






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�
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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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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ขันธ์ห้า (ชุดหัดตาย)

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๘๘

๒๘๘

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ขันธหา(ชุดหัดตาย)

ไปหาทานอาจารยมั่นทีแรก เวลาทานเทศนใหฟงไมเขาใจ แตก็ดีที่ไมเคยนึก
ตําหนิทาน มาตําหนิตัวเอง“นั่นเห็นไหม เราโงไหม ทีนี้” วายังงั้น “เราเคยฟงเทศน
ของนักปราชญผูเชี่ยวชาญทางดานปริยัติมามากตอมากแลว แมกระท่ังเทศนสมเด็จก็
เคยฟง และเขาใจมาเปนลําดับลําดา แตพอมาฟงเทศนทานอาจารยมั่น ผูเชี่ยวชาญทาง
ดานปฏิบัติทางจิตใจ กลับไมเขาใจ จะวาตัวโงหรือตัวฉลาดเลา” นี่วาใหตัวเอง “ทาน
อาจารยมั่น เคยปรากฏชื่อลือนามมานานแลวในดานปฏิบัติธรรมทางจิตใจ แตเวลาทาน
เทศนใหฟงเกี่ยวกับทางจิตใจจริงๆ แลว เราไมเขาใจ นี่เห็นชัดหรือยัง เรื่องความโง
ของตัวเองนะ”

เพราะสวนมากถาทานเทศนสอนพระ ทานเทศนทางดานปฏิบัติลวนๆ เราไมเขา
ใจ นั่งฟงอยูยังงั้นแหละ ทานพูดเรื่อง “จิต” เรือ่ง “ขันธ” หรือเรื่องอะไรเราก็ไม
ทราบ จนกระทั่งจิตสงบลงไดจึงเริม่เขาใจ จิตเริ่มสงบก็เริ่มเขาใจ จิตมีฐานแหงสมาธิ
ก็ยิ่งเขาใจชัดเจนไปโดยลําดับๆ จากนั้นก็กลายเปน “ซึ้ง” ไป และซึ้งขึ้นเรื่อยๆ 

ทานเทศนเรือ่ง “ปญญา” แมเจาของจะยังไมสามารถกาวเดินทางดานปญญา
ไดก็รูสึกวาซึ้งไปตาม ๆ ทาน เพราะจิตเริ่มรับธรรมปฏิบัติแลวนี่ เมื่อจิตมีฐานสมาธิ
ไดดีแลว ยิ่งรับธรรมไดดี ถายังไมมีฐาน จิตก็ไมคอยรับ ไมคอยเขาใจ

การฟงเรื่อยๆ การปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ เปน “การขดัเกลา จิต” โดยตรง 
การปฏิบัติโดยลําพังตนเองก็เปนการขัดเกลาจิต การฟงกับทานก็เปนการขัดเกลาจติใจ
เปนลําดับ จิตใจก็ยิ่งมีความสงบเยือกเย็น เวลาทานอธิบายธรรมเปนตอนๆ เปนพักๆ 
เรากําลังมีขอของใจจุดใดอยู พอทานเทศนผานไปตรงนั้น เราก็ไดรับความเขาใจทันที 
แลวคอยเขาใจไปเรื่อยๆ

แตกอนเคยอานในประวัติวา ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม พุทธ
บริษัทไดบรรลุ “มรรคผลนิพพาน” กันเปนจาํนวนมาก จะวาสงสัยก็ยังไมใช จะวาไม
เชื่อก็ไมเชิง เพราะยังไมไดสนใจคิดอะไรกับเรื่องนี้มากนัก จนมาปฏิบัติจึงไดเขาใจ

ภูมิของผูเขารับการอบรมนั้นมีตางกัน ฟงเทศนคราวนี้ จิตเลื่อนความเขาใจไป
ถึง “นั้น” ตอไปก็สงสัยในจุดนั้น พอทานเทศนคราวตอไป จิตก็ผานไปเรื่อยๆ เขาใจ
ไปเรื่อย ๆ เลื่อน “ระดับ”ไปเร่ือย ๆ ตอไปก็ผานไปได ย่ิงผูท่ีอยูใน “ธรรมข้ัน
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ละเอียด” ดวยแลว ก็ยิ่งไปไดอยางรวดเร็ว อันนี้หมายถึงผูปฏิบัต ิเฉพาะอยางยิ่งภิกษุ
บริษัทเปนสําคัญมาก เกี่ยวกับการสมาธิภาวนา เพราะทานปฏิบัติของทานอยูเปน
ประจํา ภูมิจิตมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกันเปนลําดับลําดาของการปฏิบัต ิเพราะฉะนั้น 
การฟงเทศนจึงเปนการบุกเบิกทางใหทานไดกาวไปวันละเล็กละนอยโดยลําดับ ผูพอจะ
ผานไปไดในขั้นใด ก็ผานไปเรื่อยๆ ที่วา “สําเร็จมรรคผลนิพพาน” ก็เพราะเลื่อนภูมิ
ของจิตไปเรื่อย ๆ จากการปฏิบัติและการฟงธรรมจากทาน เมื่อทานเทศนแกความ
สงสัยไดแลว ผานไปไดและผานไปเลย ยกตัวอยาง

พระอัญญัตรภิกขุ ทานกําลังสงสัยธรรมขั้นละเลียด จะไปทูลถามพระพุทธเจา 
พอไปถึงใตถุนพระคันธกุฎี พอดีฝนตก ก็เลยยืนอยูที่ใตถุนนั้น สังเกตดูน้ําฝนที่ตกมา
จากชายคา มากระทบน้ําที่พื้น แลวเกิดตั้งเปนตอมเปนฟองขึ้นมา ฟองน้ําตั้งขึ้นมาเทา
ไร มันก็ดับไปแตกไป ทานก็พิจารณาเทียบเคียงกับสิ่งภายใน คือ “สังขาร” ความคิด
ปรุง เพราะขั้นนี้จิตจะพิจารณาเรื่อง “สังขาร”และ “สัญญา” ความปรุงและความ
สําคัญตางๆ ของใจมากกวาอยางอื่น

ในเวลาน้ําตกลงมากระทบกัน นอกจากมีความกระเพื่อมแลว ก็ตั้งเปนตอมขึ้น
มาเปนฟองขึ้นมา แลวดับไป ๆ ทานก็พิจารณาเทียบเคียงเขาไปภายใน คือความคิด
ปรุงของจิต คิดดีคิดชั่ว มีความเกิดความดับเปนคูเคียงกันไปเปนลําดับๆ เสร็จแลวก็
กลายลงมาเปนน้ําตามเดิม สังขารนี้เมื่อคิดปรุงเสร็จแลวก็ลงไปที่จิตตามเดิม ทาน
เลยบรรลุธรรมขั้นสูงสุดในสถานที่นั้นเอง พอบรรลุธรรมแลวฝนก็หยุด ทานก็กลับไป
กุฎี! ไมไปทูลถามพระพุทธเจาอีกเลย เพราะหมดขอสงสัยแลว นั่น!

ธรรมของจรงิ เม่ือเขาถึงจติดวงใดแลว จิตดวงน้ันยอมหายสงสัยทันที แมแตจะ
ไปทูลถามพระพุทธเจาอยูแลวก็ไมทูลถาม เพราะหายสงสัยแลว หากจะไปทูลถาม
ทานๆ ก็จะรับสั่งอยางที่เขาใจแลวนั่นแหละ ก็เลยหมดปญหา กลับไปกุฎีตามเดิม น้ี
เปนตัวอยางอันหนึ่ง

ผูปฏิบัติธรรมเมื่อกาวถึงขั้น “ปญญา”แลว อยูที่ไหนก็ฟงธรรมอยูตลอดเวลา 
มีอะไรมาสัมผัสก็พิจารณาเปน “ธรรม” ทั้งสิ้น เพราะสิ่งที่มาสัมผัสเปนเครื่องเตือน
สติ ใหระลึกรู ปญญาก็วิ่งตามทันที ๆ โดยอัตโนมัติ พิจารณาอยางรวดเร็ว ไมตองถูก
บังคับเหมือนขั้นเริ่มแรก ซ่ึงเปนข้ัน “หมูขึ้นบนเขียง แลวไมยอมลง ถาไมถูกสับให
แหลกเสียกอน” จิตขั้นนี ้อะไรมากระทบยอมรูเทาทัน พิจารณาเปนอรรถเปนธรรมทั้ง
สิ้น ดังที่ทานอาจารยมั่นทานกราบเรียนพระมหาเถระ ซึ่งไดเขียนไวในประวัติของทาน
วา
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 “(พระมหาเถระถาม)...ทานอยูคนเดียว เวลาเกิดขอของใจขึ้นมา ทานปรึกษา 
ปรารภกับใคร?” ทานอาจารยมั่นตอบวา “ฟงเทศนอยู ทั้งกลางวันกลางคืนไมไดหยดุ
หยอนเลย” พระมหาเถระก็ไมกลาคานทานวายังไง เพราะอาจไมเขาใจก็ได ประการ
หนึ่ง ประการที่สอง ทานพูดออกมาจากความจริง ก็ไมกลาจะคานทาน”

ที่วา “ฟงเทศนอยูทั้งกลางวันกลางคืน” ก็คือ การที่พิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสปลุก
สติปญญาอยูตลอดเวลานั่นเอง จนเปนที่เขาใจไปโดยลําดับ นั้นแลคือการฟงธรรมทั้ง
กลางวันกลางคืนทางดานปฏิบัติ เพราะสติปญญาขั้นนี้เปนขั้น “อัตโนมัต”ิ ทํางานเพื่อ 
“ธรรมลวน ๆ” ไมมีโลกเขาแอบแฝงเลย

ดวยเหตุนี้ ทานจึงสอนใหทําจิตใหมีความสงบ เมื่ออบรมสมาธิใหไดรับความ
สงบแลว ก็พิจารณาทางดานปญญา ปญญาจะตั้งหนาทําหนาที่การงานนั้น ๆ ไปดวย
ความไมหิวโหยกระวนกระวายสายแสของจิต จิตที่มีความสงบ มีฐานแหงความสงบอยู
ภายในใจแลว ยอมคิดอานไตรตรองเรื่องอะไรไดดี เพราะไมมีความหิวโหย วุนไปกับ
อารมณตางๆ ที่เปนขาศึกตอใจ ปญญาตั้งหนาตั้งตาทํางาน พิจารณาอะไรก็เปนการ
เปนงาน ดังใจหมายจริง ๆ ไมเถลไถล ไพลนั่นเสือกนี่ ไมเปนอันทํางาน ทานจึงวา
 “สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ มหานิสํสา” “ปญญาที่สมาธิอบ
รมดวยดีแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก” ยอมคลองแคลวแกลวกลา พิจารณาไป
ไดอยางรวดเร็วทันใจ ยิ่งกวาจิตที่ไมมีฐานแหงความสงบเปนไหนๆ เรื่องสมาธิกับ
ปญญาจึงแยกกันไมออก ผูปฏิบัติจาํตองนํามาใชตามกาลอันควรของแตละประเภทอยู
เสมอ แมแตทานที่เปน “พระขีณาสพ” แลว ทานก็ยังตองใช “สมาธิ” เปนเรือน
พักผอนหยอนใจ ในเวลายังครองขันธอยู เพราะสมาธิเปนเครื่องประสับประสาน 
หรือเปนเครื่องสมัครสมาน ระหวางขันธกับจิตไดดี

เวลาจิตคิดอานไตรตรองอะไรเกี่ยวกับการกับงานมาก จิตยอมมีความเหน็ด
เหนื่อยเปนธรรมดา ตองพักจิตในสมาธิ ปลอยความคิดความปรุง ทีเ่รียกวา“งานภาย
ใน” เสียทั้งหมด จิตสงบตัวอยูโดยลําพัง ไมเกี่ยวของกับ “ขันธใด ๆ” พอถอยออกมา
แลวก็มีกําลัง “ระหวางขันธกับจิต” พอเหมาะพอสมกันแลวทํางานไดตอไป ทานจะ
ตองปฏิบัติตอ “จิต”ตอ “ขันธ” ทํานองนี้ตลอดจนวันปรินิพพาน เรื่อง “สมาธิ” 
จะตองใชไปอยางนั้นตลอดไป จึงเรยีกวา “ทานทําความเพียร” เพียรระหวางขันธ
กับจิตใหอยูเปนสุขเทานั้น ไมไดเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสตัวใด

หากไมไดปฏิบัติใหเหมาะสม ระหวางขันธกับจิตแลว สวนเสียก็คือ ขันธไม
สามารถจะตั้งอยูจีรังถาวรไดเทาที่ควร สวนจิตซึ่งเปนของบริสุทธิ์แลวนั้น ไมมีอะไร
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เปนปญหาวาจิตจะเสียไป นอกจากธาตุขันธจะครองตัวไปไมถึงกาลอันควรเทานั้น 
ทานจึงปฏิบัติใหเหมาะสมระหวางขันธกับจิต ที่เรียกวา “ทิฏฐธรรม”“วิหารธรรม” 
คือ ธรรมเครื่องอยูสบาย ระหวางขันธกับจิตที่กําลังครองตัวอยู 

อะไรเปนเครื่องเสริมกําลังของขันธ ก็คือ ความเพียร ความสงบ เสริมกําลัง
ของขันธ เพื่อเปนปกติสุขตลอดอายุขัย อะไรสงเสริมจิตที่ยังมีกิเลสครองตัวอยู ใหผาน
พนไปไดโดยลําดับ นั่นคือ สติปญญาเปนเครื่องสงเสรมิ หรือเปนเครื่องขัดเกลา เปน
เครื่องแกสิ่งขัดของตาง ๆ เชนเวลาเราเดินทางไปสูที่ตาง ๆ มีขวากมีหนามกีดขวางทาง
อยู ก็เอามีดพราฟนออก เบิกทาง และกาวเดินไปเรื่อย ๆ อะไรมากีดขวางก็ฟนเรื่อยไป 
เดินเรื่อยไป จิตที่ดําเนินไปไดสะดวกปลอดภัย ก็เพราะมีสตปิญญาเปนเครื่องรักษา ขัด
ของที่ตรงไหนก็แกไขกันไปเรื่อย ๆ กาวไปเรื่อย ๆ กาวไป หรือพนไปภายในใจ

การปฏิบัติตอจิตใจ คือ การสอดรูอาการของจิตที่สงออกไปสูอารมณตาง ๆ 
ดวยสติปญญาเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับผูปฏิบัต ิ นี่คือการเรียนเพื่อรูตัวเองโดย
เฉพาะ

การเรียนเรื่องของจิต ตองทราบทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นกับจิต และสิ่งที่เขามา
สัมผัสจิต ไมวาจิตจะสงกระแสความรูไปในทางใด หรือกับอารมณใด สติปญญาตอง
ตามรูตามรักษา และตามแกไขอยูเสมอ ไมปลอยใหจิตคิดปรุงไปตามลําพัง ถาไดฝก
ฝนอบรมสติปญญาจนมีกําลังแลว เพียงจิตกระเพื่อมเทานั้น ก็เปนการปลุก “สติ
ปญญา” ในขณะนั้นพรอมๆกัน เพื่อรูสึกในความคิดปรุงนั้น ๆ ปญญาก็ตามพิจารณา
กันทันทีไมอืดอาดเนือยนาย เมื่อเขาใจแลวก็ปลอยวาง

แตเร่ืองจติ ไมมีเพียงเรือ่งเดียว มันหลายเรื่องดวยกัน จิตคิดแงนี้แลวก็ปรุงแง
นั้น รอยสันพันคม ซึ่งลวนเปนกลมายาของกิเลสสมุทัย พาใหจติคิดปรุง สติปญญาก็
ตามพิจารณากันเรื่อย ๆ สุดทายจิตก็เขาใจ เพราะการตามตอน และพิจารณาดวยเหตุ
ผล พอใจไดรับเหตุผลที่ถูกตองแลว จิตก็ปลอยสิ่งนั้น ไมไปกังวลยึดถืออีกตอไป และ
ปลอยวางกันไปเรื่อย ๆ

การปลอยวาง “อุปาทาน” ในขันธ ในจิต ดวยสติปญญา ปลอยอยางนี้!
เพียงขั้นของสมาธิ น้ันเปนความสงบของใจ ยังไมไดปลอยวางอะไร สงบลงชั่ว

ระยะๆ พอเปนบาทเปนฐานแหงความสงบสุข ไมวาวุนขุนมัวดังจิตทั่ว ๆ ไปที่ไมเคยอบ
รม 

สวน สติปญญา นั้น เปนเครื่องขุดเครื่องคน เครื่องตัดฟน ส่ิงท่ีเกาะเก่ียวอยู
ภายในจิตมีมากนอยเปนเรื่องของปญญาทั้งนั้น ไมมีสิ่งใดทํางานแทนในการแกกิเลสได
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การปฏิบัติธรรม คือ จิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรก ยอมมีความลําบากลําบน นั่งก็
เหนื่อยงาย เพราะผลยังไมคอยปรากฏ การฝกจิต จิตก็ดื้อดึงฝาฝนมาก บางทีสูมันไม
ได สวนมากสูมันไมไดขั้นเริ่มแรก แตอาศัยความพยายามฝกฝนอบรมอยูโดยสม่ําเสมอ 
ก็มีวันหนึ่งจนได ที่จะกาวเขาสูความสงบใหเปนผลขึ้นมา พอเปนเคร่ืองพยุงจติใจ หรอื
พอเปนหลักฐานพยาน ใหเกิดความอุตสาหพยายามในการดําเนินใหยิ่งกวานั้นขึ้นไป

