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เราเปนชาวพุทธ พระพุทธเจาของเราเปนนักเหตุผล เปนนักอรรถนักธรรม นักรู
นักฉลาดแหลมคม และเปนคลังแหงธรรม ผลธรรมที่อยูในคลัง คือพระทัยอันบริสุทธิ์
ของพระองคนั้น มีแตพระธรรมดวงประเสริฐเลิศโลก ทานไดมาดวยเหตุผลอันใดทาน
จึงไดร่ําลือ เราก็เปนคนๆ หนึ่งไมเห็นเปนที่ร่ําลือ พระพุทธเจาก็เปนคนๆ หน่ึง แต
ทําไมทานจึงรํ่าลือท่ัวโลกธาตุ “สตฺถา เทวมนุสฺสานํ” เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้ง
หลาย ทานรํ่าลือทุกอยางบรรดาความดีท้ังหลายไมวาฝายเหตุไมวาฝายผล ทานเปน 
“คลังแหงพระธรรมดวงประเสริฐ” 

พระธรรมท่ีปรากฏใหโลกผูสนใจกราบไหวบูชาอยูน้ี พระพุทธเจาทรงขุดคนได
มากอนใครทั้งโลก แลวทรงนําออกแจกจายโลก แมกระนั้นโลกยังไมเห็นสําคัญในธรรม
ดวงประเสริฐนั้น เห็นสําคัญแตเรื่องไมประเสริฐเรื่องเหลวไหล ท่ีกุมอํานาจอยูภายใน
จิตใจ ความเคลื่อนไหวไปมาของใจกายวาจา จึงเปนไปตามอํานาจเหลานี้เสียโดยมาก 

เมื่อเชนนั้น แมความตองการสิ่งประเสริฐเลิศโลกก็ “สักแตความตองการเทา
น้ัน” เพราะไมไดสนใจดําเนินตามเทาที่ควร ไมไดฝนส่ิงท่ีกุมอํานาจไวภายในใจเพ่ือการ
ปฏิบัติบําเพ็ญธรรม สมกับเปนลูกศิษยพระตถาคตผูทรงฝนอยางยิ่ง 

การฝนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออรรถเพื่อธรรมนั้นแล เปนความดียิ่งสําหรับเรา 
เพราะครูเราคือพระศาสดาและสาวก ทานพาฝนและไดดีสิริมหามงคลสูงเดนแกโลก
เพราะความฝน ความดีมีคุณคาของคนเรามีอยูที่ตรงนี ้ ไมใชมีอยูที่เนื้อที่หนังเหมือน
สัตว ตายแลวนําเขาสูตลาด ผลปรากฏออกมาเปนเงินเปนทอง เปนอาหารการบริโภคท่ี
สําเร็จประโยชนไดทั่วโลกดินแดน 

สวนมนุษยเราน้ี ไมไดมีคุณคาอยูที่เนื้อที่หนังอยางสัตวเหลานั้น แตมีคุณคาทาง
จิตใจ มีคุณคาทางความประพฤติอัธยาศัยหนาท่ีการงาน อันเปนประโยชนแกตนและ
สวนรวม 

ความประพฤต ิ ถาไมดําเนินมาจากจิตใจก็ไมมีทางดําเนิน จิตใจถาไมมีเหตุผล
เปนเครื่องดําเนินก็ไมปลอดภัย เพราะฉะนั้นมนุษยเราจึงควรมีเหตุผลแนบสนิทกับใจ 
ใจตองใครครวญเหตุวาดีหรือไมดีอยูเสมอ ทุกอาการท่ีเคล่ือนไหวไปมา ผลที่สําเร็จ
ออกไปจากเหตุน้ีจะเปนอยางไร? เมื่อเหตุไมดีแลวผลก็ตองไมด ี เพราะไมขึ้นอยูกับ
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ความเสกสรรปนยอหรือเสกเปาแลวก็วาดี ดังที่โลกๆ มักนิยมใชกันเสมอมา แตดีและ
ช่ัวอยูท่ีการทําเหตุเปนสําคัญกวาการ “เสก” ใดๆ นี่เปนหลักธรรมชาติที่ใครๆ ไมควร
ฝน เพราะเปนความจริง เมื่อเหตุดีผลตองดี ใครจะติเตียนวันยังค่ํา หรือยกโลกธาตุมา
ตําหนิติเตียนวา “ทําชั่วไดด ี ทําดีกลับไดช่ัว” อยางน้ี ก็สักแตคําพูดหรือความเสกสรร
ปนยอของคนตางหาก แตนํามาใชเปนการยืนยันรับรองไมได เพราะเปนความคิดการ
กระทําของคนผูจะทําลายตนและสังคมตางหาก ธรรมแทไมเก่ียวกับเร่ืองจอมปลอม
อยางน้ี เพราะความจริงเปนเรื่องใหญโตมาก ในโลกทั้งสามไมมีอะไรจะจริงยิ่งกวา
ความจรงิดังท่ีกลาวมาน้ี 

พระพุทธเจาทานก็ทรงสั่งสอนโลกตามหลักความจริงนี้ทั้งนั้น ไมวาธรรมในแง
ใด ไมวาพระสูตร พระวินัย พระปรมัตถ ลวนแสดงตามหลักความจริง จะเคลื่อนคลาด
จากนี้ไปไมมี ฉะนั้นพวกเราที่เปนชาวพุทธ จึงตองพยายามประพฤติปฏิบัติตน และพึง
คํานึงถึงพระพุทธเจาเสมอ แมจะไมไดมุงความเปนพระพุทธเจาเหมือนพระองคก็ตาม 
แตก็ควรคํานึงถึงความเปน “ลูกศิษยของตถาคต” คือพุทธบริษัท ไดแกอุบาสก 
อุบาสิกา เปนตน แลวพยายามปฏิบัติบําเพ็ญตามธรรมของพระองค พระพุทธเจาทรง
ฝนทุกสิ่งทุกอยางบรรดาที่เปนขาศึกตอความด ี เราก็ตองฝนเชนเดียวกับพระพุทธเจา 
เพราะตองการความดีหรือของดีท่ีปราชญทานวาดี ไมใชดีแบบเสกสรรปนยอเสกเปา
แลวก็ต่ืนลมกัน โดยไมยอมเหลือบมองดูปราชญทานวาเปนอยางไรบาง 

