีกอันหนึ่ง 
และเปนอีกอันหนึ่งแตกแขนงออกไป ความจริงคําวา “ศาสนา” ถาพูดตามหลักความจริง
แลว ก็คือเหตุกับผลบวกกันเขาน่ันแลเรียกวา “ศาสนา” การเชื่อตอเหตุตอผลนั้นคือไม
ฝน ไมปนเกลียวตอเหตุตอผลที่ถูกตองแลว และปฏิบัติดําเนินไปตามน้ัน โลกจะพอมีทาง
เบาบางจากความทุกขความลําบากท้ังภายนอกภายใน 

จําพวกไมมีศาสนาเขาเคลือบแฝงเลยน้ัน ใครจะอยูในสถานท่ีใดก็ตาม ไมวาจะมี
ความรูสูงตํ่าฐานะเพียงไร จะหาความสุขความสบาย พอปลงจิตปลงใจลงชั่วระยะกาลไมได
เลย เพราะไมมีที่ปลง เราจะปลงลงท่ีไหน? ที่ไหนก็มีแตเรื่องของกิเลสอันเปนไฟทั้งกอง 
คือมีแตเรื่องความอยาก มีแตเรื่องความตองการไมมีประมาณ อยากใหเปนไปตามใจหวัง 
ความอยากน้ัน ๆ ก็ผลิตทุกขขึ้นมาเผาตัวเอง สิ่งที่ตองการกลับไมเจอ แตกลับไปเจอแตสิ่ง
ที่ไมตองการโดยมาก เพราะอํานาจของกิเลสพาสัตวโลกใหเปนเชนน้ัน 

ถาอํานาจของเหตุผลหรือธรรมพาใหเปนไป แมจะทุกขจะลําบากบางในการฝน
กิเลส โดยทําลงไปตามเหตุตามผล แตเวลาปรากฏผลข้ึนมาก็เปนความสุขความสบาย พอ
มีทางผอนคลายความทุกขลงไดบาง เพราะฉะน้ันศาสนาจึงเปนธรรมจําเปนอยางย่ิงตอจิต
ใจของโลก เฉพาะอยางยิ่งคือมนุษยเรา ซ่ึงเปนผูมีความฉลาดเหนือสัตวท้ังหลาย ควรจะมี 
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“ศาสนธรรม” เปนสมบัติประดับและคุมครองใจกายวาจา และความประพฤติในแงตาง 
ๆ จะเปนที่งามตาเย็นใจทั้งสวนยอยสวนใหญไมมีประมาณ 

คําวา “ศาสนา” น้ัน เปนแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมลวน ๆ คือออกจากธรรม 
“ท่ีประเสริฐ” เปนของอัศจรรย แยกออกมาเปนคําสอนโดยทาง “สมมุต”ิ เปนแขนง ๆ 
วา “ใหทําอยางน้ัน อยาทําอยางนี้” เปนตน ใหเราดําเนินตาม ไมฝาฝนปนเกลียวกับธรรม
อันเปนแนวทางถูกตองดีงามอยูแลว แมจะยากลําบากในการดําเนินตามเพียงไร เมื่อเชื่อ
ตอเหตุตอผลแลว อุตสาหพยายามฝนทําลงไป การฝนทําลงไปนั้นคือการฝนกิเลสที่เปน 
“ขาศึก” ตอธรรม อันเปนการฝนทําในสิ่งที่ตนตองการ อันเปนเรื่องของ “ธรรม” มีใจ
เปนผูบงการ ผลที่พึงไดรับก็ยอมเปนความรมเย็นเปนสุข 

ยกตัวอยางเชน เราคิดอะไรวันน้ีจนเกิดความวาวุนขุนมัวไปหมด ใจทั้งดวงกลาย
เปนไฟทั้งกอง เฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่ไมชอบใจ สิ่งที่ขัดใจมาก จิตจะไปยุงอยูกับสิ่งที่ขัดใจ
มากไมพอใจมากนั้นแหละ ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไมยอมปลอยวาง ถือเปนอารมณ
แทนคําบริกรรมภาวนา แลวผลจะมีความสุขขึ้นมาไดอยางไร มันก็ตองเปนไฟขึ้นมาเปน
ลําดับ ๆ เพราะเร่ืองน้ันพาใหเปน “ไฟ” และความคิดในเร่ืองน้ันพาใหเปนไฟ ผลจะ
ปรากฏข้ึนมาเปน “นํ้า” ไดอยางไร มันก็ตองเปนไฟอยูโดยดี ขืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งจะ
ทําลายจิตใจของเรามากเพียงน้ัน สุดทายจนกินไมไดนอนไมหลับ แทบไมมีสติหรือไมมีสติ
ยับย้ัง จนเปนบาไปเลยก็มีไมนอย เพราะเร่ืองและความคิดทําลาย 