ตอจากนั้นก็มีความสงบเรื่อย ๆ จิตใจถามีความสงบแลวก็เย็นใจสบายใจ 
เหมือนกับเรามีหลักมีแหลง มีที่ยึดที่หมาย ถาไมมีความสงบเลย ก็ไมทราบวาที่ยึดที่
หมายอยูที่ไหน เหมือนอยูกลางทะเล เรือก็คอยแตจะลมจมอยูแลวดวยพายุตาง ๆ ไม
ทราบจะเกาะอะไร นี่แหละทําใหจิตเกิดความวาเหวและวาวุนขุนมัวมาก เพราะจิตหา
หลักยึดไมได ฉะนั้นความสงบจึงเปนหลักฐานอันดีของจิต ในขั้นเริ่มแรกภาวนาทานจึง
สอนใหอบรมใจใหมีความสงบ

ผูบําเพ็ญไมตองถือวา “ธรรม” บทใด “ต่ํา” “ธรรม” บทใด “สูง” ที่ควรจะ
นํามากํากับจิต ขอใหเหมาะสมกับจริตของตนเปนที่ถูกตอง ถาจติชอบคิดออกไปภาย
นอกบอยๆ ก็ใหเรงคําบริกรรมใหถี่ยิบเขาไป สติตามใหทัน จิตก็จะไมมีโอกาสเล็ดลอด
ออกไปภายนอกได แลวจะหยั่งเขาสูความสงบ พอใจสงบแลวจะเย็นสบาย มีหลักเกณฑ 
มองไปทางไหนก็ไมเปนฟนเปนไฟเผาตัวเหมือนแตกอน

พอออกมาจากความสงบ ก็พิจารณาทางดานปญญา ไตรตรองดูกายที่เปนตัว 
“อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ใจจะมีความสงบแนบแนนเขาไปโดยลําดับ ปญญาก็จะแยบ
คายไปตาม ๆ กัน

การพิจารณา “ขันธ” ดวยปญญา ไมวา “ขันธนอก ขันธใน” ที่ไหนๆ 
พิจารณาไดทั้งนั้น เพราะเต็มไปดวย “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” เราพจิารณาเพื่อแยกแยะ
ใหเห็นไปตามความจริงของสิ่งนั้น ๆ ใจจะไดปลอยกังวล ผลสุดทายก็ยอนเขามา
พิจารณาเรื่องขันธของตัวเอง 

ขันธทั้งหา ไดเคยพูดแทบทุกวัน ขันธทั้งหลายจะปลอยไปโดยไมพิจารณาไม
ได เพราะเปนหลักสําคัญของ “สัจธรรม” เปนหลักสําคัญของการกาวไปแหงจิต 
หรือเปนหลักสําคัญแหงความรูทางปญญา เพราะเปน “หินลับปญญา” อยางยิ่ง 
ถาสติปญญาไมทัน จะเปนขาศึกตอตนเองอยางยิ่ง 

ฉะนั้นจึงตองพิจารณา “ขันธ” ใหรอบ ขันธมีติดแนบอยูกับเราตลอดเวลา สอ
ความพิรุธ สอความทุกข ความลําบากลําบน ความทรมานตางๆ อยูกับขันธกับจิต
ตลอดเวลา อะไรเสียดแทงขึ้นในขันธมากนอย ตองเขาไปเสยีดแทงจิตใจ ใหเกิดความ
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ทุกขวุนวายอยูโดยไมขาดระยะเลย เพราะฉะนั้นจึงตองใชสติปญญาใหทันกับอาการ
เหลานี้แสดงตัว

ความจริง เขาไมไดตั้งใจยุแหยกอกวนเราเลย หากเปนอาการของจติไปสําคัญ
เอาเอง ทุกขก็เกิดขึ้น ธรรมดา... ธรรมดา เชนเดียวกับแดดที่ฉายลงมาจากพระอาทิตย 
พอกายเราไปสัมผัสเขาก็รอน แดดเองเขาไมไดทราบความหมายของเขาเลย น้ํา เขาก็
ไมทราบความหมายวา “เย็น” แดด หรือไฟ เขาไมทราบความหมายของตนวา 
“รอน” แตผูทราบความหมายนั้น จะตกอยูกับเราผูสัมผัสกับนํ้า, กับไฟ, หรือกับแดด
นั้น ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมา เขาก็ไมทราบวาเขาเปนเวทนา เขาไมทราบวาเขาเปน 
“ทุกข” เขาไมทราบวาเขาเปน “สุข” เขาเปนเพียงธรรมชาติอันหนึ่งๆ เทานั้น 

แต จิต ผูไปสัมผัสกับสิ่งตาง ๆ น้ัน เกิดความสุขความทุกขขึ้นมา และเกิด
ความหมายขึ้นมาอีกแงหนึ่ง จึงทําใหทุกขทางใจขึ้นอีก ความหมายในแงหลังนี้เปน
สําคัญ ที่จะกลายเปนกิเลส เพิ่มทุกขขึ้นมาอีก เพราะแงหลังนี้เปนเรื่องของกิเลสโดย
ตรงตามความจริงของสภาวธรรม คือทุกขเวทนา เพียงความทุกขในสกลกายตาม
ธรรมดานี้ ใคร ๆ ก็เกิดขึ้นไดทั้งนั้น แมแตพระพุทธเจาก็ยังไมพนที่จะรับทราบ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในพระกาย พระอรหันตก็รับทราบ “กายเวทนา”เหมือนกัน 
แตเปนเรื่องธรรมดาๆ เพราะทานทราบเรื่องคติธรรมดาโดยสมบูรณแลววา เรื่อง
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกาย ก็เปนสภาวธรรมอันหนึ่ง เชนเดียวกับสภาวธรรมทั่ว ๆ ไป 
แตธรรมชาตินี้เขาไปเกี่ยวของกับจิต จิตจึงเปนผูรับทราบตามความจริงของตน และ
ตามความจริงของสภาวธรรม คือ ทุกขเวทนานั้นเทาน้ัน จึงไมมีอันใดที่จะกอเปนตัว
ทุกขขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งภายในจิตทาน เพราะวาทานไมหลง เมื่อเกิดขึ้นทานก็ทราบวา 
“นี้เปนสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมา” ตั้งอยูทานก็ทราบ ดับไปทานก็ทราบ ทานทราบ
ทั้ง ๓ ระยะ คือ ระยะทีเ่กิด ตั้งอยู และดับไป, เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป อยูอยางนี้เปน
ประจําขันธ ขันธมีอยูอยางนี้ มีปรากฏขึ้น ตั้งอยู แลวดับไป มีทุกขเวทนา เปนตน

“วิญญาณ” รับทราบก็ทํานองเดียวกัน แตสวนที่มีความกระเทือนตอจิตใจมากก็
คือ ทุกขเวทนา ทานจึงสอนใหพิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน เพราะน่ีเปนความ
จรงิลวนๆ ถาจิตไดพิจารณาเห็นตามความจริงของเขาแลว จิตก็จะเปนความจริงอัน
หนึ่ง ไมไปยืดถือเขาใหเปนความหนักใจ ใหเปนความเบาใจกับเขา ตางอันตางจริง 
ตางอันตางอยู 

แมวาระสุดทายที่เราจะแตกก็ทํานองเดียวกัน ทุกขเวทนาดับไป ขันธก็สลายตัวไป 
อาการทั้งหาไปพรอมๆ กัน สิ่งที่ไมไป คือสิ่งที่รูอันเดียวเทานั้น อันนี้ไมเปนอื่น เปน 
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“จิต” หรือ เปน“ผูรู” อยูเทานั้น อันนี้ไมแปร นอกจากแปรเฉพาะอาการของจิตเทา
นั้น สวนจิตจริงๆ จะใหแปรเปนอยางอื่นนั้น เปนไปไมได 

การพิจารณาเทียบ ก็เทียบเพื่อจะใหเขาใจในขันธอยางแทจริง ขันธเปนอันใด 
ทานสอนไวอยางตายตัว ถาไมฝนความจริงที่ทานสอนเราก็ไมเปนทุกข ทานก็บอกแลว
วา “รูป อนิจฺจ”ํ สรุปแลววา “รูป อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา, สฺญา อนตฺตา, สงฺขา
รา อนตฺตา, วิฺญาณํ อนตฺตา” นั่น! เปนตนที่ไหน ! “อนตฺตา ๆ” บอกชัดเจน อยู
แลว ทานปดประตูไว ไมใหเอื้อมออกไปยึดไปถือ ถายึดถือแลว แมจะเปน“อนตฺตา”
หรือ “อตฺตา” ไมเปนภัยอะไรสําหรับเขาเองก็ตาม แตก็เปนภัยตอเราผูหลงอยูนั่นเอง 
สุดทายความหลงนี้แลมาเปนภัยตอเราเอง

ทานจึงสอนใหแยกแยะดูสิ่งนั้นแลว ใหยอนจิตเขามาดูจิต เพื่อทราบความสําคัญ
ผิดของตนที่ไปหลงยึดสิ่งนั้นๆ แลวยอนจิตเขามาแกภายในอีก เพื่อหายสงสัยกับสิ่ง
ภายนอก ทั้งหายสงสัยในตัวเอง และมาเห็นโทษของตัวผูไปหลงเขา แกสองชั้น คือ ชั้น
นอกและช้ันใน 

ในขันธหา ทานบอกไวอยางนี้วา “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา”ก็ อันเดียวกันนั่นแหละ 
ไมใชแยกกันออกได ทุกฺขํ อนิจฺจ ํอนตฺตา มันอยูดวยกัน เหมือนขางหนาขางหลัง ขาง
ซายขางขวา ของคนๆ หนึ่งนั่นแหละ อันนี้เปนขางซาย อันนี้เปนขางขวา อันนั้นเปนขาง
หนา อันนี้เปนขางหลัง ก็คนๆ เดียวกันนั่นเอง “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ก็คือ อาการ
แหงสภาพอันหนึ่งๆ ของขันธอันเดียวกัน ถาจะแยก แยกออกไปมากมายก็ทําใหฟน
เฝอไปเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน

อันใดเปนที่ถนัดใจของเรา เชนพจิารณาเรื่อง “ทุกฺขํ” เปนที่ถนัดใจ ก็ใหกําหนด
ลงไปเลย จะกระจายไปถึง “อนิจฺจ,ํ อนตฺตา” ดวยไมวาอาการใด เชน พิจารณา อนตฺ
ตา ก็กลมกลืนกันไปหมด พิจารณา อนิจฺจํ ก็ กลมกลืนกันไปหมด ขอใหเปนความถนัด
ใจของเราผูพิจารณาเถิด

ความถนัดใจเปนสิ่งสําคัญ จะทําใหเห็นตามความจริงของมัน อยาปนเกลียวกับ
ความจริงที่พระองคทรงสอนไวอยางถูกตอง “นี่เปนกอง “ไตรลักษณ” บอกไวแลว 
อยาเอื้อม อยาไปยึด อยาไปแบกไปหาม มันหนัก จงปลอยตามความจริงของมัน ใจ
จะไดเบาภาระ และหายทุกขไปโดยลําดับ

ทุกฺขํ อนิจฺจ ํอนตฺตา มีอยูทุกอาการของขันธ รูปก็เปนกอง “ไตรลักษณ” เวทนา
ก็ไตรลักษณ สัญญาก็ไตรลักษณ สังขารก็ไตรลักษณ วิญญาณก็ไตรลักษณ เขาเปน
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ความจริงโดยสมบูรณอยูแลวตามความจริงของตน เราอยาไปยึด อยาไปสําคัญ อยาไป
ปกปนเขตแดนเอา วานั้นเปนเรา นี้เปนของเรา เราก็สบาย

นี่แหละการพิจารณาทางดานปญญา ใหพิจารณาอยางนี้ จิตใหรอบคอบตอตน 
ใหฉลาดตอตนเอง ถาไมฉลาดก็ไปหลงเขา ความหลงเขา จะตําหนิเขาก็ไมถูก เพราะ
เราหลงเอง ตองตําหนิเราผูหลง เมื่อรูแลวก็หมดทางตําหน ิ อาการเหลานี้มีอยูดั้งเดิม
ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งวันสลายตัวลงไป ใครเอาไปไดเม่ือไรเพราะเปนของกลางๆ 

กองรปู กองเวทนา กองสัญญา สังขาร วิญญาณ น้ี ปลอยตามสภาพของมัน 
พิจารณาใหเขาใจเสียแตในบัดนี้ จะเปนผูสะดวกสบายใจ นี่เปนขั้นหนึ่งของการ
พิจารณา

ขั้นสุดยอดแหงทุกข แหงสมุทัย แหงธรรม ก็คือ ขั้นจิต ขั้นจิต คืออะไร? จิตนั้น 
หมายถึง จิตกับอวิชชา ที่กลมกลืนกันเปนความผองใส ความสงาผาเผยอยางยิ่ง ไม
เกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้เลย ! คือ ความรูประเภทที่ปลอยวางจาก “รูป” จาก 
“นาม” หมดแลว น้ีแลเปนความรูที่เดนที่สุด เปนความรูที่อัศจรรยอยางมากมาย จน
เจาตัวก็ตองหลงเพลินตอความรูประเภทนี ้ ถือวา “เปนของดีอยางยิ่ง” มีความรัก
ความสงวนมากไมมีสิ่งใดจะเทียบเทาไดเลย ถือวาอันนี้เลิศประเสริฐกวาสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น 
บรรดาทีพิ่จารณาผานๆ มา บรรดาที่เคยเจอ หรอืเคยพบเห็นมา ไมมีอันใดมีความสงา
ผาเผยกวา ไมมีอันใดที่มีความสวางกระจางแจงกวา เปนสิ่งที่นาอัศจรรยยิ่งกวาจิตดวง
น้ี ทานวา “จิตอวิชชา” แท เปนอยางนี ้ตองทําใหหลงไดแนนอน ถาไมมีผูเตือนใหรู
ไวกอน อยางไรก็ตองหลงในจุดนี้แน ๆ ในบรรดาผูปฏิบัติ

เพราะฉะนั้นเมื่อทราบแลววา จุดนี้เปนอยางนี้ อวิชชาเปนเชนนี้ การพิจารณาจึง
ตองหยั่งลงในจิตนี้เพียงอันเดียวเทานั้น เพราะสิ่งอื่นๆ เขาใจหมด สังขารปรุงขึ้นมา
ปบมันก็ดับลงไปอยูที่อวิชชานั้นเสีย เพราะอวิชชาเปนผูบงการ

ในเมื่ออวิชชายังมีอยู สังขารปรุงขึ้น ก็ตองเปนเรื่องอวิชชาใหปรุง รับทราบ
อะไรก็ตาม เปนเรื่องอวิชชาที่พาสําคัญมั่นหมายไปตาง ๆ นานา อะไร ๆ ก็เปนกิเลสไป
หมด เพราะอวิชชาพาใหเปน เพราะฉะนั้นจึงตองคนลงไปที่ “จิตอวิชชา”

เอา จิตอวิชชา เปนสถานที่ หรือเปนเปาหมายแหงการพิจารณา หยั่งสติปญญาลง
ไปที่ตรงนั้น โดยไมถือความรูนั้นวาเปนตน ถายังถือความรูนั้นวาเปน “ตน” อยู การ
พิจารณาก็ไมถนัด กลัวความรูนี้จะเสื่อมบาง จะสลายไปบาง จะสูญหายไปไหนบาง กลัว
จะลมจมไปตางๆ นานาบาง ไมอยากแตะตอง น้ันแลคือกิเลสประเภทหนึ่ง หลอกเรา
อยางสนิททีเดียว
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เพราะฉะนั้นเพื่อความถูกตองตามหลักการพิจารณาจริงๆ จึง เอาจุดแหงความ
รูที่เดนชัด ที่วาอัศจรรยมากๆ นั้นแหละ เปนจุดที่พิจารณาคลี่คลายที่จุดนั้น 
พิจารณาลงจุดนั้น เชนเดียวกับเราพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลาย โดยไมถือวาอันนั้นสูง 
อันนี้ต่ํา ไมถืออันนั้นเปนเรา อันนี้เปนของเรา แมแตจิตคือความรู ความรูอันนี้ก็ไมถือ
เปนเรา เปนของเรา พิจารณาใหเขาใจสิ่งนี้ จึงตองพิจารณาลงไปที่ตรงนี้มันจะไมเขาใจ
ไดอยางไร จะทนตอการพิสูจนไดอยางไร ตองเขาใจ คือ สติปญญาเขาถือตัวจิต
อวิชชา และคลี่คลายตามหลักการพิจารณาอยูแลว ที่วาอัศจรรย ๆ ก็สลายไป จึงเห็น
ไดชัดเจนวา นี้คือจอมหลอกลวงอันสุดทาย ไดแกธรรมชาติน้ีแล

ทีนี้ขันธก็หมดปญญา คําวา “จิต” ก็หมดปญหา ทุกสิ่งทุกอยางบรรดาสภาว
ธรรมทั่วไป หมดปญหา! เมื่อจิตหมดปญหาในตัวเองเพียงดวงเดียวนี้เทานั้น ไมมี
อะไรเปนปญหาในโลก นั่น ! นี่คือจุดสุดทายแหงการพิจารณาธรรม

