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 พระวัชชีบุตร ทานเปนบุตรแหงชาว “วัชช”ี สกุลน้ันมีลูกชายคนเดียวของพอแม 
บวชแลวไปบําเพ็ญสมณธรรมอยูที่ปาชา ทานเคยมีเพื่อนฝูงที่เปนชาววัชชีมากมายใน
คราวที่ทานเปนฆราวาส คืนน้ันทานกําลังเดินจงกรมอยูในปาชาคนเดียว คืนวันนั้นมี
งานนักษัตร ประชาชนและหนุมสาวชาววัชชีพากันเดินมาที่ขางปาชาที่ทานพักอยู เขาสง
เสียงเอ็ดตะโรไดยินไปถึงในปาชา 
 ขณะน้ันทานกําลังเดินจงกรมอยู จึงเกิดความวิตกและนอยใจวาโลกเขามีความ
สุขรื่นเริงกัน แตเรามาอยูในปาชาซึ่งมีแตผีตายทั้งน้ัน จึงเปนผูที่ไรคาหาราคามิได เรา
อยูในปาชาคนเดียวราวกับผีดิบอยูกับผีที่ตายแลว เรามาอยูกับคนที่ตายแลวทั้งนั้น โลก
เขามีความสุขรื่นเริงกัน แตเรามาอยูกับคนตาย หาความสุขความรื่นเริงมิได ราวกับคน
ตายทั้งเปนในปาชา ซึ่งเปนสถานที่อยูของคนที่หมดความหมายแลวทั้งน้ัน เราเปนคน
หาคาหาราคามิได ทานตําหนิตัวเองดวยความโศกเศราเหงาหงอย และนอยใจในขณะ
น้ัน 
 ขณะที่กําลังถูกกิเลส คือความนอยเนื้อตํ่าใจครอบงําอยู ก็ปรากฏเสียงเทวดาที่
ชาติปางกอนเคยเปนสหายกันมา ประกาศเตือนทานอยูบนอากาศวา “เราไมเห็นมี
บุคคลใดซึ่งมีคุณคามากย่ิงกวาทาน ที่กําลังบําเพ็ญสมณธรรมอยูในปาชาเวลาน้ีเลย 
พวกเหลาน้ันเขาสงเสียงเปนทารื่นเริงบันเทิงไปตามความโงเขลาเบาปญญา เพราะ
กิเลสครอบงําเขาตางหาก เขาไมไดไปดวยอรรถดวยธรรม ดวยความรูความฉลาด ที่จะ
ยังตนใหพนจากทุกขเหมือนทาน ซ่ึงกําลังจะเปนปราชญอยูแลวดวยการส้ินกิเลส เพราะ
ความพากเพียรตามธรรมของพระพุทธเจา ขอทานจงภาคภูมิใจในความเปนอยู และ
ความพากเพียรของทานเถิด เราอนุโมทนากับทานเปนอยางย่ิงที่เปนมนุษยฉลาด 
สามารถปลีกตนออกจากโลกอันเต็มไปดวยความเกล่ือนกลนวุนวาย มาบําเพ็ญสมณ
ธรรม เพื่อเอาตัวรอดเปนยอดคน พนทุกขไปแตผูเดียว 
 การส่ังสม “วัฏฏะ ความหมุนเวียนเปล่ียนแปลง เก่ียวกับเร่ืองความเกิด ความ
ตาย ซ้ําๆ ซากๆ ไมมีวันเลิกแลวน้ัน เปนทางเดินของคนโงซึ่งหาทางไปไมได เดินกัน
ตางหาก ซึ่งมิใชทางอันประเสริฐเลิศเลออะไรเลย สวนทานกําลังดําเนินตามเสนทาง
ของทานผูเห็นภัยในความทุกข ทําไมทานจึงไปชมเชยผูกําลังหลงอยูในความทุกขอยาง
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นั้นเลา” “การทําความเพียร เพื่อสมณธรรมใหจิตใจไดรับความสงบ เห็นโทษเห็นภัยใน
ความเกิด แก เจ็บ ตาย เปนความชอบธรรมแลว ที่ทานกําลังดําเนินอยูเวลาน้ี จะมีใคร
เลาเปนผูมีจิตใจสูงสง เสาะแสวงหาความหลุดพนอยางทานน้ี ทานควรจะยินดีในการ
บําเพ็ญของทาน เพราะทําใหทานเปนผูมีคุณคามากในการท่ีทานบําเพ็ญอยูเชนน้ี” 
 พระวัชชีบุตร กลับไดสติทันที เมื่อถูกเทวดาเตือนเชนน้ัน แลวบําเพ็ญธรรมตอ
ไปดวยความหาวหาญตลอดคืน ปรากฏวาทานไดบรรลุถึงท่ีสุดแหงธรรมในคืนวันน้ัน 
 น่ีก็แสดงวา จิตของทานเปนไปอยางรวดเร็ว เรื่องทานเปนอยางนี้เอง ที่กิเลสมัน
มากระซิบหลอกทานวา การทําอยางน้ันดี การทําอยางนี้ไมดี แตฝายธรรมที่เปนวาสนา
บารมีของทาน หากชวยบันดาลใหมีเทวดามาเตือนสติใหรูสึกตัว กลับบําเพ็ญเพียร
อยางกลาหาญ จนไดบรรลุธรรมในคืนนั้น 
 น่ีเรื่องของพระวัชชีบุตร เปนลูกชายคนเดียวของเศรษฐีสกุลนั้น ซึ่งมีสมบัติเงิน
ทองมากมาย เวลากิเลสมันกลอม มันก็กลอมไดอยางสนิท ดังที่รูๆ กันอยูน่ันแล เรื่อง
ของกิเลสตองเปนเชนน้ันเรื่อยมาไมเคยเปนอ่ืน คือ เซอๆ ซาๆ เหมือนพวกเราเลยมัน
ฉลาดแหลมคมมาก ทานตองอาศัยคติธรรมที่เทวดามาชวยช้ีแจงใหเห็นโทษเห็นภัย 
เห็นคุณเห็นประโยชนทั้งสองดานดวยความเขาใจซาบซึ้ง และบําเพ็ญธรรมตอไปจนได