สิ่งที่ทําลายเหลานี้คืออะไร? ก็คือเรื่องของกิเลส ไมใชเรื่องของธรรม ฉะนั้นการฝน
ไมคิดในอารมณไมดีนั้น ๆ ดวยการหักหามความคิดปรุงของใจดวยสต ิ สกัดกั้นดวย
ปญญา แมจะลําบาก ผลที่ปรากฏก็คือความสงบยอมเปนที่หวังได หรือพอมีสติขึ้นมา
พิจารณาใครครวญถึงทางที่ถูกที่ควร สิ่งดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้น ในเร่ืองท่ีคิดน้ันวา ทําไมจึงตอง
คิด ก็ทราบแลววาไมดีคิดไปทําไม แลวหาทางแกไขเพื่อความดีไมไดหรือ? นั่นเรื่องของ
เหตุผลเปนอยางน้ัน การคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอเห็นโทษของมันแลว เพราะทุกขเปนประจักษ
พยานอยูภายในใจ มีความรุมรอนเปนกําลัง นี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้น ๆ ที่เปนของไม
ดี ถาจะฝนคิดมากยิ่งกวานี้แลวจะเปนอยางไร ขนาดที่คิดนี้ความทุกขก็แสดงใหเห็นชัดเจน
อยางน้ีแลว ถาจะคิดเพิ่มยิ่งกวานี้ ความทุกขจะไมมากกวานี้จนทวมหัวใจไปละหรือ แลวจะ
ทนแบกหาม “มหันตทุกข” ไดอยางไร? 
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ถาฝนคิดมาก ทุกขตองเพิ่มมากกวานี้เปนลําดับ เม่ือมากกวาน้ีแลวเราจะมีกําลัง
วังชามาจากไหน พอตานทานแบกหามความทุกขที่ผลิตขึ้นทุกระยะ จากความคิดในสิ่งที่ไม
พอใจนั้น ๆ เราจะฝนคิด ยังจะฝนกอบโกยทุกขเหลานั้นเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ยิ่งขึ้นกวานี้อยู
หรือ? เพียงเทานี้จิตก็ไดสต ิพอไดสติจิตก็เริ่มสงบและยังยั้งตัวได และพยายามปลอยวาง
ความคิดเชนน้ันโดยทางเหตุผลอยางใดอยางหน่ึง ที่จะใหจิตผละออกจากสิ่งนั้นและระงับ
ความคิดน้ัน ๆ ได ผลที่จะปรากฏดังที่เคยเปนมาแลวก็ระงับ เพราะความคิดอันรอนอัน
เปนสาเหตุน้ันมันระงับตัวลง การระงับตัวลงไดแหงความคิดนั้น เพราะความมีสติยับย้ัง น่ี
ก็พอเปนสักขีพยานอันหนึ่งแลววา เทาท่ีเราฝนคิดในส่ิงน้ันมาดวยสติ และใครครวญดวย
ปญญา มีผลปรากฏขึ้นมาอยางนี ้ คือปรากฏเปนความสงบรมเย็นข้ึนมา ทีนี้ทุกขก็ระงับดับ
ไป 

แมจะลําบากในการฝน ในการบังคับจิตใจ ก็จงคิดหาอุบายปลดเปลื้องตนเชนนั้น 
อันความลําบากน้ันเราก็ยอมรับวาลําบาก แตลําบากในทางที่ถูก ทีนี้ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็
เปนความสุขและเปนความดี เรื่องก็ไมยุงเหยิงวุนวายตอไป ทุกขก็ไมเพิ่มขึ้นมาอีก เราก็
พอผอนคลายตัวได หรือมีเวลาปลงวาง “ถานเพลิง” คือความทุกขรอนบนหัวใจลงได น่ี
เปนหลักเกณฑหน่ึงท่ีเราจะนํามาพิจารณา เกี่ยวกับเรื่องที่ไมถูกตองดีงามทั้งหลาย 

เชน เขาดุเขาดา เขาติฉินนินทาวาอยางน้ัน ๆ คําติฉินนินทาเขาก็ผานปากเขาไป
แลว ผานความรูสึกของเขาไปแลว ต้ังแตวันไหนเดือนไหนไมทราบ เราเพ่ิงทราบในขณะ
น้ันเวลาน้ันก็เปนความไมพอใจข้ึนมา ไอลมปากเขาก็หายไปแลวตั้งกี่ปกี่เดือนไมทราบ 
เพียงแตลมปากใหมขึ้นมาวา “เขาวาใหคุณอยางน้ัน ๆ” เชน “นาย ก นาง ข.วาใหคุณ
อยางนั้น ๆ ไมดีอยางนั้น ๆ” นี่เปนลมปากครั้งที่ ๒ เราก็ยึดเอาอันน้ันมาเปน “ไฟ” เผา
ตัวขึ้นมาอยางลม ๆ แลง ๆ โดยไมมีเหตุผลอะไรเลย น่ีเปนความสําคัญผิดของเรา ถาเขา
ไมเลาใหฟง เราก็ธรรมดาธรรมดา ทั้ง ๆ ที่เรื่องนั้นเขาไดพูดไปแลว ถาเขาไดเคยตําหนิติ
ฉินนินทาเรา เขาก็ตําหนิไปแลว ผานไปแลว เราก็ไมเห็นมีความรูสึกอยางไร เพราะจิตใจ
ไมกระเพื่อมออกมารับสิ่งเหลานั้น จิตเปนปกติ ผลก็ไมแสดงขึ้นมาในทางความทุกขความ
รอนใด ๆ ทั้งสิ้น 