การปฏิบัติธรรม การรูธรรม การรูทุกขก็ดี สมุทัยก็ดี ก็รูนี้เปนจุดสุดทาย จากนั้น
ไมมีอะไรที่จะรูตอไปอีกแลว แลวจะทําใหหลงอะไร ก็ไมมีทางท่ีจะหลงตอไปอีก มัน
เปน “อฐานะ” มันเปนอะไรตามสมมุติดีชั่วที่นิยมกันไปไมได ตอจากนี้ไปแลว ดัง
ที่ทานกลาววา “วุสิต ํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ.” 
พรหมจรรยไดอยูจบแลว งานที่ควรทําไดทําเสร็จแลว งานอื่นที่ยิ่งกวานี้ไมม!ี เพราะได
รูชอบทุกสิ่งทุกอยางแลว นี่ถาเราพูดในธรรมจุดนี้ ก็เหมือนกับวาไมกวางขวางอะไร
เลยในการปฏิบัติศาสนา นะ แตกอนที่จะเปนเชนนี้นะซี มันแทบเปนแทบตายสําหรับ
ผูปฏิบัติทั้งหลาย

ถาพูดตอนสุดทายน้ี ก็เหมือนกับ “ขาวอยูในจานนั้นแล มองดูขาวในจาน ก็
เหมือนกับแคบนิดเดียว เหมาะกับการรับประทานเทานั้น แตเมื่อมองยอนหลังไปวา
“ขาวนี้มาจากไหนละ? ลองไลดูซิ โอย! แคนในหัวใจแทบไมอยากรับประทาน ขาวมา
จากไรจากนา จากอะไรบาง กวาจะมาเปนเมล็ดขาวเปลือกขาวสาร จนสําเร็จขึ้นมาถึง
ขั้นรับประทานนี ้ มันทุกขลําบากมาก หลังสูฟา สูแดด สูฝน และอดทนทุกอยาง ตอง
พรรณนากันยืดยาวกวาจะเสร็จ และทําเปนปโนนนะ กวาจะไดรับผล และรับประทาน

นี่การพิจารณาธรรม ก็เริ่มมาแตลมลุกคลุกคลาน ฝกหัดดัดจิตใจดวยธรรมตางๆ 
แทบเปนแทบตาย บริกรรมบังคับจิตดวย “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ลมแลวลมอีก ก่ีรอยก่ี
พันหนอยูนั่นแหละ ไมรูกี่ลมกี่ลุกละ พยายามเสือกคลานมาโดยลําดับ ดวยความ
อุตสาหพยายามเรื่อยมา จนกระทั่งถึงจุดที่วานั้น ซึ่งควรแกการปลงใจ ปลงภาระท้ัง
ปวงใหหายหวง
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ตอนตนมันกวางขนาดไหน หนักขนาดไหน หนักจนยกแทบไมไหว หรือยกไมไหว
ในสวนมาก ยกไหวในสวนนอย เมื่อตกมาสมัยปจจุบัน ถาวากวางก็กวางจนมองหาทาง
ไมเจอ พอถึงขั้นแคบก็แคบอยางนั้นละ พอข้ันแคบ ๆ นี้หมดไปแลว ทีนี้กวางก็ไมวา 
แคบก็ไมวาอะไร ไมวาทั้งนั้น เพราะหมดสิ่งที่จะวา จิตหมดโทษ ไมมีอะไรที่จะวาตอ
ไป นั่นคือแดนแหงความพนทุกขโดยสิ้นเชิง

พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ด ี ทานถึงแดนนี้ดวยกัน ไมมีทานผูหนึ่งผูใดนับแต
พระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทายวา จะยิ่งหยอนกวากันในความบริสุทธิ ์ เสมอ
กัน เปนแตเพียงวาพุทธวิสัย คือ ความสามารถฉลาดรูในแงตางๆ แหงธรรมนั้น มี
ความลึกต้ืนหยาบละเอียดกวากันเทาน้ัน แตขั้นบริสุทธิ์นี้เหมือนกันหมด

ทานกลาวไวในธรรมวา “นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย” ทานผูบริสุทธิ์ทั้งหลาย ไมมี
ยิ่งหยอนกวากันเลยแมแตนิด บรรดาพระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย นับตั้งแตพระพุทธ
เจาลงมา เสมอกัน คือความบริสุทธิ์นี ้ดังที่ทานอาจารยมั่นทานแสดงเรื่องนิมิตวา พระ
พุทธเจาในครั้งพุทธกาลทานเคารพกันอยางไร ปรากฏในนิมิตวา บรรดาพระสงฆสาวก
ทั้งหลายหลั่งไหลมา พระพุทธเจาก็เสด็จมา ใครมาถึงกอนนั่งกอนเปนลําดับ ๆ ตามท่ี
มาถึงกอนถึงทีหลัง ไมไดคํานึงถึงอาวุโสกัน พระพุทธเจาเสด็จมาทีหลัง ก็ประทับอยู
ทางทายสงฆโนนแลว (ทานอาจารยมั่น) ทานเกิดวิตกขึ้นมาวา เพราะเหตุไรจงึเปน
อยางนั้น ความเคารพกันครั้งพุทธกาลเปนอยางนี้หรือ ก็รูขึ้นมาทันทีวา นี้คือ วิสุทธิ
ธรรมเสมอกันอยางนี ้ ไมวาใครมากอนมาหลังนั่งตามลําดับที่มา คือเปนความเสมอ
ภาค ไมวา ผูนอยผูใหญ “อาวุโส ภันเต” เพราะความบริสุทธ์ิเสมอกัน

(ทานอาจารยมั่น) ทานวิตกวา ถาเคารพตามสมมุติแลว ความเคารพกันของทาน
เปนอยางไรหนอ “ตามทางสมมุต”ิ ทานพลิกพรึบเดียวนั้น พระพุทธเจาประทับอยู
ตรงหนา แลวบรรดาสาวกเรียงตามลาํดับลําดา นี่คือการเคารพกันโดยทางสมมุติ ความ
เคารพในทาง “สมมุติ” เปนอยางนี้ น่ีตาม “อาวุโส ภันเต” อยางนี้ นั่น!

ทานแยก ทั้ง “วิมุตติ” ทั้ง “สมมุติ” ใหเห็นอยางชัดเจน
การเคารพกัน ก็ไมมีอะไรจะนิ่มนวลยิ่งกวาทานผูสิ้นกิเลสเคารพกัน ไมเปนพิธีรี

ตอง ไมเปนอะไรๆ เลหๆ  เหลี่ยมๆ เหมือนกับคนที่มีกิเลสทําตอกัน ทานเคารพกัน
อยางถึงใจ เคารพคุณธรรม เคารพความจริง การเคารพความจริงดวยความจรงิภายใน
ใจน้ี ทานจึงทําไดสนิท

สวนปุถุชนจําพวก “ชนดะ” เรา เวลาแสดงออกทางมรรยาทนั้นดูสวยงาม แตงาม
ในลักษณะตกแตง ไมใชตัวจริงออกมาจากของจริงคือธรรมแท แตภายในมันแข็งทื่อ 
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ไมเหมาะสมกันกับอาการภายนอกที่ออนโยนในการแสดงออก ฉะนั้นโลกจึงลุม ๆ ดอน 
ๆ สูง ๆ ต่ํา ๆ ไมสม่ําเสมอเหมือนกับความจริงทีเ่ปนออกมาจากความจรงิแท วันน้ี
แสดงเพียงเทานี้ ขอยุต ิ
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เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ทุกขเวทนา

ในมงคลสูตร ทานสอนใหคบบัณฑิต อยาคบคนพาล คนพาลก็คือหัวใจเจาของพาล
นั่นเองเปนอันดับแรก คือมีคนพาลภายนอก คนพาลภายใน สวนมากก็เปนคนพาลอยู
ภายในใจตัวเองคอยพาลอยูเรื่อยๆ เวลาไปอยูกับครูกับอาจารย ที่เรียกวา “คบบัณฑิต” 
ไดรับการอบรมอยูเสมอจากบัณฑิต เพราะครูอาจารยทานเปนบัณฑิต ทานมีความเฉลียว
ฉลาดในอุบายตางๆ ที่นํามาสั่งสอนเรา ทานเคยปฏิบัติและรูมาแลวทุกอยาง การสอนจึง
ถูกตองแมนยําเปนที่แนใจไดสําหรับผูฟงไมมีที่สงสัย เฉพาะอยางยิ่งทานอาจารยมั่น ไม
เคยปรากฏเลยที่ทานจะสอนวา “เห็นจะเปนอยางนั้น เห็นจะเปนอยางนี้”

มีแต “แนนอน ๆ” และเปนที่แนใจ เพราะทานเอาความจริงลวนๆ ซึ่งถอดออก
จากจิตใจที่เคยไดรูไดเห็นมาแลวออกมาพูด และจากการปฏิบัติมาแลวดวยด ี ย่ิงเวลาเจ็บ
ไขไดปวยดวยแลว รายไหนออนแอละ ทานขูไวแลววา “ใครออนแอใครรองคราง “ฮือๆ”
ละก ็ ใหเอา “น้ันแหละ” เปนโอสถรักษาเองไมตองไปหาหยูกยาที่ไหน ไมตองมีใครดูแล
รักษาละ คราง “ฮือ ๆ ฮาๆ” มันเปนโอสถแลวสําหรับคนนั้น ถาหากการรองครางมันเปน
ประโยชนจริงๆ แลว เราจะหาหยูกยามารักษาทําไม !

นี่แหละเวลาที่ทานยอนกลับเอา “รองครางเขาซี ใครรองครางก็ไดนี่ เด็กรองคราง
ก็ยังไดถามันประโยชน นี่มันไมเปนประโยชนอะไรเลย นอกจากคนดีที่ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวจะ
รําคาญเทานั้น จึงไมควรจะรองครางเพราะความออนแอ เปนพระกรรมฐานทั้งองคแสดง
ตัวอยางนั้นมันดูไดเมื่อไร ถาเปนเด็กหรือเปนคนธรรมดาทั่วๆ ไปก็ไมคอยเปนไร เพราะ
เขาไมไดรับการศึกษาอบรม มีความรูอะไรพอจะเขาใจในแนวทางตอสูดวยวิธีการตางๆ มี
การพิจารณา เปนตน

สวนเรารูแลว  รูทุกสิ่งทุกอยาง เวลาเกิดเรื่อง เชน เจ็บไขไดปวย เปนตน ขึ้นมาภาย
ในตัว หาทางหรืออุบายตางๆ รักษาตัวไมได มีแตลมระเนระนาดไปอยางนั้นใชไมไดเลย 
ขายตัวเองและวงกรรมฐาน!

ทานอาจารยมั่นทานเทศนสอนจิตใจนี้เกงมากทีเดียว บรรดาลูกศิษยลูกหาที่ตั้งใจ
ไปศึกษาอบรมกับทาน ฟงอะไรก็ถึงใจ สิ่งที่ควรปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเลย สิ่งที่ควรเขาใจใน
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ขณะนั้นก็เขาใจ แตละเรื่องที่เปนเรื่องภายใน เขาใจไปโดยลําดับ เวลามีความเจ็บไขได
ปวยทานสอนวิธีพิจารณาให “เอา เวลามันเปนไข มันเอาไขมาจากไหน?” นี่ทานสอนให
เปนประโยชนและไดคติสําหรับผูปฏิบัต ิ“มันหอบไข หอบหนาวมาจากไหน? มันก็เกิดขึ้น
มาในกายนี้ไมใชหรือ? เวลาหายมันจะไปหายที่ไหน? ถาไมหายในที่มันเกิดขึ้นนี่ แมไม
หายมันก็ตายไดดวยกันทุกคนไมมียกเวนภายในรางกายนี ้จงพิจารณาใหรูมัน

ความทุกขทั้งมวลนั้นก็เปน “สัจธรรม” ถาไมพิจารณาสิ่งเหลานี้จะพิจารณาอะไร?
พระพุทธเจาตรัสรูดวย “สัจธรรม” สาวกก็ตรัสรูดวย “สัจธรรม” เราจะตรัสรูดวยความ
ออนแอนั้นไดหรือ! มันเขากันไดหรือกับธรรมของพระพุทธเจา ถาอยางนั้นเราก็มาขวาง
ธรรมซี ทานวา

มันเกิดที่ตรงไหนอาการใด เราถามดู มันเจ็บที่ตรงนั้นปวดที่ตรงนี้นะ อะไรเปนผู
เจ็บอะไรเปนผูปวด ? คนเขาไปใหเห็นตนเหตุมันซ ิ มันเกิดที่ตรงไหน เจ็บที่ตรงไหน 
อะไรเปนเหตุใหมันเจ็บมันปวด อะไรเปนผูไปสําคัญมั่นหมาย เวลาตายแลวเขาเอาไป
เผาไฟ มันเจ็บมันปวดไหม ? ใครเปนผูหลอกลวงตัวเองวาเจ็บนั้นปวดนี ้ พิจารณาให
เห็นตนเหตุของมันซี

ถาเปนนักปฏิบัติ ไมรูตนเหตุไมรูทั้งผล คือกองทุกข มันจะแกทุกขไดยังไง ปญญา
มีไวทําไม? ทําไมไมคิดไมคนขึ้นมาใช แนะ ทานวา
 “มีสติปญญาก็เพื่อระลึกรู แลวพิจารณาสิ่งตางๆ มีทุกขเวทนา เปนตน ซึ่งมีอยู
ในรางกายและจิตใจของเราเอง”

ทานสอนย้ําลงไปโดยลําดับ ๆ หากผูฟง ฟงดวยความตั้งใจ เฉพาะอยางยิ่งผูมีนิสัย
อาจหาญ จะยิ่งจับใจความไดงาย ถูกจริตทันที ๆ จับปุบๆ ในเวลาจากทานไปอยูในสถานที่
บําเพ็ญใด ก็เหมือนกับทานไปแสดงกังวานอยูในหัวใจ โอวาทของทานจําไดทุกแงทุก
กระทง ที่สําคัญ ๆ สําหรับที่จะเอามาเปนเครื่องมือในการปฏิบัต ิ เชน อยูในที่สําคัญๆ 
ประหนึ่งวาทานมาอยูที่หัวใจเราเลย ใจอาจหาญราเริงจริงๆ แมการฝกการรูธรรมเห็น
ธรรม การเขาใจในอรรถในธรรม ก็เขาใจดวยความอาจหาญ เขาใจดวยความเปนนักตอสู
จริง ไมไดเขาใจดวยความออนแอ ความทอแท ความเหลวไหล ความถอยทัพกลับแพโดย
ลําดับ นั้นไมใชทางที่กิเลสจะกลัวและสิ้นไปจากใจ ไมใชทางที่จะแกกิเลส หรือรูเรื่องของ
กิเลสทั้งหลายและถอดถอนไดเลย
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น่ีศาสนา!ไมมีอะไรที่จริงที่แทแมนยําตอความถูกตองจะเทียบเทาได หาที่แยงไมมี 
ถาดําเนินตามหลักศาสนาแลว เรือนจําตะรางตะเริงอะไรเหลานี้ไมตองมี มีทําไมก็ไมมีใคร
จะทําผิดนี่ มองเห็นตามเหตุตามผล ยอมรับความผิดความถูก ชั่ว ดี ของกันและกัน ดวย
หลักเหตุผลเปนเครื่องรับรองแลว ก็อยูดวยกันไดเทานั้นคนเรา 

เทาที่ตองมีกฎบังคับ มีตะรางหรือคุก ก็เพราะไมยอมรับผิด ผิดก็ไมยอมรับวาผิด 
เห็นตัวทําอยูหยกๆ ก็ไมยอมรับ จนติดคุกติดตะรางแลว เวลาถูกถามยังวา “เขาหาวา
ขโมยนั้นขโมยนี้”ไปเสียอีก ทั้งๆ ที่ตัวขโมยเอง นี่คือความไมยอมรับตามเหตุตามผลตาม
ความจริงนั้นเอง แมภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวโดยเฉพาะก็เหมือนกัน ไมยอมรับ 
เพราะฉะนั้นมันถึงไดรับความทุกขความลําบาก ถายอมรับตามหลักความจริงเสีย สิ่งที่
แสดงขึ้นเปนหลักความจริงทั้งนั้น ยอมมีการยุติกันไดดวยความจริง แมเกิดทุกขทางราง
กายก็ไมทําใจใหกําเริบ เพราะความรูเทาทัน

ตามหลักธรรม ทุกขเคยปรากฏภายในรางกายและจิตใจเรา ตั้งแตวันรูเดียงสาภาวะ
มา ไมนาตื่นเตนตกใจ เสียใจ จนกลายเปนโรคภายในจิตขึ้นมา จิตตภาวนาจึงเปนหลัก
วิชาความรูรอบตัวไดดีเยี่ยม 

ผูปฏิบัติอยูสม่ําเสมอ จึงไมตื่นเตนตกใจเวลาเกิดทุกขภายในรางกาย  และยังจับจุด
ของทุกขที่เกิดขึ้นมาพิจารณาแยกแยะตามความจริงของมัน จนเกิดอุบายแยบคายและอาจ
หาญชาญชัยขึ้นมาอยางนาชม

สําคัญที่มีการคบคาสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญผูฉลาดแหลมคม ถาเรายังไม
สามารถชวยตัวเองได ก็ตองอาศัยครูอาจารยทานแนะนําสั่งสอน การไดยินไดฟงอยูบอยๆ 
ก็คอยซึมซาบเขาไปดวยการไดยินไดฟงนั้นๆ แลวคอยกลมกลืนกันเขาไปกับจริตนิสัย จน
กลายเปน “จิตมีธรรม” จิตเปนบัณฑิตนักปราชญขึ้นมา ตอไปก็สามารถรักษาตัวได เปน 
“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ขึ้นมา

ฉะนั้นการใดก็ตามเมื่อตนยังไมสามารถ จึงตองอาศัยผูอื่นไปกอน การอยูดวยกัน
กับทานผูดี ยอมมีความสงบสุขกลมกลืนกันไปโดยทางจริตนิสัยเปนสําคัญ จนกลายเปน
นิสัยอันดีงามไปได เชนเดียวกับการคบคาสมาคมกับคนชั่ว ทีแรกเราไมไดเปนคน “ชั่ว” 
แตเวลาคบกันไปนาน ๆ ก็กลมกลืนกันไปเอง จนกลายเปนคนชั่วโดยไมรูสึกตัว เมื่อชั่ว
เต็มที่แลว ยิ่งทําใหมืดมิดปดทวารหนักเขาไป และถือวาตนดียิ่งขึ้น ใครมาพาลไมได ความ
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ดีประเภทนั้นจะโดดออกโรงทันที นี่คือความดีของคนชั่ว ซึ่งเปนสิ่งชั่วที่บัณฑิตกลัวกันทั่ว
ดินแดน

คนชั่วกับคนดี ความชั่วกับความด ี มันกลับกันอยางนี้แล คนชั่วไมอาจมองเห็น
ความจริงวาชั่ว เลยเสกสรรปนยอขึ้นมาวา “เราดีเราเกงเราสามารถ เราเปนเสืออันลือชื่อ
กับเขาคนหนึ่ง” เปนยังงั้นไปเสีย !

