






คำ�อนุโมทน�ในก�รพิมพ์เมื่อ ๙ มิถุน�ยน ๒๕๒๗

คำ�อนุโมทน�

 หนังสือธรรมะแต่ละเล่มจะสำ�เร็จขึ้นม�เพื่อแจกท�นให้ท่�นผู้ใคร่ธรรมได้อ่�น ย่อม
สำ�เร็จด้วยอำ�น�จแห่งศรัทธ�ของท่�นผู้ใจบุุญทั้งหล�ยช่วยกันบริจ�คและจัดทำ� แม้เล่มนี้ก็
สำ�เร็จขึ้นม�เพร�ะแรงศรัทธ�ของท่�นผู้ใจบุญหนุนโลกเช่นเดียวกัน ลำ�พังผู้แสดงก็มีเพียง
ลมป�กอย่�งเดียวเท่�นั้น พอแสดงจบลงลมป�กก็ห�ยสูญไปในขณะนั้น ไม่อ�จเหนี่ยวรั้ง
ธรรมที่แสดงออกนั้นๆ ให้จีรังยั่งยืนสืบไปได้เลย เพร�ะไม่มีปัญญ�สร้�งธรรมให้จีรังยั่งยืน
ได้ด้วยวิธีก�รใดๆ ที่เห็นว่�เหม�ะสม จำ�ต้องอ�ศัยบุญบ�รมีของท่�นคณะศรัทธ�ผู้ใจบุญ 
ทั้งหล�ย ช่วยเสริมสร้�งคว�มจีรังถ�วรแห่งธรรม ด้วยก�รร่วมกันบริจ�คและจัดพิมพ์เป็น
เล่มขึ้นม� เพื่อท่�นผู้อ่�นได้อ�ศัยพึ่งร่มเง�แห่งใบบุญหนุนโลกอันไม่มีประม�ณนั้น ผู้แสดง
จึงขออนุโมทน�กับท่�นทั้งหล�ยเป็นอย่�งยิ่งม�พร้อมนี้ บุญกุศลทั้งมวลที่เกิดขึ้นเพร�ะก�ร
บำ�เพ็ญนี้ จงสำ�เร็จผลอันพึงหวังดังใจหม�ยโดยทั่วกันเทอญ



คำ�นำ�

คำ�นำ�ในก�รพิมพ์เมื่อ ๙ มิถุน�ยน ๒๕๒๗

 ก่อนอื่นต้องขออภัยต่อท่�นผู้อ่�นโดยทั่วกัน ที่ไม่อ�จดัดแปลงแก้ไขเนื้อธรรมและสำ�นวน
ต่�งๆ ให้เหม�ะสมกับหนังสือเล่มนี้ ที่จะออกสู่ส�ยต�ส�ธ�รณชนซึ่งมีคว�มรู้สึกในแง่แห่งธรรม
หนักเบ�ต่�งกัน เนื่องจ�กก�รแสดงธรรมแต่ละกัณฑ์แก่ท่�นผู้ฟัง ซึ่งล้วนเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน  
ประสงค์อย�กฟังธรรมป่� ที่เกี่ยวกับภ�คปฏิบัติจิตภ�วน�ม�กกว่�ภ�คอื่นๆ ผู้แสดงซึ่งเป็นพระป่�ๆ 
อยู่แล้วจึงเริ่มแสดงธรรมป่�โดยลำ�ดับต�มนิสัยป่� แต่กัณฑ์เริ่มแรกจนถึงกัณฑ์สุดท้�ย ซึ่งรวมก�ร
เทศน์ติดต่อกันม�โดยลำ�ดับ ในช่วงนั้นคงไม่ต่ำ�กว่� ๘๐ กัณฑ์ ซึ่งส่วนม�กมักเป็นธรรมเผ็ดร้อน
ม�กกว่�จะสมน้ำ�สมเนื้อเท่�ที่ควร

 หลังจ�กก�รแสดงธรรมผ่�นไปแล้วเป็นปีๆ จึงมีท่�นผู้ศรัทธ� คือ ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี  
ม�แสดงคว�มประสงค์ขออนุญ�ตพิมพ์กัณฑ์เทศน์เหล่�นี้ขึ้นเป็นเล่มเพื่อแจกท�น และประสงค์ให้
กัณฑ์เทศน์เหล่�นี้ที่พิมพ์เป็นเล่มแล้วจีรังยั่งยืนไปน�น จึงได้อนุญ�ตต�มอัธย�ศัย โดยไม่มีหนท�ง
แก้ไขกัณฑ์เทศน์เหล่�นี้ให้เหม�ะสมแก่ท่�นผู้อ่�นทั่วๆ ไปได้แต่อย่�งใด ถ้�เรื่องใดประโยคใดไม่
เหม�ะสมกับจริตนิสัยก็กรุณ�ผ่�นไป ยึดไว้เฉพ�ะที่เห็นว่�ควรแก่นิสัยของตนๆ เพื่อประโยชน์ในก�ล
ต่อไป

 หนังสือที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น หวังให้ทุกท่�นที่มีจิตศรัทธ�ได้เป็นเจ้�ของพิมพ์แจกเป็นธรรม
ท�นด้วยกันได้ทุกโอก�ส โดยไม่ต้องขออนุญ�ตแต่อย่�งใด ส่วนก�รพิมพ์เพื่อจำ�หน่�ย จึงขอสงวนสิทธิ์ 
ทุกๆ เล่มไป ดังที่เคยปฏิบัติม�



ผู้จัดทำ�ขอนำ�บทคว�มท่ีหลวงต�พระมห�บัวได้กล่�วถึงคุณเพ�พง� 
วรรธนะกุล ซึ่งคัดลอกบทคว�มบ�งตอนจ�ก “ญ�ณสัมปันนธัมม�นุสรณ์” 
หน้� ๔๕๗-๔๕๘ จ�กหนังสืออนุสรณ์เนื่องในง�นพระร�ชท�นเพลิง ถว�ย
แด่พระสรีระสังข�รพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงต�พระมห�บัว ญ�ณสัมปัน
โน)

ผู้แต่ง : วัดป่าบ้านตาด
ISBN : 978-974-350-988-9; Year/Edition : สิงหาคม ๒๕๕๔/๙๒๘

บทคว�มบ�งตอนจ�กหน้� ๔๕๗ “เริ่มเทศน์เพื่อคนป่วย”
 ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ สตรีซึ่งเป็นศิษย์องค์หลวงต�ท่�นหนึ่งชื่อคุณเพ�พง� วรรธนะกุล ได้ป่วยไข้ไม่
สบ�ยจึงไม่คิดทำ�ง�นท�งโลกอีกต่อไป คุณเพ�พง�ได้เขียนจดหม�ยขอม�ปฏิบัติจิตตภ�วน�เตรียมรับกับ
มรณภัยที่วัดป่�บ้�นต�ด ซึ่งองค์หลวงต�ท่�นก็ได้ให้คว�มอนุเคร�ะห์ต�มที่ขอและตั้งใจไปแสดงธรรมเป็น
กรณีพิเศษ ดังนี้
 “...คุณเพ�เร�เสีย(ชีวิต)ไปกี่ปีแล้ว ปี ๒๕๑๙-๒๕๒๐ ไม่รู้นะ เหตุที่ว่�อย่�งนั้นก็คือว่� คุณเพ�นี้เป็น
โรคมะเร็งกระดูกข้�งๆ นี้ หมอเข�บอกว่�อยู่อย่�งน�นได้ ๖ เดือน แกก็หมดหวังละ เลยเขียนจดหม�ย 
‘อย�กม�ภ�วน�ก่อนต�ย’
 เร�ก็พูดเป็นสองพักเอ�ไว้ (ตอบจดหม�ย) ‘ถ้�ไปภ�วน�ธรรมด�ๆ นี้ อย�กอยู่ที่ไหน ไปที่ใดไปก็ไม่
ได้ ไม่ไปก็ไม่ว่�’ เร�ว่�งั้นนะ ข้อสอง ‘ถ้�ตั้งใจจะภ�วน�จริงๆ เพื่อเห็นโทษแห่งคว�มต�ยของตัวเองแล้ว
ก็ เอ�! ไปได้’
 เร�ว่�สองพัก พอแกได้รับจดหม�ยเย็นวันนี้แกก็ออกเดินท�งเลย ตอนเช้�ไปถึงแล้ว ไปรถยนต์  
‘อ้�ว จดหม�ยได้รับหรือยัง’
 ‘ได้รับเมื่อเย็นว�นนี้ พอได้รับแล้วก็ม�เลย’
 ‘เอ้� ถ้�อย่�งนั้นให้เลือกเอ� กุฏิที่อุไร ห้วยธ�ร อยู่ กับกุฏิคุณหญิงก้อย สองหลังนี้ให้เลือกเอ� 
เป็นที่สงัด จะพักหลังไหนก็ได้’
 ก็ตอบว่� ‘พักหลังคุณหญิงก้อย’ แต่ก่อนมันเตี้ยๆ พึ่งยกขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้...
 ตั้งแต่วันนั้นม�เร�เข้�ไปเทศน์ให้ฟังทุกวันนะ ดูเหมือนเป็นปี ๒๕๑๘-๒๕๑๙ เทศน์ให้ฟังทุกเย็น  
พอตกเย็นม�จวนมืดแล้วไปกับท่�นปัญญ� ท่�นปัญญ�เป็นผู้อัดเทป เร�ไปเทศน์ให้ฟังทุกๆ เย็นเลย  
เว้นแต่วันไหนประชุมพระ หรือเร�มีธุระจำ�เป็นเร�ก็บอกล่วงหน้�เอ�ไว้ว่�วันพรุ่งนี้จะไม่เข้�ม�  
นอกจ�กนั้นเทศน์ทุกวันๆ ดูเหมือน ๙๐ กว่�กัณฑ์ ไปอยู่นั้นตั้ง ๓ เดือนนั้นละจึงได้หนังสือเล่มที่ว่� 
“ศ�สน�อยู่ที่ไหน” หนึ่ง “ธรรมชุดเตรียมพร้อม” หนึ่ง สองเล่มนี่ที่เทศน์ติดกันไปเรื่อยๆ เป็นหนังสือสอง
เล่มนี้ ก็อยู่ย่�นปี ๒๕๑๙ มั้ง แกเสียปีนั้น เร�ลืมๆ เสีย...”

ปฐมเหตุ ธรรมชุดเตรียมพร้อม



ผู้จัดทำ�ขอนำ�บทคว�มที่หลวงต�พระมห�บัวได้กล่�วถึงคุณเพ�พง� 
วรรธนะกุล ซึ่งคัดลอกบทคว�มบ�งตอนจ�ก “ญ�ณสัมปันนธัมม�นุสรณ์” 
หน้� ๔๕๗-๔๕๘ จ�กหนังสืออนุสรณ์เนื่องในง�นพระร�ชท�นเพลิง ถว�ย
แด่พระสรีระสังข�รพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงต�พระมห�บัว ญ�ณสัมปัน
โน)

ผู้แต่ง : วัดป่าบ้านตาด
ISBN : 978-974-350-988-9; Year/Edition : สิงหาคม ๒๕๕๔/๙๒๘

บทคว�มบ�งตอนจ�กหน้� ๔๕๗ “เริ่มเทศน์เพื่อคนป่วย”
 ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ สตรีซึ่งเป็นศิษย์องค์หลวงต�ท่�นหนึ่งชื่อคุณเพ�พง� วรรธนะกุล ได้ป่วยไข้ไม่
สบ�ยจึงไม่คิดทำ�ง�นท�งโลกอีกต่อไป คุณเพ�พง�ได้เขียนจดหม�ยขอม�ปฏิบัติจิตตภ�วน�เตรียมรับกับ
มรณภัยที่วัดป่�บ้�นต�ด ซึ่งองค์หลวงต�ท่�นก็ได้ให้คว�มอนุเคร�ะห์ต�มที่ขอและตั้งใจไปแสดงธรรมเป็น
กรณีพิเศษ ดังนี้
 “...คุณเพ�เร�เสีย(ชีวิต)ไปกี่ปีแล้ว ปี ๒๕๑๙-๒๕๒๐ ไม่รู้นะ เหตุที่ว่�อย่�งนั้นก็คือว่� คุณเพ�นี้เป็น
โรคมะเร็งกระดูกข้�งๆ นี้ หมอเข�บอกว่�อยู่อย่�งน�นได้ ๖ เดือน แกก็หมดหวังละ เลยเขียนจดหม�ย 
‘อย�กม�ภ�วน�ก่อนต�ย’
 เร�ก็พูดเป็นสองพักเอ�ไว้ (ตอบจดหม�ย) ‘ถ้�ไปภ�วน�ธรรมด�ๆ นี้ อย�กอยู่ที่ไหน ไปที่ใดไปก็ไม่
ได้ ไม่ไปก็ไม่ว่�’ เร�ว่�งั้นนะ ข้อสอง ‘ถ้�ตั้งใจจะภ�วน�จริงๆ เพื่อเห็นโทษแห่งคว�มต�ยของตัวเองแล้ว
ก็ เอ�! ไปได้’
 เร�ว่�สองพัก พอแกได้รับจดหม�ยเย็นวันนี้แกก็ออกเดินท�งเลย ตอนเช้�ไปถึงแล้ว ไปรถยนต์  
‘อ้�ว จดหม�ยได้รับหรือยัง’
 ‘ได้รับเมื่อเย็นว�นนี้ พอได้รับแล้วก็ม�เลย’
 ‘เอ้� ถ้�อย่�งนั้นให้เลือกเอ� กุฏิที่อุไร ห้วยธ�ร อยู่ กับกุฏิคุณหญิงก้อย สองหลังนี้ให้เลือกเอ� 
เป็นที่สงัด จะพักหลังไหนก็ได้’
 ก็ตอบว่� ‘พักหลังคุณหญิงก้อย’ แต่ก่อนมันเตี้ยๆ พึ่งยกขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้...
 ตั้งแต่วันนั้นม�เร�เข้�ไปเทศน์ให้ฟังทุกวันนะ ดูเหมือนเป็นปี ๒๕๑๘-๒๕๑๙ เทศน์ให้ฟังทุกเย็น  
พอตกเย็นม�จวนมืดแล้วไปกับท่�นปัญญ� ท่�นปัญญ�เป็นผู้อัดเทป เร�ไปเทศน์ให้ฟังทุกๆ เย็นเลย  
เว้นแต่วันไหนประชุมพระ หรือเร�มีธุระจำ�เป็นเร�ก็บอกล่วงหน้�เอ�ไว้ว่�วันพรุ่งนี้จะไม่เข้�ม�  
นอกจ�กนั้นเทศน์ทุกวันๆ ดูเหมือน ๙๐ กว่�กัณฑ์ ไปอยู่นั้นตั้ง ๓ เดือนนั้นละจึงได้หนังสือเล่มที่ว่� 
“ศ�สน�อยู่ที่ไหน” หนึ่ง “ธรรมชุดเตรียมพร้อม” หนึ่ง สองเล่มนี่ที่เทศน์ติดกันไปเรื่อยๆ เป็นหนังสือสอง
เล่มนี้ ก็อยู่ย่�นปี ๒๕๑๙ มั้ง แกเสียปีนั้น เร�ลืมๆ เสีย...”

ปฐมเหตุ ธรรมชุดเตรียมพร้อม



บทคว�มบ�งตอนจ�กหน้� ๔๕๘ 
“โยมแม่ได้หลักใจฟังเทศน์ลูก”

 ในช่วงที่ท่�นเมตต�สงเคร�ะห์คนป่วยในคร�วนี้เองทำ�ให้โยมแม่ขององค์หลวงต�ท่�นมีโอก�สฟัง
ธรรมอย่�งต่อเนื่อง เกิดผลด้�นจิตใจดังนี้
 “...โยมแม่ก็ได้ม�ฟังเทศน์ ไม่ม�กละเทศน์ก็ดูเหมือนประม�ณสัก ๓๐ น�ทีละมั้ง แต่ละกัณฑ์ๆ 
ละ ๓๐ หรืออย่�งม�กก็ ๔๐ น�ที ห�กเทศน์ทุกวันเลย... นี่ละก็เทศน์สอนคุณเพ�พง� เทศน์ติดเทศน์
ต่อ เทศน์ไม่หยุดไม่ถอย ตั้งแต่นั้นม�แล้วก็ไม่เคยเทศน์อย่�งนั้นอีกนะ มีหนเดียวเท่�นั้นในชีวิตของเร�ที่
เทศน์ติดกันไปเลยใน ๓ เดือนเทศน์ทุกๆ คืน เว้นวันประชุมพระ ถ้�วันไหนประชุมอบรมพระไม่เข้�หรือ
มีธุระจำ�เป็นที่จะไปไหนก็ไป”
 โยมแม่จึงได้กำ�ลังใจที่ไปเทศน์สอนคุณเพ� โยมแม่ได้กำ�ลังใจตอนนั้น ถึงขน�ดที่ว่�พอคุณเพ�
กลับไปแล้วก็พูดเปิดอกกับเร� นิมนต์เร�ให้ไปเทศน์ “วันไหนไม่มีแขกคนม� ถ้�อ�จ�รย์ว่�งก็ขอนิมนต์ม�
เทศน์สอนอบรมแม่บ้�งนะ เวล�ฟังเทศน์นี้ไม่ได้บังคับจิตใจ พอเริ่มเทศน์จิตจ่อปั๊บเท่�นี้ เทศน์นี้จะกล่อม
ลง แล้วแน่วเลยไม่ต้องบังคับ จิตสงบทุกครั้งเลยไม่มีพล�ด ฟังกัณฑ์ไหนได้เหตุผลเลย ไม่ต้องบังคับ พอ
เสียงธรรมเริ่ม สติก็เริ่มจับจิตเกี่ยวโยงกันโดยลำ�ดับ คว�มรู้กล่อมลงๆ ธรรมเทศน�กล่อมใจแน่วลง สงบ
แน่วๆๆ ถ้�แม่ทำ�โดยลำ�พังตนเอง นั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลง อย�กนิมนต์อ�จ�รย์ม�เทศน์เป็นก�รช่วย
ท�งด้�นจิตตภ�วน�ได้ดี”



องค์หลวงต�ได้ปร�รภถึงโยมม�รด�ของท่�นว่�
 “...พูดถึงโยมแม่เร�พอใจในก�รปฏิบัติธรรม โยมแม่ได้หลักไม่สงสัยเลย ดีไม่

ดีจะไม่กลับม�เกิดอีกก็ได้... หยุดพักนี่แล้วออกจ�กนี่ก้�วผึงเลย ถึงไม่ถึงที่สุดในขณะ

นั้นก็ก้�วเตรียมพร้อมแล้วที่จะพุ่ง...

 โยมแม่เร�ไม่กลับม�เกิดแล้วล่ะ ไปนิพพ�นข้�งหน้�เลย...”



จดหม�ยล�ยมือหลวงต�
จดหม�ยของท่�นพระอ�จ�รย์มห�บัว ญ�ณสมฺปนฺโน มีถึงน�งเพ�พง� วรรธนะกุล 

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๑๙

 ก�รปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ที่ประท�นไว้ด้วยพระเมตต�สุดส่วนไม่มีใคร

เสมอในโลก นั้นคือก�รบูช�พระองค์ท่�นแท้ ก�รเห็นคว�มจริงที่มีอยู่กับตัวตลอด

เวล�ด้วยปัญญ�โดยลำ�ดับ นั้นก็คือก�รเห็นพระตถ�คตโดยลำ�ดับ

 ก�รเห็นคว�มจริงอย่�งเต็มใจด้วยปัญญ�นั้นแล คือก�รเห็นพระพุทธเจ้�เต็ม

พระองค์ พระพุทธเจ้�แท้ ธรรมแท้อยู่ที่ใจ ก�รอุปัฏฐ�กใจตัวเอง คือก�รอุปัฏฐ�ก

พระพุทธเจ้� ก�รเฝ้�ดูใจตัวเองด้วยสติปัญญ� คือก�รเข้�เฝ้�พระพุทธเจ้� พระ

ธรรม พระสงฆ์ อย่�งแท้จริง

 พญ�มัจจุร�ชเตือน และบุกธ�ตุขันธ์ของสัตว์โลกต�มหลักคว�มจริงของเข�  

เร�ต้องต้อนรับก�รเตือน และก�รบุกของเข�ด้วยสติ ปัญญ� ศรัทธ� คว�มเพียร

ไม่ถอยหลัง และขนสมบัติ คือ มรรค ผล นิพพ�น ออกม�อวดเข�ซึ่งๆ หน้� ด้วย

คว�มกล้�ต�ย โดยท�งคว�มเพียร เข�กับเร�ที่ถือว่�เป็นอริศัตรูกันม�น�น จะเป็น

มิตรกันโดยคว�มจริงด้วยกัน ไม่มีใครได้ใครเสียเปรียบกันอีกต่อไปตลอดอนันตก�ล

 ธ�ตุขันธ์เป็นสิ่งที่โลกจะพึงสละทั้งที่เสียด�ย เร�พึงสละด้วยสติปัญญ�ก่อน

หน้�ที่จะสละขันธ์แบบโลกสละกัน นั่นคือคว�มสละอย่�งเอก ไม่มีสองกับอันใด 

กรุณ�ฟังให้ถึงใจ เพร�ะเขียนด้วยคว�มถึงใจ เอวำฯ

ที่มา รูปแสกนจดหมายจาก ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ 458, ข้อความอักษรจากเว็บไซต์ www.luangta.com
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สารบัญ

อะไรคือจิต จิตพระอรหันต์ ๑๔๑

จะฝึกจิต ต้องฝืน ๑๔๘

จิตวุ่นว�ย ๑๖๐

อุบ�ยฝึกจิตท�งลัด ๑๗๓

อุบ�ยชำ�ระจิตให้เป็นธรรม ๑๘๕

จิตต�นุปัสสน� ๑๙๗

จิตผ่องใส คือ อวิชช� ๒๐๙

จิตว่�งเพร�ะว�งก�ย ๒๒๔

ก�ยวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก ๒๓๙

สร้�งธรรมให้จิตให้พอก่อนต�ย ๒๕๑

จงสร้�งว�สน�ที่ใจ ๒๗๓

จงสร้�งใจ ให้ช่วยตัวเอง ๒๘๕

จิตบริสุทธิ์ ๒๙๖

พระนิพพ�นกังว�นอยู่ในจิต ๓๑๐

สร้�งเรือนส�มชั้นให้จิต ๓๒๐





“เรา กับ จิต’’
ภาค ๒



“เรา กับ จิต’’
ภาค ๒

ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
๑๔๑

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘

อะไรคือจิต จิตพระอรหันต์

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๒๖

๑๒๖

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๒๔ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๑๘
อะไรคือจิต –จิตพระอรหันต

ทานอาจารยมั่นทานวา “ใจ” มีภาษาเดียวเหมือนกันหมด ไมวาจะเปนชาติใด
ภาษาใด มีเพียงความรูคือใจนี้ ฉะนั้นทานจึงวาเปนภาษาเดียว พอนึกออกมาก็เขาใจ 
แตเวลาแยกออกมาพูดตองเปนภาษานั้นภาษานี ้ ไมคอยเขาใจกัน ความรูสึกภายในจิต
ใจนั้นเหมือนๆ กัน ธรรมกับใจจึงเขากันสนิท เพราะธรรมก็ไมไดเปนภาษาของอะไร 
ธรรมก็คือภาษาของใจ ธรรมอยูกับใจ”

ความสุขความทุกขอยูกับใจ การทําใหสุขหรือใหทุกขเกิดขึ้นก็ใจเปนผูคิดขึ้นมา 
ผลที่ปรากฏขึ้นเปนสุขเปนทุกข ใจเปนผูรับรู เปนผูรับภาระในผลของตนที่คิดขึ้นมา ใจ
กับธรรมจึงเขากันไดสนิท ไมวาจะเปนชาติใดภาษาใด เรื่องธรรมนั้นเขากันไดทั้งนั้น 
เพราะใจกับธรรมเปนของคูควรกันอยูแลว

ใจนี้คือแกนในสกลกายของเรา เปนแกนอันหนึ่งหรือเปนของแข็ง หรือเปน
สาระสําคัญที่มีอยูในรางกายนี ้ไดแกใจเปนหลักใหญ อาการที่เกิดขึ้นจากใจ เชน ความ
คิดความปรุง เกิดแลวดับ ๆ ก็หมายถึงความกระเพื่อมของใจกระเพื่อมขึ้นมา คือความ
คิดปรุง ความหมายเกี่ยวกับการคาดการจดจํานั้นหมายถึงสัญญา ยาวออกไปก็เปน
สัญญา ส้ันก็เปนสังขาร คือปรุงแพล็บก็เปนสังขาร สัญญา คือความหมายความจํา 
วิญญาณหมายถึงการรับรูในขณะที่สิ่งภายนอกเขามาสัมผัสอายตนะภายใน เชน ตากับ
รูปสัมผัสกันเกิดความรูขึ้นมา เปนตน เหลานี้มีการเกิดการดับอยูประจําตัวของเขาเอง 
ทานจึงเรียกวา “ขันธ” แตละหมวดแตละกองรวมแลวเรียก วา “ขันธ”

ขันธหากองนี้มีการเกิดการดับกันอยูเปนประจํา แมแตพระขีณาสพทานก็มี
อาการเหลานี้เชนเดียวกับสามัญชนทั่วๆ ไป เปนแตวาขันธของทานเปนขันธลวนๆ ไม
มีกิเลสเปนเครื่องบังคับบัญชาใชใหทํานี้ ปรุงนี้คิดนั้น เปนขันธที่คิดโดยธรรมชาติของ
มันเอง เปนอิสระของขันธ ไมมีอะไรมาบังคับใหคิดนั่นปรุงนี่เหมือนจิตสามัญชนทั่วๆ 
ไป ถาจะเทียบขันธของสามัญชนทั่วไป ก็เหมือนนักโทษที่ถูกบังคับบัญชาอยูตลอดเวลา 
ความคิดความปรุง ความสําคัญมั่นหมายตางๆ เหลานี้ ลวนแตมีผูบังคับบัญชาออกมา 
ใหคิดอยางนั้นใหปรุงอยางนี้ ใหสําคัญมั่นหมายอยางนั้นอยางนี ้คือมีกิเลสเปนนาย หัว
หนา บังคับบัญชาขันธเหลานี้ใหแสดงตัวขึ้นมา



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๑๔๒

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๒๗

๑๒๗

สวนพระขีณาสพคือพระอรหันตทานไมมี ปรุงก็ปรุงธรรมดา พอปรุงแลวก็ดับ
ไปธรรมดาไมมีเชื้อตอ ไมมีเชื้อกดถวงจิตใจ เพราะไมมีอะไรบังคับเหมือนดังขันธที่มี
กิเลสปกครองหรือมีกิเลสเปนหัวหนา ผิดกันตรงนี้ แตความจริงนั้นเหมือนกัน

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนอนิจจัง คือความไมเที่ยง ความแปรสภาพของแตละ
ขันธๆ มีประจําตัวดวยกัน นับแตรูปขันธคือกายของเรา เวทนาขันธ ไดแกความสุข 
ความทุกข ความเฉยๆ นี่ก็เกิดดับๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ มีเกิดมีดับประจําตนอยู
ตลอดไป

สวนความรูจริงๆ ที่เปนรากฐานแหงความรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดดับๆ นี้ไม
ดับ เราจะพูดวา “จิตนี้ดับไมได” เราจะพูดวา “จิตนี้เกิดไมได” เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์
แลวจึงหมดปญหาในเรื่องเกิดเรื่องตาย ที่เกี่ยวกับธาตุขันธไปถือกําเนิดเกิดที่นั่นที่นี ่
แสดงตัวอันหยาบออกมา เชน เปนสัตวเปนบุคคลเหลานั้น เปนตน จึงไมมีสําหรับจิต
ทานที่บริสุทธิ์แลว

แตถาไมบริสุทธิ์ ก็พวกน้ีแหละไปเกิดไปตาย หมายปาชาอยูไมหยุด เพราะจติ
ที่ไมตายนี้แหละ

ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงสอนโลก เฉพาะอยางยิ่งคือโลกมนุษยเรา ผูที่รูดีรูชั่ว รู
บาปบุญคุณโทษ และรูวิธีการที่จะแกไขดัดแปลงหรือสงเสริมได เขาใจในภาษาธรรมที่
ทานแสดง ทานจึงไดประกาศสอนโลกมนุษยเปนสําคัญกวาโลกอื่นๆ เพื่อจะไดพยายาม
ดัดแปลงหรือแกไขสิ่งที่เห็นวาไมเกิดประโยชนและเปนโทษ ออกจากจิตใจกายวาจา 
และสอนใหพยายามบํารุง สงเสริมความดีที่พอมีอยูบางแลวหรือมีอยูแลว และที่ยังไมมี
ใหมีใหเกิดขึ้น สิ่งที่มีแลวบํารุงรักษาใหเจริญ เพื่อเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจใหมีความชุม
เย็นมีความสงบสุข มีหลักมีเกณฑดวยคุณธรรมคือความดี หากไดเคลื่อนยายจากธาตุ
ขันธปจจุบันนี้ไปสูสถานที่ใด ภพใดชาติใด จิตที่มีความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงอยูเสมอ 
ยอมเปนจิตที่ดี ไปก็ไปดี แมจะเกิดก็เกิดดี อยูก็อยูดี มีความสุขเรื่อยๆไป

จนกวาจิตนี้จะมีกําลังสามารถอํานาจวาสนา มีบุญญาภิสมภารที่ไดสรางโดย
ลําดับลําดา นับตั้งแตอดีตมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ตอเนื่องกันมา เชนวานนี้เปนอดีต
สําหรับวันน้ี วันนี้เปนอดีตสําหรับวันพรุงนี ้ ซึ่งเปนวันที่เราไดสรางความดีมาดวยกันทั้ง
นั้น และหนุนกันเปนลําดับ จนกระทั่งจิตมีกําลังกลาสามารถ เพราะอํานาจแหงความดี
นี้เปนเครื่องสนับสนุน แลวผานพนไปได

คําวา “สมมุต”ิ คือการเกิดการตายดังที่เปนอยูนั้น จะไปเกิดในภพที่เงียบๆ 
ละเอียดขนาดไหนก็ตาม ที่เปนเรื่องของสมมุติแฝงอยูนั้นจึงไมมี ทานผานไปหมดโดย
ประการทั้งปวง นี่ไดแกจิตพระอรหันตและจิตพระพุทธเจา พูดถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องของ 
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“พระวังคีสะ” พระวังคีสะ ทานเกงมากในการที่ดูจิตผูที่ตายแลว ไปเกิดในภพใดแดนใด 
ตั้งแตทานเปนฆราวาส ใครตายก็ตาม จะวาทานเปนหมอดูก็พูดไมถนัด ทานเกงทาง
ไสยศาสตรนั่นแหละ เวลาใครตายเขานําเอากะโหลกศีรษะมาใหเคาะ ปอก ๆๆ 
กําหนดดูทราบวาอันนั้นไปเกิดที่นั่น ๆ เชนไปเกิดเปนสัตวนรกก็บอก ไปเกิดในสวรรค
ก็บอก ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไปเกิดเปนเปรตเปนผีอะไรทานบอกหมดไมมีอัดมีอั้น 
บอกไดทั้งนั้น ขอใหไดเคาะกะโหลกศีรษะของผูตายนั้นก็แลวกัน

พอทานวังคีสะไดทราบจากเพื่อนฝูงเลาใหฟงวา พระพุทธเจายังเกงกวานี้อีก
หลายเทา ทานอยากไดความรูเพิ่มเติม จึงไปยังสํานักพระพุทธเจาเพื่อขอเรียนวิชา
แขนงนี้เพิ่มเติมอีก พอไปถึงพระพุทธเจาทานก็เอาศีรษะพระอรหันตมาใหเคาะ “เอา 
ลองดูซิไปเกิดที่ไหน?” เคาะแลวฟง เงียบ, เคาะแลวฟง เงียบ, คิดแลวเงียบ กําหนด
แลวเงียบ ไมปรากฏวาเจาของกะโหลกศีรษะนี้ไปเกิดที่ไหน!

ทานจนตรอก ทานพูดสารภาพอยางตรงไปตรงมาวา “ไมทราบที่เกิด”

ทีแรกพระวังคีสะนี้วาตัวเกงเฉลียวฉลาด จะไปแขงกับพระพุทธเจาเสียกอนกอน
จะเรียนตอ พอไปถึงพระพุทธเจา พระองคเอากะโหลกศีรษะพระอรหันตมาใหเคาะนี่ 
ซิ ! ทานมาติดตรงนี้! ทีนี้ก็อยากจะเรียนตอ ถาเรียนไดแลวก็จะวิเศษวิโสมาก เมื่อ
การณเปนไปเชนนั้นก็ขอเรียนที่สํานักพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ทรงสอนวิชาให สอน
วิธีให คือสอนวิชาธรรมนี่ให ฝกปฏิบัติไป ๆ พระวังคีสะก็เลยสําเร็จพระอรหันตขึ้นมา 
เลยไมสนใจจะไปเคาะศีรษะใครอีก นอกจากเคาะศีรษะเจาของ รูแจงชัดเจนแลวหมด
ปญหาไปเลย นี่เรียกวา “เคาะศีรษะที่ถูกตอง”!

เมื่อยกเรื่องจิตที่ไมเกิดขึ้นมา กะโหลกศีรษะของทานผูบริสุทธิ์แลว เคาะเทา
ไรก็ไมรูวาไปเกิดท่ีไหน! ทั้งๆ ที่พระวังคีสะแตกอนเกงมาก แตจิตที่บริสุทธิ์แลวหาที่
เกิดไมได ! เชน “พระโคธิกะ” ก็เหมือนกัน นี้ก็นาเปนคติอยูไมนอย ทานไปบําเพ็ญ
สมณธรรมเจริญขึ้นไปโดยลําดับๆ แลวเสื่อมลง เจริญขึ้นเสื่อมลง ฟงวาถึงหกหน หนที่
เจ็ดทานจะเอามีดโกนมาเชือดคอตนเอง “โอ เสียใจ” แตกลับไดสติขึ้นมา จึงได
พิจารณาธรรมจนไดเปนพระอรหันตในวาระสุดทาย อันนี้เราพูดยอเอาเลย ตอนทาน
นิพพาน พวกพญามารก็มาคนหาวิญญาณของทาน พูดตามภาษาเราก็วา “ตลบเมฆ
เลย” การขุดการคนหาวิญญาณของทานนั้นไมเจอเลย ไมทราบวาทานไปเกิดที่ไหน

พระพุทธเจาจึงรับสั่งวา “การที่จะคนหาวิญญาณของพระโคธิกะที่เปนบุตรของ
เรา ซึ่งเปนผูสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลวโดยประการทั้งปวงนั้น จะขุดจะคนจะพิจารณาเทาไร 
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หรือพลิกแผนดินคนหาวิญญาณทานก็ไมเจอ มันสุดวิสัยของ “สมมุติ” แลวจะเจอ
อยางไร! มันเลยวิสัยของคนที่มีกิเลสจะไปทราบอํานาจจิตของพระอรหันตทานได!

ในวงสมมุติทั้งหลาย ไมมีผูใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระอรหันตทานได 
เพราะทานนอกสมมุติไปแลว จะเปนจิตเหมือนกันก็ตาม ลองพิจารณาดูซิ จิตของเราที่
กําลังลมลุกคลุกคลานอยูเวลานี้ก็ตาม เมื่อไดถูกชําระเขาไปโดยสม่ําเสมอไมหยุดไม
ถอย ไมละความเพียรแลว จะคอยละเอียดไปได จนละเอียดถึงที่สุด ความละเอียดก็
หมดไป เพราะความละเอียดนั้นเปนสมมุติ เหลือแตธรรมชาติทองทั้งแทงหรือธรรมทั้ง
ดวง ที่เรียกวา “จิตบริสุทธ์ิ” แลวก็หมดปญหาอีกเชนเดียวกัน เพราะกลายเปนจิต
ประเสริฐ เชนเดียวกับจิตของทานที่พนไปแลวนั้นนั่นแล

จิตประเภทนี้เปนเหมือนกันหมด ไมนิยมเปนผูหญิงผูชาย นี่เปนเพศหรือสมมุติ
อันหนึ่งตางหาก สวนจิตนั้นไมไดนิยมวาเปนหญิงเปนชาย ความสามารถในอรรถใน
ธรรมจึงมีไดทั้งหญิงทั้งชาย และความสามารถที่บรรลุธรรมขั้นตางๆ จนกระท่ังถึง
วิมุตติหลุดพนไปได ก็เปนไปไดทั้งผูหญิงผูชาย ไมมีกฎเกณฑที่จะบังคับกันได ขอแต
ความสามารถอํานาจวาสนาของตนพอแลว เปนอันผานไปไดดวยกันทั้งนั้น

เพราะฉะนั้นเราจึงควรพยายามอบรมจิตใจของเรา อยางนอยก็ใหไดความสงบ
เย็น จะดวยธรรมบทใดก็ตาม ที่เปนธรรมซึ่งจะกลอมใหจิตมีความสงบ แลวปรากฏ
เปนความรมเย็นเปนสุขขึ้นมาภายในจิตใจ พึงนําธรรมบทนั้นมาเปนเครื่องกํากับ มา
เปนเครื่องพึ่งพึง เปนเครื่องยึดของจิต เชน อานาปานสต ิ ซึ่งเปนกรรมฐานสําคัญบท
หนึ่งในวงปฏิบัติทั้งหลาย รูสึกวาอานาปานสติจะเปนธรรมที่ถูกกับจริตนิสัยของคน
จํานวนมากกวาธรรมบทอ่ืนๆ และนําเขามาประพฤติปฏิบัติภายในจิตใจของเราใหได
รับความสงบเย็น

เมื่อใจเริ่มสงบ เราก็จะเริ่มเห็นสาระของใจ หรือจะเร่ิมเห็นใจวาเปนอะไร เปน
อยางไร ก็คือความที่จิตรวมกระแสของตัวเขามาสูจุดเดียว เปนความรูลวนๆ อยู
ภายในตัว นั้นแหละทานเรียกวา “จิต” ความรวมตัวเขามาของจิตนี้ รวมเขามาตามขั้น 
ตามความสามารถ ตามความละเอียดของจิต ตามขั้นของจิตที่มีความละเอียดเปน
ลําดับ ถาจิตยังหยาบ รวมตัวเขามาก็พอทราบไดเหมือนกัน เมื่อจิตละเอียดเขาไปก็
ทราบความละเอียดลงไปอีกวา จิตนี้ละเอียด จิตนี้ผองใส จิตนี้สงบยิ่ง จิตนี้เปนของ
อัศจรรยยิ่ง ยิ่งขึ้นไปโดยลําดับๆ จิตดวงเดียวนี้แหละ!

การชําระการอบรมเพื่อความสงบ การพิจารณาคนควาแกไขสิ่งที่ขัดของภายใน
จิตดวยปญญา ซึ่งเปนวิธีที่จะทําใหจิตกาวหนา หรือทําใหถึงความจริงของจิตไดโดย
ลําดับ ดวยการกระทําดังที่กลาวนี ้ ใจจะหยาบขนาดไหนก็หยาบเถอะ ถาลงความเพียร
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ไดพยายามติดตอกันอยูเสมอดวยความอุตสาหพยายามของเราอยูแลว ความหยาบน้ัน
ก็จะคอยหมดไป ๆ ความละเอียดจะคอยปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทําหรือการ
บําเพ็ญของเรา จนกระทั่งสามารถผานพนดวยการฟาดฟนกิเลสใหแหลกไปไดเชนเดียว
กันหมดไมวาผูหญิงผูชาย

ในขณะที่เรายังไมสามารถจะทําอยางนั้นไดก็ไมตองเดือดรอนใจ ขอใหทําใจให
มีหลักมีเกณฑ เปนที่ยึดเปนที่พึ่งของตนเองได สวนสกลกายนี้เราก็พึ่งเขามาแลวตั้งแต
วันเกิด ทราบไดดวยกัน พาอยูพานอน พาขับพาถาย พาทํางานทําการ ทํามาหาเลี้ยง
ชีพ ทั้งเราใชเขา ทั้งเขาใชเรา ทั้งเขาบังคับเรา ทั้งเราบังคับเขา เชน บังคับใหทํางาน 
แลวเขาก็บังคับเราใหเปนทุกข ปวดน่ันเจบ็น่ี ตองไปหาหยูกหายามารักษา ก็เขานั่น
แหละเปนคนเจ็บ และก็เขานั่นแหละเปนคนหาหยูกหายา เงินทองขาวของก็เขาแหละ
หามา มันหนุนกันไปหนุนกันมาอยูอยางน้ี

ไมทราบวาใครเปนใหญกวาใคร ธาตุขันธกับเรา? เราบังคับเขาไดชั่วกาล และ
เขาก็บังคับเราไดตลอด! การเจ็บไขไดปวย การหิวกระหาย การอยากหลับอยากนอน 
ลวนแตเปนเรื่องกองทุกขซึ่งเขาบังคับเราทั้งนั้น และบังคับทุกดาน แตเราบังคับเขาได
เพียงเล็กๆ นอยๆ ฉะนั้นในกาลอันควรที่เราจะบังคับเขา ใหพาเขาภาวนา เอา ทําลงไป 
เมื่อธาตุขันธมันปกติอยู จะหนักเบามากนอยเพียงไรก็ทําลงไป แตถาธาตุขันธไมปกต ิ
มีการเจ็บไขไดปวย เราก็ตองรูความหนักเบาของธาตุขันธ เรื่องใจใหเปนความเพียร
อยูภายในตัวอยาลดละปลอยวาง เพราะเปนกิจจําเปน

เราอาศัยเขามานานแลว เวลานี้มันชํารุดทรุดโทรมก็ใหทราบวามันชํารุด อันไหน
ที่ควรจะใชได อันไหนที่ใชไมได เราเปนเจาของทราบอยูแกใจ ที่ควรลดหยอนผอนผัน
ก็ผอนผันไป

สวนใจที่ไมเจ็บปวยไปตามขันธ ก็ควรเรงความเพียรอยูภายใน ไมขาดประโยชน
ที่ควรไดรับ ใหใจมีหลักมีเกณฑ อยูก็มีหลัก ตายก็มีหลัก เกิดท่ีไหนก็ใหมีหลักเกณฑ
อันดีเปนที่พึงพอใจ คําวา “บุญ” ก็ไมใหผิดคาดผิดหมาย ไมใหผิดหวัง ใหมีสิ่งที่พึงพอ
ใจอยูตลอดเวลา สมกับเรา “สรางบุญ” คือความสุขที่โลกตองการดวยกัน ไมมีใครอิ่ม
พอก็คือความสุขนี่แหละ จะเปนสุขทางไหนก็ตามเปนสิ่งที่โลกตองการ เฉพาะอยางยิ่ง
สุขทางใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการทําคุณงามความดีเปนลําดับๆ มีภาวนา เปนตน

นี่เปนความสุขอันเปนแกน หรือเปนสาระสําคัญภายในใจ ฉะน้ันใหพากัน
บําเพ็ญในเวลารางกายหรือธาตุขันธยังเปนไปอยู เมื่อถึงอวสานแหงชีวิตแลวมันสุดวิสัย
ดวยกัน ทําไดมากนอยก็ตองหยุดในเวลานั้น เรียกวาหยุดงานพักงาน และเสวยผลใน
อันดับตอไป
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โนน! ภพตอไปโนน! ควรจะทําไดเราก็ทํา ถาผานไปเสียหรือหลุดพนไปได ก็
หมดปญหาดวยประการทั้งปวง ไมมีอะไรมาเกี่ยวของยุงเหยิงตอไป นี่พูดถึงเรื่องจิต 
เพราะจิตเปนหลักใหญ ที่จะพาเราไปดีไปชั่ว ไปสุขไปทุกข ก็คือจิต ไมใชสิ่งอื่นใดที่จะ
พาใหเปนไป

คําวา “กรรม” วา “เวร” ก็อยูที่จิตเปนผูสรางไว ตนจะจําไดหรือไมไดก็ตาม แต
เชื้อของมันซึ่งมีอยูภายในใจนั้นก็ปดไมอยูในการใหผล เพราะเปนรากเหงาอยูในจิต 
เราก็ยอมรับไปตามกรรมนั้น แตเราอยาไปตําหนิมัน เมื่อเราทําลงไปแลวก็เปนอันทํา 
จะไปตําหนิไดอยางไร มือเขียนตองมือลบ ยอมรับกันไปเหมือนนักกีฬา เรื่องของกรรม
เปนอยางนั้น จนกวาจะพนไปได มันก็หมดปญหานั่นแหละ

ตอไปใหทานปญญา (ภิกษุปญญาวัฑโฒ Peter John MORGAN ชาวอังกฤษ)

อธิบายใหทานเหลาน้ีฟง เพราะมีชาวตางประเทศอยูดวย
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

จะฝึกจิต ต้องฝืน
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๑๓๒

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

จะฝกจิต ตองฝน

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

พระธรรมที่ปรากฏใหโลกผูสนใจกราบไหวบูชาอยูนี ้ พระพุทธเจาทรงขุดคนได
มากอนใครทั้งโลก แลวทรงนําออกแจกจายโลก แมกระนั้นโลกยังไมเห็นสําคัญในธรรม
ดวงประเสริฐนั้น เห็นสําคัญแตเรื่องไมประเสริฐเรื่องเหลวไหล ที่กุมอํานาจอยูภายใน
จิตใจ ความเคลื่อนไหวไปมาของใจกายวาจา จึงเปนไปตามอํานาจเหลานี้เสียโดยมาก

เมื่อเชนนั้น แมความตองการสิ่งประเสริฐเลิศโลกก็ “สักแตความตองการเทา
นั้น” เพราะไมไดสนใจดําเนินตามเทาที่ควร ไมไดฝนสิ่งที่กุมอํานาจไวภายในใจเพื่อการ
ปฏิบัติบําเพ็ญธรรม สมกับเปนลูกศิษยพระตถาคตผูทรงฝนอยางยิ่ง

การฝนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออรรถเพื่อธรรมนั้นแล เปนความดียิ่งสําหรับเรา 
เพราะครูเราคือพระศาสดาและสาวก ทานพาฝนและไดดีสิริมหามงคลสูงเดนแกโลก
เพราะความฝน ความดีมีคุณคาของคนเรามีอยูที่ตรงนี้ ไมใชมีอยูที่เนื้อที่หนังเหมือน
สัตว ตายแลวนําเขาสูตลาด ผลปรากฏออกมาเปนเงินเปนทอง เปนอาหารการบริโภคที่
สําเร็จประโยชนไดทั่วโลกดินแดน

สวนมนุษยเรานี้ ไมไดมีคุณคาอยูที่เนื้อที่หนังอยางสัตวเหลานั้น แตมีคุณคาทาง
จิตใจ มีคุณคาทางความประพฤติอัธยาศัยหนาที่การงาน อันเปนประโยชนแกตนและ
สวนรวม

ความประพฤติ ถาไมดําเนินมาจากจิตใจก็ไมมีทางดําเนิน จิตใจถาไมมีเหตุผล
เปนเครื่องดําเนินก็ไมปลอดภัย เพราะฉะนั้นมนุษยเราจึงควรมีเหตุผลแนบสนิทกับใจ 
ใจตองใครครวญเหตุวาดีหรือไมดีอยูเสมอ ทุกอาการที่เคลื่อนไหวไปมา ผลที่สําเร็จ
ออกไปจากเหตุนี้จะเปนอยางไร? เมื่อเหตุไมดีแลวผลก็ตองไมดี เพราะไมขึ้นอยูกับ
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ความเสกสรรปนยอหรือเสกเปาแลวก็วาดี ดังที่โลกๆ มักนิยมใชกันเสมอมา แตดีและ
ชั่วอยูที่การทําเหตุเปนสําคัญกวาการ “เสก” ใดๆ นี่เปนหลักธรรมชาติที่ใครๆ ไมควร
ฝน เพราะเปนความจริง เมื่อเหตุดีผลตองดี ใครจะติเตียนวันยังค่ํา หรือยกโลกธาตุมา
ตําหนิติเตียนวา “ทําชั่วไดดี ทําดีกลับไดชั่ว” อยางน้ี ก็สักแตคําพูดหรือความเสกสรร
ปนยอของคนตางหาก แตนํามาใชเปนการยืนยันรับรองไมได เพราะเปนความคิดการ
กระทําของคนผูจะทําลายตนและสังคมตางหาก ธรรมแทไมเกี่ยวกับเรื่องจอมปลอม
อยางน้ี เพราะความจริงเปนเรื่องใหญโตมาก ในโลกทั้งสามไมมีอะไรจะจริงยิ่งกวา
ความจริงดังที่กลาวมานี้

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

อันความไมดีนั้นมีอยูแลวภายในจิตใจ สิ่งที่ฝนไมใหทําความดีนี้ลวนแตสิ่งที่ชั่ว
ทั้งนั้น ถาเราไมยอมฝนก็แสดงวา เรายอมจํานนตอความชั่วความต่ําทรามที่มีอยูภายใน
จิตใจมากนอยนั้น ถาเราฝนก็แสดงวาเราเห็นโทษแหงความไมดีนั้น และฝนใหหลุดพน
จากความไมด ี หรือทําลายความไมดีโดยลําดับดวยความฝน ความบากบ่ัน กล่ันกรอง
ตัวเอง ความเห็นโทษเปนเหตุปจจัยใหฝนสิ่งต่ําทรามเหลานี้ เพื่อความดีทั้งหลาย 

เรื่องของศาสนาเปนเรื่องฝนสิ่งที่ไมดีทั้งหลาย ไมใชเปนสิ่งที่คลอยตามของไมดี 
แตเปนสิ่งที่ฝน ฝนตั้งแตเบื้องตนจนถึงที่สุด จนหาสิ่งที่ใหฝนไมได จิตก็สะดวกสบาย
ไมมีอะไรมาฝนกันอีกตอไป สิ่งที่ฝนมีมากมีนอยเพียงไรนั้นแลคือตัวภัย สิ่งนั้นเมื่อเรา
ดําเนินไปตามหรือคลอยไปตาม จะมีกําลังมากขึ้นโดยลําดับจนกลายเปนนิสัย คําวา 
“กลายเปนนิสัย” คือท่ีโลกเขาวา “ตามใจตัวเองจนเปนนิสัย” แตความจริงก็ตามธรรม
ชาติฝายต่ํานั้นแหละ เพราะใจไมมีอํานาจเหนือสิ่งนั้น และสิ่งนั้นอยูเหนือใจ โลกเลย
พูดเสียวา “เอาแตใจตัวเอง ไมคํานึงถึงเหตุผลบางเลย”

ทีนี้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติ เราจําตองฝน ดังที่ทานทั้งหลายมาสูสถานที่นี้ 
หรือไปสูสถานที่ใดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลาย ก็ตองฝนเชนเดียวกัน ถาไมฝนก็ไมได
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ของดี ปกติของคนสวนมาก เวล่ําเวลาจะมีมากนอยเทาไร สิ่งที่มันกดขี่บังคับอยูภายใน
ใจ ซึ่งเปนผูกุมอํานาจหรือผูคุมอํานาจนั้น จะแยงชิงเอาไปกินจนหมดไมมีเหลือเลย จน
กระทั่งโนนละ ขณะที่จะสิ้นลมหายใจมันจึงจะปลอย กอนนั้นมันไมคอยปลอยใหมีเวลา
วางกัน! ดวยเหตุนี้โลกจึงไมคอยมีเวลาทําความดีกัน จําตองมืดทั้งมา มืดทั้งอยูและมืด
ทั้งเวลาจะไปและไปกัน ไมมีเวลาสวางสรางซา

วันคืนปเดือนมีอยูเทาเดิม ปหนึ่งมี ๓๖๕ วัน วันหนึ่งคืนหนึ่งม ี๒๔ ชั่วโมง ก็ไม
มีวาง! สําหรับธรรมชาติเจาอํานาจนี้จะไมยอมวางใหใครเลย กุมอํานาจอยูตลอดเวลา 
จนขณะจะสิ้นลมหายใจถึงจะเปดโอกาสใหวา “เวลาน้ีวาง จึงไดตาย!” นั่น จงพิจารณา
ใหถึงใจ เคียดเเคนใหถึงธรรม ดําเนินใหถึงแดนปลดปลอยอยาถอยมันเปนอันขาด 
ชาติมนุษยพุทธบริษัทที่ฉลาดและแข็งแกรงในโลก มีศาสดาเปนจอมทัพ ไมเคยพาพวก
เราใหกลับแพนี่

เมื่อคิดเรื่องเหลานี้มันนาสลดสังเวชมากที่สุด เพราะสิ่งเหลานี้เคยกดถวง เคย
ทรมาน เคยทําใหเราไดรับความทุกขมามากตอมากจนไมอาจคณนาได แมเชนนั้นก็ยัง
ไมทราบวาสิ่งเหลานี้เปนภัยแกตัวเอง ถึงจิตใจจะวุนวายเดือดรอนขนาดหนักแทบไมมี
สติ ก็วา “วันนี้ใจไมดีเลย!” แลวก็ไมทราบวา ไมดีเพราะอะไรเปนเหตุทําใหใจไมดี 

ความจริงก็คือธรรมชาติอันนั้นแลทําคน จะเปนอะไรมาจากโลกไหนเลา? แตเรา
ไมอาจทราบได จึงตองอาศัยการอบรมใหทราบวา สิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก สิ่งไหนดีสิ่ง
ไหนชั่ว ความดีเปนคุณแกจิตใจ ความชั่วเปนภัยตอจิตใจ มันติดอยูกับใจดวงเดียวทั้ง
สองอยาง มีเพียงมากกับนอยที่ตางกัน

เพราะฉะนั้นเราจะหาอุบายวิธีใด แกสิ่งไมดีซึ่งมีอยูในจิตอันเดียวกัน ใหออกไป
ไดโดยลําดับ? นอกจากอรรถธรรมและตัวเราเองที่จะฝน โดยอาศัยหลักธรรมเปน
เครื่องมือเทานั้น ไมมีวันที่จะไดรับการปลดปลอยตัวออกสูความวางไดตลอดไป
 “พระพุทธเจาทานทําไมจึงวาง?” เราตองคิดไปเชนนั้นเพื่อแกตัวเอง “ทานก็เปน
ถึงพระมหากษัตริย ทําไมทานถึงวางและออกบําเพ็ญพระองคได” เราไมมุงบําเพ็ญตาม
แบบพระพุทธเจาก็ตาม แตเรายกทานเปนครูในสวนที่เราจะยึดได มาปฏิบัติเพื่อตัวเอง 

ทําไมพระพุทธเจาทานวาง ทานไมมีกิเลสหรือ? ทานไมหึงไมหวงอะไรบางหรือ?

ลูกก็ม ี เมียก็มี สมบัติพัสถานมากนอย ไพรฟาประชาชีทั้งหลายเต็มแผนดิน ซึ่งเปน
สมบัติอันมีคามหาศาลของพระองคทั้งนั้น ทําไมพระองควางได พระองคปลอยไดและ
วางได จนไดตรัสรูและสะเทือนโลกธาตุ
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เราไมถึงกับจะตองปลอยอยางพระพุทธเจา แตปลอยแบบลูกศิษยมีคร ู จึงควร
หาเวลาวางสําหรับตนใหไดบาง อะไรที่มีสาระสําคัญที่สุดในโลกนี้? จิตของเรามุงตอ
อะไรทุกวันนี้? วาอะไรเปนศักดิ์สิทธิ์และวิเศษที่สุด ที่จะเปนสารคุณอันสําคัญพึ่งเปนพึ่ง
ตายไดจริง ๆ มีอะไรบางอยูในโลกนี้? เราเปนมนุษยพุทธบริษัททั้งคน ควรคิดใหเต็ม
ใจกอนจะหมดโอกาสคิดและทํา เพื่อสิ่งที่พึงหวังดังใจหมาย คิดรอบ ๆ ตัวก็พอสะดุด
สะเทือนใจไมเสียผล ดูเอาซีไปที่ไหนเห็นมีแตปาชาเกลื่อนไปหมด ไมวาสัตววาบุคคล 
“ปาชา” เต็มตัวดวยกัน เราหวังอะไรเปน “สรณะ” เราหวังอะไรเปนหลักเปนฐานเปนที่
มั่นใจเรา? เมื่อมองไปไหนมีแตภัยรอบดาน จนจะหาทางคืบคลานออกไมม ี

ทั้งนี้ถาไมมีอรรถมีธรรมภายในใจบางแลว คนเราจะหาหลักเกณฑไมไดเลย จะ
รวนเรเลื่อนลอย จนกระทั่งวันสิ้นชีพวายชนมก็เลื่อนลอยไปอยางนั้น ไมมีอะไรเปนหลัก
ในอนาคต ถาไมรีบสรางหลักยึดไวเสียแตในบัดนี ้ เมื่อจิตใจในปจจุบันมันเลื่อนลอย
อยางไร ไมมีหลักเกณฑอยางไร อนาคตไมตองพูด ก็คือผูน้ีแหละ ผูเล่ือนลอยน้ีแหละ
จะไปเปนผูเดือดรอนระทมขมขื่นในอนาคต ไมใชอะไรจะพาใหเปน ตองใจดวงรวนเร
เลื่อนลอยนี้แลจะพาใหเปน

พระสาวกทานมีจํานวนมาก ทานทําไมวางได? ทานทําไมฝนได คําวา “ฝน” เปน
สิ่งสําคัญมาก ทําไมทานฝนได กิเลสของทานเปนกิเลสประเภทใดทานจึงฝนได? กิเลส
ของเราเปนกิเลสประเภทใดเราจึงฝนไมได ก็เปนกิเลสประเภทเดียวกัน ธรรมเครื่องแก
ไขก็เปนประเภทเดียวกัน ทําไมจะนํามาแกสิ่งที่ฝนธรรมไมได!

บุคคลผูจะตอสูแกไข หาเวล่ําเวลาหรือหาโอกาสเพื่อตัวเอง ก็เปนบุคคลเชน
เดียวกับเราไมผิดกันเลย ถาผิดก็ผิดแตวาทานมีความเขมแข็ง เรามีความออนแอ ทาน
เปน “นักตอสู” เราเปน “นักถอยหลัง” ทานกลาหาญ เราขี้ขลาดหวาดกลัวเทานั้นที่ผิด
กัน! แลวจะทําอยางไรกับตัวเราจึงจะเขากันไดกับทานและหลักธรรมของทาน จะไมเปน
ขาศึกกัน

ความออนแอ เปนตน นี้แลเปนสิ่งที่จะทําใหเราไดรับความทุกขความลําบากบน
เพออยูตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ความบนไมเกิดประโยชนอะไรเลย แตเมื่อไดบนบางก็อาจ
เปนทางระบายออกแหงความทุกขทางหนึ่ง ความจริงไมใชทางระบายออกแหงทุกข 
ความบนมันเปนแงที่นาคิดอันหนึ่งเหมือนกัน เพราะความคิดที่จะบนก็เปนงานของจิต 
การบนออกมาก็เปนงาน นอกจากน้ันยังทําใหบางคนรําคาญ อีกอยางหนึ่งเขาก็มีอะไร
อยูในใจของเขา พอมาพบเรื่องของเราก็มาบวกกันเขา เลยไปกันใหญ สุดทายมีแตกอง
ทุกขทั้งสองฝาย จึงตางคนตางหาบหามอยางเต็มกําลังไมมีคําวา “ปลง”!



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๑๕๒
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๑๓๖

เพราะฉะนั้นเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เราไมพึงปรารถนาทั้งหลาย จึงขึ้นอยูกับ 
“ความฝน” ฝนมากฝนนอย ฝนเถอะ การฝนเรา ฝนสิ่งไมดีของเราเปนความชอบธรรม 
ไมผิด ฝนไดมากไดนอยเปนสิริมงคล เปนความดีประจําตัวของเรา จนกลายเปนนิสัย
แหงการฝนสิ่งไมดีทั้งหลาย ใจจะมีความองอาจกลาหาญขึ้นมา ผลสุดทายเรื่องที่เราฝน
นั้นก็เลยยอมจํานน

จะไปไหนมาไหน จะพูดอะไร มีเหตุผลอยางไร ท่ีเห็นวาถูกวาควรแลวก็ดําเนิน
ตามนั้น ไมมีอะไรมาขัดแยงกีดขวาง ยอมเปนไปตามเหตุผลนั้นอยางเดียว สิ่งที่จะมา
ฝน สิ่งที่มาคอยกีดกันขวางทางเดินของเรานั้น มันคอยสลายคอยละลายไป ในที่สุดก็
ลมละลายไป เมื่อเราเคยฝนเสมอๆ เคยตอสูตานทานมันเสมอ และเคยไดรับชัยชนะมา
แลว สิ่งนั้นจะมาชนะเราอีกไมได เราไดชัยชนะโดยลําดับ ชนะไปเรื่อยๆ และชนะจนไม
มีอะไรจะตอสูกับเราอีก นั่น! ความฝนเปนผลอยางนี้แล

ใจชอบอยางนี้ แตเหตุผลเปนอยางนั้น เราตองฝนความชอบใจเพื่อเหตุผลนั้นๆ 
ซึ่งเปนความถูกตอง ถาจะดําเนินหรือทําไปตามความชอบใจ ก็ความชอบใจนี้มีเหตุผล
อะไรบาง? สวนมากไมม ีนอกจากเหตุผลของกิเลสเพื่อหาทางเล็ดลอดธรรมเทานั้น ซึ่ง
มีอะไรก็อางมาตามเรื่องของมัน สวนมากเราชอบเหตุผลของกิเลสมากกวาเหตุผลของ
ธรรม ฉะนั้นผลที่ไดรับจึงมีแตความทุกขความรอนภายในใจ ที่เกิดขึ้นจากการทําตาม
เหตุผลของกิเลส

แมนั่งอยูนิ่งๆ แตจิตไมไดนิ่ง จิตมีความคิดปรุงยุงเหยิงอยูตลอดเวลา ไมมี
อิริยาบถใดมาหามมันไดนอกจาก “สติปญญา” ปกติแลวจิตลวนสรางความทุกขขึ้นแก
ตน ดวยความคิดปรุงในแงตางๆ ซึ่งเปนทางไมดี เราก็ไมยอมเห็นโทษ นี่แหละเหตุผล
ของกิเลสเปนอยางนี ้หาความถูกตองไมไดเลยแตไหนแตไรมา

สวนเหตุผลของธรรมนั้นมีความถูกตอง ผลที่ไดรับคือความสุขความเย็นใจ
ตลอดไป ตั้งแตขั้นเริ่มฝกหัดจนถึงขั้นสูงสุด

การปฏิบัติตัวหรือการปฏิบัติศาสนา เปนความลําบากผิดธรรมดาอยูบาง ถึงจะ
ผิดธรรมดา เราก็ทราบวาเราหักหามใจ ไมใหเปนไปตามสิ่งต่ําทรามที่กิเลสตั้งชื่อตั้ง
นามในสิ่งที่ตนชอบวา “ธรรมดา” ฉะน้ันจําตองฝนกัน เมื่อฝนครั้งนี้ไดผล ครั้งตอไปสิ่ง
ที่จะใหเราฝนก็ออนลง ๆ ความเขมแข็งทางดานเหตุผลและความเพียรก็เพิ่มขึ้น เลยไม
คํานึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกวาเหตุผลที่จะดําเนินไปตามที่เห็นวาถูกตอง น่ีแหละ
นักธรรมะมีพระพุทธเจาเปนตน ทานทรงดําเนินอยางนี้!



ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
๑๕๓

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๓๗

๑๓๗

ทําไมทานจึงไมหึงไมหวงไมหวงไมใยครอบครัวเหยาเรือน ทานเปนมนุษย
ปุถุชนเชนเดียวกัน ทานตองหวง ทานตองฝนอยางย่ิง เพื่อธรรมดวงเลิศ นั่นแลครูของ
พวกเรา! สาวกทั้งหลายทานก็ฝนเต็มกําลังของทาน จนไดเปน “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ 
คจฺฉามิ” เขามาสูใจของพวกเรา

เราที่เปนผูรับเอา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” เขามาสูใจ ก็อยาเอาเขามา
เหยียบย่ําทําลายทานเลน โดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติแหงธรรมนั้นๆ 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 เมื่อมีความทุกขภายในจิตใจ แมจะอยูในกลาง
ทุงโลงๆ นั้น อากาศโลงๆ ก็ชวยอะไรไมได จึงวามันอยูที่จิต ถาจิตมีความปลอดโปรง
โลงสบายแลวอยูที่ไหนก็สบาย อยูในถํ้า ในเหว ในกระตอบ อยูในรมไมชายภูเขา ก็
สบายทั้งนั้น ไมจําเปนตองคิดหาวาอากาศโปรงที่นั่น อากาศโปรงที่นี่ เพราะผูขัดของ
จริงๆ ก็คือจิตซึ่งเปนตัวกอเรื่องเทานั้น ฉะนั้นความสุขความทุกข ตลอดทั้งสาเหตุให
เกิดสุขเกิดทุกข จึงรวมอยูที่จิตเปนสําคัญกวาสิ่งอื่นๆ ปราชญทานจึงสอนลงที่ใจอันเปน
ตัวการสําคัญ ใครจะสอนไดถูกตองยิ่งกวาปราชญคือพระพุทธเจาไมมี! อยาพากันลูบ
คลําที่นั่นที่นี่ เดี๋ยวเวลามือไปโดนเอาแมงปองเขาจะรองไมเปนเสียงคน จะวา “ไมบอก”

สมบัติอันมีคามากก็คือใจ เปนหลักเปนประธานของสิ่งทั้งหลายก็คือใจ จึงไม
ควรปลอยใจใหสิ่งเลวทรามทั้งหลายเขามาเหยียบย่ําทําลาย จนแหลกเหลวไปอยางนา
เสียดาย สวนผลอันไมพึงปรารถนามันโยนใหเราเปนคนรับเคราะห แมทุกขแทบเปน
แทบตายก็คือเราเองเปนผูรับ! สวนกิเลสความต่ําทรามเหลานั้นไมไดมารับทุกขกับเรา
เลย ผูเสียเปรียบจึงคือเรา ผูโงเขลาตอเลหเหลี่ยมของมันอยูเรื่อยไป

ฉะนั้นจงพยายามแกไขถอดถอนมันดวยเหตุดวยผล ความสุขอันพึงหวังนั้นเรา
จะไปหาที่ไหนในโลกนี้ มันก็เพียงผานๆ ไปดังที่เคยไดประสบพบเห็นกันมาแลว ผาน
มาชั่วขณะๆ เทานั้นแลวก็ผานไป มันไมเปนความสุขที่จีรังถาวรอะไรเลย

แตความสุขที่เปนขึ้นในจิตใจ เกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตดวยการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม นี้เปนความสุขที่จีรังถาวร จนกลายเปนความสุขอันตายตัว เปน 
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“อกุปปธรรม” คือเปนความสุขที่ไมกําเริบ  เพราะจิตใจไมกําเริบไมเปลี่ยนแปลง
ตลอดอนันตกาล

สมบัติในโลกนี้ก็คือใจซึ่งเปนสมบัติอันลนคา จงพยายามรักษาใจใหดีโดย
สม่ําเสมอ เฉพาะอยางยิ่งจิตตภาวนาอยาถือเปนเรื่องเล็กนอย เชน ทําพอเปนพิธีรีตอง 
ก็เราไมใชเปนคนพิธี แตเราเกิดมาเปนคนทั้งคนไมใชตุกตา พอจะภาวนาเปนพิธี นั่ง
ภาวนาทีละ ๕ นาที ๑๐ นาท ี ๑๕ นาที ก็แทบลมแทบตาย แทบจะหามกายเขาโรง
พยาบาล ซึ่งเปนเรื่องอับอายขายหนาชาวพุทธและนักปฏิบัติจริงๆ เกินกวาจะอภัยกัน
ได

เวลากิเลสพาเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืน ยังสนุกกับมันไดชนิดลืมตัวลืมตายลืมปาชา
ที่มีอยูกับตัว นั่นเรารูไหม? กิเลสมันกลอมคนดีขนาดไหนดูเอาก็รูเอง เพราะเคยถูก
กลอมถูกถลุงมาดวยกัน แมผูเทศนก็ไมมีการยกเวนในการถูกตมตุน ฟงเอามันกลอมดี
ขนาดนั้นแหละ กลอมจนเคลิ้มหลับไมรูสึกตัวเลย แมจะเขาโลงผีอยูแลว ยังอยากฟง
เสียงเพลงลูกทุงมันอยูเลยไมมีวันเวลาอิ่มพอ จนหมดลมหายใจไปเปลาๆ

สิ่งเหลานี้นักปราชญทานตําหนินัก แตพวกเราทําไมจึงชอบนัก ชอบอะไรมันก็
ไมรู ตามความจริงแลวคนเราชอบอะไรยอมจะเจอสิ่งนั้น ชอบกิเลสก็เจอกิเลสและทุกข
ที่แฝงมากับกิเลส ชอบธรรมก็เจอธรรมและสุขที่แฝงมากับธรรม เพราะสิ่งเหลานี้มีอยู
ในโลกไมบกพรองจึงหาไดดวยกัน สุขก็หาไดจากเราคนเดียว ทุกขก็หาไดจากเราคน
เดียวตามสาเหตุที่เราดําเนินไป ผลก็ตองเปนอยางนั้นไมเปนอยางอื่น

นี่เราแนใจแลววาเราเกิดเปนมนุษย เปนภูมิที่สูงสง ในโลกน้ีถือวามนุษยสูงกวา
สัตว และไดพบพระพุทธศาสนาซึ่งเปนคําสั่งสอนที่ถูกตองแมนยํามาจากหลักแหง
“สวากขาตธรรม” พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว พยายามดําเนินใหเปนไปตามหลักแหง 
“สวากขาตธรรม” ผลที่พึงไดรับจะเปนที่พึงพอใจ เราอยาถือใครเปนหลักเปนเกณฑยิ่ง
ไปกวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในการยึดและการดําเนิน

วิถีทางแหงการครองชีพก็ตาม วิถีทางแหงการปฏิบัติธรรมเพื่อความอบอุนแก
จิตใจก็ตาม ไมมีใครจะเกินพระพุทธเจาไปไดในความฉลาดแหลมคม ดวยอุบายวิธี
ปองกันหรือรักษาตัว ทั้งเกี่ยวกับสิ่งภายนอกและสิ่งภายใน พระพุทธเจาเปน “นักรูนัก
ฉลาดแหลมคมทุกอยาง” “นักปกครองบานเมือง” ก็เปนพระองคหนึ่ง “นักปกครองดาน
จิตใจ” ก็เปนพระองคหนึ่ง นักปกครองโลกทั่วๆ ไปดวยอุบายวิธีการอบรมสั่งสอนโดย
ถูกตองเหมาะสม ไมมีศาสดาองคใดจะแซงพระองคไปได โดยความฉลาดแหลมคมยิ่ง
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กวาพระพุทธเจา พระองคทรงสอนจนถึงขั้น “นิพพาน” เราจะหาขนาดไหนอีก มีใครที่
จะสอนใหเลย ‘นิพพาน” ไปเคยไดยินบางไหม? ไมเคยไดยิน!

เพราะถึงที่นั่นแลวเปนสถานที่สุดจุดหมายปลายทางโดยสมบูรณแลว เชนเดียว
กับเราขึ้นมาถึงบนบานแลว เปนที่เหมาะสมและถึงจุดที่หมายแลว เพราะไมใชขรัวตา
ดังที่ทานอาจารยมั่นทานเคยนํามาพูดเปนอุบายเพื่อเปนคติแกพระเสมอวา “ทําอะไร 
ทําแบบเถรตรงนี่ มันไมไดเรื่องอะไร? ทานวา แลวทานก็ยกนิทานขรัวตาขึ้นมาวา “ขรัว
ตาคนนั้นเดินเขาไปในบาน ถูกเขานิมนตขึ้นไปบนบาน การนิมนตขึ้นไปบนบานก็คือ
นิมนตขึ้นนั่งบนบานนั่นเอง แตขรัวตาไมเขาใจอยางนั้น พอถูกเขานิมนตใหขึ้นไปบน
บานก็ปนขึ้นไปบนขื่อโนน “อาว! ทานปนขึ้นไปบนขื่อโนนทําไมละ แลวกันพิสดารเกิน
เหตุแลวนี่ นิมนตทานลงมา” พอขรัวตาองคนั้นลงมาแลว ก็เผนออกจากบานเขาไปเลย
ไมมองหนามองหลัง นั่น! เปนอยางนั้นไปเสีย

ความจริงเขานิมนตขึ้นไปนั่งบนบานเขาตางหาก แตทานกลับปนขึ้นไปบนขื่อ
บานเขาโนน เวลาถูกนิมนตใหลงมาก็ลงและเตลิดเลยบานเขาไปเสีย นี่คือความไมพอดี 
ไมมีประมาณ ไมมีเหตุมีผลเอาเลย เพราะความซื่อเสียจนเซอไปแบบไมรูสึกตัว

การสั่งสอนนั้น เมือ่สอนถึงนิพพานแลวจะสอนไปไหนกันอีก เมื่อจิตบรรลุถึง
นิพพานแลวจะเตลิดไปไหนกันอีก ถาไมควาเอาแบบขรัวตามาใชก็ตองยุติการกาวไป
เพียงเทานี้ เพราะสุดยอดแหงธรรมแลว หรือสุดยอดแหงสมมุต ิ จิตเปนวิมุตติเต็มภูมิ
อรรถภูมิธรรมแลว ปญญาทั้งมวลก็ยุติกันลงแคนี้

การกลาวนิทานเรื่องขรัวตามาแทรกก็เพื่อใหทราบวา เรื่องความไมใครครวญ 
คนไมใครครวญพินิจพิจารณา คนแบบ “เถรตรง” ตรงเสียจนเซอนั้น ไมยังประโยชน
ใดๆ ใหเกิดขึ้น จึงควรถือเปนคติตัวอยางไดดี

ในวงปฏิบัติของเรานี้มีบางไหมที่ปนขึ้นบนขื่อ มีซิ! มีแตจําพวกที่คอยจะปนขึ้น
บนขื่อนั่นแหละเปนสวนมาก ไมไปกันละตามหลัก “มัชฌิมา” ตามหลักที่พระพุทธเจา
ทรงสอน ชอบปนขึ้นบนขื่อกันแทบทั้งนั้น ทานยกนิทานขรัวตาปนขึ้นบนขื่อมาประกอบ
การแสดงธรรม นาฟง! เพราะขบขันดี “พวกบนขื่อ” ทานวาอยางน้ัน เปนคติสําคัญนา
ฟงมาก ฟงแลวซึ้งใจ ทั้งอดหัวเราะอยูภายในไมได นี่ทานพูดถึงเรื่องคนไมใชความคิด 
ไมใชความพินิจพิจารณาเหตุผลวาควรไมควร เรียกวา “เถรตรง” คําวา “เถรตรง” น้ีบาง
ทานก็จะไมเขาใจ นี่ทานพูดถึงครูบาอาจารย

ทานลางบาตรและเช็ดบาตรแหงแลว ทานเอาปากบาตรคว่ําลง แลวทานสองดู
กนบาตรทาน สองใหตรงกับตะวัน การสองดูกนบาตรตรงตะวันนั้น ทานมีความหมาย
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วาบาตรนี้อาจมีกนทะล ุ เปนชองเปนรูตรงไหนบาง สองออกไปที่แจงหรือสองกับแสง
พระอาทิตย มองออกไป ถามีชองทะลุก็จะมองเห็นชัดเจนตรงที่ทะลุนั้น แลวก็จะไดอุด
ยาเสีย

ทีนี้ลูกศิษย “เถรตรง” เห็นอาจารยสองดูกนบาตร ตนก็ทําตามบางโดยไมทราบ
เหตุผลความมุงหมายวาทานทําเพื่ออะไร เวลาถูกถามวา “ทําเพื่ออะไร?” ก็บอกแบบ
เถรตรงวา “เห็นครูอาจารยทานสองเราก็เลยสองบาง เพราะทานขลังดี บางทีเราอาจ
ขลัง” นี่ฟงซิ เรื่องบนขื่อขําดีไหม? ฟงไดไหม ในวงผูปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรม ในคําที่
วา “บางทีเราอาจขลังอยางทานบาง” ถาอยางนี้ก็ปฏิบัติเพื่อ “ความขลัง” ไมไดปฏิบัติ
เพื่อ “ความหลุดพน” อยางนอยก็เพื่อความเปนคนดีมีความสงบสุข

ครูอาจารยผูฉลาดมีเหตุผล ทานทําอะไรยอมเปนไปตามเหตุผลทุกอยาง ไมได
ทําแบบลอยๆ เราผูมาศึกษากับทานควรพิจารณาดวยดีในสิ่งที่ตนทํา ไมสักแตวาพูดวา
ทําไปแบบสุมเดา เพราะความไมสนใจดูตัวอยางทาน จึงเปนราวกับทัพพีอยูกับแกง ไม
รูรสชาติของแกงวา เปรี้ยวหวานเค็มประการใดบางเลย จึงหาความฉลาดรอบรูอะไรไม
ได นอกจากแสวงหาความขลังไปแบบโลกๆ ที่ทํากัน

การศึกษาขึ้นอยูกับสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนสําคัญ มิไดขึ้นอยูกับการ
กินอยูหลับนอนในสํานักของทานเฉยๆ โดยไมสนใจกับอะไร การปฏิบัติธรรมของพวก
เราทุกวันนี้ก็เหมือนกัน เห็นทานเดินจงกรมก็เดิน แตไมมีสติสตัง มีแตความคิดผิดคิด
เพลินเลินเลอเผลอตัวยุงไปหมด พอออกจากทางจงกรม “แหม วันนี้จิตไมเห็นมีความ
สงบบางเลย เราเดินจงกรมตั้งนานไมเห็นไดเรื่องอะไร?” จะไดเรื่องอะไร เพราะไมเอา
เรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องความสงบเปนอารมณบางเลย เอาแตเรื่องวุนวายมาพัวพันหั่น
แหลกอยูกับจิตตลอดเวลาในทางจงกรม

จากน้ันก็มาน่ังภาวนา พอน่ังก็ “เอาละ เทานี้พอ!” เวลานั่งก็นั่งคิดนั่งปรุงยุง
เหยิงวุนวายแบบ “ตามรอยโคในคอก” นั่นแล แลวก็มาตําหนิแบบลมๆ แลงๆ ไปวา 
“นั่งไดเทานั้นนาทีเทานี้นาที ไมเห็นไดเรื่องอะไร นอนเสียดีกวา” นั่น! ไปลงเอยที่หมอน
น่ันแล เลยกลายเปนที่ตัดสินกิเลสอยูบนหมอนไปเสีย คําวา “นอนเสียดีกวา” นั้น แม
นอนก็ไมไดเรื่องอยูนั่นแล เพราะคนไมไดเรื่องอยูแลว ก็ไดแตเรื่อง “หมอน” เทานั้น 
นะซี ไมไดมรรคผลนิพพานอะไร จิตลง “ภวังคหลวง” หลับครอกๆ จนตะวันสองกนก็
ไมถอนขึ้นมา (ไมตื่นนอนนั่นเอง)
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อยูที่ใดไปที่ใดก็มีแตกิเลสตามเหยียบย่ําทําลายอยูตลอดเวลา ที่จะไดเหยียบย่ํา
ทําลายกิเลสบางไมปรากฏ เพราะสติสตังไมมี ความจงใจไมม ี มีแตกิเลสตามลาอยู
ตลอดทุกอิริยาบถ เรามันพวก “กิเลสตามลา’ จะวายังไง? ถาไมวาอยางน้ัน

เอา! พยายามตามลากิเลสนะ ทีนี้เปนนายกิเลสเสียบาง ตองฝนกันบาง! ทน 
และฝนตรงนี้! จิตไมอยากคิดไปในอรรถในธรรม เราตองบังคับใหคิด ทําไมจะบังคับ
ไมไดจิตเปนของเรา เราเปนเจาของจิต เราบังคับไมได ใครจะบังคับไดละ ถาจติแหวก
แนวแลวจิตจะมีหลักแหลงที่ตรงไหน ผลที่เกิดขึ้นจากการแหวกแนวจะเปนอยางไร เรา
ตองรับเคราะหกรรมอยูดี ฉะนั้นเราตองคิดตองรูไวลวงหนา จึงเรียกวา “ปญญา” มัน
อยากไปไมยอมใหไป เอา! มันอยากทําสิ่งนั้นไมยอมใหทํา มันจะฝนเราไปไดอยางไร!

เมื่อเหตุผลพรอมแลวที่จะไมทํา เราตองไมทํา เมื่อเหตุผลพรอมแลวที่จะทํา ตองทําลง
ไป เปนก็เปน ตายก็ตาย! นี่คือนักธรรมะแท อยางไรกิเลสก็ไปไมพนมือ ตองตายใน
เงื้อมมือไมวันใดเวลาหนึ่งแนนอน

ทําไมโลกเขาทําได ทําไมเราทําไมได โลกเขาทําไมตาย ทําไมเราทําจะตาย ตายก็
ใหตาย ปาชามีทุกหนทุกแหงไมตองเปนกังวลกับความเปนความตาย ขอใหทําสิ่งที่ถูก
ตองดีงามอยางสมใจเถอะ ถาทําอยางนั้นบางกิเลสมันก็หมอบและตองไดผล ไมมีอะไร
มีอํานาจเหนือธรรมของพระพุทธเจาซึ่งเปนเครื่องแกและปราบปรามกิเลส เพราะกิเลส
ทุกประเภทกลัวธรรมเทานั้น อยางอื่นกิเลสไมยอมและไมกลัว ยิ่งความคลอยตามดวย
แลว กิเลสยิ่งรองเพลงรื่นเริงสนุกสนานอยูบนหัวใจ ไมมีวันจบเพลงเลยนั่นแล

ขณะที่ฟงเทศนนี้จิตมีความสงบจิตอยูกับตัว ถาจิตอยูกับตัว เวลาฟงทานอธิบาย
ก็เขาอกเขาใจไปโดยลําดับๆ ใหจิตอยูกับตัวนั่นแหละถูกตอง ในการฟงเทศนไมจําตอง
สงใจออกมาขางนอก ใหอยูกับตัว กระแสธรรมจะเขาไปสัมผัสกับความรูคือใจ เมื่อ
สัมผัสกันเรื่อยๆ จิตจะไดรับความสงบในขณะที่ฟง เมื่อจิตสงบแลวความสุขนั้นเกิดขึ้น
เอง ที่ความสุขไมเกิดความสุขไมมีเพราะจิตไมสงบ จิตยุงอยูตลอดเวลา กอกวนตนเอง
อยูไมหยุด ความทุกขก็มีเรื่อยๆ นะซี เพราะปอนเหตุใหเรื่อยๆ ทานจึงวา
 “การฟงธรรมมีผล ๕ ประการ ประการสุดทายคือจิตผูฟงยอมผองใส” จิตจะ
ผองใสไดจิตจะตองอยูกับตัว รับสัมผัสกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปโดยลําดับไมให
ขาดวรรคขาดตอน ตั้งความรูไวเทานั้นแหละ ไมตองไปเสียดายอะไรกับสิ่งภายนอก ไม
ตองไปวุนวายกับสิ่งใด ที่เราเคยรูเคยคิดเคยปรุงเคยเห็นมาแลว ไมเห็นเกิดประโยชน!