บรรลุถึงธรรมสุดยอด 
 รูสึกวาทานเปนประเภท “ขิปปาภิญญา รูไดอยางรวดเร็ว” น่ีถาจิตของทานมี
ภูมิธรรมสูงละเอียดมากอนเหตุการณน้ีอยูแลว และสมควรจะไดบรรลุธรรมในคืนวัน
นั้นโดยลําพัง ทานก็ไมควรจะวิตกวิจารณไปในทางต่ําอยางนั้น จึงแนใจวา ภูมิธรรมใน
จิตตภาวนาทานยังไมมีในเวลาน้ัน มีแตภูมิวาสนาบารมีที่เคยบําเพ็ญมาแตอดีตชาติ 
 ความวิตกวิจารณอยางน้ัน หมายถึงจิตที่ยังไมมีภูมิรู ยังไมพนจากส่ิงเหลาน้ีไป 
ทานจึงตองตําหนิตนซึ่งกําลังบําเพ็ญในทางที่ชอบ แตเมื่อไดสติแลว ทานก็จะพิจารณา
เห็นโทษแหงความเปนไปไดอยางรวดเร็ว จึงคิดวาทานมีนิสัยวาสนามาดั้งเดิมที่ควรแก
การบรรลุธรรม ยังไมใชภูมิธรรมที่ทานบําเพ็ญไดในขณะที่เปนเพศสมณะ จึงมีวิตกใน
ทางโลกๆ ไดเปนธรรมดา 
 การอยูในสถานท่ีอันเหมาะสมแกการบําเพ็ญธรรมน้ัน เปนความชอบย่ิง 
 พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหไปอยูในปาชา เพื่อเปนเครื่องเตือนสติ และเทียบกัน
ระหวางคนที่ตายแลวกับคนที่กําลังเปนอยูไดดี เชนเทียบวาเราที่ยังไมตายกับเขาที่ตาย
แลวเปนอยางไร เปนตน 
 จิตเมื่อไดอยูในสถานที่เชนน้ัน ยอมไมเกิดความเพลิดเพลิน ทั้งจะเปนความ
สลดสังเวชในความ เกิด แก เจ็บ ตาย ของเขาของเราไดด ีจิตจะมีทางออกจากกองทุกข
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ไดเร็วผิดกับที่ธรรมดาทั่วไป และมีความยับย้ังชั่งตวง และใครครวญในธรรมทั้งหลาย
โดยสม่ําเสมอ ซึ่งเปนทางออกโดยชอบธรรม ทานจึงสอนใหอยูในปาชา เน่ืองจากจิต
เวลาไปอยูสถานที่หน่ึงเปนอยางหนึ่ง ไปอยูอีกที่หน่ึงเปนอีกอยางหน่ึง เก่ียวกับส่ิงที่
เก่ียวของหรือส่ิงแวดลอมตางกัน 
 การไปอยูในสถานที่เปล่ียวๆ ก็ไมทราบจะไปคิดหากิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่ง
เปรียบเหมือนยักษเหมือนผีกันทําไม ในปาเปลี่ยวๆ มีส่ิงบังคับใหระมัดระวังตัวหลาย
ดานอยูตลอดเวลา แลวใครจะไปมีโอกาสคิดส่ังสมกิเลสขึ้นมาเลา นอกจากจะพิจารณา
โดยธรรมเพื่อถอดถอนกิเลสของตัวออกไปโดยลําดับเทานั้น ทานจึงสอนใหไปอยูที่เชน
น้ันเพื่อเปนความไมประมาทนอนใจ ประคองความเพียรดี จิตใจกาวหนา ทั้งนี้จะเห็น
ไดดวยตัวเราเองที่บําเพ็ญสมณธรรมอยูกับหมูเพื่อน ในที่ที่มีเพื่อนฝูงหรือในที่ที่ไมนา
กลัว ถึงจะมีความเพียรดีจิตมีพื้นฐานอยูแลวก็ตาม ความเพียรก็ไมคืบหนาไปอยางรวด
เร็ว ไมเหมือนไปอยูในสถานท่ีเปล่ียวๆ ใจรูสึกมีความอืดอาดเนือยนายพิกล 

ขณะที่อยูกับเพ่ือนฝูงมากๆ ในสถานที่ที่ไมตองระมัดระวังอะไร เปนสถานที่
ปลอดภัยจากสัตวรายตางๆ มีเสือ เปนตน การบําเพ็ญก็เปนไปอยางเช่ืองชา แตพอ
กาวเขาไปอยูในสถานท่ีที่ตองระมัดระวังท้ังวันทั้งคืน ใจเปนความเพียรประจําอยู
ตลอดเวลา แมกลางวันก็มีสติระมัดระวังอยูเสมอ ย่ิงกลางคืนดวยแลว จิตย่ิงต้ังทาต้ัง
ทางระมัดระวังมาก คือระวังอยูภายในตัวในใจ ไมใหจิตเผลอไปคิดเรื่องอะไรๆ แมคิด
เรื่องเสือ ทั้งๆ ที่เสือไมมีในเวลานั้น ความคิดเชนนี้ก็เปนภัยแกตัวแลว คือความคิดนั้น
เขยาเราใหสะดุงหวาดกลัวขึ้นมาใหเปนทุกข และเปนการส่ังสมกิเลส คือความกลัวขึ้น
มา แลวก็เปนผลใหเกิดความทุกขอันเน่ืองมาจากความกลัวน้ัน เพราะฉะน้ันความคิด
ในแงตางๆ ที่เปนภัยแกตัว จึงตองรีบแกไขในขณะน้ันๆ ไมปลอยใหใจเรรอนไปตาม
ความคิดที่เห็นวาเปนภัย ซึ่งเปนเหตุใหกอความวุนวายใหแกใจตัวเองจนหาทางสงบสุข
ไมได 
 สวนมากผูไปอยูในปาในเขาเชนนั้นได ตองเปนผูที่ไดพิจารณาตัวเองพอสมควร
วาจะไมถอยหลัง ถายังมีความขยาดครั่นครามตอภัยอยูก็ไมกลาไป ตองเปนผูตัดสินใจ
