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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

กิเลสกดถวงจิต
โดยปกติอากาศภายนอกไมรบกวนประสาท เสียงตางๆ ไมมีประสาทก็สงบไม
มีการกระทบกระเทือนกัน การกระทบกระเทือนเปนสาเหตุใหเกิดทุกขดานจิตใจและ
สวนรางกาย ความสงบสงัดภายในก็ไมกวนใจ นอกจากเปน “คุณ” แกใจโดยถายเดียว
ใจที่ไมสงบก็เพราะมีสิ่งรบกวนอยูเสมอ ความถูกรบกวนอยูเ สมอ ถาเปนน้าํ ก็ตอ งขุน
น้าํ ถาถูกกวนมากๆ ก็ขุนเปนโคลนเปนตมไปเลย จะอาบดืม่ ใชสอยอะไรก็ไมสะดวกทัง้
นัน้ เพราะน้ําเปนตมเปนโคลน
จิตใจที่เปนเชนนั้นก็แสดงวา ใหประโยชนแกตนไมได ขณะทีถ่ กู รบกวนจนถึง
เปนตมเปนโคลนอยูภ ายในจิตใจ ตองแสดงความรุมรอนใหเจาของไดรับความทุกข
มากเอาการ ผลของมันทําใหเปนความทุกขความลําบาก เราจะเอาความทุกขความ
ลําบากนีไ้ ปใชประโยชนอะไรเลา? เพราะความทุกขความลําบากภายในจิตใจนี้ โลกกลัว
กันทัง้ นัน้ แลวเราจะเอาทุกขนี้ไปทําประโยชนที่ไหนได ! ไมกลัวกับโลกผูดีและปราชญ
ผูแ หลมคมทานบางหรือ?
การแกไขเพื่อไมใหมีอะไรกวนใจก็คือ การระวังดวยสติ ถาจิตสงบก็สบาย เชน
เดียวกับน้ําที่ไมมีอะไรรบกวน ตะกอนแมจะมีอยูก น็ อนกนไปหมดเพราะน้าํ นิง่ ไมถกู รบ
กวนบอยๆ ยอมใสสะอาด
พระพุทธเจาผูประทานธรรมไว ทรงถือเปนสําคัญอยางยิง่ สําหรับใจในอันดับ
แรก ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกในขณะที่ตรัสรูใหมๆ ก็เล็งญาณดูจิตใจ ไมใชเล็งญาณดู
ความรูวิชา ฐานะสูงต่ํา ความมัง่ มีดจี นของสัตวโลกทัว่ ๆ ไปเลย แตทรงเล็งญาณดูจิตใจ
เปนสําคัญ เชน ผูควรจะไดบรรลุมรรคผลนิพพานในระยะรวดเร็ว และจะมีอันตรายมา
ทําลายชีวติ ในเวลาอันสัน้ ก็มี หรือผูมีอุปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานไดและไม
มีอันตรายก็มี เหลานี้ลวนแตทรงถือเรื่องจิตเปนสําคัญ เล็งญาณก็เล็งดูจติ ของสัตวโลก
วาควรจะไดบรรลุหรือไม หรือไมควรรับธรรมเลย เปนจําพวก “ปทปรมะ” คือมืดบอด
ทัง้ กลางวันกลางคืนยืนเดินนัง่ นอน เรียกวา “มืดแปดทิศแปดดาน” ไมมกี าลสถานที่
เขามาเปด เขามาเบิกความมืดนัน้ ออกไดเลย มืดมิดปดตาอยูภายในจิตใจ ประเภทที่
เปนเชนนี้พระองคทรงทราบ และ “ชักสะพาน” คือไมทรงสั่งสอนอะไรทั้งสิ้น ถาเปน
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โรค ก็คือโรคหมดหวัง แตหมอก็ยังตองรักษาโดยมารยาทดวยมนุษยธรรม จึงยังตอง
ใหออกซิเจนหรือยาอะไรๆ ไปบางตามสมควรจนกวาจะถึงกาล
สวนพระพุทธเจาไมทรงสั่งสอน เพราะเปนประเภทหมดหวังโดยสิ้นเชิงแลว ที่
เรียกวา “ปทปรมะ” คือประเภททีไ่ มมที างแกไขเยียวยา รอเวลาความตายอยูเ พียง
เทานัน้ ประเภทนี้เปนประเภทที่มืดบอดที่สุด พระองคก็ทรงทราบ ทราบที่จิตใจนั้น
เองไมทราบที่อื่น เพราะทรงมุงตอจิตใจเปนสําคัญ
ศาสนาวางลงทีจ่ ติ ใจของมนุษยเปนสําคัญยิง่ กวาสิง่ ใดในโลกนี้
“ประเภท อุคฆฏิตัญู” ที่จะรูธรรมไดอยางรวดเร็ว เมื่อพระองคประทาน
ธรรมะเพียงยอๆ เทานั้น พระองคก็ทรงทราบ และรองลงมาประเภท “วิปจิตญ
ั ู” ก็
ทรงทราบ และทรงสั่งสอนธรรมะที่ควรแกอุปนิสัยของรายนั้นๆ “เนยยะ” คือผูท ต่ี อ ง
สัง่ สอนหลายครัง้ หลายหน คือผูที่พอแนะนําสั่งสอนได พอจะนําไปได ฉุดลากไปได