เพราะฉะนั้นการคบคาสมาคมกับครูอาจารยกับบัณฑิต จึงเปนความสําคัญสําหรับผู
บําเพ็ญเพื่อเปนคนด ี และหวังความสุขความเจริญใหกับตัว เพราะทานสอนทานอบรมให
บอยๆ กิริยามารยาทของทานที่เราไดเห็นอยูทุกวัน ๆ นั้น จะซึมซาบเขาไปและบํารุงจิตใจ
เราไปโดยลําดับ ใหยึดเปนคติตัวอยางอันดีไปเรื่อยๆ ทานแสดงออกมาในแงใดก็เปน
อรรถเปนธรรมทั้งนั้น

ยิ่งทานผูสิ้นกิเลสแลวก็ยิ่งหาสิ่งเปรียบเทียบไมได อยางทานอาจารยมั่น เปนความ
แนใจวาทานสิ้นกิเลสแลว ฟงอรรถฟงธรรมของทานมันหายสงสัย โดยที่ทานไมไดบอกวา
ทานส้ินนะ ทานไมไดบอกวาทานเปนพระอรหัตอรหันตอะไรเลย แตทานบอกโดยการ
แสดงธรรมของจริงทุกขั้น ใหบรรดาผูไปศึกษาอบรมฟงอยางถึงใจไมสงสัย จึงกลาพูด
อยางเต็มปากไมกระดากอายวา ทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ คือพระอรหันตองค
สําคัญองคหนึ่งในสมัยปจจุบันที่แสนหายาก เพราะเปนสมัยที่อดอยากขาดแคลนผู
ปฏิบัติธรรมเพื่อความเปนพระอรหันต นอกจากจะปฏิบัติเพื่อกําจัดความเปนพระ
อรหันต ดวยการสั่งสมกิเลสจิปาถะเทานั้นทั้งทานและเรา ไมอาจตําหนิใครได

ขอยอนกลับมา “เวทนา” อีก การพิจารณาทุกขเวทนานี้สําคัญมาก ทั้งนี้เพราะได
ยินไดฟงจากทานพระอาจารยมั่น  ทานเอาจริงเอาจังมาก เวลาเจ็บไขสําหรับพระผูปฏิบัติ
อยูในวัดทาน บางทีทานเดินไปเองถามวา “ทานพิจารณาอยางไร?” แลวทานก็ย้ําธรรมลง
ไปเลยวา “ใหคนลงไปตรงนี้ มันทุกขที่ตรงไหน จงพิจารณาใหเห็นความจริงของทุกข” 
แลวก็สอนวิธีพิจารณา “อยาไปถอย ความถอยนั่นแหละคือการเพิ่มทุกข” ทานวาอยางนั้น

“ความเปนนักสู ตอสูดวยปญญานั้นแลเปนสิ่งที่จะไดชัยชนะ คือ รูเทาทันกับ
ทุกขเวทนา ซึ่งเราถือวาเปนขาศึกอันสําคัญตอเรา ความจริงเวทนานั้น ไมไดเปนขาศึกตอ
ผูใด ความรูสึกของเขาไมมี เพียงเปนความจริงอันหนึ่งเทานั้น” ทานสอน
 “ใหพิจารณาลงไป ทุกขมากทุกขนอย เราไมตองไปคิดไปคาดหมายมัน ขอให
ทราบความจริงของมันดวยปญญาของเรา ใจเราจะไมโกหกเจาของ” ทานวา
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ก็ใจเรานี่แหละตัวโกหก เพราะผูที่โกหกมันมีอยูกับใจ มันโกหกใจใหหลงสําคัญมั่น
หมายไปตางๆ ความโกหกกับความโงมันเชื่อกันงาย ๆ คนฉลาดกับคนโง ความโกหกกับ
ความโงมันก็หลอกกันไดงายๆ ความฉลาดของกิเลสกับความโงของเรามันเขากันไดงาย  
ธรรมทานจึงแยกแยะออกใหพิจารณาจนถึงความจริง แลวเชื่อดวยความจริง นั้นแลเปน
การไดชัยชนะไปโดยลําดับๆ แยกแยะใหเห็นทุกขซึ่งมีเปนประจํา อยาปลีกหนีไปไหน 
ทุกขมากทุกขนอยใหพิจารณาอยูที่ตรงนั้น พิจารณาอยูที่ตรงนั้น ถาจะจองก็จองอยูที่ตรง
นั้น เมื่อพิจารณาสาเหตุของมัน ทุกขเปนมากแคไหนก็ใหคนลงไป

คําวา “ทุกข” นี้อาศัยอะไรเปนที่ตั้ง ทุกขอาศัยกายเปนที่ตั้ง อาศัยความรูสึกเปน
เหตุที่จะใหทุกขกําเริบ ความรูสึกหมายไปตาง ๆ นานา นั่นแหละทําใหทุกขกําเริบขึ้น 
ความรูสึกนี้ตองแกดวยการพิจารณาใหทราบทั้งเรื่องของทุกข วาเปนเชนนั้น ทราบทั้ง 
“ฐานเปนที่เกิดแหงทุกข” เชนรางกายนี้สวนใดก็ตาม จงใหทราบชัดเจนวา ฐานน้ันมัน
เปนทุกขจริงไหม เชน

เปนทุกขในกระดูก ในเนื้อในหนังสวนใด เนื้อหนังนั้นเปนเนื้อหนังอยูเชนนั้น ทุกข
ก็เปนทุกขอยูเชนนั้น แมจะอาศัยกันอยูก็เปนคนละชิ้นคนละอัน ไมใชอันเดียวกัน จิตผูรู
รับทราบสิ่งนั้นกเ็ปนจิตอันหนึ่ง แตจิตนี้เปนผูหลง แลวก็ไปสําคัญวานั้นเปนทุกข นี้เปน
ทุกข รวมทั้งหมดนั้นเขามาเปน “ตัว” วา “เรา” ทุกขที่นั่น เราทุกขที่นี ่ ไมอยากจะให 
“เรา” เกิดทุกข อยากจะใหทุกขหายไปเสีย ความอยากนี้ก็เปนกิเลสอันหนึ่งขึ้นมาสง
เสริม จึงเกิดความทุกขความลําบากมากขึ้น ใจก็เปนทุกข ที่เปนทุกขเวทนาทางกายก็เปน
ทุกข ทางใจก็กําเริบขึ้นอีกดวยความทุกข เพราะอยากใหเปนอยางใจหวัง ก็เลยเสริมกันขึ้น
ไป นี่เปนความโงของตัวขนทุกขมาทับถมตัวเอง

ความฉลาด ตองพิจารณา มองทุกขเวทนาที่มีอยูในใจวา เกิดจากอะไร อาศัยอะไร
อยู อาศัยรางกาย รางกายสวนใด หรือทุกขมันเกิดอยูที่จุดใด แลวดู “กาย” กับ 
“เวทนา” มันเปนอันเดียวกันไหม ? รูปลักษณะเปนอยางไรบาง เวทนาไมมีรูป ไมมี
ลักษณะทาทางตาง ๆ ปรากฏแตความทุกขเทานั้น

สวนรางกายมีรูปราง มีสีสันวรรณะ และก็มีอยูของมันอยางนั้นตั้งแตทุกขยังไมเกิด 
เวลาทุกขเกิดขึ้นมันก็มีอยูเชนนั้น ทุกขเปนอันหนึ่งตางหากจากสิ่งนี้โดยความจริง แต
อาศัยความ “วิการของรางกาย” ใหเกิดขึ้นมา จิตก็เปนผูไปรับรู ถาจิตมีปญญาก็ควรรับ
ทราบไปตามความจริงของมัน จิตก็ไมกระทบกระเทือน ถาจิตลุมหลงก็ไปยึดสิ่งนั้นเขามา 
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คือเอาความทุกขนั้นเขามาเปน“ตน” เปนของตน แลวก็อยากใหทุกขที่วา เปนตนเปน
ของตนนั้นหายไป

นี่แหละที่แยกไมได เมื่อทุกขเขามาเปนตนแลวมันจะแยกออกไดอยางไร ถาเปนแต
ทุกขเปนความจริงอันหนึ่งตางหาก รางกายก็เปนความจริงอันหนึ่งตางหาก ไมใชอันเดียว
กัน ตางอันตางมี ตางอันตางจริง อยูตามสภาพของตน เมื่อความรูเปนอยางนี้จึงจะแยก
ได

ถาเห็นทุกขวาเปน “ตน” แลว แยกวันยังค่ําก็ไมออก เพราะยึดถือวา “อันนี้เปน
ตน” แลวจะแยกไดอยางไร เพราะตนไมทําการแยกแยะดวยปญญานี ่ ก็ตองถือวาเปน 
“ตน” อยูอยางนี้ เมื่อ “ขันธ” กับ “จิต” กลมกลืนเขาเปนอันเดียวกันแลวแยกไมได 
เมื่อพยายามใหสติปญญาพิจารณาเขาไปเห็นความจริงของมันแลววา ตางอันตางอยู ตาง
อันตางจริง ของใครของเราอยูเชนนั้นอยางซาบซึ้งเขาในจิตใจ ทุกขคอยๆ ระงับลงไป ๆ 
ทั้งรูเครื่องสืบตอของทุกขที่เขามาเกี่ยวเนื่องกับใจ เพราะมันก็ออกไปจากใจ เมื่อพิจารณา
ทุกขแลว มันก็หดตัวเขามา หดตัวเขามาจนถึง “ใจ” เรื่องทุกขเวทนาทั้งมวล มันก็ออกไป
จากใจที่ไปหมาย หรือที่เปนทุกขเวทนา เพราะมันมีสายสัมพันธเกี่ยวเนื่องอยูโดยทาง
“อุปาทาน” อยางลึกลับ แตเราไมทราบ

เวลาพิจารณาเห็นอยางชัดเจนแลว เราจึงไดตามทุกขเวทนาเขามา รูเขามา ๆ 
ทุกขเวทนาหดเขามา ยนเขามาจนกระทั่งถึงใจ พอทราบวาใจนี้เองเปนตัวไปกอ
“อุปาทาน” ขึ้นมา แลวใหจิตถือวาเปน “ตน” จึงเกิดความทุกขขึ้นมากมาย พอทราบ
อยางนี้แลว ทุกขก็ระงับดับลงไป

อีกประการหนึ่ง พอทราบเชนนี้ ทุกขก็จริง แตใจไมไปยึด ถึงทุกขจะไมดับก็ตาม 
เรื่องจิตก็เปนจิต ไมสืบตอกับดวยอุปาทาน ตางอันตางจริง นี่เรียกวา “จิต เปนตัวของ
ตัว” มีความรมเย็นเปนสุขและรอบคอบอยูภายในตัว ในทามกลางแหงความทุกขของ
ขันธ นี่ชื่อวา “รูจิตวาเปนของจริงอันหนึ่ง เชนเดียวกับขันธทั้งหลายเปนของจริงแตละ
อยาง

นี่สําหรับผูกําลังดําเนินปฏิปทา กําลังดําเนินเพื่อรูเทาทัน “ขันธหา” มีทุกขเวทนา
เปนสําคัญ

แตสําหรับทานผูเขาใจโดยตลอดจนถึงกับเปน “อกุปปจิต อกุปปธรรม” ไมมีการ
กําเริบเปนอื่นตอไปแลวนั้น” ทานไมมีปญหาอะไรเลย จะเปนทุกขมากทุกขนอยไมเปน
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ปญหาทั้งสิ้น เพราะจิตทานจริงอยูตลอดเวลา ไมมีเวลาไหนที่จิตของทานซึ่งบริสุทธิ์แล
วจะกลายเปนเศราหมอง จะกลายเปนโลกขึ้นมา ไมมีทางเปนไปได เพราะฉะนั้นอาการ
แหงขันธจะแสดงขึ้นมาอยางไร ทานจึงทราบตามหลักธรรมชาต ิ ขันธนั้นก็ปรากฏขึ้นตาม
หลักธรรมชาติ ดับไปตามธรรมชาติ หรือตั้งอยูตามธรรมชาติ แลวดับไปตามธรรมชาต ิจิต
ก็รูตามธรรมชาติของตนโดยไมตองบังคับบัญชากันแตอยางใด จิตของทานผูรูรอบขอบ
ชิดโดยตลอดทั่วถึงแลวเปนอยางนี้

สวนเรากําลังพิจารณาขันธ ก็เพื่อจะทราบและถอยเขามาเปนลําดับ แมวาจะไมเปน
อยางนั้นในระยะที่กําลังดําเนิน จะยังไมสมหวังก็ตาม แตการพิจารณา “ทุกข” ทั้งหลาย  
ก็เพื่อแยกจิตออกจากทุกข ไมไปพัวพันในทุกข และไมถือมั่นทุกขวาเปนตน ขณะที่ทุกข
เกิดขึ้นมากหรือนอย ไมใหไปกวานเอาทุกขนี้มาเปนตน ซึ่งเทากับเอาไฟมาเผาตน ก็
สบาย!

เพราะฉะนั้นทุกขจึงเปนหินลับปญญาไดดี ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย จงกําหนดสติ
ปญญาจองอยูตรงนั้น แลวยอนคืนมาสูจิต และ ขยายความรูออกไปหาเวทนาออกไป
หากาย ซึ่งเปนคนละสัดละสวนอยูแลว กายก็เปนสวนหนึ่ง เวทนาเปนสวนหน่ึง จิตเปน
สวนหน่ึง ถอยไปถอยมา

ดวยการพิจารณาทางปญญา จนเปนที่เขาใจและทราบซึ้งใจจริง ๆ วา “ขันธแตละ
อยาง สักแตวา .........เทานั้น” ไมปรากฏวาเปนอะไร เชน เปนเรา เปนของเรา เปนตน 
เปนเพียงความจริงแตละอยางที่ปรากฏอยูเทานั้น เมื่อเขาใจประจักษเชนนี ้ ใจยอมเปน
ตัวของตัวโดยอิสระในขณะนั้น และรูประจักษวาทั้งขันธทั้งจิตตางอันตางจริง ไมกระทบ
กระเทือนกัน

แมขณะจะตาย ใจก็จะรูทันเหตุการณจําเพาะหนา ไมสะทกสะทานตอทุกขเวทนา
และความตาย เพราะจิตแนใจวา “จิต เปน จิต” คือเปนคลังแหงความรู ขันธแตละขันธ
เปนเพียงอาการหนึ่งๆ เทานั้น จิตจึงไมกลัวตาย เพราะความแนใจตัวเองวาจะไมไปลมจม
ที่ไหน

แมยังไมถึงขั้นสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงก็ตาม แตจิตไดฝกหัดตนดวยสติปญญากับ
ขันธทั้งหลายจนเกรียงไกรอยูแลว คือจิตอยูกับสัจธรรม อยูกับ “หินลับปญญา” ปญญาจะ
กระจายกําลังแผกวางออกไป ใจจะผองใสและองอาจกลาหาญเปนลําดับ เพราะปญญาเปน
เครื่องซักฟอก แมความดับจะมีข้ึนในขณะน้ันก็ไมมีปญหาอะไร!
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ประการหนึ่ง ถาเรามีสติปญญา พิจารณาทุกขเวทนาอยางไมถอยหลัง จนเปนที่เขา
ใจแลว แมขณะจะตายจริงๆ ก็จะทราบวา ทุกขเวทนานี้จะระงับดับไปกอน แตจิตจะไม
ดับ จะถอยตัวเขามา รูตัวอยูภายในตนโดยเฉพาะ แลวผานไปในขณะนั้น คําวา “เผลอ
สติ” ไมมีสําหรับผูปฏิบัติถึงธรรมขั้นนี้ จึงเปนที่แนใจวา ผูมีสต ิ แมจะยังไมสิ้นกิเลส 
ยอมจะทราบชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่ จนขันธจะทนอยูไมไดแลว จะสลายตัว
ไปจะตาย จิตถอนตัวออกจากนั้นมาสูความเปนจิต คือเปนตัวของตัวแลวผานไป นี่เปน
ธรรมขั้นสูงละเอียดมาก !