อันความไมดีน้ันมีอยูแลวภายในจิตใจ สิ่งที่ฝนไมใหทําความดีนี้ลวนแตสิ่งที่ชั่ว
ทั้งนั้น ถาเราไมยอมฝนก็แสดงวา เรายอมจาํนนตอความช่ัวความตํ่าทรามท่ีมีอยูภายใน
จิตใจมากนอยน้ัน ถาเราฝนก็แสดงวาเราเห็นโทษแหงความไมดีนั้น และฝนใหหลุดพน
จากความไมดี หรือทําลายความไมดีโดยลําดับดวยความฝน ความบากบ่ัน กล่ันกรอง
ตัวเอง ความเห็นโทษเปนเหตุปจจัยใหฝนสิ่งต่ําทรามเหลานี้ เพื่อความดีทั้งหลาย  

เรื่องของศาสนาเปนเรื่องฝนสิ่งที่ไมดีทั้งหลาย ไมใชเปนสิ่งที่คลอยตามของไมดี 
แตเปนสิ่งที่ฝน ฝนตั้งแตเบื้องตนจนถึงที่สุด จนหาสิ่งที่ใหฝนไมได จิตก็สะดวกสบาย
ไมมีอะไรมาฝนกันอีกตอไป สิ่งที่ฝนมีมากมีนอยเพียงไรนั้นแลคือตัวภัย สิ่งนั้นเมื่อเรา
ดําเนินไปตามหรือคลอยไปตาม จะมีกําลังมากข้ึนโดยลําดับจนกลายเปนนิสัย คําวา 
“กลายเปนนิสัย” คือท่ีโลกเขาวา “ตามใจตัวเองจนเปนนิสัย” แตความจริงก็ตามธรรม
ชาติฝายตํ่าน้ันแหละ เพราะใจไมมีอํานาจเหนือสิ่งนั้น และส่ิงน้ันอยูเหนือใจ โลกเลย
พูดเสียวา “เอาแตใจตัวเอง ไมคํานึงถึงเหตุผลบางเลย” 
 ทีนี้การที่เรามาประพฤติปฏิบัต ิ เราจําตองฝน ดังท่ีทานท้ังหลายมาสูสถานท่ีน้ี 
หรือไปสูสถานท่ีใดเพ่ือคุณงามความดีท้ังหลาย ก็ตองฝนเชนเดียวกัน ถาไมฝนก็ไมได
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ของด ีปกติของคนสวนมาก เวลํ่าเวลาจะมีมากนอยเทาไร ส่ิงท่ีมันกดข่ีบังคับอยูภายใน
ใจ ซ่ึงเปนผูกุมอํานาจหรือผูคุมอํานาจน้ัน จะแยงชิงเอาไปกินจนหมดไมมีเหลือเลย จน
กระทั่งโนนละ ขณะที่จะสิ้นลมหายใจมันจึงจะปลอย กอนน้ันมันไมคอยปลอยใหมีเวลา
วางกัน! ดวยเหตุนี้โลกจึงไมคอยมีเวลาทําความดีกัน จําตองมืดทั้งมา มืดทั้งอยูและมืด
ทั้งเวลาจะไปและไปกัน ไมมีเวลาสวางสรางซา 
 วันคืนปเดือนมีอยูเทาเดิม ปหนึ่งมี ๓๖๕ วัน วันหน่ึงคืนหน่ึงมี ๒๔ ชั่วโมง ก็ไม
มีวาง! สําหรับธรรมชาติเจาอํานาจนี้จะไมยอมวางใหใครเลย กุมอํานาจอยูตลอดเวลา 
จนขณะจะสิ้นลมหายใจถึงจะเปดโอกาสใหวา “เวลาน้ีวาง จึงไดตาย!” นั่น จงพิจารณา
ใหถึงใจ เคียดเเคนใหถึงธรรม ดําเนินใหถึงแดนปลดปลอยอยาถอยมันเปนอันขาด 
ชาติมนุษยพุทธบริษัทที่ฉลาดและแข็งแกรงในโลก มีศาสดาเปนจอมทัพ ไมเคยพาพวก
เราใหกลับแพน่ี 
 เม่ือคิดเร่ืองเหลาน้ีมันนาสลดสังเวชมากท่ีสุด เพราะส่ิงเหลาน้ีเคยกดถวง เคย
ทรมาน เคยทําใหเราไดรับความทุกขมามากตอมากจนไมอาจคณนาได แมเชนน้ันก็ยัง
ไมทราบวาส่ิงเหลาน้ีเปนภัยแกตัวเอง ถึงจิตใจจะวุนวายเดือดรอนขนาดหนักแทบไมมี
สติ ก็วา “วันนี้ใจไมดีเลย!” แลวก็ไมทราบวา ไมดีเพราะอะไรเปนเหตุทําใหใจไมดี  