พูดงายๆ “เนยยะ” ก็แปลวา พวกทีจ่ ะถูไถไปไดนน่ั เอง พระองคก็ทรงสั่งสอน ผูน น้ั ก็
พยายามปฏิบตั ติ นในทางความดีไมลดละปลอยวาง ก็ยอ มเปนผลสําเร็จได
สวน “ปทปรมะ” นัน่ หมดหวัง ถึงจะลากไปไหนก็เหมือนลากคนตาย ไมมี
ความรูสึกอะไรเลย ทั้งใสรถหรือเหาะไปในเรือบิน ก็คอื คนตายนัน่ แล ไมเกิดผล
ประโยชนอะไรในทางความดี ตลอดมรรคผลนิพพาน คนประเภทนี้เปนคนที่หมดหวัง
ทั้งๆ ที่ยังมีชีวิตอยู ไมสนใจคิดและบําเพ็ญในเรือ่ งบุญ บาป นรก สวรรค นิพพาน ไม
สนใจกับอะไรเลยขึน้ ชือ่ วา “อรรถ” วา “ธรรม” นอกจากตัง้ หนาตัง้ ตาสัง่ สมบาปนรก
ใสหัวใจใหเต็มจนจะหายใจไมออก เพราะอัดแนนดวยเชือ้ ไฟนรกเทานัน้ เพราะนั่นเปน
งานของคนประเภทนั้นจะตองทํา เนือ่ งจากใจอยูเ ฉยๆ ไมได ตองคิดปรุงและทํางาน
พระองคทรงทราบหมดในบุคคลสี่จําพวกนี้ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกเปนประจํา
ตาม “พุทธกิจ หา” ซึ่งเปนกิจของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ ในพุทธกิจหาประเภทนัน้
มีการเล็งญาณตรวจดูอปุ นิสยั ของสัตวโลกเปนขอหนึง่ ที่พระองคทรงถือเปนกิจสําคัญ
วา ใครทีข่ อ งตาขายคือพระญาณของพระองค และควรเสด็จไปโปรดกอน กอนที่
ภยันตรายจะมาถึงรายนั้นๆ ในไมชา ทั้งนี้หมายถึงจิตนั่นเอง เพราะฉะนั้น “จิต” จึง
เปนภาชนะสําคัญอยางยิ่งของธรรมทั้งหลาย และจิตเปนผูบ งการ “จิตเปนนาย กาย
เปนบาว” จิตไดบงการอะไรแลว กายวาจาจะตองหมุนไปตามเรื่องของใจผูบงการ
เพราะฉะนั้นทางโลกเขาจึงสอน “นาย” หัวหนางานเสียกอน สอนหัวหนางานใหเขาอก
เขาใจในงานแลวก็นาํ ไปอบรมลูกนองใหดาํ เนินตาม
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ฝาย “ธรรม” เมื่อสั่งสอน “ใจ” ผูเปนหัวหนาใหเปนที่เขาใจแลว ใจก็ยึดมา
รักษากายวาจาของตน ใหดําเนินไปตามรองรอยแหงธรรมที่ใจไดรับการอบรมสั่งสอน
มาแลว การปฏิบัติตัวก็เปนไปเพื่อความราบรื่นชื่นใจ ดังนั้นใจผูเปนใหญเปนประธาน
ของกายวาจา จึงเปนสิ่งสําคัญมากในตัวเรา พูดฟงงายก็วา แกนของคนของสัตวทเ่ี ปน
อยูก็คือใจตัวรูๆ อยูใ นรางกายนัน้ แล เปนตัวแรงงานและหัวหนางานทุกประเภท ใจจึง
ควรรับการอบรมดวยดี
ศาสนธรรมจึงสัง่ สอนลงทีใ่ จ ซึ่งเปนภาชนะอันเหมาะสมแกธรรมทุกขั้นทุกภูมิ
นับแตขน้ั ต่าํ จนถึงขัน้ สูงสุด คือ “วิมุตติพระนิพพาน” ไหลลงรวมที่ใจแหงเดียว เราทุก
คนมีจิตใจ
มีความรูอยูทุกขณะไมวาหลับตื่น
ความรูนั้นมีอยูเปนประจําไมเคย
อันตรธานหายไปไหนเลย เวลาหลับสนิทก็ไมใชคนตาย ความหลับสนิทผิดกับคนตาย
ผูร กู ร็ วู า หลับสนิท ตื่นขึ้นมาเราพูดไดวา “หลับ ไมยงุ กับสิง่ นอกๆ ใจจึงราวกับกับไมรู
อะไรในเวลาหลับสนิท แตความจริงนัน้ รู เวลาหลับสนิทก็วา หลับสนิท ตื่นขึ้นมาเราพูด
ไดวา “แหม คืนนีห้ ลับสนิทดีเหลือเกิน” บางคนถึงกับพูดวา “แหม เมือ่ คืนนีน้ อน
หลับสนิทเหมือนตายเลย” มันเหมือนเฉย ๆ แตไมตาย “ผูร”ู อันนีเ้ ปนอยางนัน้
ละเอียดถึงขนาดนั้นเทียว จะฝนหรือไมฝน พอตืน่ ขึน้ มาก็พดู ไดถา สัญญาทําหนาทีใ่ ห
คือความจํานัน้ นะทําหนาทีใ่ ห เราก็จําไดและพูดได ถา “สัญญา” คือความจําไมอาจทํา
หนาที่ได หลงลืมไปเสียแลว เราก็นําเรื่องราวในฝนมาพูดไมได สิ่งที่เปนไปแลวนั้นก็