ฉะนั้นนักปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญเพื่อรูธรรมทุกขั้น จึงมักพิจารณาทุกขเวทนา
อยางเอาจริงเอาจัง บทเวลารูก็รูอยางถึงใจ และถือทุกขเวทนาเปนตน เปนสัจธรรม เชน
เดียวกับที่ทานสอนวา “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน” ฉะนั้น

ดวยเหตุนี้การพิจารณาขันธเพื่อรูตามความเปนจริง จึงไมควรหักหามตานทาน
ความจริง เชน รางกายทนไมไหวก็ปลอยไป ไมควรหวงไว เวทนามันก็ไปของมันเอง นี่
เรียกวา “สุคโต”

นี่แหละการพิจารณาจิต การปฏิบัติตอใจที่ไดผลประจักษ สําหรับผูปฏิบัติทาน
ปฏิบัติดังกลาวมา เมื่อถึงคราวจวนตัวจริง ๆ แลวไมหวังพึ่งใครทั้งนั้น ไมวาพอแม พี่
นอง ญาติมิตร เพื่อนฝูง ใครตอใคร ไมพึ่งทั้งนั้น ตองถอยจิตออกมาจากสิ่งที่เกี่ยวของ
พัวพันทั้งหลาย เขามาสูจุดสําคัญที่กําลังตะลุมบอนกันอยู

เวลานี้ใหถือ “เวทนา” นี่แหละสําคัญ ในการพิจารณาในขณะที่จะแตกจะดับ ไม
ยอมถอย เปนอยางไรเปนกัน ! ขอใหรู ใหเขาใจเรื่องนี้เทานั้น ไมตองไปคิดวา  การ
พิจารณา “ทุกขเวทนา” อยางชุลมุนวุนวายนี ้แลวเวลาตายทั้งที่จิตกําลังยุงอยูอยางนี้ จะไม
ไปสู “ทุคติ”หรือ?

จะไปทุคติที่ไหน ! วุนก็วุนกับงานอันดีอันชอบธรรมนี ่ วุนโดยที่รู หรือวุนเพื่อรู 
ดวยความรูนี ่ ไมใชวุนเพราะหลงนี้ ใจจดจองพิจารณาคนควาอยูที่ทุกขเวทนานั่น เวลาจะ
ไปจริง ๆ ใจรูนี ่ผูมีสติทานรู ใจถอยปบเขามาทันที คือปลอยงานที่กําลังทํานั้นทันที  แลว
ถอยพับเขามาสูตัวของตัว เปนตัวของตัว คือจิตลวนๆ แลวผานไปเลยแบบ “สุคโต” 
เต็มภูมิของผูปฏิบัติ แมจะยังไมสิ้นกิเลสก็ตาม ก็เรียกวา “มีกําลังเต็มตัว เต็มภูมิของตัว 
ตามขั้นของจิตของธรรม” การพิจารณา จิตตภาวนาจึงเปนเรื่องสําคัญมาก และพึ่งเปน
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พึ่งตายตัวเองไดจริงๆ ไมตองหวังพึ่งใครทั้งนั้น เปนที่แนใจภายในตัวเอง สติปญญามี
กําลังเพียงใด ใจรูภายในตัวเอง ไมตองไปถามใคร

ถาใจสามารถพิจารณาจนกระทั่งผานไดในขณะนั้น ทุกสิ่งทุกอยางหายสงสัยไมมี
ปญหาอะไรเลย เราจะมัวคิดวาเราเปนผูหญิง เราเปนฆราวาส เราไมสามารถจะทําพระ
นิพพานใหแจงได นั้นเปนความสําคัญผิดของเรา ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่ง
หลอกเราเหมือนกัน

ธรรมเปนของจริง และเปนสมบัติกลางเสมอกัน ไมวาผูหญิงผูชาย ไมวานักบวช 
ฆราวาส สติปญญามีไดดวยกัน แกกิเลสไดดวยกัน เมื่อพอใจจะแกกิเลสไดดวยวิธีใด ของ
หญิงใด ชายใด ฆราวาสใด พระองคใดก็ตาม สามารถแกไดดวยกัน และพนไปไดดวยกัน 
ไมตองไปสรางปญหากวนใจใหเสียเวล่ําเวลา เรามีอํานาจวาสนามาจากไหน นั่นอยาไปคิด 
เรากําลังสรางบุญวาสนาอยูนี ่มากหรือนอย ก็เห็นอยูกับจิตนี่แหละ
 จงพิจารณาดูตัวเรา มันโงที่ตรงไหน พยายามสั่งสมความฉลาด คือสติปญญาขึ้นมา 
จึงเปนความถูกตองตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแท

ที่นํามาตําหนิตนวา เขาอยูในชั้นนั้นชั้นนี ้ สวนเราไมมีชั้นมีภูมิกับเขา ไปที่ไหนคน
นั้นแซงขึ้นหนาเรา คนนี้แซงขึ้นหนาเรา ใครจะมาแซงหนาเรา นอกจากกิเลสมันแซงหนา
หลอกเรา ใหนอยเนื้อต่ําใจวาสนานอยตางหาก นั่นเปนความสําคัญผิดไปตางหากใหเรา
เกิดทอถอยนอยใจตัวเอง เพราะกิเลสหาอุบายฆาโดยไมรูสึกตัว

เราอยาไปคิดอยางนั้น เรามีวาสนาเต็มตัวทุกคน ทําไมจะไมเต็มตัว เราเปนนัก
ปฏิบัติ เราเปนนักบําเพ็ญบุญสุนทานอยูดวยกัน วาสนาไมไดเปนสิ่งของออกมาวางตลาด
รานคาพอจะประกาศแขงขันกัน วาสนามีอยูกับตัวดวยกันทุกคน ทานไมใหประมาทกัน
ดวยเรื่องอํานาจวาสนา แมแตสัตวทานก็ยังไมใหประมาทเขา คิดดูซี เพราะวาสนามีอยูภาย
ในจิตใจของสัตวของคนดวยกัน

การแกกิเลส ก็ไมตองไปคิดใหเสียเวล่ําเวลา เปนการทําลายกําลังใจของตัว ความ
มุงมั่นของตัวใหดอยลงไป ดวยความคิดวา “เราเปนผูหญิง” เปลาๆ เราเปนผูชายเปลา ๆ 
เราเปนนักบวชเปลา ๆ หรือเปนฆราวาสเปลา ๆ ไมมีมรรคผลติดตัวบางเลย คนอื่นเขามี
กัน แตเราไมมี อายเขา ดังนี้ นั่นเปนความคิดผิด ซึ่งจะทําใหเราเองเสียกําลังใจในการ
บําเพ็ญกุศลตาง ๆ

สวนความคิดที่ถูกตองคือ เวลานี้เรากําลังทําความเพียรดวยสต ิดวยปญญา เพื่อแก
กิเลส และเพื่อพอกพูนกุศลผลบุญใหมากมูนขึ้นไปโดยลําดับ ซึ่งเปนการสรางบารมีโดย
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ตรงอยูแลว เรามีวาสนาเกิดมาในทามกลางแหงพระพุทธศาสนา ไดบําเพ็ญวาสนาบารมี
เต็มความสามารถเรื่อยมาจนบัดนี ้ดังนี้

ผูหญิงก็มีสติปญญาไดเชนเดียวกับผูชาย เพราะผูหญิงผูชายมีกิเลสดวยกัน การแก
กิเลสก็แกดวยสติดวยปญญา มีความเพียรเปนเครื่องหนุนดวยกัน กิเลสมีอยูที่ไหน ก็มีอยู
ที่ใจดวยกัน

เมื่อสติปญญาสมบูรณพรอมเมื่อใด เปนผานไปไดดวยกัน ไมมีปญหาวาจะตองเปน
นักบวช นี่คือความจริงแหง “สัจธรรม” ที่ ไมเลือกชาติชั้นวรรณะ บรรดาที่เปนมนุษยแลว
ไมเลือกเพศหญิงเพศชาย ขอใหบําเพ็ญไปเถิด เพราะธรรมเปนกลาง ๆ ฟงไดเขาใจได
ดวยกันทั้งผูหญิงผูชายทั้งนักบวชและฆราวาส ปฏิบัติได แกกิเลสได กิเลสจะไมนิยมวาเปน
หญิงเปนชาย คนเรามีกิเลสดวยกัน แมแตพระที่เปนนักบวชก็มีกิเลสจะวายังไง! ทานจึง
ตองแกของทาน ถาไมแกก็นอนจมอยูกับกิเลส เชนเดียวกับคนทั่ว ๆ ไปที่ไมสนใจ 
“ ธรรม” น้ันแล หรือยิ่งกวาคนทั่วไปก็ได 

ธรรมจึงไมสําคัญวาตองเปนนักบวชถายเดียว มันสําคัญที่จะแกกิเลสดวยความ
พากเพียรซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก เราจะตองสนใจในจุดนี้ใหมาก

สวนความพนทุกข พนที่ไหน พนในที่ที่มีทุกขนั้นแล แกกิเลสไดก็พนทุกข ถาแกไม
ได จะเปนเพศไหนก็ตองเปนทุกขอยูดวยกัน

นี่แหละพระศาสนาอยูที่จิตใจ ไมไดอยูที่อื่น ๆ ถาทําใหอาภัพก็อาภัพได ที่จิตเรา
น้ันแหละ จะเปนนักบวชหรือฆราวาส ก็อาภัพไดทั้งนั้นถาทําตัวเปนผูอาภัพ จะทําให
ศาสนารุงเรืองภายในใจก็ทําได ศาสนาเจริญ เจริญที่ไหน ก็เจริญที่ใจไมไดเจริญที่อื่น 
สําคัญที่ใจ สําคัญที่การปฏิบัติของคนเรา กิริยามารยาทที่แสดงออก เมื่อใจเจริญแลว 
อาการนั้น ๆ ก็เจริญไปดวยความสวยงามนาดูนาชม เฉพาะอยางยิ่งจิตใจ มีความเจริญรุง
เรืองภายในตัว  มีสติ มีปญญาเปนเครื่องรักษาตัวอยูเสมอแลว เรียกวา “ใจมีความเจริญ” 
กิเลสไมคอยจะมาทําลายได น่ีแหละ “ศาสนาเจริญ”

เราพยายามพิจารณาแกไปโดยลําดับ คําวา “กิเลส ๆ” นะ ไมมีกวางไมมีแคบ ไม
มีมากมีนอยเกินขอบเขตแหงการแกการถอดถอนของเรา มีอยูในดวงใจนี้เทานั้น จง
พิจารณาลงไปที่นี ่ ไมวาผูหญิงผูชาย นักบวชหรือฆราวาส กิเลสตัวเศราหมองมีอยูในใจ
ดวยกัน หนาแนนขนาดไหน คิดดูก็รูได เชนความมืด มันเคยมืดมาตั้งกัปตั้งกัลปก็ตาม 
พอเปดไฟขึ้นเทานั้นความมืดก็หายไปหมด ความมืดไมเห็นเอาอะไรมาอวดวา “ขาเคยมืด
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มาตั้งกัปตั้งกัลปแลวนี่ เพียงไฟนี้จะมาเปดไลความมืดของขาออกไปนั้น มันเปนไปไมได” 
ไมมีทาง ดังนี้ แตเมื่อเหตุผลพรอมแลวความมืดตองหายไปหมด ความสวางเกิดขึ้นแทนที่ 
แมความมืดจะเคยมืดมาตั้งกัปตั้งกัลป ก็หายไปหมดในขณะนั้น

กิเลสมันจะหนาแนนเพียรไร และเคยเปนเจาครองใจมานานก็ตาม ขอใหพิจารณา
ทางดานสติปญญาดวยดี เมื่อสติปญญาสามารถแลวก็รอบตัวทันท ี กิเลสแมจะเคยอยูใน
จิตใจเรามาตั้งกัปตั้งกัลป ก็สลายตัวลงไปทันที เชนเดียวกับความมืดที่เคยมีอยูนั้นแล พอ
ตามไฟขึ้น ความมืดก็หายไป ความสวางก็เกิดขึ้นแทนที่ดวยอํานาจของสติปญญาภายใน
จิต ก็สวางจาดวย “ ธมฺโม ปทีโป” เปนธรรมประทีปในขณะนั้น

มีเทานี้เปนจุดสําคัญที่จะตองพิจารณา เอาใหเห็น ศาสนาอัศจรรย อัศจรรยที่ไหน?
ศาสนาเจริญ เจริญที่ไหน ? ที่ทานวา “พนทุกข”พนที่ไหน? ก็มีอยูที่ใจนี้เทานั้น !ขยาย
ออกมาก็เปนสัจธรรม ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
 (๑) ทุกข  เราก็ทราบวาทุกข เพราะเราไมใชคนตาย

(๒) สมุทัย เปนสิ่งที่จะสงเสริม หรือผลิตทุกขใหเกิดขึ้น มีอะไรบาง ? ทานก็สอน
วา “นนฺทิราคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทินี,เสยฺยถีท ํกามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา.” 
เปนตน เราก็ทราบ อะไรที่มันรักมันใคร รักใครในสิ่งใดบาง เราพยายามแกไขมัน รักใคร
ในขันธหา เฉพาะอยางยิ่งในขันธหาวาเปน “ตัวเรา” นี้แล จงพยายามรูเทาทันมันโดย
ลําดับ แลวยังมีรักใครอะไรอีก รักใครในจิต ติดในจิต สงวนในจิต ก็แกในจิต มันรักที่ตรง
ไหน นั่นแหละคือตัวกิเลสมันอยูตรงนั้น แกเขาไป ๆ จนกระทั่งถึงความจริงแลว ใจก็ไม
รักไมชัง เพราะหมดแลว! กิเลสหมดไปแลว ความรัก ความชัง ความเกลียด ความโกรธ 
มันไมมี ใจเปนหลักธรรมชาติภายในตัวลวนๆ นั่นแหละเปนธรรมชาติที่ตองการแท !

(๓) การพิจารณาเพื่อธรรมนี ้ก็คือ มรรค มี สติ ปญญา เปนสําคัญ
 (๔) นิโรธ ก็คือ ความดับทุกขนั่นเอง ดับไปเปนลําดับ ๆ จนกระทั่ง “มรรค” มี 
ความสามารถเต็มที่แลว นิโรธ ก็ดับทุกขทั้งมวลภายในใจไมมีเหลือ ขณะที่นิโรธทําการดับ
ทุกขสิ้นสุดลง อะไรที่รูวาทุกขดับไป กิเลสดับไป อะไรที่รูรูนั้นแล คือผูบริสุทธิ์ ผูบริสุทธิ์นี้
แลที่นอกจาก “สัจธรรม” ไป เปนธรรมวิเศษอัศจรรย ! “สัจธรรม” นั้นเปนกิริยา 
เปนอาการ เปนสมมุติ “นิโรธ” ก็เปนสมมุติ และเปนกิริยาที่ดับทุกข เปนสมมุติ ทุกขดับ
ไปหมดแลวไมมีอะไรเหลือ เหลือแตความรูที่บริสุทธิ์ลวน ๆ นั่นไมใช “สัจธรรม” นั่น
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คือความบริสุทธิ์ของจิต ถาจะเรียก “นิพพาน” ก็เรียกได เรียกอะไรก็ไมขัดทั้งนั้น เมื่อถึง
ขั้นไมขัดแลว ไมขัดไมแยงใครทั้งหมด ตัวเองก็ไมแยง อะไรก็ไมแยง รูเทาทันทุกสิ่งทุก
อยาง พูดไปไดทั้งนั้นไมมีปญหาอะไรเลย ขอใหรูธรรมวิเศษอัศจรรยนี้เถิด ความเลิศ 
หากเปนเองไมตองเสกสรร

นี่แหละศาสนาแท จงคนที่ตรงนี้ คนลงไป การปฏิบัติศาสนา เวลารูก็มารูอยูที่ตรง
น้ี ศาสนาเจริญ เจริญที่นี ่ พระพุทธเจาทรงสอนใหสัตวโลกพนจากทุกข ทานก็สอนลงที่นี่ 
และพนที่นี่ไมไดพนที่ไหน เราก็เปนสัตวโลกชนิดหนึ่ง และอยูในขายแหงโอวาทคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา อยูในหมูแหงพุทธบริษัท เปนผูมีสิทธิ์ดวยกันในการปฏิบัติการถอดถอน
กิเลสใหพนจากทุกข ในบริษัท ๔ นี้มีสิทธิ์ดวยกันทั้งนั้น ที่จะทําตนใหแจงถึงพระนิพพาน
ได

ขอใหพินิจพิจารณาทําความกลาหาญตอสูกับสิ่งที่ควรตอสูภายในจิตใจของตน สั่ง
สมความกลาหาญ สั่งสมสติปญญาขึ้นใหเพียงพอ และหาอุบายคิดคนตาง ๆ ใหเกิดขึ้น
จากตัวเอง การคิดคนเองนี้แลเปนที่ชอบธรรม เปนสมบัติของตนแท ครูบาอาจารยทาน
หยิบยื่นใหเปนชิ้นเปนอัน นี้เปนสวนหนึ่งตางหาก พอเปนเงื่อนหรือพอเปนแนวทาง นําไป
พินิจพิจารณาใหแตกแขนงกวางขวางออกไป กลายเปนสมบัติของเราขึ้นมา