คราวนี้เราตองการใหรูใหเห็นใหเขาใจในอรรถในธรรม จึงใหธรรมเหลานั้น
สัมผัสจิตใจ เพราะใจถูกสิ่งอื่นมาสัมผัสเสียมากมายจนใจไมเปนใจของตน มันเปนใจ



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๑๕๘

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๔๒

๑๔๒

กิเลสตัณหาอาสวะ หรือเปนใจเปรตใจผีอะไรไปก็ไมรูละ ใจเปนนรกอเวจีไปหมดเพราะ
สิ่งไมเปนทาเขามากอกวนวุนวาย เวลานี้ใหจิตเปนภาชนะสําหรับรับธรรม ตั้งหนาตั้งตา
ฟงโดยเฉพาะ จิตก็สงบ เมื่อสงบแลวก็เย็น พอจิตเย็นเทานั้นแหละก็สบายไปเองคน
เรา! เราหาความสบายไมใชเหรอ? เราไมหาความทุกข!

นี่แหละจุดแหงความสบายอยูที่ตรงนี้ ใหพยายามระงับจิต อยาปลอยใหคิดมาก
เกินไป ความคิดมากไมใชของดี คิดมากๆ ไปจนจะเปนบาก็มี เพราะเหตุไร? เพราะสิ่ง
ที่ไมดีนั่นแหละจิตชอบคิด จิตชอบไปเกี่ยวของพัวพัน ยิ่งความโกรธแคนจิตยิ่งติดยิ่ง
ชอบคิด ก็ยิ่งเพิ่มความรอนใหจิตใจมากขึ้นโดยลําดับไมมีประมาณ ตั้งตัวไวไมได 
ฉะนั้นตองหักหามดวยการฝนใจ ใจจะขาดก็ใหขาดไป จิตเปนสมบัติของเราทําไมเราจะ
บังคับไมได และจะมอบใหใครเปนคนบังคับใหเรา? ใครเปนคนรับผิดชอบในจิตของ
เรา? เราเองเทานั้นเปนผูรับผิดชอบ

จงทุมกําลังลงไปไมทอถอยจิตจะยอมจํานนเอง แลวสงบตัวลง เห็นผลละทีนี!้
วา “ออ! ผลแหงการบังคับจิตเปนอยางนี้หรือ!” ตอไปก็มีแกใจ หรือเกิดความกลาหาญ
ที่จะบังคับทรมานตน สุดทายจิตก็เปนสมบัติอันมีคาขึ้นมาเปนลําดับๆ อยูไหนก็สบาย 
และมีความยับยั้งตั้งตัวไดดวยเหตุดวยผล ดวยสติปญญาซึ่งเคยไดบําเพ็ญมาและเคย
ไดหลักไดเกณฑมาแลว

นี่คือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ความอดความทนตอหลักศาสนา การพร่ํา
สอนตามหลักศาสนาดีกวาการพร่ําสอนใครทั้งนั้น ยิ่งผูที่สอนตนดีแลว พูดใหคนอื่นฟง
หรือสั่งสอนก็จับใจไพเราะและเชื่อถือไมจืดจาง

ถาตนยังเหลวไหลพูดออกไปก็ไมมีรสชาติแกผูฟง ถึงแมจะนําคําสอนของพระ
พุทธเจาไปพูดเปนตูๆ หีบๆ มันก็ไมนาฟง มันมีลักษณะ จืดๆ ชืดๆ ราวกับอาหารไมมี
รสอรอยนั่นแล ถาจิตใจเขมแข็ง ความรูสึกอยูภายในก็มั่นคง ใจมีพลังธรรมการแสดง
ออกก็มีรสชาติด ีจับใจซาบซ้ึง เพราะธรรมออกไปจากใจที่เปนตัวการสําคัญ ซึ่งบรรจุไว
แลวหรือบรรจุเต็มแลว

จึงขอใหพยายามรักษาจิตใจใหมีสารคุณปรากฏเดนขึ้นโดยลําดับ ๆ จากการ
ปฏิบัติ มีจิตตภาวนาเปนตน อยาเห็นวาเปนกิจนอกประเด็นหรือเปนกิจพิเศษนอกจาก
ความสําคัญไปเสีย การภาวนานั้นแหละคือเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตจิตใจของเรา มีธรรม
นี้แหละเปนสําคัญมากกวาสิ่งอื่นใด นอกนั้นก็เปนเพียงปริยาย อาศัยกันไปชั่วคราวชั่ว
กาลช่ัวเวลา แลวก็พลัดพรากจากกันไปทั้งเขาทั้งเรา จะหาความจีรังถาวรไมได ทั่วทั้ง
แดนโลกธาตุอันเปนสมมุติมันเปนอยางเดียวกัน จึงขอยุติเพียงเทานี้





ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๑๖๐

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

จิตวุ่นวาย

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๔๓

๑๔๓

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

จิตวุนวาย

คนที่มีนิสัยวาสนาพรอมแลว คือจําพวก “อุคฆฏิตัญู” เชนพระยสกุลบุตร 
และพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน เปนตน นี่คือทานผูที่เปน “อุคฆฏิตัญู” ซึ่งคอยจะรู
จะเขาใจในธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานไดอยางรวดเร็วกวาทุกๆ จําพวกที่เปน
เวไนยชน ที่ควรจะรูหรือบรรลุธรรมตามศาสนธรรม

พระยสกุลบุตร อยูในบานอยูไมได เม่ือถึงกาลแลวบนวา “วุนวายๆ,ขัดของๆ”

จนถึงกับออกจากบานหนีไปในเวลาเชาตรู โดยไมมีจุดหมายปลายทางวาจะกลับมาอยู
บานอีกหรือไมกลับ เพราะความขัดของวุนวายภายในใจ พอดีไปพบพระพุทธเจาซึ่ง
กําลังทรงจงกรมอยูขางทางที่พระยสกุลบุตรเดินผานไป พระองคจึงรับสั่งวา “มาที่นี่ ที่นี่
ไมยุงไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ท่ีน่ีแสนสบาย เธอจงเขามาหาเราที่นี่”

พระยสกุลบุตรเขาไป ก็ประทานพระโอวาท จนสําเร็จมรรคผลขึ้นในขณะนั้น
อยางรวดเร็ว

ถาอยางนี้ก็เหมือนงายๆ งายนิดเดียว และงายจนอาจลืมความทุกขความลําบาก
ของผูเปนศาสดา ซึ่งไดสลบไสลไปถึงสามครั้ง กอนไดตรัสรูธรรมนํามาสอนโลกที่มี
นิสัยมักงายเปนเจาเรือน พระยสกุลบุตรนั้นเหมือนกับคนเปนโรคซึ่งคอยรับยาอยูแลว 
ยาก็พรอมที่จะยังโรคใหหายอยูดวย พอรับประทานยาเขาไป โรคก็หายวันหายคืนและ
ระงับดับไปโดยลําดับจนหายขาด ไมยากอะไรเลย! ถาเปนอยางนี้หมอก็ไมตองเรียน
มากมายนัก คนไขก็ไมตองเปนทุกขเดือดรอนและทรมานไปนาน พอเปนขึ้นหมอใหรับ
ประทานยาก็หายไปเลย

นี่ถาเราพูดขั้นงายก็เปนอยางนี ้แตพึงทราบในหลายแงของโรคที่เกิดและฝงกาย
ฝงใจในมวลสัตว วามีประเภทตางๆ กัน ทั้งรักษายากทั้งรักษางาย เพราะมิใชโรคหวัด
แตอยางเดียว พอจะนัดยาแลวก็หายไปเลยอยางนั้น

อีกข้ันหน่ึงก็หนักลงไปกวาน้ี หนักลงไปเปนขั้นๆ จนถึงขนาดที่กิเลสไมฟง
เสียงธรรม โรคไมฟงยา ธรรมจะดี ยาจะดีวิเศษวิโส พระพุทธเจา พระอรหันต และ
หมอ จะมีความรูดีเชี่ยวชาญฉลาดขนาดไหน มันก็เขากันไมไดกับกิเลสและโรคชนิดไม
รับยารับธรรม สุดทายก็ตองปลอยไปตามบุญตามกรรมไมมีใครชวยไวได นอกจาก “กุ
สลา ธมฺมา” ที่เชื่อถือกันวารับไดทั้งคนตายคนเปนไมเลือกหนา จนพระที่มุงตอ 
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
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ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๔๓

๑๔๓

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

จิตวุนวาย

คนที่มีนิสัยวาสนาพรอมแลว คือจําพวก “อุคฆฏิตัญู” เชนพระยสกุลบุตร 
และพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน เปนตน นี่คือทานผูที่เปน “อุคฆฏิตัญู” ซึ่งคอยจะรู
จะเขาใจในธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานไดอยางรวดเร็วกวาทุกๆ จําพวกที่เปน
เวไนยชน ที่ควรจะรูหรือบรรลุธรรมตามศาสนธรรม

พระยสกุลบุตร อยูในบานอยูไมได เม่ือถึงกาลแลวบนวา “วุนวายๆ,ขัดของๆ”

จนถึงกับออกจากบานหนีไปในเวลาเชาตรู โดยไมมีจุดหมายปลายทางวาจะกลับมาอยู
บานอีกหรือไมกลับ เพราะความขัดของวุนวายภายในใจ พอดีไปพบพระพุทธเจาซึ่ง
กําลังทรงจงกรมอยูขางทางที่พระยสกุลบุตรเดินผานไป พระองคจึงรับสั่งวา “มาที่นี่ ที่นี่
ไมยุงไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ท่ีน่ีแสนสบาย เธอจงเขามาหาเราที่นี่”

พระยสกุลบุตรเขาไป ก็ประทานพระโอวาท จนสําเร็จมรรคผลขึ้นในขณะนั้น
อยางรวดเร็ว

ถาอยางนี้ก็เหมือนงายๆ งายนิดเดียว และงายจนอาจลืมความทุกขความลําบาก
ของผูเปนศาสดา ซึ่งไดสลบไสลไปถึงสามครั้ง กอนไดตรัสรูธรรมนํามาสอนโลกที่มี
นิสัยมักงายเปนเจาเรือน พระยสกุลบุตรนั้นเหมือนกับคนเปนโรคซึ่งคอยรับยาอยูแลว 
ยาก็พรอมที่จะยังโรคใหหายอยูดวย พอรับประทานยาเขาไป โรคก็หายวันหายคืนและ
ระงับดับไปโดยลําดับจนหายขาด ไมยากอะไรเลย! ถาเปนอยางนี้หมอก็ไมตองเรียน
มากมายนัก คนไขก็ไมตองเปนทุกขเดือดรอนและทรมานไปนาน พอเปนขึ้นหมอใหรับ
ประทานยาก็หายไปเลย

นี่ถาเราพูดขั้นงายก็เปนอยางนี ้แตพึงทราบในหลายแงของโรคที่เกิดและฝงกาย
ฝงใจในมวลสัตว วามีประเภทตางๆ กัน ทั้งรักษายากทั้งรักษางาย เพราะมิใชโรคหวัด
แตอยางเดียว พอจะนัดยาแลวก็หายไปเลยอยางนั้น

อีกข้ันหน่ึงก็หนักลงไปกวาน้ี หนักลงไปเปนขั้นๆ จนถึงขนาดที่กิเลสไมฟง
เสียงธรรม โรคไมฟงยา ธรรมจะดี ยาจะดีวิเศษวิโส พระพุทธเจา พระอรหันต และ
หมอ จะมีความรูดีเชี่ยวชาญฉลาดขนาดไหน มันก็เขากันไมไดกับกิเลสและโรคชนิดไม
รับยารับธรรม สุดทายก็ตองปลอยไปตามบุญตามกรรมไมมีใครชวยไวได นอกจาก “กุ
สลา ธมฺมา” ที่เชื่อถือกันวารับไดทั้งคนตายคนเปนไมเลือกหนา จนพระที่มุงตอ 

ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
๑๖๑

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๔๔

๑๔๔

“ธรรมาภิสมัย” ยุงแทบเปนแทบตายเพราะหาเวลาบําเพ็ญ ไมยุงกับ กุสลา ธมฺมา 
มาติกาบังสุกุล แทบเปนลมตาย

จิตของสัตวโลกที่มีกิเลสเครื่องวุนวายสับสน ก็มักเปนกันอยางน้ีแตไหนแต
ไรมาตําหนิกันไมลง เพราะตางคนตางมี

โรคที่คอยรับยาคือธรรมอยูแลว เชนประเภท “อุคฆฏิตัญู” ถัดลงมาคือ “วิปจิ
ตัญู” และถัดลงมาประเภท “เนยยะ” ที่พอแนะนําสั่งสอนหรือพอฉุดลากกันไปได ดัง
เราทั้งหลายที่ไดพากันอุตสาหพยายามตะเกียกตะกายดวยวิธีตางๆ หลายครั้งหลายหน 
บําเพ็ญและฟงการอบรมซ้ําๆ ซากๆ ไมลดละทอถอย ธรรมก็คอยๆ หยั่งเขาถึงใจ ๆ 
เมื่อรับธรรมดวยการปฏิบัติบําเพ็ญไมหยุดไมถอย ธรรมก็เขาถึงใจและหลอเลี้ยงใจให
ชุมชื่นเบิกบานดวยคุณธรรมในอิริยาบถตางๆ กิเลสทั้งหลายภายในใจที่เคยหนาแนน ก็
คอยๆ จางออกไป เบาบางลงไป ใจคอยดีดตัวขึ้นสูธรรม นําความสุขเขาไปหลอเลี้ยง
น้ําใจไมขาดสาย ราวกับน้ําซับน้ําซึมไหลรินเย็นฉ่ําอยูตลอดเวลา ความหวังทั้งหลายก็
คอยเต็มตื้นขึ้นมาเรื่อยๆ

ความจริงธรรมมีมากเพียงไร อํานาจใจก็มีมาก กิเลสก็มีอํานาจนอยลง ถา
ธรรมไมมีเลย กิเลสก็มีอํานาจเต็มที่ อยากแสดงอํานาจอยางไรก็แสดงออกมาอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ความเดือดรอนจึงมีมาก เพราะกิเลสมีมากและมีอํานาจมาก กอความ
เดือดรอนใหแกโลกไดมาก เมื่อธรรมแทรกซึมเขาถึงใจมากนอย กิเลสก็คอยออนกําลัง
ลงไป ธรรมก็มีอํานาจมากขึ้นไปโดยลําดับๆ

ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะพยายามใหธรรมเขาสูใจ
อยางสม่ําเสมอ ไมวาจะอยูในสถานที่ใดๆ ควรมีธรรมเปนสรณะ เปนที่ยึดเหนี่ยวใจอยู
เสมอ เพราะกิเลสไมไดมีกาล ไมมีสถานที่ เวล่ําเวลา อดีต อนาคต ไมขึ้นอยูกับสิ่งใดทั้ง
สิ้น แตขึ้นอยูกับการผลิตการกระทําของมันเทานั้น อยูไหนกิเลสก็สรางตัวใหเปนปก
แผนมั่นคงบนหัวใจของสัตวโลกไมเวนวันเวลาเลย กิเลสจึงไมมีขาดแคลนบนหัวใจสัตว
แตไหนแตไรมา

ถาเราไมระมัดระวังตัว มันตองผลิตผลออกมาเรื่อยๆ ใหไดรับความทุกขความ
ลําบากไมมีสิ้นสุดจุดหมายปลายทางเลย ความหวังในสิ่งที่พึงใจของสัตวโลก ก็มีแตนับ
วันเลือนรางหายไป เพราะกิเลสที่ตนผลิตขึ้นลบลางไปเสียหมด

การสั่งสมธรรม การประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งเปนคูแขงหรือเครื่องปราบปราม
กิเลส จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับเราผูมีความหวังประจําใจ และตองการความสงบรมเย็น
เปนมิ่งขวัญของใจ ตลอดหนาที่การงานที่เปนไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ําเสมอและ
ผลที่พึงพอใจ ตองอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบัติทางดานศีลธรรม เมื่อธรรมเขาสู
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จิตใจมากนอย ใจก็คอยๆ เกิดความย้ิมแยมแจมใส มีรัศมีแพรวพราว เพราะมี
ความสงบรมเย็นภายในตัวเปนพื้นฐานแหงธรรม พรอมกับเห็นคุณคาแหงใจและคุณ
คาแหงความพากเพียรไปโดยลําดับ ธรรมเปนสมบัติที่จําเปนสําหรับผูตองการความ
สุขความเจริญทั้งภายในและภายนอกโดยทั่วกัน จึงควรอบรมศีลธรรมใหมีขึ้นภาย
ในจิตใจอยาไดลดละปลอยวาง แมจะยากแสนยาก ลําบากกายใจเพียงไร ก็ควรทํา
ความดีเปนคูเคียงกันไป จะเปนผูสมหวังทั้งเบื้องหลังเบื้องหนา ไมขาดทุนสูญดอกไป
เปลาจากความเปนมนุษย

ความยากลําบากเราไมตองยึดมาเปนอุปสรรค ที่เคยไดอธิบายมาหลายครั้ง
หลายหนแลว การแกกิเลสจะไมยากไดอยางไร เพราะกิเลสมันกอตัวและแสนเหนียว
แนนมาแตเมื่อไรไมมีใครทราบไดเลย และไมทราบจนกระทั่งปูยาตายายของมันคือ
อะไร โคตรแซของกิเลสคืออะไร ไมทราบไดเลย ทราบไดแตเพียงวา มันเปนโคตรแซที่
เหนียวแนนแสนเอาเปรียบสัตวโลกมาเปนประจํา ไมยอมเสียเปรียบใครอยางงายๆ 
เลยแตไหนแตไรมาเทานั้น ฉะนั้นจงพากันผูกอาฆาตมันใหถึงใจทีเดียว

เราจะทําลายกิเลสซึ่งฝงรากฐานลงอยางลึกทะลุขั้วหัวใจ จะทําลายเอาอยางใจ
คิดใจหวัง ใหงายอยางปอกกลวยมันเปนไปไมได เพราะกิเลสไมใชกลวยพอที่จะปอก
แลวเอามารับประทานเลยอยางนั้นได ผูปฏิบัติธรรมจึงตองเปนผูมีหลักใจแนนหนามั่น
คง มีความมุงมั่นเปนตน น่ีคือคนมีหลักใจหรือใจมีหลัก ใจหนักแนน พูดงายๆ มี
เหตุมีผลประจําใจเสมอ เปนเครื่องบังคับใหใจดําเนินตาม หรือเดินตามเหตุผลที่
พิจารณาเห็นวาถูกตองแลวน้ันๆ เมื่อใจดําเนินตามหลักของเหตุผลอยูโดยสม่ําเสมอ 
ความเคยชินของใจก็มีดวย สิ่งที่จะมากอกวนจิตใจใหไดรับความทุกขความลําบาก ก็จะ
มีนอยลงเปนลําดับดวย ไมกําเริบเสิบสานดังที่มันมีอํานาจสังหารโลกใหยอยยับทางจิต
ใจ และศีลธรรมอยูในทามกลางที่ใครๆ ก็วา “โลกเจริญๆ” อยูเวลานี้แบบไมลืมหูลืมตา 
ดังผูเทศนอยูเวลานี้เองซึ่งกําลังมืดบอดเต็มที่

นี่แหละที่ทานสอนใหไปอยูปา หาที่สงบสงัดดังที่พระทานอยูกันเรื่อยมา เชน
พระในครั้งพุทธกาลมีจํานวนมากมายที่มุงตอแดนพนทุกข ไดประพฤติปฏิบัติตนดวย
วิธีที่ไดกลาวมานี ้ องคนั้นสําเร็จมรรคผลอยูที่ปานั้น องคนี้บรรลุธรรมอยูที่ภูเขาลูกนั้น
เรื่อยมาโดยลําดับ ขาวของทานมีแตขาวดีวิเศษวิโส บทขาวของเรามีแตความโลภโกรธ
หลงเต็มตัว แทบเคลื่อนยายตัวไปไมได เพราะมันหนักสิ่งเหลานี้เหลือประมาณเกินกวา
จะหาบหามไปได

ถาดเูผินๆ แบบคนขี้เกียจทั้งหลายสมัยจรวดดาวเทียม ก็เหมือนทานลางมือ
เปบเอา ๆ งายเหลือเชื่อ ของคนสมัยที่ไมอยากเชื่อใคร นอกจากเชื่อตัวผูเดียวที่กําลัง
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จะพาจมลงเหวลึกทั้งเปนๆ อยูทุกขณะไมมีขอบเขตอยูแลว แตเหตุคือการบําเพ็ญของ
ทาน ทานสละเปนสละตายมาแทบทุกองค ไมวาจะออกมาจากสกุลใดๆ เมื่อไดมุงหนา
มาประพฤติปฏิบัติธรรม ดวยความเชื่อความเลื่อมใสตอพระโอวาทคําสั่งสอนของพระ
พุทธเจาแลว ตองเปนผูเปลี่ยนเครื่องแบบใหมเสียทั้งหมด จริตนิสัยใจคอที่เคยเปน
อะไรบาง ซึ่งไมดีไมงามมาแตกอน ทานพยายามสลัดปดทิ้งหมด เหลือแตนิสัยดี
ประจําเพศความเปนนักบวช ที่กลาหาญตอความเพียรเพื่อแดนพนทุกขโดยถายเดียว 
ทานพยายามดําเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนเทานั้น

เอา! หนักก็หนัก,เปนก็เปน, ตายก็ตาย, อดก็ยอมอด อ่ิมก็ยอมรับวาอ่ิม ขอให
ไดบําเพ็ญธรรมเพื่อความพนทุกขสมความมุงหมายก็เปนที่พอใจแลว สาวกทานดําเนิน
อยางน้ี แลวก็ถายทอดขอปฏิบัติปฏิปทาเครื่องดําเนินอันดีงามนั้นมาจนถึงพวกเรา ซึ่ง
เปนปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ําเสมอควรแกมรรคผลนิพพาน และเปนปฏิปทาที่
สามารถแกกิเลส ถอดถอนกิเลสทุกประเภทออกจากใจไดโดยสิ้นเชิงไมสงสัย ไมวากาล
ใดสมัยใด เมื่อผูปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองคทรงสอนไวแลว ตองไดผลเปนที่พอใจ
โดยลําดับทุกยุคทุกสมัย เพราะ “สวากขาตธรรม” ไมขึ้นกับโลกกับสมัย แตข้ึนกับความ
จริงอยางเดียว

คําวา “ที่นั่นวุนวาย ท่ีน่ีวุนวาย” จะหมายถึงอะไร? ถาไมหมายถึงใจตัวกอเหตุนี้
เทานั้นพาใหเปนไปตางหาก สถานท่ีเขาไมไดวุนวาย นอกจากใจเปนผูวุนวายแตผู
เดียว ดินฟาอากาศเขาไมไดวาเขาเปนทุกขเปนรอนและวุนวายอะไร ถาดูแบบนัก
ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมอยางจริงใจ จะเห็นแตใจดวงเดียวนี้เทานั้นดิ้นรนวุนวายอยูตลอด
เวลา ยิ่งกวาหางจิ้งเหลนขาด (หางจิ้งเหลนขาดมันดิ้นริดๆ) สถานที่ใดก็เปนสถานที่นั้น
อยูตามสภาพของเขา ผูที่วุนวายก็คือหัวใจที่เต็มไปดวยกิเลสเครื่องกอกวนใหวุนวาย
น้ันเอง ขึ้นชื่อวา “กิเลส” แลว ทุกประเภทตองทําคนและสัตวใหอยูเปนปกติสุขไดยาก 
ตองลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายสายแสไปตามความผลักดันของมันมากนอยอยูนั่นเอง

ที่พระพุทธเจาทานวา “จงมาสูสถานที่นี้ ที่นี่ไมวุนวาย!” คือพระองคไมวุนวาย 
พระองคไดชําระความวุนวายหมดแลว บรรดาสิ่งที่ทําใหวุนวายภายในพระทัยไมมี
เหลือแลว สถานที่นี้จึงไมวุนวายไมขัดของ
 “ยสกุลบุตร” ถาพูดถึงชื่อ ก็วา “ยส” เขามานี่ ที่นี่ไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ที่นี่ไม
เศราหมองขุนมัวไปดวยตมดวยโคลนคือกิเลสโสมมตางๆ แตครั้งนั้นพระพุทธเจาจะ
ทรงทราบชื่อทราบนามของเขาหรือไมก็ตาม ก็หมายเอาผูนั้นนั่นแหละ เมื่อเราทราบชื่อ
ของทานแลวก็ถือเอาความวา สถานที่นั้นก็คือสถานที่บําเพ็ญเพ่ือความไมวุนวายนั่นเอง 
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สถานที่ที่พระพุทธเจาประทับอยูเวลานั้น ก็เปนสถานที่ที่ฆากิเลส ทําลายกิเลสทั้งมวล 
ไมใชเปนที่สั่งสมกิเลส เปนสถานที่ไมวุนวายกับอะไรบรรดาขาศึกเครื่องกอกวน จึงทรง
เรียกพระยสเขามาวา
 “มาที่นี่ ที่นี้ไมยุงเหยิง ที่นี่ไมวุนวาย ที่นี่ไมเดือดรอน” ที่นี่เปนที่อบรมสั่งสอน
ธรรมเพื่อแกความเดือดรอนวุนวายภายในใจโดยตรง จนยสกุลบุตรไดบรรลุธรรมเปน
ที่พอใจในที่นั้น

ที่นั้นควรเปนเครื่องระลึก ใหเราทั้งหลายไดคิดถึงเรื่องความวุนวายวา มันอยู
ในสถานท่ีใดกันแน? ถาไมอยูในหัวใจนี้ไมมีในที่อื่นใด เมื่อความวุนวายที่กอกวนอยู
ภายในใจระงับดับลงไปแลว ดวยความประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่อันเหมาะสม 
ความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้น ไปที่ใดอยูที่ใดก็ไมวุนวาย เมื่อหัวใจไมวุนวายเสียอยาง
เดียว อยูที่ไหนก็อยูเถอะไมวุนวายทั้งสิ้น สบายไปหมด! จะอดบางอ่ิมบางก็สบาย 
เพราะใจอิ่มธรรม ไมหิวโหยในอารมณเคร่ืองกอกวนใหวุนวาย เราสังเกตดูเผินๆ ก็ 
พอทราบได ดวยอาการที่แสดงออกของสัตวและบุคคล ในเวลามีความทุกขเขาทับถม
มากนอย เฉพาะอยางยิ่งขณะจะตายสัตวจะดิ้นรน คนจะอยูเปนปกติสุขไมได ตอง
กระวนกระวายทิ้งเนื้อทิ้งตัว จนไมมีสติประคองใจ กระทั่งตายไป

ฉะนั้นจึงมีใจดวงเดียวเปนตัวกอเหตุใหเกิดความวุนวาย แตใจนั้นมีสิ่งที่พาให
กอเหตุ ไมใชเฉพาะใจเฉยๆ จะกอเหตุขึ้นมาอยางดื้อๆ สิ่งที่แทรกสิงอยูนั้นคือสิ่งวุน
วายหรือตัววุนวาย เมื่อเขาไปสิงในจิตใจของผูใด ผูนั้นก็ตองวุนวายไปดวยมัน การแก
กิเลสคือธรรมชาติที่ทําใหวุนวายนี ้ จึงแกลงที่ใจดวยขอปฏิบัติ เชน ทานสอนให
กําหนด “พุทโธ,ธัมโม,สังโฆ” เปนเครื่องบริกรรม หรือกําหนด “อานาปานสต”ิ เปน
อารมณ เพื่อใจไดรับความสงบระงับในขั้นเริ่มแรก ซึ่งเปนธรรมเครื่องระงับความวุน
วาย ตอไปก็ตามดูใจวามันวุนวายกับเร่ืองอะไร? นี่คือขั้นเริ่มแรกที่ปญญาจะเริ่ม
ออกกาวเดินเพ่ือคนหาสาเหตุ คือตัวกิเลสที่ทําใหใจวุนวายไมหยุดหยอน จนกวาจะรู
เรื่องของมันไปโดยลําดับ ไมยอมถอยทัพกลับแพขาศึก ตัวแทรกซึมกอกวนทีแ่อบซอน
อยูภายในจิต

เชนใจวุนวายกับเรื่องรูป รส กลิ่น เสียง เครื่องสัมผัส ซึ่งเขาใจวาอันนั้นดี อันนี้
ชั่ว อันนั้นเปนอยางนั้น อันนี้เปนอยางนี ้ดวยความสําคัญตางๆ ปญญา พิจารณาคลี่
คลายดูใหเห็นตามความเปนจริงในสิ่งนั้นๆ แลวยอนเขามาดูจิตใจผูมีความสําคัญ
มั่นหมายในสิ่งนั้นๆ วาเปนนั่นเปนนี่ จนเกิดความวุนวายขึ้นภายในตัว ใหเห็นชัดเจน
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ทั้งภายในภายนอก ใจก็สงบระงับลงไปได เปนอรรถเปนธรรม พอมีท่ีผอนคลายหาย
ทุกขไปไดไมรุนแรง

การแกความวุนวายแกตรงที่ความวุนวายมีอยู คือใจนี่เอง แกไมหยุดไมถอย ใจ
จะฝนเราไปที่ไหน จะตองสงบระงับความกําเริบลงจนไดไมเหนือธรรมเครื่องฝกทรมาน
ไปได ปราชญทานเคยฝกทรมานจนเห็นผลมาแลว จึงไดนําอุบายวิธีนั้นๆ มาสอนสัตว
โลกเชนพวกเรา ชาวปฏิบัติธรรมทางใจ

อยาลืม! อยาหนีจากจุดนี้! “วัฏจักร” ก็คือจิต เรื่องเกิดเรื่องตาย เรื่องทุกข
ลําบากท้ังหมด คือจิตเปนสําคัญ เอา! เอาลงที่นี่เลย! ตัวนี้เปนตัวกอเหตุ คําวา “คือ
จิตนี้” ก็คือกิเลสมีอยูในจิตนั่นเอง จิตยังสํารอกปอกกิเลสออกไมไดหมด จึงตองมี
เรื่องไมพึงปรารถนาเกิดขึ้นภายในจิตอยูเสมอ ทั้งๆ ที่ไมตองการใหมันเกิดแตมันก็เกิด 
เพราะธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น ทางเดินของมันอยูที่นั่น จึงลบลางไมไดดวย
ความสําคัญ ดวยความตองการเฉยๆ

แตตองลบลางดวยการปฏิบัติ กําจัดสิ่งนั้นๆ ดวยเหตุผลที่ควร ไดแกอรรถ
ธรรมน่ีแหละเปนหลักใหญ เอา! บําเพ็ญลงไป คําวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” “ตน
เปนที่พึ่งของตน” ดังที่เคยแสดงแลว ใหเดนภายในใจและความสามารถของเราเอง 
อยาหวังพึ่งใครอื่นอันเปนการออนความสามารถไมฟตตัวใหเขมแข็ง ดังธรรมทาน
สอน

มนุษยเราเกิดมาชอบอาศัยผูอื่นอยูเปนนิสัย อะไรๆ ตองพึ่งผูอื่น อาศัยผูอื่น ตั้ง
แตเล็กจนโต ราวกับไมมีแขงมีขาไมมีมือมีเทา ไมมีสติปญญาใดๆ เลย มีแตปากกับ
ทอง เวลาเขาจนตรอกจนมุมไมมีผูอาศัยจะไมจมไปละหรือ? ฉะนั้นเราเปนนักปฏิบัติ
ธรรม ตองหัดพึ่งตัวเองตามหลักธรรมที่สอนไว จะเปนผูไมจนมุมในเวลาจําเปน 
พยายามสราง “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ขึ้นในตัว สติไมมีพยายามสรางใหมี ปญญาไม
มีพยายามสรางใหมี ความขี้เกียจพยายามปราบปรามมันลงไปใหสิ้นซาก อยาใหมากีด
ขวางลวงใจอีกตอไป ความขยันผลิตขึ้นมาดวยความมีเหตุมีผล เมื่อมีเหตุมีผลความ
ขยันมันเกิดขึ้นไดเอง

ความขี้เกียจขี้ครานนี้ เราเคยไดเงินหมื่นเงินแสนเงินลานจากมันบางไหม? ถา
เราสรางโลกดวยความขี้เกียจ จะเปนคนมั่งมีไดไหม? ความโงมันจะทําใหคนฉลาด
แหลมคมไดไหม? คนโงจะทําอะไรใหสําเร็จลุลวงไปดวยความนาชมมีไหม? ความโง 
ความขี้เกียจออนแอนําหนา ทําอะไรทันเขาไหม? ความโง ความขี้เกียจ เมื่อไดเขาเปน
อันเดียวกันแลวทําอะไรไมสําเร็จ ที่สําเร็จของมันคือบนหมอน “กอนแลวนิน กินแลว
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นอน!” อยูนั่นแล นี่แหละโทษของมันเปนอยางนี้ 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 จนกวาผลปรากฏขึ้นมาแลว เรื่อง
ความอุตสาหพยายาม ความบึกบึน ความเชื่อความเลื่อมใส ความดูดดื่มภายในจิต จะ
เปนไปเอง เพราะผลเปนเครื่องดึงดูดใหเปนไป

จงนําสติปญญาแกลงที่นี่ กิเลสมันอยูที่ใจ อยาไปคาดไปหมายที่โนนที่นี่ เปน
ความผิดทั้งนั้น กิเลสตัวพาเปนพาคาดพาหมายเราไมดูมัน คาดวาที่นั่นจะดี ที่นี่จะด ี
ที่นั่นจะเปนสุข ที่นี่จะสบาย ลวนแตมันหลอกเรา เมื่อไปแลวก็อยางวานั่นเอง เพราะ 
“ตัวน้ี” มันรอน ไปไหนๆ ก็ตองรอน ตัวนี้มันทุกข ไปไหนๆ ก็ทุกข ถาไมดูตัวมันกอ
ทุกขกอเหตุกอความวุนวายอยูเสมอภายในใจนี ้ จะไมเห็นที่จอดแวะ จะไมเห็นที่แกไข 
จะไมเห็นที่ระงับดับมันลงไปไดเลย ความสงบสุขความเย็นใจจะไมปรากฏ ถาไมระงับ
ดับลงที่นี่ ดวยการพิจารณาที่นี ่แกมันที่ตรงนี้

มันรอนที่จุดไหนกําหนดดูที่มันรอนนั้น มันวุนวายที่ตรงไหนกําหนดดูที่มันวุน
วายน้ัน ตั้งสติจอเขาไป! ที่ตรงนั้น ใหเห็นความจริงและความวุนวายนี้วา มันเกิดขึ้นมา
จากอะไร? ความทุกขเกิดขึ้นมาจากอะไร? อะไรเปนสาเหตุใหเกิดทุกข คนมันลงไปที่จิต
นั้น ทุกขนั้นมันเปนสนามรบดวยดีแลวนี่ ความทุกขเกิดขึ้นก็เอาความทุกขเปนเปา
หมาย กําหนดลงไป หาเหตุมันเกิดขึน้มาจากอะไร คนความันอยูที่ตรงนั้น คนมันที่ตรง
นั้น ความวุนวายกับความทุกขมันเกี่ยวพันกันอยู มันเกิดขึ้นมาจากอะไร เกิดมาจาก
ความสําคัญมั่นหมายนั้นแลไมใชเกิดจากอื่น วาอันนั้นเปนนั้น อันนี้เปนอยางนี ้ ทั้งๆ 
ที่มันไมเปน จิตไปสําคัญเอาเองแลวหลงความสําคัญของตัว ก็โกยทุกขขึ้นมาเผาลนตน
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เองใหไดรับความทุกขความเดือดรอน มีเทานี้ เรื่องสําคัญอยูที่ตรงนี้ เพราะฉะน้ันจึง
ใหยอนจิตเขามาดูที่จุดนี้

เอา! เปนก็ใหรู ตายก็ใหรู ใหเห็นความจริงกับสิ่งที่ปรากฏอยูในเวลานี ้มันทุกข
แคไหนใหดูตัวทุกข แตกอนมันยังไมเกิด ทําไมมาเกิดในขณะนี้ แลวมันเกิดขึ้นมาจาก
อะไร ตัวทุกขมันเปน “ทุกฺขํ” อยูแลวน่ี และเปนตัว “อนิจฺจํ อนตฺตา” อยูแลวน่ี ดูใหชัด
ดวยปญญาจริงๆ นี่แหละเปนหินลับปญญา กําหนดพิจารณาลงที่จุดนั้น แลวความ
เปลี่ยนแปลงของมันจะแสดงใหเราเห็น เมื่อสติจดจออยูที่ตรงนั้น ไมยอมใหจิตคิดไป
ทางอื่น ซึ่งเปนการเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีก ไมมีสิ้นสุดยุติลงไดสักที

จงดูเฉพาะจิตที่วามันเปนทุกขนั้นดวยปญญา ดวยสติ ใครครวญดวยความ
ละเอียดถี่ถวน นี่แหละชื่อวาพิจารณาถูกตอง และเปนทางระงับดับทุกขลงไดโดยไม
ตองสงสัย ปราชญทานดับทุกขทานดับที่นี่ ผูมีสติปญญาทานดับกันที่นี่ ตรงนี้แหละ
คือสถานที่ทําความเพียรใหเกิดปญญา ไมตองไปปรารถนาวา ใหทุกขน้ีดับไปเสีย ไม
ตองไปตั้งความอยากใหทุกขมันดับ ความอยากน้ีเปนส่ิงกอกวนและเปนสมุทัย จะ
เพิ่มทุกขขึ้นมาเมื่อมันไมดับอยางใจหมาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมกับสิ่งที่
ปรากฏอยูคือความทุกขเวลานี ้ ก็คือการกําหนดใหรูเรื่องราวรูราวของความทุกขวาเกิด
ขึ้นมาจากอะไร จะเห็นความจริงทั้งทุกขดวย จะเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําใหเกิดทุกข
ดวยปญญา นี่แหละเปนอุบายที่จะยุติความทุกขได และเปนอุบายที่จะระงับดับทุกขลง
ไดโดยไมตองสงสัย มีจุดนี้เปนจุดสําคัญ

ไมตองไปปรารถนา ไมตองไปหมาย มันจะเพิ่มทุกข ตองการแตความจริง ใหรู
ความจริง ดูความจริงใหเห็น เมื่อทุกขไมดับมันจะตายไปดวยกันก็ใหรู “มันจะไปไหน
วะ?” เอายังงี้เลย เอาลงใหเด็ดถึงคราวเด็ด จิตไมตายไมตองกลัว! เอา! พิจารณาใน
สนามรบน้ี ระหวางขันธกับจิตนี่เปนสนามรบของสติปญญากับกิเลสที่ตอสูกัน สติ
ปญญา กิเลส นั้นเปนอันหนึ่ง ขันธเปนอันหน่ึง มันเปนคนละอยางกันตามความจริง

ถาขันธไมปกติจะเปนขันธใดก็ตาม จิตตองกระเทือน ถาสติปญญาไมทันจิตตอง
กระเทือนและทุกขรอนไปดวย เพราะตามปกติจิตแลว ตองยึดถือขันธเหลานี้วาเปนตน
อยางฝงใจ เพราะอะไร? เพราะกิเลสพาใหฝง การพิจารณาสิ่งเหลานี้โดยแยกสวนแบง
สวนออกไป ยอมเปนการถอดถอนกิเลส คือความสําคัญนั้นๆ ใหเบาบางลง จนกระทั่ง
ความสําคัญเหลานี้หมดไป คําวา “นั่นเปนเรา,นี่เปนเรา” ก็หมดไปไมตองบังคบั แตมัน
หมดไปดวยการพิจารณา นี่แหละที่วา “ปญญาตัดขาด ตัดขาดอยางนี้เอง”
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กรุณาฟงใหถึงใจ เพราะเทศนอยางเต็มภูมิแบบถึงใจ ที่ไดปฏิบัติหรือสูรบกับสิ่ง
เหลานี้ ชนิดเอาชีวิตเขาประกันความเปนความตาย ไมอาลัยเสียดายชีวิตมาแลว จงตัด
ความสําคัญวา “นั้นเปนเรา นี้เปนของเรา” ออกใหได เพราะทุกขจะพาใหจม ยังวาเปน
เราเปนของเราอยูอีกหรือ? ยึดเอามาทําไม ทุกขนั้นเปนเหมือนไฟ ยังวาเปนเราและนํา
มาเผาเราทําไมกัน ความรอนก็รูวารอน ความทุกขก็รูวาทุกข ยังจะกวาดเขามาเผาเจา
ของเขาไปอีกหรือ ทุกขก็ใหรูวามันเปนทุกข กําหนดดูตรงที่วามันทุกขดวยปญญา นั่น
เปนความถูกตองที่สุดแลว อยาไปลูบคลํา หาขวากหาหนามมาทิ่มแทงหัวใจเพิ่มเขาอีก 
ถาไมอยากจมไปกับกองทุกขไมมีวันโผลขึ้นมาไดนะ

เอา ทุกขตั้งอยูก็ใหรูวาทุกขตั้งอยู ทุกขเกิดขึ้นขณะนี้ ตั้งอยูขณะนี้ แลวมันจะดับ
ไปขณะตอไปนั้น ก็ควรจะรูเห็นตามความเคลื่อนไหวของมัน แตจิตทําไมไมเห็นมัน
เกิดมันดับ จิตกับทุกขมันเปนผูเดียวกันหรือ? ทุกขเกิดทุกขดับ ทําไมไมเห็นจิตดับไป
ดวยกัน? นอกจากรูอยูตลอดเวลาเทานั้น ถามีสติคอยดูจองดูมัน ฉะน้ันจงพิจารณา
ใหชัดเจน เมื่อทุกขไมดับและมันจะตายไปดวยกันก็ใหมันตายไป จิตยังไงมันก็ไมตาย
แนนอน ขอใหรูตามความจริงอันนี้เถิด อยากลัวทุกขกลัวตายซึ่งเปนสัจธรรม

นี่คือวิธีเผาผลาญกิเลสในหลักปจจุบันธรรมตามทางของพระพุทธเจา ทานสอน
อยางน้ี ทานประพฤติปฏิบัติอยางนี้ ทานรูเห็นมาอยางนี ้ ไดผลมาอยางนี ้ ไมเปนอยาง
อื่น เพราะกิเลสไมเปนอยางอื่น คือเปนกิเลสอยูโดยด ีและธรรมคือสติปญญาก็สามารถ
แกไดจริงๆ ไมสงสัย

การแกกิเลสชนิดตางๆ ดวยศีล สมาธิ ปญญา ที่เราบําเพ็ญปฏิบัติอยูเวลานี ้
เปนการกระทําที่ถูกตอง และเหมาะสมแกการแกกิเลสทุกประเภทดังพระพุทธเจาพา
ดําเนินมา อยูที่ไหนก็ตามอยาละกิจที่ควรแกไข ควรถอดถอน กิจที่ควรจดจอ กิจที่ควร
สอดรู กิจที่ควรพยายามใหเขาใจ อยาเผลอตัวนอนใจวากิเลสจะตายไปเองโดยไมถูกฆา
ดวยความเพียรทาตางๆ เพราะกิเลสไมใชหนูพอจะใหแมวชวยกัดชวยฆาได โดยเจาตัว
ไมตองทํางาน

สวนอาการของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ถามีการชําระสะสางดวย
ขอปฏิบัติอยูเสมอ แมแตสมาธิก็ยังตองเปลี่ยนสภาพไป จากความหยาบในเบื้องตน 
จนเขาสูความละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ ฐานของจิตคือความแนนหนามั่นคง ก็จะแนน
หนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆ ตามความละเอียดของสมาธิ

สติปญญาเมื่อเรานํามาใชอยูเสมอ ก็จะคอยมีกําลังขึ้นเรื่อยๆ และรวดเร็วขึ้น
โดยลําดับเพราะฝกซอมอยูเสมอ นี่แหละสิ่งที่จะทําหนาที่ปราบปรามกิเลสคือสติกับ
ปญญา มีมากเพียงไรกิเลสยิ่งกลัวมากขึ้น ถามีนอยกิเลสก็เหยียบย่ําทําลายจนแทบไม
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ปรากฏสติปญญาเลย มีแตนั่งเฝาทุกขอยูเทานั้น ปลอยใหทุกขมันเหยียบย่ําทําลายเอา
และบนอยูเทานั้น บนเทาไรก็ไมเปนประโยชน จะบนไปทําไม

หนาที่ของเรามียังไง ฟาดฟนมันลงไปใหเห็นเหตุเห็นผล เห็นความสัตยความ
จริงซึ่งมีอยูภายในจิตใจดวงนี ้ เมื่อเห็นชัดเจนแลวกิเลสไมตองบอก มันแตกกระจายไป
หมด นั่น! และจะสูเหนือปญญาไปไมได

นั่นแหละจึงเห็นไดชัดวาอะไรเปนกิเลส อะไรเปนกงจักร อะไรเปนตัวพาใหเกิด
ใหตาย อะไรเปนตัวทุกขตัวลําบากทั้งหลาย อะไรเปนตัวยุงเหยิงวุนวาย ที่ไหนเปนที่
เดือดรอน ที่ไหนเปนที่วุนวาย ปญญารูชัดประจักษใจสิ้นสงสัย เพราะความเดือดรอน
วุนวายหมดไป เพราะกิเลสตัวกอใหเกิดความเดือดรอนวุนวาย ส้ินไปดวยอํานาจของ
ปญญา นั่น!

ความหมดทุกขหมดที่ใจ รางกายมีก็เปนเรื่องของมันจะเปนไรไป มันมีของ
มันอยูจนกระทั่งวันสลายน่ันแหละ ยังเปนอยูเดี๋ยวแสดงนูน เดี๋ยวแสดงนี้ เดี๋ยวเจ็บ
ทอง เดี๋ยวปวดหัวไหล ปวดหลัง ปวดเอว ปวดนี้ปวดนั้นอยูยังงั้น เรื่องของขันธไมมี
เวลาเปนปกติสุขไดจะวายังไง เราอยาไปสําคัญมั่นหมายมัน ใหเห็นความจริงของมันจะ
ไมเดือดรอน ถึงคราวจริงๆ มันก็เปนอยางนั้น นี่เราเห็นชัดตามเปนจริงอยูแลว มันจะ
แตกก็แตก ยิ้มกับมันไดจะวายังไง เพราะไมมีอะไรจะมาทําลายใจไดน่ี

การตายของธาตขุองขันธ การสลายของธาตุของขันธ ไมใชสิ่งที่จะมาลบลางหรือ
ทําลายจิตใจใหฉิบหายไป มันเปนเรื่องของเขาทําหนาที่ตามธรรมชาติของเขา คือเขาทํา
หนาท่ีตาม “ไตรลักษณ” ไดแก “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” เขาก็ทําของเขาไป สติปญญาเรา
มีเพียงไรก็พิจารณาไปไมหยุดยั้ง จนรูรอบตัวโดยสมบูรณ

ผูที่รูกฎไตรลักษณก็พิจารณาเห็นตามความเปนจริงไปชื่อวา “ผูฉลาด” น่ีแหละ
ทานวา “กุสลา ธมฺมา” ใหฉลาดที่ตรงนี้ สวดใหดีนะ “กุสลา ธมฺมา” อยาคอยแตจะให
เขาเอาพระไปสวดใหเวลาตาย เคาะโลง ปกๆ แปกๆ เฮอ! รําคาญจะตายไป เรานะไม
อยากพบอยากเห็น “กุสลา” แบบน้ัน น่ันมันแบบคนตายส้ินทาแลว ตอง”กุสลา” แบบ
มีทา นากิเลสกลัวซิ! คือคิดคนลงที ่“เบญจขันธ” ใหเกิดความฉลาดขึ้นมา และฆากิเลส
ไปดวยซิ ตอนยังเปนคนอยูไมอยากฉลาด เวลาตายแลวไปกวานเอาพระมาสวด “กุสลา 
ธมฺมา” ยุงไปหมด กุสลา ธมฺมา ก็เทาเดิมนั่นแหละจะวายังไง ตองสวดใหถูกจุด
ประสงคและความหมายซิ

สวด “กุสลา ธมฺมา” แปลวาความฉลาด เรียนเรื่องของตัวใหรอบคอบใหรูรอบ 
ความโงก็อยูในตัวนี่ ความฉลาดก็อยูในตัว ผลิตขึ้นมาได “อกุสลา ธมฺมา” ก็อยูที่จิต 
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แกจิตจนบริสุทธิ์แลวไมตองพูดไมตองสวด! “กุสลา ธมฺมา” ใหเสียเวลา “อกุสลา ธมฺ
มา” ก็เสียเวลา “อพฺยากตา ธมฺมา” ก็เสียเวลา ถาตัวเราเปน “โมฆะ” ไมสนใจกับ “กุสลา 
ธมฺมา” เพื่อความฉลาดดวยสติปญญา ดังพระพุทธเจาไดสั่งสอนไว ขณะที่ยังมีชีวิตอยู
และสามารถทําไดอยูขณะนี้ยอมฉลาด รอบรูตามความจริงแลวสบายด ีตายแลวไมตอง
หาพระมา กุสลา ธมฺมา นะ ! จงทําใหถึงเหตุถึงผลเถอะ เวลารูมันรูจริงๆ นะภายในจิต
ใจนี ่เพราะความจริงมีอยูกับทุกคน ถาตั้งใจคนหาตองเจอ

พระพุทธเจาไมหลอกลวงโลกนี่ พระองคเห็นกอนแลวรูกอนแลว จึงนําความรู
จริงเห็นจริงมาสอนโลก แลวธรรมนั้นๆ จะปลอมไปไหน! นอกจากจิตใจเรามันถูกกิเลส
พาใหปลอมเทานั้นเอง มันถึงปลอมไดวันยังค่ําคืนยังรุง ไดยินไดเห็นอะไรปลอมไป
หมด เพราะกิเลสมันพาใหปลอม ถาสติปญญาไดหยั่งเขาไปตรงไหน ความจริงก็ชัดขึ้น
มาตรงนั้น ปญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูมิไมสงสัย นี่แหละทานเรียกวา “เรียน
ธรรมปฏิบัติธรรมจบ” จบที่ดวงใจนี้

เรียนเรื่องของ “วัฏจักร” “แก วัฏจกัร” จบที่จิตแลวแสนสบาย! ทานวา
โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลก” ทั้งๆ ท่ีอยูในโลกอยูในขันธ ก็เหนือโลกเหนือขันธ ไม
ยอมใหขันธกดขี่บังคับไดเหมือนแตกอน รูตามความจริงของมันเสียทุกอยางแลวไมมี
อะไรมากระเทือนจิตใจ ไมมากดขี่บังคับจิตใจไดเลย จึงเรียกวา “เหนือโลก” “โลก” คือ 
“ขันธ” เหนือที่ตรงนี้เอง
 “โลกุตรธรรม” แปลวา “ธรรมเหนือโลก” “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” ถามหาอะไร? ขอ
ใหจิตบริสุทธิ์เทานั้น กับคํา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” ก็เขากันไดเอง เพราะเปนธรรมอัน
เดียวกัน

สวดไมสวด วาไมวาก็อันเดียวกัน จงพยายามสวด “กุสลา ธมฺมา” ใหตัวเองนะ 
อยาไปคอยเอาพระมาสวด “กุสลา ธมฺมา” ใหยุงไป โดยที่ตนไมสนใจกับ “กุสลา ธมฺมา”
ที่มีอยูในตนนี้เลย

ถาเปนพระผูมุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ทานไมอยากยุง ทานรําคาญทานไมอยาก
ไป เพราะเสียเวลาบําเพ็ญเพียร นอกจากเปน “พระหากิน” น่ันแลท่ีอยากไป เชนหลวง
ตาบัวอยางนี้นะ ไมแนนะอาจเปน ขรัวตา “กุสลา” ก็ไดใครอยาดวนเชื่อนัก ใหใชสติ
ปญญาดวยดี
 “เฮอ! วันน้ีคนตายนะ กุสลาอาหารวางเถิด วันน้ี!” มันอาจเปนไปได
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แตพระทานมุงอรรถมุงธรรมทานไมสนใจอะไร ทานขี้เกียจยุง เวลาสอนให “กุ
สลา ธมฺมา” ไมสนใจ เวลาตายแลวมากวานพระไป “กุสลา ธมฺมา” ใหยุงทําไม? นั่น!

ทานวาอยางน้ี เพราะทานแสวงธรรม ไมไดแสวงอะไรอื่นนี่
เอาละ เอวัง จบเสียที ขืนพูดไปมากคนเขาจะแชงเอา
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

อุบายฝกจิตทางลัด

มีผูถามปญหาพอระลึกไดบางก็ปญหา “ปากคอก” น่ีแหละ มีอยูกับทุกคน วา 
“โลกหนามีไหม? โลกหนากับผูไปโลกหนาโลกหลังอะไรเหลานี ้ มันก็ไมใชเรื่องของใคร 
แตเปนเรื่องของเราทุกคนที่กําลังแบกภาระอยูนี ้มีผูถามอยางนั้น เราก็ถามเขาวา “เมื่อ
วานน้ีมีไหม แลวเมื่อเชานี้มีไหม? ปจจุบัน ณ บัดนี้มีไหม?” เขาก็ยอมรับวาม ี “แลววัน
พรุงนี้จะมีไหม วันมะรืน เดือนนี้เดือนหนา ปนี้ปหนา ปตอๆ ไปจะมีไหม?

สิ่งที่มีมาแลวพอจําไดก็พอเดาไปได ถึงเรื่องยังไมมาถึงก็ตาม ก็เอาสิ่งที่จําไดซึ่ง
ผานมาแลว มาเทียบเคียงกับสิ่งที่เคยมีเคยเปนมาแลว ขางหนาจะตองเปนไปตามที่เคย
เปนมานี้ เชนเมื่อวานนี้มีมาแลว วันนี้ก็มี มันเคยผานมาอยางนี้เปนลําดับ เรารูและจํา
ไดไมลืม แลวตอนบาย ตอนคํ่า ตอนกลางคืนจนถึงวันพรุงนี้เชา เราก็เคยรูเคยเห็นมา
แลว เรื่องมันเปนมาผานมาอยางนั้นซึ่งไมมีอะไรผิดกัน และยอมรับวามีดวยกัน

ความสงสัยโลกนี้โลกหนา หรือเกี่ยวของกับตัว ก็คือความหลงเรื่องของตัวนั่น
แหละ มันจึงกลายเปนเรื่องใหญโต และกวนใจใหยุงอยูไมหยุดทั่วโลกสงสาร วา “โลก
หนามีไหม? คนตายแลวไปเกิดอีกไหม?” นั่นมันคูกัน ก็ที่เกิดที่ตายนี้คือใครละ? ก็คือ
เรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยูตลอดมา มาโลกน้ีไปโลกหนาก็คือเราจะเปนใคร ถาไมใช 
“สัตวโลก” ผูเปนนักทองเที่ยวนี้ ไมมีใครเปนผูแบกหามปญหาและภาระเหลานี้!

นี่โทษแหงความหลง ความจําไมได มันมาแสดงอยูกับตัวเรา แตเราจับสาเหตุ
ของมันไมไดวาเปนมาเพราะเหตุใด สิ่งที่เปนมาที่ผานมาแลวมันก็จําไมได เรือ่งของ
ตัวเลยหมุนตัวเอง พันตัวเอง ไมทราบจะไปทางไหน ความหลงตัวเองจึงเปนเรื่องยุง
ยากอยูไมหยุด หลงสิ่งอื่นก็ยังคอยยังชั่ว หลงตัวเองนี้มันปดตันหาทางออกไมได ผลก็
สะทอนกลับมาหาตัวเราเองไมไปที่อื่น คือนําความทุกขมาสูตัวเรานั่นแล เพราะความ
สงสัยเชนนี้เปนปญหาผูกมัดตัวเอง มิใชปญหาเพื่อแกตัวเองใหหลุดไปไดเพราะความ
สงสัยนั้น ถาไมพิสูจนดวยธรรมทางจิตตภาวนาไมมีหวังเขาใจได

พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหคลี่คลายดูเรื่องของตัว แตการจะคลี่คลายเรื่อง
ของตัวนั้นสําคัญมาก จะทําแบบดนเดาเอาดวยวิธีคาดคิด หรือดวยวิธีอื่นใดไมสําเร็จ
ได! นอกจากจะทําคุณงามความดีขึ้นมาโดยลําดับเปนเครื่องสนับสนุน และยนเขามาสู 
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“จิตตภาวนา” เพื่อคลี่คลายดูเรื่องของตัว อันรวมอยูในวงของจิตตภาวนา ซึ่งจะพาใหรู
แจงแทงความสงสัยนั้นใหทะลุไปได พรอมทั้งผลอันเปนที่พึงใจ หายสงสัยท้ังการตาย
เกิดตายสูญ

เรื่องของตัวคืออะไร? ก็คือเรื่องของใจ ใจเปนผูแสดง เปนผูกอเหตุกอผลใสตัว
อยูตลอดเวลา ทั้งความสุขความทุกข ความยุงเหยิงวุนวายตางๆ สวนมากมักแสดง
ความผูกมัดตัวเองมากกวาการบํารุงสงเสริม ถาไมใชความบังคับบัญชาในทางที่ด ีใจ
จึงมีแตความรุมรอนเปนผล คือความทุกขที่เกิดขึ้นจากความฟุงซานวุนวาย ใจคิดสาย
แสไปในแงตางๆโดยหาเหตุหาสาระไมได แตผลที่จะพึงไดรับนั้น มันเปนสิ่งสําคัญอัน
หนึ่งที่จะทําใหเราเกิดความทุกขความกระทบกระเทือนได จึงเปนเรื่องยากเรื่องหนัก
สําหรับบรรดาผูยังหลงโลกหลงตัวเอง และต่ืนโลกต่ืนตัวเองอยู โดยไมสนใจพิสูจนตัว
เองดวยหลักธรรมอันเปนหลักรับรองความจริงทั้งหลาย เชน ตายแลวตองเกิดอีก 
เปนตน เมื่อยังมีเชื้อใหงอกที่พาใหเกิดอยูภายในใจ ตองเกิดอีกอยูร่ําไปไมเปนอยางอื่น 
เชน ตายแลวสูญ เปนตน

พระพุทธเจาทานทรงสอนใหดูตัวเรื่อง คือดูใจตัวเองผูพาใหเกิดตาย ถายังไม
เขาใจก็ตองบอกวิธีการในแงตางๆ จนเปนที่เขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง เฉพาะอยาง
ยิ่งการสอนใหภาวนา โดยนําธรรมบทใดก็ตามมาบริกรรมภาวนา เพื่อใหจิตดวงที่หา
หลักยึดยังไมได กําลังวุนวายหาที่พึ่งยังไมเจอ จนกลายเปนความหลงใหลใฝฝนไมมี
ประมาณ ไดยึดเปนหลักพอตั้งตัวได และมีความสงบเย็นใจไมวอกแวกคลอนแคลน 
อันเปนการทําลายความสงบสุขทางใจที่เราตองการ เชน ทานสอนใหภาวนา “พุทโธ ธัม
โม สังโฆ” หรือ “อัฏฐิ เกสา โลมา” บทใดบทหนึ่งตามแตจริตชอบ โดยความมีสติควบ
คุมในคําบริกรรมภาวนาของตน อยาใหเผลอสงใจไปที่อื่นจากคําบริกรรมภาวนา เพื่อ
ใหจิตที่เคยสงไปในที่ตางๆ นั้น ไดเกาะหรืออาศัยอยูกับอารมณแหงธรรม คือคํา
บริกรรมภาวนานั้นๆ ความรูที่เคยฟุงซานไปในอารมณตางๆ ก็จะรวมตัวเขามาอยูใน
จุดนั้น คือจิตซึ่งเปนที่รวมแหงความรู กระแสแหงความรูทั้งหมดจะรวมตัวเขามาสู
อารมณแหงธรรม ที่บริกรรมหรือภาวนาอยูดวยความสนใจ ก็เพราะบทธรรมบริกรรม
อันเปนเครื่องเกาะของจิต เปนเครื่องยึดของจิต ใหต้ังหลักข้ึนมา เปนความรูอยาง
เดนชัดเปนลําดับนั้นแล ฉะนั้นขั้นเริ่มแรกของการภาวนา คําบริกรรมจึงสําคัญมาก

เมื่อไดเห็นคุณคาสารธรรม ท่ีปรากฏข้ึนเปนความสงบสุขเชนน้ีแลว ในขณะ
เดียวกันก็เห็นโทษแหงความฟุงซานวุนวายของจิตที่หาหลักยึดไมได และกอความ
เดือดรอนใหแกตัวอยางประจักษใจในขณะนั้น โดยไมตองไปถามใคร คุณและโทษของ
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จิตที่สงบและฟุงซาน เราทราบภายในจิตของเราเองดวยการปฏิบัติจิตตภาวนา นี่
เปนขั้นหนึ่งอันเปนขั้นเริ่มแรกที่ทานสอนใหรูเรื่องของจิต

แลวพยายามทําจิตใหมีความสงบแนวแนลงไปเปนลําดับ ดวยการภาวนากับบท
ธรรมดังที่กลาวมานี้ เจริญแลวเจริญเลาจนมีความชํานิชํานาญ กระทั่งจิตสงบไดตาม
ความตองการ ความสุขเกิดขึ้นเพราะใจสงบก็ยิ่งเดนชัดขึ้นทุกวันเวลา พอจิตสงบตัวขึ้น
มาปรากฏเปนความรูเดนชัดแลว ในขณะเดียวกันก็เปนการรวมกิเลสเขามาสูจุด
เดียวกันเพื่อเห็นไดชัด และสังเกตความเคลื่อนไหวของมันไดงายขึ้น และสะดวกแก
การแกการถอดถอนดวยปญญา ตามขั้นของปญญาที่ควรแกกิเลสประเภทหยาบ กลาง 
ละเอียด ตามลําดับไป

คําวา “กิเลส” ซึ่งเปนเครื่องบังคับจิตใจใหฟุงซานไปในแงตางๆ จนคํานึง
คํานวณไมไดนั้น เราไมสามารถที่จะจับตัวของมันไดวาอะไรเปนกิเลส อะไรเปนจิต 
เปนธรรม ตองอาศัยความสงบของใจเปนพื้นฐานกอน เมื่อจิตสงบตัวเขามา กิเลสก็
สงบตัวเขามาดวย เมื่อจิตหดตัวเขามาเปนตัวของตัว หรือเปนจุดหมายพอเขาใจได 
เรื่องของกิเลสก็รวมตัวเขาสูวงแคบในจุดเดียวกัน คือรวมตัวเขามาที่จิต ไมคอยออก
เพนพานกอกวนจิตใจเหมือนแตกอนที่จิตยังไมสงบ พอจิตสงบเย็นพอตั้งตัวไดบาง
แลว หรือตั้งตัวไดแลว จากนั้นทานสอนใหพิจารณาคลี่คลายดูอาการตางๆ ของราง
กายอันเปนที่ซุมซอนของกิเลสทางดานปญญาวา “จิตไปสนใจกับอะไร? ในขณะที่ไม
สงบใจไปยุงกับเรื่องอะไรบาง?” แตในขณะที่ใจสงบเปนอยางนี ้ไมกอกวนตัวเอง

แตปกตินิสัยของคนเรา พอมีความสงบสบายบางมักขี้เกียจ คอยแตลมลง
หมอน ไมอยากคลี่คลายรางกายธาตุขันธดวยสติปญญาเพื่อรูความจริง และถอดถอน
กิเลสตางๆ ออกจากใจ โดยไมคํานึงวาการละการตัดกิเลสประเภทตางๆ ที่แทรกสิงอยู
ในกายในขันธน้ัน ทานละทานถอนดวยสติปญญา สวนความสงบของจิตหรือ “สมาธิ”

นั้น เปนเพียงการรวมตัวของกิเลสเขามาสูวงแคบเทานั้น มิใชเปนการละการถอน
กิเลส จึงกรุณาทราบไวอยางถึงใจ

ใจขณะที่ยังไมสงบ มักไมยุงกับรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส แลวนํามาเปน
อารมณกวนใจ บรรดารูป เสียง ฯลฯ นั้น จิตไปหนักในอารมณอะไร ซึ่งพอทราบได
ดวยสติปญญา ขณะพิจารณาจิตแสดงออกไปเกี่ยวของกับอารมณอันใด ก็พอทราบกัน
ไดโดยทางสติปญญา เรื่องราวของจิตก็พอมองเห็นได เพราะจิตเคยสงบ พอเริ่มออกไป
สูอารมณตางๆ ก็ทราบ ทานจึงสอนใหพิจารณาคลี่คลายดวยปญญาเพื่อใหทราบวา สิ่ง
ที่จิตไปเกี่ยวของนั้นคืออะไรบาง พยายามดูใหรูใหเห็นอยางชัดเจนดวยสติปญญาขณะ
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ออกพิจารณา เวนแตขณะทําใจใหสงบโดยทางสมาธิก็ไมพิจารณา เพราะ “สมาธิ”

กับ “ปญญา” นั้นผลัดเปลี่ยนทํางานคนละวาระ ดังที่ไดเคยอธิบายแลว
ขณะที่พิจารณา “รูป” คือรูปอะไรที่ใจไปเกี่ยวของมากกวาเพื่อน เพราะเหตุใด?

ดูรูปขยายรูป แยกสวนแบงสวนรูปนั้น ใหเห็นชัดเจนตามความจริงของมัน เมื่อแยก
แยะสวนรูป จะเปนรูปอะไรก็ตาม ใหเห็นตามเปนจริงของมันดวยปญญา ในขณะเดียว
กันก็จะไดเห็นความเหลวไหลหลอกลวงของจิต ที่ไปยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดตางๆ โดย
หาสาเหตุอะไรไมได หามูลความจริงไมได เพราะเมื่อพิจารณาละเอียดแลว ไมมีอะไร
เปนสาระตามท่ีใจไปสําคัญม่ันหมาย มีแตความสําคัญของจิตไปลุมหลงเขาเทานั้น 
เมื่อพิจารณาแยกแยะสวนตางๆ ของรางกาย “เขา” หรือรางกาย “เรา” ออกดูโดย
ละเอียดถี่ถวนแลวไมเห็นสาระอะไร ใจก็เห็นโทษของความสําคัญมั่นหมาย ความยึด
มั่นถือมั่นของใจไปเอง เมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเทาไรก็ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งรูป
และเสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสตางๆ ทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวของกับอาการนั้นๆ 
จนรูแจงเห็นชัดดวยปญญา เพราะคลี่คลายอยูอยางสม่ําเสมอทั้งภายนอกและภายใน รู
แจงเห็นชัดอาการของจิตทางภายในที่ไปเกี่ยวของวา เปนเพราะเหตุนั้นๆ อันเปนเรื่อง
เหลวไหลทั้งเพ

แตกอนไมทราบวามันเกี่ยวของกันเพราะเหตุไร ตอมาก็ทราบชัดวามันไปเก่ียว
ของเพราะเหตุนั้นๆ คือเพราะความหลงความสําคัญผิด เมื่อพิจารณาตามความจริง 
เห็นความจริงในสิ่งภายนอกแลว ก็ทราบชัดทางภายในวา “จิต ไปสําคัญวาสภาวธรรม
ตางๆ เปนอยางนั้นๆ จึงเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น หรือเกิดความรักความชังขึ้น
มา เปนกิเลสเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ ใจก็ทราบถึงความเหลวไหลของตน

จิตเมื่อทราบวาตัวเปนผูลุมหลงเหลวไหลแลวก็ถอนตัวเขามา เพราะแมจะฝน
คิดไปยึดมั่นถือมั่น สิ่งเหลานั้นก็ถูกปญญาแทงทะลุไปหมดแลว ไปยึดมั่นถือมั่นหา
อะไร! การพิจารณาทราบชัดแลววาสิ่งนั้นเปนนั้น สิ่งนี้เปนนี้ ตามความจริงของแตละสิ่ง
ละอยาง นี่แหละคือวิธีคลี่คลาย “กองปญหาใหญ” ที่รวมแลวเปนผลคือกองทุกขภาย
ในใจ ทานสอนใหคล่ีคลายอยางน้ี

เมื่อปญญาคลี่คลายอยูโดยสม่ําเสมอไมลดละ จนเขาใจแจมแจงชัดเจนแลว ไม
ตองบอกใหปลอย จิตรูแลวปลอยเอง ยอมปลอยเอง จิตที่ยึดคือจิตที่ยังไมรูไมเขาใจ
ดวยปญญา เมื่อรูอยางเต็มใจแลวก็ตองปลอยเต็มที่ ไมมีอาลัยเสียดาย ความกังวลทั้ง
หลายที่จิตเคยกังวลเสียดายนั้นกห็ายไปเอง เพราะปญญาสอดสองมองทะลุเห็นแจง
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เห็นชัดไปหมดแลวจะไปงมอะไรอีก ปญหาของใจที่เคยกวางขวางก็แคบเขามา เก่ียวกับ
เรื่องตางๆ ภายนอกก็หมดไป ๆ เขาทํานองที่เคยเทศนนั้นเอง

จากนั้นก็มาคลี่คลายดูจิต อันเปนที่รวมของกิเลสสวนละเอียดวา แย็บออกไป
หาเร่ืองอะไรบาง?” และ “แย็บออกไปจากท่ีไหน? มีอะไรเปนเครื่องผลักดันใหจิต
คิดปรุงเรื่องตางๆขึ้นมา?” พอสติปญญาทันความคิดปรุงที่แย็บออกในขณะนั้น มันก็
ดับในขณะน้ัน ไมถึงกับเปนเรื่องเปนราวอะไรขึ้นมาใหยุงยากเหมือนแตกอน เพราะ
สติทันปญญาทัน คอยตีตอนปราบปรามกันอยูเสมอ เพราะขยับตามรองรอยแหงตน
เหตุเขาไปเร่ือยๆ จนถึง “ตนตอกิเลส” วามีอยู ณ ท่ีใดกันแน ลูกเตาหลานเหลน
กิเลสมันออกมาจากไหน สัตวตางๆ ยังมีพอแม พอแมของกิเลสเหลานี้คืออะไร? และ
อยูที่ไหน? ทําไมจึงปรุงแลวปรุงเลา คิดแลวคิดเลา ทําใหเกิดความสําคัญมั่นหมาย
ขยายทุกขอยูไมหยุดไมถอย?

ความจริงการคิดปรุงก็คิดปรุงขึ้นที่จิต ไมไดคิดปรุงจากที่อื่น จงพิจารณาตาม
เขาไปโดยลําดับๆ ไมลดละรองรอยอันจะเขาหาความจริงจนถึงตัว นี่คือการคิดคนดู
เรื่องของกิเลสทั้งมวลดวยกําลังของสติปญญาอยางแทจริง จนทราบวาจิตนี้ไดขาด
จากสิ่งใดแลว สิ่งใดที่ยังมีความสัมผัสสัมพันธ และสนใจอยากรูอยากเห็นกันอยูเวลาน้ี 
จึงตามส่ือตามเช้ือน้ีเขาไป กิเลสก็นับวันเวลาแคบเขามา ๆ เพราะถูกตัดสะพานที่
สืบตอกับรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสสัมพันธ และสิ่งตางๆ ทั่วโลกดินแดน ออก
จากใจดวยสติปญญาไปเรื่อยๆ จนหายสงสัย เหมือนโลกภายนอกไมม ี เหลือแต
อารมณที่ปรุงยิบแย็บๆ ไปภายในจิตเทานั้น ซึ่ง “กษัตริยใหญตัวคะนอง” ก็อยูที่นี้ ตัว
ปรุงแตง ตัวดิ้นรนกระวนกระวายนอยใหญ จึงอยูที่นี่

แตกอนใจดิ้นไปไหนบางก็ไมทราบ ทราบแตผลที่ปรากฏขึ้นมาเทานั้น ซึ่งไม
เปนที่พึงใจเลยทุกระยะไป คือมีแตความทุกขซึ่งโลกไมตองการกัน ใจเราเองก็แบกแต
กองทุกขจนหาทางออกไมได เพราะไมทราบเงื่อนแกเงื่อนไขกัน ทีนี้พอทราบแลว เรื่อง
เหลานี้คอยหมดไปสิ้นไป ก็ยิ่งรูชัดเห็นชัดที่จิต ซึ่ง”อวิชชา” มาแสดงเปนตัวละคร เปน
ตัวเรื่องราวอยูภายในตัวเอง หาที่ยึดที่เกาะอะไรกับภายนอกไมได เปนแตแสดงอยูภาย
ในตัว เพราะเหตุใดจึงไมยึดไมเกาะ ก็เพราะสติปญญาเขาใจและหวานลอมไวแลว จะ
ไปยึดไปเกาะอะไรไดอีก เรื่องมันก็มีแต “ยิบแย็บๆๆ” อยูเฉพาะภายในจิต ยิ่งเห็นได
ชัด กําหนดเขาไปพิจารณาเขาไป คุยเขี่ยขุดคนดวยสติปญญาเขาไปจนรอบตัว ทุก
ขณะที่อาการของจิตเคลื่อนไหวไมมีการพลั้งเผลอ ดังสติปญญาขั้นเริ่มแรกที่ลมลุก
คลุกคลาน
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ความเพียรขณะนี้ไมวาทุกอิริยาบถเสียแลว แตกลายเปนทุกขณะที่จิตกระเพื่อม
ตัวออกมา สติปญญาตองรูทั้งขณะที่กระเพื่อมออก รูทั้งขณะที่ดับไป เรื่องราวที่จะเกิด
ขึ้นขณะที่จิตปรุงแตงและสําคัญมั่นหมายจึงไมมี เพราะสติปญญาประเภทจรวดดาว
เทียมตามทันกัน พอกระเพื่อมก็รู รูแลวก็ดับ เรื่องราวไมเกิดไมตอ เกิดขึ้นมาขณะใดก็
ดับไปพรอมขณะนั้น ไมแตกกิ่งแตกกานออกไปไหนได เพราะถูกตัดสะพานออกแลว
จากเรื่องภายนอกดวยปญญา

เมื่อสติปญญาคนควาอยูอยางไมลดละไมทอถอย ดวยความสนใจอยากรูอยาก
เห็น และอยากทําลายส่ิงที่เปนภัย ท่ีใหกอกําเนิดเกิดเปนสัตวเปนบุคคล พาทอง
เที่ยวในวัฏสงสาร คืออะไรกัน? อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหสืบตอ และมีอยูที่ไหน
เวลาน้ี? นี่เรียกวา “คุยเขี่ยขุดคน” จิตอวิชชาดวยสติปญญา ก็ไมพนที่จะรูจะเห็นและ
ตัดขาดตัวเหตุปจจัยอันสําคัญที่กอทุกขใหแกสัตวโลก คือกิเลสอวิชชา ที่แทรกอยู
ในจิตอยางลึกลับนี้ไปได นั่น! เห็นไหม อํานาจของสติปญญา ศรัทธา ความเพียรขั้นนี้ 
ที่ผูปฏิบัติทั้งหลายไมเคยคาดคิดมากอน วาจะเปนไปไดถึงขนาดนี้

ทีนี้กิเลสเริ่มเปดเผยตัวขึ้นมาแลว เพราะไมมีที่หลบซอน รูป เสียง กลิ่น รส 
เครื่องสัมผัส ซึ่งเปนที่เคยหลบซอนแตกอนไมมีแลว เพราะไดตัดสะพานออกหมดแลว 
ก็มีที่หลบซอนอยูเฉพาะจิตแหงเดียวเทานั้น คือจิตเปนที่หลบซอนของ “อวิชชา” เมื่อ
คนควาลงไปที่จิตจนแหลกแตกกระจายไปหมดไมมีอะไรเหลือ เหมือนกับพิจารณา
สภาวธรรมทั่วๆ ไปที่เคยดําเนินมาโดยทางปญญา “จิตอวิชชา” นี่ก็ถูกพิจารณาแบบ
นั้น สุดทายกิเลสชั้นยอดคืออวิชชา จอมกษัตริยของวัฏจักร ก็แตกกระจายออกจากใจ
หมด! ทีนี้เราจะไมทราบยังไงวา ตัวไหนเปนตัวกอเหตุใหเกิดภพนั้นภพนี ้ สวนจะ
เกิดที่ไหนไมเกิดที่ไหนนั้นไมสําคัญ สําคัญที่ตัวนี้เปนตัวเหตุใหเกิดตายอยางประจักษ
ใจ

นี้แลการพิสูจนการตายแลวเกิดอีก หรือตายแลวสูญ ตองพิสูจนตัวจิตดวย
การปฏิบัติตามหลักจิตตภาวนา ดังพระพุทธเจาและสาวกทรงปฏิบัติและทรงรูเห็น
ประจักษพระทัยมาแลว อยางอื่นๆ ไมมีทางรูได อยาพากันลูบคลําดนเดาเกาหมัด จะ
กลายเปนขี้เรื้อนเปอนไปทั้งตัว โดยไมเกิดผลใดๆ เลย

เมื่อถึงขั้นนี ้ เรียกวาไดทําลายความเกิดซึ่งเปนเชื้อสําคัญอยูภายใน ออกโดยส้ิน
เชิงแลว ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปไมมีสิ่งใดจะสืบตอกอแขนงไปอีกแลว สติปญญาขั้น 
“ธรรมภิสมัย” ทราบไดอยางสมบูรณ
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นี่แหละที่วา “โลกหนามีไหม?” คือตัวนี้แลเปนผูไปจับจองโลกหนา ตัวนี้แลเปน
ผูเคยจองโลกที่ผานมาแลว ตัวนี้แลเปนตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ําๆ ซากๆ ไมหยุดไมถอย 
จนไมสามารถจดจาํเรือ่งความเกิดความตาย ความสุขความทุกข ความลําบากมากนอย
ในภพกําเนิดนั้นๆ ของตนได คือตัวนี้แล!

กรุณาจาํหนาตาของมันไวใหถึงใจ และขุดคนฟนลงไปอยางสะบั้นหั่นแหลกอยา
ออมแรง จะเปนการทําอาหารไปเลี้ยงมันใหอิ่มหมีพีมัน แลวกลับมาทําลายเราอีก

เมื่อประมวลกิเลสทั้งหลายก็มาอยูที่จิตดวงเดียว รวมกันที่นี่ ทําลายกันที่นี ่ พอ
ทําลายมันเสร็จสิ้นลงไปโดยไมมีอะไรเหลือแลว ปญหาเร่ืองความเกิดความตาย 
ความทุกขความลําบาก อันเปนผลมาจากความเกิดความตายนีก็้ไมมี รูไดอยางชัดๆ 
โดย “สนฺทิฏฐิโก” อยางเต็มภูมิ

เรื่องโลกหนามีไหม? ก็หมดปญหา โลกที่เคยผานมาแลวก็ละมาแลว โลกหนาก็
ตัดสะพานขาดกระเด็นออกไปหมดแลว ปจจุบันก็รูเทา ไมมีอันใดเหลืออยูในจิตนั้นเลย
ขึ้นชื่อวา “สมมุติ” แลวแมละเอียดเพียงไร! นี่แลคือจิตที่หมดปญหาแท! การแกปญหา
ใหจิตก็แกที่ตรงนี้ เมื่อแกตรงนี้หมดแลวจะไมมีปญหาอะไรอีก!

โลกจะกวางแสนกวางหรอืมีก่ีจกัรวาลน้ัน เปนเรื่องหนึ่งตางหากของ “สมมุติ”
ซึ่งหาประมาณไมได ใจที่รูรอบตัวแลวไมยุงเกี่ยวดวย

เรื่องสําคัญที่ทําความกระทบกระเทือนแกตนอยูเสมอมาไมลดละกระทั่งปจจุบัน 
และจะเปนไปขางหนาก็คือเรื่องของจิต ตัวมีภัยฝงจมอยูภายในตัวนี้เทานั้น เมือ่แกภัย
น้ีออกหมดแลว ก็ไมมีอะไรจะเปนพิษเปนภัยตอไปอีก เรื่องโลกหนาโลกหลังจะมีหรือ
ไมมีนั้นหมดความสนใจที่จะคิด เพราะทราบอยางถึงใจแลววาตัวนี้หมดปญหาที่จะไป
สืบตอในโลกไหนๆ อีกแลว น่ีแหละการเรียนแกปญหาตนเอง จงแกลงที่ตรงนี้จะมี
ทางสิ้นสุดลงได ทั้งไมเปนโทษภัยแกตัวและผูอื่นแตอยางใด

พระพุทธเจาก็ทรงแกที่ตรงนี้ สาวกอรหัตอรหันตทานก็แกที่ตรงนี้ รูกันที่ตรงนี้ 
ตัดไดขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี ้ การประกาศองคศาสดาขึ้นมาวา “เปนผูสิ้นแลวจากทุกข 
เปนศาสดาเอกของโลก” ก็ประกาศขึ้นมาจากความรูและความหมดเรื่องอันนี้เอง การ
เรียน”โลก” จบก็จบลงที่จิตอันนี้เอง! การเรียนธรรมจบก็จบโดยสมบูรณที่ตรงนี้

“โลก” คือหมูสัตว สัตวแปลวา “ผูของ” ของอยูที่จิต ตัดขาดกันตรงนี้ เรียนรูกัน
ที่นี่ สาวกอรหัตอรหันตก็เรียนรูกันที่นี่อยางเต็มใจ หมดปญหา! ทานเหลานี้เปนผูแก
ปญหาตก ไมมีสิ่งใดเหลือหลอเลย
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พวกเราเปนผูรับเหมากองทุกขทั้งมวล เปนผูรับเหมาปญหาทั้งมวล แตไมยอม
แกปญหา มีแตจะกวาดตอนเขามาแบกหามอยูตลอดเวลา กองทุกขจึงเต็มที่หัวใจอะไร
ก็ไมเทา เพราะไมหนักเทาหัวใจที่แบกกองทุกข การแบกกองทุกขและปญหาทั้งหลาย
มันหนักที่หัวใจ เพราะเรียนไมจบ แบกแตกองทุกขเพราะความลุมหลง!