เปนไปแลว รูไปแลว จําไดแลว แตมันหลงลืมไปแลวเทานั้น ก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู
คือใจนัน่ เอง ใจเปนเชนนั้นแล ละเอียดมาก
การนอนอยูเ ฉยๆ ไมมีผูรับรูเชนกับคนตายแลว มันจะไปทํางานทําการ ประสบ
พบเห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เปนเรื่องเปนราวใหฝนไปไดอยางไร มันเปนเรื่องของใจทั้งนั้นที่
แสดงตัวออกไปรูเรื่องตางๆ ใหเราจําไดในขณะที่ฝนและตื่นขึ้นมา “วันนีฝ้ น เรือ่ งนัน้
เรื่องนี้ แตจติ ทีล่ งสูภ วังคแหงความหลับสนิทอยางเต็มทีแ่ ลวก็ไมมฝี น ชือ่ วา “เขาสู
ภวังคแหงความหลับสนิท” คือภวังคแหงความหลับสนิททางจิตเปนอยางนี้ ถาคน
หลับสนิทก็ชอ่ื วาใจเขาสูภ วังคความหลับสนิทอยางเต็มที่ ก็ไมมีฝนอะไร ตื่นขึ้นมาราง
กายก็มกี าํ ลัง จิตใจก็สดใส ไมมคี วามทุกขความรอนอะไร กําลังใจก็ดี ผิดกับการหลับ
ไมสนิท ปรากฏเปนนิมติ ในฝนโนนนีอ่ ยางเห็นไดชดั
เวลาหลับไปแลวฝนไปตางๆ นั่นคือจิตไมไดเขาสูภวังคแหงความหลับสนิท จิต
ออกเทีย่ ว เรๆ รอนๆ ไป ปกติของใจแลวหลับก็รู คําวา “หลับก็ร”ู เปนความรูใ น
หลับโดยเฉพาะ สติปญ
 ญาไมเขาเกีย่ วของในเวลานัน้ รูอยูโดยธรรมชาติ ไมเหมือน
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เวลาตืน่ แตเวลาตื่นแลว สติปญ
 ญามีโอกาสเขาไปเกีย่ วของไดทกุ ระยะ ถามีสติ
คอยตามทราบความรูอ นั นัน้ โดยลําดับ ใจจะแย็บไปรูสิ่งใดก็ทราบ คนมีสติดียอม
ทราบทุกขณะจิตทีเ่ คลือ่ นไหว ไปรูเรื่องอะไรบาง หากไมมสี ติ มีแตความรูก ไ็ มทราบ
ความหมายวามันรูเรื่องอะไรบาง ความไมมีสติเปนเครื่องกํากับรักษาใจ จึงไมคอยได
เรื่องอะไร ดังคนบา นัน่ เขาไมมสี ติ มีแตความรูค อื ใจ กับความมืดบอดแหงโมหะ
อวิชชาหุม หอโดยถายเดียว คิดจะไปไหนทําอะไร ก็ทําไปตามประสีประสาของคนไมมี
สติปญญารับผิดชอบวาถูกหรือผิดประการใด ไมใชคนที่เปนบานั้นเปนคนตาย เขาเปน
คนมีใจครองราง เขารูเ หมือนกัน เปนแตเพียงเขาไมรูดีรูชั่ว ไมรูผิดรูถูกอะไรเทานั้น
เปนเพียงรูเฉยๆ คิดอยากไปอยากมาอยากอยู อยากทําอะไรก็ทาํ ไปตามความอยาก
ประสาคนบา ทีไ่ มมสี ติปญ
 ญารับผิดชอบตัวเอง
นีแ่ หละความรูม นั เปนอยางนัน้ จิตมันเปนอยางนัน้ ถาไมมสี ติรกั ษาแลว จะไมรู
เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องผิดเรื่องถูกอะไรเลย ไมมีการใครครวญเหตุผลตนปลายลึกตื้น
หยาบละเอียดอะไรไดเลย ถาไมมีสติปญญาแฝงอยูในนั้น เพียงความรูโดยลําพังก็เปน
อยางที่วานั้นแหละ ยอมกลายเปนคนบาคนบอไปไดอยางงายดาย
พอมีสติขน้ึ มาคนบาก็คอ ยหายบา เพราะมีสติรับทราบวาผิดหรือถูกตาง ๆ
ความรูท ว่ี า นีไ้ มใชความรูท บ่ี ริสทุ ธิ์ เปนความรูของสามัญชนธรรมดา และยังลดลงไป
จากความรูข องสามัญชนตรงทีไ่ มมสี ติคอยกํากับรักษา จึงไดเปนความรูประเภท
บาๆ บอๆ คือไมมีสติปญญาปกครองตน ไมมีอะไรรับผิดชอบเลย มีแตความรูโดย
ลําพัง จึงเปนเชนนั้น
ถามีสติสตังเปนเครือ่ งกํากับรักษาอยูแ ลว
ความรูนั้นจะเปนอยางนั้นไมได
เพราะมีผูคอยกระซิบและชักจูง มีผูคอยเรงคอยรั้งอยูเสมอ เหมือนกับรถที่มีทั้งคันเรง
มีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัย จะหมุนไปทางไหนก็ไดดวยสติดวยปญญาของคนขับ ทีค่ วบ