อันธรรมใดที่เปนสมบัติซึ่งเกิดขึ้นมาดวยอุบายของเรานั้น เปนสมบัติของตนแท 
กินไมหมด หากคิดหากคนไปไดรอยสันพันคม ในการถอนถอดกิเลสชนิดตางๆ กระทั่ง
กิเลสหลุดลอยไปเพราะอุบายของเราเอง โดยอาศัยอุบายแงตาง ๆ ที่ครูบาอาจารยหยิบยื่น
ใหนั้นเปนตนทุน  นี้แลเปนธรรมของเราแท เกิดขึ้นมามากนอยเปนธรรมของเราทั้งสิ้น 
เรียนจากตํารับตําราก็เปนของพระพุทธเจา เราหยิบยืมทานมาจากครูบาอาจารย ก็หยิบ
ยืมทานมา เวนแตในขณะที่ทานแสดงธรรม เราเขาใจในธรรมน้ัน แกกิเลสไปในขณะนั้น ก็
เปนสมบัติของเราในขณะที่ฟง ตอจากนั้นเราก็นําอุบายของทานไปพิจารณาใครครวญ  
แตกแขนงออกดวยปญญาของเราเอง เปนสมบัติของเรา ทั้งฝายเหตุ คือ การพินิจ
พิจารณา ทั้งฝายผล คือที่เราไดรับเปนที่พึงพอใจโดยลําดับ ๆ จนกระทั่งถึงความพนทุกข 
นั่นเปนผลของเราลวน ๆ มีอยูกับเรา ไมมีผูใดมาแบงสันปนสวนเราไดเลย

นี่แหละความเลิศ เลิศขึ้นที่นี่ ไมไดเลิศที่ไหน เพราะฉะนั้นจงพยายามหาความ
เลิศ ความประเสริฐ ซึ่งมีอยูในตัวของเรา ดวยการขวนขวายบําเพ็ญ ความรูนี้แล ไมใชสิ่ง
อื่นใดที่จะเปนความเลิศประเสริฐ
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แตเวลานี้ใจถูกสิ่งสกปรกโสมมหาคุณคาไมไดปกคลุมอยู จึงกลายเปนของไมมีคุณ
คาเทาที่ควรจะเปน เวลานี้เรากําลังสํารอกปอกกิเลสประเภทตางๆ ออกโดยลําดับๆ  เมื่อ
ปอกเต็มกําลังจนหมดไมมีในดวงใจแลว ใจก็บริสุทธิ์เต็มภูมิ ความเลิศปรากฏขึ้นมาในใจ
ดวงนี้แล ความเลิศจึงเลิศที่ตรงนี้แหละ ไมตองไปหาอะไรที่ไหนอีก เพราะถึง “เมืองพอ” 
อยางเต็มภูมิแลว

เอาละ ขอยุติ



ภาค ๓ “ธรรมชุดเตรียมพร้อม’’
๓๖๑

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

พิจารณาทุกขเวทนา

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๑๑

๓๑๑

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

พิจารณาทุกขเวทนา

คนเราเหมือนกับตนไม ถารดน้ําใหปุยอยูเรื่อย ๆ บํารุงอยูโดยสม่ําเสมอ ก็มี
ความสดชื่นดี และเติบโตขึ้นเร็วกวาปกติธรรมดา ที่ทิ้งไวตามบุญตามกรรมไมบํารุง
รักษา จิตใจเมื่อบํารุงรักษาโดยสม่ําเสมอก็มีความผองใส มีความสงบเยือกเย็นเปน
ลําดับ ๆไป ถาขาดการอบรมก็เหมือนตนไมที่ขาดการบํารุง ขาดการอบรมในระยะใด ก็
แสดงความอับเฉาเศราหมองขึ้นมา เพราะสิ่งที่จะทําใหอับเฉาเศราหมองมันมีแทรกอยู
ภายในจิตใจของคนเราอยูแลว

การบํารุงรักษาดวยจิตตภาวนาโดยสม่ําเสมอ จิตจะมีความสงบเย็นขึ้นเรื่อย ๆ 
เมื่อจติมีความสงบ ความสงบกับความผองใส ก็เริ่มเปนไปในระยะเดียวกัน เมื่อจติมี
ความสงบ เราจะพจิารณาไตรตรองอะไรก็ไดเหตุไดผล พอเขาอกเขาใจตามความจริง
ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นทั้งภายนอกและภายในตัวเอง หากจิตกําลังวาวุนขุนมัวอยู จะคิด
อะไรก็ไมไดเรื่องทั้งนั้นแหละ ถูกก็เปนผิดไป ผิดก็ยิ่งเปนผิดไปเรื่อย ๆ

ฉะนั้นทานจึงสอนใหอบรม เพื่อจติจะไดมีความสงบรมเย็นและผองใส มองเห็น
เงาของตัว ราวกับนํ้าท่ีใสสะอาด มองลงไปในน้ํา มีขวากมีหนาม มีสัตวอะไรอยูในน้ําก็
เห็นไดชัด แตถาน้ําขุนมองลงไปก็ไมเห็น ไมวาจะเปนขวากเปนหนาม เปนสัตวหรือ
อะไรอยูในน้ํานั้น เราไมสามารถที่จะเห็นไดเลย

จิตใจก็เชนเดียวกัน เมื่อกําลังขุนมัว อะไรที่แฝงอยูภายในจิตใจมากนอย ไม
สามารถที่จะมองเห็นโทษของมันได ทั้งๆ ที่มนัเปนโทษอยูภายในจิตใจของเราตลอด
มา เพราะจิตใจไมผองใส จิตใจขุนมัวไปดวยอารมณอันเปนตมเปนโคลน จึงพิจารณา
ไมเห็น จึงตองอบรมจิตใหมีความผองใส แลวก็เห็น “เงา” ของตัว
 “เงา” นั้นมันแฝงอยูภายในจิต คืออาการตางๆ ที่แสดงออกจากจิตนั่นแหละ 
ทานเรียกวา “เงา” แลวทําใหเราหลงติดอยูเสมอในเงาของเราเอง ซึ่งไปจากความคิด
ความปรุงตางๆ ที่เปนไปโดยสม่ําเสมอ และออกจากจิตอยูทุกเวลํ่าเวลา ทําใหเรา
เผลอตัวไปเรื่อย ๆ เขาใจวาสิ่งนี้ก็เปนเรา สิ่งนั้นก็เปนเรา อะไร ๆ ก็เปนเราไปหมด 
ทั้ง ๆ ท่ีเปน “เงา”ไมใชตัวจริง ! แตความเชื่อถือหรือความหลงตามไปนั้น มันกลาย
เปน “ตัวจริง” ไปเสีย จึงเปนผลขึ้นมาใหเราไดรับความเดือดรอน
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ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๑๑
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

พิจารณาทุกขเวทนา

คนเราเหมือนกับตนไม ถารดน้ําใหปุยอยูเรื่อย ๆ บํารุงอยูโดยสม่ําเสมอ ก็มี
ความสดชื่นดี และเติบโตขึ้นเร็วกวาปกติธรรมดา ที่ทิ้งไวตามบุญตามกรรมไมบํารุง
รักษา จิตใจเมื่อบํารุงรักษาโดยสม่ําเสมอก็มีความผองใส มีความสงบเยือกเย็นเปน
ลําดับ ๆไป ถาขาดการอบรมก็เหมือนตนไมที่ขาดการบํารุง ขาดการอบรมในระยะใด ก็
แสดงความอับเฉาเศราหมองขึ้นมา เพราะสิ่งที่จะทําใหอับเฉาเศราหมองมันมีแทรกอยู
ภายในจิตใจของคนเราอยูแลว

การบํารุงรักษาดวยจิตตภาวนาโดยสม่ําเสมอ จิตจะมีความสงบเย็นขึ้นเรื่อย ๆ 
เมื่อจติมีความสงบ ความสงบกับความผองใส ก็เริ่มเปนไปในระยะเดียวกัน เมื่อจติมี
ความสงบ เราจะพจิารณาไตรตรองอะไรก็ไดเหตุไดผล พอเขาอกเขาใจตามความจริง
ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นทั้งภายนอกและภายในตัวเอง หากจิตกําลังวาวุนขุนมัวอยู จะคิด
อะไรก็ไมไดเรื่องทั้งนั้นแหละ ถูกก็เปนผิดไป ผิดก็ยิ่งเปนผิดไปเรื่อย ๆ

ฉะนั้นทานจึงสอนใหอบรม เพื่อจติจะไดมีความสงบรมเย็นและผองใส มองเห็น
เงาของตัว ราวกับนํ้าท่ีใสสะอาด มองลงไปในน้ํา มีขวากมีหนาม มีสัตวอะไรอยูในน้ําก็
เห็นไดชัด แตถาน้ําขุนมองลงไปก็ไมเห็น ไมวาจะเปนขวากเปนหนาม เปนสัตวหรือ
อะไรอยูในน้ํานั้น เราไมสามารถที่จะเห็นไดเลย

จิตใจก็เชนเดียวกัน เมื่อกําลังขุนมัว อะไรที่แฝงอยูภายในจิตใจมากนอย ไม
สามารถที่จะมองเห็นโทษของมันได ทั้งๆ ที่มนัเปนโทษอยูภายในจิตใจของเราตลอด
มา เพราะจิตใจไมผองใส จิตใจขุนมัวไปดวยอารมณอันเปนตมเปนโคลน จึงพิจารณา
ไมเห็น จึงตองอบรมจิตใหมีความผองใส แลวก็เห็น “เงา” ของตัว
 “เงา” นั้นมันแฝงอยูภายในจิต คืออาการตางๆ ที่แสดงออกจากจิตนั่นแหละ 
ทานเรียกวา “เงา” แลวทําใหเราหลงติดอยูเสมอในเงาของเราเอง ซึ่งไปจากความคิด
ความปรุงตางๆ ที่เปนไปโดยสม่ําเสมอ และออกจากจิตอยูทุกเวลํ่าเวลา ทําใหเรา
เผลอตัวไปเรื่อย ๆ เขาใจวาสิ่งนี้ก็เปนเรา สิ่งนั้นก็เปนเรา อะไร ๆ ก็เปนเราไปหมด 
ทั้ง ๆ ท่ีเปน “เงา”ไมใชตัวจริง ! แตความเชื่อถือหรือความหลงตามไปนั้น มันกลาย
เปน “ตัวจริง” ไปเสีย จึงเปนผลขึ้นมาใหเราไดรับความเดือดรอน



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๓๖๒

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๑๒

๓๑๒

เวลานี้ครูบาอาจารยทั้งหลายผูเปนที่เคารพบูชา และเปนหลักทางดานปฏิบัต ิ
และทางดานจิตใจ ก็นับวารอยหรอลงไปโดยลําดับ ที่ยังมีชีวิตอยู แมแตตัวทานเองก็ไม
สามารถจะชวยตัวทานได เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธชํารุดทรุดโทรมลงไปเปนลําดับลํา
ดา อยางทานอาจารยขาว เปนตน เห็นแลวก็รูสึกสลดสังเวชเหมือนกัน

เรื่องธาตุเรื่องขันธเมื่อถึงเวลามัน “เพียบ” แลว ก็เหมือนกับไมเคยแข็งแรง
เปลงปลั่งอะไรมากอนเลย นอนอยูก็เปนทุกข นั่งอยูก็เปนทุกข อยูในอิริยาบถใดๆ ก็
เปนทุกข เมื่อถึงคราวทุกขรวมตัวกันเขามาแลวในขันธ เปนทุกขกันทั้งนั้น แตพูดถึง
ทานผูเชนนั้น ก็สักแตวาเปนไปตามธาตุตามขันธ ทางดานจิตใจทานไมมีปญหาอะไร
กับเรื่องธาตุเรื่องขันธที่แสดงตัวตาง ๆ เลย

แตสําหรับพวกเรานั้นนะ มันคอยตอนรับกันอยูเสมอ ไมวาทางดานจิตใจแสดง
ออก ไมวาทางธาตุขันธแสดงออก วิปริตผิดไปตาง ๆ นานา จิตก็ผิดไปดวย เชน ธาตุ
ขันธวิกลวิการ จติก็วิกลวิการไปดวย ทั้ง ๆ ที่จิตก็ดีอยูนั่นแหละ ทั้งนี้ก็เพราะความหวั่น
ไหวของจิตนี่เอง เนื่องจากสติปญญาไมทันกับอาการตางๆที่มีอยูรอบตัว รอบจิต

ทานจึงสอนใหอบรม “สติปญญา” ใหมีความสามารถแกลวกลา ทันกับเหตุ
การณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิต และอาการตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัว ไดแกขันธแสดงตัว
ออกเปนอาการวิปริตในสวนตาง ๆ ใหรูเทาทันกับสิ่งเหลานั้น ถาจิตไมรูเทาทันเสีย
อยางเดียว หรือจิตหลงไปตามสิ่งเหลานั้นเสียอยางเดียวเทานั้น ก็ชื่อวา “เปนการกอ
ทุกขใหตัวเองอยูไมหยุดไมถอย” ความทุกขก็ตองทับถมเขามาทางจิตใจ แมรางกายจะ
เปนทุกขตามเรื่องของมันในหลักธรรมชาติก็ตาม แตใจก็ตองไป “ควาเอาสิ่งนั้น” มา
เปนทุกขเผาลนตนเอง ถาไมไดพิจารณาใหรูทันกัน

จิตถามีสติเปนเครื่องกํากับรักษาอยูโดยสม่ําเสมอ ภัยที่จะเกิดขึ้นก็มีนอย 
เพราะเกิดในที่แหงเดียวกัน คือ “ จิต” “สติ” ก็มีอยูในที่แหงเดียวกัน ความรับ
ทราบวาสิ่งนั้นเกิดขึ้น สิ่งนี้เกิดขึ้น ดีหรือชั่ว เกิดขึ้นภายในตัว “ปญญา” เปนผูคลี่
คลาย เปนผูพินิจพิจารณาและแกไขอารมณนั้นๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิต เรื่องก็เริ่มสงบลง
ไป แตถาขาดสติ เร่ืองจะสืบตอกันไปเร่ือย ๆ แมความคิดความปรุงเกิดขึ้นดับไป 
เกิดขึ้นดับไป กี่ครั้งกี่หนก็ตาม แต “สัญญา ความสําคัญมั่นหมาย” นั้นจะไมดับ จะ
ตอกันเปนสายยาวเหยียด “ทุกข” ก็ตองสืบตอกันเปนสายยาวเหยียด มารวมอยูที ่
จิต จิตเปนผูรับทุกขทั้งมวลแตผูเดียวอยูตลอดไป

เพราะ “กรรม” ทั้งหลายที่ “สัญญา” ที่ “สังขาร” คิดปรุงขึ้นมา ใจจะเปน 
ภาชนะอันสําคัญสําหรับรับไวทั้ง “สุข” และ “ทุกข” สวนมากก็รับทุกข ถาสติปญญา
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ไมมีก็รับแตของเก ๆ ของทิ้ง ของใชไมได ของเปนพิษเปนภัยนั้นแล ไวในจิตใจ ถามี
สติปญญาก็เลือกเฟนออกได อันใดไมดี ก็เลือกเฟนตัดทิ้งออกไป สลัดตัดทิ้งออกไป 
เรื่อย ๆ เหลือแตสิ่งที่เปนสาระอยูภายในใจ ใจก็เย็น ใจไมเย็นดวยน้ํา ไมไดสุขดวย
สิ่งภายนอก แตเย็นดวยอรรถดวยธรรม มีความสุขดวยอรรถดวยธรรม ตนเหตุก็คือมี
สติปญญาเปนเคร่ืองรักษาใจ

การปฏิบัติตอสิ่งอื่นก็ไมยากยิ่งกวาการปฏิบัติตอจิตใจ ภาระท้ังโลกก็มารวมอยู
ท่ีจติใจ ขณะที่เราจะแกไขสิ่งที่มันฝงจมอยูภายในมาเปนเวลานานนั้น จึงเปน “งาน” ที่
ยากอยูมาก ดีไมดีอาจทอถอยได เพราะทําลงไปไมคอยเหน็ผลในระยะเริ่มแรก เนือ่ง
จาก “จิต” ก็เลื่อนลอยในขณะที่ทํา ไมคอยจดจอเอาจริงเอาจังในงานของตนที่ทําลงไป 
ผลจึงไมคอยปรากฏเทาที่ควร และทําใหเกิดความทอถอยออนแอ หรือเกิดความทอแท
ภายในใจแลวก็ทิ้งไปเสีย โดยที่เห็นวา “หยุดเสียดีกวา” เพราะทําไปก็ไมเกิดประโยชน 
ทั้ง ๆ ที่เวลาหยุดไปแลวก็ไมด ีนอกจากจิตจะหาทางสั่งสมความชั่วใสตนหลังจากหยุด
การบําเพ็ญทางดีแลวเทานั้น

แต “ความสําคัญ ที่วา ดีกวา”นั่นแหละ มันเปนเรื่องของกิเลสตัวหลอกลวง
ทั้งมวล ที่มาหลอกเราใหทอถอยออนแอตางหาก ความจริงตั้งแตในขณะทําอยูมันยังไม
เห็นไดดี ทั้งที่อยากใหดีแทบใจจะขาด หัวอกจะแตก เพราะความเพียรพยายาม ยิ่ง
หยุดไปเสียมันจะดีไดอยางไร ถาหยุดไปแลวดีดังที่คิด คนทั้งหลายก็ไมตองดําเนินงาน
อะไรตอไป หยุดไปแลวทุกสิ่งทุกอยางมันดีไปเอง ! ภายนอกก็ตองดี ภายในก็ตองดี 
เชนทําการทํางาน ทําไมไดมาก หยุดเสียดีกวา
 “ธรรม” ไมเหมือน “กิเลส” กิเลสมันวา “หยุดเสียดีกวา” มันดีจริง แตดีเพื่อ
กิเลสไมใชดีเพื่อธรรม สวน “ธรรม” ตองอุตสาหพยายามทําไปเรื่อย ๆ จนมันด ีและดี
ขึ้น ๆ เร่ือยๆ เพราะทําไมหยุด งานก็เปนงานของตนที่ทําขึ้นเพื่อธรรม ไมใชเปนงานขี้
เกียจอันเปนงานของกิเลส ผลงานจะพึงปรากฏขึ้นโดยลําดับจากการทําไมหยุด

งานทาง “จิตตภาวนา” ก็เชนเดยีวกัน ยากก็ทํา งายก็ทํา เพราะเปนงานที่ควร
ทํา เราไมทําใครจะทําใหเรา เวลาความทุกขความลําบากมันเผาผลาญภายในใจ เพราะ
ความคิดปรุงสั่งสม ทําไมไมบนวามันยาก เวลาสั่งสมกิเลสใหเกิดความทุกขความเดือด
รอนขึ้นมา ทําไมไมถือวามันยาก มาบนใหความทุกขอยูเฉย ๆ ทําไม นั่นคือความพอใจ 
ยากหรืองายไมสนใจคิด มันไหลไปเลยราวกับน้ําไหลลงสูที่ต่ํา ยากหรือไมยากมันก็ไหล
ของมันไปอยางนั้น เลยไมทราบวามันยากหรือไมยาก
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แตเวลาฝนใจทําความดี มันเหมือนกับไสไมขึ้นที่สูงนั่นแล มันลําบากเพราะทวน
กระแส !