เรื่อง “วิชชา” คือ ความรูจริงไดปรากฏขึ้นแลว และทําลายสิ่งที่เปนภัยทั้ง
หมดออกจากใจแลว ชื่อวา ‘เปนผูเรียนจบ” โดยหลักธรรมชาติ ไมมีการเสกสรรปนยอ 
ทั้งที่หลอกตัวเองใหลุมหลงเพิ่มเขาไปอีก แตการเรียน “ธรรมในดวงใจ” จบ เปนการ
ลบลางความลุมหลงออกไดโดยสิ้นเชิงไมมีซากเหลืออยูเลย

คําวา ‘ไตรภพ” กามภพ รูปภพ อรูปภพ ก็หมดปญหาลงในขณะน้ัน เพราะมัน
อยูที่ใจ “กามภพ” ก็คือจิตใจที่กอตัวดวยสิ่งนั้น(กาม) “รูปภพ อรูปภพ” ก็คือสมมุติสิ่ง
น้ันๆ ในสามภพนี้ฝงอยูที่ใจ เมื่อใจไดถอดถอนสิ่งเหลานี้ออกไปแลว ก็เปนอันหมด
ปญหา นี่แกปญหาแกที่ตรงนี้ โลกนี้โลกหนาอยูที่นี ่เพราะการกาวไปในโลกไหนๆ ก็อยู
ที่นี่ จะกาวไปรับทุกขมากนอย ก็ตัวจิตนี้แล กงจักรเครื่องพัดผันมีอยูภายในใจนี้ไม
มีในที่อื่น

พระพุทธเจาจึงทรงสอนลงที่จุดอันถูกตองเหมาะสมที่สุด คือใจ อันเปนตัวการ
สําคัญ สิ่งที่กลาวมาเหลานี้มีอยูกับใคร ถาไมมีอยูกับเราทุกๆ คน การแกถาไมแกที่ตรง
นี้จะไปแกที่ไหนกัน?

สัตวโลกจําเปนที่จะตองไปตามโลกนั้นๆ ดวยอํานาจแหงกรรมด-ีชั่วที่มีอยู
กับใจ ผูที่จะไปสูโลกสูกองฟนกองไฟคือใจน้ี ถาไมแกตรงนี้แลวก็ไมพนจะไปโดนกอง
ไฟคือความทุกขรอน ถาแกตรงนี้ไดแลวก็ไมมีปญหาวาไฟอยูที่ไหน เพราะรักษาตัวได
แลว มันก็มีเทานั้น! เหลาน้ีเปนโลกหนักมากสําหรับมวลสัตว ปญหาอะไรเกิดขึ้นมันก็
เกิดขึ้นที่ตรงนี้ วา “ตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญ” “โลกหนามีไหม?” นรกมีไหม?

สวรรคมีไหม? “บาป บุญ มีไหม?” 

ไปที่ไหนมีแตคําถามวา “นรก สวรรค มีไหม?” เราขี้เกียจจะตอบ ไมทราบจะ
ตอบไปทําไมกัน ก็ผูแบกนรก สวรรค ก็คือหัวใจซึ่งมีอยูกับทุกคนอยูแลว จะตอบไป
ใหเสียเวล่ําเวลาทําไมกัน เพราะเราไมไดเปน “สมุหบัญชีนรก สวรรค น่ี”

แกตัวเหตุที่จะไปนรกสวรรคนี่ซิ! แกเหตุชั่วและบํารุงเหตุด ีคําวา “ทุกข” มันก็
ไมมี ถาแกถูกจุดแลวมันจะผิดไปไหน! เพราะ “สวากขาตธรรม” สอนใหแกถูกจุด ไม
ผิดจุด! คําวา “นิยยานิกธรรม” ก็เปนเครื่องนําผูที่ติดอยูในความทุกขรอนดวยอํานาจ
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แหงความลุมหลงออกไป ดวย “สวากขตธรรม” อยูแลว จะแกที่ไหนถาไมแกที่จิต 
ปญหาอันใหญโตก็มีอยูที่จิตนี่เทานั้น ความรูอันนี้แหละ หยาบก็อยูกับความรูนี้ 
ละเอียดก็อยูกับความรูนี ้ ทําใหคนหยาบทําใหคนละเอียดก็คือความรูนี้ เพราะกิเลส
เปนผูหนุนหลัง ทําใหคนละเอียดใจละเอียด ก็เพราะความดีเปนเครื่องหนุน ละเอียด
จนกระทั่งสุดความละเอียดแลวก็สุดสมมุต ิยุติดวยความพนทุกข ไมมีเชื้อสืบตออีก
ตอไป

มีปญหาที่มีคนมักถามอยูเสมอวา การแกความขี้เกียจจะแกวิธีไหน? ถาจะเอา
ความขี้เกียจไปแกความขี้เกียจ มันก็เทากับสอนคนนั้นใหเปนขาศึกกับที่นอนหมอนมุง
ดวยการนอนจนไมรูจักตื่น และเหมือนคนนั้นตายแลวนั่นเอง เพราะความขี้เกียจมันทํา
ใหออนเปยกไปหมดเหมือนคนจะตายอยูแลว จะเอาความขี้เกียจไปแกความขี้เกียจ
อยางไรกัน เมื่อไดที่นอนดีๆ ก็เปนเครื่องกลอมใหคนนอนจมแบบตายแลวนั่นเอง ตาย
อยูบนหมอน นะ! จะวายังไง! ตื่นแลวก็ยังไมยอมลุก ก็ความขี้เกียจมันเหยียบย่ําทําลาย
และบังคับไมใหลุกนี่ การเอาความขี้เกียจไปแกความขี้เกียจมันก็เปนอยางนั้นแหละ

ถาเอาความขยันหมั่นเพียรเขาไปแก ก็ลุกปุบปบขึ้นมาสูกัน ถามีการตอสูมันก็มี
หวังชนะจนได ถายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแตแพทาเดียว แตจะเรียกวา “แพ” หรือ
เรียกอะไรก็เรียกไมถูก เพราะไมมีการตอสูจะวาแพอยางไรได ถามีการตอสู สูเขาไมได 
เชน คนนี้แพ คนนั้นชนะ แตนี่หาทางตอสูไมมีเลย ยอมราบไปโดยถายเดียว จะไมวา 
“บอยกลางเรือนของกิเลส” จะวาอะไร? มัน ก็บอยกลางเรือนของมันนั่นแหละ จะเอา
ความขี้เกียจจนเปนบอยมันไปแกกิเลส ก็ยิ่งกลับเสริมกิเลสใหมากมูนยิ่งขึ้นจะวายังไง!
โดยปกติมันก็เต็มหัวใจอยูแลว จะสงเสริมใหมากมายอะไรอีก จะเอาไปไวที่ตรงไหน?

ใจก็มีดวงเดียว นอกจากจะแกมันออกพอใหหายใจไดบาง ไมยอมใหมันนั่งทับนอนทับ
จมูกจนหายใจไมไดตลอดไป

จงปลดเปลื้องมันออกพอใหมองดูตัวเองไดบางวา ‘โอโห! นับแตเริ่มภาวนามา
วันนี้เห็นเหลนของกิเลส คือตัวขี้เกียจ หลุดลอยจากตัวไปหนึ่งสะเก็ด เทากันกับสะเก็ด
ไมหลุดออกจากตนของมัน วันนี้พอดูตัวเองไดบาง ไมมีแตกิเลสเอาปากเอาจมูกไปใช
เสียหมด นาโมโห!”

ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหพยายาม โดยทางเหตุผลที่เกิดประโยชน 
เปนทางของปราชญทานดําเนินกัน แมยากลําบากเราก็สู เหมือนถอนหัวหนามออกจาก
เทาของเรา เจ็บก็ตองทนเอา ถาจะยอมใหมันฝงจมอยูอยางนั้น ฝาเทาก็จะเนาเฟะไปทั้ง
เทาแลวกาวไปไหนไมไดเลย และเสียกระทั่งเทาดวย เพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยูอยาง
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เดียว คือตองถอนหนามออกใหได! เจ็บขนาดไหนตองอดทน ถอนหนามออกใหได 
เหตุผลนี้ตองยอมรับ เมื่อถอนออกหมดแลวมันก็หมดพิษ ใสยาลงไปเทาก็จะหายเจ็บ 
ไมมีการกําเริบอีกตอไปเหมือนที่หนามยังจมอยู

กิเลสก็คือหัวหนามเราดีๆ นี่เอง เราจะยอมใหมันฝงจมอยูในหัวใจตลอดเวลา 
มันก็ฝงจมอยูอยางนั้น ใจเนาเฟะอยูใน “วัฏสงสาร” เปนที่นาเบื่อหนายรําคาญไมมีที่สิ้น
สุด เราตองการอยูหรือ? การเปนคนเนาเฟะนะ จงถามตัวเองอยาไปถามกิเลส จะเพิ่ม
โทษเขาอีก ถาไมตองการตองตอสูมัน เมื่อตอสูแลวตองมีทางชนะจนได หรือจะแพกี่
ครั้งก็ตาม แตจะตองมีทางชนะมันครั้งหนึ่งจนได ลงชนะครั้งนี้ตอไปก็ชนะไปเรื่อยๆ 
ชนะๆๆ เรื่อยไปเลย กระทั่งไมมีอะไรจะมาใหเราตอสู เพราะกิเลสหมดประตูสูแลว!

คําวา “ชนะ” นั้นชนะอะไร! ก็ชนะความขี้เกียจดวยความขยัน ชนะกิเลสดวยวิริย
ธรรมนะซี แลวก็พนจากทุกข นี่แหละการแกปญหาเรื่องความเกิดตาย คือแกที่ดวงใจ 
มีจุดนี้เทานั้นที่ควรแกที่สุด เปนจุดที่เหมาะสมอยางยิ่ง เปนจุดท่ีถูกตองในการแก แกที่
ตรงนี้ แกที่อื่นไมมีทาง จะสําคัญมั่นหมายไปตั้งกัปตั้งกัลป ก็แบกปญหาพาเกิดพาตาย
พาทุกขพาลําบากไปอยูนั่นแหละ จึงไมควรหาญคิดดนเดาเสียเวลาและตายเปลา เพราะ
เปน “อฐานะ” คือสิ่งเปนไปไมไดตามความคาดหมายดนเดา 

วา “ทุกขไมมี บุญบาปไมมี หรือทุกขมี บุญบาปม”ี เราก็เสวยกันอยูทุกคนไมมี
การหลีกเวนได คําวา ‘บาป” ก็คือความเศราหมองความทุกข “คําวาบุญ” ก็คือความสุข
ความสบายใจน่ันเอง ก็มีอยูในกายในใจของคนทุกคนแลวจะปฏิเสธอยางไร? คําวา 
“บุญ” ก็ชื่อความสุขนั้นแลทานใหชื่อวา ‘บุญ” ความทุกขทานใหชื่อวา “บาป” ทั้งบุญทั้ง
บาปเราก็สัมผัสอยูทุกวันเวลา จะอยูโลกนี้หรือไปโลกหนาก็ตองเจอ “บุญบาป” อยูโดย
ดี!

นรกหรือไมนรกก็ตามเถอะ ถามีทุกขอยูเต็มกายเต็มใจแลว ใครอยากมาเกิดมา
เจอละ? เรารูอยูดวยกันอยางนี ้ จะไปถามเรื่องนรกนเรกที่ไหนอีกเลา เพราะอยูดวยกัน
อยางน้ี ทุกขมันเผาอยูที่ไหนก็รอนเชนเดียวกับไฟจี้นั่นแล จี้เขาตรงไหนก็จี้เขาซิ มัน
ตองรอนเหมือนกันหมด จะวานรกหรือไมนรกก็ตามใจ แตใครก็ไมตองการ เพราะ
ความทุกขรูอยูกับตัว จะหาสวรรคที่ไหน? ใหยุงยากในหัวใจละ

เจอความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม เฉพาะอยางยิ่งคือความสุขทางใจ 
นับตั้งแตความสงบเย็นใจขึ้นไปโดยลําดับ จนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐานของจิตไดแนนหนา
มั่นคงภายในใจ แนใจในตัวเอง ยิ่งกวานั้นเราไดหลุดพนไป แลวจะไปถามหาที่ไหน
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สวรรค นิพพานนะ ไมจําเปนตองถาม เรารูอยูกับใจของเรา เราเปนเจาของใจ ซึ่งเปน
ตัวเหตุตัวการอยูอยางชัดๆ และครองกันอยูเวลานี ้ จะไปหากันที่ไหนอีกชื่อนรกสวรรค 
นะ งมหาอะไร!

เราไดตัวมันแลวก็อยูกับตัวนั่นซ ิ เรื่องก็มีเทานั้น ธรรมของพระพุทธเจาไมได
หลอกคนใหลูบน้ันคลําน้ี เอาตัวจริงที่ตรงนี้!

เอาละ การแสดงก็เห็นวาสมควรฯ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๑๘
อุบายชําระจิตใหเปนธรรม

จิตที่ไดชําระดวยดีมีความผองใสเปนประจํา ขณะที่เราอยูในสถานที่ที่เงียบๆ ไม
มีเสียงตางๆ ปรากฏเลย เชนเวลากลางคืนดึกสงัด จิตทั้งๆ ที่ไมรวมไมสงบลงเปน
สมาธิก็ตาม เมื่อกําหนดดูที่จุดแหงความรูนั้น จะเห็นวาเปนความละเอียดออนมากที่
สุดจนพูดอะไรไมถูก ความละเอียดน้ันเลยกลายเปนเหมือนกับรัศมีแผกระจายไป
รอบตัวและรอบทิศ สิ่งที่มากระทบทางตา ทางห ู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย  ก็ไม
ปรากฏในขณะนั้น ทั้งๆ ที่จิตไมไดรวม ไมไดเปนองคแหงสมาธ ิแตเปนฐานมั่นคง
ของจิตที่ชําระกันดวยดีมาแลว แสดงความรูความสงางามออยอิ่งใหเดนชัดอยูภาย
ในตัวเอง

ความรูชนิดนี้เหมือนไมมีรางมีกายเปนที่อาศัยอยูเลย เปนความรูที่ละเอียด
มาก เดนอยูเฉพาะตัว แมจิตไมรวมเปนสมาธิก็ตาม เพราะความละเอียดของจิต 
เพราะความเดนของจิต เลยกลายเปนความรูเดนที่ไมมีภาพนิมิตใดๆ มาปรากฏ รู
เดนอยูโดยลําพังตนเอง นี่เปนระยะหนึ่งของจิต

อีกระยะหน่ึงจิตที่ไดชําระดวยดีแลวนี้หยั่งเขาสูความสงบ ไมคิดไมปรุงอะไร 
พักกิริยาคือความกระเพื่อมความคิดความปรุงตางๆ ภายในจิต พักโดยสิ้นเชิง เหลือ
แตความรูลวนๆ ท่ีเรียกวา “จิตเขาสูความสงบ” ยิ่งไมมีอะไรๆ ปรากฏเลย จะปรากฏ
เฉพาะความรูนั้นอยางเดียว เหมือนครอบโลกธาตุไปหมด เพราะกระแสของจิตไม
เหมือนกระแสของไฟ กระแสของไฟมีที่สิ้นสุด มีระยะใกลหรือไกลตามกําลังของไฟ 
เชน แสงสวางของไฟฟา ถาแรงเทียนสูงก็สวางไปไกล แรงเทียนต่ําก็สวางใกล

แตกระแสจิตนี้ไมเปนเชนนั้น คําวา “ใกล ไกล”ไมมี ที่พูดไดชัดๆ ก็วาไมมี
กาลสถานท่ีน่ันแหละ จิตครอบไปไดหมด ไกลก็เหมือนใกล ใกลหรือไกลพูดไมถูก 
เห็นแตความรูนั้นครอบไปหมดสุดขอบจักรวาล โลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแตความรูอัน
เดียวเทานั้น เหมือนไมมีอะไรเลยในความรูสึก ทั้งที่ทุกสิ่งทุกอยางที่เคยมีก็มีอยูตาม
ปกติของตน นี่แหละอํานาจของจิต กระแสของจิตที่ชําระสิ่งปดบังมัวหมองออกไป
แลว เปนอยางนั้น

ยิ่งจิตมีความบริสุทธิ์หมดจดดวยแลว อันนี้ยิ่งพูดไมถูกเลย ไมทราบจะพูดจะ
คาดวาอยางไร เพราะไมใชสิ่งที่คาดไมใชสิ่งที่หมาย ไมใชสิ่งที่จะนํามาพูดไดเชนสมมุติ
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ทั่วๆ ไป เนื่องจากสิ่งนั้นไมใชสมมุติแลว เปนวิสัยของผูมิใชสมมุต ิ รูเรื่องความไม
ใชสมมุติของตนเทานั้น จึงนํามาพูดอะไรไมได

ทีนี้โลกเต็มไปดวยสมมุติ พูดอะไรก็ตองมีภาพสมมุติขึ้นมาเปรียบเทียบทุกๆ 
เรื่องไป เชนเห็นจะเปนอยางนั้น เห็นจะเปนอยางนี้ หรือเปนอยางนั้น เปนอยางนี้ 
คลายกับสิ่งนั้น เปนตน ยกตัวอยางเชน ยกคําวา “นิพพาน” ขึ้นมาพูด เรื่องของกิเลส
สามัญ คือจิตสามัญธรรมดาเรา จะตองคาดวานิพพานจะตองกวางขวางเวิ้งวางไปหมด 
ไมมีอะไรปรากฏอยูในนั้นเลย แตไมไดคิดในคําวา ‘นิพพาน” ที่เปนคําสมมุติที่ยังมีหลง
เหลืออยู ดีไมดีก็อาจคิดไปวา มีแตผูคนที่บริสุทธิ์เดินขวักไขวกันอยูในพระนิพพานนั้น
เทานั้น ซึ่งมีทั้งหญิงทั้งชายเพราะถึงความบริสุทธิ์ดวยกัน มีแตพวกที่บริสุทธิ์เทานั้นเดิน
ขวักไขวกันไปมา หรือนั่งอยูอยางสะดวกสบายผาสุกเจริญ ไมมีความโศกเศราเหงา
หงอยเขาไปเกี่ยวของพัวพันเหมือนโลกสมมุติเรา ที่เต็มไปดวยความทุกขวุนวาย

ความจริงหาไดทราบไมวา ความที่วามีผูหญิงผูชายที่บริสุทธิ์เดินขวักไขว หรือ
นั่งอยูตามธรรมชาติตามธรรมดาของตน ดวยความสุขความเกษม ไมมีอะไรเขาไปยุง
กวนนั้น ก็เปนสมมุติอันหนึ่ง ซ่ึงเขากับ “วิมุตติ” นิพพานแทๆ ไมได การที่นํามา
กลาวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมุต ิ แมผูนั้นไมสุดวิสัยแหงความรูก็ตาม เปนวิสัยแหงความ
รูของตนดวยดีก็ตาม แตไมสามารถที่จะนําออกมาพูดไดในทางสมมุต ิ พูดออกมาก็ตี
ความหมายไปผิดๆ ถูกๆ เพราะตามธรรมดาจิตก็คอยแตจะผิดอยูแลว หรือยังมีความ
ผิดภายในตัวอยู พอแย็บอะไรออกมาก็ตองคาด และดนเดาไปตามความเขาใจที่ไมถูก
ตองไมแนนอนเสมอไป

อยางพระยมกพูดกับพระสารีบุตรวา “พระอรหันตตายแลวสูญ” เพราะพระ
ยมกเปนปุถุชนอยู พระสารีบุตรเปนพระอรหันต และเปนผูชี้แจงใหฟงยังไมยอมเขาใจ 
จนพระพุทธเจาเสด็จมาชี้แจงใหฟงเสียเอง แมเชนนั้นถาจําไมผิดก็ปรากฏวาพระยมก
ยังไมเขาใจตามความจริงที่ทรงชี้แจงนั้น ตามคัมภีรวา พระยมกก็ดูเหมือนไมไดสําเร็จ
มรรคผลนิพพานอะไร แตตองมีเหตุผลพระพุทธเจาจึงจะทรงแสดง หากไมมีความ
หมายในการแสดงนั้นพระองคจะไมแสดงเลย เพราะธรรมบางอยางแมผูฟงนั้นจะไมได
รับประโยชนเทาที่ควร แตผูอื่นที่เกี่ยวของยอมไดรับ วิสัยของพระพุทธเจาเปนอยางนั้น 
จะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาตองมีเหตุมีผล คือมีสิ่งที่จะไดรับประโยชนสําหรับผูฟง จึงจะ
ทรงแสดงออกมา หากไมมีอะไรเลยก็ไมทรงแสดง

นี่เปนเรื่องของพระพุทธเจาที่พรอมดวยเหตุดวยผล รูรอบขอบชิดทุกสิ่งทุก
อยาง ไมพูดไปแบบปาวๆ เปลาๆ เหมือนโลกทั่วๆ ไป เพราะฉะนั้นในเวลารับสั่งอะไร
กับพระยมกนั้น เราชักลืมเสียแลว เพราะผานเรื่องนี้มานานแลว จนลืมวามีใครไดผล
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บางในเวลาน้ัน หรือวาพระยมกก็ได นี่สงสัยไมแนใจแลว เรามาถือเอาตอนที่วา “พระ
อรหันตตายแลวสูญ” เปนธรรมอันสําคัญก็แลวกัน

พระองคทรงแสดงวา “พระอรหนัตเปนรูปหรือถึงตายแลวสูญจากรูป พระ
อรหันตเปนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ” หรือ พระอรหันตเปน ดิน น้ํา ลม ไฟหรือ 
เมื่อตายแลวจึงไดสูญจากสิ่งนั้นๆ” รับสั่งถามไปเรื่อย สรุปความแลววา รูปไมเที่ยง รูป
ก็สลายไป,เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมเที่ยง ก็มีความสลายไป เมื่อเรื่องของ
สมมุต ิเปนไปตามสมมุติอยางนั้น

สวนเรื่องของ “วิมุตติ” คือเรื่องของความบริสุทธิ ์ จะใหเปนอยางนั้นไมได
เพราะไมใชอันเดียวกัน จะนําเร่ือง “วิมุตติธรรม” หรือ “วิมุตติจิต” เขามาคละเคลา 
หรือมาบวกกับขันธหาซึ่งเปนเรื่องของสมมุติยอมไมถูก ไมใชฐานะจะเปนไปได ขันธ
หาเปนสมมุติข้ันหน่ึง จิตแบบเปน “สามัญจิต” ก็เปนสมมุติข้ันหน่ึง

ความละเอียดของจิต ละเอียดจนอัศจรรย แมขณะที่ยังมีสิ่งพัวพันอยู ก็ออก
แสดงความอัศจรรยตามขั้นภูมิของตนใหเห็นไดอยางชัดเจน ยิ่งสิ่งที่พัวพันทั้งหลาย
หมดไปแลว ก็จิตนั้นแลเปนดวงธรรม หรือธรรมนั้นแลคือจิต หรือจิตนั้นแลคือ
ธรรม ธรรมทั้งแทงก็คือจิตทั้งดวง จิตทั้งดวงก็คือธรรมทั้งแทงอยูโดยดี ทีนี้ก็สมมุติ
อะไรไมได เพราะเปนธรรมลวนๆ แลว แมทานจะครองขันธอยู ธรรมชาตินั้นก็เปน
อยางนั้นโดยสมบูรณ

ขันธก็เปนขันธอยูอยางพวกเราๆ ทานๆ นี้เอง ใครมีรูปลักษณะมีกิริยามารยาท
มีจริตนิสัยอยางใด ก็แสดงออกตามจริตนิสัยของตน ตามเรื่องของสมมุติที่มีการแสดง
ตัวอยางนั้น จึงนํามาคละเคลาใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไมได เมื่อจิตหลุดพนแลว 
ธรรมชาติของ “วิมุตต”ิ นั้นเปนอีกอยางหนึ่ง

ขันธโลกก็เปนอีกโลกหนึ่ง แมใจที่บริสุทธิ์จะอยูในโลกแหงขันธ ก็เปน “จิต
วิมุตติ” อยูตลอดเวลา จะเรียกวา “โลกุตรจิต” ก็ไมผิด เพราะอยูเหนือสมมุติคือธาตุ
ขันธแลว

“โลกุตรธรรม” คือธรรมเหนือโลก ทานถึงทราบไดในเรื่องความสืบตอของจิต 
เมื่อชําระเขามาโดยลําดับๆ ยอมเห็นเงื่อนตนเงื่อนปลาย เห็นความแสดงออกของ
จิตวาหนักไปทางใด ยังมีอะไรเปนเครื่องใหสืบตอหรือเกี่ยวของกันอยู ทานก็ทราบ 
ทานทราบชัด เมื่อทราบชัดทานก็หาวิธีตัดวิธีปลดเปลื้องสิ่งที่สืบตอนั้นออกจากจิต
โดยลําดับ



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๑๘๘

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖๙

๑๖๙

เวลากิเลสมันหนาแนน ภายในจิตมืดดําไปหมด ระยะนี้ไมทราบวาจิตเปน
อะไร และสิ่งที่มาเกี่ยวของพัวพันคืออะไร เลยถือเปนอันเดียวกันหมด ทั้งสิ่งที่มา
ของทั้งตัวจิตเองคละเคลาเปนอันเดียวกัน ไมมีทางทราบได ตอเมื่อไดชําระสะสางไป
โดยลําดับๆ จึงมีทางทราบไดเปนระยะๆ ไป จนทราบไดอยางชัดเจนวา เวลานี้จิตยังมี
อะไรอยูภายในตัวมากนอย แมยังมีอยูนิดก็ทราบวามีอยูนิด เพราะความสืบตอใหเห็น
ชัดเจนวา นี่คือเชื้อที่จะทําใหไปเกิดในสถานที่ใดที่หนึ่ง ซ่ึงบอกอยูภายในจิต เมื่อได
ทราบชัดอยางนี้ก็ตองพยายามแกไข ดวยวิธีการตางๆ ของสติปญญา จนกระทั่งสิ่งนั้น
ขาดไปจากจิตไมมีอะไรติดตอกันแลว จิตก็เปนจิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ หมดทางติดตอ เห็น
ไดอยางชัดเจนแลว นี่คือ “ผูหลุดพนแลว” นี่คือผูไมไดตาย

เพราะการปฏิบัติจริง เปนผูรูจริงๆ ตามหลักความจริง เห็นไดชัดเจนประจักษ
ใจ ทานพูดจริงทําจริงและรูจริง แลวนําสิ่งที่รูจริงเห็นจริงออกมาพูด จะผิดไปไดอยาง
ไร! พระพุทธเจาของเราแตกอนพระองคก็ไมทรงทราบวาเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติ เกิด
เปนอะไรบาง แมปจจุบันจิตมีความติดตอเกี่ยวเนื่องกับอะไรบาง เพราะกิเลสมีมากตอ
มาก ในระยะนั้นพระองคก็ยังไมทราบไดเหมือนกัน

ตอเมื่อทรงบําเพ็ญ จนกระทั่งตรัสรูเปนธรรมทั้งดวงขึ้นมาในพระทัยแลว จึง
ทราบไดชัด เมื่อทรงทราบอยางชัดเจนแลว จึงทรงนําความจริงอันนั้นออกมาประกาศ
ธรรมสอนโลก และใครผูที่จะสามารถรูธรรมประเภทนี้ไดอยางรวดเร็ว ก็ทรงเล็งญาณ
ทราบ ดังทานทราบวาดาบสทั้งสองและปญจวัคคียทั้งหา มีอุปนิสัยพรอมจะบรรลุธรรม
อยูแลว เปนตน แลวเสด็จมาโปรดปญจวัคคียทั้งหา ก็สมพระประสงคที่ทรงกําหนด
ทราบดวยพระญาณไวแลว

ทานเหลานี้ก็ไดบรรลุธรรมเปนขั้นๆ โดยลําดับ จนกระทั่งบรรลุธรรมเปน “พระ
ขีณาสพ” ดวยกันทั้ง ๕ องค เพราะเอาของจริงออกมาแสดงตอผูมุงความจริงอยูดวยกัน
อยางเต็มใจอยูแลว จึงรับกันไดงาย ผูตองการหาความจริงกับผูแสดงความจริงสมดุล
กันแลว เมื่อแสดงออกตามหลักความจริง ผูนั้นจึงรับไดอยางรวดเร็ว และรูตามพระ
องคเปนลําดับจนรูแจงแทงตลอด บรรดากิเลสที่มีอยูมากนอยสลายตัวไปหมด คว่ํา 
“วัฏจักร” ลงไดอยางหายหวง นี้แลผูรูจริงเห็นจริงแสดงธรรม ไมวาจะเปนแงธรรมเก่ียว
กับทางโลกหรือทางธรรม ยอมเปนที่แนใจได เพราะเห็นมาดวยตา ไดยินมาดวยหู ได
สัมผัสดวยใจตัวเอง แลวจํานํามาพูดจะผิดไปไหน ผิดไมได เชนรสเค็ม ไดทราบที่ลิ้น
แลววาเค็ม พูดออกมาจากความเค็มของเกลือนั้นจะผิดไปไหน รสเผ็ด พริกมันเผ็ด มา
สัมผัสลิ้นก็ทราบแลววาพริกนี้เผ็ด แลวพูดออกดวยความจริงวาพริกนี้เผ็ด จะผิดไปที่
ตรงไหน
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การรูธรรมก็เหมือนกัน ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรรูตองรูเปนลําดับลําดา รูธรรมหรือ
การละกิเลสยอมเปนไปในขณะเดียวกันนั้น กิเลสสลายตัวลงไป ความสวางที่ถูกปดบัง
อยูนั้น ก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวไป ความจริงไดปรากฏอยางชัด
เจน กิเลสซึ่งเปนความจริงอันหนึ่งก็ทราบอยางชัดเจน แลวตัดขาดไดดวย “มรรค” อัน
เปนหลักความจริง คือสติปญญา แลวนํามาพูดมาแสดงเพื่อผูฟงดวยความตั้งใจตองเขา
ใจ

ธรรมเหลาน้ีพระองคแสดงไว ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ไมไดนอกเหนือไป
จาก “เบญจขันธของเรา” มีใจเปนประธานสําหรับรับผิดชอบชั่วดีทุกสิ่งที่มาเกี่ยวของ
สัมผัส ธรรมแมจะมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธก็ตาม ทานแสดงไปตามอาการ
ของจิต อาการของกิเลส อาการของธรรม เพื่อบรรดาสัตวที่มีนิสัยตางๆ กัน จึง
ตองแสดงออกอยางกวางขวางถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เพื่อใหเหมาะสมกับจริต
นิสัยนั้นๆ จะไดนําไปประพฤติปฏิบัติและแกไขตนเองในวาระตอไป และควรจะทราบ
ไววา ผูฟงธรรมจากผูรูจริงเห็นจริง ควรจะแกกิเลสอาสวะได ในขณะสดับธรรมจาก
พระพุทธเจาและพระอรหันต หรือครูอาจารยท้ังหลาย โดยไมเลือกกาลสถานที่

ธรรมทั้งหลายรวมลงที่จิต จิตเปนภาชนะที่เหมาะสมอยางยิ่งในธรรมทุกขั้น การ
แสดงธรรมมีอะไรเปนเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู ที่จําตองพูดถึงสิ่งนั้นๆ เพ่ือความ
เขาใจและปลอยวาง สําหรับผูฟงทั้งหลายก็มีธาตุขันธ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
ภายนอกอันหาประมาณมิได เขามาเกี่ยวของกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเรา ซึ่งเปน
ภายในตัวเรา จึงตองแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายใน เพราะจิตหลงและติดไดทั้งภาย
นอกและภายใน รักไดชังไดทั้งภายนอกภายใน

เมื่อแสดงใหทราบตามเหตุผลทั้งขางนอกขางในตามหลักความจริง จิตที่
ใครครวญหรือพิจารณาตามหลักความจริงอยูโดยเฉพาะแลว ตองทราบไดโดยลําดับ
และปลอยวางได เมื่อทราบสิ่งใดแลวก็ยอมปลอยวางสิ่งนั้น และหมดปญหาในการที่จะ
พิสูจนพิจารณาอีกตอไป คือสิ่งใดที่เขาใจแลว สิ่งนั้นก็หมดปญหา เพราะเมื่อเขาใจแลว
ก็ปลอยวางสิ่งนั้นๆ ปลดปลอยไปเรื่อยๆ เพราะความเขาใจถึงความจริงของสิ่งนั้นๆ 
โดยสมบูรณแลว

การพิจารณาธรรมในขั้นที่ควรแคบก็แคบ ในขั้นที่ควรกวางก็ตองกวางขวางเต็ม
ภูมิจิตภูมิธรรม ดังนั้นใจของนักปฏิบัติธรรมที่ควรใหอยูในวงแคบ ก็ตองจํากัดใหอยูใน
วงนั้น เชน การอบรมในเบ้ืองตน จิตมีแตความวาวุนขุนมัวอยูตลอดเวลาหาความ
สงบสุขไมได จึงตองบังคับใหจิตอยูในวงแคบ เชน ใหอยูกับคําบริกรรม “พุทโธ”

หรือลมหายใจเขาออก เปนตน เพื่อจะตั้งตัวไดดวยบทบริกรรม เพื่อความสงบนั้น
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เปนบาทเปนฐานหรือเปนรากฐานของใจพอตั้งตัวไดในการปฏิบัติตอไป จึงตองสอน
ใหจิตมีความสงบจากอารมณตางๆ ดวยธรรมบทใดบทหนึ่งตามจริตชอบไปกอน พอ
เปนที่พักผอนหยอนใจทางความสงบ

เมื่อจิตไดรับความสงบเพราะธรรมบทนั้นๆ พอเปนปากเปนทางแลว ก็เริม่พินิจ
พิจารณาปญญา ความรูก็คอยแตกแขนงออกไปโดยลําดับ หรือตีวงกวางออกไปจนไมมี
ประมาณ เมื่อถึงกาลอันควรที่จะพักจิตดวยสมาธิภาวนา ก็กําหนดทาง “สมถะ” ดวยบท
ธรรมดังทีเ่คยทํามาแลว โดยไมตองสนใจทางดานปญญาแตอยางใด ในขณะนั้นตั้งหนา
ตั้งตาทําความสงบดวยธรรม บทที่เคยเปนคูเคียงของใจ หรือที่เคยไดปฏิบัติเพื่อความ
สงบมาแลว กําหนดธรรมบทนั้นเขาไปโดยลําดับ ดวยความมีสติควบคุม จนปรากฏเปน
ความสงบขึ้นมา แลวมีความสุขความเย็นใจ เรียกวา “การพักผอนหยอนจิตดวยสมาธิ
ภาวนา”

เม่ือจิตถอนออกจากการพกัสงบน้ันแลว ปญญาก็ตองคลี่คลายพิจารณาดูสิ่ง
ตางๆ อันใดที่ควรจะพิจารณาในระยะใดเวลาใด ก็พิจารณาในเวลานั้นๆ จนเปนที่เขา
ใจ เมื่อปญญาไดเริ่มไหวตัวเพราะพลังคือสมาธิเปนเครื่องหนุนแลว ปญญาจะตอง
ทําการพิจารณาอยางกวางขวางโดยลําดับๆ ตอนน้ีปญญาจะวากวางก็กวาง ธรรมจะวา
กวางก็กวางตอนน้ี ปญญามีความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงใด ก็ยิ่งพิจารณากระจาย
ออกไปจนรูเหตุรูผลในสภาวธรรมทั้งหลายตามความเปนจริง แลวหายสงสัยและปลอย
วางไปโดยลําดับ ตามขั้นของสติปญญาที่ควรแกการถอดถอนกิเลสประเภทนั้นๆ ออก
จากใจเปนลําดับๆ ไป

จิตคอยถอนตัวเขามาสูวงแคบเทาที่เห็นจําเปนโดยลําพัง ไมตองถูกบังคับ
เหมือนแตกอน ก็เมื่อพิจารณารูตามความเปนจริงแลว จะไปพัวพันไปกังวลกับสิ่งใดอีก
เลา เทาที่กังวลวุนวายนั้น ก็เพราะความไมเขาใจจึงไดเปนเชนนั้น เมื่อเขาใจดวยปญญา
ที่ไดพิจารณาคลี่คลายเห็นความจริงของสิ่งนั้นๆ แลว จิตก็ถอยและปลอยกังวลเขามา
เรื่อยๆ จนกลายเปนวงแคบเขามา ๆ จนถึงธาตุถึงขันธถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะ ระยะนี้
จิตทํางานในวงแคบ เพราะตัดภาระเขามาโดยลําดับแลว

ธาตุขันธมีอะไรบาง? แจงลงไป ทั้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พิจารณา
จนหายสงสัยในเงื่อนหนึ่งเงื่อนใดก็ตาม เชน พิจารณาในรูป เรื่องเวทนานั้นก็เปนอัน
เขาใจไปตามๆ กัน หรือพิจารณาเวทนา ก็วิ่งมาถึงรูป ถึงสัญญา สังขาร วิญญาณ อันมี
ลักษณะเชนเดียวกัน เพราะออกจากกระแสจิตอันเดียวกัน สรุปความแลวขันธทั้งหา
ทานก็บอกวา “เปนคลังแหงไตรลักษณ หรือเปนกองแหงไตรลักษณ” ทั้งสิ้นอยาง
สมบูรณอยูแลว
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มีสิ่งใดที่ควรจะถือเอา รูปธาตุรูปขันธ รูปทั้งปวง ก็เปนกองแหงธาตุอยูแลว 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ก็เปนเพียงนามธรรม ปรากฏ “ยิบ
แย็บๆๆ” แลวหายไปในขณะๆ จะถือเปนสาระแกนสารอะไรจากสิ่งเหลานี้เลา ปญญา
หยั่งทราบเขาไปโดยลําดับคือทราบความจริง และซึ้งถึงจิตจริงๆ แลวก็ปลอยวางดวย
ความรูซึ้งนั้น คือปลอยวางอยางถึงใจ เพราะรูอยางถึงใจก็ปลอยอยางถึงใจ งานก็แคบ
เขาไป ๆ ตามความจําเปนของการทํางานทางดานปญญา

นี่แหละการพิจารณาและรูวิถีทางเดินของจิต ที่ไปเกี่ยวของกับอารมณตางๆ 
ยอมทราบเขามาและปลอยวางเขามาโดยลําดับ ตัดทางเสือโครงที่เคยออกเที่ยวหากิน 
ดังทานวาไวในหนังสือธรรมบทหนึ่ง “ตัดทางเสือโครงออกเที่ยวหากิน” คือออกจากทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ไปเที่ยวเกี่ยวของกับทางรูป ทางเสียง กลิ่น รส 
เครื่องสัมผัส แลวกวานเอาอาหารที่เปนพิษเขามาเผาใจ ปญญาจึงตองเที่ยวพิจารณา
ตามรูป ตามเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เพื่อตัดทางเสือโครงที่เคยหากิน โดยการ
คิดคนเขาไป ๆ ตามสายทางเสือโครงเสือดาวที่ชอบเที่ยวทางนี ้ ทานวา คนเขามาตัด
ทางของมันเขามา จนกระทั่งเอาเสือโครงเขาใสกรงได คือ “อวิชชา” ที่เปรียบเหมือน
เสือโครงเขารวมตัวในจิตดวงเดียว กิเลสอาสวะทั้งมวลรวมลงในจิตดวงเดียว ก่ิงกาน
สาขาตัดขาดไปหมด เหลือแตจิต กิเลสอยูในจิตดวงเดียว ไมมีที่ออกเที่ยวเพนพานหา
อาหารกินไดดังแตกอน

“จิตอวิชชา” นี้จะวาเปนเหมือนลูกฟุตบอลก็ได เพราะปญญาคลี่คลายถีบเตะไป
เตะมาจนแตกแหลกละเอียด คือกิเลสอวิชชาแตกกระจายภายในน้ัน จิตขั้นนี้เปนขั้น
รวมตัวของกิเลส ขณะที่ถูกปญญาคลี่คลายไปมา จึงเหมือนลูกฟุตบอลถูกถีบถูกเตะ
น่ันแหละ ถูกเตะไปเตะมาอยูในวงขันธเสียจนแตกกระจายดวยปญญา เมื่อจิตที่เปน 
“สมมุติ” แตกกระจายไป จิตที่เปน “วิมุตต”ิ ก็แสดงตัวขึ้นมาอยางเต็มที่

ทําไมจึงเรียกวา “จิตเปนสมมุต”ิ กับ “จิตเปนวิมุตต”ิ เลา? มันกลายเปนจิต
สองดวงอยางนั้นเหรอ? ไมใชอยางนั้น! จิตดวงเดียวนั้นแหละที่มี “สมมุติ คือกิเลส
อาสวะครอบอยูนั้น” เปนจิตลักษณะหนึ่ง แตเมื่อไดถูกชําระขยี้ขยําดวยปญญาจนจิต
ลักษณะนั้นแตกกระจายไปหมดแลว สวนจิตแทธรรมแทที่ทนตอการพิสูจนไมได
สลายไปดวย สลายไปแตส่ิงท่ีเปน “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ที่แทรกอยูในจิตเทานั้น 
เพราะกิเลสอาสวะแมจะละเอียดเพียงใดก็ตาม มันก็เปน “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” และ
เปน “สมมุต”ิ อยูโดยดีนั่นแล
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เมื่อสิ่งนี้สลายไป จิตแทเหนือสมมุติจึงปรากฏตัวอยางเต็มที่ ที่เรียกวา “วิมุตติ
จิต” สิ่งนี้แลทานเรียกวา “จิตบริสุทธิ์” ขาดจากความสืบตอเกี่ยวเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น 
เหลือแตความรูลวนๆ ที่บริสุทธิ์สุดสวนอยางเดียว

ความรูลวนๆ นี้ เราพูดไมไดวาเปนจุดอยู ณ ที่ใดในรางกายเรา แตกอน
เปนจุดเดนรูเห็นไดอยางชัดเจน เชน สมาธิ เราก็ทราบวาอยูในทามกลางอก ความรู
เดนอยูตรงนั้น ความสงบเดนอยูที่ตรงนั้น ความสวางความผองใสของจิตเดนอยูที่ตรง
นั้นอยางชัดเจนโดยไมตองไปถามใคร บรรดาทานผูมีจิตสงบเปนฐานแหงสมาธิแลว จะ
ปรากฏชัดเจนวา จุดผูรูเดนอยูในทามกลางอกนี้จริงๆ ทั้งสิ้น ไมมีการถกเถียงกันวา
อยูมันสมอง เปนตน ดังที่ผูไมเคยรูเห็นทางดานสมาธิภาวนาพูดกัน หรือถกเถียงกัน
เสมอในที่ทั่วไป

ทีนี้เวลาจิตนี้กลายเปนจิตที่บริสุทธิ์แลว จุดนั้นหายไป จึงพูดไมไดวาจิตอยู
เบื้องบน เบื้องลาง หรืออยูสถานที่ใด เพราะเปนความรูที่บริสุทธิ์ดวย เปนความรูที่
ละเอียดสุขุมเหนือสมมุติใดๆ ดวย แมเชนนั้นก็ยังแยกเปนสมมุติมาพูดวา “ละเอียด
สุด” ซึ่งไมตรงตอความจริงนั่นนักเลย คําวา “ละเอียดสุด” นี่มันตองเปนสมมุติอันหนึ่ง
นะซิ พูดไมไดวาอยูสูงอยูต่ํา มีจุดมีตอมอยูที่ไหน ไมมีเลย! มีแตความรูเทานั้นไมมี
อะไรเขาไปแทรกซึม แมจะอยูในธาตุในขันธซึ่งเคยคละเคลากันมากอน ก็ไมเปนเชน
นั้นอีกแลว กลับเปนคนละโลกไปแลว!

ทราบไดอยางชัดเจน ขันธก็เปนขันธ จิตก็เปนจิต กายก็เปนกาย เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ที่มีอยูภายในรางกายนี ้ ก็เปนขันธแตละอยางๆ สวนเวทนาในจิตนั้น
ไมมี นับแตจิตไดหลุดพนกิเลสทั้งมวลไปแลว เพราะฉะนั้นคําวา “ไตรลักษณ” ใดก็
ตามซึ่งเปนตัวสมมุต ิ จึงไมมีในจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นไมมีการเสวยเวทนา นอกจาก 
“ปรมํ สุขํ” อันเปนธรรมชาติของตัวเอง และคําวา “ปรมํ สุขํ” ไมใชสุขเวทนา

ที่ทานวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ’ พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง คําวา “สุขอยางยิ่ง”
น้ันไมใชสุขเวทนา เหมือนเวทนาของจิตที่ยังมีกิเลส และเวทนาของกายซึ่งเปนสุข
เปนทุกขแสดงอยูเสมอๆ “ปรมํ สุขํ” น้ันไมใชเวทนาเหลาน้ี ทานนักปฏิบัติพึงทราบ
อยางถึงใจ และปฏิบัติใหรูดวยตัวเองนั่นแลจะหมดปญหา สมดังธรรมทานวา “สนฺทิฏ
ฐิโก” ซึ่งไมทรงผูกขาดไวโดยเฉพาะพระองคผูเดียว 
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จิตที่ “บริสุทธิ์ลวนๆแลว” เราจะเรียกวา “จิตมีเวทนา” จึงเรียกไมได จิตนี้ไมมี
เวทนา คําวา “ปรมํ สุขํ” นั้น เปนสุขในหลักธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์  จึงหา อนิจฺจ ํ
ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปแทรกใน “ปรมํ สุขํ” นั้นไมได

นิพพานเที่ยง ปรมํ สุขํ เที่ยง อันเดียวกัน ทานวา “นิพพานเที่ยง ปรมํ สุขํ ก็
เที่ยง ปรมํ สฺุญํ ก็เที่ยง เปนอันเดียวกัน” แตสูญแบบพระนิพพานที่นอกสมมุติ ไมได
สูญแบบโลกสมมุติกัน

จะพูดอะไรแยกอะไรก็ไดถารูประจักษใจแลว ถาไมเขาใจพูดวันยังค่ําก็ผิดวันยัง
ค่ําไมมีทางถูก เพราะจิตไมถูก พูดออกมาดวยความเขาใจวาถูกตามอรรถตามธรรม
เพียงใดก็ตาม แตจิตผูแสดงตัวออกมานั้นไมถูกอยูแลว จะถูกไดอยางไร เหมือนอยาง
เราเรียกคําวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ” เรียกจนติดปากติดใจก็ตาม 
จิตก็คือจิตที่มีกิเลสอยูนั่นแล มันถูกไปไมได เมื่อจิตไมพาถูกเสียอยางเดียวอะไรก็ถูก
ไปไมได!

พอจิตถูกเสียอยางเดียว ไมพูดก็ถูก เพราะธรรมชาตินั้นถูกอยูแลว พูดหรือไม
พูดก็ถูก เมื่อถึงขั้นที่ถูกแลวไมมผีิด  นี่แหละความอัศจรรยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ศาสนธรรม

พระพุทธเจาก็ทรงสอนถึงภูมินี้เทานั้น ไมทรงสอนอะไรตอไปอีก หมดสมมุต ิ
หมดบัญญัต ิ หมดกิเลส หมดทุกข ดวยประการทั้งปวง! จึงไมทรงแสดงอะไรตอไป
อีก เพราะถึงจุดที่มุงหมายอยางเต็มที่แลว หรือเต็มภูมิของจิตของธรรมแลว

ในเวลาจะปรินิพพานทรงแสดงพระโอวาท เรียกวา “ปจฉิมโอวาท”วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราเตอืนทานท้ังหลาย สังขารมีความเกิดขึ้นและดับไป

ตลอดเวลา ทานทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแลวเสื่อมไป หรือเกิดแลวดับไป 
ดวยความไมประมาทเถิด!”

เทานั้น แลวปดพระโอษฐไมรับสั่งอะไรอีกตอไปเลย
ในพระโอวาทที่เปนขนาดนั้น “ปจฉิมโอวาท” แลว เราจะถือหรือเขาใจคําวา 

“สังขาร” นี้เปนสังขารประเภทใด โดยแยกออกเปน สังขารภายนอกหรือสังขารภายในก็
ไดไมผิด

แตในขณะนั้นสวนมากแนใจวา มีแตพระสงฆผูเปนนักปฏิบัติที่มีภูมิจิตภูมิธรรม
สูงทั้งนั้น นับแตพระอรหันตลงมา ที่เขาเฝาพระองคในขณะที่ประทาน “ปจฉิมโอวาท”

ในปจฉิมยามนั้น
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หลักใหญจึงคิดวา พระองคประทานเพื่อสังขารภายในที่คิดปรุงอยูภายในจิต รบ
กวนจิตอยูตลอดเวลา ใหพิจารณาถึงความเกิดความดับแหงสังขารอันนั้น ดวยความไม
ประมาท คือพิจารณาดวยสติปญญาอยูตลอดเวลานั่นเอง สังขารอันนี้ครอบโลกธาต!ุ

ถาเราจะแยกไปเปน “สังขารภายนอก” ก็ได เชน ตนไม ภูเขา สัตว บุคคล ก็ได 
แตไมเหมาะกับภูมิพระสงฆที่สันนิบาตอยูในที่นั่น และไมเหมาะกับกาลเวลาที่เปนเวลา
สุดทายของพระพุทธเจาที่จะปรินิพพาน แลวประทานพระโอวาทอันเปนยอดคําสอนใน
วาระสุดทายใหแกพระสงฆในขณะนั้น

การแสดงปจฉิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องสังขารในขณะที่จะปรินิพพานนั้น จึง
ควรหมายถึงสังขารที่ละเอียดที่สุดที่มีอยูภายในใจโดยเฉพาะ เมื่อทราบ “สังขารภาย
ใน” นี้ชัดเจนแลว ทําไมจะไมทราบรากฐานของสังขารนี้วามันเกิดขึ้นมาจากอะไร ก็ตอง
หยั่งเขาไปถึง ‘บอแหงวัฏจักร” คือ “จิตอวิชชา” อันเปนทางที่จะหยั่งเขาในจุดสําคัญนั้น 
ผูที่อยูในภูมินั้นจะตองทราบ ผูที่กําลังกาวเขาไปโดยลําดับลําดาที่ยังไมถึงภูมินั้นสนิท ก็
ทราบชัดเจน เพราะกําลังพิจารณาอยูแลว ซึ่งเปนพระโอวาทในทามกลางเหตุการณอัน
สําคัญอยางยิ่งดวย

นี่คิดวาเหมาะกับโอกาสและเวล่ําเวลาที่พระองคประทานพระโอวาท เพราะเหตุ
ใด เพราะปกติของจิตที่ไดพิจารณา มีภูมิธรรมสูงขึ้นไปโดยลําดับแลว สังขารภายในคือ
ความคิดปรุงตางๆ จึงเปนสิ่งสําคัญมากตอการพิจารณา เพราะอันนี้แสดงอยูทั้งวันทั้ง
คืน และเปนไปอยูทุกระยะภายในจิต จิตที่มีภูมิควรพิจารณาธรรมขั้นภายในแลว ก็ตอง
ถือเอาสังขารนั้นเปนเปาหมายแหงการพิจารณา ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวเนื่องกันกับปจฉิม
โอวาทอยางยิ่งทีเดียว

การที่จะ ‘คว่ําอวิชชา” ใหลมจมลงไปได ก็ตองสืบทอดไปจากการพิจารณา 
“สังขารภายใน” เปนสําคัญ พอกําหนดตามลงไป ๆ เขาไปถึงรากเหงาเคามูลของกิเลส 
และทําลายสังหารกันลงได หลังจากน้ันสังขารน้ีก็ไมมีความหมายท่ีจะยังกิเลสใหเกิด
อีก นอกจากนํามาใชใหเปนประโยชนในดานอรรถธรรม ใชคิดปรุงแตงอรรถธรรมเพื่อ
ประโยชนแกโลก การแสดงธรรมก็ตองใชสังขาร สังขารประเภทนี้ก็เลยกลายเปนเครื่อง
มือของธรรมไป

สังขารที่เปนเครื่องมือของ “อวิชชา” บังคับใหใชนั้น เปนอันวาเปลี่ยนตัวผูปก
ครองขันธไปแลว กลายมาเปนสังขารซึ่งเปนเครื่องมือของธรรมไป คือเครื่องมือของใจ
ที่บริสุทธิ์ ทานนําสังขารนี้ออกแสดงธรรมแกโลก ดวยการปรุงอรรถปรุงธรรมตางๆ 
ธรรมที่กลาวมาทั้งนี้ไมไดมีอยูในครั้งพุทธกาล หรืออดีตที่ผานมาแลว ไมไดมีอยู
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อนาคตที่ยังไมมาถึงโดยถายเดียว พอที่จะใหผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมดหวัง แตมีอยูใน
ระหวางขันธกับจิตของเราเอง หรืออยูในธาตุในขันธในจิตใจของเรานี้ ไมมีอยูที่อื่นใด 
นอกจากกายกับจิตของมนุษยหญิงชาย ทั้งฝายกิเลสทั้งฝายมรรค ทั้งความบริสุทธิ์มีอยู
ที่ใจน้ี ไมอยูที่กาลโนนสมัยโนน กับคนโนนคนนี ้ แตอยูกับผูปฏิบัต ิ ผูมีสติปญญา
พิจารณาอยูเวลานี้

เพราะเหตุไร เพราะวาเราตางคนตางมุงตออรรถตอธรรม มุงตอความจริง เชน
เดียวกับธรรมของจริงที่ทานแสดงไวแลวในสมัยนั้นๆ และเขากับหลักวา “มัชฌิมา”
เปนศูนยกลางเสมอ ไมเอียงไปสมัยโนน ไมเอียงมาสมัยนี้ ไมเอียงไปกาลโนน สถานท่ี
น้ี เปนธรรมคงเสนคงวา เพราะอยูในทามกลางแหงธาตุแหงขันธของเรานี ้ มัชฌิมา 
ทามกลางหรือเหมาะกับการแกกิเลสอยูตลอดเวลา ขอจงปฏิบัติใหถูกตองตามธรรมนี้
เถิด จะเห็นผลแหง “มัชฌิมา” อันเปนธรรมเหมาะสมตลอดกาลสถานที่แสดงออก ดัง
กลาวมาวา ‘นิพฺพาน ํปรมํ สุขํ” จะไมพนไปจากจิตดวงรูๆ นี้เลย จึงขอยุติเพียงเทานี้ 
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จิตตานุปัสสนา
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๑๗๗

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

จิตตานุปสสนา

“จิต”  “ธรรม”
จิตที่หิวธรรมและอิ่มธรรม  ผิดกับความหิวและอิ่มในสิ่งทั้งหลาย
คําวา “หิวธรรม” นี่เรามาแยกออกพูด จิตมีความรักใครชอบใจพอใจในธรรม 

อานธรรมฟงธรรมปฏิบัติธรรมไมเบื่อหนายจืดจาง จิตมีความดูดดื่มอยูกับธรรมมากนอย
เพียงไร ยอมมีความสุขมากนอยเพียงนั้น ไมเหมือนความดูดดื่มกับสิ่งอื่นๆ มี รูป เสียง 
กลิ่น รส เปนตน ซึ่งมีเคลือบแฝงกันไป และอยางหลังนี้มีทุกขสอดแทรกสับปนไปดวย
เสมอ

ความ “อิ่มธรรม” ตั้งแตเริ่มแรกปฏิบัติบําเพ็ญ ทานเรียกวา “ปต”ิ คือความอิ่ม
ใจ ปตินี้จะมีไปเรื่อยๆ ตามขั้นแหงธรรม ถาทําจิตใจใหละเอียด ปติก็ละเอียด จิตใจหยาบ
คือยังหยาบอยู ปติแสดงขึ้นก็หยาบ บางรายและบางครั้งทานก็เรียก “อุเพงคาปติ” คือ
เกิดปติอยางผาดโผนก็มี อันนี้ก็ขึ้นอยูกับนิสัยเปนรายๆ ไป  ไมใชจะปรุงแตงใหเปนดังนั้น
ได

การแนะนําสั่งสอนบรรดาทานผูมาอบรมศึกษาไมวาพระไมวาฆราวาส มีความมุง
หวังอยางเต็มใจ อยากใหไดอยากใหเห็น อยากใหรูในธรรมทั้งหลาย เพราะความรูความ
เห็นความไดธรรม ผิดกับความรูความเห็นความไดสิ่งอื่นใดในโลก ฉะน้ันเวลาครูบา
อาจารยทานแสดงธรรม ยิ่งแสดงธรรมขั้นสูงเทาไร ลักษณะสุมเสียงและเนื้อธรรมจะมี
ความเขมขนขึ้นเปนลําดับๆ จนถึงกับอาจคิดไดวาทานอาจมีโทสะ หรือมีอะไรในทํานอง
นั้น ขณะไดยินสุมเสียงและเนื้อธรรมเขมขนมากๆ ความจริงแลวเพราะความอยากใหรู
อยากใหเห็นเปนพลังอันหนึ่งเหมือนกัน ที่ใหแสดงออกมาดวยความเขมขนนั้น ทานแสดง
ออกมาจากจิตใจที่มีความมุงมั่น มีความหวังตอบรรดาทานผูฟงทั้งหลาย และถอดออกมา
จากความจริงที่ไดรูไดเห็นอยูแลวประจักษใจ ไมตองไปควาเอามาจากที่ใด ไมวาฝายเหตุ
และฝายผล เปนสิ่งที่สมบูรณอยูกับใจที่ไดรูไดเห็นจากการบําเพ็ญมาแลวทั้งนั้น

การรูการเห็นซึ่งเปนผลของการปฏิบัติจากหลักธรรมชาติ เปนสิ่งที่เปดเผยอยูกับใจ
ตลอดเวลา ไมมีความปดบังลี้ลับแมแตวินาทีหนึ่ง เปนสิ่งเปดเผยอยูตามความจริงของตน
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ทุกๆ สภาวธรรม ไมวาภายในรางกายและจิตใจ ตลอดจนกิจการภายนอก เปนสิ่งที่มีอยู
ตามหลักธรรมชาติของตน และรูไดตามหลักธรรมชาติของจิตที่ไดรับการอบรมมาจนพอ
ตัวแลว

แตความลุมหลง ที่จะไปติดอยูในสิ่งตางๆ ของผูไมไดรับการฝกฝนอบรมมากอน 
หรือเคยอบรมแตยังไมสมบูรณ  จึงมักหลงและติดไดไมเลือกกาลสถานที่ ที่ใจมีความคิด
ความปรุงได สําคัญมั่นหมายได รักได ชังได เกลียดได โกรธได ทุกกาลสถานที่และ
อิริยาบถตางๆ เพราะสิ่งที่จิตไปคิดไปเกี่ยวของ ก็เปนของที่มีอยูตามธรรมชาติของตน สิ่งที่
คิดที่ปรุงขึ้นมาภายในจิตใจ ก็ปรุงออกจากสิ่งที่มีอยู ตางอันตางมีอยูดวยกันจึงคิดไดติดได
ดวยกัน

ทานวา “ธรรม” นั้นเปดเผยอยูตลอดเวลา นอกจากสติปญญาของเรายังไม
สามารถที่จะทราบความจริงนั้นได แมสิ่งนั้นๆ จะเปดเผยความจริงนั้นออกมาตลอดเวลา
นาท ี สิ่งเหลานั้นเราจะพึงทราบไดดวยอํานาจของสติปญญานี้เทานั้น ฉะนั้นใจของปุถุชน
เราจึงมักเปนลักษณะลุมๆ ดอนๆ อยูเสมอ วันนี้ภาวนาเปนอยางนี ้แตวันนั้นเปนอยางนั้น
ไมสม่ําเสมอ บางวันไมรูเรื่องอะไรเลย บางวันใจมีความสวางไสว บางวันมีความสงบเย็นใจ 
เพราะจิตขั้นนี้เปนลุมๆ ดอนๆ ยังไมสม่ําเสมอ เรียกวา “ตั้งตัวยังไมได” จึงตองมีไดบาง
เสียบางเปนธรรมดา

อยางไรก็ตามเราไมตองเสียอกเสียใจกับการไดการเสียเหลานี ้ เพราะเปนการเริ่ม
แรก จิตของเรายังตั้งตัวไมไดแนนอน หรือยังเกาะธรรมไมไดถนัด ก็เปนอยางนี้เหมือนกัน 
แมครูอาจารยที่สั่งสอนพวกเราทานก็เคยเปนอยางนั้นมาแลว ไมใชปุบปบก็จะตั้งเนื้อตั้งตัว
ไดปจจุบันทันที แลวเปนครูสอนโลกไดดีเต็มภูมิจิตภูมิธรรมถายเดียว ตองผานความลม
ลุกคลุกคลานมาดวยกันแทบทั้งนั้น

คิดด ูพระพุทธเจาก็ทรงบําเพ็ญดวยความลําบากอยางยิ่งอยูถึง ๖ พรรษา ชนิดเอา
จริงเอาจังเอาเปนเอาตายเขาวา ที่เรียกวา “ตกนรกทั้งเปน” ดวยความอุตสาหพยายาม
ตะเกียกตะกายทุกดานทุกทาง ซึ่งลวนแตเปนความทุกขเพราะความเพียรทั้งนั้นตลอดเวลา 
๖ ป จะไมเรียกวาลําบากลําบนไดอยางไร ขนาดสลบไสลไปก็มี พวกเราก็เปนลูกศิษยทาน 
มีความหนาบางตางกันตามจริตนิสัยหรืออุปนิสัยของแตละคน เชนเดียวกับน้ําในพื้นดิน

ในพื้นดินนี้น้ํามีอยู ขุดลงไปก็เจอ เปนแตลึกตื้นตางกัน บางแหงขุดลงไปไมกี่เมตร
ก็เจอน้ํา บางแหงขุดลงไปเสียจนลึกแสนลึกถึงเจอน้ําก็มี เรื่องเจอน้ํานั้นตองเจอเพราะแผน
ดินนี้เต็มไปดวยน้ําทําไมจะไมเจอ ถาขุดไมหยุดกอนที่จะถึงน้ํา !



ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
๑๙๙

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๙

๑๗๙

ความเพียรเพื่อเจออรรถเจอธรรมก็เชนเดียวกัน ตองเจอโดยไมตองสงสัย เพราะ
ธรรมมีอยูตลอดเวลา  “อกาลิโก” เรื่องความจริงมีอยู เปนแตสติปญญาของเราอาจรูได
เพียงเทานั้น ซึ่งตางกันเกี่ยวกับ “อุปนิสัย” การปฏิบัติจึงมียากมีงาย มีชามีเร็ว ตางกัน ดัง
ที่ทานสอนไววา
     “ทุกขาปฏิปทา  ทันธาภิญญา” ทั้งปฏิบัติลําบาก ทั้งรูไดชา  นี่ประเภทหนึ่ง
     “ทุกขาปฏิปทา  ขิปปาภิญญา” ปฏิบัติลําบาก   แตรูไดเร็ว  นี่ประเภทหนึ่ง
     “สุขาปฏิปทา    ขิปปาภิญญา” ทั้งปฏิบัติสะดวก ทั้งรูไดเร็ว นี่ประเภทหนึ่ง
     “สุขาปฏิปทา    ทันธาภิญญา” ปฏิบัติสะดวก   แตรูไดชา   นี่ประเภทหนึ่ง

นี่เปนพื้นฐานแหงอุปนิสัยของสัตวโลกผูจะควรบรรลุธรรมทั้งหลาย ซึ่งจะตอง
เปนไปตามธรรมสี่ประการนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได เปนแตเพียงไมทราบวารายใดจะเขาใน
ลักษณะใดแหงการปฏิบัติและรูธรรมตามปฏิปทาสี่นี้ เราเองก็นาจะอยูในขายแหงปฏิปทา
ทั้ง ๔ นี้อยางใดอยางหนึ่ง

แตจะเปนประการใดก็ตาม ก็เปนหนาที่ของเราควรประพฤติปฏิบัติ ตะเกียกตะกาย
ไปตามความสามารถและวาสนาของตน เพราะไมใช “อภัพบุคคล” ถาเราอยูประเภทที่วา 
“ตาน้ําอยูลึก”ก็ตองขุดลงไปจนถึงน้ํา ถาอยูในประเภท “ตาน้ําตื้น” เราก็ขุดไดสะดวก
และเจอน้ําเร็ว นาน !

เรื่องสัจธรรมนั้นนะมีอยูตื้นๆ รูไดเห็นไดดวยตาดวยใจธรรมดาอยางชัดเจน แต
ความรูความเขาใจ ความสามารถของสติปญญา อาจมีกําลังยังไมพอ ซึ่งกวาจะพอใหขุดคน
สัจธรรม คือความจริงนี้ขึ้นมาอยางเปดเผยและประจักษภายในเวลาอันสมควร จึงตอง
อาศัยความพยายาม แตสําคัญที่ความพากเพียรพยายามเปนเครื่องหนุน

เราอยาทอถอย นี่เปนทางของนักปราชญ เปนทางแหงความพนทุกขไปโดยลําดับ  
ไมใชทางอับเฉาเบาปญญาหรือตกนรก เปนทางที่จะพยุงเราใหมีความเจริญรุงเรืองโดย
ลําดับ การปฏิบัติเราอยาไปคาดวันนั้น เดือนนี้ ปนั้น ซึ่งจะทําใหเรามีความทอถอยออนแอ 
ทอใจ แลวหมดกําลังใจไปดวย

เมื่อหมดกําลังใจเสียอยางเดียว ความพากเพียรโดยวิธีตางๆ นั้นจะลดลงไปโดย
ลําดับ จนกระทั่งไมมีความพากเพียรเอาเลยซึ่งไมใชของดี พึงระมัดระวังเรื่องความคิดที่จะ
เปนภัยตอการดําเนินของตน!



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๒๐๐

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๐

๑๘๐

เราตั้งหนาเขาสูแนวรบดวยกันอยูแลว ตั้งหนาจะถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกอยูแลว
ดวยกัน ทําไมเราจะเปนคนนอกบัญชีไปได บัญชีมีอยูกับการกระทําของเราอยูแลวเวลานี ้
บัญชีเพื่อความรูแจงเห็นจริง เพื่อความปลดเปลื้องทุกขไปโดยลําดับๆ อยูกับการกระทํา
ของเราซึ่งกระทําอยูทุกวันทุกเวลา เราเองจะเปนผูรับรอง หรือเปนผูประกันตัวของเรา โดย
อาศัยธรรมของพระพุทธเจามาเปนเครื่องมือพิสูจนหรือขุดคน

ทานไดมอบใหแลว  เปนหนาที่ของเราจะเขาสูแนวรบ เมื่อไดอาวุธแลวก็ไมใชหนา
ที่ของผูอื่นใด ที่จะทําหนาที่ในการรบดวยเครื่องมือที่ไดรับมาแลวนั้น ทุกขเพียงไรก็ให
ทราบ ทุกขเพราะความเพียรไมใชทุกขที่ไรประโยชน ไมใชทุกขที่ทรมานอยางการเจ็บไขได
ปวย ซึ่งไมมีประโยชนอะไรสําหรับผูที่ไมพิจารณาใหเปนอรรถเปนธรรม น่ีเราพิจารณาเปน
อรรถเปนธรรมอยูแลว ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย ก็ใหทราบไปในตัววานี้คือสัจธรรม ซึ่งเปน 
“หินลับสติปญญา” ใหคมกลาไปกับความเพียรของเรา

คนมีความเพียร คนมีสติปญญา ยอมจะทราบเรื่องตางๆ ที่ปรากฏขึ้นกับตัวไดเปน
อยางดีมีทุกขสัจ เปนตน เราอยาไปทอถอยในเรื่องความทุกข อยาไปออนใจในเรื่องความ
ทุกข การออนใจในเรื่องความทุกข คือการออนใจตอการประพฤติปฏิบัติ คือความออนใจ
ตอทางดําเนินเพื่อความพนทุกขของตน ซึ่งไมใชของดีเลย

ทุกขมากทุกขนอยในขณะปฏิบัติ เปนหนาที่ของสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร 
หรือกําลังวังชาของเราจะขุดคน เพื่อเห็นความจริงของทุกขทุกดาน จะเกิดในดานใดสวนใด
ของอวัยวะ หรือจะเกิดขึ้นภายในจิต ก็เรียกวา “ทุกข” เชนเดียวกัน สิ่งเหลานี้จะเห็นจริง
เห็นแจงกันดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียรของเราเทานั้น ไมมีอยางอื่นที่จะขุดคนความ
จริงที่มีอยูนี้ใหเห็นไดอยางประจักษใจจนกระทั่งปลอยวางกันได เรียกวา “หมดคดีเกี่ยว
ของกัน” ที่จะพาเราใหหมุนเวียนเกิดตาย ซึ่งเปนเหมือนหลุมถานเพลิงเผามวลสัตว

ครูบาอาจารยที่พาดําเนิน และที่ดําเนินมาแลวมาสอนพวกเรา องคไหนที่ปรากฏชื่อ
ลือนามวาเปนที่เคารพนับถือของประชาชนพระเณรมากๆ รูสึกวาทานจะเปน “พระที่เดน
ตาย” มาแลวดวยกัน ไมใชคอยๆ ทําความเพียรธรรมดา แลวรูขึ้นมาเปนครูเปนอาจารย
ของบรรดาลูกศิษยทั้งหลาย ควรเรียกไดวา “เปนอาจารยเดนตายมาแลว” ดวยกันแทบทั้ง
นั้น

องคทานเองมีแตบาตร บาตรก็มีแตบาตรเปลาๆ ผาสามผืนเปนไตรจีวร คือ 
สบง จีวร สังฆาฏิ และผาอาบน้ําเทานั้น ความที่ไมมีอะไรเปนของของตัว ตองอาศัยคนอื่น



ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
๒๐๑

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๑

๑๘๑

ทุกชิ้นทุกอันเชนนี้ จะหาความสะดวกความสบายมาจากไหน เพราะเรื่องของพระจะตอง
เปนผูสมํ่าเสมอ เปนผูอดผูทน จะหิวกระหาย จะลําบากลําบนแคไหน ตองอดตองทนเต็ม
ความสามารถ ดวยความพากเพียรแหงสมณะ หรือแหง “ศากยบุตร”หรือ“ลูก
ตถาคต” เพื่ออรรถเพื่อธรรมที่ตนมุงหวังเปนสําคัญกวาสิ่งอื่นใด

เวลาทําความเพียรก็ไปทุกขอยูกับความเพียร การแกกิเลส สูกันกับกิเลสประเภท
ตางๆ เพราะกิเลสบางประเภทนั้นผาดโผนมาก เนื่องจากเคยอยูบนหัวใจของเรามานาน 
การที่จะกดเขาลงอยูใตอํานาจนั้นยอมเปนของลําบากไมใชนอย แมเราเองก็ยังไมอยากจะ
ปลดเปลื้องเขาอีกดวย ความรูสึกบางเวลาแทรกขึ้นมาวา “เขาดีอยูแลว” บางวา“เขาก็คือ
เราน่ันเอง” บาง “ความขี้เกียจ” ก็คือเรานั่นเองบาง “เห็นจะไปไมไหว” ก็คือเรานั้นเอง
บาง “พักผอนนอนหลับใหสบาย” ก็คือเรานั่นเองบาง “ทอดธุระเสียบาง” “วาสนานอย
คอยเปนคอยไปเถอะ” ก็คือเราบาง หลายๆ อยางบวกกันเขา แทนที่จะเปนความเพียร
เพื่อแกกิเลส เลยกลายเปนเรื่อง “พอกพูนกิเลส” โดยเจาตัวไมรูตัว  เพราะฉะนั้นในการ
ประกอบความเพียรในทาตางๆ  เชน ในทายืน ทาเดิน ทานั่ง หรือทานอน จึงเปนความ
ลําบากไปตามกัน

คําวา “ทานอน”ไมใชนอนหลับ ทานอนคือทาทําความเพียรของผูปฏิบัติธรรม เชน
เดียวกับทายืน ทาเดิน ทานั่ง นั่นเอง บางจริตนิสัยชอบนอนก็ม ีแตไมหลับ นอนพิจารณา
อยูอยางนั้นเชนเดียวกับนั่งพิจารณา ทานจึงเรียกวา “จริตนิสัยตางกัน” ชอบภาวนาด ี
เวลานอน เวลาน่ัง เวลายืน เวลาเดิน ตางกันอยางนี้ตามจริตนิสัย  และความพากเพียรทุก
ประเภทเปนเรื่องที่จะถอดถอนกิเลส ขุดคนกิเลสออกจากใจของตน จะเปนเรื่องงายๆ 
เบาๆ สบายๆ ไดอยางไร ตองลําบาก เพราะความรักก็เหนียว ความเกลียดก็เหนียว ความ
โกรธก็เหนียว ขึ้นชื่อวา “กิเลส” แลวเหนียวแนน และฝงหยั่งลึกลงถึงขั้วหัวใจนั่นแล

เราจะถอดถอนไดงายๆ เมื่อไร และเคยฝงมากี่กัปกี่กัลป ฝงอยูที่หัวใจของสัตวโลก
นะ การถอดถอนสิ่งที่ฝงจมลึกอยางนี้ตองเปนของยาก เปนภาระอันหนักไมใชนอย เมื่อ
เปนภาระอันหนัก ความทุกขเพราะความเพียรก็ตองมาก ไมวาจะเปนกิเลสประเภทใดก็
ตาม มันออกมาจากรากเหงาเคามูลของมันคือหัวใจ ฝงอยางลึกดวยกันทั้งนั้น เพราะฝงจม
กันมานาน เราตองใชความพยายามเต็มที่เพื่อถอดถอนตัวอุบาทวเหลานี้ออกใหได จะได
เปนบุคคลสิ้นเคราะหสิ้นกรรมเสียท ีไมเปนคนอุบาทวโดนแตทุกขถายเดียวตลอดไป
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แตการกลาวดังนี้อยาคาดคะเนหรือสําคัญเอาวา “เรานี้ยิ่งลึกกวาเพื่อน” นี่ก็จะยิ่ง
เปนการจมลงไปอีกดวยอุบายของกิเลสหลอกเรา

นี่เราพูดถึงความเพียร หรือความทุกขความลําบากของครูของอาจารย ที่ทานมา
แนะนําสั่งสอนใหเรา ทานตองใชความอุตสาหพยายาม จนกระทั่งไดเหตุไดผลจากการ
ประพฤติปฏิบัติ เรียกวา “มีตนทุนขึ้นมาภายในจิตใจ” ใจก็ตั้งหลักได สติปญญาก็พอคิด
อานไตรตรองได

ตอนนั้นแหละเปนตอนที่เพลิน เพลินตอการถอดถอนกิเลสทุกประเภท ไมมีการทอ
ถอยออนใจ มุงหนามุงตาที่จะถอดถอนใหหมด จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจเลย ทีนี้
ความเพียรก็เกง ไมวาทาไหนเกงทั้งนั้น อุตสาหพยายามพากเพียร ความคิดใครครวญ
ตางๆ  ละเอียดลออไปตามๆ กัน หรือ “สุขุมไปตามๆ กัน” เพราะธรรมรวมตัวเขาแลวมี
กําลังดวยกัน ศรัทธาก็รวม วิริยะก็รวม รวมไปในจุดเดียวกัน  “พละ ๕” รวมอยูในนั้น  
“อิทธิบาท ๔” รวมลงไปภายในจิตที่เคยเต็มไปดวยกิเลสทั้งหลาย

แมจะยากก็เถิด !  อารมณคําวา “ยาก” ก็คอยหมดไปเมื่อปรากฏผลขึ้นภายในที่
เรียกวา “ตนทุน” น้ันแลว ยากก็เหมือนไมยาก แตกอนเรายังไมมีตนทุน คาดวยกําปนมัน
ก็ลําบากอยูบาง พอมีเครื่องมือมีตนทุนบางแลว ถึงจะลําบากก็เหมือนไมลําบาก เพราะ
ความพอใจ สติปญญามีพอตอสู ความพากเพียรไมถอยหลังไมลดละ จิตใจก็มีความเจริญ
รุงเรืองขึ้นโดยลําดับๆ เปนความสงาผาเผยขึ้นที่ดวงใจดวงที่เคยอับเฉามาเปนเวลานานนั้น
แล นี่คือผลที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติดวยความทุกขยากลําบาก ดวยความเพียรทาตางๆ จิต
โลงดวยความสงบเย็น พูดถึงความสงบก็สงบ คือสงบจิต ไมใชสงบแบบคนสิ้นทา สงบ
อยางเยือกเย็น เวลาถึงกาลปญญาจะออกพิจารณาคนควาก็เต็มเม็ดเต็มหนวย สูไมถอย  
กลางคืนกลางวันเต็มไปดวยความพากเพียร ความลําบากลําบนดวยปจจัยสี่ไมสนใจ  ขอให
ไดประกอบความพากเพียรเต็มสติกําลังความสามารถ เปนที่พอใจของนักปฏิบัติเพื่อหวังรู
ธรรม  ผูหวังรูแจงเห็นจริงในธรรมโดยถายเดียวเทานั้น

ผลสุดทายจิตที่เคยมืดดําก็เปดเผยตัวออกมา ใหเห็นเปนความสวางกระจางแจง
เปนความอัศจรรย ! อุบายสติปญญาที่เคยมืดมิดปดตาคิดอะไรไมออก ก็กลายเปนสติ
ปญญาที่หมุนตัวออกมาดวยลวดลายแหงความเฉลียวฉลาด ทันกับเหตุการณของกิเลสที่
แสดงตัวออกมาทุกแงทุกมุม
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เมื่อสติปญญาเขาขั้นนี้แลว กิเลสที่เคยสั่งสมตัว สั่งสมกําลังมานั้น ก็ลดนอยลงไป
โดยลําดับๆ จนสามารถพูดไดวากิเลสไมมีทางสั่งสมตัวได แมแตกิเลสที่มีอยูก็ถูกทําลายไป
โดยลําดับดวยสติปญญาขุดคน ไมมีวันมีคืน มีปมีเดือน มีอิริยาบถใดๆ เปนอุปสรรคกีด
ขวางความเพียร มีแตธาตุแหงความเพียรไปทั้งวันทั้งคืน  นี่หมายถึงสติปญญาหมุนตัวอยู
ตลอดเวลาไมวาอิริยาบถใดๆ

ยิ่งเห็นชัดเจน จิตยิ่งเดน เหนือกิเลสขึ้นมาเปนลําดับๆ เพราะฉะนั้นคําวา “ไมยอม
แพกิเลสนี้” ทําไมจะพูดไมได ! เมื่อเห็นประจักษใจในกําลังของตัววาเปนผูสามารถแค
ไหนอยูแลว

สติปญญาที่ออกตระเวนคนควาหากิเลสนั้นหมุนรอบตัวอยูตลอดเวลา กิเลสตัวไหน
จะสามารถออกมาเพนพานกลาหาญตอสติปญญาประเภทนี้ก็ออกมา ตองโดนดีกับสติ
ปญญาชนิดสะบั้นหั่นแหลกแตกกระจายไมสงสัย นอกจากจะหลบซอนตัว แมหลบซอนก็
ตองตามขุดคนกันไมหยุดหยอนอยูนั่นแล  เพราะถึงคราวธรรมะไดทีแลว นี่แหละที่ทานวา 
“สติปญญาอัตโนมัติ” หรือ “มหาสต ิ มหาปญญา” ตองทํางานขุดคนไมหยุดไมถอย
อยางนี้แล

เวลาไปเจอกับกิเลสชนิดใดเขาแลว นั่นถือวาเจอขาศึกเขาแลว และพัลวันหรือ
ตะลุมบอนกันเลยจนเห็นเหตุเห็นผล จนกระทั่งถึงความปลอยวาง หรือละกิเลสประเภทนั้น
ได เมื่อหมดประเภทนี้แลวก็เหมือนไมมีอะไรปรากฏ แตสติปญญาขั้นนี้จะไมมีหยุดไมมี
ถอย จะคุยเขี่ยขุดคนอยูอยางนั้น มันอยูที่ตรงไหนขุดคนหาสาเหต ุ เสาะทานั้นแสวงทานี ้
ขุดคนไปมาจนเจอ พอปรากฏตัวกิเลสขึ้นมาปบ จับเงื่อนนั้นปุบ ตามเขาไปคนควาเขาไป
ทันทีจนไดเหตุไดผลแลวปลอยวาง

นี่การแกกิเลสขั้นนี ้ตองแกไปเปนลําดับๆ เชนนี้กอน จนกระทั่งกิเลสมันรวมตัว ที่
เคยพูดเสมอวา “อวิชชา” นั่นนะรวมตัว ธรรมชาตินั้นตองผานการขุดคนภายในจิต  
ขุดคนเฉพาะจิต เมื่อไดที่แลว เวลาถอนก็ถอนพรวดเดียวไมมีเหลือเลย สวนกิ่งกานของ
มันนั้น ตองไดตัดกานนั้นกิ่งนี้เรื่อยไป สาขาไหนที่ออกมากนอย เล็กโตขนาดไหน ตัดดวย
ปญญา ๆ ขาดลงไป ๆ ผลสุดทายก็ยังเหลือ  “หัวตอ” ถอดหัวตอถอนหัวตอนี้ยากแสน
ยาก แตถอนเพียงครั้งเดียวเทานั้น คือพรวดเดียวหมด ! ก็ไมมีอะไรเหลือแลว ! สิ้นวัฏ
จักรสิ้นที่จิต พนที่จิต บริสุทธิ์ที่จิต หมดปญหาเกิดตายทั้งมวลที่จิตนี่แล
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นี่แหละความทุกขความลําบากในการประกอบความเพียรมามากนอย เราจะไมเห็น
คุณคาอยางไรเลา เมื่อกองทุกขทั้งมวลมากนอยซึ่งทับอยูบนหัวใจ ไดทลายลงไปหมดดวย
อํานาจแหงความเพียรที่วา ทุกขๆ ยากๆ ลําบากของเรานั้นคุมคา ! ตายก็ตายไปเถอะตาย
ดวยความทุกขเพราะความเพียร ไมเสียดายชีวิต เพราะไดเห็นคุณคา หรือไดเห็นผลของ
ความเพียรเปนอยางไรบางประจักษกับจิตของตนเองแลว

ฉะนั้นการบําเพ็ญเพียร ตองเปนผูไมทอถอย มีอะไรพิจารณากันภายในจิตใจ มืด
เราก็ทราบวามืด จิตไมเคยมืด ความรูจริงๆ ไมปดตัวเอง ทุกขขนาดไหนก็ทราบวาทุกข  
สุขขนาดไหนก็ทราบ มืดก็ทราบวามืด สวางก็ทราบวาสวาง หนักเบาแคไหน ผูรับรู รับรูอยู
ตลอดเวลา ไมยอมอาภัพกับสิ่งใดทั้งหมด ไมปดกั้นตัวเองเลย ผูนี้คือผูรับรูอยูตลอดเวลา  
แมจะถูกกิเลสรุมลอมอยูขนาดไหน ความรูอันนี้จะรูเดนอยูเสมอ รูตัวเองอยูเสมอ สมกับ
ชื่อวา “ผูรูคือจิต”

นี่แหละจะเอาผูนี้แหละใหพนจากสิ่งเกี่ยวของหรือสิ่งพัวพันทั้งหลาย มาเปนอิสระ
ภายในตนเอง เหลือแตความรูลวนๆ น้ี จึงตองไดพิจารณาแกไขกันเต็มกําลัง  ยากงาย
ลําบากเพียงไรก็ตองทํา เพราะสิ่งเหลานั้นเปนภัยตอเรา ไมมีชิ้นสวนที่ปราชญทั้งหลายนา
จะยกยองกันบางเลย! เรารูเห็นมันวาเปนตัวทุกขประจักษใจ ถาไมถอดถอนพิษภัยออก
จากจิตใจแลว เราก็ไมมีทางกาวเดินออกจากทุกขไดเลย เชนเดียวกับการถอนหัวหนาม
ออกจากเทาเรานั่นแล

การถอดถอนหัวหนามออกจากเทา ถาเราถือวาเจ็บปวดมากไมกลาถอน น่ันแหละ
คือเทาจะเสียหมด เพราะหนามฝงจมอยูที่นั่น เปนตนเหตุสําคัญที่จะทําใหเทาเรากําเริบ
มากถึงกับเสียไปหมด เพราะฉะนั้นโดยทางเหตุผลแลว จะทุกขลําบากขนาดไหน ตองถอน
หัวหนามออกจากเทาจนได ไมถอนหนามนั้นออกเสียเปนไปไมได เทาจะกําเริบใหญ และ
จะทําใหอวัยวะสวนอื่นเสียไปดวยมากมาย ฉะนั้นแมจะทุกขขนาดไหน ก็ตองถอนออกให
ไดโดยถายเดียว

การบําเพ็ญเพียรเพื่อถอดถอนหนาม คือกิเลสเปนเครื่องเสียดแทงจิตใจอยูตลอด
เวลา ถาไมถอนมันเสียจะเปนอยางไร? การถอนหัวหนามคือกิเลสดวยความเพียร จะทุกข
ยากลําบากขนาดไหนก็ตองทําโดยเหตุผล ตายก็ตองยอม เพื่อใหหนามนี้ออกจากจิตใจ จะ
ไมตองเสียดแทงกันไปนานตลอดกัปนับไมจบสิ้นได!