คุมจิตและรถอยูตลอดเวลา
สวนจิตของทานผูถ งึ ความหลุดพนแลวนัน้ ไมใชจติ ประเภทนี!้ ความรูเ ฉยๆ
ทีว่ า มีกเิ ลสแฝงนัน้ ทานก็ไมมี เปนความรูที่บริสุทธิ์ลวนๆ จะวาทานมีสติหรือไมมีสติ
ทานก็ไมเสกสรร ทานไมมคี วามสําคัญมัน่ หมายตามสมมุตใิ ดๆ หลักใหญกค็ อื
ความบริสทุ ธิล์ ว นๆ เทานั้น ซึ่งไมมีปญหาใดๆ เขาไปแทรกซึมเลย ทานเปนคนพน
สมมุตหิ รือนอกสมมุตแิ ลว คําวา “ไมมีสติหรือขาดสติ” จึงไมเกี่ยวของกับจิตดวงนั้น
ใชเพียงในวงสมมุตพิ อถึงกาลเทานัน้
จิตของสามัญชนตองอาศัยสติปญญาเปนเครื่องรักษา จึงจะเปนไปในทางที่ถูกที่
ควรในกิรยิ าอาการทีแ่ สดงออก กิรยิ าทาทางนัน้ ๆ ถามีสติปญ
 ญาคอยควบคุมอยูก น็ า ดู
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สวยงาม การพูดการกระทําก็รูจักผิดรูจักถูก รูจักควรหรือไมควร รูจักสูงรูจักต่ํา การพูด
จาก็มีเหตุมีผล ทําอะไรก็มีเหตุมีผล หลักใหญจงึ ขึน้ อยูก บั สติและปญญาเปนสําคัญ
ในตัวคน
เรานับถือพระพุทธศาสนา เราเปนชาวพุทธ คําวา “พุทธะ” หมายความวาอะไร
ทีว่ า “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” เปนพุทธอันเลิศโลก คือพุทธะทีบ่ ริสทุ ธิ์ พุทธะที่ประเสริฐ
เราถือทานเปนผูประเสริฐ นอมทานผูป ระเสริฐเขามาไวเปนหลักใจ มาเปนเครื่องยึด
เครื่องพึ่งพิงอาศัย เราจึงควรระลึกถึงความรูข องเราอยูเ สมอวา ขณะใดสติสตังไม
บกพรองไปไมมี เวลานั้นเราขาดสรณะ ขณะที่เราขาดสติประจําผูรูคือใจ แมความโกรธ
ก็โกรธมาก เวลาฉุนเฉียวก็ฉนุ เฉียวมาก เวลารักก็รกั มาก เวลาชังชังมากเกลียดมาก
เพราะความไมมีสติรั้ง ถามีสติรง้ั ไวบา ง ก็พอใหทราบโทษของมันและพอยับยั้งตัวได
ไมรุนแรง
วันหนึง่ ๆ ถามีศาสนาอยูภ ายในใจ จะประกอบหนาทีก่ ารงานอะไร ก็ราบรื่นดี
งามและเต็มเม็ดเต็มหนายไมคอยผิดพลาด เมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นภายในใจ ก็มีสติปญญา
รับทราบและกลัน่ กรองพินจิ พิจารณา พอใหทราบทางถูกและผิดได และพยายามแกไข
ดัดแปลงพอเอาตัวรอดไปได
พูดตามความจริงแลว ธรรมะของพระพุทธเจาไมใชเปนสิ่งที่จะทําคนใหเสียหาย
ลมจม แตเปนสิ่งที่ฉุดลากคนใหขึ้นจากหลมลึกไดโดยไมสงสัย เมื่อมีอุปสรรคหรือเกิด
ความทุกขความลําบากประการใด ธรรมะยอมชวยโดยทางสติปญ
 ญาเปนสําคัญ เพราะ
พระพุทธเจามิไดทรงสอนใหคนจนตรอกจนมุม แตสอนใหมคี วามฉลาดเอาตัวรอดได
โดยลําดับของกําลังสติปญญา ศรัทธา ความเพียร
จิตเปนรากฐานสําคัญในชีวิต กรุณาพากันทราบอยางถึงใจ ความรูที่มีประจําตัว
เรานี้แล แมจะจับตองความรูไมไดเหมือนวัตถุตางๆ ก็ตาม ก็คอื ความรูอ นั นีแ้ ลทีเ่ ปน
รากฐานแหงชีวติ และเปน “นักทองเที่ยว” ในวัฏสงสาร จะเคยเปนมานานขนาด
ไหนก็คอื ผูน ้ี จะสิน้ สุดวิมตุ ติตดั เรือ่ งความสมมุตคิ อื เกิดตายทัง้ หมดออกได ก็
เพราะจิตดวงนีไ้ ดรบั การอบรมและซักฟอกสิง่ ทีเ่ ปนภัย อันเปนเหตุใหเกิดใหตายอยู
ภายในออกไดโดยไมเหลือ จึงหมดเหตุหมดปจจัยสืบตอกอแขนงโดยสิน้ เชิง ทีนี้คํา
วา “ใจ เปนนักทองเทีย่ ว”ก็ยุติลงทันที
เวลาทีม่ กี เิ ลสอยูภ ายในใจ ไมวา ใครตองเตรียมพรอมอยูเ สมอทีจ่ ะไปเกิดใน
ภพนอยภพใหญไมมีประมาณ เมือ่ ตางทราบอยูแ กใจเชนนี้ จึงควรทําความระมัดระวัง