ตัวเองอยางเด็ดเดี่ยวแลววา “เปนก็เปน ตายก็ตาย” แลวตัดสินใจลงไปอยางเด็ดขาดไม
ลังเลสงสัย เมื่อไปแลวเจตนาเดิมกับการที่อยูนั้นตองเปนอันเดียวกัน คือคงเสนคงวาไม
หว่ันไหว โดยทําความเขาใจกับตัวเองวา “ก็เรามาแลวดวยความเสียสละ ทําไมไมอยู
ดวยความเสียสละ จะหวงอะไร ? จะเสียดายอะไร เวลาอยูโนนก็ไดพิจารณาแลววาราง
กายอันน้ี ชีวิตอันน้ี เปนของไมมีคาสาระแกนสารใดๆ กลาเสียสละได จนถึงเขามาอยู
ในสถานที่น้ี เมื่อกาวเขามาอยูในสถานที่น้ีแลวรางกายจิตใจน้ีกลับมีคุณคามากเชียว
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หรือ ถึงตองรักตองสงวนไมยอมเสียสละเลา ความจริงคือรางกายและจิตใจอันเกานี้แล 
เหตุใดจึงเสียสละไมได อยูโนนก็มีความตาย อยูน้ีก็มีความตาย ไปอยูในสถานที่ใดๆ ก็
มีความตายเทากัน จะคิดกลัวตายเพื่ออะไรอีก นี่คืออุบายสอนตัวเอง “อะไรอยากกิน ก็
กินไปซี เพราะเขากินก็อ่ิมทองเขาไปวันหน่ึง แลวก็ตายในวันตอไป เราตายในวันน้ี เขา
ก็จะตายในวันหนา ความตายมีเสมอกัน ขอใหตายอยูในสนามรบ คือสงครามระหวาง
กิเลสกับธรรมเถิด ใหไดชัยชนะ อยาไดพล้ังพลาดทอถอยเลย ตายก็ตายอยางนักรบ 
คือตายในสงครามไมหว่ันไหว” 
 เมื่อไดพร่ําสอนจิตเราอยูทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกลูนอกทาง ใหเกิดความ
กลัวขึ้นมาอยูแลว จิตก็ไมกลาจะคิด เพราะสติคอยบังคับบัญชาอยูเสมอ นั่นแลคือ
ความเพียร 
 เมื่อความเพียรเปนอยูดวยสติ ดวยปญญา ระมัดระวังตัวอยู จิตของผูน้ันยอม
กาวไปสูความสงบไดทั้งๆ ที่ไมเคยสงบก็สงบไดอยางประจักษใจ ซึ่งไมตองไปถามใคร
เลย เพราะขณะจิตสงบน้ันเปนความไมกอกวนตัวเอง เรื่องอะไรก็หายหมด เรื่องกลัวก็
หาย มีแตความรูลวนๆ ที่เดนอยูดวยความเที่ยงตรงของจิต ขณะนั้นเปนความสุขความ
สบายปราศจากความวุนวาย และส่ิงกอกวนตางๆ โดยส้ินเชิง เหลือแตความรูลวนๆ ที่
เดนอยูดวยความเที่ยงตรงของจิต ขณะน้ันเปนความสุขความสบาย ปราศจากความวุน
วายและส่ิงกอกวนตาง ๆ โดยสิ้นเชิง เหลือแตความรูลวน ๆ กับความสบาย นี่คือ ผล
แหงความระมัดระวังความคิดปรุงที่ออกไปนอกลูนอกทาง ดวยสติปญญาที่คิดอาน
ไตรตรองหักหามใจ ทําความรูสึกนึกคิดตางๆ ดวยสติ คิดออกมาประเภทใด สติคอย
รับรู ปญญาก็คอยตัดฟนคอยหักหามดวยเหตุผล จิตจะเหนือเหตุผลไปไมได ยอมจะ
กาวเขาสูความสงบไดอยางสบายๆ หายหวง 

เมื่อจิตไดกาวเขาสูความสงบดวยเหตุผลอันเหมาะสมแลว จะอยูในท่ีเชนไร ก็
อยูไดทั้งน้ัน ไมไดถือวาที่น่ีเปนภัย ที่นี่มีเสือมีชาง ที่วามีอะไรหรือสัตวรายตางๆ นั้น ก็
คือความคิดปรุงของตัวที่คอยหลอกตัวเทาน้ัน แมจะเปนความจริงที่จะมีอันตรายก็ตาย
ไปซี อยูเฉยๆ เราก็จะตายอยูแลวเมื่อถึงกาลเวลา มันจะตายเวลาน้ีก็ถึงกาลของมันที่
เหมาะสมกันอยูแลว เราจะไปก้ันกางหักหามมันทําไม เรื่องความตายเปนคติธรรมดา 
จะตายในทางจงกรมนี้ก็ตายซิเมื่อถึงกาลแลว เมื่อยังไมถึงกาลมันก็ยังไมตาย จะตายอยู
ในรมไมชายเขาที่ไหนก็ตายเถิด เมื่อถึงกาลแลวไมตองกลัว จะไปคัดคานคติธรรมดาที่
เคยมีมาดั้งเดิมอยางไรอีก จะรอตายวันพรุงนี้ เมื่อถึงวันพรุงนี้ขึ้นมาแลว จะเอาอะไรมา
คัดคานก็คานไมได มันก็ตองตายอยูนั่นเอง เพราะตัวเรามันเปน “กอนตาย” นี่เปน
อุบายวิธีหักหาม ปราบปรามใจของตน ไมใหออกนอกลูนอกทาง เพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมา 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๓๑ 

๒๓๑ 

เวลาไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในปา เราก็ไปเพื่อถอดถอนกิเลส ไมใชไปสั่งสมกิเลส 