ความจริงก็คือธรรมชาติอันน้ันแลทําคน จะเปนอะไรมาจากโลกไหนเลา? แตเรา
ไมอาจทราบได จึงตองอาศัยการอบรมใหทราบวา สิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก สิ่งไหนดีสิ่ง
ไหนชั่ว ความดีเปนคุณแกจิตใจ ความช่ัวเปนภัยตอจิตใจ มันติดอยูกับใจดวงเดียวทั้ง
สองอยาง มีเพียงมากกับนอยท่ีตางกัน 
 เพราะฉะน้ันเราจะหาอุบายวิธีใด แกส่ิงไมดีซ่ึงมีอยูในจติอันเดียวกัน ใหออกไป
ไดโดยลําดับ? นอกจากอรรถธรรมและตัวเราเองที่จะฝน โดยอาศัยหลักธรรมเปน
เครื่องมือเทานั้น ไมมีวันที่จะไดรับการปลดปลอยตัวออกสูความวางไดตลอดไป 
 “พระพุทธเจาทานทําไมจึงวาง?” เราตองคิดไปเชนน้ันเพือ่แกตัวเอง “ทานก็เปน
ถึงพระมหากษัตริย ทําไมทานถึงวางและออกบําเพ็ญพระองคได” เราไมมุงบําเพ็ญตาม
แบบพระพุทธเจาก็ตาม แตเรายกทานเปนครูในสวนที่เราจะยึดได มาปฏิบัติเพื่อตัวเอง  
 ทําไมพระพุทธเจาทานวาง ทานไมมีกิเลสหรือ? ทานไมหึงไมหวงอะไรบางหรือ? 
ลูกก็มี เมียก็ม ี สมบัติพัสถานมากนอย ไพรฟาประชาชีทั้งหลายเต็มแผนดิน ซึ่งเปน
สมบัติอันมีคามหาศาลของพระองคทั้งนั้น ทําไมพระองควางได พระองคปลอยไดและ
วางได จนไดตรัสรูและสะเทือนโลกธาต ุ
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 เราไมถึงกับจะตองปลอยอยางพระพุทธเจา แตปลอยแบบลูกศิษยมีครู จึงควร
หาเวลาวางสําหรับตนใหไดบาง อะไรที่มีสาระสําคัญที่สุดในโลกนี้? จิตของเรามุงตอ
อะไรทุกวันนี?้ วาอะไรเปนศักด์ิสิทธ์ิและวิเศษท่ีสุด ที่จะเปนสารคุณอันสําคัญพึ่งเปนพึ่ง
ตายไดจริง ๆ มีอะไรบางอยูในโลกน้ี? เราเปนมนุษยพุทธบริษัททั้งคน ควรคิดใหเต็ม
ใจกอนจะหมดโอกาสคิดและทํา เพื่อสิ่งที่พึงหวังดังใจหมาย คิดรอบ ๆ ตัวก็พอสะดุด
สะเทือนใจไมเสียผล ดูเอาซีไปที่ไหนเห็นมีแตปาชาเกลื่อนไปหมด ไมวาสัตววาบุคคล 
“ปาชา” เต็มตัวดวยกัน เราหวังอะไรเปน “สรณะ” เราหวังอะไรเปนหลักเปนฐานเปนที่
มั่นใจเรา? เมื่อมองไปไหนมีแตภัยรอบดาน จนจะหาทางคืบคลานออกไมมี  
 ท้ังน้ีถาไมมีอรรถมีธรรมภายในใจบางแลว คนเราจะหาหลักเกณฑไมไดเลย จะ
รวนเรเลื่อนลอย จนกระท่ังวันส้ินชีพวายชนมก็เล่ือนลอยไปอยางน้ัน ไมมีอะไรเปนหลัก
ในอนาคต ถาไมรีบสรางหลักยึดไวเสียแตในบัดน้ี เม่ือจิตใจในปจจุบันมันเล่ือนลอย
อยางไร ไมมีหลักเกณฑอยางไร อนาคตไมตองพูด ก็คือผูน้ีแหละ ผูเล่ือนลอยน้ีแหละ
จะไปเปนผูเดือดรอนระทมขมขื่นในอนาคต ไมใชอะไรจะพาใหเปน ตองใจดวงรวนเร
เล่ือนลอยน้ีแลจะพาใหเปน 
 พระสาวกทานมีจํานวนมาก ทานทําไมวางได? ทานทําไมฝนได คําวา “ฝน” เปน
สิ่งสําคัญมาก ทําไมทานฝนได กิเลสของทานเปนกิเลสประเภทใดทานจึงฝนได? กิเลส
ของเราเปนกิเลสประเภทใดเราจึงฝนไมได ก็เปนกิเลสประเภทเดียวกัน ธรรมเครื่องแก
ไขก็เปนประเภทเดียวกัน ทําไมจะนํามาแกสิ่งที่ฝนธรรมไมได! 
 บุคคลผูจะตอสูแกไข หาเวลํ่าเวลาหรือหาโอกาสเพ่ือตัวเอง ก็เปนบุคคลเชน
เดียวกับเราไมผิดกันเลย ถาผิดก็ผิดแตวาทานมีความเขมแข็ง เรามีความออนแอ ทาน
เปน “นักตอสู” เราเปน “นักถอยหลัง” ทานกลาหาญ เราข้ีขลาดหวาดกลัวเทาน้ันท่ีผิด
กัน! แลวจะทําอยางไรกับตัวเราจงึจะเขากันไดกับทานและหลักธรรมของทาน จะไมเปน
ขาศึกกัน 
 ความออนแอ เปนตน น้ีแลเปนส่ิงท่ีจะทําใหเราไดรับความทุกขความลําบากบน
เพออยูตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ความบนไมเกิดประโยชนอะไรเลย แตเม่ือไดบนบางก็อาจ
เปนทางระบายออกแหงความทุกขทางหน่ึง ความจริงไมใชทางระบายออกแหงทุกข 
ความบนมันเปนแงท่ีนาคิดอันหน่ึงเหมือนกัน เพราะความคิดที่จะบนก็เปนงานของจิต 
การบนออกมาก็เปนงาน นอกจากน้ันยังทําใหบางคนรําคาญ อีกอยางหน่ึงเขาก็มีอะไร
อยูในใจของเขา พอมาพบเรือ่งของเราก็มาบวกกันเขา เลยไปกันใหญ สุดทายมีแตกอง
ทุกขทั้งสองฝาย จึงตางคนตางหาบหามอยางเต็มกําลังไมมีคําวา “ปลง”! 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๓๖ 