และศึกษาปฏิบัติตอเรื่องของจิตใหเพียงพอ ในการดําเนินใหถกู ตองตามหลักของ
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พระพุทธศาสนาอยางแทจริง นอกจากนั้นยังจะนําอรรถธรรมนี้ไปใชเปนประโยชนแก
สังคมอยางกวางขวาง ตามกําลังความสามารถของตนอีกดวย
ศาสนธรรมเปนเครื่องสงเสริม เปนเครื่องพยุงโลกใหมีความสงบรมเย็น ไมใช
เปนเครือ่ งกดถวง ดังที่คนจํานวนมากเขาใจกันวา “ศาสนาเปนเครือ่ งกดถวงความ
เจริญของโลก” ความจริงก็คอื ผูท ว่ี า นัน้ เองเปนผูก ดถวงตัวเอง และกดถวงกีดขวาง
ความเจริญของโลก ไมใชผถู อื ศาสนาและปฏิบตั ศิ าสนา เพราะพระพุทธเจาไมใชผูกด
ถวงโลก! ธรรมไมใชธรรมกดถวงโลก พระสงฆสาวกอรหันตไมไดเปนผูกดถวงโลก
ทานไมเปนภัยตอโลกเหมือนคนไมมศี าสนา ซึง่ กําลังเปนภัยตอโลกอยูเ วลานี้ ศาสน
ธรรมจะสิ้นสูญไปจากโลก ก็เพราะคนประเภทไมมีศาสนาเปนผูทําลาย
เมื่อพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไมเปนภัยตอโลกแลว จะวาเปนสิ่งที่โลก
นากลัวไดอยางไร และจะกดถวงโลกจะทําความทุกขรอนใหแกโลกไดอยางไร? ขอ
สําคัญก็ความคิดเชนนัน้ ของบุคคลผูน น้ั แลคือความเปนภัยแท ผูท ห่ี ลงผิดคิดเชน
นัน้ คนนัน้ คือผูเ ปนภัยแกตนและสวนรวมแทไมอาจสงสัย
การเชือ่ ถือในคําของบุคคลทีเ่ ปนภัยนัน้
ยอมจะมีความเสียหายแกผูอื่นไมมี
ประมาณ เพราะระบาดไปเรื่อยๆ นั้นแลคือภัยแทที่เห็นไดอยางชัดเจน
สวนศาสนธรรมมิไดเปนภัย ถาธรรมเปนภัยแลว พระพุทธเจาวิเศษไดอยางไร
ถาธรรมเปนภัยพระพุทธเจาก็ตองเปนภัยตอพระองคและตอโลก แมพระสงฆก็ตอง
เปนภัยอยางแยกไมออก เพราะสามรัตนะนีเ้ กีย่ วโยงกันอยางสนิท แตนี่ไมปรากฏ
ปรากฏแตวาพระพุทธเจา พระสาวก เสด็จไปที่ใด ประทานธรรม ณ ที่ใด สัตวโลกมี
ความรมเย็นเปนสุขโดยทั่วกัน ไมมีใครเบื่อหนายเกลียดชังทาน หากจะมีกค็ อื ผูเ ปน
ขาศึกแกพระศาสนาและแกประชาชนเทานัน้
สวนมากที่ประจักษในเรื่องความเปนภัยนั้นเห็นๆ กัน แตคนไมมีธรรมในใจนั้น
แล เปนภัยทัง้ แกตนและแกสว นรวม เพราะสติปญญาเครื่องระลึกรูบุญบาปไมมี คุณคา
ของใจไมมี ถูกความเสกสรรทางวัตถุทับถมจนมองไมเห็น การแสดงออกจึงรักก็เปนภัย
เกลียดก็เปนภัย โกรธก็เปนภัย ชังก็เปนภัย อะไรๆ เปนภัยหมดเพราะจิตเปนตัวภัย
ดวย.“ราคคฺคนิ า โทสคฺคินา โมหคฺคนิ า” ผูน แ้ี ลคือผูเ ปนภัย เพราะกิเลสตัวทับถม
เหลานีพ้ าใหเปนภัย
ศาสนธรรมซึ่งเปนเครื่องแกสิ่งที่เปนภัยทั้งหลายโดยตรงอยูแลว เมื่อเปนเชน
นัน้ จะเปนภัยไดอยางไร หากเปนภัยแลวจะแกสง่ิ ไมดเี หลานัน้ ไดอยางไร
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พระพุทธเจาทรงแกสิ่งเหลานี้ไดแลวโดยสิ้นเชิง ไมมีเหลืออยูเลยในพระทัยขึ้น
ชือ่ วาภัยดังทีก่ ลาวมา จนเปนผูบ ริสทุ ธิว์ มิ ตุ ติพทุ โธทัง้ ดวง จึงเรียกวาเปน “ผูเลิศ” “ผู
ประเสริฐ”
พระธรรมของพระองคกเ็ หมือนกัน “ธมฺโม ปทีโป” เปนธรรม “กระจางแจง
ภายในจิต”
สังโฆเปนผูทรงไวซึ่งความสวางกระจางแจงแหงธรรมทั้งดวง ดวยความ
บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน นําศาสนธรรมทีป่ ราศจากภัยมาสอนโลก
ทําไมศาสนธรรมจะเปนเครื่องกดถวงโลกและเปนภัยตอโลก นอกจากผูส าํ คัญ
วาศาสนาเปนภัยนัน้ แลเปนตัวภัยแกตวั และสังคม เพราะความสําคัญเชนนีเ้ ปนความ
สําคัญผิด!