คือความหวาดกลัวเปนตน ขึ้นมาเผาลนจิตใจ ซึ่งผิดความหมายของธรรมที่สอนเพื่อแก
กิเลส 
 พระธุดงคกรรมฐานที่มุงตอแดนพนทุกข ทานปฏิบัติเพื่อเห็นคุณคาแหงการ
ชําระแหงการดัดแปลง แหงการฝกฝนทรมานตนจริงๆ ทานจึงไมสะทกสะทานในการที่
จะไปอยูในสถานที่ใดก็ตาม ขอใหเปนที่เหมาะสมตอการประกอบความเพียรเทาน้ัน 
เปนที่พอใจทาน ความสุข ความอดอยาก ขาดแคลนทางรางกาย ทานไมถือเปนส่ิงจํา
เปนย่ิงกวาการบําเพ็ญสมณธรรมดวยความสะดวกสบายใจ ธรรมจึงมีความเจริญขึ้น
ภายในใจเร่ือยๆ 
 คําวา “ธรรม” สวนผล ก็คือความสงบรมเย็น เปนตน สวนเหตุ คืออุบายแยบ
คายตางๆ ที่เปนเครื่องประหัตประหารกิเลส ไดแก สต ิปญญา นี้แล ซึ่งทํางานแกกิเลส
ฆากิเลสไปเรื่อยๆ ทําใหรูเห็นสิ่งตางๆ ภายในใจที่ไมเคยรูเคยเห็นมาแตกอน 
 การภาวนาอยูในสถานที่ธรรมดาเปนอยางหนึ่ง จิตใจมักเฉื่อยชา ไมคอยมีความ
ต่ืนเตนและกระตือรือรนในธรรมทั้งหลาย พอกาวเขาไปอยูในที่เชนน้ัน ความรูความ
เห็นที่แปลกประหลาดมักปรากฏขึ้นเรื่อยๆ อุบายตางๆ ของปญญาที่จะเกิดข้ึนมาสง
เสริมใหทันกับกลมายาของกิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ สติก็ตอเนื่องกันเปนลําดับลําดา กิเลส
คอยๆ หมอบลงไปเปนลําดับ พอกิเลสหมอบเทาน้ันใจก็เย็น พอกิเลสออกพลุกพลาน
ใจตองรุมรอน เพราะพลุกพลานหาเหตุเพ่ือทําลายใจน่ีแล 
 คําวา “กิเลส” กิเลสมันตองหาเหตุ นําความทุกขรอนเขามาใสใจเสมอ ถาปลอย
ใหกิเลสพลุกพลานมากเพียงใด ก็แสดงวาปลอยใหกิเลสออกไปกอบโกยเอาความทุกข
เขามาเผาลนตนเองใหรอนมากขึ้นเพียงนั้น ทั้งๆ ที่ไมมีกองไฟอยูในหัวใจ แตใจก็รอน
ย่ิงกวาไฟ เพราะไฟของกิเลสรอนย่ิงกวาไฟใดๆ ท้ังส้ิน 
 ฉะน้ันจึงตองระมัดระวังไมใหมีไฟ คือกิเลสลุกลามข้ึนมา เมื่อฝกฝนทรมานใจ
ไมลดละทอถอยโดยสม่ําเสมอ ใจก็กลายเปนความเคยชินข้ึนมา สติสตังก็มีขึ้น ไปอยูใน
ที่เชนไรสติก็มีไปเรื่อยๆ ความเย็นใจน้ัน ไมมีอะไรท่ีจะเย็นย่ิงกวาใจสงบ 
 ใจสงบในขณะใด ยอมแสดงความเย็นใหเห็นประจักษ ใจที่เย็นตามฐานะของ
ตนที่มีพื้นเพอันดีอยูแลว เพราะอํานาจแหงสมาธิที่สงบหลายครั้งหลายหน จนกลาย
เปนการสรางฐานมั่นคงข้ึนมาน้ัน ยอมเปนความสุขอันละเอียดออนอยูประจําใจ ทั้งที่
ใจไมไดรวมลงเปนสมาธิดวยการภาวนาเหมือนขั้นเริ่มแรก 
 เมื่อถอยออกพิจารณาทางดานปญญา ก็สามารถแยกแยะสวนตางๆ ของรางกาย
ลงในกอง อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ได ตลอดส่ิงภายนอก เชน ตนไม ภูเขา ก็แยกแยะออก
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ใหเห็นเปน “ไตรลักษณ” ไดเชนเดียวกับสวนภายใน พิจารณาประสานกันไปทั้งภาย
ในภายนอก เชน จําพวกสัตว พวกเสือ เปนตน ก็เปนธาตุเปนขันธ เปนสภาวธรรมอัน
หน่ึงๆ เชนเดียวกับธาตุขันธของเราจะไปกลัวไปเกรงกันหาอะไรไมเขาเรื่อง หาเหตุหา
ผลไมได ไรสารคุณของผูแสวงธรรมเพื่อความพนทุกข นาอับอายสัตวปาเขาที่อยูกันได
ไมกลัวแบบพระกรรมฐานปลอม 
 เหลาน้ีคืออุบายสติปญญาของผูแสวงธรรมฆากิเลส ไมใชอุบายกิเลสสังหาร
ธรรม สังหารพระธุดงคกรรมฐานปลอม เพราะหลงกลมายาของกิเลส เชน ความกลัว
เสือ กลัวตาย เปนตน 
 พระพุทธองคทรงสอนพระผูเริ่มบวชวา “รุกฺขมูลเสนาสนํ” เปนตน ทานไลเขา
ไปอยูบําเพ็ญธรรมในปาในเขา อยูตามรมไม ชายปา ชายเขา ท่ีไหนก็ได ที่เปนความ
สะดวกในการบําเพ็ญสมณธรรม อันเปนสถานที่ฆากิเลสภายในใจ กระทั่งไมมีกิเลสตัว
ใดเหลือหลออยูภายในใจเลย เพราะสถานที่เชนนั้น 
 แตระวัง! แตอยาไปอยูแบบผูขึ้นเขียงใหกิเลส คือความสะดุงกลัวตัวส่ัน ไม
เปนอันภาวนาสับยําแหลกก็แลวกัน! อุบายแหงธรรมตางๆ ที่ทานสอนสอนเพื่อฆา