๑๓๖ 

 เพราะฉะนั้นเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เราไมพึงปรารถนาทั้งหลาย จึงข้ึนอยูกับ 
“ความฝน” ฝนมากฝนนอย ฝนเถอะ การฝนเรา ฝนสิ่งไมดีของเราเปนความชอบธรรม 
ไมผิด ฝนไดมากไดนอยเปนสิริมงคล เปนความดีประจําตัวของเรา จนกลายเปนนิสัย
แหงการฝนสิ่งไมดีทั้งหลาย ใจจะมีความองอาจกลาหาญขึ้นมา ผลสุดทายเร่ืองท่ีเราฝน
น้ันก็เลยยอมจํานน 
 จะไปไหนมาไหน จะพูดอะไร มีเหตุผลอยางไร ท่ีเห็นวาถูกวาควรแลวก็ดําเนิน
ตามนั้น ไมมีอะไรมาขัดแยงกีดขวาง ยอมเปนไปตามเหตุผลนั้นอยางเดียว สิ่งที่จะมา
ฝน สิ่งที่มาคอยกีดกันขวางทางเดินของเรานั้น มันคอยสลายคอยละลายไป ในท่ีสุดก็
ลมละลายไป เมื่อเราเคยฝนเสมอๆ เคยตอสูตานทานมันเสมอ และเคยไดรับชัยชนะมา
แลว สิ่งนั้นจะมาชนะเราอีกไมได เราไดชัยชนะโดยลําดับ ชนะไปเรื่อยๆ และชนะจนไม
มีอะไรจะตอสูกับเราอีก น่ัน! ความฝนเปนผลอยางน้ีแล 
 ใจชอบอยางน้ี แตเหตุผลเปนอยางนั้น เราตองฝนความชอบใจเพื่อเหตุผลนั้นๆ 
ซ่ึงเปนความถูกตอง ถาจะดําเนินหรือทําไปตามความชอบใจ ก็ความชอบใจนี้มีเหตุผล
อะไรบาง? สวนมากไมมี นอกจากเหตุผลของกิเลสเพ่ือหาทางเล็ดลอดธรรมเทาน้ัน ซึ่ง
มีอะไรก็อางมาตามเรื่องของมัน สวนมากเราชอบเหตุผลของกิเลสมากกวาเหตุผลของ
ธรรม ฉะน้ันผลท่ีไดรับจึงมีแตความทุกขความรอนภายในใจ ท่ีเกิดข้ึนจากการทําตาม
เหตุผลของกิเลส 
 แมน่ังอยูน่ิงๆ แตจิตไมไดนิ่ง จิตมีความคิดปรุงยุงเหยิงอยูตลอดเวลา ไมมี
อิริยาบถใดมาหามมันไดนอกจาก “สติปญญา” ปกติแลวจิตลวนสรางความทุกขข้ึนแก
ตน ดวยความคิดปรุงในแงตางๆ ซึ่งเปนทางไมดี เราก็ไมยอมเห็นโทษ นี่แหละเหตุผล
ของกิเลสเปนอยางน้ี หาความถูกตองไมไดเลยแตไหนแตไรมา 
 สวนเหตุผลของธรรมน้ันมีความถูกตอง ผลที่ไดรับคือความสุขความเย็นใจ
ตลอดไป ต้ังแตข้ันเริม่ฝกหัดจนถึงข้ันสูงสุด 
 การปฏิบัติตัวหรือการปฏิบัติศาสนา เปนความลําบากผิดธรรมดาอยูบาง ถึงจะ
ผิดธรรมดา เราก็ทราบวาเราหักหามใจ ไมใหเปนไปตามสิ่งต่ําทรามที่กิเลสตั้งชื่อตั้ง
นามในส่ิงท่ีตนชอบวา “ธรรมดา” ฉะน้ันจําตองฝนกัน เมื่อฝนครั้งนี้ไดผล ครั้งตอไปสิ่ง
ท่ีจะใหเราฝนก็ออนลง ๆ ความเขมแข็งทางดานเหตุผลและความเพียรก็เพิ่มขึ้น เลยไม
คํานึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกวาเหตุผลที่จะดําเนินไปตามที่เห็นวาถูกตอง น่ีแหละ
นักธรรมะมีพระพุทธเจาเปนตน ทานทรงดําเนินอยางนี้! 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๓๗ 

๑๓๗ 

 ทําไมทานจึงไมหึงไมหวงไมหวงไมใยครอบครัวเหยาเรือน ทานเปนมนุษย
ปุถุชนเชนเดียวกัน ทานตองหวง ทานตองฝนอยางย่ิง เพื่อธรรมดวงเลิศ น่ันแลครูของ
พวกเรา! สาวกท้ังหลายทานก็ฝนเต็มกําลังของทาน จนไดเปน “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ 
คจฺฉามิ” เขามาสูใจของพวกเรา 
 เราที่เปนผูรับเอา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” เขามาสูใจ ก็อยาเอาเขามา
เหยียบยํ่าทําลายทานเลน โดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติแหงธรรมน้ันๆ หรือแหงพุทธ แหง
ธรรม แหงสงฆ วามีคุณคามากเพียงไร จึงเอามาเหยียบย่ําทําลายกับความขี้เกียจออน
แอ ความเห็นแกตัว ความไมมีเหตุผล นําพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาสกปรก
ดวยทําไม ตองคิดอยางนี้เสมอ ซึ่งเปนเครื่องเตือนใจเราใหตื่นตัว จะไดพยายามแกไข
ตนตามทานไปโดยลําดับ 
 อะไรโลงก็สูจิตใจโลงไมได อะไรคับแคบตีบตันก็สูจิตใจคับแคบตีบตันไมได 
อะไรจะทุกขก็สูจิตทุกขไมได อะไรจะสุขก็สูจิตสุขไมได แนะ! รวมลงที่จิตแหงเดียว! 
 ดินฟาอากาศก็โลงอยางน้ันเอง เม่ือมีความทุกขภายในจิตใจ แมจะอยูในกลาง
ทุงโลงๆ น้ัน อากาศโลงๆ ก็ชวยอะไรไมได จึงวามันอยูที่จิต ถาจิตมีความปลอดโปรง
โลงสบายแลวอยูท่ีไหนก็สบาย อยูในถํ้า ในเหว ในกระตอบ อยูในรมไมชายภูเขา ก็
สบายท้ังน้ัน ไมจําเปนตองคิดหาวาอากาศโปรงที่นั่น อากาศโปรงที่นี่ เพราะผูขัดของ
จรงิๆ ก็คือจติซ่ึงเปนตัวกอเร่ืองเทาน้ัน ฉะน้ันความสุขความทุกข ตลอดทั้งสาเหตุให
เกิดสุขเกิดทุกข จึงรวมอยูที่จิตเปนสําคัญกวาสิ่งอื่นๆ ปราชญทานจึงสอนลงที่ใจอันเปน
ตัวการสําคัญ ใครจะสอนไดถูกตองยิ่งกวาปราชญคือพระพุทธเจาไมม!ี อยาพากันลูบ
คลําท่ีน่ันท่ีน่ี เดี๋ยวเวลามือไปโดนเอาแมงปองเขาจะรองไมเปนเสียงคน จะวา “ไมบอก” 
 สมบัติอันมีคามากก็คือใจ เปนหลักเปนประธานของส่ิงท้ังหลายก็คือใจ จึงไม
ควรปลอยใจใหส่ิงเลวทรามท้ังหลายเขามาเหยียบยํ่าทําลาย จนแหลกเหลวไปอยางนา
เสียดาย สวนผลอันไมพึงปรารถนามันโยนใหเราเปนคนรับเคราะห แมทุกขแทบเปน
แทบตายก็คือเราเองเปนผูรับ! สวนกิเลสความต่ําทรามเหลานั้นไมไดมารับทุกขกับเรา
เลย ผูเสียเปรียบจงึคือเรา ผูโงเขลาตอเลหเหลี่ยมของมันอยูเรื่อยไป 
 ฉะน้ันจงพยายามแกไขถอดถอนมันดวยเหตุดวยผล ความสุขอันพึงหวังนั้นเรา
จะไปหาท่ีไหนในโลกน้ี มันก็เพียงผานๆ ไปดังที่เคยไดประสบพบเห็นกันมาแลว ผาน
มาชั่วขณะๆ เทาน้ันแลวก็ผานไป มันไมเปนความสุขที่จีรังถาวรอะไรเลย 
 แตความสุขที่เปนขึ้นในจิตใจ เกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตดวยการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม น้ีเปนความสุขท่ีจรัีงถาวร จนกลายเปนความสุขอันตายตัว เปน 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๓๘ 