พูดถึงกิเลส มีอยูทุกแหงหนในบรรดาสัตวบุคคล มีอยูรอบตัวของเรามากมายไมมี
เวลาบกพรองเบาบางลงบางเลย แตหาไดทราบไมวานั่นคือกิเลสทั้งมวล เวลาพิจารณาแลว
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ถึงไดรูวามันมีอยูรอบตัวเรา และกวาดเขามาหาตัวเราทุกวันเวลา ไมมีคําวา “หนัก” วา 
“พอแลว” เลย มันติดรูป ติดเสียง ติดกลิ่น ติดรส ติดสมบัติพัสถานตางๆ มากตอมากจน
กลายเปนกิเลสไปหมด เพราะจิตพาใหเปน สิ่งเหลานั้นเขาไมเปนกิเลส แตจิตไปติดกับ
ส่ิงใด เราก็ถือวาสิ่งนั้นเปนกิเลส จําตองพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามสิ่งนั้น เพื่อจิตจะได
หายสงสัยและถอนตัวเขามาสวนแคบ และพิจารณางายเขา จนสุดทายก็มาอยูที่ในธาตุขันธ
ของเรานี่แหละ!

กิเลสคือความรักความสงวนตัวนี่สําคัญมาก ไมมีอันใดจะเหนือความรักตัวสงวน
ตัวไปได เมื่อกิเลสประเภทนี้ไมมีที่เกาะแลว จึงตองยอนกลับเขามารวมตัวอยูในใจดวง
เดียว มันตองไดใชสติปญญาขับไลกันที่ตรงนี้ ไลตรงนี้ไลยากหนอย ยากก็ไล เพราะแมตัว
จัญไรเขามารวมที่นี ่ ก็มาเปนกิเลสอยูที่นี่เหมือนกันกับเวลาซานอยูขางนอก เปนเสี้ยนเปน
หนามทิ่มแทงเหมือนกัน เปนพิษเปนภัยเหมือนกัน ตองไลใหออกดวยการพิจารณาเรื่อง
ธาตุขันธ แยกแยะออกดูใหเห็นตามความเปนจริงทุกแงทุกมุม พิจารณาแลวพิจารณาอีก 
จนเปนพื้นเพของจิตไดอยางมั่นคงและชัดเจนวา “สักแตวาธาตุ สักแตวาขันธ เทานั้น”!

เมื่อพิจารณาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวมันเปนเชนนั้น  “มันสักแตวา.ๆ” เมื่อ
พิจารณาถึงขั้น  “สักแตวาแลว” จะไปยึดมั่นถือมั่นไดอยางไร! เพราะปญญาหวานลอมไป
หมด ปญญาชําระไปหมด ชะลางไปหมด มลทินคือกิเลสที่ไปติดพันอยูกับใจ ความสําคัญ
มั่นหมายตางๆ ที่เกี่ยวของติดพันอยูที่ตรงไหน สติปญญาชะลางไปหมด ปลดเปลื้องไป
โดยลําดับๆ สุดทายก็รูขึ้นมาอยางชัดเจน “สวากขาตธรรมทั้งปวง ก็เปนธรรมที่ซึ้งใจ
สุดสวน  ใจไมยึดมั่นถือมั่นในธรรมและสิ่งใด”

รูปก็สักแตวารูป ไมวาอาการใดที่เปนอยูในรางกายเราที่ใหนามวา “รูป” ก็สัก
แตวาเทานั้น ไมยิ่งกวานั้นไป จะยิ่งไปไดอยางไรเมื่อจิตไมสงเสริมใหมันยิ่ง ความจริงจิต
เปนผูสงเสริม จิตเปนผูกดถวงตัวเองตางหาก เมื่อสติปญญาพิจารณารูตามหลักความ
จริงแลว ทุกสิ่งทุกอยางก็จริงของมันเอง  “สักแตวา” นั่น! เมื่อ “สักแตวา” แลว จิตไม
เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคุณคามีราคายิ่งกวาตนพอจะไปหลงยึดถือ จิตก็หายกังวล รูปก็สัก
แตวา ถึงยังเปนอยูก็สักแตวา ตายไปแลวก็สักแตวาความเปลี่ยนแปรสภาพของมันเทานั้น

เวทนาเกิดขึ้นมาก็สักแตวา เมื่อสลายลงไปก็สักแตวา ตามสภาพของมันและตาม
สภาพของทุกอาการ ๆ ปญหาทั้งปวงในขันธในจิตก็หมดไปโดยลําดับ



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๒๐๖

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๖

๑๘๖

สุดทายจิตที่มีความรักความสงวนดวยอํานาจแหงกิเลสประเภทหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญที่เกาะอยูในนั้น ก็พิจารณาลงไป ซึ่งเรียกวา “จิตตานุปสสนา” คือความเห็น
แจงในจิตและอาการของจิตทุกอาการวา “สักแตวาจิต” คือเปนสภาพหนึ่งๆ เชนเดียว
กับสภาวธรรมทั้งหลาย ไมถือจิตเปนตน ไมสําคัญจิตวาเปนตน ถาถือจิตวาเปนตนเปน
ของตนจะพิจารณาไมได เพราะความรักความสงวนความหึงหวง กลัววาจิตจะเปนอะไร
ตออะไรไปเสีย แลวกลายเปนกําแพงกั้นไว จึงตองพิจารณาตามที่ทานวา “จิตตานุปสส
นา” พิจารณาลงไปใหเห็น  “สักแตวาจิต” คิดก็สักแตวาคิด ปรุงขึ้นมาดีชั่วก็สักแตวา
ปรุง แลวก็ดับไป ๆ สักแตวา ๆ จนถึงรากฐานของ “จิตอวิชชา”

รากฐานของ “จิตอวิชชา” คืออะไร? คือกิเลสชนิดละเอียดสุดอยูภายในจิต 
ไมพิจารณาจิตนั้นไมได  จิตจะสงวนจิตไว  แลวพิจารณากิเลสประเภทนี้ตางหากนั้น 
ยอมหาทางไมได! เพราะกิเลสประเภทสงวนตัวมันหลบอยูในอุโมงค คือจิตนี้แหละ! 
จะเสียดายอุโมงคอยูไมได ถาโจรเขาไปอาศัยอยูในอุโมงคนี้เราจะเสียดายอุโมงคไมได 
ตองระเบิดหมดทั้งอุโมงคนั่นนะ  ใหมันแตกทลายกลายเปนชิ้นสวนไปหมด นี่ก็เหมือน
กัน ระเบิดดวยสติปญญาใหหมดเลยที่ตรง “อุโมงค คือจิตอวิชชา” นี้ใหสิ้นซากไป

เอา ถาจิตเปนจิตจริง ทนตอการพิสูจน ทนตอความจริงจริงๆ จิตจะไมฉิบหาย  
จะฉิบหายไปแตสิ่งที่เปนสมมุติเทานั้น! ธรรมชาติตัวจริงของจิตแทๆ จะไมฉิบหาย 
และอะไรจะเปน “วิมุตติ”? ถาจิตสามารถเปนวิมุตติได ทนตอการพิสูจน ทนตอการ
พิจารณาทุกอยางได ก็ใหจิตรูตัวเอง จิตนั้นจะยังคงเหลืออยู

อันใดที่ไมทนตอการพิจารณา อันใดที่เปนสิ่งจอมปลอม ก็จะสลายตัวของมันไป จง
พิจารณาลงที่จิต  ดีชั่วเกิดขึ้นก็แตเพียงแย็บๆๆ  อยูภายในจิต ดับไปก็ดับที่จิต คนลงไป
พิจารณาลงไป เอาจิตเปนสนามรบ

เราเอาเสียง เอากลิ่น เอารส เปนสนามรบ พิจารณาดวยปญญา ผานเขามาถึงขั้น
เอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนสนามรบ พิจารณาจนรูแจงเห็นจริงแลวปลอย
วาง ๆ ปลอยวางไปตามเปนจริง

อาว!ที่นี่กิเลสมันไมมีที่ซอนก็วิ่งเขาไปอยูในจิต ตองเอาจิตเปนสนามรบอีก ฟาด
ฟนกันดวยปญญาสะบั้นหั่นแหลกลงไปเปนลําดับๆ โดยไมมีขอแมขอยกเวนวาจะควร
สงวนอะไรไวเลย อันใดที่ปรากฏจะพิจารณาฟาดฟนใหอันนั้นแหลกไปหมด ใหรูเขาใจไป
หมด นั่น!



ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
๒๐๗

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๗

๑๘๗

สุดทายกิเลสก็ทนตัวอยูไมได กระจายออกไป นั่น ! ของจอมปลอมตองสลายตัวไป 
ของจริงอันดั้งเดิมแทไดแกจิต ก็เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแทนทีท่ี่กิเลสหายไป หา
ความสลายหาความฉิบหายไปไมมีเลย นี้แลคือความประเสริฐแท เราชนะเพื่ออันนี้  
ธรรมชาติแทไมตายไมฉิบหาย ถึงจะถูกพิจารณาขนาดไหนก็ตาม แตสติปญญาจะฟาด
ฟนจิตใหแหลกละเอียดจนฉิบหายไปหมดนั้นเปนไปไมได นั่น

สุดทายจิตก็บริสุทธิ์ไดดวยปญญา  พอจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลว  ปญญาก็หมดหนาที่ไป
เอง หรือหมดภาระหนาที่ของตนไปเองตามหลักธรรมชาติของสติปญญา พอจิตบริสุทธิ์
เต็มที่แลวปญญาก็หมดหนาที่ไปเอง หนาที่ของตนไปเอง ตามหลักธรรมชาติของสติปญญา
ที่เปนสมมุติฝายแกกิเลสทั้งมวล นอกจากเราจะนําไปใชบางกาลบางเวลาในแงธรรมตางๆ 
หรือธุระหนาที่ตางๆ เทานั้น

ที่จะนํามาแก มาทําลายกิเลส ถอดถอนกิเลสดวยปญญาดังที่ไดทํามาแลวนั้น ไมมี
กิเลสจะใหแกใหถอน สติปญญาจะถอนอะไร ตางอันตางหมดหนาที่ของตัวไปเองโดย
อัตโนมัติหรือธรรมชาติ

สิ่งที่ยังเหลืออยู เหนือสัจธรรมทั้งสี่ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ก็ไดแกความ
บริสุทธิ์ คือผูรูลวนๆ ผูนี้แลเปนผูพนจากสมมุติโดยประการทั้งปวง พนจากกิเลสโดย
ประการทั้งปวง ทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์ที่ทานเรียกวา“วิมุตติ” เราจะไปหา “วิมุตติ”ที่
ไหน? ความหลุดพนอยูที่ไหน? ก็มันติดของอยูที่ไหน? เมื่อพนจากความติดของแลว มัน
ก็เปนความหลุดพนที่เรียกวา “วิมุตติ” เทานั้นเอง การแสดงธรรมจึงยุติเพียงเทานี ้ ไมมี
ความรูความสามารถแสดงใหยิ่งกวานี้ได





ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๘ 

๑๘๘

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

จิตผองใส คือ อวิชชา 
     
 ปกติจิตเปนสิ่งที่ผองใส และพรอมที่จะสัมผัสสัมพันธกับทุกสิ่งทุกอยางอยูเสมอ 
สภาพทั้งหลายเปน “ไตรลักษณ” ตกอยูในกฎแหง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยกันทั้งนั้นไม
มีเวน แตธรรมชาติของจิตที่แทจริงนั้นไมไดอยูในกฎนี้ เทาที่จิตเปนไปตามกฎของ “อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา ” ก็เพราะสิ่งที่เปนไตรลักษณ คือสิ่งที่หมุนเวียนเขาไปเกี่ยวของกับจิต จิตจึง
หมุนเวียนไปตามเขา แตหมุนเวียนไปดวยธรรมชาติที่ไมแตกไมสลาย  หมุนไปตามสิ่งที่มี
อํานาจใหหมุนไป แตที่เปนอํานาจของจิตอยูโดยหลักธรรมชาตินั้น คือ “รูและไมตาย” 
ความไมตายนี้แลเปนสิ่งที่เหนือความแตก ความไมแตกสลายนี้แลเปนสิ่งที่เหนือกฎไตร
ลักษณและ “หลักสากลนิยม” ทั้งหลาย แตที่ไมทราบก็เพราะธรรมชาติที่เปนสมมุติเขาไป
เกี่ยวของรุมลอมจิตเสียหมด จิตจึงกลมกลืนกับเรื่องเหลานี้ไปเสีย 
 ที่เราไมทราบวาการเกิดตายเปนของมีมาดั้งเดิมประจําจิตที่มีกิเลสเปนเชื้อ ก็เพราะ
ความไมทราบเปนเรื่องของกิเลส ความเกิดตายเปนเรื่องของกิเลส เรื่องเราจริงๆ เร่ืองเรา
ลวนๆ คือเรื่องจิตลวนๆ ไมมีอํานาจเปนตัวของตัวเองได อาศัยของจอมปลอมมาเปนตัว
ของตัวเรื่อยมา การแสดงออกของจิตจึงไมตรงตามความจริง มีการแสดงออกตางๆ ตาม
กลมารยาของกิเลส เชนทําใหกลัว ทําใหสะทกสะทาน กลัวจะเปนกลัวจะตาย กลัวอะไร
กลัวไปหมด แมทุกขนอยทุกขใหญอะไรมาปรากฏก็กลัว อะไรกระทบกระเทือนไมไดเลยมี
แตกลัว ผลที่สุดในจิตจึงเต็มไปดวยความหวาดความกลัวไปเสียสิ้น นั่น! ทั้งๆ ที่เรื่องความ
หวาดความกลัวเหลานี้ไมใชเรื่องของจิตโดยตรงเลย  แตก็ทําใหจิตหวั่นไหวไปตามจนได 
 เราจะเห็นไดเวลาที่จิตชําระจนบริสุทธิ์ลวน ๆ แลว ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของไดแลว 
จะไมปรากฏเลยวาจิตนี้กลัว กลาก็ไมปรากฏ กลัวก็ไมปรากฏ ปรากฏแตธรรมชาติของตัว
เองอยูโดยลําพังหรือโดยหลักธรรมชาติตลอดเวลา “อกาลิโก” เทานั้น นี้เปนจิตแท จิตแท
นี้ตองเปน “ความบริสุทธิ”์ หรือ “สอุปาทิเสสนิพพาน” ของพระอรหันตทานเทานั้น  นอก
จากนี้ไมอาจเรียก “จิตแท” อยางเต็มปากเต็มใจได สําหรับผูแสดงกระดากใจไมอาจเรียก
ได 

๒๐๙

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

จิตผ่องใส คือ อวิชชา



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๙ 

๑๘๙

 “จิตดั้งเดิม” หมายถึงจิตดั้งเดิมแหง “วัฏฏะ” ของจิตที่เปนอยูนี่ ซึ่งหมุนไปเวียน
มา ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนไวในหลักธรรมวา “ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย จิตเดิมแทผองใส”  
นั่น! “แตอาศัยความคละเคลาของกิเลสหรือกิเลสจรมา จึงทําใหจิตเศราหมอง”  ทานวา 
 “จิตเดิมแท” นั้นหมายถึงเดิมแทของสมมุติตางหาก ไมไดหมายถึงความเดิมแท
ของความบริสุทธิ์ เวลาทานแยกออกมา “ปภสฺสรมิทํ จิตฺต ํภิกฺขเว” “ปภสฺสร” หมายถึง 
ประภัสสร คือความผองใส ไมไดหมายถึงความบริสุทธิ์ นี่หลักเกณฑของทานพูดถูกตองหา
ที่แยงไมไดเลย ถาวาจิตเดิมเปนจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะมีที่คานกันวา “ถาบริสุทธิ์แลวมาเกิด
ทําไม?” นั่น แนะ! 
 ทานผูชําระจิตบริสุทธิ์แลวทานไมไดมาเกิดอีก ถาจิตบริสุทธิ์แลวชําระกันทําไม มัน
มีที่แยงกันตรงนี้ จะชําระเพื่ออะไร? ถาจิตผองใสก็ชําระ เพราะความผองใสนั้นแลคือตัว 
“อวิชชา” แทไมใชอื่นใด ผูปฏิบัติจะทราบประจักษใจของตนในขณะที่จิตไดผานจากความ
ผองใสนี้ไปแลวเขาถึง “วิมุตติจิต” ความผองใสนี้จะไมปรากฏตัวเลย นั่น! ทราบไดตรงนี้
อยางประจักษกับผูปฏิบัติ และคานกันไดก็คานกันตรงนี้ เพราะความจริงนั้นจะตองจริงกับ
ใจของบุคคล เมื่อใครทราบใครรูก็ตองพูดไดเต็มปากทีเดียว 
 ฉะนั้นจิตของพวกเรากําลังตกอยูในวงลอม ทําใหหวาดใหกลัว ใหรักใหชัง ใหเปน
ทุกสิ่งทุกอยางชื่อวาเปนอาการของสมมุติ เปนอาการของกิเลสโดยสิ้นเชิง  ตัวเราเองไมได
พลังจิตเปนของตนเอง  มีแตพลังของกิเลสตัณหาอาสวะ มันผลักมันดันอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน 
เดิน นั่ง นอน แลวเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหน  เมื่อธรรมชาตินี้ซึ่งเปนของ
แปรสภาพอยูตลอดเวลา  ยังมายั่วยุจิตใหเปนไปตามอีกดวยโดยที่เราไมรูสึก 
 โลกนี้จะหาความสุขที่ไหน หาไมได  ถาไมไดถอดถอนธรรมชาติเหลานี้ออกจากจิต
ใจโดยสิ้นเชิงเสียเมื่อไร จะหาความทรงตัวอยูอยางสบายหายหวงไมไดเลย จะตองกระดิก
พลิกแพลงหรือตองเอนโนนเอนนี้ ตามสิ่งที่มาเกี่ยวของยั่วยวนมากนอย ฉะนั้นทานจึงสอน
ใหชําระจิต ซึ่งเปนการชําระความทุกขทรมานของตนนั้นแล 
 ไมมีผูใดที่จะหยั่งถึงหลักความจริงไดอยางแทจริงดั่งพระพุทธเจา มีพระองคเดียวที่
เรียกวา “สยัมภ”ู โดยไมตองไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูหนึ่งผูใดเลย ในการแกกิเลส
ออกจากพระทัยของพระองค ทรงทําหนาที่ทั้งเปนนักศึกษาทั้งเปนครูไปในตัวลําพังพระ
องคเดียว จนไดตรัสรูถึงขั้น “ยอดธรรม ยอดคน ยอดศาสดา” 
 สวนทางสมาธิดานความสงบนั้น ทานคงไดศึกษาอบรมมาบางเหมือนกันกับดาบส
ทั้งสอง ไมปฏิเสธ แตนั่นไมใชทางถอดถอนถึงความเปน “สัพพัญู” ได เวลาจะเปน 
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“สัพพัญู” ก็เสด็จออกจากดาบสทั้งสองไปบําเพ็ญลําพังพระองคเดียว และทรงรูเองเห็น
เองโดยไมมีครูสั่งสอนเลย แลวนําธรรมนั้นมาสั่งสอนโลก พอไดรูบุญรูบาป รูนรกสวรรค 
ตลอดนิพพานมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ หากไมมีใครมาสั่งสอนเลย สัตวโลกก็จะแบกแตกอง
เพลิงเต็มหัวใจไมมีวันเวลาปลอยวางไดเลย เมื่อเปนเชนนี้ควรจะเห็นคุณคาแหงธรรมที่
ทานนํามาสอนโลกไดโดยยาก ไมมีใครในโลกสามารถทําไดอยางทานเลย 
 เวลานี้อะไรเปนเครื่องหุมหอจิตใจ หาความ “ผองใส” และ “ความบริสุทธิ”์ ไมได  
ทั้งๆ ที่เราตองการหาความบริสุทธิ์ดวยกันทุกคน อะไรเปนเครื่องปดบังอยูเวลานี?้ ถาพูด
ตามหลักธรรมชาติแลว ก็มีขันธหาเปนที่หนึ่ง สวน “จิตอวิชชา” นั้นยกไวกอน เอาแตที่
เดนๆ คือขันธหานั้นเปนที่หนึ่ง และที่เปนสหายกันนั้นก็คือรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส 
ซึ่งติดตอสื่อสารกันกับตา หู จมูก ลิ้น กาย และเขาไปประสานกับใจ จากนั้นก็เปน “ความ
สําคัญ” ขึ้นมาอยางนั้นอยางนี้จากรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส แลวนําเอาอารมณที่ผาน
ไปแลวนั้นแล เขามาผูกมัดวุนวาย หรือมาหุมหอตัวเองใหมืดมิดปดตาไปดวยความรัก 
ความชัง ความเกลียด ความโกรธ และอะไรๆ เต็มไปหมด ซึ่งไดมาจากสิ่งดังกลาวทั้งนั้น 
 สวนที่ฝงอยูลึกก็คือขันธของเรานี้ เราถือวาเปนตัวเปนตนของเรามาตั้งแตดึกดํา
บรรพกาลไหนๆ ทุกชาติทุกภาษา แมจะเปนสัตวก็ตองถือวาเรานี้เปนของเรา นี้เปนสัตว 
เปนตัวของสัตว เปนตัวของเรา จะเปนกายทิพย รางกายทิพยก็เปนตัวของเรา จะเปนเปรต 
เปนผีเปนอะไรก็ตามเถอะ สิ่งที่อาศัยอยูรางหยาบรางละเอียด ตองถือวาเปนเราเปนของ
เราดวยกันทั้งนั้น จนกระทั่งที่มาเปนมนุษยที่รูจักดีรูจักชั่วบางแลว ก็ยังตองถือวา “นี้เปน
เราเปนของเรา” ในขันธหา รูปก็เปนเรา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เปนเราเปนของ
เรา เหลานี้ยังฝงอยูอยางลึกลับ 
 ฉะนั้นทานจึงสอนใหพิจารณา การพิจารณาก็เพื่อจะใหรูชัดเจนตามความจริงของ
มัน แลวถอนความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดวาตน เพื่อความเปนอิสระนั่นเองไมใชเพื่ออะไร 
ตามปกติของเขาแลวจะพิจารณาเขาทําไม? รูปก็เปนรูป เสียงเปนเสียง กลิ่นเปนกลิ่น รสก็
เปนรส เครื่องสัมผัสตางๆ เปนธรรมชาติของเขาอยูดั้งเดิม เขาไมไดวาเขาเปนขาศึกอะไร
ตอเราเลย ไปพิจารณาเขาทําไม? 
 การพิจารณาก็เพื่อใหทราบความจริงของสิ่งนั้นๆ ตามความเปนจริงของเขา แลว
ทราบความลุมหลงของตนดวยการพิจารณานี้ และถอนตัวเขามาดวยความรู การที่จิตเขา
ไปจับจองยึดขันธวาเปนตนเปนของตน ก็เพราะความลุมหลงนั่นเอง 
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 เมื่อพิจารณาเขาใจวาสิ่งนั้นเปนอะไรอยางชัดเจนแลว จิตก็ถอนตัวเขามาดวยความ
รูความเขาใจดวยปญญา หมดกังวลกับสิ่งเหลานั้น การพิจารณาอันใดที่เดนชัดในบรรดา
ขันธหานี้ ไมตองไปสําคัญมั่นหมาย คือคาดคะเนวาเราไมไดพิจารณาขันธหาโดยทั่วถึง คือ
ทุกขันธไปโดยลําดับ ไมตองไปทําความสําคัญ ขอแตวาขันธใดเปนที่เดนชัดซึ่งควร
พิจารณาในเวลาน้ัน และเหมาะสมกับจริตนิสัยของเรา ก็ใหพิจารณาคนควาในขันธนั้นให
ชัดเจน เชน รูปขันธ เปนตน 
 ในรูปขันธ มีอาการใดเดนในความรูสึกของเรา ที่เกิดความสนใจอยากจะพิจารณา
มากกวาอาการอื่นๆ เราพึงจับจุดนั้น กําหนดพิจารณาใหเห็นความจริงของมันวา “ทุกฺขํ 
คืออะไร?” 
 ตามหลักธรรมทานกลาวไววา “ทุกฺขํ” คือความทนไมได มันไมคอยสนิทใจเราซึ่ง
เปนคนมีนิสัยหยาบ จึงชอบแปลแบบลางเนื้อชอบลางยาเปนสวนมากวา “ทุกฺขํ คือความ
บีบบังคับอยูตลอดเวลานี้แล” น่ีเหมาะกับใจเราท่ีหยาบมาก ดังธรรมบทวา  “ยมฺปจฺฉํ น 
ลภติ ตมฺป ทุกฺขํ” นี้ตรงกับคําที่วานี้ คือปรารถนาสิ่งใดไมไดสมใจก็เปนทุกข เปนทุกขคือ
อะไร? ก็คือบีบคั้นตัวเองนั้นแล หรือเกิดความไมสบายนั่นแลว ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้น
ก็ไมสบาย ปรารถนาสิ่งใดแมไดแลว แตสิ่งนั้นพลัดพรากจากไปเสียก็เปนความทุกขขึ้นมา 
ความทุกขอันนี้เขากันไดกับคําวา “มันบีบบังคับ” ความบีบบังคับนั้นแลคือความทุกข
ความทนไมได เมื่อทนไมไดก็เปนไปตามเรื่องของเขา ไปยุงกับเขาทําไม! ความจริงจะเปน
ขันธใดหรือไตรลักษณใดก็ตาม ใจของเราไปยึดไปถือเขาตางหาก จึงตองมาพิจารณาใหชัด
เจนในขันธ 

รูปขันธ อาการใดดูใหเห็นชัดเจน ถายังไมทราบชัดใน “ปฏิกูล” ซึ่งมีอยูในรูปขันธ
ของเรา ก็ใหดูปาชาในตัวของเรานี้ใหเห็นชัดเจน คําวา “เยี่ยมปาชา” ใหเยี่ยมที่นี ่แมเยี่ยม
ปาชานอกก็เพื่อนอมเขามาสูปาชาในตัวของเรา “ปาชานอก” คนตายในครั้งพุทธกาล มัน
ปาชาผีดิบทิ้งเกลื่อน ไมคอยจะเผาจะฝงกันเหมือนอยางทุกวันนี้ ทานจึงสอนใหพระไป
เยี่ยมปาชา ที่ตายเกาตายใหมเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดในบริเวณนั้น เวลาเขาใหเขาทางทิศ
นั้นทิศนี้ ทานก็สอนไวโดยละเอียดถี่ถวน ดวยความฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจาผูเปน 
“สยัมภ”ู หรือ “ผูเปนศาสดาของโลก” ทานสอนใหไปทางเหนือลม ไมใหไปทางใตลม จะ
เปนอันตรายตอสุขภาพ เพราะกลิ่นซากศพที่ตายเกาตายใหมนั้นๆ 

เมื่อไปเจอซากศพเชนนี้เขาแลว ความรูสึกเปนอยางไร แลวใหไปดูซากศพชนิด
น้ันๆ ความรูสึกเปนอยางไร ใหประมวลหรือ “โอปนยิโก”  นอมเขามาสูตัวเองซึ่งเปนซาก
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อันหนึ่ง ทานสอนใหพิจารณาอยางนี ้ เมื่อเราไดสักขีพยานคือตัวเราเอง วาซากศพที่อยูใน
ปาชาภายนอกนั้นเปนอยางไรแลว นอมเขามาสูปาชาภายในคือตัวเราเอง เมื่อไดหลักเกณฑ
ที่นี่แลว การเยี่ยมปาชานั้นก็คอยจางไป ๆ แลวมาพิจารณาปาชานี้ใหเห็นชัดเจนขึ้นโดย
ลําดับ คือกายนี้เปนบอปฏิกูลนาเกลียด ตองชะลางอาบสรง ทําความสะอาดอยูตลอดเวลา 

ทุกสิ่งทุกอยางที่มาเกี่ยวของกับทุกสวนของรางกายเรานี้ มีอะไรที่เปนของสะอาด 
แมเครื่องอุปโภคบริโภคเมื่อนํามาบริโภคก็กลายเปนของปฏิกูล นับแตขณะเขาทางมุข
ทวารและผานลงไปโดยลําดับ เครื่องนุงหมใชสอยตางๆ มันก็สกปรก ตองไปชะลางซัก
ฟอกยุงไปหมด ที่บานที่เรือนก็เหมือนกัน ตองชะลางเช็ดถูปดกวาดอยูเสมอ ไมเชนนั้นก็
จะกลายเปนปาชาขึ้นที่นั่นอีก เพราะความสกปรกเหม็นคลุงทั่วดินแดน มนุษยไปอยูที่ไหน
ตองทําความสะอาด เพราะมนุษยสกปรก แนะ! ในตัวเราซึ่งเปนตัวสกปรกอยูแลว สิ่งที่มา
เกี่ยวของกับตัวเรามันจึงสกปรก แมแตอาหารหวานคาวที่มีรสเอร็ดอรอยนารับประทาน สี
สันวรรณะก็นาดูนาชม พอเขามาคละเคลากับสิ่งสกปรกที่มีอยูภายในรางกาย เชน นํ้าลาย 
เปนตน ก็กลายเปนของสกปรกไปดวย อาหารชนิดตางๆ ที่ผานมุขทวารเขาไปแลว เวลา
คายออกมา จะนํากลับเขาไปอีกไมได รูสึกขยะแขยงเกลียดกลัว เพราะเหตุไร? ก็เพราะราง
กายนี้มีความสกปรกอยูแลวตามหลักธรรมชาติของตน อันใดที่มาเกี่ยวของกับรางกายนี้จึง
กลายเปนของสกปรกไปดวยกัน 

การพิจารณาอยางนี้เรียกวา “พิจารณาปาชา”  “พิจารณา อสุภกรรมฐาน” 
เอา กําหนดเขาไป ในหลักธรรมชาติของมันเปนอยางไร ดูทุกแงทุกมุมตามความ

ถนัดใจ คือปกติเมื่อเราดูในจุดนี้แลว มันจะคอยซึมซาบไปจุดนั้นๆ โดยลําดับ ถาสติกับ
ความรูสึกสืบตอกันอยูแลว ปญญาจะตองทํางานและกาวไปไมลดละ จะมีความรูสึกซาบซึ้ง
ในการรูจริงเห็นจริงโดยลําดับ นี่เปนปญญาระดับแรกของการพิจารณา 

เมื่อพิจารณาในขั้น “ปฏิกูล” แลว พิจารณาความเปลี่ยนแปรสภาพของรางกาย คือ
ความปฏิกูลก็อยูในรางกายนี ้ ปาชาผีดิบก็อยูในรางกายนี้ ปาชาผีแหงผีสดผีรอยแปดอะไร
ก็รวมอยูในนี้หมด เวลานําไปเผาไปตมแกงในเตาไฟ ไมเห็นวาเปนปาชากันบางเลย แต
กลับวา“ครัวไฟ” ไปเสีย ความจริงก็คือปาชาของสัตวนั่นแหละ และขนเขามาเก็บเอาไวที่นี่ 
(ทองคน) ในหลุมในบออันนี้เต็มไปหมด นี่ก็คือที่ฝงศพของสัตวตางๆ เราดีๆ นั่นแลถา
คิดใหเปนธรรม คือใหความเสมอภาค เพราะศพใหมศพเกาเกลื่อนอยูที่นี่ เมื่อพิจารณา
อยางนี้แลวจะไมเกิดความสะอิดสะเอียน ไมเกิดความสังเวชสลดใจแลวจะเกิดอะไร? 
เพราะความจริงเปนอยางนั้นแทๆ 
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พระพุทธเจาทรงสอนใหถึงความจริง เพราะความจริงมีอยูอยางนี ้ ถาเราไมปน
เกลียวกับความจริง ใครๆ ก็จะไดปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญผิด อันเปน
ความโงเขลาเบาปญญาของตนออกไดเปนลําดับๆ จิตใจจะมีความสวางกระจางแจง ฉาย
แสงออกมาดวยความสงาผาเผยองอาจกลาหาญตอความจริง ที่สัมผัสสัมพันธกับตนอยู
ตลอดเวลา พอใจรับความจริงทุกแงทุกมุมดวยความเปนธรรมไมลําเอียง แมยังละไมขาดก็
พอมีความเบาใจ มีที่ปลงที่วางบาง ไมแบกหามอุปาทานในขันธเสียจนย่ําแยตลอดไป แบบ
ภาษิตทานวา “คนโงนั้นหนักเทาไรยิ่งขนเขา” “ปราชญทานเบาเทาไรยิ่งขนออกจนหมด
สิ้น!” 
 เมื่อพิจารณาอยางนี้แลว จงพิจารณาความแปรสภาพของขันธ ขันธแปรทุกชิ้นทุก
อันทุกสัดทุกสวนบรรดาที่มีในรางกายนี้ แมแตผมเสนหนึ่งไมไดเวนเลย แปรสภาพเหมือน
กันหมด อันไหนที่เปนเรา  อันไหนที่เปนของเรา  ที่ควรยึดถือ? 

คําวา “อนตฺตา” ก็เหมือนกัน  ยิ่งสอนย้ําความไมนายึดถือเขาไปอยางแนบสนิท  
อนตฺตาก็อยูในชิ้นเดียวกัน ชิ้นเดียวกันนี่แหละที่เปนอนตฺตา ไมใชเรา! และของใครทั้งสิ้น!  
เปนสภาพธรรมแตละอยาง ๆ ที่คละเคลากันอยูตามธรรมชาติของตน ๆ ไมสนใจวาใครจะ
รักจะชัง จะเกลียดจะโกรธ จะยึดถือหรือปลอยวาง 
 แตมนุษยเรานั้นมือไวใจเร็ว อะไรผานมาก็ความับ ๆ ไมสนใจคิดวาผิดหรือถูกอะไร
บางเลย มือไวใจเร็วยิ่งกวาลิงรอยตัว แตมักไปตําหนิลิงวาอยูไมเปนสุขกันทั้งโลก สวน
มนุษยเองอยูไมเปนสุข ทุกอิริยาบถเต็มไปดวยความหลุกหลิก คึกคะนองน้ําลนฝงอยู
ตลอดเวลา ไมสนใจตําหนิกันบางเลย “ธรรม” ที่ทานสอนไว จึงเปรียบเหมือนไมสําหรับตี
มือลิงตัวมือไวใจคะนองนั้นแล! 
 “ไตรลักษณ” มี อนตฺตา เปนตน  ทานขูไวตบไว ตีขอมือไว “อยาไปเอื้อม!” ตบไว
ตีไว “อยาไปเอื้อมวาเปนเราเปนของเรา” นั่น! คําวา “รูป อนตฺตา” ก็อุปมาเหมือนอยาง
นั้นเอง “อยาเอื้อม”  “อยาเขาไปยึดถือ!” นั่น! ใหเห็นวามันเปนอนตฺตาอยูแลว  นั่นแนะ!  
ธรรมชาติของมันเปนอนตฺตา ไมเปนของใครทั้งหมด  “อนตฺตา ไมเปนตน” ก็บอกอยูแลว 
นี่คือการพิจารณารางกาย 
 เอาละที่นี่กําหนดใหมันสลายไป จะสลายลงไปแบบไหนก็เอาตามความถนัดใจ อัน
นั้นเปอยลง อันนี้เปอยลง อันนั้นขาดลง อันนี้ขาดลง กําหนดดูอยางเพลินใจดวยปญญา
ของตน อันนั้นขาดลง อันนี้ขาดลง ขาดลงไปจนขาดลงไปทุกชิ้นทุกอัน ตั้งแตกะโหลก
ศีรษะขาดลงไป กระดูกแตละชิ้นละอันเมื่อหนังหุมมันเปอยลงไปแลว เนื้อก็เปอยลงไปแลว 
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เสนเอ็นที่ยึดกันขาดเปอยลงไปแลว มันทนไมไดตองขาดไป ๆ เพราะมีชิ้นติดชิ้นตอกันอยู
อยางนี้ดวยเอ็นเทานั้น เมื่อเสนเอ็นเปอยลงไป สวนตางๆ ตองขาดลงไป  ขาดลงไปกองอยู
กับพื้น และเรี่ยราดกระจัดกระจายเต็มบริเวณ มิหนํายังกําหนดใหแรงกาหมากินและกัดทิ้ง
ไปทั่วบริเวณ ใจจะมีความรูสึกอยางไรบาง 
 เอา กําหนดดู! สวนที่เปนน้ํามันก็กระจายลงไป ซึมซาบลงไปในดินดวย เปนไอขึ้น
ไปบนอากาศดวย แลวก็แหงเขาไป ๆ จนไมปรากฏสิ่งที่แข็ง เมื่อแหงเขาไปแลวก็กลายเปน
ดินตามเดิม  ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา ลมเปนลม ซอยลงไป อันใดก็ตามในธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม 
ไฟนี้ เปนสิ่งประจักษในทางสัจธรรมดวยกันทั้งนั้น เราไมตองคิดวาเราพิจารณาดินชัด แต
สวนนั้นไมชัดสวนนี้ไมชัด ไมตองวา พิจารณาใหมันชัดไปสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม มันตอง
ทั่วถึงกันหมด เพราะดิน น้ํา ลม ไฟ เปนที่เปดเผยอยูแลวในสายตาของเราก็เห็น ภายใน
รางกายนี้น้ําเราก็มีอยูแลว ลมคือลมหายใจ เปนตน ก็มีชัดๆ เห็นชัดๆ อยูแลว แนะ! ไฟ
คือความอบอุนในรางกายเปนตน แนะ! ตางก็มีอยูแลวภายในรางกายนี ้ทําไมจะไมยอมรับ
ความจริงของมันดวยปญญาอันชอบธรรมเลา เมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนมันตองยอม
รับ ฝนความจริงไปไมได  เพราะตองการความจริงอยูแลวนี ่
 พิจารณาลงไป คนหาชิ้นใดวาเปนเราเปนของเรา หาดูซิไมมีเลยแมแตชิ้นเดียว ! 
มันเปนสมบัติเดิมของเขาเทานั้น คือดิน น้ํา ลม ไฟ เปนสมบัติเดิมของธาตุตางๆ นี่อัน
หนึ่ง ดูอยางนี้ จิตสงบแนวลงไปได และไมใชอารมณที่พาใหจิตฟุงเฟอเหอเหิมคะนอง แต
เปนธรรมที่ทําใหใจสงบเย็นตางหาก ทานจึงสอนใหพิจารณาเนืองๆ จนเปนที่เขาใจและ
ชํานาญ 
 เมื่อจิตไดเห็นประจักษดวยปญญาแลว จิตจะเปนอื่นไปไมได ตองถอนตัวเขาไปสู
ความสงบแนวแนอยูภายใน ปลอยความกังวลใดๆ ทั้งหมด นี่เปนขั้นหนึ่งในการพิจารณา
ธาตุขันธ! 
 เอา วาระตอไปพิจารณาทุกขเวทนา เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่เจ็บไขไดปวย หรือ
ขณะที่นั่งมากๆ เกิดความเจ็บปวดมาก เอาตรงนี้แหละ ! นักรบตองรบในเวลามีขาศึก ไม
มีขาศึกจะเรียกนักรบไดอยางไร อะไรเปนขาศึก? ทุกขเวทนาคือขาศึกของใจ เจ็บไขไดปวย
มีทุกขตรงไหน นั้นแหละคือขาศึกอยูแลว ถาเราเปนนักรบเราจะถอยไปหลบอยูที่ไหน? 
ตองสูจนรูและชนะดวยความรูนี ้
 เอา เวทนามันเกิดขึ้นจากอะไร? ตั้งแตเกิดมาจนเราเริ่มนั่งทีแรกไมเห็นเปน แต
กอนเรายังไมเริ่มเปนไข ไมเห็นปรากฏทุกขเวทนาขึ้นมา นี่เวลาเราเจ็บไขไดปวย 
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ทุกขเวทนาจึงปรากฏขึ้นมา แตกอนนี้มันไปหลบซอนอยูที่ไหน? ถาเปนตัวของเราจริง จิต
เรารูอยูตลอดเวลา ทุกขเวทนาชนิดนี้ทําไมไมปรากฏอยูตลอดเวลา ทําไมจึงมาปรากฏใน
ขณะนี้? ถาทุกขเวทนาเปนเรา เวลาทุกขเวทนาดับไปทําไมจิตจึงไมดับไปดวย ถาเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันจริงๆ ตองดับไปดวยกัน จิตยังมีความรูสึกอยูตราบใด ทุกขเวทนาก็ควรจะ
มีอยูตราบนั้น ถาเปนอันเดียวกันแลวไมควรดับไป ตองพิจารณาดูใหชัด และแยกดูกาย
ดวย ขณะที่ทุกขเกิดขึ้น เชน เจ็บแขงเจ็บขา ปวดกระดูกชิ้นนั้นชิ้นนี้ จงกําหนดดูกระดูก ถา
มันปวดกระดูกเจ็บกระดูกมากๆ ในเวลาน้ัน 
 “กระดูกนี้หรือเปนตัวทุกข?” เอาถามดู และถามที่ตรงไหนใหจอจิตลงที่นั่นดวยนะ 
อยาถามแบบเผอเรอไปตางๆ ใหถามดวย “จอจิตเพื่อรูความจริง” จอจิตแนวอยูกับทุกข 
จองอยูกับกระดูกชิ้นนั้นทอนนั้นที่เขาใจวาเปนตัวทุกข ดูใหดีวากระดูกชิ้นนี้หรือเปนทุกข 
กําหนดดูเพื่อเปนขอสังเกตดวยปญญาจริงๆ ถากระดูกนี้เปนทุกขจริงๆ แลว เวลาทุกขดับ
ไปทําไมกระดูกนี้ไมดับไปดวย นั่น! ถาเปนอันเดียวกันจริง เมื่อทุกขดับไปกระดูกนี้ตองดับ
ไปดวยไมควรจะยังเหลืออยู แตนี่เวลาโรคภัยไขเจ็บหายไป หรือเวลาเราลุกจากที่นั่งภาวนา
แลว ความเจ็บปวดมากๆ นี้หายไป หรือทุกขนี้หายไป กระดูกทําไมไมหายไปดวยถาเปน
อันเดียวกัน นี่แสดงวาไมใชอันเดียวกัน เวทนาก็ไมใชอันเดียวกันกับกาย กายก็ไมใชอัน
เดียวกันกับเวทนา กายกับจิตก็ไมใชอันเดียวกัน ตางอันตางจริงของเขา แลวแยกดูใหเห็น
ชัดเจนตามความจริงนี้ จะเขาใจความจริงของสิ่งเหลานี้โดยทางปญญาไมสงสัย 
 เวทนาจะปรากฏเปนความจริงของมัน ผลสุดทายการพิจารณาก็จะยนเขามา ๆ ยน
เขามาสูจิต เวทนานั้นจะคอยหดตัวเขามา ๆ จากความสําคัญของจิต คือจิตเปนเจาตัวการ 
จิตเปนเจาของเรื่อง เราก็จะทราบ ทุกขเวทนาในสวนรางกายก็คอยๆ ยุบยอบ คอยดับไป 
ๆ รางกายก็สักแตวารางกาย มีจริงอยูอยางนั้นตั้งแตทุกขเวทนายังไมเกิด แมทุกขเวทนา
ดับไปแลว เน้ือ หนัง เอ็น กระดูก สวนไหนที่วาเปนทุกข ก็เปนความจริงของมันอยูอยาง
นั้น มันไมไดเปนทุกขนี่ กายก็เปนกาย เวทนาก็เปนเวทนา ใจก็เปนใจ กําหนดใหเห็นชัด
เจนตามเปนจริงนี้ เมื่อจิตพิจารณาถึงความจริงแลวเวทนาก็ดับ นี่ประการหนึ่ง 
 ประการที่สอง แมเวทนาไมดับก็ตาม นี่หมายถึงเวทนาทางกาย แตก็ไมสามารถทํา
ความกระทบกระเทือนใหแกจิตได สุดทายใจก็มีความสงบรมเย็น สงาผาเผยอยูใน
ทามกลางแหงทุกขเวทนาซึ่งมีอยูภายในรางกายของเรานี ้ จะเปนสวนใดหรือหมดทั้งตัวก็
ตามที่วาเปนทุกข ใจของเราก็ไมหวาดหวั่นพรั่นพรึงอะไรทั้งหมด มีความเย็นสบาย เพราะ
รูเทาทุกขเวทนาดวยปญญาในเวลานั้น นี่คือการพิจารณาทุกขเวทนาที่ปรากฏผลอีกแงหนึ่ง 
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 การพิจารณาทุกขเวทนา ยิ่งเจ็บปวดมากเทาใดสติปญญาเราจะถอยไมได มีแตขยับ
เขาไปเรื่อยๆ เพื่อรูความจริง ไมตองไปตั้งกฎเกณฑ ตั้งความสําคัญมั่นหมายขึ้นวา “ให
ทุกขเวทนาดับไป” ดวยความอยากของตนนั้น จะเปนเครื่องชวยเสริมทุกขเวทนาใหหนัก
ขึ้นโดยลําดับ ความจริงก็พิจารณาใหเห็นความจริงเทานั้น ทุกขจะดับหรือไมก็ตาม ขอให
ทราบความจริงที่เปนทุกขหรือเกิดทุกขขึ้นมา ดวยการรูเทาทางปญญาของเราเปนที่พอใจ 
เรากําหนดที่ตรงนั้น และสิ่งเหลานี้มันเกิดมันดับอยูอยางนั้นภายในขันธ 
 กายมันเกิดขึ้นมาเปนเวลาชั่วกาลชั่วระยะก็แตกสลายลงไป ที่เรียกวา “แตกดับ” 
หรือ “ตาย” ทุกขเวทนาเกิดรอยครั้งพันครั้งในวันหนึ่ง ๆ ก็ดับรอยครั้งพันครั้งเหมือนกัน 
จะจีรังถาวรที่ไหน เปนความจริงของมันอยางนั้น เอาใหทราบความจริงของทุกขเวทนาที่
เกิดขึ้นอยางชัดเจนดวยปญญาอยาทอถอยเลื่อนลอย สัญญามันหมายอะไรบาง สัญญานี่
เปนตัวการสําคัญมาก พอสังขารปรุงแพล็บเทาน้ันแหละ สัญญาจะยึดเอาเลย แลวหมาย
นั้นหมายนี้ยุงไปหมด ที่วาพวกกอกวนพวกยุแหยใหเกิดเรื่องนั้นใหเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา ก็คือ
พวกนี้เอง คือพวกสังขารกับพวกสัญญา ที่สําคัญมั่นหมายวานั้นเปนเรานั้นเปนของเรา 
หรือนั้นเปนทุกข เจ็บปวดที่ตรงนั้นเจ็บปวดที่ตรงนี ้ กลัวเจ็บกลัวตาย กลัวอะไรๆ ไปเสีย
ทุกสิ่งทุกอยาง กลัวไปหมด คือพวกนี้เปนผูหลอกใหกลัว จิตก็เลยหวั่นไปตามและทอถอย
ความเพียรแลวแพ นั่น! ความแพดีละหรือ? แมแตเด็กเลนกีฬาแพ เขายังรูจักอับอายและ
พยายามแกมือ สวนนักภาวนาแพกิเลสแพทุกขเวทนา ไมอายตัวเองและกิเลสเวทนาบาง ก็
นับจะดานเกินไป 
 จงทราบวาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอาการหนึ่งๆ ของจิตที่แสดงออก
เทานั้น เกิดขึ้นแลวก็ดับ “สฺญา อนตฺตา” นั่น ! มันก็เปนอนตฺตาอยางนั้นเอง แลวไปถือ
มันยังไง ไปเชื่อมันยังไงวาเปนเราเปนของเรา วาเปนความจริง จงกําหนดตามใหรูอยางชัด
เจน ดวยสติปญญาอันหาวหาญชาญชัย ใจเพชรเด็ดดวงไมยอทองอกิเลสและเวทนาทั้งมวล 
สังขารความปรุง เพียงปรุงแพล็บๆๆ “ขึ้นมาภายในใจ” ใจกระเพื่อมขึ้นมา “แย็บๆๆ” 
ชั่วขณะ เกิดขึ้นในขณะไหนมันก็ดับไปขณะนั้น จะเอาสาระแกนสารอะไรกับสังขารและ
สัญญาอันนี้เลา 
 วิญญาณเมื่อมีอะไรมาสัมผัส ก็รับทราบแลวดับไป ๆ ผลสุดทายก็มีแตเรื่องเกิด
เรื่องดับเต็มขันธอยูอยางนี้ ไมมีอันใดที่จีรังถาวรพอเปนเนื้อเปนหนังแกตัวเราอยางแทจริง
ไดเลย หาชิ้นสาระอันใดไมไดในขันธอันนี้ เรื่องปญญาจงพิจารณาใหเห็นชัดโดยทํานองนี ้
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จะเห็น “ธรรมของจริง” ดังพระพุทธเจาสอนไวไมเปนอื่นมาแตกาลไหนๆ ทั้งจะไมเปนอื่น
ไปตลอดกาลไหนๆ อีกเชนกัน 
 เมื่อพิจารณาจนถึงขนาดนี้แลว ทําไมจิตจะไมหดตัวเขามาสูความสงบจนเห็นไดชัด
เจนเลา ตองสงบและตองเดน ความรูสึกที่จิตนี้ตองเดนดวงเพราะหดตัวเขามา เพราะ
ความเห็นจริงในสิ่งนั้นๆ แลว จิตตองเดน เวทนาจะกลาแสนสาหัส ก็จะสลายไปดวยการ
พิจารณาเห็นประจักษอยูกับจิตแลวตามความจริง ถาไมดับก็ตางคนตางจริงใจ ก็มีความ
สงาผาเผยอาจหาญอยูภายในไมสะทกสะทาน ถึงกาลจะแตกก็แตกไปเถอะ ไมมีอะไรสะทก
สะทานแลว เพราะเรื่องแตกไปนั้นลวนแตเรื่องของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง
นั้น ไมใชเรื่องผูรูคือใจนี้แตกไป ไมใชผูรูคือใจนี้ตายไป! มีแตสิ่งเหลานั้นเทานั้นที่แตกดับ
สลายลงไป มีความสําคัญมั่นหมายของใจที่หลอกตนเองนี้เทานั้นทําใหกลัว ถาจับจุดแหง
ความสําคัญมั่นหมายนี้วาเปนตัวมารยาที่ไมนาเชื่อถือแลว จิตก็ถอยตัวเขามาไมเชื่อสิ่งเหลา
น้ี แตเชื่อความจริงเชื่อปญญาที่พิจารณาโดยตลอดทั่วถึงแลว 
 เอา เมื่อจิตพิจารณาหลายครั้งหลายหนไมหยุดไมถอย ความชํานิชํานาญในขันธหา
จะปรากฏขึ้น รูปขันธจะถูกปลอยไปกอนดวยปญญาในขั้นเริ่มแรกพิจารณารูปขันธ ปญญา
จะรูเทากอนขันธอื่นและปลอยวางรูปได  จากนั้นก็คอยปลอยเวทนาได สัญญาได สังขารได 
วิญญาณไดในระยะเดียวกัน คือรูเทา พูดงายๆ พอรูเทาก็ปลอยวาง ถายังไมรูเทามันก็ยึด 
พอรูเทาดวยปญญาแลวก็ปลอย ปลอยไปหมด เพราะเห็นแตจิตกระเพื่อมแย็บๆๆ ไมมี
สาระอะไรเลย คิดดีขึ้นมาก็ดับ คิดชั่วขึ้นมาก็ดับ คิดอะไรๆ ขึ้นมาขึ้นชื่อวาสังขารปรุงแลว
ดับดวยกันทั้งนั้นรอยทั้งรอย ไมมีอะไรตั้งอยูไดนานพอจะเปนสาระแกนสารใหเปนที่ตาย
ใจไดเลย 
 แลวมีอะไรที่คอยปอนหรือผลักดันสิ่งเหลานี้ออกมาเรื่อยๆ เดี๋ยวผลักดันสิ่งเหลานี้
และสิ่งเหลานั้นออกมาหลอกเจาของอยูเรื่อย นี่แหละทานวา “ประภัสสรจิต” จิตเดิมแท
ผองใส ภิกษุทั้งหลาย แตอาศัยความคละเคลาของกิเลส หรือความจรมาของกิเลส มาจาก
รูปเสียงกลิ่นรส จากเครื่องสัมผัสตางๆ จรมาจากรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
ความสําคัญมั่นหมายตางๆ ไปกวานเอามาเผาลนตัวเองนี่แหละ ที่มาทําใหจิตเศราหมอง 
เศราหมองดวยสิ่งเหลานี้เอง 
 ดังนั้นการพิจารณา จึงเพื่อจะถอดถอนสิ่งเหลานี้ออกเพื่อเปดเผยตัวจิตขึ้นมาดวย
ปญญาอยางประจักษ จึงจะเห็นไดวา ในขณะจิตที่ยังไมไดออกเกี่ยวของกับอารมณใดๆ  
เพราะเครื่องมือคืออายตนะยังไมสมบูรณ ยังออนอยู จิตประเภทนี้ยอมสงบตัวและผองใส 
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ที่เรียกวา “จิตเดิมเปนจิตผองใส” แตเปนจิตเดิมของ “วัฏจักร” เชนจิตเด็กแรกเกิดนั้นแล 
ซึ่งความเคลื่อนไหวตางๆ ยังไมสมบูรณพรอมพอรับอารมณตางๆ ไดเต็มที่ ไมใชจิตเดิม
ของวิวัฏจักรที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว 
 ทีนี้เวลาพิจารณารอบไปโดยลําดับแลว อาการของกิเลสที่เคยเพนพานจะรวมตัวเขา
สูจุดนั้น เปนความผองใสขึ้นมาภายในใจ และความผองใสนี้แล แมแตเครื่องมือประเภท 
“มหาสต ิ มหาปญญา” ก็ยังตองลุมหลงความผองใสในระยะเริ่มแรกที่เจอกัน เพราะเปน
สิ่งที่ไมเคยเห็นไมเคยพบมากอนเลย นับแตวันเกิดและเริ่มแรกปฏิบัติ จึงเกิดความแปลก
ประหลาดและอัศจรรย ดูเหมือนสงาผาเผยไมมีอะไรจะเปรียบเทียบไดในขณะนั้น ก็จะไม
สงาผาเผยยังไง เพราะเปน “ราชาแหงวัฏจักร” ทั้งสามโลก คือกามโลก รูปโลก อรูปโลก 
มาแลวเปนเวลานานแสนกัปนับไมไดโนนนะ เปนผูมีอํานาจเหนือจิต ครอบครองจิตอยู
ตลอดมา ในเวลาที่จิตยังไมมีสติปญญาเพื่อถอนตัวออกจากใตอํานาจนั้น ก็จะไมสงาผาเผย
ยังไง! จึงสามารถบังคับถูไถจิตใหไปเกิดในที่ตางๆ โดยไมมีกําหนดกฎเกณฑ แลวแต
อํานาจแหง “วิบากกรรม” ที่ตนสรางไวมากนอย เพราะกิเลสประเภทนางบังเงาเปนผูบง
การ ความที่สัตวโลกเรรอนเกิดตายอยูไมหยุด ก็เพราะธรรมชาตินี้แลทําใหเปนไป 
 เมื่อเปนเชนนั้นจึงตองพิจารณาใหเห็นชัด ความจริงแลว “ความผองใส” กับ 
“ความเศราหมอง” เปนของคูกัน เพราะตางก็เปนสมมุติดวยกัน ความผองใสเพราะการ
รวมตัวของกิเลสตางๆ น้ี จะเปนจุดใหเราทราบไดอยางชัดเจนวา “น้ี คือจุดแหงความผอง
ใส” เมื่อมีความเศราหมองขึ้นมา ตามสภาพของจิตหรือตามขั้นภูมิของจิต ก็จะเกิดความ
ทุกขอันละเอียดในลักษณะเดียวกันขึ้นมาในจุดที่วาผองใสนั้นแล ความผองใส ความเศรา
หมอง และความทุกขอันละเอียด ทั้งสามนี้เปนสหายกัน คือเปนคูกัน เพราะฉะนั้นจิตที่
เปนความผองใสนี้ จึงตองมีความพะวักพะวนระมัดระวังรักษาอยูตลอดเวลา กลัวจะมีอะไร
มารบกวนใหกระทบกระเทือน และทําใหจิตที่ผองใสนี้เศราหมองไป แมจะเปนความเศรา
หมองอันละเอียดเพียงใด แตเปนเรื่องของกิเลสที่ผูปฏิบัติทั้งหลายไมควรนอนใจทั้งนั้น จํา
ตองพิจารณาดวยปญญาอยูไมหยุดหยอน 
 เพื่อใหตัดภาระกังวลลงไปโดยเด็ดขาด จงตั้งปญหาถามตัวเองวา “ความผองใสนี้
คืออะไร?” จงกําหนดใหรู ไมตองกลัวความผองใสนี้จะฉิบหายวายปวงไป แลว “เราที่แท
จริง” จะลมจมฉิบหายไปดวย การพิจารณาจงกําหนดลงไปในจุดนั้นใหเห็นชัดเจน ความ
ผองใสนี้ก็เปน “อนิจจลักขณะ ทุกขลักขณะ อนัตตลักขณะ” เหมือนกันกับสภาพธรรมทั้ง
หลายที่เราเคยพิจารณามาแลวไมมีอะไรผิดกันเลย นอกจากมีความละเอียดตางกันเทานั้น 
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จึงไมควรไวใจกับอะไรทั้งสิ้นขึ้นชื่อวา “สมมุต”ิ แลว ปญญาใหฟาดฟนลงไป กําหนดลงไป
ที่ตัวจิตนี่แหละ สิ่งจอมปลอมแทๆ มันอยูที่ตัวจิตนี้เอง ความผองใสนั่นแหละคือตัว
จอมปลอมแท ! และเปนจุดเดนที่สุดในเวลานั้นแทบไมอยากแตะตองทําลาย เพราะเปน
สิ่งที่รักสงวนมากผิดสิ่งอื่นใด ในรางกายนี้ไมมีอะไรที่จะเดนยิ่งไปกวาความผองใสนี้ จนถึง
กับใหเกิดความอัศจรรย ใหเกิดความรักความสงวนออยอิ่งอยูภายใน ไมอยากจะใหอะไร
มาแตะตอง น่ันนะ จอมกษัตริยคืออวิชชา ! 
 เคยเห็นไหม? ถาไมเคยเห็น เมื่อปฏิบัติมาถึงจุดนี้ ก็จะหลงเองแลวก็จะรูเอง ไมมี
ใครบอกก็รูเมื่อสติปญญาพรอมแลว นี่แหละทานเรียกวา “อวิชชา” คือตรงนี้ที่เปนอวิชชา
แท ไมใชอะไรเปนอวิชชาแท อยาพากันวาดภาพ “อวิชชา” เปนเสือโครงเสือดาว หรือเปน
ยักษเปนมารไป ความจริงแลวอวิชชา ก็คือนางงามจักรวาลที่นารักนาหลงใหลใฝฝนของ
โลกดีๆ นี่เอง อวิชชาแทกับความคาดหมายผิดกันมากมาย เมื่อเขาถึงอวิชชาแทแลว เราไม
ทราบวาอวิชชาคืออะไร? จึงมาติดกันอยูที่ตรงนี้ ถาไมมีผูแนะนําสั่งสอน ไมมีผูใหอุบาย 
จะตองติดอยูเปนเวลานานๆ กวาจะรูไดพนได แตถามีผูใหอุบายแลวก็พอเขาใจและเขาตี
จุดนั้นได ไมไวใจกับธรรมชาตินี้ การพิจารณาตองพิจารณาเชนเดียวกับสภาวธรรมทั้ง
หลาย 
 เมื่อพิจารณาดวยปญญาอันแหลมคมจนรูเห็นประจักษแลว สภาพนี้จะสลายตัวลง
ไปโดยไมคาดฝนเลย ขณะเดียวกันจะเรียกวา “ลางปาชาของวัฏจักรของวัฏจิตสําเร็จเสร็จ
สิ้นลงแลวใตตนโพธิ์ คือความรูแจงเห็นจริง” ก็ไมผิด เมื่อธรรมชาตินี้สลายตัวลงไปแลว 
สิ่งที่อัศจรรยยิ่งกวาธรรมชาตินี้ซึ่งถูกอวิชชาปกปดเอาไว จะเปดเผยขึ้นมาอยางเต็มตัวเต็ม
ภูมิทีเดียว นี้แลที่ทานวา “เหมือนโลกธาตุหวั่นไหว” กระเทือนอยูภายในจิต เปนขณะจิตที่
สําคัญมากที่ขาดจาก “สมมุต”ิ ระหวาง “วิมุตติกับสมมุติขาดจากกัน” เปนความอัศจรรย
สุดจะกลาว ที่ทานวา “อรหัตมรรคพลิกตัวเขาถึงอรหัตผล” หมายความถึงขณะจิตขณะนี้
เอง ขณะที่อวิชชาดับไปนั้นแล! ทานเรียกวามรรคสมบูรณเต็มที่แลว กาวเขาถึงอรหัตผล 
“อันเปนธรรมและจิตที่สมบูรณแบบ” จากนั้นก็หมดปญหา 
 คําวา “นิพพานหนึ่ง” ก็สมบูรณอยูภายในจิตดวงนี้ ขณะที่อวิชชากําลังสลายตัวลง
ไปนั้น ทานเรียกวา “มรรคกับผลกาวเขาถึงกัน” ซึ่งเปนธรรมคู ถาเปรียบกับการเดินขึ้น
บันได เทาขางหนึ่งกําลังเหยียบอยูบันไดขั้นสุด เทาอีกขางหนึ่งกาวขึ้นไปเหยียบบนบาน
แลว แตยังไมไดกาวขึ้นไปทั้งสองเทาเทานั้น พอกาวขึ้นไปบนบานทั้งสองเทาแลว น้ันแล
เรียกวา “ถึงบาน” ถาเปนจิตก็เรียกวา “ถึงธรรม” หรือบรรลุธรรมขั้นสุดยอด ขณะเดียว

๒๒๐
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กับการบรรลุธรรมสิ้นสุดลง” ทานเรียกวา “นิพพานหนึ่ง” คือเปนอิสระอยางเต็มที่แลว ไม
มีกิริยาใดที่แสดงอีกตอไปในการถอดถอนกิเลส นั่นทานเรียกวา “นิพพานหนึ่ง” จะวา 
“อรหัตผล” ก็ได เพราะไมมีกิเลสตัวใดมาแยงแลว “นิพพานหนึ่ง” ก็ได แตเมื่อจะแยกให
เปนสมมุติโดยสมบูรณตามหลักธรรมชาต ิ ไมใหมีความบกพรองโดยทางสมมุติแลว ตอง
วา “นิพพานหนึ่ง” ถึงจะเหมาะเต็มภูมิ “สมมุต”ิ กับ “วิมุตติ” ในวาระสุดทายแหงการ
ลางปาชาของ “จิตอวิชชา” 
 พระพุทธเจาทานวา “นตฺถิ สนฺติ ปร ํสุขํ” สุขอื่นนอกจากความสงบไมมี นี้หมายถึง
ความเปนผูสิ้นกิเลสของผูได “สอุปาทิเสสนิพพาน” ซึ่งยังทรงขันธอยู ดังพระอรหันตทาน 

การปฏิบัติศาสนาคือการปฏิบัติตอจิตใจเราเอง ใครเปนผูรับทุกขรับความลําบาก 
เปนผูตองหาถูกจองจําอยูตลอดเวลา คือใคร? ใครเปนผูถูกจองจําถาไมใชจิต! ใครเปนผู
จองจําจิตถาไมใชกิเลสอาสวะทั้งปวง! การแกก็ตองแกที่ตัวของขาศึกที่มีตอจิตใจนั้นดวย
ปญญา มีปญญาอันแหลมคมเทานั้นที่จะสามารถแกกิเลสไดทุกประเภท จนกระทั่งสลายตัว
เองไปดังที่กลาวมาแลว หมดปญหาใดๆ ทั้งสิ้น ! 
 เรื่องรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนแตเพียงอาการ ๆ เทานั้น ไมอาจมา
กระทบกระเทือนจิตใจใหกําเริบไดอีกเลย รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ก็เชนเดียวกัน  
ตางอันตางจริง ตางอันตางวา  “มีก็ม ี ไมมีก็ไมมีปญหาอะไร มีแตจิตไปสําคัญมั่นหมาย
เพราะความโงเขลาของตน เมื่อจิตฉลาดพอตัวแลว จิตก็จริง สภาวธรรมทั้งหลายทั้งในและ
นอกก็จริง ตางอันตางจริงไมขัดแยงกัน ไมเกิดเรื่องกันดังที่เคยเปนมา 
 เมื่อถึงขั้นตางอันตางจริงแลวก็เรียกไดวา “สงครามกิเลสกับจิตเลิกรากันแลว ถึง
กาลสลายก็สลายไป เมื่อยังไมถึงกาลก็อยูไปดังโลกๆ เขาอยูกัน แตไมโกรธกันเหมือนโลก
เขาเพราะไดพิจารณาแลว 
 คําวา “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ถาไมหมายถึงขันธที่เรารับผิดชอบนี้จะหมายถึง
อะไร? เราก็เรียนจบแลว คือจบ “ไตรลักษณ” ไมใชจบพระไตรปฎก แตพระไตรปฎกก็คือ
พระไตรลักษณอยูนั่นเอง เนื่องจากพระไตรปฎกพรรณนาเรื่องของพระไตรลักษณตลอด
เรื่อง 
 อนิจฺจํ คือความแปรสภาพ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็ไมใชเราอยูแลว ยังอยูก็ไมใชเรา ตาย
แลวจะไปยึดอะไร เมื่อทราบความจริงอยางนี้แลวก็ไมหวั่นไหวพรั่นพรึง ทั้งความเปนอยู
แหงขันธ ทั้งความสลายไปแหงขันธ จิตเปนแตเพียงรูไปตามอาการที่ขันธเคลื่อนไหวและ
แตกสลายไปเทานั้น ธรรมชาตินี้ไมไดฉิบหายไปตามธาตุขันธ จึงไมมีอะไรที่นากลัวในเรื่อง

๒๒๑
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ความตาย  เอา จะตายเมื่อไรก็ตายไปไมหาม ยังอยูก็อยูไปไมหาม เพราะเปนความจริง
ดวยกัน 
 การเรียนใหจบเรื่องความตายเปนยอดคน คือยอดเรา ผูเรียนจบเรื่องความตาย
แลวไมกลัวตาย ยังเปนอยูก็อยูไป ถึงวาระที่ตายก็ตายไป เพราะไดกางขายดวยปญญาไว
รอบดานแลว เราจะไมหวั่นไหวตอความจริงนั้นๆ ซึ่งรูอยูกับใจทุกวันเวลานาทีอยูแลวโดย
สมบูรณ 

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร  พอดีเทปก็หมด 

๒๒๒
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

จิตวางเพราะวางกาย

ขณะฟงเทศนใหจิตอยูกับตัวไมตองสงออกไปที่ไหน ใหรูอยูจําเพาะตัวเทานั้น แม
แตที่ผูเทศนก็ไมใหสงออกมา จะเปนทํานองคนไมอยูบาน ใครมาที่บานก็ไมทราบทั้งคน
รายคนด ี จิตสงออกมาอยูขางนอก ความรูสึกภายในก็ดอยลงไปไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ถา
จิตอยูกับที่ความรูสึกภายในมีเต็มที่ ความสัมผัสแหงธรรมก็เต็มเม็ดเต็มหนวย ผล
ประโยชนเกิดจากการฟงธรรมก็ตองเกิดขึ้น ในขณะที่จิตเรามีความรูสึกอยูกับตัวไมสงออก
ภายนอก มีแตกระแสธรรมที่เขาไปสัมผัสใจเต็มเม็ดเต็มหนวย จิตใจก็มีความสงบเย็นใน
ขณะฟงธรรมทุกๆ ครั้งไป

เพราะเสียงธรรมกับเสียงโลกผิดกัน เสียงธรรมเปนเสียงที่เย็น เสียงโลกเปนเสียง
ที่แผดเผาเรารอน ความคิดในแงธรรมกับความคิดในแงโลกก็ตางกัน ความคิดในแงโลก
เกิดความไมสงบทําใหวุนวาย ผลก็ทําใหเปนทุกข ความคิดในแงธรรมใหเกิดความซาบซึ้ง
ภายในใจ จิตมีความสงบเยือกเย็น ทานจึงเรียกวา “ธรรม” เรียกวา “โลก” แมอาศัยกัน
อยูก็ไมใชอันเดียวกัน โลกกับธรรมตองตางกันเสมอไป เชนเดียวกับผูหญิงและผูชายที่อยู
ดวยกันมองดูก็รูวา นั่นคือผูหญิง นี่คือผูชาย อยูดวยกันก็รูวาเปนคนละเพศ เพราะลักษณะ
อาการทุกอยางนั้นตางกัน เรื่องของธรรมกับเรื่องของโลกจึงตางกันโดยลักษณะนี้เอง

วันนี้เปนวันถวายเพลิงศพทานอาจารยกวา ไปปลงอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และ 
เคารพศพทาน ขณะไปถึงพอกาวขึ้นไปสูเมรุทานก็ไปกราบ เพราะมีความสนิทสนมกับทาน
มานาน อาจลวงเกินทานโดยไมมีเจตนาก็เปนได เลยตองไปกราบขอขมาทาน

ทานเปนคนไมชอบพูด มาคิดดูเรื่องปฏิปทาการดําเนินของทานโดยลําดับ ทานไม
เคยมีครอบครัว ทานเปนพระปฏิบัติมาอยูกับทานอาจารยมั่น ทานอาจารยไดชมเชยเรื่อง
การนวดเสนถวายทาน เพราะบรรดาลูกศิษยที่มาอยูอุปถัมภอุปฏฐากทานมีมากตอมาก
เรื่อยมา ซึ่งมีนิสัยตางๆกัน ทานเคยพูดเสมอวาการนวดเสนไมมีใครสูทานอาจารยกวาได
เลย ทานวา “ทานกวานี้ เราทําเหมือนกับหลับ ทานก็เหมือนกับหลับอยูตลอดเวลา เราไม
ทําหลับทานก็เหมือนหลับตลอดเวลา แตมือที่ทํางานไมเคยลดละความหนักเบา พอให
ทราบวาทานกวานี้หลับไปหรืองวงไป”
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นี่ทานอาจารยมั่นทานชมทานอาจารยกวา แตดูอาการนั้นเปนเรื่องของคนสัปหงก 
“เวลานวดเสนใหเรานี้สัปหงกงกงันเหมือนคนจะหลับ แตมือนั้นทํางานอยางสม่ําเสมอ 
แสดงวาไมหลับ พระนอกนั้นถาลงมีลักษณะสัปหงกแลว มือมันออนและตายไปกับเจาของ
แลว” ทานวา

ทานอาจารยมั่นทานเปนพระพูดตรงไปตรงมาอยางนั้น วา“มือมันตาย เจาของ
กําลังสลบ” ก็คือกําลังสัปหงกนั่นเอง วาเจาของกําลังสลบแตมือมันก็ตายไปดวย ตายไป
กอนเจาของ ทานวา “ทานกวาไมเปนอยางนั้น การอุปถัมภอุปฏฐากเกงมาก!

ทําใหเราคิดยอนหลังไปวา เวลาทานอุปถัมภอุปฏฐากทานอาจารยมั่น ดูจะเปนสมัย
ที่อยูทางอําเภอ “ทาบอ” หรือที่ไหนบางออกจะลืมๆ ไปเสียแลว

จากนั้นจิตใจของทานก็เขวไปบาง การปฏิบัติก็เขวไปในตอนหนึ่ง คือทานคิดอยาก
จะสึก ตอนเหินหางจากทานอาจารยมั่นไปนาน แตแลวทานก็กลับตัวไดตอนที่ทานอาจารย
มั่นกลับมาจากเชียงใหม เลยกลับตัวไดเรื่อยมาและไมสึก อยูมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และ
ถึงวาระสุดทายของทาน

ไดไปดูเมรุทานดูหีบศพทาน กราบแลวก็ดูพิจารณาอยูภายใน นี่เปนวาระสุดทาย
ของชีวิตมาถึงแคนี้ เดินไปไหนก็เดิน เที่ยวไปไหนก็ไป แตวาระสุดทายแลวจําตองยุติกัน 
ไมมีความเคลื่อนไหวไปมาวาระที่ขึ้นเมรุนี ้แตจิตจะไมขึ้นเมรุดวย!

ถาจิตยังไมสิ้นจากกิเลสอาสวะ จิตจะตองทองเที่ยวไปอีก ที่ขึ้นสูเมรุนี้มีเพียงราง
กายเทานั้น ทําใหคิดไปมากมาย แมแตนั่งอยูนั่นก็ยังเอามาเปนอารมณคิดเรื่องนี้อีก ปกติ
จิตทุกวันนี้ไมเหมือนแตกอน ถามีอะไรมาสัมผัสแลวใจชอบคิดหลายแงหลายทางในธรรม
ทั้งหลาย จนเปนที่เขาใจความหมายลึกตื้นหยาบละเอียดแลว จึงจะหยุดคิดเรื่องนั้นๆ

ขณะนั้นพิจารณาถึงเรื่อง “วัฏวน” ที่วนไปวนมา เกิดขึ้นมาอายุสั้นอายุยาว ก็ทอง
เที่ยวไปที่นั่นมาที่นี ่ ไปใกลไปไกล ผลสุดทายก็มาที่จุดนี้ จะไปไหนก็มีกิเลสครอบงําเปน
นายบังคับจิตไปเรื่อยๆ จะไปสูภพใดก็เพราะกรรมวิบาก ซึ่งเปนอํานาจของกิเลสพาใหเปน
ไป สวนมากเปนอยางนั้น มีกรรม วิบาก และกิเลส ควบคุมไปเหมือนผูตองหา ไปสู
กําเนิดนั้นไปสูกําเนิดนี ้ เกิดที่นั่นเกิดที่นี่ ก็เหมือนผูตองหา ไปดวยอํานาจกฎแหงกรรม 
โดยมีกิเลสเปนผูบังคับบัญชาไป สัตวโลกเปนอยางนี้ดวยกัน ไมมีใครที่จะเปนคนพิเศษใน
การทองเที่ยวใน  “วัฏสงสาร” น้ี ตองเปนเชนเดียวกัน ผูที่เปนคนพิเศษคือผูที่พนจากกง
จักร คือเครื่องหมุนของกิเลสแลวเทานั้น
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นอกนั้นรอยทั้งรอย มีเทาไรเหมือนกันหมด เปนเหมือนผูตองหา คือไมไดไปโดย
อิสระของตนเอง ไปเกิดก็ไมไดเปนอิสระของตนเอง อยูในสถานที่ใดก็ไมเปนอิสระของตน
เอง ไมวาภพนอยภพใหญภพอะไรก็ตาม ตองมีกฎแหงกรรมเปนเครื่องบังคับบัญชาอยู
เสมอ  ไปดวยอํานาจของกฎแหงกรรม  เปนผูพัดผันพาใหไปสูกําเนิดสูงต่ําอะไรก็ตาม 
กรรมดีกรรมชั่วตองพาใหเปนไปอยางนั้น  ไปสูที่ดีมีความสุขรื่นเริง ก็เปนอํานาจแหงความ
ดี แตที่ยังไปเกิดอยูก็เพราะอํานาจแหงกิเลส ไปต่ําก็เพราะอํานาจแหงความชั่ว และกิเลส
พาใหไป

คําวา “กิเลส” ๆ นี้จึงแทรกอยูตลอดเวลาไมวาจะไปภพใด แมที่สุดพรหมโลก ก็
ยังไมพนที่กิเลสจะตองไปปกครอง ถึงชั้น “สุทธาวาส” ก็ยังตองปกครองอยู “สุทธาวาส ๕ 
ชั้นคือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสส ี อกนิษฐา” เปนชั้นๆ สุทธาวาส แปลวาที่อยูของผู
บริสุทธิ์ ถาแยกออกเปนชั้นๆ อวิหา เปนชั้นแรก ผูที่สําเร็จพระอนาคามีขั้นแรก  อตัปปา 
เปนชั้นที่สอง เมื่อบารมีแกกลาแลวก็ไดเลื่อนขึ้นชั้นนี ้ เลื่อนขึ้นชั้นนั้นๆ จนถึงชั้นสุทธาวาส 
ก็ยังไมพนที่กิเลสจะไปบังคับจิตใจ เพราะเวลานั้นยังมีกิเลสอยู ถึงจะละเอียดเพียงใดก็
เรียกวา “กิเลส” อยูนั่นแล จนกระทั่งพน เมื่อจิตเต็มภูมิแลวในชั้นสุทธาวาส ก็กาวเขาสู
อรหัตภูมิและถึงนิพพาน นั่นเรียกวา “เปนผูพนแลวจากโทษแหงการจองจํา”

นี่พูดตามวิถีความเปนไปของกิเลสที่เรียกวา “วัฏวน” แลวพูดไปตามวิถีแหงกุศลที่
สนับสนุนเราใหเปนไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งผานพนไปได ดวยอํานาจของบุญกุศลที่ได
สรางไวนี้ สวนอํานาจของกิเลสที่จะใหคนเปนอยางนั้น ไมมีทาง มีแตเปนธรรมชาติที่กด
ถวงโดยถายเดียว

บุญกุศลเปนผูผลักดันสิ่งเหลานี้ออกชวยตัวเองเปนลําดับๆ ไป เพราะฉะนั้นทานจึง
สอนใหบําเพ็ญกุศลใหมาก หากจะยังตะเกียกตะกายเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารอยู ก็มี
สิ่งที่ชวยตานทานความทุกขรอนทั้งหลายพอใหเบาบางลงได เชน เวลาหนาวมีผาหม เวลา
รอนมีนํ้าสําหรับอาบสรง เวลาหิวกระหายก็มีอาหารรับประทาน มีที่อยูอาศัย มีหยูกยา
เครื่องเยียวยารักษา พอไมใหทุกขทรมานอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย บุญกุศลคอยพยุงอยู
เชนนี้จนกวาจะพนไปไดตราบใด ตราบนั้นจึงจะหมดปญหา แมเชนนั้นบุญกุศลก็ยังปลอย
ไมได จนกระทั่งถึงวาระสุดทายที่บุญกุศลจะสนับสนุนได

ที่กลาวมาทั้งนี้เปนคําพูดของนักปราชญ ผูเฉลียวฉลาดแหลมคมในโลกทั้งสามไมมี
ใครเสมอเหมือนได คือพระพุทธเจา ถาใครไมเชื่อพระพุทธเจาแลวก็แสดงวา ผูนั้นหมด
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คุณคาหมดราคา ไมมีสาระอันใดเลยพอที่จะรับความจริงไวได  แสดงวากายก็ปลอมทั้งกาย 
จิตก็ปลอมทั้งจิต ไมสามารถรับความจริงอันถูกตองนั้นได  เพราะความจริงกับความปลอม
นั้นตางกัน 

ธรรมเปนของจริง แตจิตเปนของปลอม ปลอมเต็มที่จนไมสามารถจะรับธรรมไวได 
อยางนี้มีมากมายในโลกมนุษยเรา สวนใจดานหนึ่งจริงอีกดานหนึ่งปลอม ยังพอจะรับธรรม
ไวได รับธรรมขั้นสูงไมได ก็ยังรับขั้นต่ําไดตามกําลังความสามารถของตน นี่ก็แสดงวายังมี
ขาวมีดําเจือปนอยูบางภายในจิต ไมดําไปเสียหมดหรือไมปลอมไปเสียหมด คนเราถาไม
เชื่อพระพุทธเจาก็แสดงวาหมดคุณคาภายในจิตใจจริงๆ ไมมีชิ้นดีอะไรพอที่จะรับเอาสิ่งที่
ดีไวไดเลย ใจไมรับธรรมไมรับสงฆก็มีลักษณะเชนเดียวกัน

แตเรานับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ที่เรียกวา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ 
คจฺฉามิ” อยางเทิดทูนฝงไวในจิตใจ แสดงวาจิตของเรามีความจริงมีหลักมีเกณฑ มีสาระ
สําคัญ จึงรับเอา “ธรรมสาระ” มีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนตน เขาสูจิตใจ 
ฝากเปนฝากตายมอบกายถวายตัวประพฤติปฏิบัติตามทาน ยากลําบากเพียงไรก็ไมทอถอย 
เพราะความเชื่อในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนสําคัญ เรียกวา “จิตนั้นมีสาระ
สําคัญกับธรรมตามกําลังความสามารถของตนอยูแลว จึงไมควรตําหนิติเตียนตนวาเปนผูมี
วาสนานอย”

การติเตียนตนโดยที่ไมพยายามพยุงตัวขึ้น และกลับเปนการกดถวงตัวเองใหทอ
ถอยลงไปนั้น เปนการติเตียนที่ผิด ไมสมกับคําวา “รักตน” ความรักตนตองพยุง จุดไหน
ที่มีความบกพรองตองพยายามพยุง สงเสริมจุดบกพรองใหมีความสมบูรณขึ้นมาเปน
ลําดับ สมชื่อสมนามวาเปนผูรักตน และสมกับวา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” เรา
ถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนหลักชีวิตจิตใจ หวังทานชวยประคับประคอง หรือ
พยุงจิตใจของตนใหเปนไปตามหลักธรรม อันเปนธรรมมหามงคลสูงสงที่สุดในโลกทั้งสาม

ในสากลโลกนี้ถาพูดถึง “สาระ” หรือสาระสําคัญแลว ก็มีอยูเพียงพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆเทานั้น สรุปแลวมี “ธรรม” เทานั้นเปนธรรมฝากเปนฝากตายได
ตลอดกาลตลอดภพตลอดชาติ จนถึงที่สุดคือวิมุตติพระนิพพาน

ใน “วัฏวน” ที่เราวกวนกันอยูนี ้  ไมมีอันใดที่จะเปนเครื่องยึดดวยความแนใจและ
รมเย็นใจเหมือนธรรมะนี้เลย  “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” พระธรรมยอมรักษาผู
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ปฏิบัติธรรม คําวา “พระธรรมรักษาคืออยางไร?” ทําไมธรรมจึงมารักษาคน ตนเหตุเปน
มาอยางไร?