เมื่อเปนผูมีสติอยูภายในตัว พอเขาพูดขึ้นมาเชนนั้น ก็ทราบทันทีวาส่ิงน้ันไมดี เรา
จะไปควาเอามายึดถือใหสกปรกและหนักหนวงถวงใจเราทําไม ของสกปรกเราก็ทราบแลว 
แมแตเดินไปตามถนนหนทางไปเจอสิ่งสกปรก เรายังหลีกใหหางไกล ไมกลาสัมผัสถูกตอง 
แมแตฝาเทาก็ไมแตะตองเลยเพราะทราบแลววาของไมดี ถาขืนแตะตองก็จะตองเปอน
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เปรอะไปหมด เราทราบแลววาส่ิงเหลาน้ีสกปรก แลวทําไมเราชอบไปคลุกคลี ชอบไปยุง 
ชอบไปนํามาคิดมาวุนวายตัวเอง จนใหเกิดผลขึ้นมาเปนความสกปรกไปทั้งจิต กลายเปน
ไฟทั้งดวง ไมสมควรเลย 

เราคิดอยางน้ี เราระงับความคิดและอารมณน้ันได พอจะคิดขึ้นในขณะใดสติเราก็
ทันและรูทันท ี แลวปลอยไปได ไมยึดมาเปนอารมณเผาลนใจอยูนาน ท่ีกลาวมาแลวน้ีท้ัง
หมด เปนหลักธรรมวิธีปองกันตัวในวิธีรักษาตัว 

เม่ือเราใชวิธีน้ีเปน “ยาประจําบาน” ประจําตัวทุกอิริยาบถ ใจก็ปกติไมคอยจะเปน
ภัยแกตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลาย จะมาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แม
ในทางอารมณที่เกิดขึ้นกับใจโดยเฉพาะ ที่ไปคิดในเรื่องอดีตที่ไมดีไมงามตาง ๆ มารบกวน
เจาของก็ตาม หรืออะไร ๆ มาสัมผัสก็สลัดไดทันท ี เพราะสติปญญามีอยูกับใจ นํามาใช
เมื่อไรก็เกิดประโยชนเมื่อนั้น นอกจากจะปลอยใหส่ิงเหลาน้ันเขามาเหยียบยํ่าทําลายเสีย 
โดยไมคํานึงถึงเครื่องปองกันคือสติปญญาเลย เราถึงยอมรับทุกข 

แตถายอมรับทุกขตามหลักความจริงที่ตนโง ตนประมาทแลว ก็ไมตองบนกัน แตน่ี
ก็บนกันทั่วโลกดินแดน เพราะอะไรเลาถึงบน? เพราะไมอยากทุกข เมื่อไมอยากทุกขก็คิด
ทําไมเลา ในสิ่งที่จะเปนทุกขฝนคิดทําไม ก็เพราะความไมรู รูเทาไมถึงการณ เมื่อเปนเชน
น้ันจะเอาอะไรมาใหรูเทาถึงการณ? ก็ตองเอาสติปญญามาใชก็ทันกับเหตุการณ ไมเสีย
ไปหมดทั้งตัว ยังพอยื้อแยงไวไดบางในขั้นเริ่มแรกแหงการฝกหัด ตอไปก็ทันเหตุการณทุก
กรณี ตีชนะไดทุกวิถีทาง 

วิธีปฏิบัติตอตัวเองดวยหลักศาสนาตองปฏิบัติอยางนี ้ โลกถาตางคนตางมีเหตุผล
เปนเคร่ืองดําเนิน ไมวากิจการภายนอก ไมวากิจการภายใน อันใดที่จะเปนภัยตอตนและ
สวนรวม ตางคนตางคิด ตางคนตางเขาใจ ตางคนตางละเวนไมฝาฝนดื้อดานหาญทํากัน 
ซ่ึงเปนการชวยกันทําลายตนและสวนรวมใหเสียไป 

อันใดท่ีเปนคุณประโยชนแกตนและสวนรวมแลว พยายามคิดทําในส่ิงน้ันๆ โลกก็มี
ความเจริญรุงเรือง อยูดวยกันมากนอยก็มีความผาสุกเย็นใจไปทั่วหนากัน เพราะมีหลัก
ศาสนาเปนเคร่ืองพาดําเนิน ยอมยังบุคคลใหเปนไปเพ่ือความสงบสุข ดวยการปฏิบัติ
ถูกตองตามหลักเหตุผล อันเปนหลักสากลท่ีพาโลกใหเจริญ 