การที่จะละความทุกขนอยใหญ ที่ใจยอมเปนไปตาม “วัฏวน” มันก็ตองยาก
บางเปนธรรมดา ใคร ๆ แมแตทานผูสําเร็จมรรคผลนิพพานไดอยางงายดาย แตกอน
ทานก็ยาก ถึงขั้นที่ควรจะงายก็ตองงาย เราเองถึงขั้นที่วายากก็ตองยาก แตมันไมไดยาก
อยูเชนนี้เรื่อยไป ถึงเวลาเบาบางหรืองายก็งาย ยิ่งไดเห็นผลเขาไปโดยลําดับดวยแลว
ความยากมันหายไปเอง เพราะมีแต “ทาจะเอา” ทาเดียว สุขทุกขไมคํานึง มีแตจะใหรู 
ใหเห็น ใหเขาใจ ในสิ่งที่ตนตองการ

การเรียน ใหเรียนเรื่องธาตุเรื่องขันธ ใหดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ ที่เกี่ยวของกับตน
นี้เปนหลักสําคัญ สําหรับนักปฏิบัติทั้งหลายใหดูอยูทุกเวลา เพราะมันแปรอยูทุกเวลา 
คําวา “อนิจฺจ”ํ เปน อนิจฺจํ อยูตลอดกาล คําวา “ทุกฺขํ” ก็เปนอยูตลอดกาล คําวา 
“อนตฺตา” ก็เปนอยูตลอดกาล ไมมีการหยุดยั้งผอนคลายเลย

การพจิารณา ก็ควรพยายามใหเห็นเรื่องของมันที่เปนอยูในตัวเรา จนมีความ
ชํานิชํานาญ พิจารณาหลายครั้งหลายหน จิตก็คอยเขาอกเขาใจและซึ้งถึงใจ ใจก็คอย ๆ 
ปลอยวางไปเอง ไมใชจะพิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวแลวก็หยุด แลวก็คอยแตจะกอบ
โกยเอาผล ทั้ง ๆ ท่ีเหตุไมทําใหพอประมาณ มันก็ไมได

การบําเพญ็ความด ี มีจิตตภาวนา เปนตน ตองฝนกิเลสทั้งนั้น ครูบาอาจารย
แตละองค ๆ ที่ทานปรากฏชื่อลือนามใหโลกทั้งหลายไดกราบไหวบูชาเรื่อยมา ลวนแต
ทานรอดตายมาเพราะความเพียรกลาดวยกันทั้งนั้น ถาเปนงานเบาๆ ทานจะรอดตาย
ไดอยางไร ก็ตองเปนงานหนักซึ่งตองทุมเทกําลังกันอยางเต็มที ่ ครูบาอาจารยผูเชนนั้น
เวลานี้ก็รอยหรอไปมากแลว มีนอยเต็มท ี! เราหวังพึ่งทาน เรื่องธาตุเรื่องขันธของทาน
ก็เปนอนิจจัง พึ่งกันไดชั่วกาลชั่วเวลา แลวก็พลัดพรากจากกันดังที่เห็นอยูแลว

ฉะน้ัน จงพยายามนอมโอวาทคําสั่งสอนของทานเขามาเปนครูเปนอาจารยสอน
ตนอยูเสมอ ทานสอนวาอยางไร ใหนําโอวาททานที่สอนไวแลวนั้น เขามาปฏิบัติตอตัว
เอง จะชื่อวา “เราอยูกับครูกับอาจารยตลอดเวลา” เหมือนไดเขาเฝาพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ อยูตลอดกาลสถานที่

การปฏิบัติตนเปนหลักสําคัญ ที่เปนความแนใจสําหรับเรา การอาศัยครูอาศัย
อาจารยนั้นเปนของไมแนนอน ยอมมีความพลัดพรากจากไป ทานไมพลัดพรากเราก็
พลัดพราก ทานไมจากเราก็จาก เพราะโลกอนิจจัง มีอยูดวยกันทั้งทานและเราไมผิดกัน
เลย สิ่งที่พอจะยึดเอาได ก็คือหลักธรรมของทาน จงยึดมาประพฤติปฏิบัติสําหรับตัว
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ดวยความเอาจริงเอาจัง เพื่อเห็นเหตุเห็นผล เพื่อกําชัยชนะภายในใจ ชัยชนะนี้เปนชัย
ชนะอันเลิศประเสริฐสุดในโลก ไมมีชัยชนะใดจะเสมอเหมือนเลย เรายื้อแยงเอาชนะ
ตน ! คือกิเลสที่ถือวาเปน“ ตน” เปน “ตัว” เปนเราเปนของเรามาตั้งกัปตั้งกัลป น้ี 
เปนเรื่องใหญโตมาก จะทําเลนเหมือนเด็กเลนตุกตา เดี๋ยวกิเลสจะขยี้ขยําเอา เพราะถือ
มาเปนเวลานานแลว จงรีบพิจารณาใหรูแจงและปลอยวาง จิตใจจะไดวางเปลาจากทุกข 
ไมฉุกละหุกกันตลอดไป

การสั่งสมคําวา “เปนเรา เปนของเรา” มานี้ นับกัปนับกัลปไมไดแลว ถากิเลส
เปนวัตถุ ความสั่งสมมานานถึงขนาดนั้นจะเอาอะไรมาเทียบเลาในโลกนี?้ ถึงจะใหญโต
ยิ่งกวากอนกิเลสตัณหาอาสวะ กอนเรากอนของเราเหลานี้ เพราะมีมากตอมาก จะขน
ออกมาเทียบไมหวาดไมไหว ถาขนเลน ๆ แบบกิน ๆ นอน ๆ จะถากจะเถือ จะเจาะจะ
ฟน เพียงหนสองหนใหมันขาดไปนั้น ยอมเปนไปไมได นอกจากจะพากันควาน้ําเหลว
ไปตาม ๆ กันเทาน้ัน จําตองทุมเทกําลังลงอยางหนักหนาทีเดียว ตอนนี้ตอนจะชิงชัย
ชนะกัน เราก็เปนนักปฏิบัติ ไมตองทอถอยกับการรบกับกิเลสซึ่งมีอยูในตัวเราเอง

คําวา“กิเลส”ก็คือ“กอนเรา”น้ันเอง กิเลสเปน “เรา”เปน“ของเรา”อะไร ๆ 
เปน“เรา”ทั้งนั้น เหลานี้คือ “กองกิเลสแท ๆ” ไมนาสงสัยเลย

ถาจะแยกใหเห็นเปนชิ้นเปนอันตามความสัตยความจริง ในหลักธรรมชาตินั้น
จริง ตองแยกดวยความพากเพียร โดยทางสติปญญาเปนเครื่องพิสูจน พิจารณากัน

การแยกธาต ุธาตุก็ธาตุส่ี ธาตุ ๔ ก็รูกันเตม็โลกเต็มสงสารอยูแลว แตถาจะให
รูถึงใจ ซาบซึ้งถึงใจจริง ๆ นั้นตองภาคปฏิบัติ พิจารณาดวยปญญาจนเห็นชัดเจนแลว
ก็ซึ้งไปเอง ถาลงไดซึ้งถึงใจแลว ไมตองบอกมันปลอยเอง เม่ือรูอยางถึงใจแลวก็ปลอย
วางอยางถึงใจเชนกัน การที่จะรูอยางถึงใจ ปลอยวางอยางถึงใจ ตองพิจารณาแลว
พิจารณาเลา ซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนเปนที่เขาใจ อยาไปสําคัญวา นี่เราพิจารณาแลว น้ันเรา
พิจารณาแลวในคราวนั้น ดวยความคาดหมาย นับอานครั้งนั้นครั้งนี้ โดยที่ยังไมซึ้งถึง
ขั้นปลอยวางมันก็ยังไมแลว ตองพิจารณาใหถึงขั้นแลวจริง ๆ ดวยความซาบซึ้งและ
ปลอยวาง ถา“แลวจริง” ก็ไมจําเปนตองพิจารณาอีก มันเขาใจแลว ปลอยวางไดหมด

คําวา “ธาตุ” ก็กอนธาตุอยูแลว วิญญาณก็ธาต ุสิ่งที่มาสัมผัสก็ธาตุ รูปก็ธาต ุ
เสียงก็ธาตุ อะไรๆ ก็ธาตุ อะไร ๆ มันก็เปนธาตุไปหมดอยูแลว

เรื่องขันธภายในตัวเรา เชน รูป ก็เปนขันธ เวทนา ก็เปนขันธ สัญญา ก็เปนขันธ 
สังขาร ก็เปนขันธ วิญญาณ ก็เปนขันธ เปนขันธ เปนหมวดเปนหมู เปนชิ้นเปนอัน อยู
ตามธรรมชาติของเขา
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เรื่องใจก็ใหรูวา “นี้คือ ผูรู” ที่จะตองพิสูจนใหรูแจงเชนเดียวกับธาตุขันธทั้ง
หลาย จะไมยึดวาเปนตนเปนของตน ซึ่งจะเปนภาระหนักมากขึ้น จําตองพิจารณาดวย
ปญญาใหเห็นตามความเปนจริงเสมอกัน แตการพิจารณา “จิต” น้ี ไดเคยอธิบายมา
หลายกัณฑแลว นาจะพอเขาใจ

เฉพาะอยางยิ่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกาย ใหทราบชัดวา“นี้คือ เวทนา” 
เพียงเทานั้น อยาไปตีความหมายวา เวทนาเปนเรา เปนของเรา หรืออะไรๆ เปนของ
เรา เพราะนั้นจะเปนเครือ่งสงเสริมกเิลสใหมากขึ้นโดยลําดับ แลวก็นําความทุกขเขาทับ
ถมใจมากขึ้น เมื่อเวทนาไมดับยิ่งมีทุกขทางใจมากขึ้น แลวจะเอาอะไรมาทนกัน
 “เวทนา” มันเกิดขึ้นในธาตุในขันธมันก็เคยเกิดขึ้นอยูแลว ตั้งแตวันเกิดมาขณะ
ที่ตกคลอดออกมา ก็มีเวทนาแสนสาหัส รอดตายจึงไดเปนมนุษยมา จะไมเรียกวา 
“เวทนา” จะเรียกวาอะไร เวทนานี้เคยเปนมาตั้งแตโนน จะใหมันละทางเดินของมันละ
ไมได ทางของความทุกขในธาตุในขันธ มันตองแสดงตัวมันโดยสม่ําเสมอเรื่อยมา มัน
เกิดขึ้นแลวก็ตั้งอยู และก็ดับไป มีเทานั้น มีเกิดขึ้น มีตั้งอยู แลวดับไป ไมวาจะเปน 
เวทนานอก เวทนาใน คือ จิตเวทนา 

เฉพาะอยางย่ิงเวทนาทางรางกาย พจิารณาใหเห็นชัด รูป ก็เปนรูป รูชัดเห็นชัด
อยูแลวตั้งแตวันเกิดมา จะเสกสรรปนยอวาเปนเรา เปนของเรา หรือเปนเจาฟา พระ
ยามหากษัตริย เปนเจาขุนมูลนายหรือเปนอะไรก็แลวแตความเสกสรร แตความจริงก็
เปนความจริงอยูตายตัว ไมไดเปนไปตามความเสกสรรปนยอใด ๆ ทั้งสิ้น ความจรงิรูป
ก็คือรูปขันธนั่นแล มีธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ รวมกันเขา เรียกวา “คน” วา “สัตว” วา 
หญิงวาชาย แยกประเภทออกไป เปนชื่อเปนนามไมมีสิ้นสุด แตสิ่งที่คงที่นั้นคือรูป ก็
คือ “กองรูป” น้ันเอง รวมทั้งหมดที่เปนสวนผสมนี ้เรียกวากองรปู คือรูปกาย ซึ่งเปน
ความจริงอันหนึ่ง แยกดูสวนไหนก็เปนความจริงของมันแตละอัน 

ในขณะที่ประชุมกันอยู หนังก็เปนหนัง เนื้อก็เปนเนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ ที่ใหชื่อ
ใหนามเขา อยาไปหลงชื่อหลงนามของมัน ใหเห็นวาเปนความจริงดวยกัน คือเปนกอง
รูป กองเวทนา มันไมใชรูป รปูไมใชเวทนา มีทุกขเวทนาเปนตน เวทนาเปนเวทนา จะ
เปนสุขขึ้นมาก็ตาม เปนทุกขขึ้นมาก็ตาม เฉย ๆ ก็ตาม มันเปนเวทนาอันหนึ่ง ๆ ตาง
หากของมันซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน สองอยางนี้สําคัญมากยิ่งกวา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ซึ่งเกิดดับพรอมกันไปเปนระยะ ๆ

แตเวทนานี้ถึงจะดับก็มีเวลาตั้งอยู เห็นไดชัดทางภาคปฏิบัติ ในขณะท่ี
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ใหจับทุกขเวทนานั้นเปนเปาหมาย คือเปนจดุท่ีพิจารณา อยาเห็น
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วาเวทนานี้เปนเรา จะผิดจากหลักความจริงของเวทนาและวิธีการพิจารณา จะไม
ทราบความจริงของเวทนาดวยปญญาที่ควรทราบ เมื่อไมทราบความจริงแลว ยังจะถือ
เอาทุกขเวทนานั้นวาเปนเราเขาอีก ก็จะเพิ่มความทุกขขึ้นอีกมากมายแกจิตใจ เพราะ
เปนการผิดตอหลักธรรมชาติ ซึ่งเปนหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว

ทานจึงสอนใหพิจารณาใหเห็นทุกขเวทนา จะเปนขึ้นในสวนใดก็ตามของราง
กาย ใหทราบวามันเปนอาการอันหนึ่ง เปนธรรมชาติอันหนึ่งของมัน ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู 
ดับไป ของมันเทานั้น อยาไปยุง อยาไปปรุงไปแตง ไปเสกสรรปนยอ ใหมันเปนอยาง
นั้นอยางนี้ ถาไมอยากแบกหามทุกขไมมีเวลาปลงวาง ใหเห็นตามความจรงิของมันใน
ขณะที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็ดี ตั้งอยูก็ดี และดับไปก็ดี เรื่องเวทนามันมีเทานั้น จงแยกให
เห็นชัดดวยสติปญญา

เมื่อกําหนดดูเวทนาแลวยอนเขามาดูจิต วาจิตกับเวทนานี้เปนอันเดียวกันไหม 
แลวดูกาย กายกับจิตนี้เปนอันเดียวกันไหม ดูใหชัด ในขณะที่พิจารณานี้ ไมใหจิตสง
ออกไปทางไหน ใหจิตอยูในจุดนั้นแหงเดียว เชน พิจารณาทุกขเวทนา ก็กําหนด
ทุกขเวทนาใหเห็นชัด เมื่อยอนเขามาดูจิต ก็กําหนดดูความรูนี้ใหชัด วามันเปนอัน
เดียวกันไหม เอาไปเทียบเคียงกันด ูความรูอันนี้กับเวทนาอันนั้นนะ มันเหมือนกันไหม 
จะรวมเปนอันเดียวกันไดไหม และรูปกายอันนี้มันเหมือนกับจิตไหม? มันเหมือนกับ
เวทนาไหม? จะพอเปนอันเดียวกันไดไหม? นั่น! ทานจึงวา “แยกดใูหดี!” เพราะรูป
มันเปนรูป มันจะไปเหมือนจิตไดอยางไร จิตเปนนามธรรม เปนธรรมชาติท่ีรู แตธาตุนี้
เปนธาตุไมรู คือธาตุดินนี้ไมรู ธาตุน้ํานี้ไมรู ธาตุลมนี้ไมรู ธาตุไฟนี้ไมรู แต “มโน
ธาต”ุนี้รู เมื่อเปนเชนนั้น มันจะเปนอันเดียวกันไดอยางไร