อะไรทีพ่ าใหผดิ ? ก็คอื หัวใจทีเ่ ปนบอเกิดแหงความคิดนัน้ แล เปนตนเหตุแหง
ความผิดหรือเปนผูผิด การแสดงออกมานัน้ จึงเปนความผิด หากไมเปนความผิดเรา
ลองนําความคิดเชนนี้ไปใชในโลกดูซิ โลกไหนจะไมรอนเปนฟนเปนไฟไมมี แมตัวเองก็
ยังรอน
หากนําศาสนาไปสอนโลกตามหลักทีพ่ ระพุทธเจาทรงสัง่ สอนและไดทรงบําเพ็ญ
มาแลวจนไดตรัสรู โลกจะเปนภัย โลกจะเดือดรอนไดอยางไร? โลกวุน วายมันถึงเกิด
ความทุกขความรอน พระพุทธเจาไมไดทรงสอนใหวุนวาย แตสอนใหมคี วามสงบรม
เย็น ใหเห็นอกเห็นใจกัน ใหรจู กั รักกัน สามัคคีกลมกลืนเปนน้าํ หนึง่ ใจเดียวกันเสมอ
ใหรูจักเหตุจักผล รูจักเขารูจักเรา เพราะโลกอยูด ว ยกัน ไมใชอยูค นหนึง่ คนเดียว อยู
ดวยกันเปนหมูเปนคณะ ตั้งเปนบานเปนครอบครัว เปนตําบลหมูบ า น เปนอําเภอเปน
จังหวัด เปนมณฑลหรือเปนภาค เปนเขตเปนประเทศ ทั้งประเทศนั้นประเทศนี้ ลวน
แตหมูชนที่รวมกันอยูทั้งนั้น ซึ่งควรจะเห็นคุณคาของกันและกัน และของการอยูร ว มกัน
ดวยธรรม มีเมตตากรุณาธรรม เปนมาตรฐานของการอยูรวมกันของคนหมูมาก
คนทีอ่ ยูด ว ยกันไมเห็นอกเห็นใจกัน มีแตความเบียดเบียนทําลายกัน มีแตความ
คับแคบเห็นแกตวั จัด ยอมเปนการทําลายคนอืน่ เพราะความเห็นแกตัว แมไมทาํ ลาย
อยางเปดเผยก็คอื การทําลายอยูน น่ั แล จึงทําใหเกิดความกระทบกระเทือนกันอยูเสมอ
ในสังคมมนุษย ขึน้ ชือ่ วา “คนคับแคบ เห็นแกตัวจัด” จะไมทาํ ใหคนอืน่ เดือดรอนฉิบ
หายนั้นไมมี! ไมวาที่ใดถามีคนประเภทนี้แฝงอยูดวย สังคมยอมเดือดรอนทุกสถานที่
ไป เพราะคนประเภทนี้เคยเปนภัยแกสังคมมามาก และนานจนประมาณไมได สังคมจึง
รังเกียจกันเรื่อยมาจนปจจุบันนี้
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ทีธ่ รรมทานสอนไมใหเบียดเบียนกัน
ก็เพราะหัวใจมนุษยมคี ณ
ุ คาดวยกัน
ตลอดสมบัติแตละสิ่งละอยางซึ่งอยูในครอบครอง ดวยเปนของมีคุณคาทางจิตใจอยู
มาก จึงไมควรทําจิตใจกันใหกําเริบ เพราะใจของใครๆ ก็ตองการอิสรภาพเชนเดียวกัน
ไมประสงคความถูกกดขีบ่ งั คับดวยอาการใดๆ ซึง่ ลวนเปนการทําลายจิตใจกันใหกาํ เริบ
อันเปนสาเหตุใหกอกรรมกอเวรไมมีที่สิ้นสุดยุติลงได เพียงสัตวเขายังกลัวตาย เขายัง
กลัวความเบียดเบียนการทําลาย
มนุษยอยูด ว ยกันไมกลัวการเบียดเบียน ไมกลัวการทําลาย ไมกลัวการเอารัดเอา
เปรียบกัน ไมกลัวการดูถกู เหยียดหยามกัน จะมีไดหรือ! สิ่งเหลานี้ใครก็ไมปรารถนา
กันทั้งโลก
การทีท่ าํ ใหเกิดความกระทบกระเทือนซึง่ กันและกัน จนโลกหาความสงบไมได
เปนฟนเปนไฟอยูตลอดเวลามาจนกระทั่งปจจุบันนี้ และจะเปนไปโดยลําดับไมมีที่สิ้น
สุด เพราะอะไรเปนเหตุ ถาไมใชเพราะความเห็นแกตัว อันเปนเรื่องของกิเลสตัว
สกปรกตัวหยาบๆ นี้จะเปนเพราะอะไร
ความผิดถูกดีชว่ั ตางๆ พระพุทธเจาทานทรงสอนไวหมด ทานมีพระเมตตา
กรุณาสุดสวนแกมวลสัตวทกุ ประเภทแมปรมาณู ก็ไมใหเบียดเบียนทําลายกัน เพราะมี
กรรม มีวิบากแหงกรรม อยางเต็มตัวดวยกัน อยูดวยกรรมไปดวยกรรม สุขทุกขดวย
กรรมเหมือนกัน ควรนับถือกันเปนความเสมอภาค ดังในธรรมวา
“สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ไมใหเบียดเบียนทําลาย
กัน” เปนตน
เมื่อตางคนตางเห็นความสําคัญของชีวิตจิตใจ และสมบัตขิ องกันและกันเชนนี้
ยอมไมเบียดเบียนกัน เพราะทํากันไมลง เมือ่ ตางคนตางมีความรูส กึ อยางนีแ้ ลว โลกก็
เย็น อยูด ว ยกันอยางผาสุก มีการยอมรับผิดรับถูก มีหลักธรรมเปนกฎเกณฑ ตางคน
ตางระมัดระวัง ไมหาเรือ่ งหลบหลีกปลีกกฎหมายและศีลธรรมกัน เปนหลักปกครองให
เกิดความรมเย็นผาสุก
เชนไมยอมรับความจริงดังที่เปนอยูเวลานี้
และที่เคยเปนเรื่อยมาจนกระทั่ง
ปจจุบนั ไมมีใครกลาเปนกลาตายตัดหัวธรรม ดวยการยอมรับความจริง แมไปฉกไป
ลักเขามาหยกๆ เวลาถูกจับตัวไดกแ็ กตวั วา “เขาหาวา” คนเราถารับความจริงแลวจะ
วา “เขาหาวา....” ไปทําไม! ขายตัวเปลาๆ ! แมคนติดคุกติดตะรางลองไปถามดูซิวา
“นี่เปนอะไรถึงตองมาติดคุกติดตะรางละ?” ตองไดรับคําตอบวา “เขาหาวาผมลัก
ควาย” เปนตน เมือ่ ถามกลับวา “เราไมไดลักควายของเขาจริงๆ หรือ?” “ลักจริงๆ”
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แนะ! ลักจริงๆ ทําไมบอก “เขาหาวา....” ทั้งนี้เพราะไมยอมรับความจริง เนื่องจาก
ความเห็นแกตวั กลัวเสียเกียรติ ขายขีห้ นา วาเปนคนเลวทรามหยามเหยียด อายเพือ่ น
มนุษยนั่นแล แตการพูดโกหกไมยอมรับความจริงซึ่งเปนความผิดสองซ้ํานั้น ไมพึง
เฉลียวใจและอายบาง ความเปนมนุษยผูดีจะไดมีทางกระเตื้องขึ้นมาบาง
เหลานี้เปนเรื่องของกิเลสความเห็นแกตัว เห็นแกได จึงทําใหหมดยางอายโดย
สิ้นเชิง สิ่งเหลานี้เปนของสกปรกเลวทรามในวงผูดีมีศีลธรรมในใจ สิง่ เหลานีเ้ ปนสิง่
กดถวง เปนสิ่งทําลายจิตใจและทําลายสมบัติของเพื่อนมนุษยดวยกัน สิ่งสกปรกรก
รุงรังเหลานี้ ผูม จี ติ ใจใฝตาํ่ ชอบมันอยางยิง่ ทั้งที่มันใหโทษมากไมมีประมาณ มีมากมี
นอยก็ทําความกระทบกระเทือน และทําความฉิบหายแกผอู น่ื ไมสงสัย
จึงขอตัง้ ปญหาถามตัวเองเพือ่ เปนขอคิดวา “เหลานีห้ รือทีว่ า โลกเจริญ?”