ดังน้ันเร่ืองศาสนาจึงเปนเร่ืองสําคัญสําหรับการอยูดวยกัน นี่หมายถึงปจจุบันที่อยู
ดวยกัน แมปจจุบันจิตและตัวเราเองก็มีความรมเย็นเปนสุข ไมเดือดรอนวุนวายแผ
กระจายออกไปสูสวนรวม ตางคนตางก็มีความรูสึกเชนนั้น โลกก็มีความผาสุก เม่ือหมาย



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๗ 

๒๗ 

ถึงอนาคตขางหนาของจิต จิตที่มีเหตุมีผลเปนหลักยึด มีธรรมอยูภายในใจแลว จะหาความ
เดือดรอนจากที่ไหน มาจากโลกใด เพราะจิตเปนผูผลิตข้ึนเอง เมื่อจิตไมผลิต จิตมีอรรถมี
ธรรมเปนเครื่องปองกันรักษาตนเองอยูแลว ไปโลกไหนก็ไปเถอะ ไมมีความทุกขรอนท่ี
จะไปทําลายจิตใจของผูน้ันไดเลย 

พูดตามหลักธรรมแลว จิตที่มีคุณงามความดีประจําใจ ยอมจะไมไปเกิดในสถานที่
จะไดรับความทุกขความทรมาน เพราะ “กรรมประเภทน้ัน” ไมมีจะผลักไสไปได มีแต
ความดีคือกุศลกรรม เปนเครื่องพยุงจูงไปสูสถานที่ดี คติที่งามโดยลําดับ ๆ เทาน้ัน 
อนาคตก็เปนอยางนี้แล 

ผูปฏิบัติธรรม ผูมีธรรมในใจ ผิดกับบุคคลที่ไมมีธรรมเปนไหน ๆ แมแตอยูในโลก
เดียวกัน เปนรูปรางเหมือนกันก็ตาม แตความรูความเห็น ความคิด การกระทําตาง ๆ น้ัน 
มีความผิดกันอยูโดยลําดับ ผลที่จะพึงไดรับจะไดเหมือนกันยอมเปนไปไมได ตองมีความ
แตกตางกันอยูเชนนี้เปนธรรมดาตั้งแตไหนแตไรมา 

ฉะนั้น  พระพุทธเจา  จึงทรงสอนวา  “กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิท ํหีนปฺปณีต ํกรรม
เปนเคร่ืองจําแนกสัตวท้ังหลาย ใหมีความประณีตเลวทรามตางกัน” ไมนอกเหนือไปจาก
กรรม กรรมจึงเปนเรื่องใหญโตที่สุดของสัตวโลก ทําไมจึงใหญโต? เพราะเราตางคนตาง
เปนผูผลิตกรรมข้ึนมาโดยลําดับดวยกัน แมจะไมคิดวาตนสรางกรรมก็ตาม ผลดีชั่วก็เกิด
จากกรรมคือการกระทําทุกราย จะหักหามไมไดเมื่อยังทํากรรมอยู 

คําวา “กรรม” คืออะไร? แปลวาการกระทํา เปนกลาง ๆ คิดดวยใจเรียกวา 
“มโนกรรม” พูดดวยวาจา เรียกวา “วจีกรรม” ทําดวยกาย เรียกวา “กายกรรม” ใน
กรรม ๓ ประเภทน้ี เราเปนผูผลิตผูสรางอยูตลอดเวลา แลวจะปดกั้นผลไมใหปรากฏดีชั่ว
ขึ้นมาไดอยางไร เมื่อการผลิตมีดีมีชั่วประจําตนอยู ธรรมชาติท่ีเราผลิตข้ึนมาน้ีแล เปนเจา
อํานาจสําหรับปกครองจิตใจ สนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจใหไปเกิดและอยูในสถานท่ีใด 
คติใดก็ได จะนอกเหนือไปจากผลแหงกรรมที่เรียกวา“วิบาก” ซึ่งตนกระทําแลวนี้ไปไมได 
ไมมีสิ่งใดมีอํานาจยิ่งไปกวาผลแหงกรรมที่ตนทํานี ้จะเปนเครื่องประคับประคอง หรือเปน
เครื่องกดขี่บังคับตนในวาระตอไป 

หลักศาสนาทานสอนอยางน้ี ทานไมใหเชื่อที่อื่นยิ่งไปกวาความเคลื่อนไหวดีชั่วทาง
กายวาจาใจท่ีเรียกวา “กรรม” นี้เปนหลักประกันตัวอยูที่นี ่เพราะฉะน้ันส่ิงท่ีทําลายตัวและ
สงเสริมตัวก็คืออันน้ีเทาน้ัน ไมมีอะไรมาทําลายและสงเสริมได 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๘ 