กิเลสทําลายกิเลสภายในใจใหส้ินไปทั้งน้ัน ไมไดสอนเพื่อใหกิเลสฆาคน ฆาพระ ใน
สถานที่และอิริยาบถตางๆ ไวเลย แตพวกเรามักจะเปนกันทํานองนี้ โดยที่เจาตัวก็ไมรู
วาเปน 
 “ธรรม” แทนที่จะเปนเครื่องแกกิเลส จึงมักกลายมาเปนเครื่องมือของกิเลสและ
ส่ังสมกิเลสไปเสีย เพราะหัวใจมีกิเลส กิเลสจึงมีอํานาจที่จะฉุดลากธรรมเขามาเปน
กิเลสได  
 ฉะนั้นจึงขอเนนความจริงใหทานผูฟงทั้งหลายทราบไวอยางถึงใจวา ไมวาสมัย
โนนสมัยน้ี “ธรรม” คือ “ธรรมรอยเปอรเซ็นต” อยูเร่ือยมาและเร่ือยไป ผูปฏิบัติ
ตามหลักธรรมจึงสามารถแกกิเลสไดโดยลําดับๆ ไมสงสัย นับตั้งแตครั้งพุทธกาลมา
จนกระท่ังปจจุบันไมเปนอ่ืน กิเลสทุกประเภทยอมหรือกลัวแตธรรมเทาน้ัน นอก
จากธรรมแลวกิเลสไมกลัวอะไร กิเลสครอบโลกธาตุอยางสงาผาเผย ไมกลัวอะไร! กลัว
แตธรรมอยางเดียว 
 “ธรรม” คืออะไร? คือ วิริยธรรม ขันติธรรม วิริยะ คือความเพียร ขันติ คือ 
ความอดทน สติธรรม ปญญาธรรมหนุนกันเขาไป กิเลสอยูที่ตรงไหน  จงนําเครื่องมือ
เหลานี้ หรือธรรมเหลาน้ีหมุนตัวเขาไปตรงน้ัน กิเลสขยับขยายออกไป ธรรมไลสงออก
ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไมมีกิเลสตัวใดเหลืออยู แมพอแม ปูยาตายายของกิเลส ที่เคยเขา
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มาต้ังรากตั้งฐาน ตั้งโคตรต้ังแซ อยูในหัวใจเรามากมายเพียงไร ก็สูวิริยธรรม ขันติ
ธรรม สติธรรม ปญญาธรรมไปไมได ธรรมเหลานี้กวาดลางไปหมด คือกวาดลางผูกอ
การรายซ่ึงมีอยูภายในใจ และกอกวนความสงบอยูตลอดเวลา 
 ผูกอการราย ยุน้ัน ยั่วนี้ แหยนั้น หลอกหลอนเราใหหลงกลของมันอยูตลอด
เวลา ถาธรรมชาตินี้มีอยูในหัวใจใด หัวใจนั้นจะหาความสงบรมเย็นไมไดเลย เหมือน
เชื้อโรคที่ชอนไชรางกายใหหาความปกติสุขไมไดนั่นเอง ปราชญทานจึงถือวา กิเลสทุก
ประเภทเปนภัยตอจิตใจมาแตไหนแตไร 
 นักปราชญที่กลาหาญไมรูเรื่องรูราว ไมเขาทาเขาที ไมรูจักเปนจักตาย ก็คือพวก
เรา จึงตองแบกหามโทษทุกขอยูตลอดเวลา แลวยังพากันอาจหาญตอกิเลส สงเสริม
กิเลสอยางออกหนาออกตาไมละอายปราชญทานบางเลย ไปอยูที่ไหนก็บนวาทุกข จะไม
บนยังไง ก็เราเปนผูเสาะแสวงหาทุกขกันทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน น่ัง นอน ดวยการส่ังสม
กิเลส อันเปนตัวเหตุตนเพลิงกันทั้งนั้น 
 เมื่อกิเลสเกิดขึ้น เพิ่มข้ึน และสรางบานเรือนบนหัวใจเรา จนเกิดความทุกขขึ้น
มาอยางเดนชัดแทบยกไมไหวแลว ก็บนกันวาเปนทุกขเปนรอน แมบนมันก็ไมกลัวถา
ไมทําลายมัน ถากิเลสเปนเหมือนดานวัตถุแลว โลกน้ีโลกไหนก็ไมมีที่เหยียบยางไปได
เลย เพราะมันอัดแนนไปดวยกิเลสของคนและสัตว 
 พระอรหันตทานบําเพ็ญเพียรเพื่อความเปนพระอรหันตนะ ทานมีความเพียร
แกกลาสามารถขนาดไหน ทานจึงเอื้อมถึงภูมินั้นได ทั้งน้ีทานตองเปนนักรบจริง ๆ 
เหนือคนธรรมดาอยูมาก ตางองคก็มีความเพียรสมเหตุสมผล ความเพียรมีมาก กิเลส
ก็ตายไปเร่ือยๆ ตามทางจงกรม สถานที่น่ังที่นอนมีแตปาชาของกิเลส ที่ทานฟาดฟน
ห่ันแหลกกันอยูเปนลําดับไมลดละความเพียร เพราะสติอันเปนความพากเพียรนี้
ทํางานอยูตลอดเวลา ยืนอยูทานก็ทํา เดินอยูทานก็ทํา นั่งอยูทานก็ทํา เขาไปเดินจงกรม
อยูทานก็ฆากิเลส นอนอยูทานก็ฆากิเลส เวนแตเวลาหลับเทานั้น แมแตเวลาขบฉันอยู
ทานก็ฆากิเลสดวยสติปญญาซึ่งทํางานอยูตลอดเวลา ในอิริยาบถตาง ๆ เปนอิริยาบถ
ของนักรบเพื่อฆาแตกิเลสอาสวะทั้งน้ัน ไมไดน่ังส่ังสมกิเลส ยืนส่ังสมกิเลส นอนส่ังสม
กิเลส แมขณะกําลังเดินจงกรมอยู ก็ส่ังสมกิเลสเหมือนอยางพวกเรา เพราะความไมมี
สติมันผิดกันอยางน้ี! 