๑๓๘ 

“อกุปปธรรม” คือเปนความสุขที่ไมกําเริบ  เพราะจิตใจไมกําเริบไมเปลี่ยนแปลง
ตลอดอนันตกาล 
 สมบัติในโลกน้ีก็คือใจซ่ึงเปนสมบัติอันลนคา จงพยายามรักษาใจใหดีโดย
สม่ําเสมอ เฉพาะอยางย่ิงจิตตภาวนาอยาถือเปนเร่ืองเล็กนอย เชน ทําพอเปนพิธีรีตอง 
ก็เราไมใชเปนคนพิธี แตเราเกิดมาเปนคนทั้งคนไมใชตุกตา พอจะภาวนาเปนพิธี น่ัง
ภาวนาทีละ ๕ นาที ๑๐ นาที ๑๕ นาท ี ก็แทบลมแทบตาย แทบจะหามกายเขาโรง
พยาบาล ซ่ึงเปนเร่ืองอับอายขายหนาชาวพุทธและนักปฏิบัติจรงิๆ เกินกวาจะอภัยกัน
ได 
 เวลากิเลสพาเอาไปถลุงท้ังวันท้ังคืน ยังสนุกกับมันไดชนิดลืมตัวลืมตายลืมปาชา
ที่มีอยูกับตัว นั่นเรารูไหม? กิเลสมันกลอมคนดีขนาดไหนดูเอาก็รูเอง เพราะเคยถูก
กลอมถูกถลุงมาดวยกัน แมผูเทศนก็ไมมีการยกเวนในการถูกตมตุน ฟงเอามันกลอมดี
ขนาดน้ันแหละ กลอมจนเคล้ิมหลับไมรูสึกตัวเลย แมจะเขาโลงผีอยูแลว ยังอยากฟง
เสียงเพลงลูกทุงมันอยูเลยไมมีวันเวลาอิ่มพอ จนหมดลมหายใจไปเปลาๆ 
 ส่ิงเหลาน้ีนักปราชญทานตําหนินัก แตพวกเราทําไมจึงชอบนัก ชอบอะไรมันก็
ไมรู ตามความจริงแลวคนเราชอบอะไรยอมจะเจอสิ่งนั้น ชอบกิเลสก็เจอกิเลสและทุกข
ที่แฝงมากับกิเลส ชอบธรรมก็เจอธรรมและสุขที่แฝงมากับธรรม เพราะสิ่งเหลานี้มีอยู
ในโลกไมบกพรองจึงหาไดดวยกัน สุขก็หาไดจากเราคนเดียว ทุกขก็หาไดจากเราคน
เดียวตามสาเหตุที่เราดําเนินไป ผลก็ตองเปนอยางน้ันไมเปนอยางอ่ืน 
 นี่เราแนใจแลววาเราเกิดเปนมนุษย เปนภูมิที่สูงสง ในโลกน้ีถือวามนุษยสูงกวา
สัตว และไดพบพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนคําส่ังสอนท่ีถูกตองแมนยํามาจากหลักแหง 
“สวากขาตธรรม” พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว พยายามดําเนินใหเปนไปตามหลักแหง 
“สวากขาตธรรม” ผลที่พึงไดรับจะเปนที่พึงพอใจ เราอยาถือใครเปนหลักเปนเกณฑย่ิง
ไปกวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในการยึดและการดําเนิน 
 วิถีทางแหงการครองชีพก็ตาม วิถีทางแหงการปฏิบัติธรรมเพือ่ความอบอุนแก
จิตใจก็ตาม ไมมีใครจะเกินพระพุทธเจาไปไดในความฉลาดแหลมคม ดวยอุบายวิธี
ปองกันหรือรักษาตัว ท้ังเก่ียวกับส่ิงภายนอกและส่ิงภายใน พระพุทธเจาเปน “นักรูนัก
ฉลาดแหลมคมทุกอยาง” “นักปกครองบานเมือง” ก็เปนพระองคหนึ่ง “นักปกครองดาน
จิตใจ” ก็เปนพระองคหนึ่ง นักปกครองโลกท่ัวๆ ไปดวยอุบายวิธีการอบรมส่ังสอนโดย
ถูกตองเหมาะสม ไมมีศาสดาองคใดจะแซงพระองคไปได โดยความฉลาดแหลมคมย่ิง