๒๘ 

การคิด การพูด การกระทํา ในทางที่ไมดี คือการทําลายตัวเอง การคิด การพูด การ
กระทําในทางที่ดี คือการสงเสริม บํารุงตนเอง การประกันตนเอง ไมใหตกไปในทางไมพึง
ปรารถนาก็มีอยูใน “หลักกรรม” น้ีเทาน้ัน ไมมีอะไรยิ่งไปกวานี ้เพราะฉะน้ันเราจึงไมควร
กลัวสิ่งโนนกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุผลไมได จะกลายเปนกระตายตื่นตูมทั้งที่ถือพุทธ อันเปน
องคพยานแหงความฉลาดแหลมคม 

สิ่งที่นากลัวที่สุดก็คือ ความคิด การพูด การกระทํา ที่เปนภัยแกตนเอง ไมวาจะใน
แงใดพึงทราบวา “นี้แลคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังแสดงออกกับกาย วาจา ใจของเรา ของ
ทานอยูเวลาน้ี” ถาไมยอมรูสึกตัวแกไขใหมเสีย อันน้ีแหละจะเปนตัวพิษภัยท่ีรายกาจท่ีสุด 
ใหโทษแกเราไมเพียงแตปจจุบันน้ี ยังจะเปนไปในอนาคต จนหมดฤทธิ์หมดอํานาจของ 
“กรรม” ท่ีทําไวน้ีแลว ทุกขภัยตาง ๆ จึงจะหมดไปได 

ผูเชื่อศาสนาจึงตองเชื่อ “หลักกรรมกับวิบากแหงกรรม” คือผลพึงติดตามมาโดย
ลําดับ เราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทํากรรมได? ไมมี ตองทําดวยกันทุกคน คนมี
ศาสนาหรือไมมีศาสนาก็ทํา “กรรม” กันทั้งสิ้น เพราะเปนหลักธรรมชาติแหงการกระทํา
ซึ่งมีประจําตนอยูแลว และถูกตองตามหลักของศาสนาที่ทานสอนไวแลว กรรมมีอยูกับทุก
คน นอกจากจะเชื่อหรือไมเชื่อเทานั้น ซึ่งก็ไมมีการลบลางกรรมนั้นได ทั้งกรรมทั้งผลแหง
กรรมไมมีทางลบลางได ตองเปนกรรมและเปนผลดีชั่วไปทุกภพทุกชาติ ไมมีอันใดนอก
เหนือไปจาก “กรรม” และ “วิบากแหงกรรม” ซึ่งเกิดจากการทําดีทําชั่วของตัวเอง จึงไม
ควรกลัวเร่ืองสุมส่ีสุมหาอันหาเหตุผลไมได ถากลัวนรกก็กลัวบอนรกท่ีกําลังสรางอยูเวลาน้ี 
ซ่ึงอยูภายในจิตใจเปนตนเหตุสําคัญ น่ีแหละ“บอนรก” 

สาเหตุท่ีจะทําใหไฟนรกเผาก็อยูท่ีใจน้ี ใหรูสึกตัวและมีสติจดจอ มีปญญาพินิจ
พิจารณาแกไขเครื่องมือของตนที่กําลังคิดผิด และผลิตยาพิษหรือผลิตคุณธรรมข้ึนมา
ภายในใจ ใหเลือกเฟนตรงน้ี และทําตามความเลือกเฟนดวยดีแลว จะไมมีอะไรเปน
พิษเปนภัยแกสัตวโลกมีเราเปนตนเลย 

น่ีแหละศาสนาจําเปนหรือไมจําเปน? ใหคิดที่ตรงนี ้ ผูที่สอนก็คือผูที่รูเรื่องของ
กรรม รูเรื่องผลของกรรมดวยดีแลวไมมีที่แยง คือพระพุทธเจา ทรงทราบทุกสิ่งทุกอยาง 
ทั้งกรรมของพระองคและกรรมของสัตวโลก ทั้งผลแหงกรรมของพระองคและผลแหง
กรรมของสัตวโลกทั่วไตรโลกธาต ุ ไมมีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรูไดเห็นไดอยางพระพุทธ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๙ 

๒๙ 

เจา จึงทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเปน “ศาสนธรรม” ใหเราท้ังหลายไดยินไดฟง ได
ประพฤติปฏิบัติตามโดยไมมีอะไรผิด 

ถาไมฝนศาสนธรรมท่ีทานสอนไวเสียอยางเดียว โดยการกระทําในสิ่งที่ไมดีทั้ง
หลาย ผลจึงปนเกลียวกันกับความตองการ กลายเปนความไมสมหวังหรือเปนความทุกข
ขึ้นมา หลักใหญอยูที่ตรงนี้ 

โลกมีเราเปนตน ถามีศาสนาอยูภายในใจ แมจะมีทุกขมากนอยก็พอมีที่ปลงที่วาง
ได เหมือนกับโรคท่ีมียาระงับ ไมปลอยใหเปนไปตามกําลังหรืออํานาจของโรคโดย
ถายเดียว ยอมพอมีทางหายได 