เจริญดวยสิ่งเหลานี้หรือ? อันนีห้ รือทีเ่ รียกวา “เชิดชูกนั และกัน และเชิดชูโลกให
เจริญ?”
คําตอบ “จะเชิดชูโลกอยางไร เวลานี้โลกกําลังรอนเปนฟนเปนไฟ ยังไมทราบ
วามันกดถวงอยูห รือ? นัน่ ! สวนศาสนามีบทใดบาทใดทีส่ อนใหโลกเบียดเบียนกัน ให
เกิดความเดือดรอนวุน วายแกกนั เพียงสังเกตตามความรูสึกธรรมดาก็ไมปรากฏเลย”
ทีนท้ี าํ “โอปนยิโก” นอมขางนอกเขามาขางในเพือ่ ใหเกิดประโยชน ไมเสียหาย
ไปเปลา” การแสดงธรรมมีทั้งขางนอกขางใน ขอสําคัญก็ใหนอ มเขามาเปนสาระสําหรับ
เรา
การแสดงนัน้ ก็เพือ่ แยกขางนอกใหดเู สียกอน แลวยอนเขามาขางใน เวลานีข้ า ง
ในของเราเปนอยางไรบาง? “สวัสดีมีชัยอยูหรือเปนประการใดบาง?” “เวลานีก้ เิ ลส
ประเภทตางๆ ทีเ่ ปนเจาอํานาจกดถวงจิตใจเรามีบา งไหม? โลกแหงขันธ และระหวาง
ขันธกบั จิต สวัสดีมชี ยั อยูห รือ? ไมกดถวงใจของผูเปนเจาของขันธหรือ?
จงดูใหดีดวยสติ พิจารณาดวยปญญาอยางรอบคอบ ขณะใดที่สติปญญา
ประลาตไปจากใจ ขณะนั้นแลเราไดรับความทุกขความเดือดรอน เพราะถูกกดถวงย่ํายี
โดยอาการตางๆ ของกิเลสทัง้ หลาย ขณะใดมีสติปญญารักษาใจไมเผลอตัว แมสติ
ปญญาจะยังไมเพียงพอกับความตานทาน หรือปราบปรามสิ่งเหลานั้นใหหมดไป เราก็
ยังพอยับยั้งได ไมทุกขถึงขนาด หรือไมทุกขเสียจนเต็มเปา ยังพอลดหยอนผอนเบากัน
บาง ยิ่งมีสติปญญาพอตัวแลว ไมมีกิเลสตัวใดที่จะมาเปนขาศึกตอใจไดเลย! พอขยับ
ตัวออกมาก็ถกู ปราบเรียบในขณะนัน้
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นี้แลผูมีธรรมครองใจเปนอยางนี้ ใจเปนอิสระเพราะธรรมครองใจ ใจมีความ
สงบสุขไดเพราะการรักษาใจดวยธรรม
ตลอดถึงความหลุดพนจากความกดถวงทั้ง
หลายโดยประการทั้งปวง ก็เพราะการปฏิบัติธรรม เพราะรูธรรม เพราะเห็นธรรม
ประจักษใจไมสงสัย ลูบๆ คลําๆ ดังที่เคยเปนมาในขั้นเริ่มแรก
ธรรมอยูใ นสถานทีใ่ ด ตองเย็นในสถานทีน่ น้ั ธรรมอยูที่ใจ ใจยอมชุมเย็นผาสุก
ทุกอิรยิ าบถไมมสี ง่ิ รบกวน เมือ่ จิตกาวเขาถึงขัน้ ธรรมเปนใจ ใจเปนธรรม ยิง่ เย็น ไม
มีกาลสถานทีเ่ ขามาเกีย่ วของเลย เย็นเต็มที่เต็มฐาน ก็คือใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ นัน่
แล
เราคิดดูซิ ธรรมบทใดแงใดทีท่ าํ ความกดถวง ทําโลกใหมคี วามทุกขความเดือด
รอน ไมปรากฏแมแตนิดหนึ่ง! การทําใหเราและโลกเดือดรอนวุน วายระส่าํ ระสายจน
แทบไมมีที่ปลงวาง ก็เพราะมันมีแตเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปนเจาการ!