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๓๙ 

๑๓๙ 

กวาพระพุทธเจา พระองคทรงสอนจนถึงขั้น “นิพพาน” เราจะหาขนาดไหนอีก มีใครที่
จะสอนใหเลย ‘นิพพาน” ไปเคยไดยินบางไหม? ไมเคยไดยิน!  
 เพราะถึงท่ีน่ันแลวเปนสถานท่ีสุดจุดหมายปลายทางโดยสมบูรณแลว เชนเดียว
กับเราข้ึนมาถึงบนบานแลว เปนที่เหมาะสมและถึงจุดที่หมายแลว เพราะไมใชขรัวตา
ดังที่ทานอาจารยมั่นทานเคยนํามาพูดเปนอุบายเพื่อเปนคติแกพระเสมอวา “ทําอะไร 
ทําแบบเถรตรงนี่ มันไมไดเรื่องอะไร? ทานวา แลวทานก็ยกนิทานขรัวตาข้ึนมาวา “ขรัว
ตาคนน้ันเดินเขาไปในบาน ถูกเขานิมนตข้ึนไปบนบาน การนิมนตข้ึนไปบนบานก็คือ
นิมนตข้ึนน่ังบนบานน่ันเอง แตขรัวตาไมเขาใจอยางนั้น พอถูกเขานิมนตใหข้ึนไปบน
บานก็ปนข้ึนไปบนข่ือโนน “อาว! ทานปนข้ึนไปบนข่ือโนนทําไมละ แลวกันพิสดารเกิน
เหตุแลวนี ่นิมนตทานลงมา” พอขรัวตาองคน้ันลงมาแลว ก็เผนออกจากบานเขาไปเลย
ไมมองหนามองหลัง น่ัน! เปนอยางนั้นไปเสีย 
 ความจริงเขานิมนตขึ้นไปนั่งบนบานเขาตางหาก แตทานกลับปนข้ึนไปบนข่ือ
บานเขาโนน เวลาถูกนิมนตใหลงมาก็ลงและเตลิดเลยบานเขาไปเสีย นี่คือความไมพอด ี
ไมมีประมาณ ไมมีเหตุมีผลเอาเลย เพราะความซื่อเสียจนเซอไปแบบไมรูสึกตัว 
 การส่ังสอนน้ัน เมือ่สอนถึงนิพพานแลวจะสอนไปไหนกันอีก เมื่อจิตบรรลุถึง
นิพพานแลวจะเตลิดไปไหนกันอีก ถาไมควาเอาแบบขรัวตามาใชก็ตองยุติการกาวไป
เพียงเทานี้ เพราะสุดยอดแหงธรรมแลว หรือสุดยอดแหงสมมุติ จิตเปนวิมุตติเต็มภูมิ
อรรถภูมิธรรมแลว ปญญาท้ังมวลก็ยุติกันลงแคน้ี 
 การกลาวนิทานเรื่องขรัวตามาแทรกก็เพื่อใหทราบวา เรื่องความไมใครครวญ 
คนไมใครครวญพินิจพิจารณา คนแบบ “เถรตรง” ตรงเสียจนเซอนั้น ไมยังประโยชน
ใดๆ ใหเกิดขึ้น จึงควรถือเปนคติตัวอยางไดด ี
 ในวงปฏิบัติของเราน้ีมบีางไหมท่ีปนข้ึนบนข่ือ มีซ!ิ มีแตจาํพวกท่ีคอยจะปนข้ึน
บนข่ือน่ันแหละเปนสวนมาก ไมไปกันละตามหลัก “มัชฌิมา” ตามหลักที่พระพุทธเจา
ทรงสอน ชอบปนข้ึนบนข่ือกันแทบทัง้น้ัน ทานยกนิทานขรัวตาปนข้ึนบนข่ือมาประกอบ
การแสดงธรรม นาฟง! เพราะขบขันดี “พวกบนข่ือ” ทานวาอยางน้ัน เปนคติสําคัญนา
ฟงมาก ฟงแลวซึ้งใจ ทั้งอดหัวเราะอยูภายในไมได นี่ทานพูดถึงเรื่องคนไมใชความคิด 
ไมใชความพินิจพิจารณาเหตุผลวาควรไมควร เรียกวา “เถรตรง” คําวา “เถรตรง” น้ีบาง
ทานก็จะไมเขาใจ น่ีทานพูดถึงครูบาอาจารย 
 ทานลางบาตรและเช็ดบาตรแหงแลว ทานเอาปากบาตรควํ่าลง แลวทานสองดู
กนบาตรทาน สองใหตรงกับตะวัน การสองดูกนบาตรตรงตะวันน้ัน ทานมีความหมาย