 เดินจงกรม แย็บๆ สามส่ีกาวเพลียแลว งวงนอนแลวน่ี นอนเสียดีกวา มันดีกวา
ยังไง? ก็เคยดีกวาดวยการนอนแบบตายแตหัวค่ํา ตลอดตะวันโผลเปนเวลานานแลวถึง
ฟนตัวขึ้นมา ก็ไมเห็นเปนทาเปนทาง น่ีแหละ “ดีกวา” ไมเปนทาเปนทาง คือพวกเรานี่
แล น่ังภาวนาไมก่ีนาที “โอย เหนื่อยแลวนอนดีกวา” มันดีกวาอะไร ? แปลไมออก 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๓๔ 

๒๓๔ 

มันศัพทลึกลับ น่ีคือ “พวกดีกวา” แตไมเห็นดีอะไรพอไดชมเชยบางเลย น้ีไดแกพวก
เรามันดีแตช่ือ ดีแตเร่ืองของกิเลส เรื่องของธรรมไมดี แลวจะเอาไปเทียบกับครั้ง
พุทธกาล 
 วา “ทาน...น้ัน บรรลุที่นี่ที่นั่น ฟงเทศนฟงธรรม ก็ไดบรรลุมรรคผลนิพพาน เรา
ฟงแทบลมแทบตาย เรียนแทบลมแทบตาย ปฏิบัติแทบลมแทบตายไมเห็นไดอะไร!” 
มันขนาดไหนก็ไมรู คําวา “แทบลมแทบตาย” นะ เอะอะก็ “แทบลม” นอกจากลมลง
บนหมอน “แทบตาย” ก็ตายลงบนหมอนเทาน้ันเอง มันยังมองไมเห็นความที่วา 
“ลําบากลําบน” จรงิๆ อยางท่ีวา ดังพระพุทธเจาและสาวกทานดําเนินมา 
 ถาหากทํา “แบบแทบลมแทบตาย” ดวยความถูกตองดีงามจริงๆ ชอบธรรม
จริงๆ อยางทานน้ัน กิเลสมันจะทนอยูไดหรือ เพราะกิเลสก็เปนประเภทเดียวกันกับ
ครั้งพุทธกาล ธรรมที่นํามาประหัตประหารกิเลส ก็คือสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร 
เหมือนกัน หากธรรมเหลาน้ีมีกําลังเพียงพอ กิเลสจะตานทานไดอยางไร มันจะตองลม
จมฉิบหายไปเชนเดียวกับในคร้ังพุทธกาล 
 แตน่ีเราเพียงแตเหยาะแหยะ เพียงแตแหยๆ มัน พอมันตื่นขึ้นมาตวาดเอา 
“เหน่ือยแลวนะ ไมเปนทานแลวน่ี!” “ เราพักผอนเสียหนอยเถอะพอใหสบาย นอนดี
กวา!" นี่มันตวาดเราใหเผนออกจากความเพียรเสีย เหลือแตเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะอยู
รอบตัว และรอบเขตจกัรวาล จนไมอาจคํานึงคํานวณได 
 พอไดสติขึ้นมา “โอย ! นี่ น่ังภาวนามานานแสนนานไมเห็นไดเรื่องอะไร ครั้ง
พุทธกาลทานภาวนาไดอรรถไดธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพาน เราน้ีภาวนาแทบตาย
มันไมเห็นไดอะไร” ก็คิดยุงจนแทบตาย ปลอยจิตสงไปโนนไปนี่จนจะเปนบา ไมเคยได
ยินวาเราฆากิเลสจนแทบตาย แลวมันจะไดอะไรเลา เพราะเหตุไมตรงกับความจริง ผล
จะตรงกับความจริงไดอยางไร เหตุตรงกับความจริง ก็ดังที่ทานพาดําเนินมา สติก็มี
ดังทาน ปญญาก็ขุดคนกิเลสประเภทตางๆ มีความแยกคายทันกับมายาของกิเลส กิเลส
จะตองหลุดลอยไปโดยไมตองสงสัย 
 การทําที่ควรแกเหตุเปนอยางน้ี ผลก็เปนที่พึงพอใจเกิดข้ึนโดยลําดับ อะไรที่จะ
แกยากย่ิงกวาแกกิเลสไมมี ฆายากท่ีสุดก็คือฆากิเลส มันไมไดตายงายๆ มันเหนียวแนน
แกนกิเลส จริงๆ ! เพราะฉะนั้นจึงตองใชประโยค “พยายามอยางถึงที่ถึงฐานใหทันและ
เหนือกิเลส ไมออนขอตอรองกับมันพอใหมันไดใจ และปนขึ้นบนหัวใจเราอีก” การทํา