การสรางความดีไมเปนส่ิงท่ีนาเบ่ือ ไมเปนสิ่งที่นาเอือมระอา ไมเปนส่ิงท่ีนาเกลียด  
ไมเปนส่ิงท่ีนาอิดหนาระอาใจ เพราะส่ิงท้ังหลายท่ีเปนความสุขความสมหวังท้ังมวล เกิดขึ้น
จากการสรางความดีเทานั้นไมไดเกิดขึ้นจากอะไร สรางเทาไรมีเทาไรข้ึนช่ือวาความดี
แลวไมเฟอ ไมเหมือนสิ่งภายนอกซึ่งมีทางเฟอได ถามีมากเขาจริง ๆ แตคนดีมีมากเทา
ไรไมเฟอ ความดีมีมากเทาไรไมมีเฟอ ดีเทาไรย่ิงมีความอบอุนแนนหนาม่ันคงภายในใจ 
ยิ่งมีความดีงามตอกันจํานวนมากเทาไรยิ่งอบอุนไปหมด ไมมีคําวา “เฟอ” 

ผิดกับสิ่งตาง ๆ ที่มีการเฟอได เชน “เงินเฟอ” “คนเฟอ” เราเคยไดเห็นไหม? 
เราเคยไดยินแต “เงินเฟอ” สิ่งของมีมากจนลนตลาดก็เฟอ ขายไมไดราคา ตองขายลด
ราคาลงไปตามลําดับ ๆ ทีนี้ “มนุษยเฟอ” เราเคยไดยินไหม? 

เวลาน้ีมนุษยกําลังเฟอจะหาราคํ่าราคาไมไดแลวเพราะมีมากตอมาก ใครก็จะเอา
แตตัวรอดวาเปนยอดด ี แลวสรางความทุกขใหผูอื่นมากมายเพื่อความสุขของตัวเอง มีเทา
ไรเวลาน้ี มีมากมายทีเดียวท่ีมีความเห็นแกตัวมาก เห็นแกไดมาก โลภมาก เพราะกิเลส
ตัณหามันเจริญข้ึนโดยลําดับ ส่ิงท่ีใหมันเจริญข้ึนโดยลําดับก็เพราะไดรับการสงเสริมเล้ียงดู
อยางเหลือเฟอจน “เฟอ” ซ่ึงเวลาน้ีกําลังมีมาก นิยมกันมาก มีเต็มอยูทุกแหงทุกหน ซึ่ง
แตกอนเราก็ไมเคยเห็น ไอส่ิงสงเสริมใหกิเลสตัณหาราคะมันแสดงตัวข้ึนเปนเปลวเหมือน
ฟนเหมือนไฟ ทุกวันน้ีไดเห็นกันแลว 

แตโลกก็ยินดีจะวายังไง ? ทุกขเทาไรก็ไมเห็นโทษของมัน ยังถือวาสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ด ี
ถือวาดีอยูเรื่อย ๆ จนกระทั่งจะไมมีสติสตังเลยแทบจะเปนบา ก็ยังวาดีอยูเรื่อยไป แลวจะมี
ทางแกกันที่ตรงไหน? เม่ือยังมีความยินดีในความเปนบาอยูเชนน้ันแลว มันจะมีสติสตัง
เปนคนดีไดอยางไร? น่ีแหละ “มนุษยเฟอ” ดูเอา เฟอจนจะเปนบากันทั่วดินแดนทั้งเขา



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๐ 

๓๐

ท้ังเรา เมื่อจิตใจที่เฟออยางนี้แลวมันก็ทําใหมนุษยเฟอดวย กอนที่มนุษยจะเฟอ จิตใจตอง
เฟอเสียกอน คือจิตใจไมมีคุณคา จิตใจไมมีราคา ถูกสิ่งสกปรกโสมมซึ่งรกรุงรังเขาไปทับ
ถมคลุกเคลาเสียหมด หุมหอหมด จนมองหา “ตัวจริง” คือจิตไมเจอ แลวคุณคาของจิต
ดวงนี้จะมีมาจากที่ไหน 

เมื่อมีแตของเฟอ ๆ เต็มหัวใจอยางน้ี เวลาแสดงออกทางกายวาจากิริยามารยาทก็
เปน “มนุษยเฟอ” เฟอไปตาม ๆ กันหมด แลวคุณคาของมนุษยนั้นจะมีไดที่ไหน? เม่ือ
เปนเชนน้ีแลว โลกน้ีมันนาดูนาชมและนาอยูท่ีตรงไหน ? ถาไมอยูกับมนุษยที่ทําตัวใหดีมี
คุณคาสําหรับตัว มันก็มีเทานั้น ถามนุษยเราทําใหเฟอแลวจะไมมีโลกอยูแนนอน แลวจะ
ไปตําหนิใคร ก็มนุษยเปนผูทําใหเฟอเสียเอง ใครไมเห็นก็ดูเอา พูดยอ ๆ แตเพียงเทานี้ก็
พอจะทราบไดวามนุษยเฟอเปนอยางไร 