ตนเหตุคือคนตองรักษาธรรมกอน เชนเราทั้งหลายรักษาธรรมอยูในเวลานี ้ รักษา
ธรรมคือรักษาตัว ดําเนินตามหลักธรรมที่ทานสั่งสอนไว ไมใหเคลื่อนคลาดจากหลักธรรม 
พยายามรักษาตนใหดีในธรรม ดวยความประพฤติทางกายทางวาจา ตลอดถึงความคิดทาง
ใจ อันใดที่เปนขาศึกตอตนและผูอื่นอันนั้นไมใชธรรม ทานเรียกวา “อธรรม” เรา
พยายามกําจัดสิ่งเหลานี้ออก ดําเนินตามหลักธรรมที่ทานสั่งสอน ดังที่เราทั้งหลายทําบุญ
ใหทาน รักษาศีล และอบรมสมาธิภาวนา ฟงเทศนฟงธรรมเรื่อยมาจนถึงปจจุบันนี้ ชื่อวา
เปนผูปฏิบัติธรรม นี่คือการรักษาธรรม

การปฏิบัติธรรมดวยกําลังและเจตนาดีของตนเหลานี้ชื่อวารักษาธรรม ผลตองเกิด
ขึ้นเปนธรรมรักษาเราขึ้นมา คําวา “ธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในที่ชั่ว” นั้นก็คือ 
ผลของธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของเรานี้แล เปนเครื่องสนับสนุนและรักษาเรา ไมใชอยูๆ 
พระธรรมทานจะโดดมาชวยโดยที่ผูนั้นไมสนใจกับธรรมเลย ยอมเปนไปไมได เพราะ
ฉะนั้นเหตุที่พระธรรมจะรักษา ก็คือเราเปนผูรักษาธรรมมากอน ดวยการปฏิบัติตามธรรม 
ผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาธรรมนั้น  ก็ยอมนําเราไปในทางแคลวคลาดปลอดภัย มีความอยู
เย็นเปนสุข ที่ทานเรียกวา “ธรรมรักษาผูปฏิบัติธรรม” การปฏิบัติธรรมมีความหนักแนน
มั่นคงละเอียดลออมากนอยเพียงไร ผลเปนเครื่องสนองตอบแทนที่เห็นชัดประจักษใจ ก็
ยิ่งละเอียดขึ้นไปโดยลําดับๆ ตามเหตุที่ทําไวนั้นๆ จนผานพนไปจากภัยทั้งหลายไดโดยสิ้น
เชิงที่เรียกวา “นิยยานิกธรรม” นําผูปฏิบัติธรรมเต็มสติกําลังความสามารถนั้นใหผานพน
จาก “สมมุต”ิ อันเปนบอแหง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หรือแหลงแหงการเกิด แก เจ็บ ตาย 
นี้ไปเสียไดอยางหายหวงถวงเวลา

พระพุทธเจาเปนผูหายหวง พระอริยสงฆเปนผูหายหวงไดดวยการปฏิบัติธรรม 
ธรรมรักษาทานพยุงทานจนถึงภูมิแหงความหายหวง ไมมีอะไรเปนอารมณเยื่อใยเสียดาย  
เปนผูสิ้นภัย สิ้นเวรสิ้นกรรม สิ้นวิบากแหงกรรมโดยตลอดทั่วถึง คือพระพุทธเจาและ
พระสงฆสาวกทาน

ธรรมจึงเปน “ธรรมจําเปน” ตอสัตวโลกผูหวังความสุขเปนแกนสาร ฝงนิสัย
สันดานเรื่อยมาแตกาลไหนๆ ผูหวังความสุขความเจริญจําตองปฏิบัติตนตามธรรมดวยดี
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เพื่อความหวังดังใจหมายไมผิดพลาด ซึ่งเปนการสรางความเสียใจในภายหลังไมมี
ประมาณ ซึ่งสัตวโลกไมพึงปรารถนากัน

อันความหวังนั้นหวังดวยกันทุกคน แตสิ่งที่จะมาสนองความหวังนั้น ขึ้นอยูกับการ
ประพฤติปฏิบัติของตนเปนสําคัญ เราอยาใหมีความหวังอยูภายในใจอยูอยางเดียว ตอง
สรางเหตุอันดี ที่จะเปนเครื่องสนองตอบแทนความหวังนั้นดวยด ี ดังเราทั้งหลายไดปฏิบัติ
ธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันและปฏิบัติตอไปโดยลําดับ นี้แลคือการสรางความหวังไว
โดยถูกทาง ความสมหวังจะไมเปนของใคร จะเปนสมบัติอันพึงใจของผูสรางเหตุ คือกุศล
ธรรมไวดีแลวนั่นแล ไมมีผูใดจะมาแยงไปครองได เพราะเปน “อัตสมบัติ” ของแตละ
บุคคลที่บําเพ็ญไวเฉพาะตัว ไมเหมือนสมบัติอื่นที่โลกมีกัน ซึ่งมักพินาศฉิบหายไปดวยเหตุ
ตางๆ มีจากโจรผูราย เปนตน ไมไดครองดวยความภูมิใจเสมอไป ทั้งเสี่ยงตอภัยอยูตลอด
เวลา

ไปกราบที่เมรุทานวันนี้ ก็เห็นประชาชนมากมาย และเกิดความสงสาร ทําใหคิดถึง
เรื่องความเปนความตาย เฉพาะอยางยิ่งคิดถึงองคทานที่ประพฤติปฏิบัติมาก็เปนวาระสุด
ทาย รางกายทุกสวนมอบไวที่เมร ุ เปนอันวาหมดความหมายทุกสิ่งทุกประการภายในราง
กาย จิตใจเรายังจะตองกาวไปอีก กาวไปตามกรรม ตามวิบากแหงกรรมไมหยุดยั้ง ไมมา
สุดสิ้นอยูที่เมรุเหมือนรางกาย แตจะอยูดวยกรรมและวิบากแหงกรรมเทานั้น เปนผูควบ
คุมและสงเสริม

กรรมและวิบากแหงกรรมอยูที่ไหนเลา? ก็อยูที่จิตนั่นแหละจะเปนเครื่องพาใหเปน
ไป ที่ไปดูไปปลงอนิจจังธรรมสังเวชกันที่นั่น ก็ดวยความระลึกรูสึกตัววาเราทุกคนจะตอง
เปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นจงพยายามสรางความดีไวใหเต็มที่ จนเพียงพอแกความตองการ
เสียแตบัดนี้ จะเปนที่ภูมิใจทั้งเวลาปกติและเวลาจวนตัว

ใครก็ตามที่พูดและกระทําไมถูกตองตามอรรถตามธรรม อยาถือมาเปนอารมณ
ใหเปนเครื่องกอกวนใจโดยไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากเกิดโทษขึ้นมากับตัวเอง เพราะ
ความคิดไปพูดไปกับอารมณไมเปนประโยชนนั้น

ผูใดจะเปนสรณะของเรา ผูใดจะเปนที่พึ่งที่ยึดที่เหนี่ยวของเรา เปนคติเครื่อง
สอนใจเราในขณะที่เราไดเห็นไดยินไดฟง  ผูนั้นแลคือกัลยาณมิตร ถาเปนเพื่อนดวยกัน
นับแตพระสงฆลงมาโดยลําดับ จะเปนเด็กก็ตาม ธรรมนั้นไมใชเด็ก คติอันดีงามนั้นยึดได
ทุกแหงทุกหนทุกบุคคล ไมวาผูหญิงผูชาย ไมวาเด็กวาผูใหญยึดได แมแตกับสัตว
เดรัจฉาน  ตัวใดมีอัธยาศัยใจคอดีก็นายึดเอามาเทียบเคียง ถือเอาประโยชนจากเขาได
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ผูที่เปนคนรกโลก อยานําเขามาคิดใหรกรุงรังภายในจิตใจเลย รกโลกใหมันรกอยู
เฉพาะเขา โลกของเขาเอง รกในหัวใจของเขาเอง อยาไปนําอารมณของเขามารกโลกคือ
หัวใจเรา นั้นเปนความโงไมใชความฉลาด เราสรางความฉลาดทุกวัน พยายามเสาะแสวง
หาความฉลาด ทําไมเราจะไปโงกับอารมณเหลานี ้ ปฏิบัติไปอยามีความหวั่นไหวตอสิ่งใด  
ไมมีใครรับผิดชอบเรายิ่งกวาเราจะรับผิดชอบตัวเองในขณะนี้โดยธรรม จนถึงวาระสุด
ทายปลายแดนแหงชีวิตของเราหาไม เราจะตองรับ รับผิดชอบตัวเราเองอยูตลอดสาย จะ
เปนภพหนาหรือภพไหนก็ตาม ความรับผิดชอบตนนี้จะตองติดแนบไปกับตัว แลวเรา
จะสรางอะไรไวเพื่อสนองความรับผิดชอบของเราใหเปนที่พึงพอใจ นอกจากคุณงาม
ความดีนี้ไมม!ี

เราไมไดตําหนิเรื่องโลก เราเกิดมากับโลกธาตุขันธทั้ง ๕ รางกายนี้ก็เปนโลกทั้งนั้น 
พอแมเราก็เปนโลก ทุกสิ่งทุกอยางที่มารักษาเยียวยาก็เปนโลก เราเกิดมากับโลกทําไมจะดู
ถูกโลกวาไมสําคัญ? ทั้งนี้เพื่อจะเปนเครื่องเตือนตนวา จะไมอาจยึดเปนหลักเปนฐานเปน
กฎเกณฑไดตลอดไป การหวังพึ่งเปนพึ่งตายกับสิ่งนั้นจริงๆ มันพึ่งไมได! เพราะฉะนั้น
เราจึงเห็นความสําคัญของมันในขณะปจจุบันที่เปนเครื่องมือ ที่จะใชทํางานใหเปนผล
เปนประโยชนทั้งทางโลกและทางธรรม แตเราอยาถือวาเปนสาระสําคัญจนกระทั่งลืม
เนื้อลืมตัวและหลงไปตามโลก ไมคิดถึงอนาคตของตนวาจะเปนอยางไรภายในใจซึ่ง
เปนสวนสําคัญ วาจะไดรับผลอะไรบาง

ถามีแตความเพลิดเพลินจนไมรูสึกตัว มัวยึดแตรางกายนี้วาเปนเราเปนของเรา ก็
จะเปนความเสียหายสําหรับเราเองที่ไมไดคิดใหรอบคอบตอธาตุขันธอันนี้ เราทุกคนเปน
โลก พึ่งพาอาศัยกันไปตามกําลังของมันไมปฏิเสธ โลกอยูดวยกันตองสรางอยูสรางกิน 
เพราะรางกายนี้มีความบกพรองตองการอยูตลอดเวลาจะอยูเฉยๆ ไมได ตองพานั่ง พา
นอน พายืน พาเดิน พาขับถาย พารับประทาน อะไรทุกสิ่งทุกประการลวนแตจะนํามา
เยียวยารักษาความบกพรองของรางกายซึ่งเปนโลกนี้เอง

เมื่อเปนเชนนั้นไมทํางานไดหรือคนเรา อยูเฉยๆ อยูไมได  ตองทํางานเพื่อธาตุขันธ  
น่ีเปนความจําเปนสําหรับเราทุกคน ในขณะเดียวกันก็เปนความจําเปนสําหรับจิตที่ตอง
เรียกหาความสุขความเย็นใจ รองเรียกหาความหวัง หาความสมหวัง รองเรียกหาความ
ชวยเหลือจากเราเชนเดียวกับธาตุขันธนั้นแล เราอยาลืมความรูสึกอันนีซ้ึ่งมีอยูภายใน
ใจของโลกที่ยังปรารถนากัน
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แมจะมีวัตถุสมบัติอะไรมากมาย ความหิวโหยของจิต ความเรียกรองของจิต จะ
แสดงอยูตลอดเวลา เพื่อเปนเครื่องสนองตอบแทนกันใหเหมาะสมทั้งภายนอกและภายใน 
จําตองขวนขวายไปพรอมๆ กันดวยความไมประมาท ภายนอกไดแกรางกาย ภายในได
แกจิตใจ เราจึงตองสรางสิ่งเยียวยารักษา เปนเครื่องบํารุงไวใหพรอมมูลทั้ง ๒ ประการ

สวนรางกายก็เสาะแสวงหาทรัพยสมบัติเงินทองมาไวสําหรับเวลาจําเปน คุณงาม
ความดีก็เสาะแสวงหาเพื่อเปนเครื่องบรรเทาจิตใจ หรือพยุงสงเสริมจิตใจใหมีอาหาร
เครื่องหลอเลี้ยงเชนเดียวกับสวนรางกายจนมีความสุขสบาย เฉพาะอยางยิ่งสรางสติ
สรางปญญาขึ้นใหรอบตัว เราเกิดมาไมไดเกิดมาเพื่อความจนตรอกจนมุม เราเกิดมาเปน
คนทั้งคน เฉพาะอยางยิ่งหลักวิชาทุกแขนงสอนใหคนฉลาดทั้งนั้น ทางโลกก็ดี ทางธรรมก็ดี
สอนแบบเดียวกัน

เฉพาะทางธรรมที่พระพุทธเจาผูซึ่งฉลาดแหลมคมที่สุด ทรงสั่งสอนวิชาชนิดที่
มนุษยไมสามารถสอนกันได รูอยางที่มนุษยไมสามารถรูกันได ถอดถอนสิ่งที่มนุษยหึงหวง
ที่สุด ไมสามารถจะถอดถอนกันได แตพระพุทธเจาถอดถอนไดทั้งสิ้น เวลามาสอนโลกไมมี
ใครที่จะสอนแบบพระองคได ผูนี้เปนผูที่นายึดถือกราบไหวอยางยิ่ง ผลที่ปรากฏจากความ
ฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจาก็คือ ไดเปนพระพุทธเจา เปนศาสดาเอกของโลก สั่งสอน
โลกจนสะเทือนกระทั่งวันปรินิพพาน แมนิพพานแลวยังประทาน “ธรรม” ไวเพื่อสัตวโลก
ไดปฏิบัติตามเพื่อความเกษมสําราญแกตน ไมมีอะไรบกพรองสําหรับพระองคเลย ทานผู
นี้แลสมพระนามวา“เปน สรณํ คจฺฉามิ” โดยสมบูรณของมวลสัตวในไตรภพไป
ตลอดอนันตกาล

เราพยายามสรางเนื้อสรางตัวคือจิตใจ ใหมีความสมบูรณพูนสุขไปดวยคุณงาม
ความด ีความฉลาดภายในอยาใหจนตรอกจนมุม พระพุทธเจาไมพาจนตรอก ไมเคยทราบ
วาพระพุทธเจาจนตรอก ไปไมไดและติดอยูที่ตรงไหนเลย ติดตรงไหนทานก็ฟนตรงนั้น 
ขุดตรงนั้นจนทะลุไปไดไมจนมุม ไมใชติดอยูแลวนอนอยูนั่นเสีย จมอยูนั่นเสีย อยางสัตว
โลกทั้งหลายที่จนตรอกจนมุมแลวทอถอยออนแอถอนกําลังออกไปเสีย อยางนี้ใชไมได ! 
สุดทายก็ยิ่งจมใหญ ยิ่งกวาคนตกน้ําทามกลางมหาสมุทรทะเลหลวง

ที่ถูกติดตรงไหน ขัดของตรงไหน นั้นแลคือคติธรรมอันหนึ่ง เปนเครื่องพร่ําสอน
เราใหพินิจพิจารณา สติปญญาจงผลิตขึ้นมาใหทันกับเหตุการณที่ขัดของ แมจะประสบเหตุ
การณอันใดก็ตาม อยาเอาความจนตรอกจนมุมมาขวางหนาเรา จงเอาสติปญญาเปนเครื่อง
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บุกเบิก อะไรมันขวางบุกเบิกเขาไปเรื่อยๆ คนเราไมใชจะโงไปเรื่อยๆ แตไมใชจะฉลาด
มาตั้งแตวันเกิด ตองอาศัยการศึกษาอบรม อาศัยการพินิจพิจารณา อาศัยการอบรมสั่ง
สอนของครูอาจารย อาศัยการคนควา ความฉลาดจะเกิดขึ้นโดยลําดับๆ และไมมี
ประมาณ ในน้ํามหาสมุทรจะวากวางแคบอะไรก็ตาม ปญญายังแทรกไปไดหมด  และกวาง
ลึกยิ่งกวาแมน้ํามหาสมุทร!

ความโง อะไรจะโงยิ่งกวาจิตไมม ีถาทําใหโง โงจนตั้งกัปตั้งกัลป เกิดดวยความโง 
ตายดวยความโง อยูดวยความโง โงตลอดไปถาจะใหโง ใจตองโงอยางนั้น! ถาจะใหฉลาด 
ฉลาดที่สุดก็ที่ใจดวงนี!้ ฉะน้ันจงพยายาม เราตองการอะไรเวลานี้นอกจากความฉลาด?
เพราะความฉลาดพาใหคนดี พาคนใหพนทุกข ไมวาทางโลกทางธรรมพาคนผานพนไปได
ทั้งนั้นไมจนตรอกจนมุมถามีความฉลาด นี่เรากําลังสรางความฉลาดใหกับเรา จงผลิตความ
ฉลาดใหมากใหพอ เฉพาะอยางยิ่งเราแบกหามเบญจขันธอันนี้มานาน เราฉลาดกับมันแลว
หรือยัง?

สวนมากมีแตบนใหมันโดยที่มันไมรูสึกตัวกับเราเลย บนใหแขงใหขาอวัยวะสวน
ตางๆ ปวดนั้นปวดนี้บนกันไป มันออกมาจากใจนะความบนนะ ความไมพอใจนะ การบน
นั้นเหมือนกับเปนการระบายทุกข ความจริงไมใชการระบายทุกข มันกลับเพิ่มทุกข แตเรา
ไมรูสึกตัววามันเปนทุกขสองชั้นขึ้นมาแลว ขณะนี้รูหรือยัง? ถายังขณะตอไป วันเวลาเดือน
ปตอไป จะเจอกับปญหาเพิ่มทุกขสองชั้นอีก  ชนิดไมมีทางสิ้นสุดยุติลงได

เรื่องของทุกขนะเรียนใหรูตลอดทั่วถึง ขันธอยูกับเรา สมบัติเงินทองมีอยูในบานเรา 
มีมากนอยเพียงไรเรายังมีทะเบียนบัญช ี เรายังรูวาของนั้นมีเทานั้น ของนี้มีเทานี้ เก็บไวที่
นั่นเทานั้น เก็บไวที่นี่เทานี้ เรายังรูเรื่องของมันจํานวนของมัน เก็บไวในสถานที่ใด ยังรูได
ตลอดทั่วถึง

แตสกลกายนี้  ธาตุขันธของเรานี้ เราแบกหามมาตั้งแตวันเกิด  เรารูบางไหมวามัน
เปนอยางไร มีอะไรอยูที่ไหน มันมีดีมีชั่ว มีความสกปรกโสมม หรือมีความสะอาดสะอานที่
ตรงไหน มีสาระสําคัญอยูที่ตรงไหน ไมเปนสาระสําคัญมีอยูที่ตรงไหน มี อนิจฺจํ หรือ นิจฺจํ 
ที่ตรงไหนบาง มีทุกฺข ํหรือ สุขํ ที่ตรงไหนบาง  มีอนตฺตา หรือ อตฺตา อยูที่ตรงไหนบาง  
ควรคนใหเห็นเหตุผล เพราะมีอยูกับตัวดวยกันทุกคน

ในธาตุในขันธ จงใชสติปญญาขุดคนลงไป พระพุทธเจาทรงสอนสวนมากอยากจะ
วารอยทั้งรอยวา “รูป อนตฺตา” นั่น! ฟงซ ิ“รูป อนิจฺจํ” คําวา “อนิจฺจํ” คืออะไร? มัน
เตือนเราอยูตลอดเวลา ความ อนิจฺจํ มันเตือน ถาหากจะพูดแบบนักธรรมกันจริงละก็ มัน
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เตือนเราอยูตลอดเวลา“อยาประมาท อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยาไปถือไฟ รูไหม? อนตฺตา 
มันเปนไฟ ถือแลวรอนนะ ปลอยๆ ซิถือไวทําไมไฟนะ”

รูป  แยกออกไป รูปมันมีกี่อาการ อาการอะไรบาง ดูทั้งขางนอกขางใน ดูใหเห็น
ตลอดทั่วถึง พระพุทธเจาทานดูและรูตลอดทั่วถึง ปญญาไมมีจนตรอก รูทั่วถึงไปหมดถา
จะพาใหทั่วถึง ถาจะใหติดตันอยูตลอดเวลาก็ติด เพราะไมไดคิดไดคน

สําคัญจริงๆ ก็คือรางกายมันมีหนังหุมดูใหดี สอนมูลกรรมฐาน ทานวา “เกสา 
โลมา นขา “ทันตา ตโจ” พอมาถึง “ตโจ” เทานั้นหยุด!   ทานเรียกวา “ตจปญจก
กรรมฐาน” แปลวา กรรมฐานมีหนังเปนที่หา นี่แปลตามศัพทนะ พอมาถึง “ตโจ” แลว
ทําไมถึงหยุดเสีย? ทานสอนพระสงฆผูบวชใหม ก็เปนเชนเดียวกัน และอนุโลมปฏิโลม 
คือวาถอยหลังยอนกลับ

พอถึง “หนัง” แลวหยุด เพราะเหตุใดทานถึงหยุด มีความหมายอยางไร? หนังนั้น
เปนเรื่องสําคัญมากของสัตวโลก ที่ติดกันก็มาติดที่ตรง “หนัง” ที่คลุมกายไวก็คือหนัง 
ผิวพรรณวรรณะขางนอกนาด ู  แตไมไดหนาเทาใบลานเลยสวนที่หุมนั้น ทีนี้ลองถลกหนัง
ออกดูซิ เราดูกันไดไหม เปนสัตวก็ดูไมได เปนคนก็ดูไมได เปนหญิงเปนชายดูกันไมไดทั้ง
นั้น เมื่อถลกเอาหนังออกแลวเปนอยางไร นี่แหละพอมาถึง “ตโจ” ทานจึงหยุด เพราะอัน
นี้มันครอบสกลกายแลว เรียกวา “ครอบโลกธาตุ” แลว

พิจารณาตรงนั้น คลี่คลายออกดูทั้งขางนอกขางในของหนังเปนอยางไรบาง หนัง
รองเทามันไมสกปรก มันไมเหมือนหนังคนหนังสัตวที่ยังสดๆ รอนๆ อยู ดูนี่แหละ
กรรมฐาน ดูทั้งขางลางขางบน คนทั้งคนถลกหนังใหหมด ทั้งเราทั้งเขาดูไดไหม อยูกันได
ไหม เรายังไมเห็นหรือความจริงที่แสดงอยูภายในตัวของเรา เรายังยึดยังถือวาเปนเราอยูได
เหรอ? ไมอายตอความจริงบางเหรอ? นี้ความจริงเปนอยางนั้น แตเราฝนความจริง
เฉยๆ เพราะอะไร?

เพราะกิเลสตัณหาความมืดดําตางๆ มันพาดื้อดาน  เราตองทนดานกับมันที่ทําให
ฝน ไมอายพระพุทธเจาบางหรือ พระพุทธเจามีพระเมตตาสั่งสอนสัตวโลกใหปลอยวางสิ่ง
เหลาน้ี แตพวกเรายึดถือไปเรื่อย บางคนแทบจะตายยังตายไปไมได เวลานี้ยังมีธุระอยู
อยางนั้นๆ จะตายไปไมได ฟงดูซีมันขบขันดีไหม?

จะตายไปไมไดยังไง? ตั้งแตเปนมันยังเปนอยูได เจ็บมันยังเจ็บได ทําไมมันจะตาย
ไมได! ไมคิดบางหรือ นี่แหละความโง ความโงเขลาของพวกเราเปนอยางนี ้เพราะฉะนั้นจึง
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ตองแจงออกใหเห็นความโงของตัวเอง เพื่อสติปญญาจะกลายเปนความฉลาดแหลมคมขึ้น
มา “กรรมฐานหา” ทานสอนถึง  “ตโจ” เปนประโยชนอยางมากทีเดียว

เอา ดูเขาไปเนื้อ เอ็น กระดูก เขาไปดูขางใน  ดูไดพิจารณาดู นี่เรียกวา “เที่ยว
กรรมฐาน” เที่ยวอยางนี้ ใหดูขางบนขางลาง ใหเพลินอยูกับความจริง แลว “อุปาทาน
ความกอดรัดไวมั่น” มันจะคอยๆ คลายออก คลายออกเรื่อยๆ พอความรูความเขาใจซึม
ซาบเขาไปถึงไหน ความผอนคลายของใจก็เบาลง ๆ เบาไปโดยลําดับเหมือนคนจะสราง
จากไขนั่นแล

ความสําคัญนี้เปนเครื่องทําใหหนักอยูภายในใจเรา  พอมีความเขาใจในอันนี้แลวจึง
ปลอยวางไดโดยลําดับ แลวก็มีความเบาภายในใจ นี่เปนประโยชนในการพิจารณา
กรรมฐานมาก

ไมวาเปนชิ้นเปนอันใด กําหนดใหเปอยพังไปเรื่อยๆ มันเปอยๆ อยูตลอดเวลา จน
อยูไมได อะไรที่จะเกิดความขยะแขยงซึ่งมีอยูในรางกายจะปรากฏขึ้นมา ซึ่งแตกอนก็ไม
ขยะแขยง ทําใหเกิดใหมีดวยสติปญญาของเรา พิจารณาใหเห็นชัดตามความจริงเปนอยาง
น้ี

ความปลอมมันเกิดขึ้นได ใครก็เกิดไดดวยกันทั้งนั้น ความปลอมมันเกิดงายติดงาย 
แทจริงมันไมคอยอยากเกิด แตเราไมคอยพิจารณา ไมคอยสนใจไมคอยชอบ ไปชอบสิ่งที่
ไมนาชอบ แลวมันก็ทุกขในสิ่งที่เราไมชอบอีกนั่นแล

ความทุกขไมมีใครชอบแตก็เจออยูดวยกัน เพราะมันปนเกลียวกับความจริง เรา
กําหนดใหเปอยลงโดยลําดับๆ ก็ได จะกําหนดแยกออก เฉือนออก เฉือนออกเปนกองๆ 
กองเนื้อกองหนัง อะไรๆ เอาออกไป เหลือแตกระดูกก็ได กระดูกก็มีชิ้นใหญชิ้นเล็ก มัน
ติดตอกับที่ตรงไหน กําหนดออกไป ดึงออกไปกอง เอาไฟเผาเขาไป นี่คืออุบายแหง 
“มรรค” ไดแกปญญา ความติดพันในสิ่งเหลานี้จนถึงกับเปนอุปาทานยึดมั่นถือมั่น หนัก
ยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก ๆ ก็เพราะ “ความสําคัญ ความปรุงความแตงของใจ” ความสําคัญ
มั่นหมายของใจซึ่งเปนตัวจอมปลอมนั้นแล เรายังพอใจติดใจได เรายังพอใจคิดพอใจ
สําคัญมั่นหมายได และพอใจอยูได

ปญญาหรืออุบายวิธีดังที่ไดอธิบายมานี้ คือการคลี่คลายออกใหเห็นตามความ
จริงของมัน นี่เปนความคิดความปรุงที่ถูกตองเพื่อการถอดถอนตัวเอง ทําไมจะถือวา
เปนความคิดเฉยๆ สิ่งที่เปนความคิดเฉยๆ เราคิดนั่นเปนเรื่องของ “สมุทัย” เรายังยอม
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คิด  สิ่งที่เปนมรรคเพื่อจะถอดถอนความผิดประเภทนั้น   “สังขารแกสังขาร ปญญาแก
ความโง ทําไมเราจะทําไมได  มันจะขัดกันที่ตรงไหน นี่แหละทานเรียกวา “ปญญา”

เอา กําหนดเผาไฟลงไป ไดกี่ครั้งกี่หนไมตองไปนับครั้งนับหน ทําจนชํานาญเปน
ของสําคัญ ชํานาญจนกระทั่งมันปลอยวางได  จากนั้นก็เปน สุญญากาศ วางเปลา

รางกายของเรานี้ทีแรกมันก็เปนปฏิกูล ทีแรกไมไดพิจารณาเลยมันก็สวยก็งาม 
พอพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจาเขาไปที่เรียกวา “ปฏิกูล” มันก็เห็นชัดคลอย
ตามซึ้งเขาไปเปนลําดับๆ จนกระทั่งเกิดความเบื่อหนาย มีความขยะแขยง เกิดความสลด
สังเวช น้ําตารวงพรูๆ ในขณะที่พิจารณาเห็นประจักษภายในใจจริงๆ   “โอโห ! เห็นกัน
แลวหรือวันน้ี แตกอนไปอยูที่ไหน รางกายทั้งรางอยูดวยกันมาตั้งแตวันเกิด ทําไมไมเห็น 
ทําไมไมเกิดความสลดสังเวช วันนี้ทําไมจึงเห็น อยูที่ไหนถึงมาเจอกันวันนี้ ทั้งๆ ที่อยูดวย
กันมา “นั่น! รําพึงรําพันกับตัวเอง พอเห็นชัดเขาจริงแลวเกิดความขยะแขยง เกิดความ
สลดสังเวชแลวใจเบา ไมมีอะไรจะบอกใหถูกได เพราะความหนักก็ไดแกความยึดความถือ 
พอเขาใจสิ่งเหลานี้ชัดเจนประจักษใจในขณะนั้น จิตมันก็ถอนออกมา  จิตเบาโลงไปหมด 
จากนั้นกําหนดลงไปทลายลงไปจนแหลกเหลวไปหมด กลายเปนดิน เปนน้ํา เปนลม เปน
ไฟ

จิตปรากฏเปนเหมือนกับอากาศ อะไรๆ เปนอากาศธาตุไปหมด จิตวางไป
หมด! นี่เปนอุบายของสติปญญาทําใหคนเปนอยางนี ้ ทําความรูความเห็นใหเปนอยางนี ้
ทําผลใหเกิดเปนความสุขความสบาย ความเบาจิตเบาใจอยางนี!้

เมื่อกําหนดเขาไปนานๆ จะมีความชํานาญละเอียดยิ่งไปกวานี้ แมที่สุดรางกายที่เรา
มองเห็นดวยตาเนื้อนี้มันหายไปหมด จากภาพทางรูป กลายเปนอากาศธาต ุวางไปหมด
เลย ดูตนไมก็มองเห็นเพียงเปนรางๆ เหมือนกับเงาๆ ดูภูเขาทั้งลูกก็เหมือนกับเงา ไมได
เปนภูเขาจริงจังเหมือนแตกอน เพราะจิตมันแทงทะลุไปหมด รางกายทั้งรางก็เปนเหมือน
เงาๆ เทานั้นเอง ปญญาแทงทะลุไปหมด  จิตวาง  วางเพราะวางกายดวย  เพราะจิตทะลุ
รางกายทั้งหมดดวย ความเปนชิ้นเปนอัน เปนทอนเปนกอน เปนอะไรอยางนี้ ทะลุไป
หมดหาชิ้นหากอนไมมี  กลายเปนอากาศธาตุไปทีเดียว  นี่หมายถึงรางกาย ! 

เวทนา  มันก็เพียงยิบยับ ๆ นิดๆ เกิดในรางกาย มันก็วางของมันอีกเหมือนกัน   
เวทนาเกิดขึ้นก็ทราบวาเกิด แตกอนเวทนานี้ที่มันเปนตัวเปนตนขึ้นมาก็ไมมี  เพราะอํานาจ
แหงปญญานี้เองแทงทะลุไปอีก มีลักษณะเปนเงาๆ ของเวทนา
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สัญญาก็เปนเงาๆ  สังขาร ก็เปนเพียงเงาๆ นี่เวลาปญญามันครอบเขาไป ครอบเขา
ไปละเอียดเขาไป  อะไรก็กลายเปนเงาๆ ไปทั้งนั้น

จากนั้นก็ทะลุถึงจิต มันเปนกอนอีก คือ “กอนอวิชชา” กอนสมมุต ิ กอนภพ
กอนชาติ  มันอยูที่จิต ปญญาฟาดฟนลงไปที่นั่น คําที่วา “เงาๆ หมดไป  กอนสมมุติทั้ง
กอนหมดภายในจิต” ไมมีอะไรเหลือ เหลือแตความรูลวนๆ ความรูลวนๆ อันนี้คือ
ความรูบริสุทธิ์

อันใดที่เปนรางๆ หรือเปนเงาๆ ซึ่งเปนเรื่องของสมมุติเปนเรื่องของกิเลส ตองถูก
ชําระออกหมดดวยปญญา  ไมมีอะไรปดบังจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ไดเลย! นั่นคือที่สุดแหง
ทุกข ที่สุดแหงภพแหงชาติ ที่สุดแหง “วัฏจักร” ทั้งหลาย สิ้นสุดลงที่จุดนี้ หมด
ปญหา การปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แลวอยูที่ไหนก็อยูเถอะ!

พระพุทธเจากับธรรมชาตินี้เปนอันเดียวกัน พระธรรม พระสงฆ เปนอันเดียวกันกับ
ธรรมชาตินี้ ผูใดเห็นธรรม “ผูนั้นชื่อวาเห็นเราตถาคต” หมายถึงธรรมชาติอันนี้แล   
พระพุทธเจาจะปรินิพพานนานเพียงใดก็ตามไมสําคัญเลย เพราะนั้นเปนกาลเปนสถานที ่
เปนพระกายคือเรือนรางแหงพุทธะเทานั้น  พุทธะอันแทจริงคือความบริสุทธิ์นี้ อันนี้เปน
ฉันใดอันนั้นเปนฉันนั้น พระพุทธเจาจะสูญไปไหน เมื่อธรรมชาตินี้ตนผูบริสุทธิ์ก็รูอยู
แลววาไมสูญ แลวพระพุทธเจาจะสูญไปไดอยางไร คําวา “พระธรรมๆ” นั้นสูญไปได
อยางไร  รูอะไรถาไมรูธรรม! แลวธรรมไมมีจะรูไดอยางไร ถาวาธรรมสูญจะรูไดอยางไร 
ลงที่จุดนี้!

อยูที่ไหนก็เหมือนอยูกับพระพุทธเจา กับพระธรรม กับพระสงฆ  ไมวา “เหมือน
อยู” นะ คืออยูกับพระพุทธเจา วายังงั้นเลย ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยตามความรูสึกของจิต
นั้น เราจะเชื่อพระพุทธเจาวาสูญหรือไมสูญได ก็เมื่อธรรมชาตินี้เปนเครื่องยืนยันเทียบ
เคียงหรือเปนสักขีพยาน พุทธะของพระองค กับธรรมะ สังฆะทั้งหลาย เปนอันเดียวกันอยู
แลว เราจะปฏิเสธพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไดอยางไร เมื่อเราปฏิเสธธรรมชาตินี้
ไมได  เมื่อรับรองธรรมชาตินี้ ก็รับรองพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ  วาอันเดียวกัน

ถาจะปฏิเสธพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาไมมีในโลก  ก็ปฏิเสธอันนี้เสียวา
ไมม ี แลวปฏิเสธไดหรือทั้งๆ ที่รูๆ อยู  ยังจะวาไมมีไดหรือ นี่ยอมรับกันตรงนี้

บรรดาพระสาวกทั้งหลายเมื่อรูธรรมโดยทั่วถึงแลว จะไมมีอะไรสงสัยพระพุทธเจา
เลย  แมจะไมไดเคยพบเห็นพระพุทธเจาก็ตาม พระพุทธเจาแทจริงไมใชเรือนราง ไมใช
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๒๑๕

รางกาย เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ดังที่ตัวไดรูไดเห็นอยูแลวนี้แล นี่คือธรรมชาติที่
อัศจรรย

เรื่องการเกิด แก เจ็บ ตาย ยังไมยุติ   รางกายขึ้นบนเมรุแลวมันยังขยันหาเอาซาก
ศพอื่นอยูเรื่อย เรื่องจิตเปนคลังกิเลสนี้สําคัญมากทีเดียว ศพบางศพไมไดขึ้นเมรุ ถาเปน
ศพเปดศพไกมันขึ้นเตาไฟเผากันที่นั่น แตเราไมไดเห็นวาเปนปาชา ถาเปนมนุษยเอาไป
เผาไปฝงตรงไหน นั่นเปนปาชา กลัวผีกันจะตายไป สัตวตางๆ ถูกขนเขาเตาไฟไมเห็นกลัว
วาเปนปาชา ยิ่งสนุกสนานกันไปใหญ  นี่เพราะความสําคัญมันผิดกันนั่นเอง และจิตมันก็
ชอบ ขึ้นเมรุแลวรางนี้มันไปกวานหาใหม ๆ เอาไปขึ้นเมรุเรื่อยๆ ที่ไหนก็ไมรูละ ถาธรรม
ชาตินี้ไมไดหลุดพนจากกิเลสอยางเต็มใจแลว ความขึ้นเมรุไมตองสงสัย ความจับจองปาชา
ก็ไมตองสงสัย  ภพใดก็ตามก็คือภพอันเปนปาชานี้เอง ปาชาเปนวาระสุดทายแหงกอง
ทุกขในชาตินั้น

เราขยันนักหรือในการเกิดการตายโดยหาหลักฐานไมได หากฎเกณฑไมได หา
ความแนนอนไมได ถาเรามีความแนนอนในการเกิด จะเกิดเปนนั้นเปนนี้ก็ยังพอทําเนา 
เพราะภพที่เราตองการนั้นเปนความสุข แตนี่จะปรารถนาอะไรไดสมหวัง ถาเราไมเรง
สรางเหตุใหเปนความสมหวังเสียแตบัดนี ้คือ

สรางจิตสรางใจ สรางคุณงามความด ี ของเราไวเสียแตบัดนี!้ นี่คือสรางความ
สมหวังไวสําหรับตน แลวจะเปนผูสมหวังเรื่อยๆ ไป จนกระทั่งถึงแดนสมหวังในวาระสุด
ทายอันเปนที่พึงพอใจ ไดแก “วิมุตติ” หลุดพน คือพระนิพพาน

ในอวสาน  ก็เห็นวาสมควร  เอาละ ยุติ
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙

กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๑๖

๒๑๖

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๑๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙
กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก

ธรรมทานกลาวไววา “กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก” คือ ความสงัด ๓ อยาง เปน 
๓ ขั้น การปฏิบัติเพื่อความสงัดทั้งสามประการนี้ก็มี

กายวิเวก ถาเปนนักบวชทานก็สอนดังที่ปรากฏในอนุศาสน ซึ่งเปนเทศน
มหัศจรรยสําหรับพระผูเปนนักรบอยางพรอมแลวเทาน้ัน เรื่องกายวิเวกทานหยิบยก
เอารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ธรรมารมณ ซึ่งเกี่ยวกับประสาทที่ผานเขามาทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย แลวเขาไปสัมผัสหรือฟองใจ ใจเปนผูรับเรื่องของ
สิ่งเหลาน้ันขึ้นมาไมหยุดหยอน ตอกันเปนลูกโซตามลําดับ เมื่อกายวิเวกไดดําเนินไป
ดวยความสะดวกสบายในสถานที่เหมาะสม ไมมีส่ิงดังกลาวรบกวนประสาท ก็ยอมเปน
บาทฐานของ “จิตวิเวก” การเขาไปเพื่อกายวิเวก ก็เพื่อจิตวิเวก และเพื่ออุปธิวิเวก ใน
ขณะเดียวกันกายไดรับความสะดวกในการบําเพ็ญ ไมมีอะไรรบกวนประสาทสวนตางๆ 
ยอมตัดอารมณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายเสียได ใจก็ไมวุนวาย ตั้งหนาตั้ง
ตาบําเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อความสงัดทางใจ ใจไมคิดไมปรุงกอความวุนวายแกตนเอง 
เพราะไมมีอารมณกับทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย เขาไปฟองที่ใจใหยุงไป
ตาม

การบําเพ็ญอยูอยางน้ีโดยสม่ําเสมอ และหาสถานที่เหมาะสมเพื่อกายวิเวกได
โดยสม่ําเสมอ คือสงัดจากสิ่งรบกวน นักปฏิบัติหรือนักบวชซึ่งมีหนาที่อันเดียว บําเพ็ญ
ไมขาดวรรคขาดตอน ยอมเปนเครื่องสงเสริมงานของตนใหกาวหนา ตลอดถึงผลที่พึง
ไดรับยอมมีความกาวหนาขึ้นไปโดยลําดับ เมื่อกายวิเวกกับสถานที่เปลาเปล่ียววิเวก
วังเวงเปนที่บําเพ็ญ ยอมเปนความเหมาะสมที่จะยังธรรมใหเกิดไดโดยสะดวก

จิตวิเวก คือความสงัดจิตดวยอํานาจแหงจิตตภาวนา เพราะไดสถานที่เหมาะ
สมเปนที่บําเพ็ญ ก็ยอมมีความสงัดภายในจิตใจ สงัดจากอารมณกอกวนตัวเอง ใจเปน
สมาธิ มีความละเอียดเขาไปเปนลําดับ ปกติจิตสรางความวุนวายใหแกตนเองอยูตลอด
เวลา ไมไดมีอิริยาบถหรือมีส่ิงใดเปนเครื่องกีดขวาง หรือหามปรามงานของจิตที่ส่ังสม
อารมณเพราะการคิดปรุงได นอกจากจิตตภาวนาเทาน้ันที่เปนเครื่องหามปรามจิต ให
งานของจิตที่สรางเรื่องวุนวาย หรือความวุนวายใหแกตนนั้นเบาบางลงได เพราะฉะน้ัน
จิตวิเวกจึงมีความจําดวยจิตตภาวนาในขั้นที่ควรบังคับ เชนเดียวกับเราจับสัตวมาฝกหัด 
ใสคราด ใสไถ ใสเกวียนอะไรตามแตเจาของตองการ
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ขณะที่ฝกหัดเบื้องตน สัตวมันตองผาดโผนโลดเตน ดีไมดีชนจนกระทั่งเจาของ 
เพราะเขาใจวาเจาของจะทําลายมัน หรืออะไรทํานองน้ัน แลวเจาของตองฝกอยางหนัก
มือประมาทไมไดในขณะน้ัน แมแตสัตวเลี้ยงในบานมาดั้งเดิมก็เปนขาศึกตอเจาของได 
เพราะเขาเขาใจวาเราเปนขาศึกตอเขา จะทํารายเขา มันตองมีความรุนแรงตอกันไม
นอยในเวลาน้ัน

สุดทายก็สูคนไมได เพราะคนมีความฉลาดเหนือสัตว สัตวก็คอยรูเรื่องรูราวไป
เองวา คนไมไดทําไม ไมไดทําอันตรายเขาแตอยางใด เปนแตเพียงฝกหัดใหทํางานที่
สัตวนั้นจะพึงทําไดตามวิสัยหรือความสามารถของตนเทาน้ัน ตอไปเขาก็คอยรูเรื่องของ
คนและงานของคนของตน แลวก็คอยทํางานตามคนไปเรื่อยๆ ไมตื่นตกใจและผาดโผน
โลดเตนดังแตกอน เชน ใสลอใสเกวียน ก็ดันไปตามเรื่อง พอชํานิชํานาญแลวเจาของก็
ไมทําแบบฝกหรือทรมาน เมื่อถึงคราวจะใชการใชงาน ก็จับมาใสลอใสเกวียนและไลไป
ธรรมดา จะลากเข็นอะไรก็ไดทั้งน้ัน ไมฝาฝนดื้อดึงเหมือนแตกอนที่ยังไมเคยไดฝกหัด
ใหรูหนาที่การงาน

จิตใจในเบ้ืองตนซึ่งยังไมเคยรับการฝกหัด ฝกฝนทรมาน หรือหามปรามดวยวิธี
ที่ถูกที่ดีใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแตวันเกิดมาจนถึงขณะที่เราเริ่มฝกหัดภาวนา จึงเปนจิตทึ่ดื้อดึง
ฝาฝนและผาดโผนอยูไมนอย เพราะความเคยชินของจิตกับอารมณตางๆ ที่เคยคิดเคย
ส่ังสมมานาน เราจะแยกแยะหรือบังคับบัญชาไมใหเขาคิดเขาปรุงนั้น จึงเปนการยาก 
และตองฝกทรมานหรือสูกันอยางหนัก ระหวางความคิดปรุงกับควรระงับดวยธรรม
บทใด หรือดวยวิธีการใดก็ตาม จึงเปนความรุนแรงตอกันไมนอย

น่ีแหละการภาวนาเกิดความทุกขก็เพราะเหตุน้ี แตจะทุกขอยางไรก็ตาม พึง
เทียบกันกับระหวางสัตวพาหนะกับเจาของที่เขาฝกเพื่องานตางๆ ของเขา สุดทายก็เปน
การเปนงานขึ้นมาได

จิตใจในเวลาที่ถูกฝกฝนทรมาน ถึงจะลําบากลําบนแคไหนก็ตาม สุดทายก็เปน
การเปนงานขึ้นมาภายในจิต จิตไดเห็นผลประโยชนจากการฝกทรมานตน จึงมีความ
สงบขึ้นมา จิตวิเวก คือจิตมีความสงบสงัดจากอารมณเครื่องกอกวน ไมฟุงซาน
รําคาญไปตามอารมณของตนโดยถายเดียว เวลาคิดก็มีความยับยั้ง มีความใครครวญวา 
ควรหรือไมควร การคิดน้ันจะคิดเรื่องใดประเภทใดบาง ที่จะกอใหเกิดกิเลสอาสวะ 
หรือจะใหเปนศีลเปนธรรมซึ่งเปนเครื่องแกกิเลสขึ้นมา จิตก็เปนผูใครครวญพิจารณา
เอง คือสติปญญาเปนเครื่องใครครวญ จิตเมื่อไดรับการอารักขาพยายามปองกันส่ิงที่
เปนภัยไมใหเกิดขึ้นจากจิต และพยายามสงเสริมส่ิงที่เปนคุณแกจิตใจใหเกิดใหมีขึ้น
เรื่อยๆ จิตก็ไดรับความสงบเย็นใจขึ้นมาเปนจิตวิเวก นั่นคือจิตที่สงบ และมีความ
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สงบเปนพื้นฐานมั่นคงไปโดยลําดับ ไมวอกแวกคลอนแคลนเหมือนกอนที่ไมเคยไดรับ
การฝกฝนอบรม

คําวา “จิตวิเวก” ก็มีความละเอียดขึ้นไปโดยลําดับ จนเปนความละเอียดสุขุมของ
จิตในอิริยาบถตางๆ เนื่องมาจาก “กายวิเวก” ที่ควรแกการงานเปนเครื่องอุดหนุน แม
จิตวิเวกก็จําตองใชปญญาคนคิด ตามกาลเวลาที่เห็นวาเหมาะสมหรือโอกาสอันควร

เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควร พอจะทําหนาที่ทางปญญาไดแลว ก็ตอง
ฝกหัดคิดตางๆ ดวยปญญา โดยถือธาตุขันธซึ่งเคยเปนขาศึกกันน้ัน ใหกลับมาเปน
ธรรมเปนเครื่องแก ใหเขาใจความเปนจริงของเขา น่ันเรียกวา “ปญญาขุดคุยส่ิงที่ยัง
นอนจมอยูภายในจิตใจซึ่งมีมากมายเต็มหัวใจ” พูดงายๆ ที่ใจมีความสงบก็เพราะส่ิง
เหลาน้ีออนกําลัง ไมสามารถแสดงตัวอยางผาดโผนดังที่เคยเปนมาเทานั้น นอกจากน้ัน 
“สัจธรรม” คือสติปญญายังกดขี่บังคับเอาไว เราจึงพอมีทางไดรับความสุขความสบาย 
และมีโอกาสที่จะพิจารณาทางดานปญญาตอไปไดดวยความสะดวก

ตอไปพอจิตไดรับความวิเวกสงัด จิตควรมีสติปญญาประกอบดวยการฝกหัดคิด
คนเพื่อความแยบคายตางๆ คือทราบความผิดถูกดีชั่วของตน และทราบความติดของ
ภายในใจวาใจติดของเพราะเหตุใด จะตองพิจารณาอยางไรจิตจึงจะผานพนไป และ
ปลอยวางส่ิงน้ันได นําปญญาเขามาพิจารณาทบทวนไปมา เหมือนเขาคราดนา คราด
กลับไปกลับมาจนกระทั่งมูลคราดมูลไถแหลกละเอียดพอแกความตองการแลว เขาก็
หยุด

สวนสัตวพาหนะท่ีรับภาระในการคราดการไถ จะชาหรือเร็วไมสําคัญ สําคัญที่
มูลคราดมูลไถตองแหลกละเอียดเปนท่ีพอใจ เหมาะแกการเพาะปลูกนั่นแหละ เขาจึง
หยุด

เรื่องปญญาของเรา จะชาหรือเร็วไมสําคัญ จะพิจารณาก่ีครั้งก่ีหน โดยถือธาตุ
ขันธของเรานี้เปนเหมือนกับพื้นที่ทํางานคราดไถของชาวนา สติปญญาเปนเหมือนกับ
เราคราดเราไถ คนควาทบทวนไปมาอยูนั่นแหละ ครั้งแลวครั้งเลาจนเปนที่เขาใจ
อยางแนชัดแลวก็หยุด จะขืนพิจารณาไปไดอยางไรเมื่อทราบวาเขาใจดวยปญญาจน
พอแลว เชนเดียวกับการรับประทาน หิวเราก็ทราบวาหิว หิวมากหิวนอยเราก็ทราบ 
เวลารับประทานพอแกความตองการแลว จะฝนใหรับประทานไดอีกอยางไร การ
พิจารณาจนเปนที่เขาใจในสิ่งนั้นอยางชัดเจนดวยปญญาก็เชนเดียวกัน

คําวา “ฝน” เจาของก็ทราบ เพราะคําวา “พอแกธาตุขันธแลว” เจาของก็ทราบอยู
แลว ยังจะฝนไปไดอยางไรอีก การพิจารณาเมื่อถึงขั้นที่ควรปลอยวาง หรือหยุดกันได
ในขันธใด มีรูปขันธเปนตน มันก็รูและหยุดอยางนั้นเชนกัน เราไมไดคาดฝนหรือหมาย
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ไวกอนก็ตาม การพิจารณานี้เปน “ปจฺจตฺตํ” คือการเขาใจดวยตนเอง เรื่องธาตุเรื่องขันธ
เปนสําคัญก็เขาใจดวย ปจฺจตฺตํ เมื่อถึงขั้นพอตัวในธรรมขั้นใดในขันธใดจิตยอมปลอย
วางได ปลอยวางดวยการพิจารณานั้นได เชนเดียวกับเขาหยุดคราดนา

การชาการเร็วของสติปญญา เราอยาไปตําหนิติเตียน หนาที่ของสติปญญาจะ
เปนผูทําหนาที่เอง หนาที่ใดเปนการแกกิเลสอาสวะที่ควรเขาใจในเรื่องตางๆ ของ
กิเลส เปนหนาของสติปญญาจะกลั่นกรองไปตามสติกําลังความสามารถของตน 
เราเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนนายงาน หัวหนางาน คอยสอดสองดูแล

สติเปนสําคัญใหความรูนั้นจดจออยูกับงาน แลวปญญาเปนผูคลี่คลายดูสิ่งนั้นๆ 
ที่ความรูกําลังจับกําลังจดจองดูสิ่งที่กําลังสัมผัสสัมพันธกันอยูนั้นจนเปนที่เขาใจ โดยไม
ตองบอกจะปลอยเอง ไมมีใครบรรดาผูบําเพ็ญธรรมจะกลายเปนบาเปนบอไปถึงกับ
กอดธรรมนั้นอยูทั้งๆ ที่พิจารณารอบแลวพอตัวแลว

คิดดูซิที่โลกเขาขึ้นบันได พอถึงที่แลวเขายังปลอยวางบันไดเอง โดยไมตองมี
เจตนาอะไรวาจะปลอยวาง มาถึงที่แลว แมสายทางที่เราเดินมามันก็ปลอยวาง หมด
ปญหากันไปเอง การพิจารณาน้ีก็เชนเดียวกัน เมื่อพอแกความตองการแลวมันก็หมด
ปญหากันไปเอง โดยไมตองมีเจตนาอะไรจะใหหมดปญหาและใหปลอยวางใดๆ ทั้งสิ้น

นี่เรียกวาจิตนี่เปน “จิตวิเวก” แลว กําลังกาวเดินเพื่อบรรลุถึง “อุปธิวิเวก” คือ
ความสงัดจากกิเลสไปโดยลําดับ กิเลสจะเปนประเภทใดก็ตาม ตองเปนขาศึกตอใจอยู
โดยดี ไมวาจะเปนสวนหยาบ สวนกลาง หรือสวนละเอียด เปนขาศึกทั้งนั้น

พระพุทธเจาจึงไมทรงชมเชยวากิเลสอันใดเปนของดี มีคาควรแกการสงเสริม
เทิดทูน ทานสอนใหละโดยส้ินเชิงไมใหเหลืออยูเลย สมกับวาส่ิงน้ันเปนขาศึกจริง 
เหมือนกับเสือ พอมันก็เปนเสือ แมมันก็เปนเสือ ลูกเกิดมามันก็ตองเปนเสือ เสือมัน
กินอะไรมันกัดอะไร มันเปนอันตรายตอส่ิงใดบางทราบไหม? เรื่องของกิเลสก็เปน
ทํานองเดียวกัน มันเปนอันตรายตอจิตใจและขยายไปถึงทั้งแกผูเกี่ยวของและหนาที่
การงาน เปนพิษเปนภัยระบาดออกไปไมมีที่ส้ินสุด เรื่องของกิเลสไมใชเปนของดี จึง
ตองชําระจึงตองกําจัดโดยลําดับดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรไมลดละ

น่ีเราหมายถึงการพิจารณาโดยธรรมดาของการภาวนาเพื่อ “อุปธิวิเวก” หากถึง
คราวจําเปนขึ้นมาที่จะตองนํามาใชแบบผาดโผน แบบเอาเปนเอาตาย ตองสูกันจริงๆ 
เวลาจนตรอกจนมุม เชนในเวลาที่เจ็บปวยขึ้นมาอยางเต็มที่อยางน้ี หรือทุกขเวทนาเกิด
ขึ้น จะเกิดขึ้นดวยการนั่งสมาธิภาวนานาน หรือสาเหตุใดก็ตาม มันเปน “สัจธรรม” ดวย
กัน ถาเราไมแกไมพิจารณาในตอนนี้ใหเปนเหตุเปนผลอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มภูมิ
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ของสติปญญาแลว จะไมมีทางไดผลและจะเปนความเสียหายแกเราไมนอย น่ีคือเหตุ
ผลที่บอกขึ้นมาภายในตัวเอง

เพราะฉะนั้นมีอะไรเราตองทุมลงใหหมด เมื่อจิตไดปลงใจลงอยางนั้นแลว อะไร
ก็เถอะจะไมมีถอยเลย ทุกขเวทนาจะยกเมฆกันมาก็ตาม เมฆก็เทากับชิ้นสวนในรางกาย
ในขันธหาเทานั้น เทศนากัณฑใหญก็คือ “เมฆธาตุ เมฆขันธ” นี้เอง ปญญาเทานั้นจะเปน 
“สัจธรรม” หรือทํานบปดกั้นได พิจารณาใหเห็นตามความจริงของทุกขเวทนาทุกขกวาน้ี 
ทุกแงทุกมุมที่ทุกขเวทนาปรากฏขึ้นมา เฉพาะอยางยิ่งเราคือเรา เอาตรงความจริงน้ี
แหละ

กองธาตุนี้แลคือกองทุกข เอาตรงน้ี!ความหลงน้ีแหละท่ีพาเราใหตกอยูในกอง
ทุกข ความหลงน้ีเทาน้ันเปนผูสงเสริมทุกขดวย ส่ังสมทุกขดวย ทั้งสงเสริมทุกขใหมาก
ขึ้นดวย และมีสติปญญาน้ีเทาน้ันที่จะแกความหลงทั้งหลาย เก่ียวกับทุกขเวทนาที่เกิด
ขึ้นในธาตุในขันธในรางกายของเรานี่ใหเส่ือมไปส้ินไป เราตองพิจารณาใหเห็นชัดเจน
ดังที่ไดเคยอธิบายใหฟงแลว

ในขณะที่ทุกขเกิดขึ้นมากนอย เราถือเอาจุดสําคัญของทุกขที่มีมากกวาเพื่อนน้ัน
แลเปนจุดพิจารณาเปนสนามรบ จดจอสติ หรือตั้งสติปญญาลงที่จุดนั้น เราไมตองมุง
หมายวาจะใหทุกขเวทนาน้ีดับไป เพราะไมไดพิจารณาเพื่อใหทุกขเวทนาน้ีดับไป เรา
พิจารณาเพื่อจะเห็นจริงตามสัจธรรมที่เปนของจริงเทาน้ัน อยางน้ีเราจะสะดวกมากใน
การพิจารณา เปนก็เปน ตายก็ตาย อันนี้มันอยูในกรอบแหง “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ซึ่ง
มีอยูประจําธาตุประจําขันธ เราตองการแตความจริงในขันธอันน้ีดวยสติปญญาเทา
นั้น สวนทุกขเวทนาจะดับหรือไมนั้น เปนความจริงของเขาแตละอยางๆ จะเปนไปตาม
เหตุการณโดยไมตองบังคับ

ทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยรูปขันธอันเปนสถานที่อยู ที่อาศัย ท่ีเกิดขึ้น และ
รูปขันธอันไดแกรางกายของเราน้ี คืออันใดเปนภาชนะในเวลาน้ันที่เดนมากที่สุด คือ
เปนทุกขอยูในอวัยวะสวนใดซึ่งมากที่สุด เรากําหนดแยกแยะดูใหละเอียด สมมุติวาเจ็บ
อยูในกระดูก คนลงไปในกระดูกใหเห็นชัดเจน กระดูกทอนอ่ืนๆ ทําไมไมเปนทุกข? 
ทําไมจึงมาเปนเฉพาะทอนน้ี? ถากระดูกน้ีเปนตัวทุกขจริง ทุกทอนทุกชิ้นของกระดูกที่
มีอยูในรางกายของเรานี้ ตองเปนตัวทุกขท้ังหมดในขณะเดียวกัน แตแลวทําไมจึงมา
เปนเฉพาะจุดซึ่งไมใชความเสมอภาคเลย นี่แสดงวาความสําคัญความเขาใจของเรานี้ไม
ถูก ไปหาวากระดูกทอนนี้ชิ้นนี้เปนทุกข ความจริงไมไดเปนทุกข

กระดูกตองเปนกระดูกอยูรอยเปอรเซ็นต ตั้งแตวันท่ีเราอุบัติข้ึนมาจนถึงวัน
สลายกลายเปนดินไป เปนอยูอยางนี้ ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามก็คือ 



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๒๔๔

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๒๑

๒๒๑

“ทุกขเวทนา"”เรียกวา “เวทนาขันธ” กองทัพแหงทุกขเวทนา เอา พูดอยางนี้ใหถึงใจทั้ง
ผูเทศนผูฟง!

นี่แหละ “ขันธ” แปลวากอง แปลวากลุมวากอน แปลวาหมวดอะไรก็แลวแต น่ีก็
กองทุกข ที่มันเกิดขึ้นมาก็เปนเรื่องความทุกขอันหนึ่ง ท่ีมันเกิดขึ้นมาในจุดนั้น แตมัน
ไมใชจุดน้ันเปนตัวทุกข “เวทนา” คือ “ทุกขเวทนา” ตางหากเปนเรื่องทุกข เพราะเปน
หลักธรรมชาติของมัน มันไมไดมีความมุงหมาย ไมไดมีเจตนา ไมไดมีความสําคัญอัน
ใดที่จะใหผูหนึ่งผูใดไดรับความทุกขความลําบาก เพราะมันเกิดขึ้นมามากนอย

จิตถาไมมีเจาของ ไมมีเครื่องปองกัน ไมมีผูรักษา คือสติปญญา ก็หลวมตัวเขา
ไปสูจุดนั้นวาทุกขนี้เปนตน วาตนเปนทุกข วากายของตนเปนทุกข เพราะตนถือวากายน้ี
เปนตนเปนของตน มันจึงคละเคลากันไป ดวยเหตุนี้เองเพียงความรูเทาน้ันไมรักษา
ตนได ดังที่ไดเคยอธิบายใหฟงแลว เชน คนเปนบา เขามีความรูอยูเหมือนกันกับ
มนุษยทั่วๆ ไป เปนแตสติ ปญญา ความรับผิดชอบในผิดถูกดีชั่วใดๆ ของเขาไมมีเทา
น้ัน สวนความรูนั้นมีอยู เดินไปตามประสีประสาของคนไมมีสติอยูกับตัว แมที่สุดกลาง
ถนนเขาก็น่ังก็นอนไดอยางสบาย ไมไดคํานึงวาบานใครเรือนใคร หนาบานหลังเรือน
ใคร เขาไมไดสําคัญวานั่นเปนของใคร มีแตรูๆ อยูเทานั้น

น่ีแหละจิตที่มีแตเพียง “รูๆ ๆ” น่ีแหละ เราดูแตคนท่ีเปนบาเพียงเทาน้ีก็รู ทีนี้
จิตของเราขณะที่เจอะกับทุกขเวทนา เจอกับสภาพเชนน้ัน ถามีแตความรูลวนๆ เพียง
เทานั้น ไมมีสติปญญาเปนเจาของคอยปองกันคอยรักษาแลว มันจะตองยึดตุมยึดไหจน
สิ่งนั้นๆ ทับมันจนได กลายเปนความทุกขขึ้นมา

ถามีสติปญญาเราพอทราบไดวาอันนั้นเปนทุกข อันน้ีเปนทุกข เวลาน้ีเราทุกข
มากทุกขนอย แตเรายังไมมีความสามารถทราบดวยอุบายตางๆ ในการพิจารณาเรื่อง
ของทุกขใหเห็นตามความจริงของทุกข เห็นตามความจริงของกาย เห็นตามความจริง
ของจิต ปญญาขั้นน้ียังไมมี จิตจึงตองไดรับทุกข เพราะทุกขเวทนาท้ังหลายเหลานั้น
ครอบจิต

เพื่อการปลดเปล้ืองทุกข ใหเปนความทุกขตามความจริงของตน อวัยวะสวน
ตางๆ จะเปนเนื้อเปนหนังเปนกระดูกก็ตาม ใหเปนความจริงอยูตามสภาพของตน ดวย
อาศัยปญญาซึ่งเปนความแหลมคม เขาแยกแยะออกสูความจริงของแตละชิ้นแตละอัน
ไมใหคละเคลากัน จนถึงจิตใหทราบความจริงตามสวนแหงความจริงทั้งหลาย ทั้ง
เวทนา ทั้งกาย ทั้งจิต ดวยปญญาอันเห็นแจงชัดเจนแลว ไมสักแตวาเดาเอาดวยความ
สําคัญเปลาๆ
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ความเห็นแจงชัดนี้ไมตองบอก แยกเองทีเดียว ขอใหเห็นแจงชัดเถอะ ถาชัด
ดวยปญญาไมมีอะไรติดคาง ปญญาสามารถแทงทะลุฟนขาดกระจายไปได ตามกําลัง
ของสติปญญาท่ีเราฝกข้ึนมาใหมีกําลังมากนอย

เมื่อถึงวาระสําคัญเชนน้ี เราจะตองทุมเทกําลังสติปญญาลงใหถึงเหตุถึงผลถึง
อรรถถึงธรรม ถึงความจริงเต็มเม็ดเต็มหนวย โดยไมคํานึงถึงเรื่องการเปนการตาย 
เพราะอันนั้นเปนเรื่องสมมุติอันหนึ่ง อยูที่ไหนก็ไมทราบ เปนโนน ตายน้ี หลอกกันอยู
ภายนอกเทาน้ัน สวนความจริงไมมองกันนะซิ โลกถึงไดมีทุกข ถึงมีความลําบากมาก
มายจนหาที่ปลงวางไมได ตางคนตางมีเต็มกายเต็มใจดวยกัน

ถาพิจารณาความจริงตามที่พระพุทธเจาทรงสอนแลว ใครจะไปกลัวตาย ใครจะ
กลัวทุกขทําไม มันเปนความจริงดวยกันทั้งน้ัน ไมมีใครกลัว ถาตามหลักธรรมแลวเปน
อยางนี้ พระพุทธเจาเมื่อทรงทราบความจริงนี้แลว ไมทรงกลัวเรื่องความตายเลย สาวก
อรหัตอรหันตทั้งหลาย ซึ่งเคยกลัวมาดวยกันทั้งนั้นในเรื่องความตาย แมแตสัตวมันยัง
กลัว พอทานเรียนเขาถึงความจริงเต็มสวนแลว ทานไมไดกลัวกันเลย ทานถือเปนคติ
ธรรมดาไปหมด เพราะเปนเรื่องธรรมดาแทๆ โดยหลักธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น

การพิจารณาใหถึงความจริงเชนน้ี จึงเขาใจไดอยางอาจหาญ เมื่อไมนําความ
ตายซึ่งเปนสมมุติหลอกลวงนั้นเขามาปดก้ันตัวเองใหเกิดความขยะแขยง ใหเกิดความ
ทอแท และความกลัวก็สงเสริมกิเลส ใหเกิดความทุกขความลําบากขึ้นอีกมากมาย เราก็
ไมเห็นโทษแหงความกลัวน้ันวา เปนตัวส่ังสมกิเลสขึ้นมาใหเกิดความทุกข เราจึงได
ทุกขๆ เรื่อยไป กลัวเรื่อยไป ไมเห็นใครจะพนไดสักคนเดียว ความตายกลัวก็ตายไม
กลัวก็ตายมันไปไมพน เพราะเปนความจริง

แตถามีปญญาพินิจพิจารณาดังที่วามานี้แลว ถึงจะไมพนในชาตินี้ก็ตาม ก็พนอยู
ภายในจิตใหเห็นอยางชัดเจน ไมมีอะไรเขาไปเก่ียวของพัวพันอยูภายในจิต ใหไดรับ
ความทุกขความลําบากเลย เพราะปญญามีความเฉลียวฉลาดเฉียบขาดแหลมคม ฟาด
ฟนส่ิงเหลานั้นใหแตกกระจายออกไปหมด คือเจาจอมปลอม ความยึดความถือดวย
ความรูเทาไมถึงการณ ก็ขาดสะบ้ันออกจากกัน เหลือแตความจริงลวนๆ แลวกลัวตาย
ไปหาอะไร นั่น! คําวา “ตาย” น่ีก็โกหกกัน เราจะพูดอยางน้ีก็ได ถาเราไมไดพูดเพื่อทํา
รายปายสีผูหนึ่งผูใด เพราะตางคนมักพูดวา “กลัวตาย” กันทั้งนั้น จึงเหมือนโกหกกัน
โดยไมมีเจตนา

ทีน้ีเราอยากเรียนความจริงใหถึงเหตุถึงผลดวยกัน จงทุมสติปญญาลงไปโดยไม
ตองกลัวตายเลย กลัวหาอะไร กลัวแบบผิดๆ กลัวลมกลัวแลงไปทําไม ความจริงมีอยาง
ไรใหรูใหเห็นใหถึงที่สุดของความจริง เอา อะไรจะตายกอนตายหลัง ถาเราคือใจจะ
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ตายจริงๆ ก็ใหมันรูไปในขณะที่เขาถึงธรรมของจริงเต็มสวน ดวยใจที่บริสุทธ์ิลวนๆ 
แลว !

ขันธคือกองธาตุ รูปขันธของเรามันก็เปนรูปอยูอยางนี้ตั้งแตวันเกิดมา จะให
มันเปนอะไรอีก มันไมไดแปรสภาพจากนี่ไปเปนอื่นเปนไหนเลย ก็เปนสภาพอยูอยางนี้
จนกวาจะถึงกาลอวสาน จึงสลายลงไปเปนดินธรรมดา สวนนํ้าก็เปนนํ้าธรรมดา ลมก็
เปนลม ไฟก็เปนไฟธรรมดา

เวทนาก็เกิดดับ ไปตามธรรมดาของเขาเทาน้ัน อะไรๆ ก็ดับไปตามธรรมชาติ
ของมันที่เกิดข้ึนแลวดับไป ซึ่งเปนของคูกันมาแตดั้งเดิม เราจะไปยึดเอาเงาๆ มาเปน
ตัวเปนตนแลวกลัวเงากันไปทําไม มีแตเรื่องเงาๆ กันทั้งน้ัน เรากลัวเงา!ตัวมันจริงๆ 
ทําไมไมกลัวกัน? ตัวจริงๆ ก็คือ “ความหลง” นั่นแหละ เราไมกลัวตัวน้ีเราก็ตองได
แบกหามทุกขอยูเรื่อยไป หลงธาตุหลงขันธอยูเรื่อยไป เวลาจะเปนจะตายก็ไมไดอะไร 
จะไดแตความทุกขความรอน ความลําบากลําบน ความกลัวเปนกลัวตาย ผลสุดทายก็
ตายไปทั้งๆ ที่กลัวๆ แลวหอบทุกขไปดวยมีอยางเหรอ! น่ัน!ดูเอาโทษแหงความหลง
ของจิตเปนอยางนี้แล

เพื่อใหเขาใจส่ิงนี้อยางชัดเจน จึงตองตั้งหลัก คือนามรูปลงในระหวางขันธ
กับจิต ขันธเปนขันธ จิตเปนจิต เอาตั้งกันลงที่ตรงนี้ ปาชาไมมี เม่ือถึงที่สุดกันแลว
ปาชาของขันธก็ไมมี ปาชาของจิตก็ไมมี ขันธสลายตัวลงไปตามธรรมชาติของมัน มี
ปาชาที่ตรงไหน? ดินเปนดิน นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม ไฟเปนไฟ มีปาชาที่ไหน ถาเราเปน
ปาชา ปาชาก็เต็มไปหมดทั้งแผนดิน ที่เรานั่งอยูนี้ก็เปนปาชา เพาะมันเปนธาตุดินธาตุ
น้ําธาตุลมธาตุไฟที่ควรสมมุติเปนปาชาไดดวยกัน

เวทนา เกิดขึ้นดับไป ๆ เวทนามีปาชาที่ไหน มันเกิดขึ้นจากจิตดับไปที่จิต แนะ! 
เปนอาการของจิตเทาน้ันเอง ไมใชตัวจริงของจิต เปนอาการของจิตตางหาก เพราะ
ฉะน้ันจิตจึงรูเทาได ถาลงเปนตัวจิตจริงๆ แลว มันแกกันไมออก มันแยกกันไมได
ระหวางเวทนากับจิต แตนี่เปนของที่แยกกันไดโดยไมตองสงสัย เพราะเปนอาการอัน
หน่ึงๆ แสดงขึ้นทางกาย ทุกขเวทนาแสดงขึ้นทางกายก็รู แสดงขึ้นทางใจก็รู ทีนี้เวลา
แยกกันไดอยางเด็ดขาดแลว แสดงขึ้นทางกายน้ันมีและรูเทาดวย แตที่แสดงขึ้นทางใจ
น้ันไมมี เพราะหมดเชื้อแหงสมมุติทั้งปวง ซึ่งจะใหเปนทุกขเวทนา สุขเวทนา หรือ
อุเบกขาเวทนา เพราะไมมีเชื้อใหสมมุติเหลาน้ีเกิดขึ้นมาได น่ีแหละจงพากันเขาใจตาม
น้ี

สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลาน้ีมีปาชาที่ไหน มันแสดงอาการเกิดดับของมัน
โดยอาศัยจิตเปนตนเหตุหรือรากฐาน แลวแสดงอาการขึ้นมา มาทางตาก็ตาเปนเครื่อง
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มือ แลวเปนส่ือเขามาทางใจ ใจถาเปนผูฉลาดก็เพียงรับทราบ ๆ วินิจฉัยตามหลัก
ธรรมชาติที่เก่ียวของกับตน รูเรื่องตามความเปนจริงโดยลําดับแลวปลอยวางไป โดยไม
ตองไปบังคับใหปลอยวาง รูเทา ๆ รูเทาทัน รูตามเปนจริง ๆ อันน้ันก็เปนเพียง “สัก
แตวาผานไปผานมาธรรมดาเทานั้น

เราก็ไมมีอะไร คนเขาไปซิมันอยูท่ีไหน? มันไมมีอะไรหลอกใหกลัวใหกลา ก็
เหลือแตความรูลวนๆ แลวกลัวท่ีไหน กลัวตายกลัวอะไร กลัวลมกลัวแลงไปทําไมกัน!  
ใหกลัวตัวจริงของมัน คือความหลงเปนตัวของสําคัญ ความหลงทําใหสําคัญ คือ
สําคัญวานี่เปนเรา นั่นเปนของเรา อะไรปรากฏขึ้นมาก็วาเรา อะไรผิดปกตินิดหนึ่งก็เกิด
ความเดือดรอนวุนวายขึ้นมา เพราะความสําคัญน้ันแหละเปนเหตุอันสําคัญ ซ่ึงออกมา
จาก “โมหะอวิชชา” ที่เปนเคามูลหรือเปนรากเหงาสําคัญฝงอยูภายในจิต แสดงออกมา
ในทาตางๆ เชน ความสําคัญม่ันหมาย ส่ิงน้ันเปนเราเปนของเรา นี่แหละมีเยอะ ตาม
แตผูปฏิบัติจะพิจารณาใหรอบคอบดวยปญญา เพื่อความปลอยวางไปโดยลําดับๆ เถิด

ถาเราหาความจริงดวยสติปญญาอยางจริงจังแลว เราจะไปหลงความจอมปลอม
ที่ไหนกัน ตองรูความปลอมนี้เรื่อยไป ปญญามีไวเพื่ออะไร ถาไมมีไวเพื่อแกของปลอม
ซึ่งมีเต็มหัวใจดวยกันทุกคน นี่เวลาจําเปนควรจะไดทุมเทสติปญญาลงตรงนี ้ตองเอาให
เต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มเหตุเต็มผล ถึงขั้นไห ก็ใหมันทราบกันกับจิตของเรานี่ ตาย
จริงๆ ก็ใหทราบกัน ไมตายก็ใหทราบกัน จึงสมนามวาเราหาของจริง ตองทําใหรูความ
จริงในตัวของเราเอง

เราอยาไปเชื่อคนอ่ืนย่ิงกวาเชื่อธรรม พระพุทธเจาทานตรัสวา “อยาเช่ือตาม
ตํารับตําราจนขาดสติปญญาไตรตรอง” ในกาลามสูตรทานแสดงไว ใหเชื่อตามที่เห็นวา
ควรคิด ควรเชื่อได นั่นทานหมายถึงธรรมขั้นที่ควรเชื่อตัวเองไดแลว ไมควรจะไปเชื่อ
แบบแผนซึ่งเปนการหยิบยืม แตทานก็ไมไดปฏิเสธดวยประการทั้งปวงวา ไมใหเชื่อ
ครูเช่ืออาจารย! เชื่อตํารับตํารา แตก็ตองเชื่อตามขั้น จะไมเชื่อเลยไมได เมื่อถึงขั้นซึ่ง
ควรจะเชื่อตัวเองไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเต็มธรรม เต็มภูมิของใจที่รูอยาง
เต็มตัวจริงๆ แลว แตยังไปหาลูบคลํา เชื่ออันน้ันส่ิงน้ันอยู ตองแสดงวาเรายังบกพรอง
อยูมาก ยังชวยตัวเองไมได ทั้งไมเปน “สนฺทิฏฐิโก” ดังทานตรัสไว ธรรมขอน้ันจึง
สรุปลงในจุดนี้เหมาะสมอยางยิ่งวาไมเชื่อใคร เชื่อปญญาที่พิจารณารูเห็นตามความจริง
ที่มีอยูภายในใจ ในธาตุในขันธของเรานี้เทานั้น เมื่อรูชัดเจนแลวยอมหายสงสัยไปหมด 
อะไรจริงอะไรปลอมรูหมดท้ังส้ิน (ในกาลามสูตร มุงรูธรรมภาคปฏิบัติดวย “สนฺทิฏฐิ
โก” จึงปฏิเสธการเชื่อภายนอก มีเชื่อครูอาจารยเปนตน)



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๒๔๘

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๒๕

๒๒๕

ผลสุดทายส่ิงที่เรากลัวเรื่องความเปนความตาย มันก็หมดปญหาไปตามกัน 
เพราะความกลัวมันเปนกิเลสนี่ เมื่อกิเลสประเภทนี้หมดไปแลว จะเอาอะไรมากลัว! ถึง
คราวจะพิจารณาเอาใหเต็มที่เต็มฐาน ตองพิจารณาอยางนั้น ไมเสียดายอะไรทั้งหมด 
ไมตองกลัวเรื่องเปนเรื่องตาย เปนคติธรรมดาของโลกที่สมมุติกันมา เราพิจารณาให
เห็นความจริงของสมมุติซึ่งมีอยูภายในตัวเราเอง เมื่อประจักษแลวก็หายสงสัย

น้ีแลการสงครามระหวางเรากับขันธและจิต ระหวางจิตกับกิเลสที่มีอยูในจิต ซึ่ง
เปนขั้นละเอียด เปนขั้นสุดยอดของกิเลสที่ไดอธิบายไปแลว ยอดของปญญาก็เนนหนัก
กันลงที่ตรงนั้น ฟาดฟนกันลงที่ตรงนั้น จนกิเลสกระจายไปหมดไมมีอะไรเหลืออยูเลย

คําที่วา “สมมุติ” หรือจุดที่วา “สมมุติ” ไมมีเหลือ คําวา “อนิจฺจํ” ก็ดี ทุกฺขํ ก็ดี 
อนตฺตา ก็ดี” ขางนอก คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ดี ที่มีอยูภายในใจก็ดี 
ยอมหมดปญหาไปโดยประการทั้งปวง ไมไดไปตําหนิและไมไดไปชมวา “อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา” เปนอะไร หมดการตําหนิติชม เพราะเชื้อแหงความตําหนิติชมไดหมดไปแลว 
จะหาความตําหนิติชมมาจากไหน นอกจากมีแตหลักความจริงลวนๆ ตามหลักธรรม
ชาติเทานั้น

การเอาชัยชนะ เอากันที่ตรงนี้ ชนะตัวเอง ชนะอยางนี้ มันแสนสุข และชนะอยาง
ประเสริฐสุด ไมตองกลัวตาย จงพิจารณาอยางนี้

ที่กลาวมาทั้งมวล รวมลงยอดของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีอยูภายในใจ และได
พิจารณากันดวยยอดแหงสติปญญาจนสิ้นสุดลงไป น่ันแหละที่วา “ลบลางสมมุติ” “ลบ
ลางปาชา” ลบลางกันที่ตรงนั้น ตรงที่ทําใหเกิดตายภายในใจน้ี

ความเกิดจะเกิดที่จุดนั้น เกิดเปนอะไรก็ตาม จะเกิดที่จุดน้ัน ความดับก็ดับที่
ตรงนั้น ที่อื่นไมมี ตามที่ทานวา “ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด” ก็อยู
ที่จุดนั้นแหละ

เมื่อลบลางปาชาไดหมดดวยปญญาอันแหลมคมแลว ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด
ก็อยูตรงนั้น จิตจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอีกเลา เมื่อไมมีกิเลสเปนตัวเหตุใหเกิด

พูดถึงเรื่องจิตที่บริสุทธ์ิแลว แมจะมีความคิดความปรุงแตงตางๆ ตามหนาที่
ของขันธ ก็เปนขันธลวนๆ ไมมีกิเลสเปนผูผลักดันใหคิดใหปรุงอะไรทั้งส้ิน ทานจึงไม
เรียกวา “เกิด” เมื่อธาตุขันธสลายไปแลว ลางธาตุลางขันธไปดวยความตายโดยทาง
สมมุติแลว ก็เปนอันวาลางปาชาโดยส้ินเชิง ปาชาที่จะเอาธาตุขันธมาตั้งเปนปาชาขึ้น
ภายในตัวเองอยางที่เคยเปนมา เปนอันวาหมดปญหากันไป ปาชาในจิตมีที่ไหนกัน 
นอกจาก “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” เทานั้น ไมมีความเปนอื่นเลย



ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
๒๔๙

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๒๖

๒๒๖

ฉะน้ันขอใหเราทั้งหลายพินิจพิจารณาคนควาและปลอยวางที่จุดน้ี เรื่องชัยชนะ 
เรื่องความจริง จะรูเห็นกันที่จุดน้ีเอง ไมมีที่อ่ืนใดเปนที่รับรองความบริสุทธ์ิหลุดพน มี
นี่เทานั้น

จึงขอยุติ เพียงเทานี้





ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
๒๕๑

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สร้างธรรมให้จิตให้พอก่อนตาย
 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๒๗ 