ความเพยีรน้ันตองทุมเทกัน จนบางคร้ังตองมอบชีวิตจิตใจลงไปเพ่ือแลกกับธรรม 
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 จะตายก็ตายเถอะ ถึงเวลาที่จะสูกันแลว เอา ตายเปนตาย ไมตายก็ใหรู ไมตาย
ใหชนะ ใหทราบกันในแนวรบน้ี จิตเมื่อไดทุมเทลงถึงขนาดน้ันแลว กิเลสมันออนขอ
อยางเห็นไดชัด ส่ิงท่ีไมเคยรูก็รูข้ึนมา ส่ิงที่อัศจรรยซึ่งไมเคยรูเคยเห็น ก็ปรากฏข้ึนมา
เรื่อยๆ ในขณะน้ัน 
 ธรรมอัศจรรยตามนั้นก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆ บนเวทีการตอสู เพราะสติปญญาทัน
กับเหตุการณควรแกการฆากิเลสไดโดยชอบธรรม กิเลสคอยหลุดลอยไป ๆ ความสวาง
กระจางแจงปรากฏข้ึนมา ใจมีความผาสุก รื่นเริงตามข้ันของธรรมที่ปรากฏเปนพักๆ 
ไมขาดสาย จนกลายเปนความอัศจรรยขึ้นมาในตน ความอัศจรรยจะไมเกิดข้ึนไดอยาง
ไร เมื่อถึงกาลเวลาและเหตุผลที่ควรเกิด ตองเกิดใหไดชมไมสงสัย เพราะความเพียร
กลา สติปญญาทันกับเหตุการณที่กิเลสแสดงขึ้นมา 
 ธรรมประเภทตางๆ ตองปรากฏเมื่อเหตุผลเพียงพอกันแลว ไมวาครั้งพุทธกาล 
ไมวาครั้งน้ีไมวาครั้งไหน ธรรมก็คือธรรมอันเดียวกัน จากพระพุทธเจาพระองคเดียว
กัน ตรัสไวแลวดวยความชอบธรรมอยางเดียวกัน กิเลสที่เปนตัวตานทานธรรมทั้งหลาย
ก็มีประเภทเดียวกัน 
 เมื่อนําธรรมเขามาแกหรือถอดถอน ใหพอแกเหตุแกผลกันแลว ทําไมกิเลสจะ
ไมตาย จะไมสลายเพราะถูกทําลาย ตองฉิบหายไปอยางแนนอนไมสงสัย ไมเชนน้ัน
ความแมนยําแหง “สวากขาตธรรม” ที่ตรัสไวชอบแลวก็ไมมีความหมาย และไมเรียกวา 
“นิยยานิกธรรม” เครื่องนําผูปฏิบัติใหถึงความพนทุกขไปไดโดยลําดับ จนพนทุกขไป
โดยสิ้นเชิงได 
 จะมีความสงสัยอะไรอีกในพระธรรมของพระพุทธเจา เพราะธรรมเปนธรรมแท
ท่ีปราศจากความสงสัย! พวกเราจะสงสัยอรรถสงสัยธรรม สงสัยมรรคผลนิพพาน ใหลา
ชาฆาตัวเองไปทําไมกัน! น่ันมันเปนเรื่องของกิเลสยุแหยหลอกลวงตางหาก เพื่อไมให
เราปฏิบัติตามน่ี เชน “อยาทําดีอยางน้ัน อยาทําภาวนาอยางนี้ มรรค ผล นิพพานหมด
แลว ส้ินแลว ทําไปเทาไรก็ไมเกิดผล เสียเวลาและกําลังวังชาไปเปลาๆ “น่ัน ! ฟงซิ 
เสนหเลหกลของกิเลสนะแหลมคมขนาดไหน ตามทันไหม? 
 เราตองคิดยอนกลับวา “เวลาผลิตกิเลส สรางกิเลส” มันทําไมเกิดผล สราง
ความโลภก็เกิดความโลภข้ึนมา สรางความโกรธก็เกิดความโกรธขึ้นมา สรางความหลง
ก็เกิดความหลงข้ึนมา ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ 
ดวยการสรางการผลิต ไมเห็นเลือกกาลเลือกสมัยเลา จนเต็มหัวใจสัตวโลกแทบหาที่
เก็บไมไดอยูแลว 
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 บทเวลาจะสรางอรรถสรางธรรม ส่ังสมอรรถส่ังสมธรรม ทําไมจะไมเกิดผล 
ทําไมหากาลหาเวลา ทั้งที่ธรรมก็มีอยูในคนเดียวกัน ? 