เราไมไปตําหนิคนอ่ืน เราก็เฟอ ถาท่ีไหนไมดีสําหรับเรา เราก็เฟอเหมือนกัน น่ีเรา
เอาหลักธรรมของพระพุทธเจามาทดสอบ ทดสอบพวกเราที่กําลังเฟอ ๆ อยูเวลาน้ีแหละ 
ใหพยายามแกสิ่งที่เฟอออก สิ่งที่เฟอนั่นแหละคือสิ่งที่ทําลายคุณสมบัติของเรา คุณคาของ
มนุษยเรา พยายามแกตรงนี้ที่กําลังเฟอนี ้ใหกลับเปนความดีข้ึนมา 

เอา รนเขามาหานักปฏิบัติเรา ความข้ีเกียจน้ันแหละคือความเฟอ แกมันออก 
ความข้ีเกียจ ความออนแอ มันพาใหเราเฟอ จงชะลางมันออกไป ใหมีความเขมแข็ง มี
ความอุตสาหพยายามเขามาแทนท่ี ดวยความเช่ือบุญเช่ือกรรม เชื่อพระพุทธเจา 

เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย เรื่องความเกิดกับความตายนั้นมันเปนของคูกันอยูเสมอ 
จะแยกมันออกจากกันไปไหน เพราะเราเกิดมากับความตาย เราไมไดตายมากับความเกิด 
เมื่อเกิดแลวมันตองมีตาย ถาแกไขไดแลว ตายแลวไมตองเกิดอีก เพราะฉะน้ันจึงวา 
เกิดมากับความตาย ไมใชตายมากับความเกิดนะ 

ดังพระพุทธเจาทั้งหลายและสาวกทั้งหลายทานตายแลวทานไมเกิดอีก ผูบริสุทธ์ิ
แลวตายแลวไมตองกลับมาเกิดอีก แตเกิดแลวกับความตายจะตองตายเปนคูกัน พระพุทธ
เจาก็ตองตายที่เรียกวา “ปรินิพพาน” ความจริงคือธาตุขันธสลายเชนเดียวกับโลกท่ัว ๆ 
ไปนั่นเอง เพราะตนเหตุมันมีอยูแลว จะไปลบผลมันไมได ผลคือเกิดขึ้นมาแลว ความตาย
จะตองมีเปนธรรมดา นี่ตนเหตุคือความเกิดขึ้นมา ผลคือความตาย จะแยกกันไมได มัน
ตองมีเปนคูกันเสมอ นี่แหละคูแหงความเกิดตายของโลกที่มีกิเลสฝงเชื้ออยูภายในใจ เปน
อยางนี้ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๑ 

๓๑ 

เราสูเพ่ือชัยชนะ จิตไมตาย แตจิตถูกจองจําทําเข็ญ ยุงกันไปวนกันมาจนเปน “นัก
โทษ” ทั้งดวง หาหลักหาเกณฑไมได เพียงแตฝกซอมดัดแปลงตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรก
รกรุงรัง ก็ยังแยกไมได เพราะความออนแอ แมสติปญญามีอยูก็ไมผลิตขึ้นมาเพื่อแกตน 
การแกตนแกดวยสต ิแกดวยปญญา แกดวยศรัทธาความเพียร พระพุทธเจาเคยแกอยางนี้
มาแลวกอนจะไดผลและนําธรรมมาส่ังสอนโลก พอไดลืมตามองเห็นบุญเห็นบาปบางตาม
กําลัง 

สวนเราเอาอะไรมาแก เอาความขี้เกียจมาแกก็เพิ่มเขาไปอีก เพิ่มโทษเขาไปเรื่อย ๆ 
ติดโทษประมาณเทานั้นปเทานี้ป แทนที่จะไดออก กลับเพิ่มโทษขึ้นมาเรื่อย ๆ มันก็ไมได
ออกจากคุกจากตะรางสักที เลยตายอยูในเรือนจํา น่ีดีแลวเหรอ? 

“เรือนจํา” ในท่ีน้ีหมายถึง “วัฏจักร” คือความหมุนเวียนเปล่ียนแปลงของโลก
เกิดตาย อันฉาบทาไปดวยความทุกขทรมาน ซึ่งไดแกพวกเราเอง แลวเราจะเอาอะไรมา
แก? เอาความออนแอมาแกมันก็จม เพิ่มโทษเขาอีก ตองเอาความเขมแข็งความขยันหมั่น
เพียร ความอุตสาหพยายาม สติปญญา ศรัทธา ความเพียร เรงลงไป เอา ตายก็ตาย โลกน้ี 
มีความเกิดความตายเทานั้นไมมีใครจะนอกเหนือกวากัน สิ่งที่จะนอกเหนือ คือสติปญญา 
ศรัทธา ความเพียรของเรา ท่ีจะนําตัวเราใหหลุดพนไปไดในระยะใดก็ตาม ไดช่ือวาเราได
ชัยชนะเปนพัก ๆ ไป น่ีแหละท่ีจะทําใหเรามีคุณคา เอาตรงน้ี ชนะกันตรงนี ้ ซ่ึงเปนความ
ชนะเลิศเหนือกิเลสสมมุติทั้งปวง 