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๔๐ 

๑๔๐ 

วาบาตรน้ีอาจมีกนทะลุ เปนชองเปนรูตรงไหนบาง สองออกไปท่ีแจงหรือสองกับแสง
พระอาทิตย มองออกไป ถามีชองทะลุก็จะมองเห็นชัดเจนตรงที่ทะลุนั้น แลวก็จะไดอุด
ยาเสีย 
 ทีน้ีลูกศิษย “เถรตรง” เห็นอาจารยสองดูกนบาตร ตนก็ทําตามบางโดยไมทราบ
เหตุผลความมุงหมายวาทานทําเพื่ออะไร เวลาถูกถามวา “ทําเพื่ออะไร?” ก็บอกแบบ
เถรตรงวา “เห็นครูอาจารยทานสองเราก็เลยสองบาง เพราะทานขลังดี บางทีเราอาจ
ขลัง” น่ีฟงซิ เรื่องบนขื่อขําดีไหม? ฟงไดไหม ในวงผูปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรม ในคําที่
วา “บางทีเราอาจขลังอยางทานบาง” ถาอยางน้ีก็ปฏิบัติเพ่ือ “ความขลัง” ไมไดปฏิบัติ
เพื่อ “ความหลุดพน” อยางนอยก็เพ่ือความเปนคนดีมีความสงบสุข 
 ครูอาจารยผูฉลาดมีเหตุผล ทานทําอะไรยอมเปนไปตามเหตุผลทุกอยาง ไมได
ทําแบบลอยๆ เราผูมาศึกษากับทานควรพิจารณาดวยดีในส่ิงท่ีตนทํา ไมสักแตวาพูดวา
ทําไปแบบสุมเดา เพราะความไมสนใจดูตัวอยางทาน จึงเปนราวกับทัพพีอยูกับแกง ไม
รูรสชาติของแกงวา เปรี้ยวหวานเค็มประการใดบางเลย จึงหาความฉลาดรอบรูอะไรไม
ได นอกจากแสวงหาความขลังไปแบบโลกๆ ท่ีทํากัน 
 การศึกษาข้ึนอยูกับสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนสําคัญ มิไดข้ึนอยูกับการ
กินอยูหลับนอนในสํานักของทานเฉยๆ โดยไมสนใจกับอะไร การปฏิบัติธรรมของพวก
เราทุกวันน้ีก็เหมือนกัน เห็นทานเดินจงกรมก็เดิน แตไมมีสติสตัง มีแตความคิดผิดคิด
เพลินเลินเลอเผลอตัวยุงไปหมด พอออกจากทางจงกรม “แหม วันนี้จิตไมเห็นมีความ
สงบบางเลย เราเดินจงกรมตั้งนานไมเห็นไดเรื่องอะไร?” จะไดเรื่องอะไร เพราะไมเอา
เรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องความสงบเปนอารมณบางเลย เอาแตเรือ่งวุนวายมาพัวพันห่ัน
แหลกอยูกับจิตตลอดเวลาในทางจงกรม 
 จากน้ันก็มาน่ังภาวนา พอน่ังก็ “เอาละ เทานี้พอ!” เวลานั่งก็นั่งคิดนั่งปรุงยุง
เหยิงวุนวายแบบ “ตามรอยโคในคอก” นั่นแล แลวก็มาตําหนิแบบลมๆ แลงๆ ไปวา 
“น่ังไดเทาน้ันนาทีเทาน้ีนาที ไมเห็นไดเรื่องอะไร นอนเสียดีกวา” น่ัน! ไปลงเอยที่หมอน
น่ันแล เลยกลายเปนท่ีตัดสินกิเลสอยูบนหมอนไปเสีย คําวา “นอนเสียดีกวา” น้ัน แม
นอนก็ไมไดเร่ืองอยูน่ันแล เพราะคนไมไดเรื่องอยูแลว ก็ไดแตเรื่อง “หมอน” เทานั้น 
นะซี ไมไดมรรคผลนิพพานอะไร จิตลง “ภวังคหลวง” หลับครอกๆ จนตะวันสองกนก็
ไมถอนขึ้นมา (ไมต่ืนนอนน่ันเอง) 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๔๑ 

๑๔๑ 

 อยูท่ีใดไปท่ีใดก็มีแตกิเลสตามเหยียบยํ่าทําลายอยูตลอดเวลา ที่จะไดเหยียบย่ํา
ทําลายกิเลสบางไมปรากฏ เพราะสติสตังไมมี ความจงใจไมมี มีแตกิเลสตามลาอยู
ตลอดทุกอิริยาบถ เรามันพวก “กิเลสตามลา’ จะวายังไง? ถาไมวาอยางน้ัน 
 เอา! พยายามตามลากิเลสนะ ทีน้ีเปนนายกิเลสเสียบาง ตองฝนกันบาง!  ทน 
และฝนตรงนี้! จิตไมอยากคิดไปในอรรถในธรรม เราตองบังคับใหคิด ทําไมจะบังคับ
ไมไดจิตเปนของเรา เราเปนเจาของจิต เราบังคับไมได ใครจะบังคับไดละ ถาจติแหวก
แนวแลวจิตจะมีหลักแหลงที่ตรงไหน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการแหวกแนวจะเปนอยางไร เรา
ตองรับเคราะหกรรมอยูดี ฉะนั้นเราตองคิดตองรูไวลวงหนา จึงเรียกวา “ปญญา” มัน
อยากไปไมยอมใหไป เอา! มันอยากทําส่ิงน้ันไมยอมใหทํา มันจะฝนเราไปไดอยางไร! 
เมื่อเหตุผลพรอมแลวที่จะไมทํา เราตองไมทํา เมื่อเหตุผลพรอมแลวที่จะทํา ตองทําลง
ไป เปนก็เปน ตายก็ตาย! นี่คือนักธรรมะแท อยางไรกิเลสก็ไปไมพนมือ ตองตายใน
เง้ือมมือไมวันใดเวลาหน่ึงแนนอน 
 ทําไมโลกเขาทําได ทําไมเราทําไมได โลกเขาทําไมตาย ทําไมเราทําจะตาย ตายก็
ใหตาย ปาชามีทุกหนทุกแหงไมตองเปนกังวลกับความเปนความตาย ขอใหทําสิ่งที่ถูก
ตองดีงามอยางสมใจเถอะ ถาทําอยางน้ันบางกิเลสมันก็หมอบและตองไดผล ไมมีอะไร
มีอํานาจเหนือธรรมของพระพุทธเจาซึ่งเปนเครื่องแกและปราบปรามกิเลส เพราะกิเลส
ทุกประเภทกลัวธรรมเทานั้น อยางอ่ืนกิเลสไมยอมและไมกลัว ย่ิงความคลอยตามดวย
แลว กิเลสยิ่งรองเพลงรื่นเริงสนุกสนานอยูบนหัวใจ ไมมีวันจบเพลงเลยนั่นแล 
 ขณะท่ีฟงเทศนน้ีจติมีความสงบจติอยูกับตัว ถาจิตอยูกับตัว เวลาฟงทานอธิบาย
ก็เขาอกเขาใจไปโดยลําดับๆ ใหจิตอยูกับตัวน่ันแหละถูกตอง ในการฟงเทศนไมจําตอง
สงใจออกมาขางนอก ใหอยูกับตัว กระแสธรรมจะเขาไปสัมผัสกับความรูคือใจ เมื่อ
สัมผัสกันเร่ือยๆ จิตจะไดรับความสงบในขณะที่ฟง เม่ือจิตสงบแลวความสุขน้ันเกิดข้ึน
เอง ที่ความสุขไมเกิดความสุขไมมีเพราะจิตไมสงบ จิตยุงอยูตลอดเวลา กอกวนตนเอง
อยูไมหยุด ความทุกขก็มีเรื่อยๆ นะซี เพราะปอนเหตุใหเรื่อยๆ ทานจึงวา 
 “การฟงธรรมมีผล ๕ ประการ ประการสุดทายคือจิตผูฟงยอมผองใส” จิตจะ
ผองใสไดจิตจะตองอยูกับตัว รับสัมผัสกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปโดยลําดับไมให
ขาดวรรคขาดตอน ต้ังความรูไวเทาน้ันแหละ ไมตองไปเสียดายอะไรกับส่ิงภายนอก ไม
ตองไปวุนวายกับส่ิงใด ที่เราเคยรูเคยคิดเคยปรุงเคยเห็นมาแลว ไมเห็นเกิดประโยชน! 
 คราวนี้เราตองการใหรูใหเห็นใหเขาใจในอรรถในธรรม จึงใหธรรมเหลานั้น
สัมผัสจิตใจ เพราะใจถูกสิ่งอื่นมาสัมผัสเสียมากมายจนใจไมเปนใจของตน มันเปนใจ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๔๒ 