 พึงทราบวา อะไรก็ตามไมวาบุญหรือบาป กิเลสอาสวะ มรรค ผล นิพพานเปน
ธรรมชาติที่มีอยูด้ังเดิมแลวตามหลัก “สวากขาตธรรม” สรางอะไรตองไดส่ิงน้ัน ถาไม
สรางไมทําก็ไมได ไมมี เพราะขึ้นอยูกับเราผูสรางผูทํา อยาเปดทางใหกิเลสจอมมายา
มาหลอกลวงได ส่ิงเหลาน้ีไมข้ึนอยูกับ วัน เดือน ป แตขึ้นอยูกับการสรางการทําอยาง
เดียว 
 เราผูรับผิดชอบเราเองตองระวังรักษาตัวเอง อยาปลอยใหกิเลสและสถานที่เวลา
มารับรอง ความรับผิดชอบเรามีเต็มตัว และรับผิดชอบกันอยูตลอดเวลา ไมใชถึงป
น้ันๆ จึงจะรับผิดชอบตัว ใครๆ ก็ตองรับผิดชอบตัวมาต้ังแตวันรูเดียงสาภาวะจน
ตลอดวันตาย ไมเคยลดละปลอยวาง ฉะนั้นการจะทําดีหรือทําชั่ว ตองใชความพิจารณา
ใหรอบคอบทุกกรณี ไมหลวมตัวทําไปอยางงายๆ ในฐานะที่เราเปนผูรับผิดชอบเรา 
เชน เวลาหิวก็รับประทาน หิวน้ําก็ดื่ม หิวขาวก็รับประทานขาว หิวนอนก็นอน เจ็บไขได
ปวยก็ตองหาหยูกหายามารักษา เราตองรับผิดชอบเราอยูตลอดเวลาอยางนี้เอง 
 การประพฤติปฏิบัติธรรม เราจะหาเวล่ําเวลาใหกิเลสกดถวงลวงใจทําไม ตลอด
มรรคผลนิพพาน เปนหนาที่ของเราจะถือเปนความหนักแนน พยายามบําเพ็ญใหเกิด
ใหมีข้ึนกับตัว และรูเห็นประจักษใจ เปนที่อบอุน สมกับความรับผิดชอบตน เพราะจิต
หวังความสุขอยูตลอดเวลาไมเคยจืดจางเลย 
 ความหวังน้ีมีประจําอยูภายในใจ ไมมีใครจะไมหวังนอกจากคนตายเทาน้ัน คน
มี คนจน คนโง คนฉลาด ใครอยูในฐานะใด ยอมหวังความสุขความเจริญใหสมใจ
หมายดวยกันทั้งสิ้น ฉะน้ันความสุขความเจริญ จึงไมเปนแตเพียงความหวังแบบลมๆ 
แลงๆ วา “น่ันเปนไปไมได” แตเปนสิ่งที่ไมเคยลาสมัยสําหรับโลกทั่วไป เปนแตเปนไป
ไดบางไมไดบาง เพราะความเหมาะสมแหงธรรมทั้งมวลมีแหงเดียวคือใจ แตเพียง
ความหวังแบบลมๆ แลงๆ วา “น่ันเปนไปไมได” แตเปนสิ่งที่ไมเคยลาสมัยสําหรับโลก
ทั่วไป เปนแตเปนไปไดบางไมไดบาง ตามกําลังสติปญญาหรือบุญวาสนาสรางมาตางๆ 
กัน ดีบางช่ัวบาง บางคนเกียจครานแทบรางกายผุพัง ยังอยากเปนเศรษฐีกับเขา บาง
คนสรางแตบาปหาบแตความช่ัวจนทวมหัว ยังหวังความสุขความเจริญ และอยากไป
สวรรคนิพพานกับเขา ทั้งที่ตนเองทําลายความหวังดวยการทําบาปหาบนรกอยูตลอด
เวลา 
 การสรางความดีงามประเภทตางๆ สําหรับตนอยูเสมอไมประมาทนั้น ช่ือวา 
“สรางความหวังใหแกตนโดยลําดับๆ” ความหวังเมื่อบรรจุเขาในใจของผูสรางผูบําเพ็ญ 
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ยอมมีหวังและเปนผูสมหวังไปเรื่อยๆ จนบรรลุความสมหวังอยางพึงใจ ดังพระพุทธ
เจาและพระสาวกทั้งหลาย ทานเปนผูหวังอยางพึงพอใจ สมกับทานรับผิดชอบตนจนถึง
ท่ีสุดจุดหมายปลายทาง 
 เราตองพยายามสรางความดีใหพอ สรางข้ึนที่ใจน่ีแหละ ใจน้ีแลคือภาชนะอัน
เหมาะสมกับธรรมท้ังหลาย ธรรมทั้งหลายบรรจุที่ใจแหงเดียว เพราะความเหมาะสม
แหงธรรมทั้งมวลมีแหงเดียว คือใจ 
 แตกอนกิเลสเคยบรรจุที่ใจมากมาย ใจจึงกลายเปนของสกปรก เปนภาชนะที่
สกปรกดวยสิ่งสกปรกทั้งหลายคือกิเลส จงพยายามชะลางสิ่งที่สกปรกภายในภาชนะคือ
จิต ใหสะอาดโดยลําดับๆ นําเอาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ ฝกฝนใจดวยธรรมใหเกิดใหมี
ขึ้นภายในใจ จนกลายเปนภาชนะแหงธรรมขึ้นมาแทนที่  ใจจะมีแตความเกษมสําราญ
ทั้งปจจุบันและอนาคตตลอดกาลไหนๆ ผูมีธรรมคือความดีงามภายในใจ ไปไหนก็ไม
จนตรอกจนมุม เพราะความสุขความสบายมีอยูกับใจนั้นแล ไมวาจะไปเกิดในสถานที่
ใดๆ ไมสําคัญ สําคัญท่ีใหมีธรรมคือความดีอยูภายในใจ เมื่อใจมีธรรมแลว ใจนี้แลจะ
เปนผูมีความสุข ไปอยูสถานที่ใดก็ไมปราศจากสุข เพราะสุขอยูที่ธรรม ธรรมอยูที่ใจ ใจ
เปนผูรูผูเห็น เปนผูเสวยผลธรรมนั้นๆ ไมมีอะไรเปนผูเสวย นอกจากใจเพียงดวงเดียว
ที่เปนสารธรรมหรือสารจิต จะเปนเจาของธรรมสมบัติแตผูเดียว 
 ขอยํ้าตอนสุดทายใหเปนที่มั่นใจวา ศาสนธรรมเทาน้ันเปนอาวุธยอดเยี่ยม ทัน
การปราบปรามกิเลสที่เปนเช้ือแหง “วัฏจักร” ความเกิดตายใหขาดสะบ้ันลงไป กลาย
เปน "วิวัฏจกัร” “วิวัฏจิต” ขึ้นมาประจักษใจ ดังธรรมทานวา “สนฺทิฏฐิโก” รูเองเห็นเอง 
ไมจําตองไปถามใครใหเสียเวลา เอาละสมควรยุติ 
 