ผูปฏิบัติทั้งหลายที่มีสติปญญาประคองตัว
กิเลสแสดงออกมามากนอยยอม
ทราบทันที และเริม่ แกไขถอดถอนไมนอนใจ จนไมมีอะไรแสดงแลวก็อยูเปนสุข ดัง
ปราชญวา “ฆากิเลสไดแลวอยูเ ปนสุข” ถาพลิกกลับก็วา “ฆากิเลสไมไดยอมเปนทุกข
ทั้งอยูทั้งไป ทั้งเปนทั้งตาย!” ฉะนั้นพวกเราตองสรางสติปญญาใหดี เพื่อตอสูกิเลสที่มี
อยูภ ายในตัว จงระวังอยาใหมนั กลอมเสียหลับทัง้ คืนทัง้ วัน ทัง้ ยืนเดินนัง่ นอน ใหมเี วลา
ตืน่ บาง ใหมเี วลาตอสูก บั เขาบาง ถามีการตอสูก นั คําวา “แพ ชนะ” ก็จะปรากฏขึ้นมา
ไมหมอบราบเสียทีเดียว เพราะไมมีการตอสู มีแตหมอบราบ และเชื่อมันไปหมด กิเลส
วายังไงเชื่อไปหมด หากมีการตอสูบ า ง ก็มแี พมชี นะสับปนกันไป ตอไปก็ชนะเรือ่ ยๆ
ชนะไปเรื่อยๆ และชนะไปเลย ใจเปนอิสระเต็มภูม!ิ
นีอ่ าํ นาจแหงศาสนธรรมทีผ่ นู าํ มาปฏิบตั เิ ปนอยางนี!้ เปนที่เชื่อใจ เปนทีแ่ นใจ
ได ไมมีอะไรที่จะแนใจไดยิ่งกวาศาสนธรรม ถาเราปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถเราก็
เชื่อใจเราได เมื่อบรรลุถึงขั้น “จิตบริสุทธิ์” แลวก็แนนอนตลอดเวลาไมสงสัย ไมอยาก
ไมหิวโหยกับอะไรทั้งนั้น ไมอยากรูไ มอยากเห็น ไมอยากศึกษากับใครๆ วานาจะเปน
อยางนัน้ นาจะเปนอยางนี้ อยากรูน น้ั อยากรูน ้ี เพือ่ นัน้ เพือ่ นีอ้ กี ตอไป!
รูท กุ สิง่ ทุกอยางอยูภ ายในใจ เมื่อเต็มภูมิความรูความเห็นแลว ก็ไมอยากไมหวิ
โหย ไมมอี ะไรรบกวนใจก็แสนสบาย ขอใหพากันนําธรรมนี้ไปปฏิบัติรักษาตน อยูส ถาน
ที่ใดไปสถานที่ใดจงทราบเสมอวา ความผิดถูกชัว่ ดีนน้ั อยูก บั เรา การละวางในสิง่ ทีค่ วร
ละวาง และการสงเสริมสิ่งที่ควรสงเสริม ก็อยูที่ตัวของเรา ไปไหนใหมวี ดั อยาให
ปราศจากวัด อยางทานอาจารยฝน ทานเคยวา “วัดทีน่ น่ั วัดทีน่ ่ี วัดอยูภ ายในใจ”
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ทานพูดถูก ใหมีวัดอยูภายในจิตใจเสมอ คือ “วัตรปฏิบตั ิ” มีสติ ปญญา
ศรัทธา ความเพียร ใครควรดูเหตุดูผลอยูเสมอ เวลานั่งรถไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆ ใครจะ
วาบาวาบอก็ตาม ขอสําคัญผูร บั ผิดชอบเรานีค้ อื เราเอง อยาเปนบาไปกับเขาก็แลวกัน
ถาเราไมเปนบาเสียอยางเดียว คนเปนรอยๆ คนจะมาติเตียนหรือกลาวตูว า เราเปนบา
เปนบอ คนรอยๆ คนนัน้ นะมันเปนบากันทัง้ นัน้ แหละ! เราไมเปนบาเสียคนเดียวเราก็
สบาย
นีแ่ หละเปนคติหรืออุดมการณอนั สําคัญ ฟงแลวจงพากันนําไปประพฤติปฏิบัติ
เวลาถูกใครวาอะไรก็ใหคํานึงถึงพระพุทธเจา อยาไปโกรธไปเกรีย้ วใหเขา ความโกรธให
เขาก็คือไฟเผาตัว ความไมพอใจใหเขาก็คือไฟเผาตัวไมใชเผาที่ไหน มันเผาทีน่ ก่ี อ นมัน
ถึงไปเผาทีอ่ น่ื ใหระมัดระวังไฟกองนี้อยาใหเกิด!
เราจะไป “สุคโต” นั่งรถนั่งราไปก็สุคโตเรื่อยไป นัง่ ในบานก็สคุ โต อยูก ส็ บาย
อยูท ไ่ี หนก็สบาย เวลาตายก็เปนสุข ไมวนุ หนาวุน หลังดิน้ พลานอยูร าวกับลิงถูกลูกศร
ซึ่งดูไมไดเลยในวงปฏิบัติ
ฉะนั้นจงระวังไวแตบัดนี้ ปฏิบัติใหเต็มภูมิแตบัดนี!้ คําวา “อาชาไนย” หรือ
“ราชสีห” จะเปนใจของเราผูปฏิบัติเสียเอง!
เอาละ การแสดงธรรมก็พอสมควร!

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๙๔