ชนะอะไรก็เคยชนะมาแลว แตชนะตัวเองคือชนะกิเลสของตัวเอง ยังไมเคยเลย เอา 
เอาใหชนะใหไดเปนพัก ๆ ไป จนกระทั่งชนะไปโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือนั่นแหละ การ
ชนะอะไรหรือผูอ่ืนใดคูณดวยลาน ยังไมจัดวาชนะเลิศประเสริฐเหมือนชนะกิเลสของ
ตนคนเดียว การชนะกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวเทาน้ัน ผูน้ันแลเปนผู
ประเสริฐสุดในโลก 

นั่นฟงซ ิ ชนะสิ่งอื่นไมมีอะไรประเสริฐเลย นอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวร 
ใหยุงเหยิงติดตอกอแขนง เกี่ยวโยงกันเปนลูกโซไปไมมีทางสิ้นสุดลงไดเทานั้น แตการชนะ
กิเลสของตนดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรนี ้ เปนผูประเสริฐ ไมตองกลับมาแพอีกแลว 
มีหนทางเดียวเทาน้ัน ตาย ตายเฉพาะหนเดียว เฉพาะอัตภาพที่มีอยูนี้ อันเปนตนเหตุท่ีจะ
ใหตายอยูเทาน้ัน นอกนั้นไมตองมากอกําเนิดเกิดเที่ยวหาจับจองปาชาที่ไหนอีก เราเคยจับ
จองปาชามานานแลว เร่ืองปาชาน้ีมันควรจะเบ่ือกันเสียที เกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๒ 

๓๒ 

สัตวโลกทุกตัวสัตวมีแต “นักจองปาชา” กันทั้งนั้น เกิดแลวตองตาย ตายแลวเอา
ปาชาท่ีไหน? ก็เอาตัวของเราเองเปนปาชา มันมีดวยกันทุกคน เราทําไมจะขยันจองนัก 
จองปาชามันดีหรือ? คนและสัตวทนทุกขจนถึงตายไป ไมเข็ดไมหลาบที่ตรงนี้จะไปเข็ด
หลาบท่ีตรงไหน? อะไรมาใหทุกขใหภัยแกเรา ถาไมใชเร่ืองของความเกิดความตาย
เทาน้ันเปนทุกขเปนภัย ในระหวางทางก็เปนทุกขในธาตุในขันธ ความหิวโหยโรยแรง 
ความทุกขรอนตาง ๆ มันเปนอยูในธาตุในขันธนี ้ ไมใชเปนอยูที่ภูเขานี่นา ไมไดอยูใน
อากาศ ไมไดอยูที่ตนไม มันอยูในบุคคลคนหน่ึง ๆ สัตวตัวหน่ึง ๆ น้ีเทาน้ัน กองทุกขรวม
แลวมันอยูที่เรา เราจะไปคิดวา “อยูท่ีน่ันจะดี อยูท่ีน่ีจะดี” ถาธาตุขันธมันเปนภัยอยู
แลวหาอะไรดีไมได ถาจิตยังเปนภัยอยูแลวหาอะไรสุขเจริญไมได ตองแกไขที่นี่(จิต)
ดับกันที่นี่ เอานํ้าดับ ดับกันที่นี ่ นํ้าคือนํ้าธรรม ดับลงที่นี่แลวก็เย็น เย็นแลวก็สบาย 
หายโศกเศรา เลิกกันเสียทีการจับจองปาชา 

น่ีแหละพระพุทธเจาทานสอนศาสนา สอนจนถึงที่นี่ การดําเนินท่ีจะใหมีความสุข
ความสบาย ก็ใหดําเนินไปตาม “สัมมาอาชีวะ” โดยสมํ่าเสมอ ภายนอกภายใน 

สัมมาอาชีวะภายใน ก็บํารุงเล้ียงจิตของตนดวยศีลดวยธรรม อยาเอายาพิษเขามา
แผดเผาจิตใจ มีอารมณที่ไมพอใจเปนตน เขามารบกวนจิตใจ เผาลนจิตใจใหเดือดรอนขุน
มัว ก็เปนความชอบ ชอบ ชอบไปตามลําดับ จนกระทั่งจิตไปถึงความชอบธรรมโดย
สมบูรณแลวก็ผานไปได น่ี 

การแสดง “สัมมาอาชีวะภายนอก” ไมคอยมีเวลาเพียงพอ 
เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา ขอยุติเพียงเทานี้ 