๒๒๗

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
สรางธรรมใหจิตใหพอกอนตาย

 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
นั้น 
 ขณะที่กําลังถูกกิเลส คือความนอยเนื้อต่ําใจครอบงําอยู ก็ปรากฏเสียงเทวดาที่
ชาติปางกอนเคยเปนสหายกันมา ประกาศเตือนทานอยูบนอากาศวา “เราไมเห็นมี
บุคคลใดซึ่งมีคุณคามากย่ิงกวาทาน ที่กําลังบําเพ็ญสมณธรรมอยูในปาชาเวลาน้ีเลย 
พวกเหลาน้ันเขาสงเสียงเปนทารื่นเริงบันเทิงไปตามความโงเขลาเบาปญญา เพราะ
กิเลสครอบงําเขาตางหาก เขาไมไดไปดวยอรรถดวยธรรม ดวยความรูความฉลาด ที่จะ
ยังตนใหพนจากทุกขเหมือนทาน ซึ่งกําลังจะเปนปราชญอยูแลวดวยการสิ้นกิเลส เพราะ
ความพากเพียรตามธรรมของพระพุทธเจา ขอทานจงภาคภูมิใจในความเปนอยู และ
ความพากเพียรของทานเถิด เราอนุโมทนากับทานเปนอยางย่ิงที่เปนมนุษยฉลาด 
สามารถปลีกตนออกจากโลกอันเต็มไปดวยความเกล่ือนกลนวุนวาย มาบําเพ็ญสมณ
ธรรม เพื่อเอาตัวรอดเปนยอดคน พนทุกขไปแตผูเดียว 
 การส่ังสม “วัฏฏะ ความหมุนเวียนเปล่ียนแปลง เก่ียวกับเรื่องความเกิด ความ
ตาย ซ้ําๆ ซากๆ ไมมีวันเลิกแลวน้ัน เปนทางเดินของคนโงซึ่งหาทางไปไมได เดินกัน
ตางหาก ซึ่งมิใชทางอันประเสริฐเลิศเลออะไรเลย สวนทานกําลังดําเนินตามเสนทาง
ของทานผูเห็นภัยในความทุกข ทําไมทานจึงไปชมเชยผูกําลังหลงอยูในความทุกขอยาง



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๒๕๒

 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๒๘ 

๒๒๘

นั้นเลา” “การทําความเพียร เพื่อสมณธรรมใหจิตใจไดรับความสงบ เห็นโทษเห็นภัยใน
ความเกิด แก เจ็บ ตาย เปนความชอบธรรมแลว ที่ทานกําลังดําเนินอยูเวลาน้ี จะมีใคร
เลาเปนผูมีจิตใจสูงสง เสาะแสวงหาความหลุดพนอยางทานน้ี ทานควรจะยินดีในการ
บําเพ็ญของทาน เพราะทําใหทานเปนผูมีคุณคามากในการที่ทานบําเพ็ญอยูเชนนี”้ 
 พระวัชชีบุตร กลับไดสติทันที เมื่อถูกเทวดาเตือนเชนน้ัน แลวบําเพ็ญธรรมตอ
ไปดวยความหาวหาญตลอดคืน ปรากฏวาทานไดบรรลุถึงที่สุดแหงธรรมในคืนวันนั้น 
 นี่ก็แสดงวา จิตของทานเปนไปอยางรวดเร็ว เรื่องทานเปนอยางนี้เอง ที่กิเลสมัน
มากระซิบหลอกทานวา การทําอยางน้ันดี การทําอยางนี้ไมดี แตฝายธรรมที่เปนวาสนา
บารมีของทาน หากชวยบันดาลใหมีเทวดามาเตือนสติใหรูสึกตัว กลับบําเพ็ญเพียร
อยางกลาหาญ จนไดบรรลุธรรมในคืนนั้น 
 น่ีเรื่องของพระวัชชีบุตร เปนลูกชายคนเดียวของเศรษฐีสกุลนั้น ซ่ึงมีสมบัติเงิน
ทองมากมาย เวลากิเลสมันกลอม มันก็กลอมไดอยางสนิท ดังที่รูๆ กันอยูน่ันแล เรื่อง
ของกิเลสตองเปนเชนน้ันเรื่อยมาไมเคยเปนอ่ืน คือ เซอๆ ซาๆ เหมือนพวกเราเลยมัน
ฉลาดแหลมคมมาก ทานตองอาศัยคติธรรมที่เทวดามาชวยชี้แจงใหเห็นโทษเห็นภัย 
เห็นคุณเห็นประโยชนท้ังสองดานดวยความเขาใจซาบซึ้ง และบําเพ็ญธรรมตอไปจนได
บรรลุถึงธรรมสุดยอด 
 รูสึกวาทานเปนประเภท “ขิปปาภิญญา รูไดอยางรวดเร็ว” น่ีถาจิตของทานมี
ภูมิธรรมสูงละเอียดมากอนเหตุการณน้ีอยูแลว และสมควรจะไดบรรลุธรรมในคืนวัน
นั้นโดยลําพัง ทานก็ไมควรจะวิตกวิจารณไปในทางต่ําอยางนั้น จึงแนใจวา ภูมิธรรมใน
จิตตภาวนาทานยังไมมีในเวลานั้น มีแตภูมิวาสนาบารมีที่เคยบําเพ็ญมาแตอดีตชาต ิ
 ความวิตกวิจารณอยางนั้น หมายถึงจิตที่ยังไมมีภูมิรู ยังไมพนจากสิ่งเหลาน้ีไป 
ทานจึงตองตําหนิตนซึ่งกําลังบําเพ็ญในทางที่ชอบ แตเมื่อไดสติแลว ทานก็จะพิจารณา
เห็นโทษแหงความเปนไปไดอยางรวดเร็ว จึงคิดวาทานมีนิสัยวาสนามาดั้งเดิมที่ควรแก
การบรรลุธรรม ยังไมใชภูมิธรรมที่ทานบําเพ็ญไดในขณะท่ีเปนเพศสมณะ จึงมีวิตกใน
ทางโลกๆ ไดเปนธรรมดา 
 การอยูในสถานท่ีอันเหมาะสมแกการบําเพ็ญธรรมน้ัน เปนความชอบย่ิง 
 พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหไปอยูในปาชา เพื่อเปนเครื่องเตือนสติ และเทียบกัน
ระหวางคนที่ตายแลวกับคนที่กําลังเปนอยูไดดี เชนเทียบวาเราที่ยังไมตายกับเขาที่ตาย
แลวเปนอยางไร เปนตน 
 จิตเมื่อไดอยูในสถานที่เชนน้ัน ยอมไมเกิดความเพลิดเพลิน ทั้งจะเปนความ
สลดสังเวชในความ เกิด แก เจ็บ ตาย ของเขาของเราไดดี จิตจะมีทางออกจากกองทุกข



ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
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ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๒๙ 

๒๒๙ 

ไดเร็วผิดกับที่ธรรมดาทั่วไป และมีความยับย้ังชั่งตวง และใครครวญในธรรมทั้งหลาย
โดยสมํ่าเสมอ ซ่ึงเปนทางออกโดยชอบธรรม ทานจึงสอนใหอยูในปาชา เน่ืองจากจิต
เวลาไปอยูสถานที่หน่ึงเปนอยางหนึ่ง ไปอยูอีกที่หน่ึงเปนอีกอยางหนึ่ง เก่ียวกับส่ิงที่
เกี่ยวของหรือสิ่งแวดลอมตางกัน 
 การไปอยูในสถานที่เปลี่ยวๆ ก็ไมทราบจะไปคิดหากิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่ง
เปรียบเหมือนยักษเหมือนผีกันทําไม ในปาเปลี่ยวๆ มีส่ิงบังคับใหระมัดระวังตัวหลาย
ดานอยูตลอดเวลา แลวใครจะไปมีโอกาสคิดส่ังสมกิเลสขึ้นมาเลา นอกจากจะพิจารณา
โดยธรรมเพื่อถอดถอนกิเลสของตัวออกไปโดยลําดับเทานั้น ทานจึงสอนใหไปอยูที่เชน
น้ันเพื่อเปนความไมประมาทนอนใจ ประคองความเพียรดี จิตใจกาวหนา ทั้งนี้จะเห็น
ไดดวยตัวเราเองที่บําเพ็ญสมณธรรมอยูกับหมูเพื่อน ในที่ที่มีเพื่อนฝูงหรือในที่ที่ไมนา
กลัว ถึงจะมีความเพียรดีจิตมีพื้นฐานอยูแลวก็ตาม ความเพียรก็ไมคืบหนาไปอยางรวด
เร็ว ไมเหมือนไปอยูในสถานที่เปลี่ยวๆ ใจรูสึกมีความอืดอาดเนือยนายพิกล 

ขณะที่อยูกับเพื่อนฝูงมากๆ ในสถานที่ที่ไมตองระมัดระวังอะไร เปนสถานที่
ปลอดภัยจากสัตวรายตางๆ มีเสือ เปนตน การบําเพ็ญก็เปนไปอยางเชื่องชา แตพอ
กาวเขาไปอยูในสถานท่ีที่ตองระมัดระวังท้ังวันทั้งคืน ใจเปนความเพียรประจําอยู
ตลอดเวลา แมกลางวันก็มีสติระมัดระวังอยูเสมอ ย่ิงกลางคืนดวยแลว จิตย่ิงตั้งทาตั้ง
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 
คือตายในสงครามไมหวั่นไหว” 
 เมื่อไดพร่ําสอนจิตเราอยูทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกลูนอกทาง ใหเกิดความ
กลัวขึ้นมาอยูแลว จิตก็ไมกลาจะคิด เพราะสติคอยบังคับบัญชาอยูเสมอ นั่นแลคือ
ความเพียร 
 เมื่อความเพียรเปนอยูดวยสติ ดวยปญญา ระมัดระวังตัวอยู จิตของผูน้ันยอม
กาวไปสูความสงบไดทั้งๆ ที่ไมเคยสงบก็สงบไดอยางประจักษใจ ซึ่งไมตองไปถามใคร
เลย เพราะขณะจิตสงบน้ันเปนความไมกอกวนตัวเอง เรื่องอะไรก็หายหมด เรื่องกลัวก็
หาย มีแตความรูลวนๆ ที่เดนอยูดวยความเที่ยงตรงของจิต ขณะนั้นเปนความสุขความ
สบายปราศจากความวุนวาย และส่ิงกอกวนตางๆ โดยสิ้นเชิง เหลือแตความรูลวนๆ ที่
เดนอยูดวยความเที่ยงตรงของจิต ขณะน้ันเปนความสุขความสบาย ปราศจากความวุน
วายและส่ิงกอกวนตาง ๆ โดยสิ้นเชิง เหลือแตความรูลวน ๆ กับความสบาย นี่คือ ผล
แหงความระมัดระวังความคิดปรุงท่ีออกไปนอกลูนอกทาง ดวยสติปญญาที่คิดอาน
ไตรตรองหักหามใจ ทําความรูสึกนึกคิดตางๆ ดวยสติ คิดออกมาประเภทใด สติคอย
รับรู ปญญาก็คอยตัดฟนคอยหักหามดวยเหตุผล จิตจะเหนือเหตุผลไปไมได ยอมจะ
กาวเขาสูความสงบไดอยางสบายๆ หายหวง 

เมื่อจิตไดกาวเขาสูความสงบดวยเหตุผลอันเหมาะสมแลว จะอยูในที่เชนไร ก็
อยูไดทั้งน้ัน ไมไดถือวาที่น่ีเปนภัย ที่นี่มีเสือมีชาง ที่วามีอะไรหรือสัตวรายตางๆ นั้น ก็
คือความคิดปรุงของตัวที่คอยหลอกตัวเทาน้ัน แมจะเปนความจริงที่จะมีอันตรายก็ตาย
ไปซี อยูเฉยๆ เราก็จะตายอยูแลวเมื่อถึงกาลเวลา มันจะตายเวลาน้ีก็ถึงกาลของมันที่
เหมาะสมกันอยูแลว เราจะไปก้ันกางหักหามมันทําไม เรื่องความตายเปนคติธรรมดา 
จะตายในทางจงกรมนี้ก็ตายซิเมื่อถึงกาลแลว เมื่อยังไมถึงกาลมันก็ยังไมตาย จะตายอยู
ในรมไมชายเขาที่ไหนก็ตายเถิด เมื่อถึงกาลแลวไมตองกลัว จะไปคัดคานคติธรรมดาที่
เคยมีมาดั้งเดิมอยางไรอีก จะรอตายวันพรุงนี ้เมื่อถึงวันพรุงนี้ขึ้นมาแลว จะเอาอะไรมา
คัดคานก็คานไมได มันก็ตองตายอยูนั่นเอง เพราะตัวเรามันเปน “กอนตาย” นี่เปน
อุบายวิธีหักหาม ปราบปรามใจของตน ไมใหออกนอกลูนอกทาง เพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมา 
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เวลาไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในปา เราก็ไปเพื่อถอดถอนกิเลส ไมใชไปสั่งสมกิเลส 
คือความหวาดกลัวเปนตน ขึ้นมาเผาลนจิตใจ ซึ่งผิดความหมายของธรรมที่สอนเพื่อแก
กิเลส 
 พระธุดงคกรรมฐานที่มุงตอแดนพนทุกข ทานปฏิบัติเพื่อเห็นคุณคาแหงการ
ชําระแหงการดัดแปลง แหงการฝกฝนทรมานตนจริงๆ ทานจึงไมสะทกสะทานในการที่
จะไปอยูในสถานที่ใดก็ตาม ขอใหเปนท่ีเหมาะสมตอการประกอบความเพียรเทาน้ัน 
เปนท่ีพอใจทาน ความสุข ความอดอยาก ขาดแคลนทางรางกาย ทานไมถือเปนส่ิงจํา
เปนย่ิงกวาการบําเพ็ญสมณธรรมดวยความสะดวกสบายใจ ธรรมจึงมีความเจริญขึ้น
ภายในใจเรื่อยๆ 
 คําวา “ธรรม” สวนผล ก็คือความสงบรมเย็น เปนตน สวนเหตุ คืออุบายแยบ
คายตางๆ ที่เปนเครื่องประหัตประหารกิเลส ไดแก สต ิปญญา นี้แล ซึ่งทํางานแกกิเลส
ฆากิเลสไปเรื่อยๆ ทําใหรูเห็นสิ่งตางๆ ภายในใจที่ไมเคยรูเคยเห็นมาแตกอน 
 การภาวนาอยูในสถานที่ธรรมดาเปนอยางหนึ่ง จิตใจมักเฉื่อยชา ไมคอยมีความ
ตื่นเตนและกระตือรือรนในธรรมทั้งหลาย พอกาวเขาไปอยูในที่เชนน้ัน ความรูความ
เห็นที่แปลกประหลาดมักปรากฏขึ้นเรื่อยๆ อุบายตางๆ ของปญญาที่จะเกิดข้ึนมาสง
เสริมใหทันกับกลมายาของกิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ สติก็ตอเนื่องกันเปนลําดับลําดา กิเลส
คอยๆ หมอบลงไปเปนลําดับ พอกิเลสหมอบเทาน้ันใจก็เย็น พอกิเลสออกพลุกพลาน
ใจตองรุมรอน เพราะพลุกพลานหาเหตุเพื่อทําลายใจนี่แล 
 คําวา “กิเลส” กิเลสมันตองหาเหตุ นําความทุกขรอนเขามาใสใจเสมอ ถาปลอย
ใหกิเลสพลุกพลานมากเพียงใด ก็แสดงวาปลอยใหกิเลสออกไปกอบโกยเอาความทุกข
เขามาเผาลนตนเองใหรอนมากขึ้นเพียงนั้น ทั้งๆ ที่ไมมีกองไฟอยูในหัวใจ แตใจก็รอน
ยิ่งกวาไฟ เพราะไฟของกิเลสรอนย่ิงกวาไฟใดๆ ทั้งสิ้น 
 ฉะน้ันจึงตองระมัดระวังไมใหมีไฟ คือกิเลสลุกลามขึ้นมา เมื่อฝกฝนทรมานใจ
ไมลดละทอถอยโดยสม่ําเสมอ ใจก็กลายเปนความเคยชินขึ้นมา สติสตังก็มีขึ้น ไปอยูใน
ที่เชนไรสติก็มีไปเรื่อยๆ ความเย็นใจนั้น ไมมีอะไรที่จะเย็นยิ่งกวาใจสงบ 
 ใจสงบในขณะใด ยอมแสดงความเย็นใหเห็นประจักษ ใจที่เย็นตามฐานะของ
ตนที่มีพื้นเพอันดีอยูแลว เพราะอํานาจแหงสมาธิที่สงบหลายครั้งหลายหน จนกลาย
เปนการสรางฐานมั่นคงขึ้นมาน้ัน ยอมเปนความสุขอันละเอียดออนอยูประจําใจ ทั้งที่
ใจไมไดรวมลงเปนสมาธิดวยการภาวนาเหมือนขั้นเริ่มแรก 
 เมื่อถอยออกพิจารณาทางดานปญญา ก็สามารถแยกแยะสวนตางๆ ของรางกาย
ลงในกอง อนิจฺจํ 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
สถานท่ีและอิริยาบถตางๆ ไวเลย แตพวกเรามักจะเปนกันทํานองนี้ โดยที่เจาตัวก็ไมรู
วาเปน 
 “ธรรม” แทนที่จะเปนเครื่องแกกิเลส จึงมักกลายมาเปนเครื่องมือของกิเลสและ
ส่ังสมกิเลสไปเสีย เพราะหัวใจมีกิเลส กิเลสจึงมีอํานาจที่จะฉุดลากธรรมเขามาเปน
กิเลสได  
 ฉะนั้นจึงขอเนนความจริงใหทานผูฟงทั้งหลายทราบไวอยางถึงใจวา ไมวาสมัย
โนนสมัยนี้ “ธรรม” คือ “ธรรมรอยเปอรเซ็นต” อยูเรื่อยมาและเรื่อยไป ผูปฏิบัติ
ตามหลักธรรมจึงสามารถแกกิเลสไดโดยลําดับๆ ไมสงสัย นับตั้งแตครั้งพุทธกาลมา
จนกระทั่งปจจุบันไมเปนอื่น กิเลสทุกประเภทยอมหรือกลัวแตธรรมเทานั้น 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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มาตั้งรากตั้งฐาน ตั้งโคตรตั้งแซ อยูในหัวใจเรามากมายเพียงไร ก็สูวิริยธรรม ขันติ
ธรรม สติธรรม ปญญาธรรมไปไมได ธรรมเหลานี้กวาดลางไปหมด คือกวาดลางผูกอ
การรายซึ่งมีอยูภายในใจ 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 เพิ่มขึ้น และสรางบานเรือนบนหัวใจเรา จนเกิดความทุกขขึ้น
มาอยางเดนชัดแทบยกไมไหวแลว ก็บนกันวาเปนทุกขเปนรอน แมบนมันก็ไมกลัวถา
ไมทําลายมัน ถากิเลสเปนเหมือนดานวัตถุแลว โลกน้ีโลกไหนก็ไมมีที่เหยียบยางไปได
เลย เพราะมันอัดแนนไปดวยกิเลสของคนและสัตว 
 พระอรหันตทานบําเพ็ญเพียรเพื่อความเปนพระอรหันตนะ ทานมีความเพียร
แกกลาสามารถขนาดไหน ทานจึงเอื้อมถึงภูมินั้นได ทั้งน้ีทานตองเปนนักรบจริง ๆ 
เหนือคนธรรมดาอยูมาก ตางองคก็มีความเพียรสมเหตุสมผล ความเพียรมีมาก กิเลส
ก็ตายไปเรื่อยๆ ตามทางจงกรม สถานที่น่ังที่นอนมีแตปาชาของกิเลส ที่ทานฟาดฟน
ห่ันแหลกกันอยูเปนลําดับไมลดละความเพียร เพราะสติอันเปนความพากเพียรนี้
ทํางานอยูตลอดเวลา ยืนอยูทานก็ทํา เดินอยูทานก็ทํา นั่งอยูทานก็ทํา เขาไปเดินจงกรม
อยูทานก็ฆากิเลส นอนอยูทานก็ฆากิเลส เวนแตเวลาหลับเทานั้น แมแตเวลาขบฉันอยู
ทานก็ฆากิเลสดวยสติปญญาซ่ึงทํางานอยูตลอดเวลา ในอิริยาบถตาง ๆ เปนอิริยาบถ
ของนักรบเพื่อฆาแตกิเลสอาสวะทั้งน้ัน ไมไดน่ังส่ังสมกิเลส ยืนส่ังสมกิเลส นอนส่ังสม
กิเลส แมขณะกําลังเดินจงกรมอยู ก็ส่ังสมกิเลสเหมือนอยางพวกเรา เพราะความไมมี
สติมันผิดกันอยางนี้! 
 เดินจงกรม แย็บๆ สามสี่กาวเพลียแลว งวงนอนแลวนี่ นอนเสียดีกวา มันดีกวา
ยังไง? ก็เคยดีกวาดวยการนอนแบบตายแตหัวค่ํา ตลอดตะวันโผลเปนเวลานานแลวถึง
ฟนตัวขึ้นมา ก็ไมเห็นเปนทาเปนทาง น่ีแหละ “ดีกวา” ไมเปนทาเปนทาง คือพวกเรานี่
แล นั่งภาวนาไมก่ีนาที “โอย เหนื่อยแลวนอนดีกวา” มันดีกวาอะไร ? แปลไมออก 
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มันศัพทลึกลับ น่ีคือ “พวกดีกวา” แตไมเห็นดีอะไรพอไดชมเชยบางเลย น้ีไดแกพวก
เรามันดีแตชื่อ ดีแตเรื่องของกิเลส 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” จริงๆ อยางที่วา ดังพระพุทธเจาและสาวกทานดําเนินมา 
 ถาหากทํา “แบบแทบลมแทบตาย” ดวยความถูกตองดีงามจริงๆ ชอบธรรม
จริงๆ อยางทานน้ัน กิเลสมันจะทนอยูไดหรือ เพราะกิเลสก็เปนประเภทเดียวกันกับ
ครั้งพุทธกาล ธรรมที่นํามาประหัตประหารกิเลส ก็คือสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร 
เหมือนกัน หากธรรมเหลาน้ีมีกําลังเพียงพอ กิเลสจะตานทานไดอยางไร มันจะตองลม
จมฉิบหายไปเชนเดียวกับในครั้งพุทธกาล 
 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 ผลก็เปนที่พึงพอใจเกิดขึ้นโดยลําดับ อะไรที่จะ
แกยากยิ่งกวาแกกิเลสไมม ีฆายากที่สุดก็คือฆากิเลส มันไมไดตายงายๆ มันเหนียวแนน
แกนกิเลส จริงๆ ! เพราะฉะนั้นจึงตองใชประโยค “พยายามอยางถึงที่ถึงฐานใหทันและ
เหนือกิเลส ไมออนขอตอรองกับมันพอใหมันไดใจ และปนขึ้นบนหัวใจเราอีก” การทํา
ความเพียรนั้นตองทุมเทกัน จนบางครั้งตองมอบชีวิตจิตใจลงไปเพื่อแลกกับธรรม 
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 จะตายก็ตายเถอะ ถึงเวลาที่จะสูกันแลว เอา ตายเปนตาย ไมตายก็ใหรู ไมตาย
ใหชนะ ใหทราบกันในแนวรบน้ี จิตเมื่อไดทุมเทลงถึงขนาดน้ันแลว กิเลสมันออนขอ
อยางเห็นไดชัด ส่ิงท่ีไมเคยรูก็รูขึ้นมา ส่ิงที่อัศจรรยซึ่งไมเคยรูเคยเห็น ก็ปรากฏขึ้นมา
เรื่อยๆ ในขณะนั้น 
 ธรรมอัศจรรยตามนั้นก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆ บนเวทีการตอสู เพราะสติปญญาทัน
กับเหตุการณควรแกการฆากิเลสไดโดยชอบธรรม กิเลสคอยหลุดลอยไป ๆ ความสวาง
กระจางแจงปรากฏขึ้นมา ใจมีความผาสุก รื่นเริงตามขั้นของธรรมที่ปรากฏเปนพักๆ 
ไมขาดสาย จนกลายเปนความอัศจรรยขึ้นมาในตน ความอัศจรรยจะไมเกิดขึ้นไดอยาง
ไร เมื่อถึงกาลเวลาและเหตุผลท่ีควรเกิด 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
ที่ปราศจากความสงสัย! พวกเราจะสงสัยอรรถสงสัยธรรม สงสัยมรรคผลนิพพาน ใหลา
ชาฆาตัวเองไปทําไมกัน! น่ันมันเปนเรื่องของกิเลสยุแหยหลอกลวงตางหาก เพื่อไมให
เราปฏิบัติตามน่ี เชน “อยาทําดีอยางน้ัน อยาทําภาวนาอยางนี้ มรรค ผล นิพพานหมด
แลว สิ้นแลว ทําไปเทาไรก็ไมเกิดผล เสียเวลาและกําลังวังชาไปเปลาๆ “น่ัน ! ฟงซิ 
เสนหเลหกลของกิเลสนะแหลมคมขนาดไหน ตามทันไหม? 
 เราตองคิดยอนกลับวา “เวลาผลิตกิเลส สรางกิเลส” มันทําไมเกิดผล สราง
ความโลภก็เกิดความโลภข้ึนมา สรางความโกรธก็เกิดความโกรธขึ้นมา สรางความหลง
ก็เกิดความหลงขึ้นมา ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ 
ดวยการสรางการผลิต ไมเห็นเลือกกาลเลือกสมัยเลา จนเต็มหัวใจสัตวโลกแทบหาที่
เก็บไมไดอยูแลว 
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 บทเวลาจะสรางอรรถสรางธรรม สั่งสมอรรถสั่งสมธรรม ทําไมจะไมเกิดผล 
ทําไมหากาลหาเวลา ทั้งที่ธรรมก็มีอยูในคนเดียวกัน ? 
 พึงทราบวา อะไรก็ตามไมวาบุญหรือบาป กิเลสอาสวะ มรรค ผล นิพพานเปน
ธรรมชาติที่มีอยูดั้งเดิมแลวตามหลัก “สวากขาตธรรม” สรางอะไรตองไดส่ิงน้ัน ถาไม
สรางไมทําก็ไมได ไมมี เพราะขึ้นอยูกับเราผูสรางผูทํา อยาเปดทางใหกิเลสจอมมายา
มาหลอกลวงได สิ่งเหลาน้ีไมขึ้นอยูกับ วัน เดือน ป แตขึ้นอยูกับการสรางการทําอยาง
เดียว 
 เราผูรับผิดชอบเราเองตองระวังรักษาตัวเอง อยาปลอยใหกิเลสและสถานที่เวลา
มารับรอง ความรับผิดชอบเรามีเต็มตัว และรับผิดชอบกันอยูตลอดเวลา ไมใชถึงป
น้ันๆ จึงจะรับผิดชอบตัว ใครๆ ก็ตองรับผิดชอบตัวมาต้ังแตวันรูเดียงสาภาวะจน
ตลอดวันตาย ไมเคยลดละปลอยวาง ฉะนั้นการจะทําดีหรือทําชั่ว ตองใชความพิจารณา
ใหรอบคอบทุกกรณี ไมหลวมตัวทําไปอยางงายๆ ในฐานะท่ีเราเปนผูรับผิดชอบเรา 
เชน เวลาหิวก็รับประทาน หิวน้ําก็ดื่ม หิวขาวก็รับประทานขาว หิวนอนก็นอน เจ็บไขได
ปวยก็ตองหาหยูกหายามารักษา เราตองรับผิดชอบเราอยูตลอดเวลาอยางนี้เอง 
 การประพฤติปฏิบัติธรรม เราจะหาเวล่ําเวลาใหกิเลสกดถวงลวงใจทําไม ตลอด
มรรคผลนิพพาน เปนหนาที่ของเราจะถือเปนความหนักแนน พยายามบําเพ็ญใหเกิด
ใหมีขึ้นกับตัว 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
คนสรางแตบาปหาบแตความชั่วจนทวมหัว ยังหวังความสุขความเจริญ และอยากไป
สวรรคนิพพานกับเขา ทั้งที่ตนเองทําลายความหวังดวยการทําบาปหาบนรกอยูตลอด
เวลา 
 การสรางความดีงามประเภทตางๆ สําหรับตนอยูเสมอไมประมาทนั้น ช่ือวา 
“สรางความหวังใหแกตนโดยลําดับๆ” ความหวังเมื่อบรรจุเขาในใจของผูสรางผูบําเพ็ญ 
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ยอมมีหวังและเปนผูสมหวังไปเรื่อยๆ จนบรรลุความสมหวังอยางพึงใจ ดังพระพุทธ
เจาและพระสาวกทั้งหลาย ทานเปนผูหวังอยางพึงพอใจ สมกับทานรับผิดชอบตนจนถึง
ที่สุดจุดหมายปลายทาง 
 เราตองพยายามสรางความดีใหพอ สรางขึ้นที่ใจนี่แหละ ใจน้ีแลคือภาชนะอัน
เหมาะสมกับธรรมท้ังหลาย ธรรมทั้งหลายบรรจุที่ใจแหงเดียว เพราะความเหมาะสม
แหงธรรมทั้งมวลมีแหงเดียว คือใจ 
 แตกอนกิเลสเคยบรรจุที่ใจมากมาย ใจจึงกลายเปนของสกปรก เปนภาชนะที่
สกปรกดวยสิ่งสกปรกทัง้หลายคือกิเลส จงพยายามชะลางสิ่งที่สกปรกภายในภาชนะคือ
จิต ใหสะอาดโดยลําดับๆ นําเอาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ ฝกฝนใจดวยธรรมใหเกิดใหมี
ขึ้นภายในใจ จนกลายเปนภาชนะแหงธรรมขึ้นมาแทนที่  ใจจะมีแตความเกษมสําราญ
ทั้งปจจุบันและอนาคตตลอดกาลไหนๆ ผูมีธรรมคือความดีงามภายในใจ ไปไหนก็ไม
จนตรอกจนมุม เพราะความสุขความสบายมีอยูกับใจนั้นแล ไมวาจะไปเกิดในสถานที่
ใดๆ ไมสําคัญ สําคัญที่ใหมีธรรมคือความดีอยูภายในใจ เมื่อใจมีธรรมแลว ใจนี้แลจะ
เปนผูมีความสุข ไปอยูสถานที่ใดก็ไมปราศจากสุข เพราะสุขอยูที่ธรรม ธรรมอยูที่ใจ ใจ
เปนผูรูผูเห็น เปนผูเสวยผลธรรมนั้นๆ ไมมีอะไรเปนผูเสวย นอกจากใจเพียงดวงเดียว
ที่เปนสารธรรมหรือสารจิต จะเปนเจาของธรรมสมบัติแตผูเดียว 
 ขอยํ้าตอนสุดทายใหเปนที่มั่นใจวา ศาสนธรรมเทาน้ันเปนอาวุธยอดเยี่ยม ทัน
การปราบปรามกิเลสที่เปนเชื้อแหง “วัฏจักร” ความเกิดตายใหขาดสะบ้ันลงไป กลาย
เปน "วิวัฏจกัร” “วิวัฏจิต” ขึ้นมาประจักษใจ ดังธรรมทานวา “สนฺทิฏฐิโก” รูเองเห็นเอง 
ไมจําตองไปถามใครใหเสียเวลา เอาละสมควรยุติ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

จงสรางวาสนาที่ใจ
 

 จงพยายามทําใจใหเปนหลัก เพื่อเปนเครื่องยึด ทําอะไรตองใหมีหลักเกณฑ ให
มีเหตุผล ถาไมมีเหตุมีผลก็หาความแนนอนไมได  การอยูดวยความไมแนนอน ไปดวย
ความไมแนนอน ทําอะไรดวยความไมแนนอน เปนส่ิงที่เส่ียงตอความผิดพลาดทั้งนั้น 
ผลแหงความผิดพลาดก็คือความทุกขความผิดหวัง ตองยอนเขามาหาตัวเหตุคือผูทํา
อยูเสมอ อยามองขามไป ใจมีความสําคัญที่จะสรางความแนนอนใหแกตัวเอง คนที่มี
จิตเปนหลักมีธรรมเปนหลัก มีธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยง ไมวาจะทําหนาที่การงานอะไร 
ยอมเปนไปดวยหลักดวยเกณฑดวยเหตุดวยผล เปนความแนใจและแนนอน 
 การอบรมจิตใจดวยศีลดวยธรรม ก็เพื่อใหใจมีหลัก ใจน้ันมีอยูแลว รูอยูแลว 
แตชอบเอนเอียงไปตามสิ่งตางๆ ไมมีประมาณ อะไรมาผานก็เอนเอียงไปตาม ถูกอะไร
พัดผันนิดๆ หนอยๆ ก็เอนเอียงไปตาม น่ันคือจิตไมมีหลักเกณฑ ตั้งตัวไมได ถูกฟด
ถูกเหว่ียงไปมาอยูเสมอ ความเอนเอียงไปมาเพราะการถูกสัมผัสตางๆ น้ัน ยังมีผล
สะทอนกลับมาถึงตัวเราใหเดือดรอนดวย ฉะน้ันจึงตองสรางความแนนอนใหแกจิตใจ 
โดยทางเหตุผลอรรถธรรมเปนเครื่องดําเนิน 
 ที่พึ่งพิงของใจก็คือ “ธรรม” ธรรมมีทั้งเหตุทั้งผล เหตุคือการกระทําที่ชอบ
ดวยเหตุผล ที่เห็นวาถูกตองดีงามตามที่ทานสอนไวแลว อยานําความยากความลําบาก
เขามาเปนอุปสรรคกีดขวางทางเดินที่ถูกตองดีงามโดยเหตุโดยผลของเรา เพื่อจะผลิต
ผลอันดใีหเกิดขึ้นแกตัวเราเอง 
 เราอยาตําหนิตนวา “อํานาจวาสนานอย” ซึ่งไมเขาทาเขาทาง และตัดกําลังใจให
ดอยลง ทั้งเปนลักษณะของคนออนแอ ขี้บน อยูที่ไหนก็บน เห็นอะไรก็บน เกี่ยวของกับ
ใครก็บน ทําหนาที่การงานก็บนใหคน บนไมหยุดไมถอย บนใหลูกใหหลาน บนใหสามี
ภรรยา สวนมากมักเปนผูหญิงที่ชางบน เพราะงานจุกจิกสวนมากมารวมอยูกับผูหญิง 
จึงตองขออภัยที่พูดเปนลักษณะตําหนิ และเอารัดเอาเปรียบผูหญิงมากไป ทั้งที่ผูชาย
ทั้งหลายยิ่งไมเปนทานาเบื่อเสียจริงๆ ยิ่งกวาผูหญิงหลายเทาตัว 
 การบนใหตนเอง โดยไมเสาะแสวงหาเครื่องสงเสริมในสิ่งที่บกพรองใหสมบูรณ
ขึ้นนั้น ก็ไมเกิดประโยชนอะไร ใครไมไดหาบ “อํานาจวาสนา” มาออกรานใหเห็นได
อยางชัดเจน ดังเขาหาบสิ่งของตางๆ ไปขายที่ตลาด 
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 “วาสนาบารมี” ก็มีอยูภายในใจดวยกันทั้งนั้น หากไมมีวาสนาแลวไหนจะมา
สนใจกับอรรถกับธรรม เบื้องตนก็ไดเกิดมาเปนมนุษยสมบูรณไมเสียจริตจิตวิกลวิการ
ตางๆ ยังมีความเชื่อความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนของเลิศประเสริฐ ไมมีส่ิง
ใดประเสริฐยิ่งกวาศาสนธรรม ซึ่งเปนธรรมรื้อขนสัตวโลกใหพนจากทุกขโดยลําดับ ดัง
ที่เคยกลาววา “นิยยานิกธรรม” ผูปฏิบัติศาสนธรรม นําธรรมเหลานี้ไปบํารุงซอมแซม
จิตใจของตนที่เห็นวาบกพรอง ใหสมบูรณขึ้นโดยลําดับ ก็เทากับขนทุกขออกจากใจ
เรื่อยๆ ใจมีความบกพรองที่ตรงไหน น้ันแลคือความอาภัพของจิตที่ตรงน้ัน ความ
เปนอยูและการกระทําของจิตก็บกพรองไปดวย 

ควรมองดูจิตนี้ใหมากยิ่งกวาการมองสิ่งอื่นแบบลมๆ แลงๆ และตําหนิ “อํานาจ
วาสนาของตน” วานอย คนอื่นเขาดีกันหมด แตตัวไมด ีทั้งๆ ที่ตัวก็ทําดีอยูแตตําหนิวา
ตัวไมดี เราไปทําความเสียหายอะไรถึงวาไมด ีการทําดีอยู จะไมเรียกวาดีจะเรียกอะไร? 
ความทําดีน้ันแลเปนเครื่องรับรองผูนั้นวาดี ไมใชการกระทําชั่วแลวกลับเปนเครื่องรับ
รองคนวาดี นี้ไมมีตามหลักธรรม นอกจากเสกสรรปนยอขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลสพา
ใหชมเชยอยางนั้น กิเลสชอบชมเชยในส่ิงที่ไมดีวาเปนของดี ตําหนิส่ิงที่ดีวาเปนของไม
ดี เพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเปนขาศึกกันเสมอ อันใดที่ธรรมชอบกิเลสไมชอบ ทั้งที่
กิเลสก็อยูกับใจ ธรรมก็อยูกับใจของพวกเราเอง 
 ถากิเลสมีมาก ก็คอยแตจะตําหนิติเตียนธรรม เหยียบย่ําทําลายธรรมภายในจิต
ใจ การที่เราจะบําเพ็ญตนใหเปนไปเพื่อความดีงาม ใหไดมรรคไดผลตามความมุงมาด
ปรารถนา จึงมีการคัดคานตนอยูเสมอ เฉพาะอยางย่ิงก็คือการตําหนิติเตียนตนวา “มี
อํานาจวาสนานอย” “เกิดมาอาภัพวาสนา ใครๆ เขารูเขาเห็น ไอเราไมรูไมเห็นอะไร 
ใครๆ เขาเปนใหญเปนโตภายในใจ แตเราเปนเด็กเล็กๆ ตามพรรษา ก็เทากับเณรนอย
องคหน่ึงภายในใจ” น่ีคือการตําหนิติเตียนตัวเอง และเกิดความเดือดรอนขึ้นมาดวย 
ทําใหนอยอกนอยใจตัวเอง! 
 การนอยใจน้ี ไมใชจะทําใหเรามีความขยันหมั่นเพียร มีแกจิตแกใจเพื่อบําเพ็ญ
ตนใหมีระดับสูงขึ้นไป แตเปนการเหยียบย่ําทําลายตน ทําใหเกิดความทอแทออนใจ ซึ่ง
ไมใชของดีเลย ทั้งน้ีเปนกลอุบายของกิเลสทั้งน้ัน พร่ําสอนคนใหดอยวาสนาบารมีลง
ไป เพราะความไมมีแกใจบําเพ็ญเพื่อสงเสริม 
 พวกเราจงทราบไววา น้ีคืออุบายของกิเลสหลอกคน มันบกพรองที่ตรงไหน ให
พยายามแกไขดัดแปลงที่ตรงน้ัน ซึ่งเปนความถูกตองกับหลักธรรมของพระพุทธเจาแท
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๒๓๙ 

ไมผิด วาสนาบารมีจะตองสมบูรณข้ึนมาวันหนึ่งแนนอนเม่ือไดรับการบํารุงอยูเสมอ นี่
คือทางที่ถูกตอง ใครไมไดไปที่ไหน ไมไดรูท่ีไหน รูที่จิต วาสนาก็รวมอยูที่จิต

รางกายแตกสลายไปแลว อํานาจวาสนาที่สรางไวในจิตน้ัน ตองติดแนบกับ
จิตไป จนกระทั่งถึงวาระสุดทายที่จะผานพนโลกที่สับสนวุนวายน้ีไป เรื่อง “อํานาจ
วาสนา” ซึ่งเปนสมมุติและเปนเครื่องสนับสนุนเราในเวลาที่ยังทองเที่ยววกเวียนอยูใน 
“วัฏสงสาร” ก็ตองผานไปหมด เมื่อถึงขั้นที่พนจากโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว 
จะตําหนิที่ตรงไหน มีทางตําหนิตนไดที่ตรงไหน ตอนี้ไปไมมีเลย เพราะสมบูรณเต็ม
ที่แลว 
 ฉะน้ันใหพยายามเรงบําเพ็ญตนดวยความพากเพียร อยาไปคิดทางอ่ืนเรื่องอ่ืน 
นอกจากเรื่องของตัว ใหเสียเวลาและทําใหจิตทอถอยออนแอไปดวย 
 การสรางวาสนาใหสมบูรณขึ้นมา ใหมีอํานาจวาสนามาก ก็สรางที่ตัวเราเอง 
สรางทีละเล็กละนอย สรางไมหยุดไมถอยก็สมบูรณไปเอง เชนเดียวกับปลวกมันสราง 
“จอมปลวก” ไดใหญโตขนาดไหน ขุดเปนเดือนๆ ก็ไมราบ เมื่อจะขุดใหมันราบเหมือน
ที่ดินทั้งหลาย ฟนมันสองซี่เทานั้นแหละ มันสามารถสรางจอมปลวกไดเกือบเทาภูเขา 
น่ีแหละความพากเพียรของมัน เรามีความสามารถฉลาดในอุบายวิธีตางๆ ยิ่งกวาปลวก 
ฟนเราก็หลายซี่ กําลังของเราก็มากย่ิงกวาปลวก ทําไมเราจะสรางตัวเราใหมีความสูง
เดนขึ้นไมได ถาเรามีความเพยีรเหมือนกับปลวกนะ! นอกจากไมเพียรเทานั้นจึงจะสูมัน
ไมได ตองสรางใหสูงไดดวยอํานาจแหงความเพียร จะหนีความเพียรไปไมพน 
 พระพุทธเจาไดตรัสรูดวยความเพียร เราทําไมจะกลายเปนคนอาภัพไปจาก
ความเพียร ทั้ง ๆ ที่กําลังและความฉลาดมีมากกวาสัตว และทําไดมากกวาสัตว ตอง
เพียรไดเต็มภูมิมนุษยเราไมสงสัย ถาลงไดเพียรตามหลักธรรมที่ทานสอนไวแลวไมมี
ทางอ่ืน นอกจากจะทําใหผูนั้นมีความเจริญรุงเรืองขึ้นภายในใจ จนกลายเปนจิตที่มี
หลักฐานมั่นคงโดยถายเดียว 
 เราเห็นไดชัดๆ ในเวลาที่เราไมเคยประพฤติปฏิบัติเลย เชน ภาวนา “พุทโธ ธัม
โม สังโฆ” จิตไมเคยรวมไมเคยสงบใหเห็นปรากฏบางเลยแมแตนอย เวลาเราฟงธรรม
ที่ทานแสดงทางภาคการปฏิบัติ พูดถึงเรื่องสมาธิก็ไดยินแตชื่อ ยังไมรูเรื่องรูราว ทาน
แสดงถึงวิถีจิตที่ดําเนินไปดวยความจริงวา “เวลาภาวนาจิตที่มีสมาธิจะมีความสงบอยาง
น้ัน อาการของจิตเปนอยางน้ัน ๆ ตามจริตนิสัยตางๆ กัน สุดทายจิตไดลงสูความสงบ
อยางแนบแนน มีความสุขความสบายอยางน้ัน ๆ” เราก็ไมเขาใจ พูดถึงเรื่องปญญา 
การพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ และพิจารณากระจายทั่วโลกธาตุ ซึ่งเปน
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๒๔๐

สภาวธรรมท่ัวๆ ไป อันควรแกปญญาซึ่งจะพิจารณาใหรูแจงเห็นจริง เราก็เพียงแตเขา
ใจในคําพูดเฉยๆ แตความหมายอันแทจริงน้ันเรายังไมทราบ หรือบางทีอาจไมเขาใจ
เลยก็ได 
 ทีน้ีเมื่อเราไดรับการอบรมดวยจิตตภาวนาอยูโดยสม่ําเสมอ จิตคอยมีความสงบ
เย็นใจบาง อันเปนผลเกิดขึ้นจากการภาวนา พอทานแสดงธรรมถึงภาคปฏิบัติ จิตของ
เรากับกระแสแหงธรรมจะเขากันได เริ่มเขากันไดเปนลําดับๆ กระแสแหงธรรมเลย
กลายเปนเหมือน “เพลง” ที่แมกลอมลูกใหหลับสนิท จิตใจของเรามีความสงบไดดวย
กระแสแหงธรรมที่ทานแสดง 
 เมื่อสงบได ใจก็เย็นสบาย เห็นผลในขณะที่ฟงธรรม แลวคอยเห็นคุณคาของ
การฟงธรรมเปนลําดับๆ ไป และเห็นคุณคาของการปฏิบัติโดยลําดับ จนกระทั่งจิตมี
ความสงบเย็นจริงๆ แทบทุกวันทุกครั้งที่ฟงเทศนภาคปฏิบัตินั้นแล จิตยิ่งมีความดูดดื่ม 
และซาบซึ้งขึ้นเปนลําดับ เพียงขั้นน้ีจิตก็ยอมรับและพอใจในการฟงธรรมทางภาค
ปฏิบัติ ย่ิงจิตมีความละเอียดมากเพียงไร สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี ยอมมีความละเอียดไป
ตามขั้น เชน สมาธิมีความละเอียดขึ้นโดยลําดับ ผูพิจารณาทางดานปญญาก็มีความ
ละเอียดทางดานปญญาไปโดยลําดับเชนกัน 
 การฟงธรรมที่ทานแสดงทางภาคปฏิบัติ เชน แสดงเรื่องสมาธิ และปญญาขั้นใด
ก็ตาม จิตรูสึกวาคลอยตามไปโดยลําดับ เคลิบเคล้ิมเพลิดเพลินอะไรพูดไมถูก ซึ้งจน
ลืมเวล่ําเวลา มีแตความรูสึกกับธรรมที่สัมผัสกัน เกิดความเขาใจทุกขณะๆ ที่ทานแสดง
ไป ซึ่งเปนการซักฟอกจิตใจไปในตัวและกลอมจิตใหสงบเย็นไปดวย 
 ถาจิตกําลังอยูในขั้นจะควรสงบ ธรรมก็กลอมใหมีความสงบ จิตกําลังกาวทาง
ดานปญญา ก็เหมือนกับธรรมนั้นขัดเกลาซักฟอก บุกเบิกทางเดินใหจิตกาวไปตามดวย
ความสะดวก เวลาฟงเทศนจึงเหมือนกับเอาน้ําที่สะอาดมาชะลางสิ่งสกปรกที่อยูภายใน
จิตใจใหผองใสขึ้นโดยลําดับ เห็นผลประจักษในขณะฟง จิตยิ่งมีความรักความชอบใน
การฟง และมีความจดจอตอเนื่องกันไปไมขาดวรรคขาดตอน กระทั่งฟงเทศนจบลง จิต
ยังอยากไดยินไดฟงอยูโดยสม่ําเสมอทุกวันเสียดวย นอกจากน้ันยังอยากจะฟงคํา
อธิบายธรรมในแงตางๆ ไปตามโอกาสที่ทานวางอีกดวย 
 กรุณาคิดดูจิตดวงเดียวน่ีแหละ ขนาดที่ฟงไมรูเรื่องก็มี นี่เคยเปนมาแลว จึงขอ
เรียนเรื่องความโงของตนใหทานทั้งหลายฟง ขณะที่ไปหาทานอาจารยมั่นทีแรก ไดฟง
ทานเทศนเร่ืองสมาธิเรื่องปญญา ไมวาขั้นไหนไมรูเรื่องเลย เหมือนกับรองเพลงให
ควายฟงน่ันแล แตดีอยางหน่ึงที่ไมเคยตําหนิติเตียนทานวา ทานเทศนไมรูเรื่องรูราว 
แตยอนกลับมาตําหนิเจาของวา “น่ีเห็นไหม ทานอาจารยมั่นชื่อเสียงทานโดงดัง 
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กิตติศัพทกิตติคุณทานลือกระฉอนไปทั่วโลกมาเปนเวลานานตั้งแตเรายังเปนเด็ก เรามี
ความพอใจที่จะไดพบไดเห็นไดฟงโอวาทของทาน ทีนี้เราไดมาฟงแลวไมเขาใจ เราอยา
เขาใจวาเราฉลาดเลย นี่เราโงแคไหน รูหรือยังทีนี้! 

เราเคยฟงเทศนทางดานปริยัติ ฟงจนกระทั่งเทศนของสมเด็จ เราเขาใจไปหมด 
แตเวลามาฟงเทศนทานอาจารยมั่น ซึ่งเปนองคประเสริฐทั้งภาคปฏิบัติและจิตใจ แตไม
เขาใจ เราเชื่อแลววาทานเปนพระประเสริฐที่ปรากฏชื่อเสียงมานานถึงขนาดน้ัน เรายัง
ไมเขาใจ น่ีเห็นแลวหรือยัง ความโงของเรา! เราหาบ “ความโง” เต็มตัวมาหาทาน 
ความฉลาดนิดหนึ่งไมมี จึงไมสามารถเขาใจอรรถธรรมของทานที่แสดงอยางลึกซึ้ง ดัง
ที่พระทั้งหลายซึ่งอยูกับทานมานานแลวเลาใหฟงวา “แหม! วันน้ีทานแสดงธรรมลึกซึ้ง
มาก ฟงแลวซาบซึ้งบอกไมถูก!” ดังนี้ แตเรามันลึกซึ้งที่ไหน มันไมซึ้งจึงไมเขาใจ น่ีเรา
โงไหม? ทราบหรือยังวาตัวโง อันเปนคําตําหนิเจาของ ดีอยางหนึ่งที่ไมไปตําหนิทาน 
แลวกอบโกยเอาบาปกรรมเขามาทับเขาไปอีก ทั้งๆ ที่ก็หนักอยูแลว 
 ครั้นฟงทานไปนานๆ เราก็ปฏิบัติไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลา ฟงเทศนทานคอยเขาใจ 
จิตคอยไดรับความสงบเย็นเขาไป ๆ เปนลําดับ ทีนี้รูสึกวาเริ่มคอยซึ้ง เพราะฟงธรรม
เทศนาของทานก็เขาใจ พูดถึงเรื่องสมาธิแลว “แจว” ภายในจิตใจ จากน้ันก็เริ่มเขาใจ
โดยลําดับๆ ซาบซึ้งโดยลําดับๆ เลยกลายเปน “คนหูสูง” ไป! สูงยังไง? คือนอกจาก
ทานแลวไมอยากฟงเทศนของใครเลย เพราะเทศนไมถูกจุดที่ตองการ เทศนไมถูกจุด
ของกิเลสที่ซุมซอนตัวอยู น่ัน! เทศนไมถูกจุดของสติปญญาซ่ึงเปนธรรมแกกิเลส 
เทศนไมถูกจุดแหงมรรคผลนิพพาน น่ัน! เพราะความซึ้งความเชื่อ เหตุที่จะเชื่อจะซึ้ง 
ก็เพราะเห็นเหตุเห็นผลปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟงโดยลําดับ ๆ น้ันแล 

น่ีแหละจิตดวงเดียวน้ี เวลาหน่ึงเปนอยางหน่ึง มาเวลาหน่ึงเปนอีกอยางหนึ่ง 
ทําไมจึงเปนอยางนั้น? ก็เพราะเบ้ืองตนสิ่งที่เกี่ยวของหุมหอจิตมันมีแตสิ่งดําๆ ทั้งนั้น 
สกปรกทั้งน้ัน ธรรมที่สะอาดเขาไปไมถึง เพราะความสกปรกของจิตมีมาก เทน้ําลง
ขนาดครุหน่ึง ยังไมปรากฏวาความสกปรกนั้นจะหลุดลอยออกบางเลย ตองเทลง ๆ ชะ
ลางขัดถูกันอยางเต็มที่ เต็มกําลังความสามารถไมหยุดไมถอย จึงคอยสะอาดขึ้นมา ๆ 
 น่ีแหละธรรมที่ทานแสดง เหมือนกับเทนํ้าลางส่ิงสกปรกภายในจิตใจเรา ซึ่งมัน
ไมยอมเขาใจอรรถธรรมอะไรงายๆ ทั้งๆ ที่ เปนธรรมอันประเสริฐ แตจิตมันไม
ประเสริฐ จิตมันยังสกปรก จิตมันยังเปนของไมมีคุณคา ธรรมแมจะมีคุณคา ใจก็ไม
ยอมรับ เพราะสิ่งที่ต่ํากับสิ่งที่สูงมันเขากันไมได ขณะที่มันโงมันจะเอาความฉลาดมา
จากไหน ขณะที่มันเศราหมองมันดํา มันจะเอาความแจงขาวมาจากไหน ตองอาศัยการ
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ชะลางเรื่อยๆ มันก็คอยสะอาดขึ้นมา ๆ ใจปรากฏเปนของมีคุณคาขึ้นมา อะไรๆ เมื่อ
จิตเริ่มมีคุณคาเสียอยางเดียวเทาน้ัน สิ่งที่มาเก่ียวของก็คอยมีคุณคาข้ึนมาโดย
ลําดับ แมที่สุดไดยินเขารองไห เขาดากัน ทะเลาะกันเถียงกัน ก็ยังนําเขามาเปนอรรถ
เปนธรรมได เปนสิ่งที่มีคุณคาขึ้นไดจากสิ่งที่ไมพึงปรารถนานั้น ๆ 
 น่ีแหละความเปลี่ยนแปลงของจิต เปล่ียนแปลงไปอยางน้ี จากการประพฤติ
ปฏิบัติ จากการอบรมตนอยูโดยสม่ําเสมอ นี่คือการสราง “วาสนา” สรางอยางนี้ 
 การตําหนิตัวเองไมเห็นเกิดประโยชนอะไรเลย นอกจากจะทําใหเกิดความ
อับเฉานอยเนื้อต่ําใจ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสทั้งน้ัน เราตั้งใจจะมาสลัดตัดกิเลสออกจาก
จิตใจ แตกลับมาเอากิเลสเขาสูจิตใจ ดวยอาการตางๆ อยางที่กลาวมานี้ จึงไมสมเหตุ
สมผลที่เราตองการ ที่เรามุงประพฤติปฏิบัติเพื่อสงเสริมตนนั้นเลย 
 วาสนามีอยูกับใจ สรางตรงน้ีแหละ ตรงที่พูดถึงน่ีแหละ พยายามสรางพยายาม
ขัดเกลาลงไป กิเลสมีหลายชนิด ที่ดื้อก็มี โดยมากมันดื้อทั้งนั้นแหละกิเลสนะ ถามีกําลัง
มากก็ดื้อมาก มีกําลังนอยก็ดื้อนอย แลวแตกิเลสมีมากนอย ของไมดีมีมากเทาไรมันยิ่ง
แสดงความไมดีใหเห็นมาก นั่นแหละเราตองสูตรงที่มันไมดี เพื่อเอาของดีขึ้นมาครอง
ภายในใจ 
 เรื่องความขยันหมั่นเพียร ความอดความทน การเจริญเมตตาภาวนาทุกดาน ก็
เพื่อแกส่ิงท่ีมันดื้อดานภายในจิตใจเราน่ันแล มันคอยทําลายเราดวยวิธีตางๆ ทั้งๆ ที่
เราเขาใจวาเรามาบําเพ็ญความดี แตมันก็ติดมาดวยเหมือนกัน เพราะฉะน้ันมีโอกาส
เมื่อไรมันตองทําลายเราจนได จึงไมนาไวใจและไมควรนอนใจ 

เพราะกิเลสมันแทรกอยูในใจนั้น เรามาอยูปามันก็มาดวย เพราะมันอยูที่จิต เรา
อยูที่ไหนมันก็อยูดวย เราวาเราไปเรียนธรรมไปบําเพ็ญธรรม กิเลสมันไมเปนผู
บําเพ็ญธรรม แตมันติดแนบไปดวยกับผูบําเพ็ญธรรม และไปเปนขาศึกตอผูบําเพ็ญ
ธรรม แตผูน้ันก็ไมทราบวา กิเลสมันมาทําลายตัวตั้งแตเมื่อไร เราเลยถือความคิดที่
ทําลายตนเองน้ันวาเปนของเราเอง เลยติดปญหาตัวเองในขอนี ้โดยไมเขาใจวาเปน
ปญหาติดกิเลสตัวเอง ตนเองถูกทําลายก็ยังไมเขาใจวาถูกทําลาย น่ัน! เรื่องกิเลสมัน
สลับซับซอนหลายสันพันคมอยางนี้แล 
 การปฏิบัติธรรมตองใชสติปญญา ที่จะทราบความดีความชั่ว ความผิดความ
ถูก อันใดเปนกิเลส อันใดเปนธรรม ซึ่งมีอยูภายในจิตของเราเอง ความมีวาสนานะ 
มีทุกคน อยูที่ใจน่ี ใครจะไปแขงกันไมได ทานหามไมใหแขงอํานาจวาสนากัน แมแต
สัตวเดรัจฉาน ทานก็ไมใหไปดูถูกเหยียดหยามเขาวาเขาเปนสัตว เพราะการทองเที่ยว
ใน “วัฏสงสาร” เปรียบเหมือนกับเราเดินทาง ยอมมีสูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ ดอนๆ ขรุขระบาง 
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สะดวกบาง เปนธรรมดาอยางน้ันตลอดไป ในขณะที่เขาเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ก็คืออยู
ในสถานที่ลุมๆ ดอนๆ หรือขรุขระลําบากลําบน แตผูเดินทางก็คือจิต 
 พระมหากษัตริยที่เรายกยองวาทานเปนผูปกครองบานเมือง หรือเปนพอบาน
พอเมือง เวลารถที่ทานเสด็จไปตามถนนหนทางลงไปที่ต่ํา พระมหากษัตริยก็ตองลงไป
ที่ลุมๆ ดอนๆ ก็ตองไปตามสายทางท่ีพาใหไป ขึ้นที่สูงก็ขึ้น ลงที่ต่ําก็ลง แตพระมหา
กษัตริยองคนั้นแหละลงต่ํา ก็พระมหากษัตริยขึ้นสูง ก็พระมหากษัตริยองคเกานั้นแหละ 
 นี่จิตเวลามันขรุขระ ก็คือจิตดวงน้ันแหละ มีวาสนาอยูภายในตัว แตถึงคราว
ลําบากก็ตองมีบางเปนธรรมดา เพราะโลกน้ีมันมีทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันอยู เมื่อโลกนี้มีทั้ง
ดีทั้งชั่วปะปนกันอยู จิตใจของเรามีทั้งดีทั้งชั่ว จะไมใหมันแสดงตัวไดอยางไร มันตอง
แสดง 
 ถาเราเปนนักประพฤติปฏิบัติเพื่อรูเพื่อเขาใจในส่ิงที่มีอยูกับตัวน้ัน วาสิ่งไหน
ควรแก สิ่งไหนควรถอดถอน สิ่งไหนควรบําเพ็ญ เราก็ควรจะยินดีตามความจริงที่แสดง
ขึ้นมาใหเราไดแกไข ใหเราไดสงเสริม น่ีช่ือวา “นักธรรมะ” กลาเผชิญหนากับทุกส่ิง
ทุกอยาง จนกระทั่งหาที่เผชิญไมได หมดภัยหมดเวรทุกส่ิงทุกอยาง แลวก็ไมทราบวา
จะตอสูกับอะไรอีก 
 เวลาที่ยังมีขาศึกอยูก็ตองสู ส่ิงที่ไมดีทั้งหลายน้ันแลคือขาศึกตอตัวเรา เวลานี้
เรามารบกับกิเลส กิเลสมีอยูในตัวเรา เราอยาหลงมายาของกิเลสที่หลอกเรา จะไดชื่อ
วา “เปนผูแสวงหาความฉลาดเพื่อแกกิเลส อยาใหกิเลสมาหาอุบายมัดตัวเรา ถูกมัดดี
หรือ เราเห็นไหมคนอยูในหองขังดีหรือ ถูกขอหายังดีมีทางแก ถูกเขาหองขังน่ันซิหมด
ทา! 
 กิเลสกับเรามันตอสูกันเหมือนผูตองหาเวลาน้ี ใจนะเหมือนผูตองหา กิเลสก็ม ี
ธรรมก็ม ีทางหน่ึงทางชวย ทางหนึ่งทางย่ํายี ทางไหนที่มีกําลังมากกวาทางน้ันก็ชนะ แต
เวลาน้ีเราจะเอาทางไหนเปนทางชนะ ทางไหนเปนทางแพ กิเลสกับธรรมอยูในใจดวง
เดียวกัน เราจะพยายามตอสูเพื่อชิงชัย ไดหลักเกณฑขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของ
เรา ใจก็มีหลัก เริ่มเชื่อถือได มีหลักดวยธรรม ถาใจมีหลักดวยธรรมใจก็เย็น อยูที่ไหน
ก็เย็นสบาย นี้คือการสรางบารมีสรางอยางนี้ 
 สติปญญามีเทาไร เอา ขุดคนข้ึนมาแกกิเลสจนกิเลสยอม ขึ้นชื่อวาสติปญญา
แลวกิเลสตองยอม อยางอ่ืนมันไมยอม จงขุดคนขึ้นมาพิจารณา ใจเรามันมีเรื่องอยู
ตลอดเวลาถาจะพิจารณาดูเรื่อง ไมใชเรื่องอะไรดอก เรื่องกิเลสแทบทั้งนั้นเต็มหัวใจ 
 ถาเราสรางสติปญญาขึ้นมา จะไดมองเห็นเรื่องของกิเลสที่แสดงตัวเปนขาศึก
ตอเรา อยูมากนอยเพียงไร ตลอดกาลมา เราจะไดพยายามแกไข พยายามตอสูจนได
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ชัยชนะเปนลําดับๆ จนรูแถวทางของกิเลสที่มันออกในแงใดบาง พอจะทราบ พอจะดัก
ตอสูและทําลายกันได พอจะมีวันแพบางชนะบาง ตลอดถึงชนะไปเรื่อยๆ และชนะไป
เลยไดดวยอํานาจของสติปญญา ศรัทธา ความเพียร 
 อยาลดละทอถอย อยาใหขาดทุนที่เกิดมาเปนมนุษยไดอัตภาพรางกายนี้ กอนที่
เขาจะแตกดับไป อยาใหแตกสลายท้ิงไปเปลา อยางตนไมที่ลมทิ้งเกล่ือนอยูเฉยๆ ไม
ไดทําประโยชนอะไรเลย ก็เสียทรัพยากรของชาติไปเปลาๆ น่ีก็เปนทรัพยากรอันหน่ึง
ภายในใจเรา ไดแกรางกาย พยายามนําสิ่งนี้มาบําเพ็ญประโยชน มีเทานี้ที่เราจะได
ประโยชนจากรางกายอันน้ี ทําเสียตั้งแตบัดน้ี เวลาถูกมัดแลวไมมีทางทําได เหมือน
กับนักโทษ ถาเขาไดตัดสินแลวเทาน้ันแหละ ใครจะไปคัดคานหรือฉุดลากตัวออกมาก็
ไมได ตองเปนนักโทษนอนจมปลักอยูในตะรางน่ันเอง จนกวาจะพนโทษจึงจะไดรับการ
ปลดปลอยออกมาเปนอิสระ 
 เวลานี้จิตของเราก็เหมือนกัน กําลังเปนผูตองหา เอา ตอสู หาทนายขึ้นมาพรอม
กัน ดวยสติปญญาอุบายวิธีการตางๆ มีความเพียรสนับสนุน สูกันจนถึงที่สุด เพราะ
ศาลนี้เปนศาลสําคัญมาก ศาลตนก็อยูที่นี่ ศาลอุทธรณก็อยูที่นี ่ศาลฎีกาก็อยูที่นี ่
 ศาลตนคืออะไร คือสูกิเลสอยางหยาบๆ สูที่นี่ไมได เอา ขึ้นอีกศาลหน่ึง สติ
ปญญามีหาอุบายใชใหมเอาจนชนะ ข้ึนถึงศาลสูงสุด ตัดสินกันเด็ดขาดโดยประการทั้ง
ปวง กิเลสอยางหยาบแกดวยปญญาอยางหยาบ กิเลสอยางกลางแกดวยปญญาอยาง
กลาง กิเลสอยางละเอียดและละเอียดสุด แกดวยปญญาอันสูงสุด ไดแกสติปญญาอัน
เกงกลาสามารถที่ทานเรียกวา “มหาสติ มหาปญญา” 
 เม่ือถึงศาลฎีกาแลว ตัดสินกันขาดสะบ้ันไปเลยไมมีอะไรเหลือ ไมตองไปศาล
ไหนอีก อยูอยางสบาย นี่โรงศาลใหญเราเห็นไหม? 
 อัตภาพรางกายของเรา ธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ เปนเครื่องค้ําประกันเราใหเปน
มนุษยขึ้นมา ขันธ ๕ เปนเครื่องคํ้าประกันเราใหเปนมนุษย เปนศาลสถิตยุติธรรมอยูที่
ตรงนี้ วากันโดยอรรถโดยธรรม วากันโดยเหตุโดยผล พิจารณากันโดยเหตุโดยผล ไม
ตองยอทอตอกิเลสตัวใด ไมตองตําหนิติเตียนตนวา เปนอยางนั้นอยางนี้ อันเปนการ
เขากับฝายกิเลสใหมันไดใจ แลวเอาชนะเราไปโดยที่เราไมรูสึกตัว ผลที่เราทําไดก็คือ 
ความเสียอกเสียใจ ความทุกข ความลําบาก ทรมานใจ นั่นคือเราแพ! 
 จงขุดคนขึ้นมาพิจารณา คดีมันมีมูลอยูแลว กิเลสมันมีเหตุมีผลของมันมันจึง
เกิดขึ้น นี่เรียกวา “คดีมีมูล” ปญญา ก็มีเหตุมีผลที่ควรแกกิเลสไดอยูแลว ใหพิจารณา
ลงไปที่กิเลสมันหลอกเราวา รางกายน้ีเปนของเรานะ “รางกายทั้งหมดน้ีนะ หนังก็เปน
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เรา เน้ือก็เปนเรา กระดูกก็เปนเรา ผม ขน เล็บ อะไรเปนเราทั้งน้ัน เปนเรามาตั้งกัปตั้ง
กัลปแลว” เรายอมแพมันตลอด ไมวาศาลไหน ภพใด แพมันมาเรื่อยๆ 
 คราวนี้เราสูในอัตภาพน้ี เรียกวาศาลตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ก็วากันไปตรงนี้ 
เอา แตงทนายขึ้นมา สติ ปญญา ขุดคนขึ้นมา นั่นแหละคือทนายอันสําคัญๆ ผูจะตัด
สินจริงๆ คือผูพิพากษา ไดแก “ปญญาอันเฉียบแหลม” คนลงไปใหเห็นชัดจริงๆ 
 “ไหน คนจริงๆ อยูที่ไหน? อัตภาพรางกายน้ีหรือเปนเรา เราจริงๆ หรือ ถาอัต
ภาพรางกายน้ีแตกลงไปแลว เราจะไมหมดความหมายไปหรือ รางกายน้ีไมใชเราน่ัน
เอง แมมันจะแตกสลายลงไป เราจงึไมหมดความหมาย เราจึงยังคือเราอยูโดยด ีเพราะ
เราแทไมใชรางกาย” 
 ความหมายวา “เรา” น้ันไมไดอยูกับรางกาย เราน้ันอยูกับผูรู ผูรูอยาไปหลง 
อยาไปกอบโกยเอาทุกขขึ้นมา ทุกขอยูภายในจิต เพราะการยึดถือก็มากพอแลว ยังจะ
ไปหลงแบกหามอะไรไปอีก มันก็ย่ิงเปนทุกขเพิ่มขึ้นอีก อะไรๆ ก็เปนเรา เปนของเรา
ไปเสียหมด กอบโกยเขามาเปนกองทุกข น่ีแหละคือแพกิเลส ตลอดวัน ตลอดภพ 
ตลอดชาติ จงคนควาลงไปใหเห็นตามความจริงของมัน 
 ดูหนัง เน้ือ เอ็น กระดูก ทุกส่ิงทุกสวน อันไหนเปนเราจริงๆ ? คนลงไปดวย
ปญญาใหเห็นชัด ดูลักษณะของมันสีสันวรรณะ ดูใหชัดเจนวามันเปนเราจริงหรือ 
ความรูอันน้ีกับธรรมชาติที่เปนรูปเปนราง เปนลักษณะสีนั้นสีนี้ มันเขากันไดหรือ? 
ถาหากเปน “เรา” จริงๆ ความรูกับส่ิงเหลาน้ันตองเปนสภาพอันเดียวกัน แตนี่
สภาพมันก็ไมเหมือนกัน ความรูรูอยู มีเทานั้น มันไมมีสีสันวรรณะ แตรางกายน้ันมี
ทุกส่ิงทุกอยาง มีทั้งกลิ่นทั้งอะไรเต็มไปหมด เมื่อรางกายมันแตก เอา ถาหากเราถือวา
รางกายน้ีเปนเรา เม่ือรางกายแตกเราก็หมดความหมาย ฉิบหายวายปวงไปดวยไมมี
อะไรเหลือ เราจะเอาอะไรไปตอภพตอชาติมีอํานาจวาสนาตอไปขางหนาละ เพราะราง
กายมันจบไปแลว 
 ที่วาเราน่ันนะ จงพิจารณาแยกใหเห็นชัดเจน ถาเราไมถือ “รางกาย” วาเปน 
“เรา” เอา รางกายจะแตกก็แตกไป ตัวเรายังมีอยู นี้แลคือตัววาสนา เวทนา ความสุข 
ความทุกข เกิดขึ้น ดับไป เอา ดับไป น่ันไมใชเราไมใชของเรา เห็นชัดเจน นี่แหละคือ 
“ไตรลักษณ” 
 ที่จะกาวเขาสู “ชัยสมรภูมิ” ก็คือพิจารณาใหเห็นตามความจริงที่พระพุทธเจา
ทรงส่ังสอนไวแลวน้ีโดยถูกตอง “รูป อนิจฺจํ รูป อนตฺตา” แนะ! ฟงซิ ประกาศกังวาน
อยูทั่วโลกธาตุ เฉพาะอยางยิ่งทั่วสกลกายของเรา ทั่วขันธ ๕ ไมวาขันธใดท่ีจะปฏิเสธ 



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
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ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๔๖ 

๒๔๖ 

“อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” นี้ไมมีเลย  เต็มไปดวย “ไตรลักษณ” ประกาศอยู เหมือนกับวา 
“อยาเอ้ือมมานะมือนะ ตีขอมือนะ!” ไมอายหรือไปยึดเขาวาเปนเราเปนของเรานะ เขา
ไมใชเรา เราไมใชเขา ตางอันตางจริง นี่ทานผูรูสอนไว ทานผูรูเขาใจทุกสิ่งทุกอยางแลว 
ละไดแลว เห็นความสุขอันสมบูรณแลว ดวยการละการถอนดวยสติปญญาประเภทนี ้
 จงพิจารณาตามนี้ อยาฝนหลักธรรมของพระพุทธเจา อยาไปยอมตัวเปนลูกนอง
ของกิเลสวา “นั้นเปนเรา นี้เปนของเรา” นั่นคือเรื่องของกิเลสที่พาเราใหจมอยูตลอดมา
ไมเข็ดไมหลาบบางหรือ ? “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ทานวาที่ไหน ถาไมวาที่ขันธ ๕ “รูป 
อนิจฺจํ รูป อนตฺตา เวทนา อนิจฺจา เวทนา อนตฺตา สฺญา อนิจฺจา สฺญา อนตฺตา 
สงฺขารา อนิจฺจา สงฺขารา อนตฺตา วิฺญาณํ อนิจฺจํ วิฺญาณํ อนตฺตา” นั่น! ฟงซิ คํา
วา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” เมื่อถึงขั้นเต็มที่ที่จะปลอยวางโดยประการทั้งปวงแลว ขึ้น
ชื่อวา “สมมุติ” ทั้งปวง ไมวาดีไมวาชั่ว เปน อนตฺตา ทั้งส้ิน น่ัน! ทานวา “สพฺเพ ธมฺมา 
อนตฺตา ธรรมทั้งปวงขึ้นชื่อวาสมมุติ ไมวาภายนอกภายในเปน อนตฺตา ทั้งส้ิน ไมควร
ไปยึดวาเปนเราเปนของเรา” 
 สุดทายทานวา “ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” 
ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น น่ีถึงขั้นที่ควรปลอยวางแลว ปลอยวางโดยประการทั้งปวง
ไมใหมีอะไรเหลืออยูเลย จิตจะไดพนจากความกดถวงทั้งหลาย เปน “อิสรจิต” อิสร
เสร ีนั่นแลคือกองมหาสมบัต ินั้นแลคือหลักใจที่เลิศประเสริฐสุดในโลก 
 การสรางจิตใจ สรางหลักใจ สรางดวยอรรถดวยธรรม สรางดวยความรูความ
ฉลาด สรางดวยความพากเพียร สรางดวยความอุตสาหพยายาม สรางดวยความเปน 
“นักตอสู” ! 
 เราไมตองกลัวตาย ปาชามีอยูทุกคนจะกลัวตายไปทําไม กลัวก็ไมพน ความตาย
เปนคติธรรมดา เราตองรู ผูรูความตายมีอยู ไมใชจะฉิบหายจะตายไปดวยความตาย
นั้นเมื่อไร ความรูเปนความรู ไมตาย เราอยาไปกลัวตาย อันใดที่ปรากฏขึ้นมา พิจารณา
ใหเห็นชัดตามความจริงของความรูที่มีอยู สติปญญาที่มีอยูไมถอยหลัง ผูน้ันแลผูจะ
ปลดเปลื้องถึงความอิสรเสรีได เพราะความไมทอถอยที่จะพิจารณาดวยปญญา 
 น่ีเม่ือสรางใหเต็มท่ีแลว เราจะไปหาวาสนาจากไหนอีก เมื่อเต็มแลวก็เต็มอยาง
นี้เอง! ไมไดตั้งรานขายกันเหมือนกับสิ่งของทั้งหลาย มีอยูภายในใจเปนมหาสมบัติอยู
น่ี จายไปเทาใดก็ไมหมด 
 อยางพระพุทธเจา นั่นทานสั่งสอนโลกสั่งสอนเทาไร ตั้งสามโลกก็ไมหมด ธรรม
ของพระพุทธเจาออกมาจากมหาสมบัติ คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค น่ันแล 
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 วาระน้ีเราพยายามส่ังสอนเรา เอาใหเต็มภูมิ ปลดเปล้ืองกันใหเต็มภูมิ ขั้นศาล
ฎีกาตัดสินกันใหราบลงไป อยาใหมีอะไรมาคานไดอีกเลย กิเลสเอาใหเรียบวุธ ถึงขั้น
อิสรเสรีแลว พอ ! น่ันแหละ “เมืองพอ” ! เราจะไปหาในโลก หาที่ไหนเมืองพอก็ไมมี 
ไดเทาน้ีอยากไดเทาน้ัน ไดเทานั้นอยากไดอีกเทาโนน อยากไดตะพึดตะพือเหมือนกับ
ไฟไดเชื้อ เราเคยเห็นวา ไฟมันพอเชื้อ มีที่ไหน? เอาเชื้อใสลงไปซ ิไฟจะแสดงเปลวขึ้น
มาทวมเมฆ ทานวา “ไฟ ไมไดดับเพราะการเพิ่มเชื้อ” กิเลสไมไดดับเพราะการกระทํา
ตามความอยาก ไดเทาไรก็ไมพอ อยากนั้นอยากน้ี จนกระทั่งวันตายยังไมพอ น่ันขึ้น
ช่ือวา “กิเลส” แลวไมมีเมืองพอ 
 ความเปนผูส้ินกิเลสแลวน้ัน คือ “เมืองพอ” อยูที่ไหนก็พอ ความพอคือความ
สบายจริง ความบกพรองความหิวโหยคือการรบกวนตัวเอง อยางเราหิวขาวเปนอยางไร 
สบายหรือ หิวหลับหิวนอน สบายหรือ น่ัน! เปนความรบกวนทั้งน้ัน ไมมีอะไรรบกวน
น้ันแสนสบาย นี่แหละเมืองพอ

สรางจิตใหพอตัว ช่ือวา “เมืองพอ” พออยูที่จิต วาสนา พออยูที่จิต เต็ม
สมบูรณอยูที่จิต ไมอยูที่อื่น ใหสรางที่ตรงนี้ นี่แลเปน “วาสนา” แท อยูที่ใจของเรา 

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควร 
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

จงสร้างใจ ให้ช่วยตัวเอง
 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๔๘ 

๒๔๘

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

จงสรางใจ ใหชวยตัวเอง

 การปฏิบัติเพื่อชวยสังคม อันดับแรกเราตองชวยตัวเองอยางเต็มกําลังความ
สามารถ เมื่อมีกําลังทางใจแลว อันดับตอไปก็ชวยโลกชวยสงสาร ญาติมิตร เพื่อนฝูง 
เปนลําดับลําดา ตามกําลังความสามารถของตน เมื่อเวลาเราปฏิบัติตองพยุงจิตใจจน
เปนที่แนใจได มีความเขมแข็งมีความแนใจอยางเต็มที่ ใจก็ไมหวังพึ่งอะไรทั้งน้ัน 
เพราะพึ่งตัวเองไดแลว น่ีคือหลักใหญของการปฏิบัติธรรม เพื่อเปนหลักใจอันแนน
หนามั่นคง ดํารงตนอยูอยางอิสรเสรีเต็มตัว 
 เมื่อยังไมสามารถพึ่งตัวเองได ก็ตองพึ่งครูพึ่งอาจารย ใหทานอธิบายแนะนําส่ัง
สอนตลอดถึงวิธีการปฏิบัติตางๆ ท่ีจะตองบําเพ็ญโดยลําดับลําดาตามขั้นตามภูมิ ทั้งนี้
ตองไดรับคําสั่งสอนตักเตือนจากครูอาจารยไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลาย
ทางไมมีทางไปอีกแลว เปนอันวาส้ินสงสัย นั่นเรียกวา “ไมหวังพึ่งอะไรทั้งส้ิน” คือพึ่ง
ตัวเองไดแลว ประจักษใจทุกส่ิงทุกอยางไมมีอะไรบกพรองภายในใจ ถาเปนอยางนั้น
แลว อยูที่ไหนก็อยูได ตายที่ไหนก็ตายได ไมมีอะไรเปนปญหาท้ังการเปนอยูและการ
ตายไป 
 ที่สําคัญมันเปนปญหาของความหวงใยในธาตุในขันธ ในคนนั้นคนนี้ เพราะ
ความเปนอยูภายในจิตใจของเราเองพาใหเปนอยางน้ัน เมื่อบําเพ็ญตนไดผลเต็มที่
แลวก็ปลอยไดหมด การตายก็เปนของงาย ไมหนักใจ ไมสรางปญหาความยุงยากให
แกตัวและผูเกี่ยวของใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากเปนเรื่องของคนอื่นเสียเองจะมาทําใหยุง ดัง
ที่เคยเห็นเคยพิจารณาแลว การพิจารณาจนเขาใจทุกสิ่งทุกอยางแลวจะไปยากอะไร ไม
มีอะไรยากเลย พระอรหันตทานตายไมยาก ทุกทาอิริยาบถตามแตทานถนัดใน
อิริยาบถใด 
 ความแกก็ทราบวาแกลงทุกขณะ การพิจารณาก็วางตาขายคือ “ญาณ” ความ
รู “ปญญา” ความเขาอกเขาใจซาบซึ้งในทุกส่ิงทุกอยาง ครอบไวหมดแลว แตยังไม
แกไมตาย

ความเจ็บ ความทุกข ความลําบาก ในธาตุขันธไมมีใครผูใดหลีกเลี่ยงได 
เพราะมีอยูกับทุกคน เราเรียนเรื่องน้ีใหรูตามความจริงทุกแงทุกมุมแลว ก็ปลอยไดต้ัง
แตยังไมตาย เปนเพียงรับผิดชอบกันไปตามหลักธรรมชาติธรรมดาเทาน้ันเอง เอา! 
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แกจะแกไปถึงไหนก็แกไปเถอะ “ตาขาย” คือ “ปญญาญาณ” หยั่งทราบไวโดย
ตลอดทั่วถึงแลว ทานรับทราบไวแลว รูไวแลว ประจักษใจอยูแลวไมสงสัย เจ็บทุกข
ทรมานในรางกายสวนตางๆ ก็ทราบแลวดวยปญญา ตายก็ทราบแลวดวยปญญา ก็ 
เมื่อทราบดวยปญญาอันเปนของแนนอนแลว จะโอนเอนโยกคลอนไปที่ไหนอีก ถาเปน
เชนนั้นคําสอนของพระพุทธเจา โลกก็ไวใจไมไดละซ ี

ถาผูปฏิบัติตามหลักธรรม รูตามหลักธรรมแลว ยังจะโอนเอนเอียงหนาเอียง
หลัง ลมซายลมขวาอยูแลว ธรรมก็เปนเครื่องยึดของโลกไมได เทาที่จิตเราเช่ือตัวเอง
ไมได ก็เพราะจิตยังไมเขาถึงธรรมในขั้นที่เช่ือตัวเองไดน่ันเอง ฉะนั้นการปฏิบัติจิต
ใจเพื่อใหเขาสนิทสนมกลมกลืนกับธรรมเปนขั้นๆ ไป เพื่อความเชื่อตัวเองไดตามหลัก
ธรรมที่ทานสอนไวนั้น จึงเปนสิ่งสมควรอยางยิ่งสําหรับเราทุกคน ผูจะตองเผชิญกับภัย
ธรรมชาติที่เต็มอยูในขันธของแตละราย 
 เราเกิดมาทุกคนไมมีใครตองการความทุกขความลําบากเลย ไมวาทางรางกาย
และจิตใจ แตตองการความสุขความสบายความสมหวังทุกส่ิง ส่ิงใดท่ีเขามาเก่ียวของ
กับเรา ขอใหเปนส่ิงที่พึงปรารถนาดวยกันทั้งน้ัน แตทําไมไมเปนไปตามใจหวัง! ก็
เพราะแมแตใจเราเองยังไมเปนไปตามใจหวังน้ันเอง ไมใชสิ่งเหลานั้นไมเปนไปตามใจ
หวังโดยถายเดียว คือจิตใจไมเปนไปตามความหวัง มีความบกพรองในตัวเอง จึง
ตองการสิ่งน้ัน ตองการสิ่งน้ี เมื่อตองการแบบไมเขาหลักเขาเกณฑ สิ่งที่ไมพึงหวัง เชน 
ความหิวโหยโรยแรงก็เกิดเปนความทุกขขึ้นมาจนได ใครๆ ก็หลีกไมพนตองโดนอยู
โดยดี! 
 “ยมฺปจฺฉํ น ลภติ ตมฺป ทุกฺขํ” ปรารถนาส่ิงใดไมไดส่ิงน้ันก็เกิดความทุกข คน
เรามีความบกพรองจึงตองมีความปรารถนา จึงตองการ เมื่อไมไดดังใจหวังก็เปนทุกข 
น่ีเปนทุกขประเภทหน่ึง เพราะเหตุไรจึงเปนเชนน้ัน? เพราะเรื่องของกิเลส ความ
ตองการส่ิงนั้นๆ ดวยความอยาก ดวยอํานาจของกิเลส เวลาไดมาก็ไดมาดวยอํานาจ
ของกิเลส รักษาดวยอํานาจของกิเลส สูญหายไปดวยอํานาจของกิเลส มันก็เกิดทุกขกัน
ทั้งนั้น 
 ถาเรียน “ธรรม” รูธรรมเปนหลักใจแลว ไดมาก็ตาม ไมไดมาก็ตาม หรือเสีย
ไปก็ตามก็ไมเปนทุกข ผิดกันตรงน้ี จิตที่มีธรรมกับจิตที่ไมมีธรรมผิดกันอยูมาก 
ฉะน้ันธรรมกับโลกแมอยูดวยกัน จําตองตางกันอยูโดยด ีความสมบูรณของจิตกับความ
บกพรองของจิต จึงตางกันคนละโลก แมจะชื่อวา “จิต” ดวยกันก็ตาม จิตดวงหน่ึงเปน
จิตที่สมบูรณดวยธรรม แตจิตดวงหนึ่งเต็มไปดวยความบกพรอง ท้ังสองอยางน้ีความ



ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
๒๘๗

 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๕๐ 

๒๕๐

เปนอยูและการทรงตัวตางกันอยูมาก ดวงหน่ึงทรงตัวอยูไมได ตองเอนเอียงตองวุน
วาย ควาน้ันมาเกาะควาน้ีมายึด อาศัยยุงไปหมด แทนที่จะอยูสะดวกสบายตามที่อาศัย
โนนอาศัยน้ีแตกลับเปนทุกข เพราะจิตนี้เปนความบกพรองอยูแลว จะอาศัยอะไรก็บก
พรองในตัวของมันอยูน่ันแล ไมเหมือนจิตที่มีธรรมเปนเครื่องยึด หรือจิตท่ีมีธรรม
สมบูรณในใจแลว อยูที่ไหนก็ปกติสุข ไมลุกลี้ลุกลนขนทุกขใสตัว 
 ทานจึงสอนใหทําใจใหดี ใหดีไปโดยลําดับ จนกระทั่งถึงข้ันสมบูรณแลว แม
อะไรจะบกพรอง อะไรจะวิกลวิการไปก็ตาม เครื่องใชไมสอยที่เราเคยอาศัยมาดั้งเดิม
จะขาดตกบกพรองไป ก็ไมมีอะไรเปนปญหา เพราะจิตไมมีปญหากับส่ิงเหลาน้ัน แลว
ส่ิงเหลาน้ันจะมาเปนอันตรายตอจิตไดอยางไร เรื่องเปนอันตรายก็จิตเปนผูสรางขึ้นมา
เอง สรางขึ้นมาเปนพิษเปนภัยตอตัวเอง น่ีแหละหลักธรรมของพระพุทธเจาทานสอน
ไวอยางนี้ ถาตองการความสุขความสมหวัง จงยึดไปปฏิบัติตัวดวยด ีผลจะเปนที่พึงพอ
ใจ 
 เราไดยินแตชื่อวา “ธรรม ๆ” แตธรรมไมเคยเขาสัมผัสใจ “สมาธิ” ก็ไดยิน
แตช่ือ อานแตช่ือของสมาธิทั้งวันทั้งคืน แตไมเคยเห็นองคของสมาธิแทปรากฏขึ้นที่ใจ 
อานช่ือ “ปญญา” เราก็อาน ทานวาฉลาดอยางนั้นฉลาดอยางนี้ เราก็อานชื่อของความ
ฉลาด แตใจของเรามันโงอยูน่ันแล เพราะไมสนใจปฏิบัติตามที่ทานบอกไว อานมรรค
อานผล อาน “สวรรค” อาน “วิมาน” อาน “นิพพาน” เราอานกันไดทั้งนั้นแหละ แตตัว
มรรคตัวผลตัวสวรรคตัวนิพพานจริงๆ ไมปรากฏ ไมสัมผัสกับจิตใจเลย ใจก็ฟุบก็
หมอบอยูอยางเดิม ฉะนั้นจะตองคนหาตัวจริงใหเจอ ไดชื่อแลวไมไดตัวจริงมันก็เชน
เดียวกับการจําชื่อของโจรของเสือรายได แตไมเคยจับตัวของโจรของเสือรายนั้นๆ ได 
โจรหรือเสือรายก่ีคน ก็เที่ยวฉกเที่ยวลักเที่ยวปลนสะดม ใหบานเมืองเดือดรอนวุนวาย
อยูนั่นแล เราจําชื่อมันไดกระทั่งโคตรแซมันมาหมดก็ไมทําอะไรใหดีขึ้น มันยังคงฉกคง
ลักคงปลนสะดมอยูตามเดิม นอกจากจะจับไดตัวมันมาเสียเทาน้ันน่ันแหละ บานเมือง
จะรมเย็นสงบสุข ไมทําลายสมบัติเงินทองและทําลายจิตใจประชาชนใหเสียหายและช้ํา
ใจตอไป 
 ที่เราเรียนไดแตช่ือของ “มรรค ผล สวรรค นิพพาน สมาธิ ปญญา” ไดแต
ช่ือของกิเลสตางๆ แตไมเคยสัมผัสกับ “สมาธิ ปญญา” และไมเคยสัมผัส “สวรรค 
นิพพาน” ใหเปนสมบัติของใจ เพราะไมเคยฆากิเลสตายแมตัวเดียว จึงไมวายที่กิเลสจะ
มาทําลายตน เราไดแตชื่อ “มรรค ผล สวรรค นิพพาน” ก็ไมวายที่เราจะเปนทุกข 
เพราะใจไมไดเปนอยางนั้น 
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 เพื่อความถูกตองดีงาม จึงตองบําเพ็ญตัวเราใหเปนไปตามน้ัน ทานวา “สมาธิ 
ภาวนา” เปนอยางไร ผลของการภาวนาทําจิตใจใหมีความสงบรมเย็น เเละวิธีทําทํา
อยางไรจึงจะมีความสงบรมเย็น เราก็ศึกษาวิธีทําแลวก็ทํา เชน กําหนด “พุทโธ” หรือ 
“ธัมโม,สังโฆ” บทใดก็ตาม หรือกําหนด “อานาปานสติ” แลวแตจริตจิตใจเราชอบ นํา
มากํากับรักษาจิตเรา ซึ่งเคยเที่ยวเกาะน้ันเกาะน้ี ที่ไมเปนสาระมากไปกวาเปนยาพิษ
ทําลายตน 
 ทีนี้ใหเกาะ “ธรรม” คือคําบริกรรมภาวนา ดวยความมีสติตั้งอยูกับธรรมบท
น้ันๆ ไมยอมใหจิตสายแสไปในส่ิงตางๆ ซึ่งเคยนําเรื่องราวมากอกวนตัวเอง หรือยุ
แหยกอกวนใจใหไดรับความทุกขความลําบาก ใหจิตอยูในจุดเดียว คือคําภาวนานั้น น่ี
เรียกวาเราทําตามวิธีเพื่อความสงบเย็นใจ ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนไว 
 จิตเมื่อไดรับการบังคับบัญชาดวยสติในทางที่ถูกตอง ยอมเขาสูความสงบเย็น 
เมื่อความสงบเริ่มปรากฏขึ้นในจิต เราก็ทราบวา “ความสงบเปนอยางน้ี” ในขณะเดียว
กันเม่ือจิตมีความสงบ ความสุขสบายก็ปรากฏขึ้นมาในใจน้ัน น่ีเริ่มเห็น “ตัวจริงของ
ความสงบ” บางแลว เริ่มเห็น “ตัวความสงบของจิต” ดวย เห็นความสุขที่ปรากฏขึ้น
จากความสงบนั้นดวย จะเรียกวา “จิตของเราเริ่มเปนสมาธิ” ก็ได ไมเรียกก็ได จิตมี
ความสงบเยือกเย็นอยูภายใน คือจิตที่ไดหลักฐาน หรือไดอาหารที่เหมาะสมกับจิตใจ 
ใจยอมสงบเย็นไมเดือดรอน เพราะไมใชอาหารอันเปนพิษเหมือนอาหารที่เคยคิดเคย
ปรุงแตงทั้งหลายน้ัน ซึ่งสวนมากเปนอาหารพิษ คิดออกมาเทาไรก็มาเผาลนตนเองให
เดือดรอนวุนวายระส่ําระสายอยูอยางนั้น 

บางทีจนนอนไมหลับเพราะความคิดมาก แตก็ไมรูวิธีดับรูแตวิธีกอ อยางกอไฟ
นะ แตวิธีดับไมรู รูแตวิธีคิดวิธีปรุง ยุงไปหมด แตวิธีระงับดับความคิดความปรุงของ
ตนเพื่อความสงบนั้นไมรู ทุกขมันจึงตามมาอยูเรื่อยๆ บนเทาไรก็ไรผล ไมสําเร็จ
ประโยชน หากวา “ความบน” น้ีมีคุณคาสําเร็จประโยชนได ทุกขตองดับไปนานแลว 
เพราะใครๆ ก็บนกันไดทั้งนั้น ไมจําเปนจะตองประพฤติปฏิบัติธรรมใดๆ ทั้งสิ้น บนให
ทุกขพินาศฉิบหายไปหมด คนจะไดมีความสุขกันทั้งโลก เพราะ “บนไดผลและบนได
ดวยกัน” 
 แตนี้ไมสําเร็จประโยชนเพราะการบนเฉยๆ ตองทําตามหลักที่ทานสอน วิธีทําก็
ดังไดอธิบายมาแลว 
 ขั้นที่จิตจะเปน “สมาธิ” จิตจะสงบ ทานสอนอยางนี ้
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 ถาจิตมีความสงบแลวความสุขไมตองถาม ความสุขภายในจิตที่เกิดขึ้นจากความ
สงบดวยการภาวนานี้ เปนความสุขที่แปลกประหลาดยิ่งกวาความสุขอื่นใดที่เคยผานมา
แลวในโลกน้ี เมื่อปรากฏหรือสัมผัสเขาภายในใจเทาน้ัน ก่ีปก่ีเดือนก็ไมลืม ถาความ
สงบนี้ไมเขยิบขึ้นไป คือจิตไมสงบขึ้นมากกวาน้ี หรือความสงบนี้เสื่อมไป ไมปรากฏข้ึน
มาอีก ความจําความอาลัยน้ีจะฝงอยูภายในจิตเปนเวลานาน แมไมตั้งใจจะจําก็จําได
อยางติดใจ เพราะเปนความสุขที่แปลกประหลาดกวาความสุขทั้งหลายที่เคยผานมา 
 การทําสมาธิ สมาธิจะเกิดขึ้นไดดวยการภาวนา โดยการบังคับจิตใจใหเขาสูจุด
เดียวในคําบริกรรม เชน อานาปานสติ กําหนดลมหายใจเขาออก การกําหนดลม
หายใจเขาออก เราไมตองไปคิดวา “ลมส้ัน หรือ ยาว” หายใจเขา หายใจออก ไปถึง
ไหนบาง ไมตองไปตามลมเขาและลมออก ขอใหรูอยูกับความสัมผัสของลม ที่ไหน
ลมสัมผัสมากเวลาผานเขาออก สวนมากก็เปน “ดั้งจมูก” จงกําหนดไวที่ตรงนั้น ให “รู” 
อยูตรงน้ัน อะไรจะเปนอยางไรก็ใหรูเฉพาะลมที่เขาออกน้ีเทาน้ัน ไมตองสงไปทางไหน 
ไมตองไปปรุงไปแตงเรื่องมรรค เรือ่งผล 
 การบําเพ็ญดวยความถูกตอง ดวยความมีสติอยูในจุดลมรวมแหงเดียวน้ัน เปน
การสราง “มรรค” คือ สรางหนทางเพื่อความสงบอยูแลว เมื่อสติมีความสืบตออยูดวย
ลม รูลมอยูตลอดเวลา ลมละเอียดก็ทราบ แตอยาไปปรุงไปแตงวา ลมจะละเอียดอีก
แคไหนตอไป ใหทราบอยูเพียงกับลมเทาน้ัน ลมละเอียดใจก็ละเอียด ความสุขก็คอย
ปรากฏขึ้นมาเอง นี้เรียกวา “อุบายที่ถูกตอง” 
 ถาผูที่กําหนด “พุทโธ” หรือธรรมบทใด ก็ใหรูอยูกับธรรมบทนั้น จิตจะหยั่งเขา
สูความสงบ พอจิตสงบแลวใจก็เย็นไปเอง เกิดความแปลกประหลาด เกิดความ
อัศจรรยในตัวเอง ใจปรากฏวามีคุณคาขึ้นมาแลวบัดน้ี แตกอนไมไดคิดวาเรามีคุณคา 
ถาคิดวามีคุณคาก็เปนการเสกสรรเอาเฉยๆ พอความสงบเกิดข้ึนมาภายในจิต ไดเห็น
ดวงจิตเดนชัดแลว ใจมีความสุขเกิดขึ้นในจุดความรูที่เดนชัดน้ันแล เปนจุดที่มีคุณคา
มาก “ออ เรามีคุณคา” เรามีราคา และมีความแปลกประหลาดขึ้นภายในใจ ใจย่ิงเกิด
เกิดความสนใจในจุดนั้นมากขึ้น แลวพยายามบําเพ็ญใหมากขึ้นโดยลําดับ จุดน้ีจะเดน
ขึ้นไปเรื่อย จนกลายเปนความอัศจรรยขึ้นมาภายในใจ แมใครไมเห็นก็ตาม เปนความ
กระหยิ่มอยูภายในจิตเอิบอิ่มอยูทั้งวันทั้งคืน ใจเย็นสบาย เย็นภายในจิตน้ีผิดกับเย็นทั้ง
หลาย! รางกายก็เบา อารมณก็เบา จิตใจก็เบา ถูกใครวาอะไร ก็ไมคอยจะโกรธเอา
งายๆ เพราะมีอารมณมีอาหารเปนเครื่องดื่มของใจ ใจไมไดหิวโหย 
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 ในขณะที่หิวโหยเราสังเกตดูซี ในธาตุขันธของเราน้ีขณะที่ธาตุขันธของเรากําลัง
หิวโหยมาก เห็นใบไมก็เขาใจวาเปนผักไปเลย เพราะความหิวโหยบังคับใหสําคัญวานั้น
เปนอาหาร กินอะไรก็อรอยหมด ทีนี้พออ่ิมแลว มันรูวาอะไรเปนผักไมเปนผัก อะไร
อรอยไมอรอย จิตใจก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน เวลามีความอิ่มตัวพอสมควร มีอาหารคือ
ธรรมเปนเครื่องดื่ม อารมณอะไรเขามาสัมผัสก็ไมวอกแวกคลอนแคลน และไมไปควา
เอางายๆ ไมฉุนเฉียวงายอยางที่เคยเปนมา อยางมากก็คิดเหตุคิดผลกอนที่จะโกรธหรือ
ไมโกรธ หรือใครพูดอะไรมา ก็ไมไดเอาความโกรธออกตอนรับโดยถายเดียว นําคําพูด
ของเขาที่พูดมานั้นมาเทียบเคียงโดยเหตุโดยผล หากวาสมควรจะยึดก็ยึดเอา ไมควรจะ
ยึดก็ปลอยทิ้งเสีย เพราะไมเกิดประโยชน ขืนเอามายุงกับตัวเอง ตัวก็กลายเปนคนยุงไป
อีกคนหนึ่ง เพราะนอกจากจะไมเกิดประโยชนแลว ยังเกิดโทษกับตัวเองอีกมีอยางหรือ! 
ใจสลัดไปเสีย นักภาวนาทานเปนอยางน้ัน ทานแสวงหา “อาหารภายใน คือ ธรรม” 
เปนเครื่องเสวย ซึ่งมีคุณคากวายาพิษที่พนออกมาจากปาก จากกิริยาอาการของคนอ่ืน
เปนไหนๆ และนี้คืออุบายแหงความฉลาดของธรรมที่ผูปฏิบัติจะพึงไดรับ 
 ขั้นสมาธิปรากฏขึ้นภายในใจ คือมีความสงบขึ้นมา เราก็เห็นเราเปนคนหน่ึงขึ้น
มาแลว โดยที่ไมเกิดเพราะความสําคัญมั่นหมายอะไรเลย มันหากเปนในตัวเอง เปน
ความสําคัญขึ้นมาภายในตัวเองดวยอํานาจแหงธรรม คือความสงบของใจในขณะทํา
ภาวนา 
 “ใจ” ไมใชเรื่องเล็กนอย ใจเปนส่ิงที่มีคุณคามากโดยหลักธรรมชาติ เทาที่ใจไม
ปรากฏวามีคุณคาอะไร ก็เพราะสิ่งที่ไมมีคุณคานั้นแลมันครอบคลุมจิต จนกลายเปนจิต
เหลวไหลไปทั้งดวง ตัวก็เลยกลายเปนคนเหลวไหลไปดวย เปนคนอาภัพอํานาจวาสนา
ไปดวย ทีน้ีก็ตําหนิเจาของไปเรื่อยๆ ตําหนิเทาใดก็ยิ่งดอยลงไป ๆ เพราะไมกลับตัวไม
พยุงตัวใหสูงขึ้น เหตุที่จะตําหนิ ก็เพราะมันไมมีอะไรปรากฏความดีพอมีคุณคาภายใน
จิต เปนความทุกขรอนเสียส้ินตลอดทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ยุงไปหมด ยิ่งกวา
นั้นก็คิดอยากตายใหรูแลวรูรอดไปเสีย ทั้งที่ตายไปแลว ก็ไมพนจะเปนทุกขที่มีอยูกับใจ
ดวงเหลวไหล พาใหเสวยกรรมตอไป 
 แตพอจิตไดรับความสงบเยือกเย็นขึ้นมาเทาน้ัน จะมองดูโนน มองดูน้ี ฟงอะไร
ก็ฟงไดเต็มหู ดูอะไรก็ดูไดเต็มตา พิจารณาไดดวยปญญา ไมคอยฉุนเฉียวอยางงายดาย 
น่ีคืออํานาจแหงความสงบของใจ อํานาจแหงความสุขของใจที่มีอาหารดื่ม ทําใหคนมี
ความเชื่อง ทําใจใหมีความเชื่องตอเหตุตอผลตออารมณทั้งหลายไดดี ย่ิงกาวเขาทาง
ดานปญญาดวยแลว ก็ยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแพรวพราว พิจารณาอะไร คนควาอะไร 
เห็นไดชัดเจน รูไดรวดเร็ว 
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๒๕๔

 อันความตายน้ัน พิจารณาเฉพาะตัวก็กระจายไปหมดท่ัวโลกธาตุ วาเปนอยาง
เดียวกัน คือเปนโลกตาย เพราะเปนโลกเกิดมาแลวดั้งเดิม การเกิดเปนตนเหตุแหง
ความตาย ใครเกิดมาอะไรเกิดมา ตองตายดวยกันทั้งน้ัน แตวามนุษยและสัตวน้ีสําคัญ 
เพราะมีวิญญาณเขาครอบเขาสิงอยูน้ัน ใจรับทราบทั้งความสุขความทุกขทุกสิ่งทุกอยาง 
กอนท่ีจะตายแตละราง ๆ แตละคน ๆ “โอโห! ทุรนทุรายเอาการ จนกระทั่งทนไมไหว
แลวก็ตายไป นี้เปนความทุกข บางรายถึงกับไมมีสติประคองตัว ตายอยางอเนจอนาถ
ราวกับสัตวตาย ทั้งน้ีเพราะขาดการเอาใจใสทางจิตทางธรรมน่ันแล จึงทําใหคนทั้งคน
หมดความหมาย ตายแบบลมจม 
 ความเกิดก็เปนความทุกข ในขณะที่เกิดขึ้นมาทีแรก แตเราไมรูเฉยๆ มันรอด
ตายถึงไดเปนมนุษย ก็ออกมาจากชองแคบๆ ทําไมจะไมสลบไสล แตเราไมไดเคยคิด 
และมองขามไปเสีย จึงตองการแตจะเกิดๆ ทุกขที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เกิดนั้น เราไม
ทราบเพราะไมมอง ทั้งที่ความจริงมันเปนอยางน้ัน จึงกลัวแตความตาย ความเกิดไม
กลัวกัน 
 การพิจารณาใหเสมอตนเสมอปลายโดยเปนอรรถเปนธรรมแลว เกิดนั่นแหละ
เปนทุกข และเปนตนเหตุแหงความทุกขมากอน แลวจึงสงผลไปถึงความตาย ทุกขจะ
ตองเปนไปในระยะน้ันอีกมากมาย เรื่องปญญาพิจารณาอยางน้ี แกก็แกไปดวยกันน่ัน
แหละ ตนไมใบหญาก็ยังแก แตมันไมทราบความหมายของมันวา “แก” เรานี้ทราบ แก
เทาไรทุกขก็แกไปดวย ทุกขก็แกขึ้นทุกวันเวลา คนแกลงมากเทาไรทุกขย่ิงแกขึ้นโดย
ลําดับ ดีไมไดแบกขันธของตัวไปไมไหว เพราะมันทุกขมันลําบากมากๆ ทุกขจนไมมี
กําลังจะทรงรางอยูได ตองอาศัยคนอื่นชวยพยุง เวลาจะเคลื่อนยายไปไหนมาไหนแตละ
ครั้ง เปนกองทุกขอันใหญหลวง 
 แก เจ็บ ตาย คือโลกอันน้ี โลกน้ีเต็มไปดวยปาชา มีชองไหนที่พอจะวางใหเรา
อยูไดพอมีความผาสุกสบายบาง? ไมตองแก ไมตองชราคร่ําครา ไมตองไดรับความ
ทุกขความลําบาก ไมตองลมหายตายจากกัน ใหเปนความทุกขลําบากทั้งผูจากไป และผู
ที่ยังมีชีวิตอยูซึ่งแสนอาลัยในโลกน้ี ไมมี! มันมีแตความตายเต็มไปหมด นอกจากกอน
หรือหลังกันเทาน้ัน โลกเปนไปอยางน้ีดวยกัน น่ีคือปญญาพิจารณาใหเห็นเหตุเห็น
ผล! 
 จิตก็คอยถอยตัวเขามา ไมเพลิดเพลินจนเกินเหตุเกินผล ลืมเน้ือลืมตัว เมื่อจิต
ถอยเขามาก็ถอยดวยความรูเรื่องรูเหตุผล ถอยเขามาดวยความฉลาดและสงบ เปนที่พึ่ง
ของตนได เพราะอํานาจแหงปญญาเปนเครื่องซักฟอกความหลงงมงายภายในจิตออก 
ใจก็มีความแพรวพราวขึ้น อาจหาญข้ึน ไมอับเฉาเมามัว และพึ่งตัวเองได
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๒๕๕

การพิจารณาเรื่อง การเกิด แก เจ็บ ตาย น้ี ก็เพื่อจะสลัดความลุมหลงในส่ิง
เหลานั้นออก ถอนตัวออกมาอยูโดยเอกเทศไมตองไปยึดอะไร ดวยอํานาจของปญญา
ที่กลั่นกรองสิ่งที่ไมมีประโยชนทั้งหลายออกจากจิตใจเปนลําดับๆ จนจิตมีความบริสุทธ์ิ
ขึ้นมาดวยอํานาจของปญญาที่ฉลาดเต็มภูมิแลว ใจกับขันธก็หมดปญหาตอกัน 
 ฉะนั้นการดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ยอมจะเปนสาระของใจตัวเอง
ไปเรื่อยๆ ซึ่งเปนการสรางที่พึ่งใหแกตนแนนหนามั่นคงย่ิงขึ้น ปญญาเครื่องพิจารณามี
ความเฉลียวฉลาดรอบตัวเทาใด ยิ่งชําระจิตใหเขาสูความละเอียด และชําระส่ิงสกปรก
โสมมทั้งหลาย ซึ่งเกาะหุมหออยูภายในจิตน้ีออกไปไดเปนลําดับลําดา จนที่สุดแมแต
ธาตุขันธซึ่งอยูกับตัวเราและรับผิดชอบกันอยูนี้ ก็สามารถรูรอบขอบชิดและปลอยวางไม
ยึดถือวาเปนตน แมจะพาไปมาเปนอยูตลอดเวลา ในความรับผิดชอบก็รับตามฐานะที่
ไดอาศัยกันมาตามหลักธรรมชาติตางหาก ไมไดไปยึดถือดวยความสําคัญมั่นหมาย
จนเปน “อุปาทาน” ดังสามัญจิตทั้งหลาย 
 ความหนักภายในใจดังที่เคยเปนมาก็คือ “อุปาทาน” จงรูเทาทันดวยปญญา
โดยแยกแยะใหเห็นเปนเรื่องธาตุเรื่องขันธ เวลานี้ขันธยังเปนอยู ตอไปเขาจะแตกจะดับ
จากเรา จงบอกตัวเองใหเขาใจเรื่องความจริง อยาหลง! ปาชาอยูกับตัวของขันธโดย
สมบูรณอยูแลว การไปจับจองวา “ไมใหตาย” น้ันผิด เพราะเปนการฝนคติธรรมดาจะ
เกิดทุกขแกเราเอง ปญญาจงสอดแทรกเขาไป เมื่อเห็นชัดตามความจริงแลวก็ปลอยวาง 
รูปกายก็ปลอยวาง เวทนาเกิดขึ้นแลวก็ดับไป ๆ รูตามหลักธรรมชาติของมัน จะเกิดขึ้น
ภายในกายก็ตาม จะเกิดขึ้นภายในจิตก็ตามก็คือ “เวทนา” อันเปน “วิปริณามธรรม” 
เปนของแปรปรวน เปนของไมแนนอนนั่นเอง ไมควรจะไปยึดไปถือ ไมควรจะไปพึ่งพิง
อาศัยมันใหเกิดความทุกขขึ้นมา 
 ธรรมที่เปนหลักสําคัญในการแกส่ิงผูกพันทั้งหลายก็คือ “สติปญญา” ควรจะสน
ใจใหมากเทาท่ีจะมากได ส่ิงที่จะเปนความผองใสขึ้นมาภายในใหไดชมก็คือ ใจ เมื่อ
ปญญาซักฟอกสิ่งทั้งหลายที่เขาไปเกี่ยวของกับจิตนั้นออกไดมากนอย ใจก็สวางไสวและ
พึ่งตัวเองไดโดยลําดับ 
 บรรดาธาตุขันธและกิเลสอาสวะที่มีอยูภายในใจ สติปญญาสามารถกําจัดไดโดย
สิ้นเชิง นั่นคือ “จิตที่พึ่งตนเองไดเต็มที”่ แลวก็ไมตองพึ่งใครอีก ไมพึ่งผูใดทั้งสิ้น? แม
จะอยูเฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาก็ไมทูลถามทาน ไมหวังพึ่งทานอีกในการแก ในการ
ถอดถอนกิเลส เพราะเราสรางที่พึ่งแกตนอยางเพียงพอแลวภายในใจ 
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 น่ีแหละสาวกทั้งหลายทานสรางตัวทาน ทานสรางอยางน้ี สรางใหเห็นประจักษ
ตั้งแตความสุขในขั้นเริ่มแรก จนกระทั่งความสุขอันสมบูรณภายในใจ การสรางใจจึง
เปนการสรางยาก ปฏิบัติตอใจเปนการปฏิบัติยาก งานของใจเปนงานที่ยาก แตเวลา
ไดผลแลวคุมคา คนไมอยากทําเพราะเห็นวายาก แตนักปราชญหรือผูเล็งเห็นการณ
ไกล ก็อดสรางความดีไวใหเปนที่พึ่งของตนไมได ตองทุมเทกําลังเพื่อความเห็นการณ
ไกลจนสุดกําลัง ฝงกิเลสใหจมมิดหมดแลว จะตายหรือนิพพานเมื่อไร ใจก็ไมเปน
ปญหาและไมลาสมัย 
 ฉะนั้นพวกเราชาวพุทธ จงพยายามสรางใจใหสมบูรณ เพื่อความสุขอันสมบูรณ 
รางกายนี้อาศัยไดเพียงเทานั้นๆ วัน ตอจากนี้ไปจะอาศัยอะไรถาความดีไมม ีคือเชื้ออัน
ดีไมมีภายในจิต แลวอันใดจะเปนเครื่องสนับสนุนจิต อันใดที่เปนเครื่องสนองความ
ตองการของเราที่มีความตองการอยูเสมอ ความตองการก็ตองการแตสิ่งที่พึงปรารถนา
ทั้งนั้น อันใดเปนที่พึงปรารถนาของเรา ก็คือ “ความสุข” 
 ความสุขจะไดมาดวยเหตุใด ถาไมไดมาดวยสาเหตุแหงการกระทําความดี ไมมี
ทางอื่นที่จะใหเกิดความสุขได น่ีแหละเปนสาเหตุที่จะใหเราตองสรางความดี เราก็สราง
ตามหลักธรรมที่ทานสอนไว เราเชื่อธรรม เชื่อพระพุทธเจา ยากลําบากเราก็ทํา ดังที่
ทานทั้งหลายที่อุตสาหมาจากกรุงเทพฯ มาถึงน่ีก็ไกลแสนไกล ทําไมมาได ก็มาดวย
ความเชื่อความเล่ือมใส มาดวยความอุตสาหพยายาม เพราะความเชื่อพระพุทธเจาน้ัน
แล ลําบากแคไหนก็มา สละเปนสละตาย สละเวลํ่าเวลา สละทุกส่ิงทุกอยาง เมื่อถึงกาล
แลว พรอมเสมอที่จะใหเปนไปตามความจําเปนหรือเหตุการณนั้นๆ เราจึงมาได ถาไม
ไดคิดสละอยางนี้ก็มาไมได 

ใครจะไมรักไมสงวนชีวิตของตัว ใครจะไมรักไมสงวนสมบัติเงินทองขาวของ 
เสียไปแตละบาทละสตางคยอมเสียดายกันทั้งน้ัน เพราะเปนสมบัติของเรา แตทําไมเรา
ถึงสละได ก็เพราะนํ้าใจที่เชื่อตอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และเชื่อตัวเองน้ีแล 
เราจึงมาได น่ีพูดถึงเรื่อง “ศรัทธา” ซึ่งมีใจเปนผูพาใหเปนไป สมกับใจเปนใจ ใจเปน
ประธานในตัวเรา 
 พูดถึงเรื่อง “ปญญา” แมพิจารณายากลําบากเราก็พยายามทําได การบําเพ็ญจิต
ใจเปนสิ่งสําคัญ ขออยาไดละเลยในสิ่งสําคัญนี ้ขอใหเห็นวาสิ่งสําคัญนั้นแลเปนสิ่งที่ควร
รักสงวน เปนส่ิงที่ควรทะนุถนอมบํารุงรักษาใหดีขึ้นโดยถายเดียว ชาตินี้เราก็อาศัยใจ 
เราอาศัยความสุข ชาติหนาเราก็ตองอาศัยใจ และอาศัยความสุขเหมือนกัน ชาติน้ีกับ
ชาติหนามันก็เหมือนวันนี้กับพรุงนี้ แยกกันไมออก จากวันนี้ไปถึงวันพรุงนี ้มะรืนน้ี สืบ
ทอดกันเรื่อยๆ ไป สืบเน่ืองมาจากวานน้ีก็มาเปนวันน้ี สืบเน่ืองจากชาติกอนก็มาเปน



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๒๙๔

 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๕๗ 

๒๕๗

ชาตินี้ สืบเนื่องจากชาตินี้ก็เปนชาติหนาชาติโนนเรื่อยไป นี่เปนหลักธรรมชาติของจิตที่มี
เชื้อแหง “วัฏฏะ” อยูภายในตัว จะแยกไมออกในเรื่องการเกิด การตาย สืบตอเนื่องกัน
โดยลําดับ 

หากจะมีภพมีชาติตอเน่ืองกันไปเปนลําดับก็ตาม ขอใหมีคุณงามความดีเปนสิริ
มงคล เปนเครื่องพยุงจิตใจอยูภายใน ไปภพใดชาติใดหากยังตองเกิดใน “วัฏสงสาร” ก็
ยังพอมีความสุขเปนเครื่องสนองความตองการ จะไมรอนรนอนธการมากนัก จะไมได
รับความทุกขความทรมานมาก เพราะมีความสุขเปนเครื่องบรรเทากันไป เราก็พอเปน
ไปได เพราะอาศัยความสุขซึ่งเกิดจากความดี ที่เราอุตสาหบําเพ็ญมาโดยลําดับ 
 เวลาน้ีเรากําลังสรางความดี พยายามสรางใหมากโดยลําดับ จนกระทั่งเปน 
“มหาเศรษฐีความดี” น่ันแล ทีน้ีก็ไมตองพึ่งใครอาศัยใคร ดังพระพุทธเจา และ พระ
สาวกท้ังหลายทานจะนิพพาน ก็ไมยาก นิพพานไดอยางสะดวกสบาย ธรรมดาธรรมดา 
 เราเมื่อไดสรางจิตใจใหเต็มภูมิแลว ไมหวังจะพึ่งอะไรทั้งหมด เพราะพึ่งตนเอง
ไดแลว เต็มภูมิของใจแลว การเปนไปของเราก็ไมยาก ตายที่ไหนเราก็ตายไดทั้งน้ัน
แหละ เพราะการตายไมใชจะทําใหเราลมจม ความตายเปนเรื่องธาตุเรื่องขันธ เรื่อง
ความบริสุทธิ์เปนเรื่องของใจ ดีตองดีเสมอไป ไมมีความลมจม บริสุทธ์ิตองบริสุทธ์ิ
เสมอไป ไมใชความบริสุทธ์ิเพื่อความลมจม เราจะไปลมจมที่ไหนกัน เมื่อมีความดี
อยางเต็มใจอยูแลว 
 ถาเปนของลมจม เราเกิดมาก่ีภพก่ีชาติ ทําไมเรามาเกิดไดอีก ทําไมไมลมจมไป
เสีย ชาตินี้เรามาเกิดไดอยางไร ชาติหนาก็มีอยูเชนเดียวกับชาติน้ี วันพรุงน้ีก็ตองมีเชน
เดียวกันกับวันนี ้
 ขอใหพากันพินิจพิจารณา การบําเพ็ญจิตตภาวนาเปนสําคัญ สรางจิตของเราให
เปนสาระขึ้น จะเปนที่อบอุนสบายจิตสบายใจ การทําหนาที่การงานอะไรก็ตาม สมาธิ
ภาวนา การบําเพ็ญคุณงามความดีนี้ ไมเปนอุปสรรคตอหนาที่การงานอะไรทั้งนั้น นอก
จากเปนเครื่องสงเสริมหนาที่การงานน้ันใหมีความสมบูรณ ใหมีความรอบคอบ ใหถูก
ตองดีงามขึ้นไปโดยลําดับเทานั้น ไมมีอยางอื่นที่การบําเพ็ญธรรมจะเปนขาศึกตอหนาที่
การงานและผลประโยชนทั้งหลาย 

ขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทานี้ 





ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๒๙๖

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙

จิตบริสุทธิ์ 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๕๘ 

๒๕๘

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

จิตบริสุทธิ์
 
 ทานที่ถือการฟงธรรมเปนเน้ือเปนหนังจริง ๆ  คือ ทานนักปฏิบัติ   ซึ่งเคยฟง
การอบรมจากครูอาจารยมา และฟงธรรมดานปฏิบัติ ไมใชฟงธรรมท่ัวๆ ไป เพราะ
ขณะที่น่ังฟงนั้นเปนภาคปฏิบัติไดเปนอยางดี ยิ่งกวาการปฏิบัติโดยลําพังตนเอง เพราะ
เกี่ยวกับธรรมะที่ทานแสดงเขาไปสัมผัสภายในใจเปนลําดับๆ ใจรับทราบ และทราบทั้ง
ความหมายดวยไปในตัว จิตที่รับกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปไมขาดวรรคขาดตอน
นั้น ยอมทําใหจิตลืมความคิดตางๆ ซึ่งเคยคิดโดยปกติของจิต จนกลายเปนความเพลิน
ตอธรรม และเปนความสงบลงไปได 
 แมผูที่ยังไมเคยฟงการอบรมเลย เวลานั่งภาวนาฟงก็เกิดความสงบได สําหรับผู
ที่เคยอยูแลวนั้นก็เปนอีกแงหนึ่ง การนั่งปฏิบัติกรรมฐานในขณะฟงธรรม จึงเปนภาค
ปฏิบัติอันดับหนึ่งของการปฏิบัติทั้งหลาย เพราะเราไมไดปรุงไดแตง ทานปรุงทาน
แตงใหเสร็จ เน้ืออรรถเน้ือธรรมทานแสดงเขาไปสัมผัส ซึมซาบถึงจิตใจใหเกิดความ
ซาบซึ้ง ใหเกิดความสงบเย็นใจลงโดยลําดับ ถาจิตเก่ียวกับสมาธิก็สงบไดอยางรวดเร็ว 
และงายกวาที่เราบังคับบัญชาโดยลําพังที่ภาวนาเพียงคนเดียว ถาเปนดานปญญา ทาน
อธิบายไปในแงใด ปญญาก็ตามทาน คือขยับตามทานเรื่อยๆ เพลินไปตามน้ัน เหมือน
กับทานพาบุกเบิกและทานบุกเบิกให เราก็ติดตอยตามหลังทานไป เพราะฉะน้ันครั้ง
พุทธกาลเวลาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม พุทธบริษัทจึงสําเร็จมรรคผลกันมาก การ
แสดงธรรมจึงเปนพื้นฐานมาโดยลําดับ จนถึงพระปฏิบัติในสมัยปจจุบันที่เก่ียวกับการ
ฟงเทศน 
 ครั้งพุทธกาลฟงเทศนจากพระพุทธเจา เพราะคําวา “ศาสดา” แลวก็พรอมหมด
ทุกสิ่งทุกอยาง ผูปฏิบัติและฟงธรรมอยูในขณะนั้น เปนผูมีภูมิจิตภูมิธรรมเหลื่อมล้ําต่ํา
สูงตางกัน การฟงเทศนจึงตองไดรับประโยชนในขณะท่ีฟงตางๆ กันไป บางทานที่มี
อุปนิสัยสามารถที่ทานเรียกวา “อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู” คือ ผูที่จะสามารถรูไดอยาง
รวดเร็ว และรองกันลงมา เวลาฟงธรรมจากพระโอษฐ ทานก็สามารถบรรลุธรรมไดใน
ขณะที่พระพุทธเจาทรงแสดง แมในขณะน้ันยังไมสําเร็จหรือยังไมผาน ก็เปนการเขยิบ
ขั้นภูมิขึ้นไป ฟงครั้งนี้ขยับขึ้นไป ฟงครั้งนั้นขยับขึ้นไป หลายครั้งหลายหนก็ทะลุไปได 



ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
๒๙๗

 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๕๙ 

๒๕๙

 พระมีจํานวนเทาไรที่ฟงเทศนน้ัน ลวนแตผูปฏิบัติผูมุงตออรรถตอธรรมอยางยิ่ง
อยูแลว ไมเหมือนกับสมัยปจจุบันเราน้ี ซึ่งผูเทศนก็รูสึกจะเทศนพอเปนพิธี ผูฟงก็ฟง
พอเปนพิธี จึงกลายเปนเทศนเปนพิธี ฟงเปนพิธี ศาสนาเปนพิธี ธรรมจึงกลายเปน
โลกไปเสีย หรือกลายเปน “ธรรมพิธี” ไปตามโลกที่พาใหเปนไป 
 ทางภาคปฏิบัติ ผูที่จะแสดงอรรถธรรมตามหลักความจริงที่ไดปฏิบัติและรูเห็น
มาน้ันใหฟงก็มีจํานวนนอย ไมเหมือนครั้งพุทธกาลซึ่งมีสาวกมากมายที่ไดสําเร็จไปโดย
สมบูรณแลว การฟงธรรมจากสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาล จึงฟงไดอยางสะดวกและ
เปนอรรถเปนธรรมจริงๆ เพราะผูรูธรรมมีจํานวนมาก และสถานที่ที่บําเพ็ญก็สะดวก
สบาย เปนในปาในเขาในที่เงียบสงัด 
 สมัยทุกวันน้ี ผูปฏิบัติท่ีจะรูจริงเห็นจริงดังครั้งพุทธกาล ก็มีจํานวนนอย นอก
จากน้ันผูปฏิบัติที่สนใจตออรรถตอธรรมอยางจริงจังเหมือนในครั้งน้ัน ก็มีจํานวนนอย
อีกดวย แตอยางไรก็ตามผูมุงตออรรถตอธรรม ฟงอรรถฟงธรรมจากการปฏิบัติของครู
อาจารยที่ไดปฏิบัติและรูเห็นมาดวยดีนั้น ยอมมีผลประจักษโดยลําดับ ตามกําลังความ
สามารถของผูฟงเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล 
 จะเห็นไดในขณะที่ทานอาจารยมั่นแสดง เรากําลังปฏิบัติอยูในจุดใด หรือมีขอ
ของใจอยูในจุดใด ขณะที่ฟงไปโดยลําดับก็เพลินไป เปนผลเปนประโยชนในขณะน้ัน
โดยลําดับ พอการแสดงธรรมจวนจะถึงจุดน้ัน จิตจะจอทันที เพราะนั้นเปนปญหาที่
เรายังไมสามารถจะแกใหทะลุปรุโปรงไปไดโดยลําพังตัวเอง ขณะที่ฟงก็รอทาน พอถึง
จุดนั้นทานจะวาอยางไร อุบายทานจะแกจุดนี้ทานจะแกอยางไร จิตจออยูตรงนั้น 
 พอทานอธิบายไปถึงจุดนั้น ทานก็แสดงผานไปดวยอุบายที่ทานเคยรูเคยเห็นมา
แลว เราก็ไดคติข้ึนมาทันที คือเขาใจในจุดน้ันทันที เปนอันวาทานชวยแกในจุดน้ีผาน
ไปไดจุดหนึ่ง จากน้ันก็ปฏิบัติโดยลําดับ ตามธรรมดาของชั้นปญญาน้ี จะมีความของใจ
ในธรรมแงตางๆ อยูเรื่อย ความของใจอยูที่จุดไหน น้ันแลคือจุดที่ทํางาน ซึ่งปญญา
จะตองพินิจพิจารณาคล่ีคลายปญหาธรรมอยูที่จุดน้ัน จนกวาจะเขาใจและผานไปได 
ขณะฟงธรรมเปนการแกกิเลสไปในตัวของผูปฏิบัติ ไดมากไดนอยหากไดไปเรื่อยๆ 
ครั้งน้ันครั้งนี้ หลายครั้งหลายหนก็ผานไปไดเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล แมจะชาเร็ว
ตางกันอยูบาง ก็ขึ้นอยูกับความสามารถของผูปฏิบัติที่จะรูจะเห็น 
 ในครั้งพุทธกาลทานมุงตอการถอดถอนกิเลสโดยฝายเดียว หรือ จะพูดเปน
เปอรเซ็นตก็เรียกวา ๙๐% เปนผูมุงปฏิบัติเพื่อความหลุดพน เรื่องขนบธรรมเนียม
ประเพณี เชน บวชพอเปนพิธีหรืออะไรอยางน้ี รูสึกจะไมคอยมีในครั้งนั้น ตอมาก็คอย
เลือนราง คอยจางไปเปนธรรมดา 
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 การฟงเทศนทางภาคปฏิบัติ คือน่ังฟงอยูในขณะที่ทานกําลังแสดงธรรมน้ัน มัน
เปนความเพลิดเพลินภายในจิตใจของผูฟงแตละทานๆ ที่ตางองคหรือตางคนตางสนใจ 
จึงไมมีกําหนดไมสําคัญกับเวลํ่าเวลาวา ทานเทศนนานหรือไมนาน ๒-๓-๔ ชั่วโมง ก็
ไมไดคํานึงถึง มีแตสติกับความรูกับธรรม ที่สัมผัสในขณะที่ทานเทศนเทาน้ัน มีเทา
น้ัน! เรื่องเวลํ่าเวลาไมสนใจ แมที่สุดรางกายไมทราบวามันเจ็บมันปวดหรือไม ก็มันไม
ปรากฏน่ี มีแตความรูเดนในขณะที่ฟง ทานวาอะไรความรูก็ทราบความหมายไปโดย
ลําดับๆ ความทราบความหมายแหงธรรมท้ังหลายน้ันแล เปนความเพลิดเพลินของจิต
ในขณะฟง นอกจากน้ันจุดใดที่เรากําลังสงสัย เวลาทานเทศนไปในจุดนั้น ก็เกิดความ
เขาใจข้ึนมา น่ีเรียกวาไดผลจากการฟงธรรมเปนพิเศษ นอกจากไดผลเปนความสงบ
เย็นใจ หรือไดผลเปนความคลองแคลวของจิตที่ขยับตามทานดวยปญญา ยังไดผลใน
ขณะที่เรายังสงสัยอยูดวย พอทานแสดงผานไป เราก็เขาใจและผานไปไดจากจุดนั้น 
จากนั้นก็ออกไปบําเพ็ญอยูโดยลําพังตนเอง 
 เมื่อไดรับการอบรมจากทานแลว ตางองคตางหาที่หลบซอน บําเพ็ญโดยลําพัง 
ผูใดอยูในภูมิใดก็เรงในภูมินั้น เชน ภูมิสมาธิ ที่ยังไมมีความแนนหนามั่นคงพอ ก็เรง
เขา สวนปญญาพิจารณาไปตามกาลท่ีเห็นสมควรโดยลําดับเชนเดียวกัน ผูอยูในขั้น
ปญญาลวนๆ ก็พิจารณาในดานปญญา ฟงเทศนก็ดวยปญญาติดตามทาน ซึ่งเปนการ
ทํางานเพื่อการแกกิเลส การถอดถอนกิเลสในขณะฟงธรรม ฟงเทศนในหลักธรรมชาติ 
แกกิเลสไปในตัวตามขณะที่พิจารณาไป เปนความเพลิดเพลินในงานของตน ผลของ
งานที่เกิดขึ้นแตละชิ้นละอันนี ้เกิดขึ้นจากการแกกิเลสไดทั้งนั้น 
 ความเพลิดเพลินในธรรม จึงเปนความเพลิดเพลินที่แปลกประหลาด เพลินไม
อ่ิมไมพอ เพลินแลวไมมีความโศกเศราเคลือบแฝงมาตามหลังเหมือนกับความเพลิน
ในสิ่งทั้งหลาย! จิตใจถาฟงธรรมทางดานปฏิบัติเขาใจ ก็แสดงวาฐานของจติมีพอสม
ควรแลว ตามธรรมดาถาไมมีฐานของจิต ไมมีอะไรเลย ฟงธรรมดานปฏิบัติจะเขาใจได
ยาก 
 แมแตอาจารยเองก็เคยฟงเทศนทานอาจารยมั่น เมื่อไปถึงทานทีแรกฟงไมรู
เรื่องรูราวอะไรเลย เวลาทานเทศนถึงเรื่องธาตุ เรื่องขันธ เรื่องกิเลส การถอดถอนกิเลส
ดวยวิธีใดๆ อาการใด ฟงไมเขาใจ เพราะฐานของจิตเราไมมี มีแตความฟุงซานรําคาญ
โดยถายเดียว แตเมื่อจิตไดรับการอบรมและฟงเทศนไปโดยลําดับ จนใจพอมีความ
สงบบางแลว จึงเกิดความเขาใจและซาบซึ้ง กระทั่งจิตมีฐานแหงความสงบแลว ยิ่ง
ไพเราะเพราะพริ้ง ซาบซ้ึงจับใจตลอดเวลาในการฟง จากน้ันก็ยิ่งมีความดูดดื่ม หิว
กระหายอยากฟงทานเทศนอยูตลอดเวลา 
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 ทานเทศนละเอียดลออ และเทศนธรรมขั้นสูงเทาไร แมตนจะยังไมเขาใจใน
ธรรมขั้นน้ัน แตจิตก็เพลิดเพลินไปตาม ประหน่ึงมือจะเอ้ือมถึงพระนิพพานอยูแลวใน
ขณะที่ทานเทศน เปนความเพลิดเพลิน วาดภาพพจนไปตาม รูสึกวารื่นเริงภายในจิตใจ
อยางบอกไมถูก พอทานเทศนจบลงก็เหมือนเอากระทะมาครอบหัวนี่แหละ มองไมเห็น
อรรถธรรมที่ทานแสดงไปแลวน่ันเลย พยายามบึกบึนตะเกียกตะกายไปตามกําลังความ
สามารถของตน น่ีเวลาฟงธรรมฝายปฏิบัติไมเขาใจ มันเปนอยางนั้น

ใจคนเรา เวลาโงมันก็เหมือนจะไมฉลาด เวลามันหลงก็เหมือนจะไมรูเลย 
เวลาทุกขก็เหมือนจะไมมีสุขอยูภายในตัวเลย คนทั้งคน จิตทั้งดวง ไมมีสาระอะไรเลย
เหมือนกับถานเพลิง ถาพูดถึงรอนมันก็รอนเหมือนถานเพลิง พูดถึงดํามันก็ดําเหมือน
ถานเพลิงที่ไมมีไฟ แตเพราะการชําระการบําเพ็ญอยูโดยสม่ําเสมอ และคอยขัดเกลากัน
ไปเรื่อยๆ ใจคอยผองใสขึ้นมาๆ ความรูก็เกิดขึ้น ความฉลาดก็มาพรอมกัน  ความสุขก็
มาพรอมกันกับความผองใส ใจก็เบิกบานยิ้มแยมแจมใส มองดูใจเรารูสึกวามีคุณคาขึ้น
โดยลําดับ จนกลายเปนความอัศจรรยขึ้นภายในจิตใจของตนก็มี 
 เมื่อปฏิบัติเขามากๆ อะไรๆ ก็พิจารณาไปหมด เรื่องโลกธาตุกวางแคบมาก
นอยเพียงไร พิจารณาไปหมด ปลอยวางไปโดยลําดับดวยการเขาใจแลว ๆ ผลสุดทาย
แมแตเรื่องธาตุเรื่องขันธก็สักแตวาธาตุวาขันธ พิจารณาลงไป อะไรก็เปนช้ินเปนอัน
เชนเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่อยูภายนอกกายเรา มันตกอยูในกฎแหง “ไตรลักษณ” 
เชนเดียวกัน จนเขาใจเรื่องภายใน คือสวนรางกายไดอยางชัดเจนเหมือนส่ิงภายนอก 
ใจก็ยิ่งมีความสวางไสว เลยจากผองใสข้ึนไปเปนความสวางไสว 
 รางกายเราแตกอนเหมือนกับภูเขาทึบทั้งลูกนั้นแหละ แตเวลาจิตใจมีความผอง
ใส มีความสวางไสวแลว มันแทงทะลุไปไดหมด รางกายเหมือนไมมี มีก็เปนเงาๆ เทา
น้ัน เพราะอํานาจแหงความรู อํานาจแหงความสวางที่ปรากฏขึ้นอยางเดนชัดภายในใจ
เปนประจําอยูภายในรางอันน้ี มองอะไรก็สวางไปหมดเพราะจิตสวาง นั่นแหละตอนมี
ความอัศจรรย น่ังอยูที่ไหนก็ภูมิใจตัวเอง อัศจรรยตัวเอง คืออัศจรรยจิตดวงน้ันวามี
จิตดวงเดียวนี้แหละอัศจรรย และเดนอยูในรางนี ้
 ในขั้นเริ่มแรกเปนอยางหน่ึง แลวตอมา ๆ เปนอีกอยางหน่ึง ใจคอยเปล่ียน
สภาพมาเรื่อยๆ ดวยการซักฟอก การปฏิบัติ การบํารุงรักษา จนกระทั่งถึงขั้นมีความ
สวางไสว เกิดความอัศจรรยภายในตัวเอง!

งานที่จิตข้ันนี้พิจารณาก็มีแตเร่ืองขันธเทาน้ัน ไมมีเรื่องอ่ืนใด แมแตรูปซึ่ง
เคยพิจารณามาจริงๆ เปนการเปนงานแตกอนก็ปลอยวาง พอถึงขั้นปลอยแลว รูปขันธ
ใจก็ปลอยวาง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธแตละอยาง ๆ ก็ปลอยวางดวยการ
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พิจารณารูได เชนเดียวกับรูปขันธหรือสภาวธรรมทั่วไป ไมไดนอกเหนือไปจากวิสัยของ
สติปญญา ที่สามารถอาจรูไดดวยการบําเพ็ญอยูเสมอนี้เลย 
 รูปขันธรูไดปลอยได เวทนาขันธก็รูได เวทนาขันธน่ีหมายถึง เวทนาที่เกิดข้ึน
ภายในขันธก็เขาใจ สัญญาขันธก็เขาใจ สังขารขันธก็เขาใจ ขันธเหลานี้จะละเอียดโดย
ลําดับ จนกระทั่งรวมเขาไปสูจิตอันเดียว รูปอันหยาบก็รูเทา เวทนาอันหยาบเกี่ยวกับ
รางกายก็รูเทา สัญญาที่หมายหยาบๆ ก็รูเทา สังขารที่เก่ียวกับเรื่องตางๆ ก็รูเทา 
วิญญาณรับทราบสิ่งภายนอกก็รูเทา รูเทาโดยลําดับ อาการของขันธอาการของกิเลสที่
เก่ียวเน่ืองกันก็หดตัวเขาไป เหลือแตจิตดวงเดียว

จิตดวงเดียวก็ตองอาศัยอารมณ คือสังขารความปรุง สัญญาที่แย็บออกมา
หมายนั่นแหละเปนงานของจิตในขั้นนี้ การพิจารณาก็ตองหันเขาไปสูจิตดวงที่ผองใส 
ดวงที่สงาผาเผยน้ันแหละ สังเกตสอดรูอาการของจิตที่เกิดขึ้นแลวดับไป ปรุงดี ปรุงชั่ว 
ปานกลาง ก็ดับไปทั้งสิ้น ดับไปแลวไปอยูที่ไหน? 
 นี่คือความคนควา ความทดสอบ หรือความสังเกตของจิต เพื่อหาตนเหตุของ
มันวาเกิดที่ตรงไหน มีเทาน้ีที่เปนงานของจิตขั้นน้ี! นอกนั้นจิตรูเทาปลอยวางหมด
แลว ไมมีความหมายอะไรทั้งส้ิน เพราะจิตเขาใจแลวและปลอยวางแลว จะเอาความ
หมายมาจากไหน จิตเปนผูใหความหมายวานั้นดีนี้ชั่ว เมื่อจิตทราบชัดทั้งสิ่งนั้นแหละ 
ทั้งความหมายที่หลอกลวงตัวเองแลว จิตยอมถอยตัวเขามา แมที่สุดในเรื่องของขันธหา
ภายในตัว ก็ยังถอยและปลอยวางได เหลือแตความรูที่ผองใส ท่ีสวางไสวอยูภายในใจ 
กายทั้งกายก็เหมือนไมมี มีแตความรูน้ีครอบไปหมด และสวางไสวอยูภายในท้ังกลาง
วันกลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ทุกอิริยาบถมีความสวางไสวอยูเปนประจํา 
  แตความสวางไสวอันนี้ก็เคยอธิบายใหฟงแลว เราไมทราบวาความสวางอันนี้
คืออะไร เพราะไมเคยเห็นไมเคยพบตั้งแตวันเกิดมา วายังงั้นเลย! มันถึงใจดี แลว
ทําไมจะไมหลงไมติดคนเรา! ทําไมจะไมชอบ ทําไมจะไมรักไมสงวน ความไมเคยเห็น
ไมเคยรูทําไมจะไมวาเปนของมีคามีราคา ทําไมจะไมวาเปนของอัศจรรย ตองวาดวยกัน
ทั้งนั้นแล! เพราะไมเคยเห็นอันใดที่จะอัศจรรยยิ่งกวาธรรมชาติอันน้ี ในบรรดาที่เคย
ผานมาแลว เพราะฉะนั้นจิตจึงติดได 
 แตเมื่อติดไปนานๆ เรื่องของโลกมันเปนอนิจจัง เพราะอันนี้เปนสมมุตินี่ สมมุติ
มันก็ตองอยูในกฎ “อนิจจัง” เมื่ออยูไปนานๆ มองกันไปนานๆ ชมกันไปนาน ๆ รัก
สงวนกันไปนานๆ ชอบใจกันไปนานๆ สังเกตกันไปนานๆ มันก็ทําใหมีแงคิดได!  
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 สิ่งที่จะใหมีแงคิด ก็คือความรักสงวน ไมใหมีอะไรมาแตะตองจิตดวงนี้เลย บาง
ทียังมีปรากฏเปนความเฉาๆ ขึ้นมานิดๆ ใหรู ทําใหสงสัยวาจิตน่ีมันเฉาขึ้นมาได
อยางไร? ทําใหเปนขอคิดขอกังวลขึ้นมาตามขั้นของจิต แมจะไมมีมากก็ตาม แตน่ีก็ชิง
ตําหนิ และเปนตนเหตุใหเกิดทุกขเวทนาอยางละเอียดขึ้นมาจากจุดที่เฉานิดๆ นี่ก็
เปนเวทนาของจิต ไมใชเวทนาของกาย! 
 อยูเฉยๆ รางกายไมเจ็บไมปวย เวทนาของจิตแสดงเปนความสุขรื่นเริงภายใน
จิตดวงนี้ขึ้นมา ก็เปนสุขเวทนา เวลาจิตมีความเศราหมองบางเล็กนอยตามขั้นละเอียด
ของจิต ก็เกิดความไมสบายขึ้นมา ความไมสบายแมไมมากก็เปนทุกขเวทนาอันละเอียด
ขึ้นมาอยูนั่นแล ถาเราสังเกตดวยสติปญญาก็ทราบ น่ีเปนสมติที่จะตองยอนกลับมา
พิจารณาจุดนี้ วาทําไมมันถึงเฉา ทั้งๆ ที่พยายามรักษาอยูทําไมถึงเฉาได? เปนเพราะ
เหตุใดถึงเฉา ธรรมชาตินี้เปนที่แนใจแลวหรือ? วาใสแลวทําไมเศราได? เพียงปรากฏ
นิดหน่ึงก็ใหเห็นประจักษหลักฐานแสดงวานี้ไมใชของเที่ยง ไมใชของแนนอนพอให
ตายใจได 
 นั่นแหละ ! ทีนี้สติปญญาถึงจะปกเขาไปตรงนั้นวานี่มันเปนอะไรแน? มันถึงเปน
อยางน้ี ทีน้ีก็แสดงวาไมแนใจ หรือไมไวใจกับความสวางไสว ความอัศจรรยอันน้ัน จึง
ตองพิสูจนอีกทีหนึ่ง เพราะมันไมมีที่จะพิจารณา เน่ืองจากมันหมดสิ่งที่ควรจะพิจารณา 
 ทีนี้พอจอสติปญญาเขาไปตรงน้ัน กําหนดวามันเปนอะไรตออะไรกันแน 
กําหนดดูเขาไป ๆ การดูของสติปญญาข้ันน้ี ดูจริงๆ ไมไดมีความเผลอ ความพล้ัง
พลาดไปไหนเลย ดูอะไรเปนการเปนงานจริงๆ ทําเปนทํา กําหนดอะไรเปนอันน้ันเต็ม
ไปดวยความจงใจ เต็มไปดวยสติปญญารอบตัวอยูตลอดเวลา เมื่อนํามาใชในจุดนี้ทําไม
จะไมไดผลอยางรวดเร็ว เพราะเปนขั้นของสติปญญาอัตโนมัติแลว ใชงานในทางใดได
ผลอยางรวดเร็วทันใจ เมื่อใชงานในจุดนี้ทําไมจะไมไดผล! 
 ประการสําคัญก็คือ ความไมแนใจท่ีเกิดขึ้น ทําใหสงสัย จึงตองใชสติปญญา
พิจารณาจดจอดู สังเกตดูมันเปนอะไรแนอันนี้? น่ีแสดงวาจุดนั้นเปนเปาหมายแหงการ
พิจารณาขึ้นแลว หรือเปนสภาวธรรมอันหน่ึงที่จะตองพิจารณาเชนเดียวกับสภาวธรรม
ทั่วไป พอพิจารณาลงไปเทานั้นไมนานอะไรเลย เพราะมันคอยจะทลายไปอยูแลว เปน
แตเพียงวาเราโงเฉยๆ พอกําหนดเขาไป ก็ไอเรื่องที่วาเปนอัศจรรยน้ันมันก็สลายลง
ไปทันที คําวา “อัศจรรย” อันนั้นก็หมดไป ! ความที่วา “เศราหมอง,ผองใส” ก็หมดลง
ไปพรอมๆ กันกับธรรมชาตินั้นที่สลายตัวลงไป น่ันคือข้ันสุดยอดแหงสมมุติ ขั้นสุด
ยอดแหงกิเลสแหงอาสวะ ทานเรียกวา “อวิชชา”
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นี้แลคือ “อวิชชา” แทอยูตรงนี้เอง! ไมมีอันใดเปน “อวิชชา” ยิ่งกวาอันนี้ 
เปนของละเอียดลออมากทีเดียว จนถึงขนาดตองหลงมันไปได ลืมตัวไปได เผลอไป
ได ยึดมั่นมันไดแบบหนาดานไมรูจักอายตัวเองเลย ทั้งที่วาตนฉลาดเฉลียวปราดเปรียว 
 เมื่อความอัศจรรยของสมมุติอันน้ีสลายลงไปแลว ส่ิงที่เปนวิมุตติ ไมตอง
ถามวาจะอัศจรรยเหนืออันนี้สักเทาใด! 
 ศาสดาของโลกเปนผูเหนือโลก เปนผูประเสริฐสุด พระสาวกอรหัตอรหันตทาน
ประเสริฐสุด เพราะจิตดวงที่บริสุทธิ์ซึ่งพนจากเครื่องหุมหอ ที่มีความสวางไสวหรือ
ความผองใสน้ีเปนตัวการสําคัญ 
 เมื่ออันน้ีสลายไปแลว ธรรมชาติที่อัศจรรยเหนือโลกสมมุติก็แสดงตัวขึ้นมา
อยางเต็มดวง น้ันแลความประเสริฐของทาน ทานประเสริฐที่ตรงนั้น น้ันจึงเปนความ
ประเสริฐแท โดยไมตองระวังรักษา ไมตองเปนกังวล ไมตองปด ไมตองสงวน ไมตอง
รักษา ไมเหมือนความสวางไสวซึ่งเปรียบเหมือนมูตรคูถนี้ ซึ่งตองรักษา เปนความกังวล
อยูตลอดเวลา คือกังวลตามขั้นของจิต แมไมมากก็มีใหปรากฏ สุขเวทนาก็มีอยูที่นั่น 
เพราะมันเปนขั้นของสมมุติ สมมุติกับสมมุติก็เขาถึงกันได พอสมมุติอันละเอียดน้ี
สลายลงไปหมดแลวก็ไมมีอะไรปรากฏ! 
 ฉะนั้นพระอรหันตทานจะเสวย สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ อุเบกขาเวทนาในจิต
เหมือนอยางที่เคยเสวยมาแลวในคราวยังไมส้ินกิเลสอาสวะน้ันเปนไปไมได ทั้งนี้
เพราะธรรมชาติที่เหนือสมมุติทั้งปวงน้ัน เปนเคร่ืองยืนยันในตัวเอง เวทนาเหลาน้ี
เปนเรื่องของ “สมมุติ” ทั้งมวล เมื่อจิตดวงน้ันพนจากสมมุติแลว จะเปนเวทนา
เหมือนอยางจิตทั่วๆ ไปไมได และมีขอหน่ึงที่แสดงในหลักธรรมวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุ
ขํ” พระนิพพานเปนสุขอยางย่ิง ความสุขของพระนิพพานน้ัน ไมใชความสุขอยางโลกๆ 
ซึ่งเกิดแลวดับไป เกิดแลวหายไป แตเปนความสุขที่มีอยูด้ังเดิมกับธรรมชาติแหงจิต
ที่บริสุทธิ์แลวเทานั้น จึงไมจัดวาเปน “เวทนา” ถาเปนเวทนาก็ตองเปน “อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา” ไปดวยกัน อันน้ันไมเปนเวทนา จึงไมมี อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ใดๆ เขาไป
เกี่ยวของได จิตที่พนจากสมมุติเปนอยางนี้

นี่แหละที่พระพุทธเจาทานประเสริฐ ทานประเสริฐในที่นี้เอง แลวนําธรรมออก
จากธรรมชาติน้ีมาส่ังสอนโลก ไมไดออกจากส่ิงใด ออกจากความบริสุทธิ์น้ีเทาน้ัน 
การแสดงธรรมออกมาจึงเปนธรรมของจริงเต็มสวน ถาพูดเปนเปอรเซ็นตก็รอย
เปอรเซ็นตเลย แสดงธรรมออกสอนโลกตองเปนความจริงรอยเปอรเซน่ีแลผูรูจริงเห็น
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จริงนําธรรมออกมาสอนโลก จะผิดที่ตรงไหน ตนเปนผูปฏิบัติมาเอง ทั้งวิธีปฏิบัติก็รู 
และผลก็ไดรับอยางประจักษใจ เมื่อนําออกทั้งเหตุทั้งผลมาแสดงแกโลก จะผิดไปไหน 
 ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนโลกไดผลเปนที่พึงพอใจมากมาย ยิ่งกวาพระสาวกทั้ง
หลาย เปนเพราะเหตุน้ีแล เพราะพระพุทธเจาเปนพุทธวิสัย มีอุบายวิธีตางๆ ที่สั่งสอน
โลกไดลึกซึ้งกวางขวางมากมาย 
 สวนสาวกทานก็มีความสามารถรองลงไปจากพระพุทธเจา เพราะรูจริง เห็นจริง
เหมือนกัน เปนแตเพียงไมกวางขวางเหมือนพระพุทธเจา เพราะเปน “สาวกวิสัย” เปน
วิสัยของสาวก 
 ฝายหนึ่งเปนวิสัยของพระพุทธเจา ตองผิดกันเปนธรรมดา แมจะถึงความ
บริสุทธ์ิดวยกันก็ตาม ความสามารถที่จะนําธรรมในแงตางๆ ออกมาสอนโลก ตอง
พรอมดวยสติปญญา ความฉลาดสามารถตามวิสัยของผูน้ันๆ ตลอดถึงครูอาจารยของ
เรา 
 ยกตัวอยางเชน ทานอาจารยมั่น เปนตน การแสดงธรรมทางดานปฏิบัติ ไมมี
ใครเทียบเทาที่ผานมา ความฉลาดแหลมคม การแสดงออกในแงตางๆ ของธรรมทัน
กับผูฟง คือทันกับกิเลสของผูมาศึกษาอบรมน่ันแล เพราะฉะนั้นกิเลสจึงตองหลุดลอย
ไปเรื่อยๆ จากการสดับฟงกับทาน นี่! การแสดงออกผิดกันอยางน้ี เพราะผูหนึ่งรูจริงๆ 
เห็นจริงๆ พูดออกมาจากความจริง ผูฟงก็เขาใจไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เขาใจตามหลัก
ความจริงไมผิดเพี้ยน ไมใชแสดงแบบงูๆ ปลาๆ เหมือนกับพวกเราทั้งหลายสั่งสอนกัน 
เจาของปฏิบัติมาพอลุมๆ ดอนๆ งูๆ ปลาๆ ส่ังสอนคนอ่ืนจะเอาจริงเอาจังมาจากไหน 
เพราะเจาของหาความจริงไมได สั่งสอนคนก็จริงไมไดซี เลยตองเอางูๆ ปลาๆ ออก
ชวยพอรอดตัว ผูฟงก็ฟง งูๆ ปลาๆ  รูก็งูๆ ปลาๆ เลยมีแต “งูๆ ปลาๆ” เต็มศาสนา
เต็มผูปฏิบัติศาสนา 
 เพราะฉะน้ันผูเริ่มปฏิบัติทีแรก จะงูจะปลา ก็งูก็ปลาไปกอน แตเอาใหเห็นชัด 
ปลาก็ปลาจริงประจักษกับใจของเราซิ คือจะเปนธรรมขั้นใดก็ใหรูประจักษกับใจเรา 
เพราะธรรมเปน “สนฺทิฏฐิโก” พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง
ดวยกันทุกคน ไมวาหญิง ไมวาชาย เพศใด วัยใดก็ตาม เพราะ “สัจธรรม” มีเหมือนกัน
น่ี ไมนิยมวานักบวชหรือฆราวาส วาหญิงวาชาย ขึ้นอยูกับการปฏิบัติธรรมเปนของกลาง 
สวนเพศนั้นทานพูดไวตามขั้นตามภูม ิ
 เพื่อประกาศวา ผูนั้นเปนเพศ “นักรบ” พูดงายๆ “เพศนักบวช” เวนจากกิจการ
บานเมืองทั้งหมดแลวไมไปเก่ียวของ มีหนาที่ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความรูแจงเห็นจริง
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โดยถายเดียว แตเมื่อเขาสงครามแลว ไปนอนเฉยๆ ก็ใหเขาเอาปนแหยเอาตายได
เหมือนกัน น่ีนักบวชแลวไมตั้งใจประพฤติปฏิบัติ จะวาเขาสงครามอะไรกัน! ใหกิเลส
มันแทงเอา ๆ ตายพินาศฉิบหาย มันจะผิดแปลกอะไรกับฆราวาสผูไมสนใจธรรม ดีไม
ดีสูเขาไมได การปฏิบัติธรรมเปนอยางหน่ึง การรักษาสิกขาบทวินัยตามเพศของตน
นั้นเปนอีกอยางหนึ่ง มันคนละอยาง! 
 สวนกิเลสละ ไมวาหญิงวาชาย ไมวานักบวช ฆราวาส มีไดดวยกัน และแกได
ดวยกันถาจะแก น่ันแหละการแสดงธรรมและฟงธรรมในครั้งพุทธกาล จึงผิดกันมาก
มายกับสมัยที่สุกเอาเผากิน และเอากิเลสเปนเหตุผลอรรถธรรม ไมสนใจตอความจริง 
ถาเปนธรรมแลวคัดคาน ถาเปนกิเลสแลวยอมจํานน! 
 จากนั้นก็คือครูอาจารยท่ีรูจริงเห็นจริง เพราะปฏิบัติจริง แสดงธรรม ผูฟงถึงใจ
ซาบซึ้งและยังเปนเช้ือหนุนกําลังใจเราใหมีแกใจประพฤติปฏิบัติตามอีกดวย เพราะ
อํานาจแหงความเชื่อ ความเล่ือมใส ความถึงจิตถึงใจ จากการฟงเทศนของทานเปน
หลักสําคัญ 
 เราก็เปนเครือญาติของพระพุทธเจาอยูแลว ไมตองวาสมัยโนนสมัยนี ้สมัยโนนรู 
สมัยน้ีไมรู สมัยโนนคนปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพาน สมัยน้ีคนไมบรรลุ เราอยาไปคิด
อยางนั้น เปนความเขาใจผิด เปนการสงเสริมกิเลส ไมดีเลย 
 สมัยโนนทานก็สอนคนมีกิเลส กิเลสมีประเภทเดียวกันกับของพวกเรา สมัยน้ัน
ทานก็สอนคนใหแกกิเลส เราก็แกกิเลสเหมือนในสมัยโนน แกกิเลสตัวไหนๆ ก็กิเลสท่ี
มันอยูในหัวใจของเราน่ีแหละ ซึ่งเหมือนกันกับกิเลสสมัยโนน แกดวยขอปฏิบัติเชน
เดียวกันกับขอปฏิบัติในครั้งโนน จะผิดกันที่ตรงไหน? จะมีกาลมีเวลา มีสถานที่ที่ตรง
ไหน ไมมี อยูที่ใจเราเอง สัจธรรมไมมีกาลสถานที ่อยูที่ใจเราดวยกัน 
 สัจธรรมคืออะไร? ทุกข สมุทัย น้ีเปนฝายกีดก้ัน มรรคคือขอปฏิบัต ินี้เปนฝาย
บุกเบิก นิโรธเปนความดับทุกข เมื่อบุกเบิกไดเทาไร ดวยมรรค นิโรธดับทุกขไปโดย
ลําดับ ไมมีเหลือภายในจิตใจเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล ใหยนเขามาตรงนี้ เราอยาไป
คิดวากาลน้ันกาลนี้ เปนการคิดใหเราทอถอย น่ีเปนอุบายของกิเลสส่ังสอนเรา เราไมรู
เทาทันกิเลสจึงมักคลานตามมันโดยไมรูสึก ใหเอาธรรมมาเปนเครื่องมือดังที่สอนไว จะ
ไมมีปญหา ในครั้งพุทธกาลกับในครั้งน้ีเหมือนกัน สําคัญอยูที่ผูปฏิบัตินี้เทาน้ัน อันน้ี
เปนที่แนใจตามธรรม จึงขอยุติการสอนเพียงเทานี้ 





ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๓๑๐

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๑ ธัันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
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ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๖๗ 

๒๖๗ 

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
พระนิพพานกังวานอยูในจิต

 
 เมื่อจิตไดสรางตัวเองจนปรากฏเปนจิตที่มีคุณคาขึ้นมาแลว ความสําคัญตางๆ 
ภายในจิตที่เที่ยวเกาะเท่ียวยึดถือส่ิงน้ันวาเปนของมีคุณคา ส่ิงน้ีวาเปนของดี ก็คอยจาง
ลงไป ตามคุณภาพของจิตที่คอยเขยิบตัวขึ้นไปโดยลําดับ  หากจิตไมไดรับการอบรม
ดวยธรรมใดๆ เลย และไมมีคุณธรรมใดๆ ปรากฏภายในตัวเลย ก็จะตองควาโนนควา
นี้อยูตอไปเปนธรรมดา เหมือนคนตกน้ําควาหาที่ยึดที่เกาะนั่นเอง ไมวาใครและมีความ
รูสูงต่ําเพียงไร หรือเปนชาติชั้นวรรณะใด เพศใดวัยใดก็ตาม ตองเปนในลักษณะเดียว
กัน เพราะสิ่งที่พาใหหมุนใหควาใหเที่ยวยึดมันอยูกับใจ สําคัญวาอันน้ันจะดีอยางนี้ อัน
น้ีจะดีอยางน้ัน หลอกใจใหหลงไปควาอยูทั้งวันทั้งคืน เพราะจิตน้ันไมมีความเปนตัว
ของตัว หาที่ยึดไมได 
 เมื่อไดรับการอบรมดวยธรรมพอประมาณที่ควรจะทราบไดวา ส่ิงใดเปนสาระ 
สิ่งใดไมเปนสาระ อันใดเปนสาระมากนอย อันใดไมมีสาระเลย การอบรมไปโดยลําดับ 
จิตก็ยอมทราบและเลือกเฟนเฉพาะส่ิงท่ีควรยึดควรเกาะ จิตยอมสรางสาระอันสําคัญ
ขึ้นมาภายในตัว และ ยอมทราบส่ิงที่เก่ียวของกับตัวไปตามลําดับขั้นภูมิของจิต ซึ่งแต
กอนไมเคยทราบมาเลย ดังน้ันทานจึงสอนใหอบรมจิต คือชําระส่ิงที่ไมมีคุณคา และ
ทําจิตใหอับเฉา ทําจิตใหขุนมัวม่ัวสุมอยูกับอารมณสกปรกโสมมออกไป เพื่อจิตจะไดรู
แจงเห็นจริงขึ้นโดยลําดับ เมื่อส่ิงที่ไมมีคุณคาเหลาน้ันคอยจางไป เพราะการชําระขัด
เกลา 
 ปราชญทั้งหลายทานถือจิตเปนสําคัญมาก     ในธรรมก็ประกาศไววา     “มโน
ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา” ธรรมทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจเปน
ประธาน สําเร็จแลวดวยใจ คือเรื่องใจเปนสําคัญในตัวคนตัวสัตว ดังเชน พระอัสสชิ
แสดงธรรมแกพระสารีบุตร เมื่อคราวพระสารีบุตรยังเปนปริพาชกอยูวา “ธรรมทั้ง
หลายเกิดจากเหตุ เมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุกอน ผลก็ดับไปเอง” ทานพูดถึง มหาเหตุ 
มหาเรื่อง หมายถึงใจดวงนี้ ผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาดวองไวอยางพระสารีบุตร ก็ทราบ 
“มหาเหตุ” ไดทันที จับความจริงไดในขณะน้ัน และไดสําเร็จพระโสดาบัน เพราะจับ
หลักความจริงแหงธรรมไดอยางมั่นใจ หายสงสัยในการที่จะเสาะแสวงหาอะไรตอไปอีก 
นอกจากจะเสาะแสวงหาครูบาอาจารยที่เชี่ยวชาญเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไป และเพื่อหลัก
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๒๖๗ 

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
พระนิพพานกังวานอยูในจิต

 
 เมื่อจิตไดสรางตัวเองจนปรากฏเปนจิตที่มีคุณคาขึ้นมาแลว ความสําคัญตางๆ 
ภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดถือส่ิงน้ันวาเปนของมีคุณคา ส่ิงน้ีวาเปนของดี ก็คอยจาง
ลงไป ตามคุณภาพของจิตที่คอยเขยิบตัวขึ้นไปโดยลําดับ  หากจิตไมไดรับการอบรม
ดวยธรรมใดๆ เลย และไมมีคุณธรรมใดๆ ปรากฏภายในตัวเลย ก็จะตองควาโนนควา
นี้อยูตอไปเปนธรรมดา เหมือนคนตกน้ําควาหาที่ยึดที่เกาะนั่นเอง ไมวาใครและมีความ
รูสูงต่ําเพียงไร หรือเปนชาติชั้นวรรณะใด เพศใดวัยใดก็ตาม ตองเปนในลักษณะเดียว
กัน เพราะสิ่งที่พาใหหมุนใหควาใหเที่ยวยึดมันอยูกับใจ สําคัญวาอันน้ันจะดีอยางนี้ อัน
น้ีจะดีอยางน้ัน หลอกใจใหหลงไปควาอยูทั้งวันทั้งคืน เพราะจิตน้ันไมมีความเปนตัว
ของตัว หาที่ยึดไมได 
 เมื่อไดรับการอบรมดวยธรรมพอประมาณที่ควรจะทราบไดวา ส่ิงใดเปนสาระ 
สิ่งใดไมเปนสาระ อันใดเปนสาระมากนอย อันใดไมมีสาระเลย การอบรมไปโดยลําดับ 
จิตก็ยอมทราบและเลือกเฟนเฉพาะส่ิงท่ีควรยึดควรเกาะ จิตยอมสรางสาระอันสําคัญ
ขึ้นมาภายในตัว และ ยอมทราบส่ิงที่เก่ียวของกับตัวไปตามลําดับขั้นภูมิของจิต ซึ่งแต
กอนไมเคยทราบมาเลย ดังน้ันทานจึงสอนใหอบรมจิต คือชําระส่ิงที่ไมมีคุณคา และ
ทําจิตใหอับเฉา ทําจิตใหขุนมัวมั่วสุมอยูกับอารมณสกปรกโสมมออกไป เพื่อจิตจะไดรู
แจงเห็นจริงขึ้นโดยลําดับ เมื่อส่ิงที่ไมมีคุณคาเหลาน้ันคอยจางไป เพราะการชําระขัด
เกลา 
 ปราชญทั้งหลายทานถือจิตเปนสําคัญมาก     ในธรรมก็ประกาศไววา     “มโน
ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา” ธรรมทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจเปน
ประธาน สําเร็จแลวดวยใจ คือเรื่องใจเปนสําคัญในตัวคนตัวสัตว ดังเชน พระอัสสชิ
แสดงธรรมแกพระสารีบุตร เมื่อคราวพระสารีบุตรยังเปนปริพาชกอยูวา “ธรรมทั้ง
หลายเกิดจากเหตุ เมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุกอน ผลก็ดับไปเอง” ทานพูดถึง มหาเหตุ 
มหาเรื่อง หมายถึงใจดวงนี้ ผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาดวองไวอยางพระสารีบุตร ก็ทราบ 
“มหาเหตุ” ไดทันที จับความจริงไดในขณะน้ัน และไดสําเร็จพระโสดาบัน เพราะจับ
หลักความจริงแหงธรรมไดอยางมั่นใจ หายสงสัยในการที่จะเสาะแสวงหาอะไรตอไปอีก 
นอกจากจะเสาะแสวงหาครูบาอาจารยที่เชี่ยวชาญเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไป และเพื่อหลัก

ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
๓๑๑

 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๖๘ 

๒๖๘

อันแนนหนามั่นคงยิ่งกวาที่ไดแลวนี้ขึ้นไปเทานั้น เพราะฉะนั้นทานจึงเรียนถามพระอัสส
ชิ วา “ทานอยูสํานักใด ใครเปนครูเปนอาจารยของทาน?” เมื่อไดทราบแลวก็ชักชวน
บริษัทบริวาร ๒๕๐ คน ไปศึกษาอบรมกับพระพุทธเจา น่ีคือทานไดหลักใจอันแนนอน
ไวแลวในภูมิธรรมเบ้ืองตน คือพระโสดาบันเปนผูได “อจลศรัทธา” เชื่อหลักและยึด
หลักความจริงไดไมสงสัย เปนอจลศรัทธา คือความเชื่อมั่นไมหว่ันไหวโยกคลอน เมื่อ
ไปถึงพระพุทธเจาและไดรับพระเมตตาส่ังสอนจากพระองคแลว บรรดาบริษัทบริวารที่
ไปดวยกัน ๒๕๐ คนน้ัน ตางก็ไดสําเร็จมรรคผลนิพพานไปดวยกันทั้งหมด 
 ยังเหลือแตพระสารีบุตร และพระโมคคัลลาน แตปรากฏวา ๗ วันตอมา พระ
โมคคัลลาน ไดสําเร็จพระอรหัตผล พระสารีบุตร ๑๕ วัน จึงสําเร็จธรรมขั้นสุดยอด 
เพราะทานมีนิสัยชอบใครครวญเหตุผล กวาจะลงกันได จึงนานผิดกับเพื่อนฝูงที่ไปดวย
กันอยูมาก ทานอบรมธรรมอยูในสํานักของพระศาสดาได ๑๕ วัน จึงสําเร็จพระ
อรหัตผลขึ้นมา ดวยภูมิจิตภูมิธรรมอันลึกซึ้งกวางขวางมากรองพระศาสดาลงมา ใน
บรรดาพระสาวกที่มีปญญามาก ตอมาก็ไดรับยกยองจากพระพุทธเจาใหเปน อัครสาวก
เบ้ืองขวา และเปนเอตทัคคะทางภูมิปญญาเฉลียวฉลาดในบรรดาสาวกทั้งหลาย ทราบ
วา ฝนตกตลอด ๗ วัน ๗ คืน ทานยังสามารถนับไดทุกเม็ดฝน แมเชนน้ันยังถูกตําหนิ
จากพระพุทธเจาวา อยาวาเพียง ๗ วันเลย สารีบุตร แมฝนตกอยูตลอดกัลป เรา 
ตถาคตก็สามารถนับได น่ีแลระหวางพระพุทธเจากับพระสารีบุตร แมเปนผูฉลาดในวง
สาวกดวยกัน เมื่อเทียบกับพระพุทธเจาแลว จึงผิดกันอยูมากราวฟากับดิน 
 การบําเพ็ญของทานภายใน ๑๕ วัน ไดสําเร็จพระอรหัตผล ก็นับวารวดเร็วอยู
มาก ทั้งนี้เพราะทานเคยบุกเบิกมานานในชาติหนหลัง มาชาติน้ีทานจึงฆากิเลสวัฏวนลง
ได ไมหมุนไปสูภพน้ันกําเนิดน้ีอยูไมหยุดราวกับกังหันในเวลาตองลม นี่เราพูดสวนผล
ที่ทานไดบําเพ็ญมาหลายภพหลายชาติ จนความสามารถพอตัวแลว เพียง ๗ วัน ๑๕ 
วัน ก็สําเร็จ ดูวางายนิดเดียว สวนเหตุที่ทานดําเนินมาแตอดีตชาติ ก็เหมือนกับเราๆ 
ทานๆ น้ีแล ตองมียากมีงายไปตามแขนงของงาน 
 แตการแกกิเลส ซึ่งเปรียบเหมือนการเฉือนหนังเฉือนเน้ือในอวัยวะเราออกจาก
ตัวเรานั้น ยอมเปนของทําไดยาก เพราะระหวางกิเลสกับเราคือใจ และอวัยวะเคยแนบ
สนิทติดกับเรา ราวกับเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมานานแสนนาน ดังนั้นเมื่อจะเฉือนกิเลส 
ก็กลัวเราถูกเฉือนเขาไปดวย เนื่องจากไมทราบวาอะไรเปนเรา อะไรเปนกิเลส เพราะ
คลายคลึงกันมากยากแกการสังเกตสอดรู ถาไมใชความพยายามดวยสติปญญาจริงๆ 
คําวา “กิเลส” กับเราน้ัน อยูดวยกัน กินดวยกัน นอนดวยกัน รัก ชัง โกรธ เกลียดดวย
กัน ขี้เกียจ ออนแอดวยกัน ขยันในสิ่งไมเปนทาดวยกัน ชอบทําความเสียหายแกตนเอง