๑๔๒

กิเลสตัณหาอาสวะ หรือเปนใจเปรตใจผีอะไรไปก็ไมรูละ ใจเปนนรกอเวจีไปหมดเพราะ
ส่ิงไมเปนทาเขามากอกวนวุนวาย เวลานี้ใหจิตเปนภาชนะสําหรับรับธรรม ตั้งหนาตั้งตา
ฟงโดยเฉพาะ จิตก็สงบ เม่ือสงบแลวก็เย็น พอจิตเย็นเทาน้ันแหละก็สบายไปเองคน
เรา! เราหาความสบายไมใชเหรอ? เราไมหาความทุกข! 
 น่ีแหละจุดแหงความสบายอยูท่ีตรงน้ี ใหพยายามระงับจิต อยาปลอยใหคิดมาก
เกินไป ความคิดมากไมใชของด ีคิดมากๆ ไปจนจะเปนบาก็ม ีเพราะเหตุไร? เพราะสิ่ง
ที่ไมดีนั่นแหละจิตชอบคิด จิตชอบไปเกี่ยวของพัวพัน ยิ่งความโกรธแคนจิตยิ่งติดยิ่ง
ชอบคิด ก็ย่ิงเพิม่ความรอนใหจติใจมากข้ึนโดยลําดับไมมีประมาณ ตั้งตัวไวไมได 
ฉะน้ันตองหักหามดวยการฝนใจ ใจจะขาดก็ใหขาดไป จิตเปนสมบัติของเราทําไมเราจะ
บังคับไมได และจะมอบใหใครเปนคนบังคับใหเรา? ใครเปนคนรับผิดชอบในจิตของ
เรา? เราเองเทานั้นเปนผูรับผิดชอบ 
 จงทุมกําลังลงไปไมทอถอยจติจะยอมจํานนเอง แลวสงบตัวลง เห็นผลละทีน้ี! 
วา “ออ! ผลแหงการบังคับจิตเปนอยางนี้หรือ!” ตอไปก็มีแกใจ หรือเกิดความกลาหาญ
ที่จะบังคับทรมานตน สุดทายจติก็เปนสมบัติอันมีคาข้ึนมาเปนลําดับๆ อยูไหนก็สบาย 
และมีความยับยั้งตั้งตัวไดดวยเหตุดวยผล ดวยสติปญญาซ่ึงเคยไดบําเพ็ญมาและเคย
ไดหลักไดเกณฑมาแลว 
 น่ีคือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ความอดความทนตอหลักศาสนา การพร่ํา
สอนตามหลักศาสนาดีกวาการพรํ่าสอนใครท้ังน้ัน ย่ิงผูท่ีสอนตนดีแลว พูดใหคนอ่ืนฟง
หรือส่ังสอนก็จบัใจไพเราะและเช่ือถือไมจืดจาง 
 ถาตนยังเหลวไหลพูดออกไปก็ไมมีรสชาติแกผูฟง ถึงแมจะนําคําสอนของพระ
พุทธเจาไปพูดเปนตูๆ หีบๆ มันก็ไมนาฟง มันมีลักษณะ จืดๆ ชืดๆ ราวกับอาหารไมมี
รสอรอยน่ันแล ถาจิตใจเขมแข็ง ความรูสึกอยูภายในก็ม่ันคง ใจมีพลังธรรมการแสดง
ออกก็มีรสชาติดี จับใจซาบซ้ึง เพราะธรรมออกไปจากใจที่เปนตัวการสําคัญ ซึ่งบรรจุไว
แลวหรือบรรจุเต็มแลว 
 จึงขอใหพยายามรักษาจิตใจใหมีสารคุณปรากฏเดนขึ้นโดยลําดับ ๆ จากการ
ปฏิบัต ิมีจิตตภาวนาเปนตน อยาเห็นวาเปนกิจนอกประเด็นหรือเปนกิจพิเศษนอกจาก
ความสําคัญไปเสีย การภาวนาน้ันแหละคือเร่ืองสําคัญท่ีสุดในชีวิตจิตใจของเรา มีธรรม
น้ีแหละเปนสําคัญมากกวาส่ิงอ่ืนใด นอกนั้นก็เปนเพียงปริยาย อาศัยกันไปช่ัวคราวช่ัว
กาลช่ัวเวลา แลวก็พลัดพรากจากกันไปทั้งเขาทั้งเรา จะหาความจีรังถาวรไมได ท่ัวท้ัง
แดนโลกธาตุอันเปนสมมุติมันเปนอยางเดียวกัน จึงขอยุติเพียงเทานี้ 