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๓๑๒

 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๖๙ 

๒๖๙ 

และคนอ่ืนอยูเสมอดวยกัน ชอบคึกคะนอง ไมมองดูอายุสังขารของตนดวยกัน รักสุข
เกลียดทุกข แตชอบทําสิ่งที่จะใหเกิดทุกขมากกวาใหเกิดสุขดวยกัน 

เวลาจะทําความดีตามทางของปราชญ มักทอถอยออนแอดวยกัน มักถือวาทํา
ยากทําลําบากดวยกัน มักตําหนิตนวาบุญนอยวาสนาอาภัพในเวลาที่จะประกอบทางดี
ดวยกัน แมเวลาจนตรอกหาทางแกตัวไมได เพราะถูกบังคับใหสวดมนตภาวนาบาง ก็
ดอมๆ มองๆ ดูเวลาวานาฬิกาไดเทาใด จะไดออกจากคุกภาวนาเวลาเทาใดดวยกัน 
พอน่ังไปราว ๕ หรือ ๑๐ นาทีชักกระตุกกระติก อยากลุกจากที่ภาวนา ตามองดูเข็ม
นาฬิกาดวยกัน แลวพาลโกรธใหนาฬิกาวามันตายแลวหรือไง มองดูเข็มไมเห็นกระดิก
เดินบางเลย เราน่ังภาวนา คือวาน่ังเกือบชั่วโมงแลว มองดูเข็มนาฬิกาไมเห็นเคลื่อนที ่
ควาลงมาทุบทิ้งเสียไมดีหรือดวยกัน 

ขณะนั่งภาวนา “พุทโธ ๆ ๆ” ก็ไดสองสามคํา ใจถลําไปลงนรกจกเปรตที่ไหนไม
สนใจ มีแตเพลิดเพลินในมโนภาพ ธรรมารมณตางๆ ไมมีขอบเขตดวยกัน พอหลุด
ออกจากหองขัง คือ ที่ภาวนา ออกมาก็ทวงหน้ีสินจากธรรมดวยกันวา “โอโฮ เรานั่ง
ภาวนาแทบตาย เหมือนติดคุกติดตะราง เวลาออกมาแลวไมเห็นไดเรื่องราวอะไร ใจก็
หาความสงบไมได ทีน้ีเข็ดไมทําอีกแลว เที่ยวสนุกใจดีกวา เหลานี้ไมทราบวาเปนเรา
หรือเปนกิเลส? เพราะคละเคลาเปนอันเดียวกัน ยากแกการสังเกตอยูมาก 
 ความที่กลาวมา เปนเรื่องกิเลสกระซิบใจเรา แตการถือวากิเลสเปนเรา และส่ิง
กลาวตําหนิความดีคือธรรมมาโดยตลอดเปนฝายกิเลส แตคนเราชอบกลาว ชอบคิดนึก
และชอบทํากันอยางนี้ ทั้งที่เกลียดกิเลส รักธรรมคือความดีงามทั้งหลาย เมื่อเปนเชน
นั้น ตัวกิเลสกับตัวเราจึงกลมกลืนเปนอันเดียวกันอยางสนิทติดจม 
 ดวยเหตุนี้การแก การถอดถอนกิเลส การทําลายกิเลส จึงเปนเหมือนการทําลาย
ตนดวยในขณะเดียวกัน ใครๆ จึงไมอยากแกอยากทําลายกิเลส กลัวตัวเองจะถูกทําลาย
ใหฉิบหายลมจมไปดวย จึงอยูดวยกันอยางสนิทใจย่ิงกวาการจะคิดแกและถอดถอน 
ทุกขก็ยอมทน คงคิดวากิเลสก็ตองทุกขดวยกับตน ความจริงกิเลสมันไมทุกข มันไม
ยอมทนทุกข มีแตเราคนเดียวเทานั้น 
 ในโลกนี้ไมปรากฏวาใครฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา ที่ทรงนําอุบายวิธี
มาส่ังสอนโลก ใหรูจักแยกแยะส่ิงที่ปลอมและสิ่งที่จริงออกจากกัน จนกลายเปนผู
พนภัยไปไดโดยสิ้นเชิง ดังพระสาวกอรหันตทานเปนตัวอยางอันเลิศ 
 แมเชนน้ันก็ยังยากสําหรับผูนําธรรมมาปฏิบัติ ไมทราบจะแยกแยะอยางไรถูก
อยางไรผิด สุดทายก็มอบอํานาจใหกิเลสทําการแยกแยะใหเสียเอง มันจึงพอใจกวานทั้ง
เรากวานทั้งกิเลสเขาเปนอันเดียวกัน และเปนตัวประกันความปลอดภัยแกมัน ไมตอง
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ถูกทําลาย เพราะจับเราบังหนาไวอยางมิดชิด สติปญญาหยั่งเขาไปไมถึงตัวมัน ถึงแตคํา
วา “เรา” คําวา “ของเรา” คําวา “เราไมมีกําลัง สูไมไหว” ไปเสียสิ้น 
 อยางไรก็ตาม กรุณาจับรองรอยแหงธรรมที่ทานแสดงใหฟงแลว นําไปคลี่คลาย
เชือดเฉือนกิเลสดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร แมการเชือดเฉือนจะถูกกิเลสบาง
ถูกเราบาง ก็ยังดีกวาถูกกิเลสเชือดเฉือนเราถายเดียว ในขั้นเริ่มแรกการเริ่มฝกหัดทํา
สมาธิภาวนาในขั้นตนนั้น ตองเปนงานสําคัญและหนักอยูบาง เนื่องจากเปนงานไมเคย
ทํา และยังไมรูจักจิตและอารมณวาเปนอยางไร ทั้งไมรูวา “จิตสงบ” “จิตรวม” เปน
อยางไร เปนเพียงไดยินพระทานอธิบายใหฟง สวนความจริงเรายังไมเคยทํา ยังไมเคย
พบเห็นผลของการทําสมาธิภาวนา 
 ประการสําคัญ อยาตีตนใหเจ็บใหตายกอนเปนไข เชน กลัวจะสูไมไหว ทนไม
ไหว เปนตน ตองสูจนได ทนจนได เพื่อความวิเศษในตัวเรา! 
 ศาสดาของเรา พระสาวกอรหันตที่เปนสรณะของพวกเรา ทานเปนนักสูไมใชนัก
ถอย เราผูเปนลูกศิษยทาน จึงถอยไมได จะเสียเกียรติเราที่เปนลูกศิษยมีครูสอน และ
เสียเกียรติศาสดาของเรา ชัยชนะมีไดดวยการตอสู กูชื่อที่เคยแพและเสียเปรียบกิเลส
มานาน ชาติน้ีขอแกมือจนมีชัยชนะ เมื่อถูกกิเลสตอยลมหมอน หรือนอนอยูหัวทาง
จงกรม รูสึกตัวตื่นขึ้นมา จงจับอาวุธ คือ สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ลุกขึ้นตอสูทัน
ทีไมมีถอย และตอสูไปเรื่อยๆ ในอิริยาบถทั้งสี่ เพราะกิเลสมันฝงจมอยูลึก ถาไมขุดคน
ลงถึงฐานของกิเลสที่ฝงจมอยู จะไมได ตัวมันออกมาฆาใหสมใจ ที่มันเคยเปน
มหาอํานาจกดข่ีบังคับเรามานาน 

ชาตินี้เราเปนชาติมนุษย บุรุษหญิงชายเต็มตัว ไมตองกลัวเสียชาติ เพราะการรบ
ฟนห่ันแหลกกับกิเลส ความตายในอํานาจของกิเลสกับความตายเหนืออํานาจกิเลส
นั้นตางกันอยูมาก เราตองการรบและตายเหนืออํานาจกิเลส จําตองทําใหเต็มไมเต็ม
มือ อยาออนขอรอความตายจากกิเลส ซึ่งเคยมีเคยเปนมานาน เพราะความกลัวตาย
เปนกลมายาของกิเลส ความขี้เกียจออนแอ เปนความยอมจํานนตอกิเลส และเปนทาส
ของกิเลส ความเปนทาสของกิเลส เราเคยเปนกันมานานไมเข็ดหลาบบางหรือ ถาเข็ด
หลาบก็จําตองขยันหมั่นเพียร และตอสูเพื่อเอาตัวรอดเปน “ยอดคน” คือ “ยอดเรา” 
 ในธรรมทานวา “ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ” การเกิดบอยๆ เปนทุกขร่ําไป นั่นฟง
ซี! ดีไหม? ความเปนทุกขร่ําไป เพราะความเกิดเปนตนเหตุ! ธรมบทหน่ึง “ทุกฺขํ นตฺถิ 
อชาตสฺส” ทุกขไมมีแกผูไมเกิด นั่นฟงใหถึงใจ ซึ่งเปนตัวรับทุกขทั้งมวล เพราะการ
เกิดๆ ตายๆ ใจผูรับทุกขในการเกิด จะยังอยากเกิดเพื่อรับทุกขตอไปอีกไหม? เพียง
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หลวงตาบัวโงๆ เซอๆ ยังชักขยะแขยงในทุกข แมไมขยะแขยงในการเกิดอีก ทีนี้การ
เกิดอีกกับการตองรับทุกขอีกมันแยกกันไมออก ถาไมอยากทุกขอีกก็ตองกลัวความเกิด
อีกจึงจะชอบตามหลักเหตุผล หลวงตาบัวจะหาทางออกแบบไหนวิธีใด น่ีมอบใหเปน
การบานหลวงตาบัวไปทํา ไดผลอยางไรใหมารายงานตัวอยาชักชา เวลานี้ “กิเลสวัฏวน” 
กับ “ธรรมวิวัฏฏะ” กําลังรอฟงความรูความเห็นของหลวงตาบัวอยูอยางกระหาย วาจะ
เอาอยางไรก็ดี ถาหลวงตาบัวไมชอบทุกขแตยังชอบการเกิดอีก “กิเลสวัฏวน” ก็ความือ
หลวงตาบัวไปเกิดในสถานที่ “จัง ๆ ” คือ จังแบบทุกขอยางเขาสมอง และฝงจม
เหมือนฝกลัดหนอง จะเข็ดหลาบกับโลกเขาไหม? ทําไมชอบนัก! เรื่องเกิดนี่! 
 ถาหลวงตาบัวเขาตามตรอกออกตามประตูละก็ แมจะยังมีกิเลสเต็มหัวใจ ก็ยัง
พอมีหวัง “ธรรมวิวัฏฏะ” เมตตามาเยี่ยมบาง ไมหันหลังใหเสียทีเดียว เอา! หลวงตาบัว
รีบไปคิดเปนการบาน อยาชักชาเน่ินนานจะเสียการ เสียขาวสุกผักตมชาวบานที่เขานํา
มาบํารุงแตวันเริ่มบวชเกือบ ๕๐ ปแลวนี่ ขาวของชาวบานหมดไปเทาไร ยังมามัว
เพลิดเพลินกับความเกิด และความทุกขที่เปนเงาติดตามความเกิดอยูไดหรือ แตน้ีตอ
ไปตองเอาจริงเอาจัง อยาทําเลนๆ เสียดายขาวสุกชาวบานเขา! 
 พระพุทธเจาทรงสอนไววา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ตนเปนที่พึ่งของตน 
ดวยการกระทําของตัวเอง “ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา” ความเพียร
เผากิเลสทั้งหลายใหเรารอน เปนหนาที่ของทานทั้งหลายทําเอง พระตถาคตทั้ง
หลายเปนแตเพียงผูช้ีบอกแนวทางเทาน้ัน น่ัน! ฟงซิ จะมานอนใจเพื่อรับดอกเบ้ีย
รางวัลอยูเฉยๆ ไดหรือ? พระพุทธเจาทุกๆ พระองคก็ทรงทําเอาเอง พระสาวกของ
พระพุทธเจาทั้งหลายก็ทําของทานเอง เมื่อไดรับอุบายแหงธรรมจากพระพุทธเจาแลว 
 พระองคย่ืนแตเพียงอาวุธใหตอสูขาศึกเทาน้ัน อาวุธก็หมายถึง “ศรัทธา วิริยะ 
สติ สมาธิ ปญญา” นี่เอง เปนเครื่องมือฆากิเลส เปนศัสตราวุธเพื่อฆากิเลส 
 การจะนําธรรมเหลาน้ีไปปฏิบัติตอกิเลสอยางไรน้ัน เปนอุบายความแยบคาย
ของสติปญญา กําลังวังชาความสามารถของแตละราย ที่จะเขาสูสงครามดวยความอาจ
หาญชาญชัย ดวยความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงไรเปนเรื่องของเรา ตลอดถึงความ
แพความชนะ ถาเราดอยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร กิเลสก็ทับถม เราก็แพ ถาเรามี
ความอาจหาญชาญชัย ฉลาดคลองแคลวแกลวกลาดวยสติปญญาแหลมคม ก็สามารถ
ทําลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลาย ซึ่งเปนขาศึกน้ันใหราบไปได ชัยชนะก็เปนของเรา 
เรื่องมีอยูเทานี้ แตละคน ๆ เปนเรื่องที่จะชวยตัวเอง ยิ่งวาระสุดทายเราจะหวังพึ่งใคร
ไมได ตองพึ่งสติปญญาของตัวเองโดยเฉพาะ 
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 ญาติมิตรสหาย พอแม พี่นอง สามีภรรยา ลูกเตา หลานเหลน แมรักสนิทเพียง
ไรก็สักแตทําใหอารมณยุงเหยิงวุนวาย กอกวนทางเดินของเราใหขัดของยุงเหยิงไปเทา
น้ัน ไมใชจะเปนเครื่องบุกเบิกเพิกถอนหนทางใหเราไดโดยสุขกายสบายใจที่เรียกวา 
“สุคโต” ส่ิงที่จะเปน “สุคโต” ตอเราโดยเฉพาะนั้นก็คือ ความพากเพียรของเรา ท่ีหวัง
พึ่งตนดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เพื่อใหไดคุณงามความดีมาบรรจุไวในใจ 
อยางอบอุนเทาที่จะพาใหเปน “สุคโต” และกําชัยชนะใหหลุดพนจากสิ่งกีดขวางได ตอง
ใชสติปญญาใหเต็มภูมิ อยาประมาทธาตุขันธ พระพุทธเจาทําไมทานรูเทากัน 
 คําวา “ธาตุ” ของพระพุทธเจากับธาตุของเรา คําวา “ขันธ” ของพระพุทธเจากับ
ขันธของพวกเรา เปนธาตุเปนขันธประเภทเดียวกัน ความโงก็โงประเภทเดียวกัน ความ
ยึดถือในธาตุในขันธดวยอํานาจของกิเลสก็เชนเดียวกัน สติปญญาที่จะนํามาใชเพื่อแยก
แยะธาตุขันธเหลาน้ี ซ่ึงเปนความผูกพันกับจิตใจ หรือใจไปผูกพันกับส่ิงนั้นแลวเอา
ความรอนมาสูตนเอง ก็เหมือนกันกับในครั้งพุทธกาล เราจะแกดวยวิธีใด? 
 พระพุทธเจาทานแกไดดวยพระสติปญญา เราจะเอาอะไรมาแก ทําไมพระพุทธ
เจาทรงรูไดเห็นได แลวถอดถอนพระองคออกมาจากส่ิงทั้งหลาย ซึ่งเปนภาระอันหนัก
หนวงน้ันได ขันธของเราหนักมากยิ่งกวาขันธของพระพุทธเจาอยางไรบาง มันก็เทากัน 
ทําไมเราจะสลัดตัดทิ้งส่ิงเหลาน้ีดวยสติปญญาของเราไมได เราเปนศิษย “ตถาคต”ผู
ทรงส่ังสอนความเฉลียวฉลาดแหลมคมใหแลวทุกแงทุกมุม เพื่อนํามากําจัดส่ิงที่เปน
ขาศึก ดังที่พระองคไดเคยทรงกําจัดมาแลว ทําไมเราจะกําจัดไมได 
 คําวา “พุทธบริษัท” จะหมายถึงใคร ถาไมหมายถึงเราที่เปนชาวพุทธ และ
ปฏิบัติตามพระองคอยูเวลานี้ ซึ่งเปนผูกําลังกาวเขาสูสงครามแหงกองทุกขทั้งหลาย ทั้ง
กองทุกขในธาตุขันธ ทั้งกองทุกขในจิต ที่เกิดจากกิเลสอันมีอยูกับเรา ใครจะเปนผูรบ 
ใครจะเปนผูรุก ใครจะเปนฝายแพฝายชนะ ถาไมใชเราคนเดียวนี้ไมมีใครเปน 
 ความแพเปนของดีเมื่อไร เพียงเขาเลนกีฬากันแพ เขายังเสียใจและเสียหนาเสีย
ตาอับอายขายหนา เราแพกิเลสแพมาตั้งกัปตั้งกัลป พอรูจักเดียงสาภาวะตามหลัก
ธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาแลวมารบกับกิเลส ยังจะแพกิเลสเสียอีกก็ขายหนาเรา 
และขายหนาครูเทานั้นเอง 
 พระตถาคตคือผูแกลวกลาสามารถ ผูอาจหาญ ผูชนะในสงครามอันใหญหลวง 
ไดแก “สงครามแหงวัฏจักร” ทรงสลัดปดทิ้ง ทําลายกงจักรแหง “วัฏจักร” จนฉิบหาย
วายปวงไมมีอะไรเหลือ เหลือแตธรรมชาติที่บริสุทธ์ิลวนๆ น่ีคือ “ตถาคต” ซึ่งเปนแม
ทัพของพวกเรา เราซึ่งเปนทหารเอกแหงศาสดาผูทรงนามวา “ศาสดาเอก” เราจะ
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ดําเนินอยางไร จึงจะไดชื่อวาดําเนินตามรองรอยแหงครูเพื่อชัยชนะ ถาไมดําเนินไปดวย
ความขยัน ไมดําเนินดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร จะเอาอะไร? เพื่อชัยชนะ! มี
สติปญญาน่ีเทาน้ัน ที่จะสามารถอาจเอ้ือมนําชัยชนะมาสูเราได สวนความโงเขลาเบา
ปญญามีมากเทาใด ก็เปนกลุมของกิเลส ที่จะมารุมจิตใจเราใหเกิดความเดือดรอนอยู
ตลอดไปและหาทางออกไมได แพไปตลอดสาย ความแพเปนสิ่งที่นาอับอาย ไมวาแพ
อะไร! ทีนี้เราแพกิเลส เราจะมีหนามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหน กิเลสเปนสิ่งที่มีหนามีตา
ดีแลวหรือ จึงตองการเปนบริษัทบริวารของมัน 
 ธรรม คือความดีเลิศที่มีอยูภายในจิตเราดวงนี้ ฉายแสงออกมาไมไดเพราะถูก
กิเลสปกคลุมจนมืดมิดปดทวาร นับแตกิเลสปกครองเรามาเปนความสุขความเจริญ
มากนอยเพียงใด ผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจน้ันเปนอยางไรบาง ที่แสดงให
เห็นอยูอยางชัดๆ ก็มีแตเรื่องของความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรุมรอนภายใน
ใจเทานั้น ที่เปนผลแหงความปกครองของกิเลส 
 สวนธรรมแมมีมากนอยที่คุมครองจิตใจเรา มีแตความสงบเย็นใจไปโดย
ลําดับๆ เราพอจะเห็นไดชัดวา คุณธรรมหรือคุณคาแหงธรรมกับกิเลสผิดกันมากนอย
เพียงใด เปนกาลเวลาที่เหมาะสมอยางย่ิงแลว ที่เราจะใครครวญเลือกเฟน ส่ิงใดที่เห็น
วาเปนภัยจงพิจารณาใหเห็นวาเปนภัยอยางถึงใจ สิ่งที่เปนคุณก็ใหถึงใจดวยความเห็น
คุณ แลวพยายามบําเพ็ญ พยายามตอสูดวยสติปญญาอยางถึงใจเชนเดียวกัน เมื่อตาง
อันตางถึงใจกิเลสที่อยูในใจจะทนอยูไมได สติปญญาก็ถึงใจ ความเพียรก็ถึงใจ เมื่อถึง
ใจยอมถึงกิเลส ตนทางที่จะใหไดชัยชนะมีอยางนี้ 
 พระพุทธเจาและสาวกก็เหมือนกัน ทานอยูในสกุลใดก็ตาม ตามประวัติ คําวา 
“สกุล” สักแตวาเทาน้ัน พอกาวเขามาสูความเปน “ศิษยตถาคต” แลว มีแตตั้งหนาสู
โดยถายเดียว เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมหมายปาชา ลมลงที่ไหนเปนปาชาที่นั่น กอน
ที่จะลมเปนปาชา ก็ขอใหไดชัยชนะในสงครามระหวางกิเลสกับธรรมเสียกอน ทานจึง
ครองมหาสมบัติภายในใจ ซ่ึงเปนส่ิงที่พึงหวังอยางย่ิงของพระสาวก ฉะน้ันทานจึงได
เปน “สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ของพวกเรา ดวยการตอสูเพื่อชัยชนะอยางไมหมายปาชา นี่
คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผูจะไมมากอภพกอชาติ กอความทุกขความทรมานใหแกตัว
ตอไปอีกตลอดกาล 
 ตองเปนผูเห็นภัย ตองเปนผูมีสติสตังระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมอ อยา
ใหสิ่งมัวหมองเขามาเกี่ยวของพัวพัน เพราะเปนของไมดีมาแตไหนแตไร เราก็พอทราบ
แลวอยางประจักษใจ 



ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
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 การแกจิตใจใหหลุดพนไปโดยลําดับนั้น คือการสรางคุณสมบัติของใจขึ้นให
เดนภายในใจตนเอง กระทั่งเดนขึ้นอยางเต็มที่ ส่ิงใดที่เปนสมมุติที่เคยซึมซาบอยู
ภายในใจก็หมดไป เหลือแตความบริสุทธิ์ลวนๆ นี้แลคือชัยชนะอยางเต็มที่ใน
ศาสนา ตถาคตของเราก็เปนผูไดชัยชนะมาแลว สาวกอรหัตอรหันตทั้งหลายไดชัยชนะ
มาแลวดวยวิธีการอันใด ก็ไดนําวิธีการอันน้ันมาสอนพวกเรา ใหไดอานไดยินไดฟง ได
ปฏิบัติตามอยูขณะน้ี ซ่ึงเปนแนวทางที่ถูกตองตามหลักศาสดาและสาวกทานดําเนินอยู
แลว ทําไมจะแกกิเลสไมได! 
 มีอยูอยางหนึ่ง คือใหหนุนกําลังเขาไปเรื่อยๆ สวนที่แกไดแลวเราทราบชัดๆ ที่
ยังไมไดก็จะตองไดดวยวิธีการที่เราเคยแกมาน้ี ไมมีวิธีการอ่ืนใดที่จะแกกิเลสได นอก
จากวิธีการที่เคยดําเนินมาน้ี ซึ่งเปนวิธีการที่ถูกตองแลวเทาน้ัน จะแกกิเลสไดตั้งแตตน
จนอวสาน ไมมีกิเลสเหลืออยูภายในใจเลย 
 แดนนิพพานน้ันกังวานอยูในความรูของเราทุกรูปทุกนาม แทรกซอนอยูกับ
กิเลสนั่นเอง ไมอยูที่ไหน เปนแตเพียงวากิเลสน้ันออกหนา ตอไปกิเลสก็ลาหลังถาสติ
ปญญาทัน ลาหลังแลวก็สลายฉิบหายวายปวงไปหมด 
 ปาชาของกิเลส คือที่ไหน ที่เผาศพกิเลส คืออะไร เครื่องเผาศพของกิเลส คือ
อะไร ก็คือ สติปญญา ศรัทธา ความเพียร ปาชาของกิเลสอยูที่ไหน กิเลสมันเกิดอยูที่
ไหนปาชาของมันก็อยูที่น่ัน คืออยูที่ใจ เผากันที่ใจน่ันแหละ ฉิบหายไปท่ีใจ ฉิบหายไป
ดวยปญญา “ตปธรรม” น่ีแหละคือไฟเผากิเลส ตป คือ ความรุมรอน รุมรอนกิเลส 
เผากิเลสรุมรอนจนตายไป นี่แหละที่วา “พระนิพพานกังวานอยูในจิตใจของเราทุก
คน” เปนแตเรายังไมไดเปดความกังวานน้ันออกจากส่ิงที่ปกปดอยางเต็มที่เต็มฐาน 
ความกังวานจึงแสดงตัวออกมาไมไดเต็มที่เต็มฐาน 
 ความกังวานของจิตที่บริสุทธ์ิ แหง “สอุปาทิเสสนิพพาน” น้ี กังวานทั่วแดน
โลกธาตุ หาที่กําหนดกฎเกณฑ หาขอบเขตบริเวณมิได เพราะไมมีสมมุติอันใดที่จะมา
กีดก้ันธรรมชาติน้ี ทานจึงวา “ธรรมเหนือโลก” เหนือขอบเหนือเขตของสมมุติใดๆ 
ทั้งสิ้น คือใจที่บริสุทธิ์นี้แล 
 จากนั้นก็กลายเปน “ธรรมที่บริสุทธ์ิ” ขึ้นมา จะพูดวา “ธรรมที่บริสุทธ์ิ” ก็ได 
“ใจที่บริสุทธ์ิ” ก็ไดไมมีอะไรแยงกัน สิ่งที่มาแยงกันก็ไดแกสมมุติ ไดแกกิเลสเทานั้นที่
มาแยง มากลบมาลบหรือมาเปนขาศึกกัน เมื่อขาศึกหมดแลวก็ไมมีอะไรแยง จะวา
อะไรก็วาได ไมวาก็ไมเปนปญหา อยูอยางอิสระอยางสบาย ไมมีเรื่องมีราว น่ีแหละทาน
เรียกวา “มหาสมบัติ” 
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 นิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกัน จงพยายามขุดคนข้ึนมาใหได มีอยู
กับธรรมชาติที่รูๆ ดวยกันทุกคน ส่ิงที่ปกปดกําบังนี้เปนส่ิงที่แกไขได ดวยความ
พากเพียรตามหลักธรรมท่ีทานสอนไว จงนําไปพินิจพิจารณาแลวฟตตัวเขาโดยลําดับ 
สิ่งที่เรามุงหวังมาเปนเวลานาน จะปรากฏขึ้นในจุดแหงความรูนี้แหงเดียวเทานั้น ไมมีที่
อื่นใดเปนที่แสดงออกแหงความบริสุทธิ์หรือธรรมบริสุทธิ ์

จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี้ 





ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๓๒๐

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙

สร้างเรือนสามชั้นให้จิต
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

สรางเรือนสามชั้นใหจิต 
 

 การฝกหัดอบรมในเบ้ืองตน ก็ไมผิดอะไรกับเราไปดูตนไมที่จะนํามาทําบาน
ปลูกเรือน ไมท้ังตนเมื่อไปดูแลวมันออนใจพิกลบอกไมถูก อะไรที่จะสามารถนําไปทํา
เปนบานเรือนได มองดูเห็นแตไมทั้งตน เต็มไปดวยเปลือกกระพี้ ก่ิงกานสาขา ดอกใบ 
เต็มไปหมด ซึ่งลวนแตส่ิงท่ีไมตองการทั้งน้ัน ที่มองไปเห็นนั้น สิ่งที่ตองการมองไมเห็น
เลย คือแกนที่เปนเน้ือแท ซึ่งสมควรจะมาทําเปนบานเปนเรือนได มันอยูภายในลึก ๆ 
โนน มองไมเห็นดวยตาเน้ือน้ีเลย มันมีตั้งแตเปลือกแตลําตน มองขึ้นไปขางบนก็มีแต
กิ่งกานสาขาใบดอกเต็มไปหมด แลวทําไมจะไมออนใจ และไมที่จะปลูกบานปลูกเรือน
ใหสําเร็จโดยสมบูรณน้ัน ตองมีจํานวนมากดวย ไมตนเล็ก ๆ จะมาทําบานทําเรือน นํา
มาเล่ือยมาแปรรูปเปนตาง ๆ ใหไดหลาย ๆ แผน หลาย ๆ ชิ้น ก็เปนบานเปนเรือนที่
เหมาะสมไปไมได จะตองหาไมตนใหญ ๆ เนื้อแข็ง ซึ่งลําบากแกการทําไมยอยเลย ไป
มองเห็นตนไมแลวมันทําใหออนใจอยางบอกไมถูก มือเทาก็ออนปวกเปยกไปตาม ๆ 
กัน
 แตเมื่อรูวิธีที่จะทําแลว แมออนใจก็พอพยายามถูไถกันไปได ไมหดมือท่ือใจอยู
ทาเดียว เม่ือตัดโคนลงมาแลวก็ตองเล่ือย ตองมีแบบมีฉบับ การตัดการโคนการเล่ือย
อะไร ตองมีแบบมีฉบับมีหลักเกณฑ ตองมีวิชาเก่ียวกับงานนั้น ๆ จึงจะทําได มิฉะนั้น
ไมก็เสียหมด ผลจะพึงไดก็ไมปรากฏเทาที่ควรจะมี 
 น่ีการประพฤติปฏิบัติธรรมทางดานจิตใจ ในเบื้องตนที่เรายังไมเคยทําเลย มันก็
ตองมีออนใจดวยกัน ดีไมดีจะนั่งภาวนาแค ๕ นาที ๑๐ นาที ใจน้ันราวกับจะถูกเขานํา
ไปฆา ทําใหออนเปยกไปหมด พอทราบไดจากทานสั่งสอนเรื่องการภาวนาเปนงานยาก
เทานั้น ใจเริ่มจะช็อกไปเสียแลวเพราะกลัวมาก ดีไมดีหาเรื่องปวดหนักปวดเบามาชวย
ชีวิตไว ไมงั้นจะไปเสียใหไดกอนความเจ็บไขไดปวยจะมาถึงตัวเสียอีก 
 “โนน ! ฟงซิ มนุษยขี้แย กลัวกิเลสจะขยี้เอา ! เพียงทานเอาเรื่องภาวนามาสอน
วา เปนงานสําคัญยิ่งกวางานอื่นใดเทานั้น ผูฟงจะสลบไสลไปตามกัน !” 
 ประการหน่ึงพระกรรมฐานทานมักจะสอนเรื่องภาวนา ตามที่ทานเคยทํามา
เพียงเริ่มตนวา “ในบรรดางานของพระพุทธศาสนา งานภาวนาเปนงานสําคัญ และเปน
งานที่ทํายากกวางานอ่ืน ๆ บรรดาที่เปนกุศลดวยกัน จะวาหนักก็หนักไมยอย ตองใช
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

สรางเรือนสามชั้นใหจิต 
 

 การฝกหัดอบรมในเบ้ืองตน ก็ไมผิดอะไรกับเราไปดูตนไมที่จะนํามาทําบาน
ปลูกเรือน ไมทั้งตนเมื่อไปดูแลวมันออนใจพิกลบอกไมถูก อะไรที่จะสามารถนําไปทํา
เปนบานเรือนได มองดูเห็นแตไมทั้งตน เต็มไปดวยเปลือกกระพี้ ก่ิงกานสาขา ดอกใบ 
เต็มไปหมด ซึ่งลวนแตส่ิงท่ีไมตองการทั้งน้ัน ที่มองไปเห็นนั้น สิ่งที่ตองการมองไมเห็น
เลย คือแกนที่เปนเน้ือแท ซึ่งสมควรจะมาทําเปนบานเปนเรือนได มันอยูภายในลึก ๆ 
โนน มองไมเห็นดวยตาเน้ือน้ีเลย มันมีตั้งแตเปลือกแตลําตน มองข้ึนไปขางบนก็มีแต
กิ่งกานสาขาใบดอกเต็มไปหมด แลวทําไมจะไมออนใจ และไมที่จะปลูกบานปลูกเรือน
ใหสําเร็จโดยสมบูรณน้ัน ตองมีจํานวนมากดวย ไมตนเล็ก ๆ จะมาทําบานทําเรือน นํา
มาเล่ือยมาแปรรูปเปนตาง ๆ ใหไดหลาย ๆ แผน หลาย ๆ ชิ้น ก็เปนบานเปนเรือนที่
เหมาะสมไปไมได จะตองหาไมตนใหญ ๆ เนื้อแข็ง ซึ่งลําบากแกการทําไมยอยเลย ไป
มองเห็นตนไมแลวมันทําใหออนใจอยางบอกไมถูก มือเทาก็ออนปวกเปยกไปตาม ๆ 
กัน
 แตเมื่อรูวิธีที่จะทําแลว แมออนใจก็พอพยายามถูไถกันไปได ไมหดมือท่ือใจอยู
ทาเดียว เมื่อตัดโคนลงมาแลวก็ตองเล่ือย ตองมีแบบมีฉบับ การตัดการโคนการเล่ือย
อะไร ตองมีแบบมีฉบับมีหลักเกณฑ ตองมีวิชาเก่ียวกับงานนั้น ๆ จึงจะทําได มิฉะนั้น
ไมก็เสียหมด ผลจะพึงไดก็ไมปรากฏเทาที่ควรจะมี 
 น่ีการประพฤติปฏิบัติธรรมทางดานจิตใจ ในเบื้องตนที่เรายังไมเคยทําเลย มันก็
ตองมีออนใจดวยกัน ดีไมดีจะนั่งภาวนาแค ๕ นาที ๑๐ นาที ใจน้ันราวกับจะถูกเขานํา
ไปฆา ทําใหออนเปยกไปหมด พอทราบไดจากทานสั่งสอนเรื่องการภาวนาเปนงานยาก
เทานั้น ใจเริ่มจะช็อกไปเสียแลวเพราะกลัวมาก ดีไมดีหาเรื่องปวดหนักปวดเบามาชวย
ชีวิตไว ไมงั้นจะไปเสียใหไดกอนความเจ็บไขไดปวยจะมาถึงตัวเสียอีก 
 “โนน ! ฟงซิ มนุษยขี้แย กลัวกิเลสจะขยี้เอา ! เพียงทานเอาเรื่องภาวนามาสอน
วา เปนงานสําคัญยิ่งกวางานอื่นใดเทานั้น ผูฟงจะสลบไสลไปตามกัน !” 
 ประการหน่ึงพระกรรมฐานทานมักจะสอนเรื่องภาวนา ตามท่ีทานเคยทํามา
เพียงเริ่มตนวา “ในบรรดางานของพระพุทธศาสนา งานภาวนาเปนงานสําคัญ และเปน
งานที่ทํายากกวางานอ่ืน ๆ บรรดาที่เปนกุศลดวยกัน จะวาหนักก็หนักไมยอย ตองใช

ภาค ๒ “เรา กับ จิต’’
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ความละเอียดลออ ตองใชความอดทนความจริง ๆ จัง ๆ ถึงจะไดผลเปนลําดับไป และ
ไดผลเปนที่พึงใจ”  
 ผูฟงทั้งหลายเพียงไดยินวา ภาวนาลําบากอยางนั้นอยางนี้บาง ตัวเองยังไมเคย
ทํา มันคิดลําบากไวกอนแลววาเปนทุกขมาก ทรมานมากเกินไปรางกายตองแย เห็นจะ
สูไมไหว ไมทําดีกวา น่ัน ! เห็นไหม ทําใหคิดทุกขคิดยากคิดลําบาก ทอถอยออนแอ
ภายในใจ เลยทําใหใจออนไปหมด น่ัน!มันจึงเหมือนกับเราไปดูตนไมใหญ ๆ ที่จะเอา
มาปลูกบานทั้งหลังนั่นแหละ ! 
 จะทําอยางไรไมทั้งตนนี่ จะทําจะแปรรูปเปนบานเรือน?ควรคิดยอนตัดกระแส
ของความออนแอเสียบางวา ศาลาโรงธรรมสวนะที่เราน่ังอยูเวลาน้ี มีแตไมทั้งตนกันทั้ง
นั้นแหละ เขานํามาแปรสภาพเปนกระดานพื้น กระดานฝา เปนขื่อ เปนแป เปนตง เปน
จันทัน เปนอะไรลวนแตความฉลาดของชางเขา จนสําเร็จโดยสมบูรณขึ้นมาเพราะความ
อุตสาหพยายาม และความฉลาดสามารถของเขา 
 การบําเพ็ญจิตใจก็เหมือนกัน ตองอาศัยความอุตสาหพยายามความอดความ
ทนเชนเดียวกัน ทานสอนวิธีการ เชน ทานสอนใหทําอยางนั้น ใหทําอยางน้ี และบอก
วิธีภาวนา หรือวิธีเดินจงกรม วิธีน่ังสมาธิ ใหทําจิตอยางนั้น ๆ เปนวิธีการสอนของทาน
 เราซึ่งไมเคยทําเลยมักเปนทุกขกอนแลว จิตใจออนไปหมดไมมีกําลังที่จะทําเลย 
แตถาความมุงหมาย ความพอใจ อยากไดบานไดเรือนหลังสวย ๆ งาม ๆ แนนหนามั่น
คงสงาผาเผย เปนที่ปลอดภัยไรทุกขโดยประการทั้งปวงแลว ก็ไมเห็นยากอะไรนี่ ! 
 บานทั้งหลังโลกเขาสรางกันได ทําไมเราจะสรางไมได เขาเอาอะไรมาสราง เขา
สรางดวยวิธีใด เราก็คน ๆ หน่ึง ทําไมจะปลูกบานหลังหน่ึงดวยไมเหลาน้ีไมไดละ !
เพียงมีมานะเปนแรงดันเทานั้น มันก็ทําไดดวยกัน นี่ก็เชนเดียวกัน ! 
 ทานผูมีบานมีเรือนหลังสงาผาเผยใหญโตรโหฐาน ปรากฏแกสายตาอยางเดน
ชัดเต็มบานเต็มเมือง มองไปทางไหนก็เห็นอยูรอบทิศ ก็เพราะความมานะเปนสําคัญ 
 ทานผูยังมวลสัตวใหกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ และอยูในสังคมมนุษยเวลานี้ ก็
ไดแกจอมปราชญท้ังหลาย มีพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกทั้งหลาย ที่สรางบาน
สรางเรือนใจอันแนนหนาม่ันคง และยอดเยี่ยมกวาบานเรือนทั้งหลาย ทานทําวิธีใด? 
จึงสามารถฉลาดรูเหนือโลกทั้งสาม ที่บรรดาสัตวทุกช้ันติดของอยู ? ผลก็ประเสริฐ
เลิศโลกจนปรากฏชื่อลือนามสะเทือนทั่วไตรภพ ประกาศสอนธรรมดวยวิธีการตาง ๆ 
ใหสัตวโลกไดทราบเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 
 เราก็เปนคน ๆ หนึ่ง ซึ่งมุงหวังตอความสุขความเจริญ เฉพาะอยางยิ่งความสุข
ความเจริญทางจิตใจ ถาจะเดินแบบศิษยมีครูละก็ ทานทําอยางไรเราก็พยายามทําอยาง
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น้ัน จะยากลําบากแคไหนก็จําตองทนสู เพื่อความดีที่รอรับผูมีความพากเพียรไมลดละ
ทอถอยอยูแลวตลอดเวลา 
 จิตทั้งดวงมันก็เหมือนไมทั้งตน ก็ทราบอยูแลว เพราะเต็มไปดวยรากแกวราก
ฝอย กิ่งกานสาขาของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ทั้งน้ัน จะปอกเอางาย ๆ เหมือนปอก
กลวยไดอยางไร เพราะภายในจิตมีแตอันเดียว คืออวิชชาตัณหาหุมหอเต็มไปหมด ตัว
จิตจริง ๆ มองไมเห็นเลย น่ัน ! รูไหมวาจิตเรานะมันเต็มไปดวยส่ิงเหลานี้ทั้งน้ัน เน้ือ
แทของจิตแทน้ันจนมองไมเห็น มีแตเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะไมรูก่ีชั้น และหุมหอมาก่ี
กัปก่ีกัลปแลว ! จิตที่ถูกหุมหอปดบังหมดหรือไมหมด พอกําหนดจิตลงไปก็ไปเจอกับ
จอมกษัตริย คือ “วัฎจักร”เจอแตวัฏจักรมันก็ตองออนใจคนเรา ! เพราะความมืดตื้อก็
คือเรื่องของกิเลส ความไมรูประสีประสาอะไรเลยมันก็เปนเรื่องของกิเลส จึงมองหาทิศ
ทางที่จะเปนสารคุณพอเปนเครื่องดูดดื่มจิตใจไมเห็น เห็นแตความมืดมนทั้งนั้น ทําให
เกิดความทอแทออนแอภายในใจ การเรียนปฏิบัติเบื้องตนเปนเชนนั้น ไมวาใครยอมจะ
เปนไปทํานองเดียวกัน 
 พระพุทธเจาก็ตาม พระสาวกก็ตาม พวกเรา ๆ ทาน ๆ หรือครูอาจารยทั้งหลาย
ท่ีเคยใหการอบรมส่ังสอนเรามาโดยลําดับจนกระทั่งปจจุบันน้ีก็ตาม ทานก็เคยเปนเชน
เดียวกับพวกเรานั้นแล แตเพราะความพยายามเปนสําคัญ เมื่อไดรับการศึกษาเลาเรียน
หรือไดรับอุบายตาง ๆ จากครูอาจารย และนําวิธีการน้ัน ๆ ไปปฏิบัติ ดวยความเพียร
ของตน สติปญญาทานแนะวิธีอยางไรก็พยายามดําเนินตาม และพยายามบังคับจิตใจไป
ตามรองรอยแหงธรรม ถามันคิดปรุงแตกแขนงออกไป ดวยอํานาจของกิเลสบังคับให
แตกไปทางใดบาง คิดปรุงไปทางใดบาง ตองพยายามหักหาม และฉุดลากเขามาดวย
สติ พยายามหาอุบายเหน่ียวรั้งมาดวยสติปญญา อยาออนขอตามใจที่กําลังเปนนักโทษ 
พอแหกคุกคือความควบคุมของสติปญญาออกได จะไปเที่ยวขโมยเขาอีก! 
 เบ้ืองตนแหงการปฏิบัติเปนอยางน้ัน ตองบังคับกันอยางเขมงวดกวดขัน ตั้งทา
ตั้งทางเหมือนจะเอาเปนเอาตายกันจริง ๆ กับภารภาวนาเพียงอยางเดียว การ
ภาวนาทานถือวาเปนความดี แตในขณะที่เราทําเหมือนจะเอาเขาตะแลงแกง ถูกฆาถูก
สังหารอยางน้ันแหละ มันฝดมันเคืองมันอะไรบอกไมถูก ใครโดนเขาก็รูเอง เรื่องรวม
อยูในนั้นหมด
 ทีน้ีเม่ือใจที่เต็มไปดวยกิเลส ถูกการบังคับบัญชาซักฟอกอยูเสมอ ก็เหมือนกับ
ไดถูกฉุดลากขึ้นมาจากโคลนจากตม แลวชะลางดวยนํ้าสะอาด คือสติปญญาน่ันแล ใจ
เมื่อถูกฝกทรมานอยางเอาจริงเอาจัง ก็คอยปรากฏผลคือความสงบความเย็นใจขึ้นมา 
ความสงบกับความเย็น กับความสบาย อยูดวยกันนั่นแหละ 
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 ถาใจสงบก็สบาย ความสบายนั้นเกิดขึ้นจาการฝกอบรม การบังคับบัญชาเกิดขึ้น
จากการทรมานดวยสติปญญา หักหามไมใหจิตคิดเพนพานไปเที่ยวส่ังสมกิเลสอันเปน
ยาพิษ เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ตัดทางเดินของกิเลสดวยสติปญญา หักหามไมใหคิดปรุง
ไปในอารมณตาง ๆ ในขณะที่ตองการความสงบแกจิตใจ เมื่อทําถูกวิธี จิตก็เริ่มปรากฏ
เปนความสงบ สงบมากขึ้น สงบละเอียดลออขึ้นเรื่อย ๆ ทีนี้เรียกวา “พอมีตนทุน” 
เพื่อเปนกําลังใจแสวงธรรมตอไป เหมือนกับเขาเริ่มตัดไม พอตัดเขาไปก็จะเริ่มเห็น
แกนของมัน ย่ิงเล่ือยออกมาเปนแผน ๆ เปนตัวไมชนิดตาง ๆ ย่ิงไดเห็นชัดวาเปนไม
เนื้ออยางใดบาง ดีอยางใด ปลอดหรือไมปลอด เนื้อบริสุทธิ์ดีอยางใดบาง ทราบไปโดย
ตลอด 
 จิต เมื่อมีความสงบเย็นก็ยอมเห็นจิตของตัว ซึ่งทรงตัวอยูดวยความสงบสุข ไม
มีอารมณตาง ๆ เขามากอกวน ความไมมีอารมณเขามายุแหยกอกวนน้ีเปนความสงบ 
และเปนความสุข น่ีคือคุณคาของจิตที่เกิดความสงบ แสดงคุณคาใหเราเห็น ในขณะ
เดียวกันก็ไดเห็นทั้งโทษที่จิตเกิดความฟุงซานวุนวาย ตั้งแตเริ่มแรกปฏิบัติหรือกอน
ปฏิบัติ ก็สามารถประมวลเขามาเห็นโทษในเวลาที่จิตสงบได ไมเชนน้ันเราก็มองเห็น
โทษในสิ่งที่เปนคูกันไมได ถาไมมีความสงบเปนเครือ่งยืนยันเลย 
 เมื่อจิตมีความสงบ ความสงบนี้จะเปนเครื่องเทียบเคียงกับความไมสงบ คือ
ความสงบมีผลดีอยางไร ความไมสงบมีผลรายอยางไร ก็เห็นไดอยางชัดเจน จง
พยายามบุกเบิกจิตใจใหกาวหนาไปโดยลําดับ หรือพยายามคุยเขี่ยสิ่งที่เปนภัยตอจิตใจ
ดวยปญญา และชําระสะสางมันออกดวยความไมนอนใจ 
 จิตก็มีความสงบแนวแนและละเอียดลงไป ตามประโยคพยายามของผูบําเพ็ญ 
ที่จะเรียกวา “สมาธิหรือไมสมาธิ” น้ัน มันเปนเพียงชื่อของภูมิจิตภูมิธรรมประจําจิต
เทาน้ัน ขอสําคัญขอใหเปนความปรากฏภายในใจที่เรียกวา “สนฺทิฏฐิโก” เห็นเอง
สําหรับผูปฏิบัติเถอะ
 ความสุขความสบายหรือความอัศจรรยอะไร จะเปนส่ิงที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงท่ี
ถูกชําระซักฟอกอยูสมํ่าเสมอน้ีแล ไมมีที่อ่ืนเปนที่ปรากฏความแปลกประหลาดและ
อัศจรรยใด ๆ นอกไปจากจิตที่กําลังฝกอบรมอยูในเวลานี้ เมื่อจิตไดเริ่มเห็นความ
แปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นมาในตัวแลว ความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาห
พยายามน้ันยอมเปนมาเอง ทุกขยากลําบากแคไหนก็ไมยอมลดละ ไมยอมถอยหลัง 
เดินหนาไปเรื่อย ๆ ดวยความเพียร ทีน้ีก็พอทราบการเขาการออกของจิต การคดิผิด
คิดถูกของจิต การกาวเดินของจิต เดินผิดเดินถูกอยางไรบางก็พอทราบได เพราะมีสต ิ
ปญญา เปนเครื่องระวังรักษา แตกอนไมมีเลย มีแตกิเลสที่คอยขย้ีขยําเสียแหลก
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หมด ถาหากจิตน้ีเปนเหมือนส่ิงทั้งหลายแลวไมมีอะไรเหลือเลย ยังจะเลยเปนผุยผงไป
เสียอีก อาจเรียกวา “เปนอากาศธาตุไปหมด ” 
 แตนี่ไมเปน เพราะจิตคงทนตอทุกสิ่งทุกอยาง จะทุกขจะยากลําบากแคไหน ก็
รับทราบอยูโดยปกติของตน ไมมีความฉิบหายทลายไปดังวัตถุอ่ืน ๆ เมื่อไดรับการซัก
ฟอกดวยการเหลียวแล ความสวางภายในตัวก็ปรากฏข้ึนและเริ่มฉายแสงออกมา 
เพราะแตกอนถูกส่ิงปดบัง อันเปนส่ิงสกปรกโสมม เปนส่ิงมืดดําปดบังไว ตอมาคอย
กระจายออกไปดวยความเพียร เชนเดียวกับกอนเมฆดํา ๆ ที่จางออกไป ก็มองเห็นแสง
สวางแหงพระอาทิตยฉะน้ัน! จิตใจก็เริ่มมีความสวางไสวข้ึนมา นั่งอยูที่ไหนก็สบาย
ทํางานอะไรอยูก็สบาย ทําใหเพลินลืมเวล่ําเวลา ใจดํารงตนอยูดวยธรรม คือความสงบ
สุขในอิริยาบถตาง ๆ คิดยอนหลังไปถึงการภาวนาในขั้นเริ่มแรกก็อดขําตัวเองไมได 
เพราะลมลุกคลุกคลานเหมือนเด็กกําลังฝกหัดเดิน คิดในวงปจจุบันก็ทําใหเพลิน คิด
ไปขางหนาก็ทําใหเพลิน และกระหยิ่มตอการขยับตัวขึ้นดวยความเพียรไปเรื่อย ๆ เลย
ทําใหเพลินทั้งในธรรมที่กําลังเปนอยู และธรรมวิมุตติหลุดพนในวันขางหนา
 ความสงบความสบาย ความแปลกประหลาดความอัศจรรย คอยเริ่มปรากฏขึ้น
ตามข้ันแหงความสงบมากนอย หรือละเอียดขึ้นไปเปนลําดับ ๆ น่ีทานใหชื่อวา 
“สมาธิ”คือ มีความแนวแนความมั่นคงอยูภายในจิต จิตไมคอยโอนเอนเหมือนแต
กอน เพราะมีหลักมีเรือนใจเปนที่อยูอาศัย เนื่องจากความพยายามสรางเรือนธรรม
ใหจิต
 เรือนช้ันน้ีเปนขั้นสมาธิ สงบเย็น ใจสบาย พอมีจิตมีความสบายเราก็เริ่มเห็น
คุณคาของจิต ตั้งแตจิตเริ่มสบายเปนลําดับมา เหมือนกับเรามีทรัพยสมบัติอยูภายใน
ตัวเรา ไปไหนก็ไมคอยมีวิตกกังวลวาจะอดอยากขาดแคลน เพราะทรัพยสมบัติเปน
เครื่องสนองมีอยูกับตัวแลว จิตใจเมื่อเห็นคุณสมบัติขึ้นภายในตัว เกิดความสงบเย็นใจ
ประจําใจอยูแลว คนเรายอมมีความสบาย จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็ไมวาวุนขุนมัว ไม
วาเหว มีความเย็นสบายอยูดวย “สมาธิธรรม ”น่ีเปนข้ันของสมาธิ เปนเรือนช้ันหน่ึง 
 ข้ันตอไป ก็คือ “ข้ันปญญา ” พยายามฝกหัดคิดคน ตามธาตุตามขันธ ตาม
อายตนะทั้งภายในภายนอก ตามโอกาสและความถนัดใจเรื่อย ๆ ซึ่งเปนหลักธรรมชาติ
ที่ทานสอนไวโดยถูกตองแลว เปนทางเดินของพระพุทธเจา เปนทางเดินพระอริยเจาทั้ง
หลายที่ทานเคยผานไปแลว ทานเคยเดินไปแลวเปนความถูกตอง จึงนํามาสอนพวกเรา
วา “นี้คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แหงธาตุ ขันธ อายตนะ และส่ิงท้ังหลายในสากล
โลกธาตุน้ี เปนทางเดินเพื่อพระนิพพาน เพื่อความหลุดพนเปนลําดับ ๆ”
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 ธรรมใดที่เปนความสนิทภายในใจ ถูกตองกับจริตนิสัย เรามีความสนิทกับธรรม
ใดในธรรมทั้งสามประเภทนี้เปน “อนิจฺจํ ” ก็ตาม เปน “ทุกฺขํ” ก็ตาม เปน “อนตฺตา”
ก็ตาม เรามีความชอบกับอาการใดใน “อาการ ๓๒” หรือกับธาตุใดในธาตุทั้งส่ีนี้ หรือ
กับอายตนะใดในบรรดาอายตนะที่มีอยูในตัวเรา คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ตลอดถึงใจ 
เราจะพิจารณาอายตนะใด อาการใดของรางกาย หรือธาตุใดของธาตุทั้งส่ีนี้ ยอมเปน
ทางเดินเพื่อความรูแจงเห็นจริงดวยกัน เพราะเปน “สัจธรรม”ดวยกัน ถาเปน “ไตร
ลักษณ ”ก็เปนไตรลักษณดวยกัน เปน “สติปฏฐานส่ี ” ดวยกัน ตามแตจริตของเราที่
ชอบจะพิจารณาหนักในอาการใด ในธาตุใดขันธใด จะเปนตนเหตุใหกระจายไปหมด
 ไมเพียงแตรูเพียงธาตุเดียวขันธเดียวน้ีเทานั้น ยังสามารถซึมซาบตลอดทั่วถึงไป
หมด ไมวาขันธใด ธาตุใด อายตนะใด เพราะเก่ียวเน่ืองกัน เปนแตเบ้ืองตนเราชอบใน
อาการใด ขันธใด ธาตุใด เราพิจารณาสิ่งนั้นกอน แลวก็ขยายงานออกไปดวยอํานาจของ
สติปญญา ที่มีความชํานาญและสามารถโดยลําดับ
 เหลานี้คืองานของเรา งานของผูปฏิบัติที่จะพิจารณาหรือดําเนินไปจนถึงจุดที่
หมาย เหมือนวากาวเดินไปเรื่อย ๆ ดวยหลักธรรม คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนสาย
ทางใหพาเดินไปดวยสติปญญา นี่ข้ันน้ีเปน “ข้ันปญญา ขั้นถอดถอน ” 
 ขั้นแรก  คือสมาธิ เปนขั้นที่ตะลอมกิเลสใหรวมตัวเขามาอยูภายในจิต ไมเที่ยว
เพนพานและกอกวน ขั้นนี้ใหจิตมีความสงบ พอจิตมีความสงบแลวก็มีกําลังควรแก
การพิจารณา ทานจึงไมใหนอนใจ
 “สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ”ปญญาที่สมาธิอบรมดี
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ”คือ สมาธิเปนเครื่องสนับสนุนปญญาไดดี แตไม
ใชมีสมาธิแลวจะเกิดเปนปญญาข้ึนมาเองโดยเจาของไมตองพิจารณา อยางนี้เปนไป
ไมได
 ตามหลักปฏิบัติแลวตองพิจารณา พิจารณาตรงไหน จุดใดอาการใด ใหมีความรู
สึกสัมผัสพันธ มีสติ มีความรับทราบ มีความจงใจอยูในจุดนั้น ในอาการนั้น ในธาตุนั้น 
หรือขันธ นั้น ๆ จึงชื่อวา “ปญญา ”เมื่อพิจารณาเขาใจแลว ปญญาจะคอยซึมซาบไปใน 
ขันธ และธาตุอ่ืน ๆ โดยลําดับลําดา เปนความเพลิดเพลินในการพิจารณา ไมใชจะ
พิจารณาดวยการบังคับเสมอไป เมื่อจิตไดเห็นคุณคาของการถอดถอนกิเลสดวยปญญา
มากนอยเพียงไร ยอมมีความดูดดื่มตองานของตนไปเองโดยลําดับ เพื่อถอดถอนกิเลส
ที่ยังมีอยู กระทั่งไมมีอันใดเหลืออยูภายในจิตใจน้ันเลย จิตยอมมีความเพลินเพราะมี
ตนทุน คือสมาธิไวแลว เปนความสุขสบาย 
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เวลาเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลาดวยการพินิจพิจารณาในแงธรรมตาง ๆ ดวยปญญา 
ก็ถอนจิตออกจากงานน้ันเขาสูสมาธิ คือความเย็นสบายน้ีเสีย ไมฟุงซานรําคาญ เพราะ
เรามีเรือนแหงความสงบอยูแลวภายในใจ จากน้ันก็พิจารณาตอไป การพิจารณาก็
เหมือนเขาทํางาน เมื่อเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาก็พักเสียที เชน รับประทานอาหาร พักผอน
นอนหลับใหสบาย 
 เวลาพักจิต เราไมตองหวงเปนกังวลกับงานพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น พักใหสบาย 
พอสบายแลวก็ทํางานพิจารณาอีก เวลาทํางานก็ไมตองไปกังวลกับการพัก เพราะไดพัก
มาแลว เวลาน้ีเปนเวลาทํางาน ขณะท่ีพักเพื่อความสงบของจิต ก็ตั้งหนาตั้งตาพัก จะ
พักดวยธรรมบทใดก็ได เชนกําหนด “พุทโธ ”หรือ อานาปานสติ ใหตั้งหนาตอจิตเพื่อ
ความสงบเทานั้น ไมตองไปยุงกับเรื่องปญญาใด ๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่ทําสมาธิเพื่อใหเขา
สูความสงบ พอออกจากความสงบท่ีจะกาวเขาสูทางดานปญญา ก็ใหมีหนาท่ีพิจารณา
ทางดานปญญาเทาน้ัน การหวงสมาธิเพื่อความสงบนั้นไมตองกังวล เพราะขัดแยงกับ
งานที่กําลังทํา นั้นคืองานของปญญา 
 การทํางานตองมีการคิดการปรุง การตรึกตรอง พินิจพิจารณาในส่ิงตาง ๆ เพื่อ
ความรูแจงเห็นจริงในส่ิงที่ตนยังไมรูไมเขาใจ ซ่ึงกําลังติดพันกันอยูใหแจงดวยปญญา 
เวลาทํางานตองทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ไตรตรองดูจนเห็นแจง เห็นจริง 
 เอา ธาตุขันธ ขันธใดถนัดกับจิต รูปขันธแยกดูใหดี มันมีแตกองเน้ือ กองหนัง 
กองกระดูกทั้งนั้น ปาชาผีดิบเปนอยางนี้หมดทั้งโลก เรามาถือทําไม? ไมอายความจริง
บางหรือ การถือวาเปนเรา เปนของเรานะ น่ีคือวิธีการสอนเราสอนอยางน้ี ดูซิ เราไป
เย่ียมปาชา ปาชาภายนอกคอยยังชั่ว แตปาชาภายในตัวเราน้ีเต็มไปดวยของปฏิกูล
โสโครก สัตวตายเกาตายใหมใกลไกลมารวมอยูที่น่ี นาอิดหนาระอาใจย่ิงกวาปาชาน้ัน
มากมาย ทําไมถือวาน้ีเปนเรา นี้เปนของเรา ไมละอายกฎธรรมชาติบางหรือ คือความ
จริงทั้งหลายเขาไมไดเปนอะไรกับใครนี่ เขาไมรับทราบรับรูอะไรจากใคร แตทําไมเรา
จึงไปยอมตนตอเขาจนลืมตัว แลวก็โกยทุกขมาใหตัวเองอยางมาก หนักย่ิงกวาภูเขาทั้ง
ลูก เปนทุกขยิ่งกวาสิ่งใดในโลก
 การพิจารณาอยางน้ี ก็พิจารณาเพื่อแกความหลงของเรานั้นแล ไมใชพิจารณา
เพื่อจะเอาธาตุเอาขันธ เอารูป เอาอายตนะ เหลาน้ีมาเปนตนเปนของตน เขามีความ
จริงอยูอยางไรก็พิจารณาเพื่อใหถึงความจริงน้ัน ๆ จะไดถึงความจริงของจิต จะไดถึง
ความจริงของสติของปญญาอยางชัดเจนทั้งสองฝาย คือฝายเปาหมายแหงการพิจารณา
และฝายผูพิจารณา ตลอดถึงสติปญญา อันเปนความจริงแตละอยางในองคมรรค การ
พิจารณาจึงไมไดหมายจะเอาสิ่งนั้น ๆ เชน เราพิจารณารูป ก็ไมไดหมายจะเอารูป เอา
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เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตพิจารณาใหรูเรื่องของรูป ธาตุ ขันธ น้ีอยางชัดเจน
ตามความจริงของมัน การพิจารณา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เชนเดียวกัน
เพราะจิตเปนผูลุมหลง จิตเปนผูสําคัญมั่นหมาย จึงตองแกความสําคัญมั่นหมายของ
ตนดวยสติปญญาใหเขาใจชัดเจนโดยลําดับ 
 อยาสําคัญตนวา เคยพิจารณาหลายครั้งหลายหนแลว แมวันหน่ึงเวลาหน่ึงจะ
พิจารณาตั้งหลายครั้งหลายหนไมสําคัญ ! สําคัญที่ความเขาใจจนปลอยวางได หากรูสึก
ออนเพลียก็เขาพักจิตพักกายเปนกาลเปนเวลา ดังที่เคยอธิบายมาแลว พักในความสงบ 
นอมจิตเขามาสูความสงบแลวพักเสีย หรือพักผอนนอนหลับเสีย เพื่อบรรเทาความ
เหน็ดเหน่ือย จากน้ันก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณามาแลว ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ไมหยุดไมถอย
จนเปนที่เขาใจ เมื่อเขาใจแลวจิตก็ปลอยเอง เพราะเราพิจารณาเพื่อความเขาใจเพื่อ
ความปลอยวาง ไมใชเพื่อความยึดถือ
 ถึงจะยากจะลําบากอยางไรก็ตาม เมื่อไดดําเนินจิตกาวเขามาถึงขั้นนี้แลว จะเปน
ขั้นที่มีความเพลิดเพลินตอทั้งเหตุทั้งผลที่ไดรับมาแลว และผลที่จะพึงไดรับในกาลตอ
ไปดวยการประพฤติปฏิบัติ และเปนผูเขาใจในงาน ถาเปนไมก็กําลังเล่ือย กําลังไสกบ
ลบเหลี่ยมของมันอยางเพลิดเพลิน เพราะเขาใจวิธีทุกอยางแลว ไมก็เริ่มตกออกมาเปน
แผน ๆ ไมขาดวรรคขาดตอน กระดานจะเอาประเภทไหน เล่ือยออกมาเปนชิ้นเปนอัน
เห็นอยางชัดเจน ควรจะไสกบลบเหล่ียมก็ไสลงไป ควรจะเจาะจะส่ิว ก็เจาะลงไปส่ิวลง
ไป ตามความฉลาดของชางที่ตองการอยางใด
 ความฉลาดของผูปฏิบัติ ที่จะแยกแยะธาตุขันธใหเปนอะไรตามความจริงของ
มัน ก็แยกแยะกันดวยอํานาจของสติปญญาไมลดละทอถอย จนสามารถถอดถอนตน
ออกได เชน จากรูป เปนตน ถาพิจารณาลงไปจนเห็นชัดเจนแลวตามความจริงของมัน 
จิตจะทนไปยึดมั่นถือมั่นอยูไมได บังคับใหยึดก็ยึดไมได ตองถอนตัวออกมาทันที 
เพราะความรูจริงเห็นจริง ถือเอาความรูจริงเห็นจริงเปนสําคัญ ถือเอาความรูรอบเปน
สําคัญ ไมไดถือเอาความจําไดมาทําลายความจริง
 ที่อธิบายมานี้มีอยูในที่ใด ก็มีอยูในตัวของเราดวยกันทั้งนั้น รูปกายเจ็บปวดตรง
ไหนก็กายเรา เปนทุกขที่เรา สะเทือนเราใหเปนทุกข ไมสะเทือนที่อื่น มันอยูที่นี่ เพราะ
ฉะน้ันจึงตองพิจารณาที่ตรงน้ี เพราะน้ีเปนบอแหงเรื่องที่เกิดขึ้นมากระทบกระเทือนใจ 
สิ่งภายนอกยังไกลแสนไกล ส่ิงน้ีกระทบเราอยูตลอดเวลา จึงตองพิจารณา พิจารณาให
เห็นชัดโดยสม่ําเสมอ อยาไดเหลิง ! อยาหลงกลมายาของส่ิงเหลานี้ เดี๋ยวแสดงอยาง
นั้นขึ้นมา เดี๋ยวแสดงอยางนี้ขึ้นมา ใหเราหลงและลมไปตามเสียยังไมกี่ยกกี่น้ํา “มวยลื้อ 



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๓๒๘

 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๘๔ 

๒๘๔

มีแตชื่อ ไมมีฝมือ น่ี ”ถาปญญาไมทันก็หลง หลงไปยึดไปถือ หลงสําคัญวาตนเปนน้ัน
ตนเปนนี้ เขาไปไมหยุดหยอน
 ขณะใดที่หลงที่เผลอตัว ขณะน้ันแลที่กิเลสไดทาแลว เราจะแพแลวถาแกไมทัน 
ตองพยายามแกใหทัน การพิจารณาของปญญาพิจารณาอยางน้ี กายก็พิจารณาใหเห็น
ตามความจริงอยางน้ี เวทนาไมเกิดจากไหนละ เกิดจากกายนั่นแหละ อาศัยกายเปนที่
เกิด แมจะไมรูเรื่องกันก็ตาม เวทนาเปนเวทนา ไมรับรูกับจิตกับกายก็ตาม กายเปน
กาย ไมรับรูกับจิตกับเวทนาก็ตาม แตมันเก่ียวเน่ืองกันอยู จิตเปนผูรับรูสิ่งเหลาน้ี 
และหลงยึดถือสิ่งเหลานี้ จึงตองพิจารณาใหเขาใจเพื่อปลอยวาง 
 ถาจิตไมฉลาด จิตโงเขลาเบาปญญา ก็ตองไปยึดเอาทั้งสองน้ีเขามาเปนไฟเผา
ตัวอีก จึงตองใชปญญาพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความเปนจริงของกาย ของเวทนา 
ของจิต ใหชัดเจนลงไป การพิจารณาธรรมขั้นน้ีเพลิน เพลินมากทีเดียว นี่เปนขั้น
ธรรมดาที่เรียกวาเพลิน เปนขั้นราบรื่น ขั้นสม่ําเสมอ เปนความเพลิน! 
 เอา ! ทีนี้ขั้นที่จนตรอกจนมุมคืออะไร ? ขั้นที่ทุกขเวทนาเกิดมาก ๆ นี้
แหละเปนขั้นหัวเลี้ยวหัวตอ ขั้นที่เอาจริงเอาจังทีเดียว ถาเปนแชมเปยนก็เข็มขัดแชมป
จะหลุดถาไมเกงจริง ทําอยางไรจะใหเข็มขัดมั่นคงอยูตัวได ไดชัยชนะ ตองใชปญญา
อยางเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดทีเดียว เราเปนนักตอสูไมยอมถอย นอกจากลมหายใจขาดดิ้น
สิ้นใจไปเสียเทานั้นถึงจะถอย ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย เราตองคิดถึงเวลาตายเปนสําคัญ
ยิ่งกวานี้ ขณะที่เปนอยูเวลานี้ยังไมไดตาย ขณะที่จะตายมันหนักยิ่งกวานี้ จนทนไมไดถึง
ขั้นตาย !
 เพียงเทานี้เราจะพิจารณาไมไดหรือ เหตุใดเราจะพิจารณาไดในเวลาเวทนาหนัก
ขนาดตาย เพียงทุกขเวทนาเทาน้ีเราสูไมได ถึงขนาดตายเราจะสูไดอยางไร เพียงเทาน้ี
เรารู เทาไมได ถึงขั้นตายเราจะรูเทาไดอยางไร นํามาเทียบเคียง พิจารณาเขาไป 
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะน้ีกับทุกขเวทนาในขั้นตาย มันเปนเวทนาอันเดียวกัน ซึ่งจะ
ตองพิจารณาดวยปญญาอยางแหลมคมใหรูเทาทันเชนเดียวกัน พิจารณาแยกแยะใหรู 
มันเจ็บมันทุกขมากเทาไรจิตยิ่งไมถอย หมุนตัวเปนเกลียวเขาไปสูความจริง คือ
ทุกขเวทนากับกายกับจิต แยกกันใหเห็นชัดเจนในขณะนั้น โดยปกติมันเปนคนละอยาง 
ๆ อยูแลวตามหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว 
 การเปนกาย เวทนาเปนเวทนา จิตเปนจิต แตมันคละเคลากัน เพราะความ
โงความหลงของเราเทาน้ัน คําวา “คละเคลากัน ”ก็คือเราเปนคนไปกวานเอามาคละ
เคลา เอามาเปนตัวเราเปนของเราตางหาก ธรรมชาติน้ันเขาไมไดรับทราบวาเขาเปน
อะไร แมแตเกิดทุกขขึ้นมาเขาก็ไมรับทราบ ไมมีความหมายในตนวาเปนทุกขและเปน
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ทุกขใหแกผูใด ส่ิงเหลาน้ีเปนความสําคัญของจิตเทาน้ัน กายก็ไมไดสําคัญตนวาเปน
ทุกข ทั้ง ๆ ที่เวลาทุกขเกิดข้ึนอยางมากมายภายในรางกาย กายก็ไมทราบความ
หมายวาตนเปนทุกข และไมทราบความหมายวาตนเปนอะไร หรือเปนของใคร 
 เวทนา คือความทุกขเปนตน ทุกขมากทุกขนอย ก็เปนธรรมชาติความจริงของ
ตน ไมมีความสําคัญม่ันหมาย ไมมีความรูสึกวาตนเปนอะไร และเปนขึ้นกับสถานที่ใด 
เปนขึ้นเพื่อกระทบกระเทือนอะไร เปนเหตุเปนผลกับอะไรหรือกับใคร ไมมีทั้งน้ัน เปน
ความจริงของเขาลวน ๆ สําคัญที่จิตจะตองพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามสิ่งเหลาน้ัน ทุกข
ก็ใหเห็นวามันเปนทุกขอยางแทจริงอันหนึ่งเทาน้ัน ไมสําคัญเอาวาทุกขเปนเรา เราเปน
ทุกข ทุกขเปนกาย กายเปนทุกข ซึ่งจะนําทุกขมาคละเคลากันกับจิต ตองพิจารณาให
เห็นชัดดังที่อธิบายมานี ้นี้แลเวทีอันสําคัญ คือตรงนี้แหละ ! 
 เมื่อคราวจนตรอกหาทางออกไมไดดวยวิธีอ่ืนใด ตองสูดวยวิธีน้ีโดยถายเดียว 
เวทีนี้ใครจะหาทางถอยเปนอยางอ่ืนไมไดเลย นอกจากตองสูดวยวิธีน้ี ซึ่งเปนแบบ 
“ศิษยมีครู ”จึงจะกําชัยชนะไวไดดวยความอาจหาญ ทุกขในขันธที่เกิดขึ้นกับเราเปน
ทุกขที่ถอยไมได ถอยเทาไรมันย่ิงเหยียบย่ําเราลงไป จนสติสตังไมมีกับตัวเลย นั่นดี
แลวหรือ ? ตายดวยความเสียสต ิลมละลายดวยความเสียสติ ดวยความไมเปนทา ไมมี
ปญญาเปนเครื่องตอสูเหลวที่สุด นี่เรียกวา “เหลวที่สุด ”แพอยางหลุดลุย แพแบบน้ี
ใครตองการหรือ ?
 คําวา “แพอยางหลุดลุยน้ี ”ไมมีใครตองการเลย เรายังพอใจแพแบบน้ีอยูหรือ
จึงนอนใจ ไมรีบฝกหัดสติปญญาไวตอนรับแตบัดนี้ !เอา กัดฟน พิจารณาสูลงไป ถายัง
มีฟนพอไดกัดนะ ทําอยางไรจึงจะไมแพ คนลงใหชัดเจน ! 
 จิตตายไมเปน จิตไมใชผูตาย จิตเปนนักตอสู สูทุกสิ่งทุกอยาง ทุกขเคยเกิดมา
นานแลวตั้งแตวันเกิด จิตยังตอสูมาได ทําไมทุกขเกิดขึ้นในขณะน้ีจิตจะตอสูไมไดละ?
สติปญญาเราเคยไดใชมาบางแลวในกิจอ่ืน ๆ กิจนี้สําคัญจงนํามาใช อยาหมักหมม
เอาไวเวลาตายจะไมมีอะไรติดตัวจะวาไมบอก 
 พระพุทธเจาเคยใช พระสาวกทานเคยใชมาแลว ทําไมเราเอามาใชจะอาภัพเลา 
อาภัพไมได เมื่อเราเปนนักรบอยูแลว เปนผูสนใจตอปญญานํามาคิดพิจารณา นํามาคน
ควาอยูแลว ตามเรื่องของรูป เวทนา จิต ที่กําลังตอสู หรือประจัญบานกันอยูเวลาน้ี 
แยกกันใหเห็นตามความจริงของมันดวยปญญา จะไดชัยชนะที่ตรงนี ้! 
 เมื่อไดชัยชนะที่ตรงนี้อยางประจักษแลว เอา!จะตายก็ตายเถอะ !ความกลาหาญ
ที่ไมเคยคาดคิดเกิดขึ้นทันที จะตายที่ไหนก็ตายเถอะ เวลาไหนก็เถอะ อิริยาบถใดก็
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เถอะ มันเปนความจริงเสมอกันหมด ทุกขเปนทุกข เราเปนเรามาตลอดอนันตกาลแลว 
นี้เปนความรู นี้เปนกาย นี้เปนเวทนา มันตางอันตางจริง
 เอา ดับ ๆ ไป ! ถาไมดับ จะอยูก็อยูไป ผูรูก็รูไป และรูอยูเสมอไมลดละความ
เปนผูรู เปนนักรู กระทั่งหมดเรื่องท่ีจะใหรูตอไปก็ปลอยตามความจริง หายหวง ดัง
พระพุทธเจาทานปรินิพาน คือหมดเรื่องในขันธที่จะนํามาใช เหลือแตธรรมลวน ๆ 
 การปรินิพพานหมายความวาดับรอบ ไมมีอะไรเหลือเลยบรรดาสมมุติ น้ี
แหละสงครามหรือการพิจารณาใหเห็นจริงเห็นจัง ใหเห็นความสามารถของตนวา มี
ความแกลวกลาสามารถขนาดไหน หรืออาภัพแคไหน เราจะทราบที่ตรงน้ีแล เมื่อทราบ
ที่ตรงน้ีวา เรามีกําลังความสามารถเต็มที่แลว กับสัจธรรมทั้งหลายที่แสดงตัวขึ้นกับเรา 
วาตางอันตางมีความเสมอภาคกันดวยความจริงแลว ก็หมดความกลัว!ไมมีหว่ัน !เรา
ตองการความไมมีหว่ัน ตองการความปลอดภัย ไมมีอะไรมาย่ัวยวนจิตใจใหเกิดความ
ลุมหลง ตองปฏิบัติใหถึงฐานความจริง
 น่ีเราพูดถึงเรื่องขั้นของการปฏิบัติ เรื่องธาตุ เรื่องขันธ รูปธาตุ รูปขันธ กับ
เวทนาขันธ แสดงตัวข้ึนเปนความทุกข วารางกายเราเปนทุกข เวทนาเปนกองทุกขข้ึน
กับเรา ใจเราจึงอยูในทามกลาง อาจถูกทั้งสองอยางนี้ประดังกันเขามากระทบ เลยกลาย
เปน “เน้ือบนเขียง ”ไปได
 ทางหน่ึงหนุนขึ้นมา คือเขียงหนุนขึ้นมา มีดสับลงไป ตัวเราคือจิตก็เลยแหลก
ละเอียดพอดี ถาปญญาเรารอบ ก็เรานั่นแหละเปนผูฟนอะไรตออะไร เขียงเราก็ฟนลง
ไปได ชิ้นเน้ือตาง ๆ บนเขียงเราก็สับลงฟนลงได มีดเราหามาไดคือปญญา สิ่งเหลาน้ี
เลยเปนอุปกรณใหเราใชอยางสะดวกสบายถาเราฉลาด ถาเราไมฉลาดก็สิ่งเหลานี้แหละ
จะฟนเรา เชน มีดฟนมือคนเปนตน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้ีแลเปนขาศึก
ตอเราผูโง ถาเราเปนผูฉลาด สิ่งเหลานี้แลเปนเครื่องมือในจิตของเรา มีความแหลมคม 
เพราะอาศัยส่ิงเหลานี้เปนหินลับ เราพิจารณาส่ิงเหลานี้ จึงเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมา 
ถอนตนขึ้นมาไดดวยความฉลาด เนื่องจากการพิจารณาส่ิงเหลานี้ น่ีเปนเวทีสําคัญ
ในการภาวนา นี่พูดถึงเรื่องทุกขเวทนา กับกาย กับจิต 
 ทีน้ีเราพูดถึงเรื่องการพิจารณาภาคทั่ว ๆ ไปในสัจธรรม ตั้งแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูง
สุด เราก็พิจารณาอยางน้ีเหมือนกัน เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาก็ใหพิจารณาอยางน้ี เวลาไม
เกิดเรื่องก็ใหพิจารณาใหเขาใจสิ่งเหลานี้ จนกระทั่งปลอยวางไดเชนเดียวกัน 
 อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ วิฺญาณปจฺจยา นามรูป ไป
เรื่อย ๆ มันสงออกมาจากจิตน้ีแหละ  ทานอาจารยมั่นทานวา “ฐีติภูตํ อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา ทานวา ฐีติภูตํ หมายถึงจิต อวิชชาอาศัยจิตเปน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ขึ้น
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มา เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาลงที่นั่น เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มันออกมาจาก
จิต เปนขึ้นจากจิต มีจิตเปนที่อาศัยของอวิชชา ไมมีจิต อวิชชาอาศัยไมได จึงตอง
พิจารณาลงไปที่นั่น ชําระกันที่น่ัน ฟาดฟนกันลงไปที่น่ันดวยสติปญญาอันทันสมัย 
อวิชชาขาดกระจายไปหมด 
 อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ...เปนตน ทีน้ีก็ดับ ๆๆๆ เรื่อย
ไปจนถึง นิโรโธ โหติ นั่น !ในเบื้องตนของวา “สมุทโย โหติ พอกลายเปน นิโรโธ โหติ 
อวิชชาดับ อะไร ๆ  ที่เก่ียวโยงกันก็ดับไปหมด กลายเปน นิโรธ ดับทุกขดับสมุทัยภาย
ในใจอยางไมมีอะไรเหลือเลย ! 

น่ีเปนขั้นสุดทายแหงการสรางบานสรางเรือนมา ตั้งแตควาไมท้ังตนมาปลูกบาน
ปลูกเรือน มาไสกบลบเหล่ียม มาเล่ือย มาเจาะ มาส่ิว ตามความตองการของนายชาง
คือผูปฏิบัติ จนกระท่ังสําเร็จขึ้นมาเปนบานหลังอัศจรรย มีความสูง สูงพนโลก สงางาม
ขึ้นมาที่จิตใจ ยอมมีความลําบากเปนทางเดิน แตสุดทายก็มีความอัศจรรยอยางย่ิงจาก
ความลําบากนั้น ความลําบากน้ันจึงเปนเครื่องสนับสนุนใหผลน้ีเกิดขึ้นเปนที่พึงพอใจ 
ดังหลักธรรมทานกลาวไววา “ทุกฺขสฺสานนฺตรํ สุขํ ” สุขเกิดในลําดับความทุกข คือการ
ประกอบงานดวยความทุกขเสียกอน กอนจะไดรับความสุขนี่ ! 
 การประกอบความพากเพียร จะเปนของงาย ๆ เมื่อไร ตองแบกแตกองทุกข
ดวยการกระทําทั้งนั้น หนักก็ทํา เบาก็ทํา หนักก็ทุกข เบาก็ทุกขดวยกัน จนกระทั่งถึงขั้น
ความสุขความสมบูรณ ก็เกิดมาจากความทุกขที่เนื่องมาจากการกระทํานั้นแล นั่น! 
 น่ีเปนบานเปนเรือนอันสมบูรณแลว ชั้นหน่ึงเปน “สมาธิ ”ชั้นหน่ึงเปน ปญญา 
ชั้นสุดทายเปน “วิมุตติ ”บานสามชั้นอยูสบาย !ทีน้ีอยูกันไปจนกระทั่งถึงวันปรินิพพาน 
จะเปนทานผูใดก็ตามเมื่อถึงขั้นวิมุตติหลุดพนแลว เรื่องสมาธิ เรื่องปญญา ตองอาศัย
กันไปเปนลําดับ ในระหวางขันธกับจิตท่ีครองตัวอยู ตองไดบําเพ็ญสมาธิ บําเพ็ญทาง
ดานปญญาพิจารณาตามเรื่องราวของมัน เพื่อเปน “ทิฏฐธรรม”มีความรื่นเริง คือเปน 
“วิหารธรรม”เปนเครื่องอยูสบาย ๆ ในระหวางขันธกับจิตที่ยังครองตัวกันอยู จน
กระทั่งผานเรื่องขันธท่ีเปนตัวสมมุติน้ีแลว สมาธิปญญาก็ผานไปเชนเดียวกัน เพราะ
เปนสมมุติดวยกัน จากนั้นก็หมดสมมุติที่จะพูดกันตอไปอีก 

จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี้
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