ทุกขเวทนาก็เหมือนกัน มันก็เปนธาตุไมรู เปนธรรมชาติอันหนึ่ง ธาตุไมรูกับ
ธาตุไมรูก็ตางกันอีก เวทนากับกายก็เปนคนละอยาง มันไมใชอันเดียวกัน จะใหเปนอัน
เดียวกันไดอยางไร การแยกการแยะในขณะที่พิจารณาเวทนา ดูใหเห็นชัดตามความจริง
นั้น ไมตองกลัวตาย ความตายไมมีในจิต อยาไปสงสัย อยาไปสรางขวากสรางหนามปก
เสียบตนเองใหเจ็บแสบเดือดรอน ความตายไมมี คือในจิตนี้ไมมีความตาย มีแตความ
รูลวนๆ ความตายไมมีในจิต ซึ่งเปนสิ่งแนนอนตายตัวรอยเปอรเซ็นต

ความสําคัญวาตายนี้ เปนเรื่องเสกสรรปนยอขึ้นมาใหแกจิต ดวยอํานาจแหง
ความหลงของจิตเสียเอง เปนผูเสกสรรปนยอขึ้นมาหลอกตัวเอง ฉะนั้นเมื่อพิจารณาไป
ตามความจรงิแลว จิตไมใชของตาย เราจะไปกลัวตายทําไม คําวา “ตาย” นั้นคือ
อะไร? เราก็ทราบวา ธาตุขันธมันสลายลงไป คนเราพอหมดลมหายใจเขาเรียกวา “คน
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ตาย”ขณะนั้น “ผูรู” แยกตัวออกจากธาตุนั้นแลว ธาตุนั้นเลยมีแต “รูปธาตุ” เฉย ๆ 
เวทนาก็ไมม ีนั่นเขาเรียกวา “คนตาย”

แตความจริงมันไมไดตาย เพราะฉะนั้น จึงตองพิจารณาใหชัดเจนดวยปญญา 
เราไมตองสรางเรื่องความตายขึ้นมาปกเสียบหัวใจ หรือมากีดขวางทางเดินของเรา เพื่อ
ความรูจริงเห็นจริงดวยการพิจารณา แมจะทุกขมากทุกขนอยขนาดไหน ก็จงกําหนดดู
ใหดีในเรื่องความทุกขนั้น เอาความทุกขนั้นแลเปนหินลับปญญา แยกทุกขขยายทุกข
ออกจากจิต แยกจิตออกจากทุกข เทียบเคียงกันใหไดทุกสัดทุกสวน ในขณะที่พิจารณา
อยาใหจิตเผลอไปไหน เพื่อความรูจริงเห็นจริงแบบ “ตะลุมบอน” กับขันธน้ัน ๆ

จิตหรือจะตายตามสมมุติของโลก จะตายในขณะที่พิจารณานี้ก็ใหรูวา อะไรตาย
กอน อะไรตายหลัง เวทนาดับไปเมื่อไร จิตนี้จะดับไปเมื่อไร และจิตนี้จะดับไปที่ไหน
กันแน เพราะธรรมชาติของจิตไมใชเปนของดับ ใครจะมาบังคับใหจิตดับไดอยางไร ? 

จงพิจารณาดูใหดี ระหวางขันธกับจิต จนรูความจริงขึ้นมาประจักษใจ หายสงสัย 
นี่แหละทานเรียกวา “สรางปญญา ฝกซอมปญญา ใหเห็นความจริง”

ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงไรในขณะนั้น จะไมมีอํานาจเขามาบังคับ
บัญชาจิตใจใหกระทบกระเทือนไดเลย เมื่อทราบแลววาจิตเปนจิต เวทนาเปนเวทนา 
เมื่อปญญาพิจารณาเห็นชัดเจนตามนี้แลว วามันเปนความจรงิแตละอยาง ๆ ระหวาง
ขันธกับจิตจะไมกระทบกระเทือนกันเลย กายก็สักวากาย ตั้งอยูเฉย ๆ ทุกขเวทนาเกิด
ขึ้นกายก็มีอยู ทุกขเวทนาดับไป กายทุกสวนก็มีอยูตามธรรมชาติของตน เวทนาเกิดข้ึน
ก็เปนเรื่องของเวทนา ตั้งอยูก็เปนเรื่องของเวทนา ดับไปก็เปนเรื่องของเวทนา จิตเปนผู
รูเรื่องทุกขเวทนา เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวดับไป จิตไมใชเปนผูเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เหมือน
กายเหมือนเวทนา
 เมื่อหัดพิจารณาอยางนี้จนชํานาญแลว ถึงคราวเขาที่คับขันก็ใหพิจารณาอยางนี ้
เราไมตองกลัวตาย เพราะเราเปนนกัรบ เรื่องกลัวตายไมใชธรรมของพระพุทธเจา เรือ่ง
ความกลาหาญตอความจริงนี้เปนธรรม และเปนหลัก “สวากขาตธรรม” ที่ตรัสไวชอบ
แลว จงดําเนินไปตามความจริงนี้ ตายก็ตายไมตองกลัว เพราะจิตไมไดตาย แตขอใหรู
อยูกับตัววา อะไรที่แสดงขึ้นเวลานี ้มีทุกขเวทนา เปนตน มันเปนอยางไร ทุกขเวทนา
ดูใหทราบตามความจริงของมัน เมือ่ทราบความจริงแลว ทุกขเวทนาก็สักแตวาธรรม
ชาติอันหนึ่งเทานั้น ไมปรากฏวามีความหมายรายดีแตอยางใด และไมปรากฏวา
เปน “ขาศึก” ตอผูใด เปนความจริงของมันอยางเต็มตัวที่แสดงขึ้นมาตามหลักธรรม
ชาติเทานั้น
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กาย ก็เปนความจริงของกายที่ปรากฏตัวอยูตามหลักธรรมชาติของตน จติก็เปน
ธรรมชาติอันหนึ่ง ที่เปนความรูประจําตน ไมไดไปคละเคลากับสิ่งใด

เมื่อพิจารณารูรอบแลว จิตก็ถอนตัวออกมาเปนความจริงของตัวอยางสมบูรณ 
ทุกขเวทนาเขาก็มีความสมบูรณตามธรรมชาติของเขา กายก็มีความสมบูรณตามธรรม
ชาติของตน โดยที่จิตไมไปแยกสวนแบงสวนวุนวายกับเขา เมื่อเปนเชนนี้ก็ไมมีอะไร
กระทบกระเทือนกัน ทุกข จะทุกขขนาดไหนก็ไมกระเทือนถึงจิต ยิ้มไดในขณะที่ทุกข
กําลังเกิดอยูมากมายนั้นเอง ยิ้มได! เพราะจติเปนอันหนึ่ง ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับเวทนา 
คือ ไมเขาไปคละเคลากับเวทนานั้นใหเผาลนตนเอง ใจก็สบาย

น้ีแลการพิจารณาทุกขเวทนาใหรูรอบ โดยเอาเวทนานั้นเปนสนามรบ เปนหิน
ลับปญญา เปนสถานที่ลับปญญาใหคมกลาขึ้น ดวยการพจิารณาแยกแยะทุกขเวทนาที่
เกิดขึ้น แยกแยะดูกาย แยกแยะดูเวทนา อันใดจะดับกอนดับหลังก็ใหทราบ ตาม
ความจริงของมันมันมีความเกิด ความดับ ประจําตัวอยูอยางนั้นแตไหนแตไรมา เราจะ
รูก็ตามไมรูก็ตาม สิ่งเหลานี้มีเปนหลักธรรมชาติของตัวอยูอยางนั้น เปนแตเพียง
พิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน จึงไมปนเกลียวกับธรรม เราก็อยูสบาย

เอา ! จะตายก็ตายซิ ตามโลกเขาสมมุตินิยมวา “ตาย” ตายมันเปนอยางไร จึง
เรียกวา “ตาย” กายมันแตก เอา แตกไป อะไรสลายก็สลายลงไป ผูไมสลายก็อยู อะไร
ไมสลาย ก็คือจิตนี่เอง

ใจนี้เมื่อสรางปญญาเปนหลักเปนเกณฑขึ้นภายในตนแลวเปนอยางนั้น ไมม ี
ความหวั่นไหวตอความลมความตาย จิตมีความแกลวกลาสามารถ

นี่แหละการพิจารณาเรื่องของตัว คือเรื่องของจิต พิจารณาเชนนี้ เราไมตอง
กลัวตาย กลัวไปทําไม พระพุทธเจาทรงสอนไมใหกลัว ธรรมไมสอนใหกลัว ความจรงิ
ไมเปนสิ่งที่นากลัว เพราะเปนความจริง จะนากลานากลัวที่ตรงไหน กลาก็ไมนากลา 
กลัวก็ไมนากลัว นี่หมายถึงการถึงความจริงลวน ๆ แลว ไมมีคําวา “กลา” วา 
“กลัว” เหลืออยูภายในใจเลย มีเฉพาะ “ความบริสุทธิ์” อยางเดียว

แตการพิจารณาเพื่อถึงความจริง ตองมีความกลาหาญ เมื่อจะเอาชัยชนะเขาสู
ตน ไมมีความกลาหาญไมได เดี๋ยวแพ เพราะเรากําลังดําเนินมรรคอยู ตองมีความ
กลาหาญหรืออาจหาญ ไมพรั่นพรึงหวั่นไหวกับสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น สิ่งใดที่ผานเขามาตอง
พิจารณาใหรูใหเขาใจทั้งนั้น ไมมีความทอถอยออนกําลัง เพื่อตั้งหนารูเห็นตามความ
จรงิของมัน ทุกสิ่งทุกอยางที่ผานเขามาในกระแสความรู ช่ือวา “นักรบ” ในสงคราม
ระหวางจิตกับขันธ หรือระหวางธรรมกับกิเลสทั้งหลาย
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ความกลาหาญอยางนี้เปนความถูกตอง เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแลว ความ
กลัวก็หายไป ความกลาก็หายไป เพราะเขาถึงชัยชนะอันสมบูรณแลว ความกลัวความ
กลาก็หมดปญหาไป

เวลานี้ความกลัวความกลาเปนปญหาอยางยิ่งสําหรับผูกําลังดําเนิน จงสราง
ความกลาขึ้นดวยเหตุดวยผลที่ควรกลา และเปนนักตอสูในสิ่งที่ควรตอสู มีทุกขเวทนา
เปนตน ใหเปนตามความจริงของมัน อยาไปกลัว พระพุทธเจาไมสอนใหกลัว กลัวก็มี
คาเทากับความตาย ถึงวันแลวตองแตกตองสลาย ทานเรียกวา “ความตาย”

แตอยางไรก็ตามนักปฏิบัติตองใหรูกอนที่สิ่งเหลานี้จะแปรสภาพลงไป ดวย
ปญญา เอา “ตาขาย” คือปญญากางไวรอบดาน อะไรแสดงออกมาก็ไปติดขาย คือ 
ปญญานั้น แลวจะหวั่นไหวไปไหน จะสะทกสะทานไปไหน จะเอนเอียงไปไหน เพราะสิ่ง
นั้น ๆ เปนไปตามความจริงที่ไดพิจารณาไวแลว

น่ี “นักรบ” ทานพิจารณากันอยางนั้น แมอยูในทามกลางแหงขันธที่เปนกองไฟ
ทั้งกอง ทานก็มีความรมเย็นเปนสุข โดยปกติของจิตที่รูรอบขอบชิดแลว ไมหลงตาม
อาการอะไรทั้งหมด ช่ือวา “ผูรูรอบ”

อาการตาง ๆ ที่ขันธแสดงออก เมื่อทนไดก็ทนไป ปฏิบัติรักษาบํารุงกันไป พา
กิน พานอน พาดื่ม รักษากันไป ตามธรรมชาติของมัน เมื่อทนไมไหว อยางไรก็มีแตจะ
ไปทาเดียว ก็ปลอยไปตามคติธรรมดาเสียเทานั้น เพราะเปนความจริงจะฝนมันไดอยาง
ไร ปลอยตามความจริง นี่แลชื่อวา “ปลอยดวยความรู ที่เปนไปตามความจริง” จิต ก็
ไมหวั่นไหว ไมอาลัย ไมเสียดาย นี่คือหลักของการปฏิบัติของผูได หรือกําลังจะได
“ชัยชนะ” ภายในจิตใจ เพราะจิตเคยแพกิเลสตัณหามาตลอดจนกระทั่งปจจุบันนี ้ ไม
เคยชนะมาเลย ตั้งแตกัปไหนกัลปไหน มีแตอยูใตอํานาจกิเลสทาเดยีว จนลืมเฉลียวใจ
วา “กิเลสเปนนาย เราเปนบอยของมัน”

คราวนี้แหละจะพลิกตัวเรา โดยอาศัยหลักธรรมเปนเครื่องปราบปรามกิเลสอา
สวะ ซึ่งเคยชนะเรามาเปนเวลานาน หรือเปนเจาใหญนายโตแหง “วัฏจกัร” บังคับจิต
ใจเราใหไปสูที่นั่นที่นี่มานาน คราวนี้เราจะตั้งหนาสูกิเลสเพื่อชัยชนะ และใหเห็นความ
จริงทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีอะไรปดบังปญญาไดเลย พรอมกับเอาชนะจากความที่เคยแพ
นั้น มาครองเปนของตัวดวยอํานาจของ สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร อยางไมลดละ

ผูถึงแดนแหงความประเสริฐเพราะความเพียรแลว ยอมเปนผูสงางามใน
ทามกลางแหงหมูชน พรอมกับความภูมิใจในความเพียรของตน ผูใดถึงแดนแหงความ
เลิศประเสริฐดวยการชนะตนผูเดียวเทานั้น เปนผูประเสริฐภายในตน ไมมีการกอเวร
เหมือนการชนะสงครามที่โลกชนะ และกอเวรกอกรรมแกกันไมมีทางสิ้นสุด เหมือนลูก
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โซ แตการชนะตนน้ีเปนเอกในสงคราม ดังธรรมทานวา “อตฺตา หเว ชิต ํเสยฺโย” การ
ชนะตนแล ประเสริฐสุด”

สิ่งที่เคยกอกวนจิตใจใหไดรับความทุกขความเดือดรอนดังที่เคยเปนมานั้น เปน
อันวา “ยุติกันโดยสิ้นเชิง” ที่กลาวมาทั้งนี้ อยาลืมวาความเพียรเปนสําคัญ เปน
เครื่องสนับสนุนสติปญญา เปนผูบุกเบิกเพื่อความกาวหนาในงาน ปญญาเปนสําคัญ
มากที่จะตองพิจารณาคนควาใหเห็นเหตุเห็นผล สติเปนผูบังคับงานไมใหเผลอตัว เมื่อ
ปญญาพิจารณาเห็นความจริงของสวนตาง ๆ มีขันธหาเปนตนแลว กิเลสไมมีที่หลบ
ซอน จะไหลเขาไปสูภายในจิตแหงเดียว ไมมีทางยึด ไมมีทางเกาะ เพราะที่เหลานั้นถูก
ทําลายฉิบหายไปดวยปญญาเสียแลว

จากนั้นก็เขาตีตอนในจิตที่ขาศึกไปรวมตัวอยู ใหแตกกระจายออกจากใจไมมี
อะไรเหลือ นั่น ! ทานวา “กิเลสตาย” ตายที่ตรงนั้นแหละ! ตายที่ตรงมันเคยอยูกับ
ใจนั่นแหละ มันอาศัยที่นั่น เวลาตายไปก็ตายที่นั่น ดวยอํานาจของ “มหาสติ มหา
ปญญา” ที่ทันสมัย นั่นทานเรียกวา “ชัยชนะอยางเต็มภูมิ”

ความชนะอันเลิศชนะที่ตรงนี้ ศาสนารวมลงที่จุดนี ้วาระสุดทายแหงการปฏิบัติ
ศาสนา ก็มายุติกันที่ตรงนี้ มาหยุดงานกันที่ตรงนี้ ถึงแดนแหงความพนทุกข ก็ถึงที่ตรง
น้ี นอกน้ันไมมี

กาลก็ไมม ี สถานที่ก็ไมมี อดีตอนาคตไมมี ปจจุบันก็รูเทาทันทุกสิ่งทุกอยาง
อยางพรอมมูล เปนผูหมดเรื่องหมดราว หมดคดีเกี่ยวของในโรงในศาล ระหวางกิเลส
กับใจ มหาสติ มหาปญญา ออกนั่งบัลลังก ตัดสินประหารชีวิตกิเลสทั้งโคตรแซของมัน 
ไมมีเชื้อสายสืบหนอตอแขนงแหงภพชาติอีกตอไป กิเลสพรอมโคตรแซจมหายไปใน
ขณะนั้น น่ีทานเรียกวา “ถึงนิพพาน” เปนจิตที่เที่ยงแท แนละ

อาการทุกสิ่งทุกอยางที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไมม ีเหลือแตความรูลวน ๆ ขันธแม
จะปรุงแตงขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู เชน รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ 
สังขารขันธ วิญญาณขันธ ก็แสดงตามเรื่องของตน ซึ่งไมมีความหมายในทางกิเลสแต
อยางใดเลย รูป ก็มีการแสดงไปตามเรื่องของรูป เวทนา สุข ทุกข ไมสุขไมทุกข ที่
ปรากฏในขันธ ก็แสดงไปตามเรื่องของเวทนา สัญญา ความจําไดหมายรู ก็เปนไปตาม
เรื่องของตน สังขาร ความคิดปรุงตาง ๆ ก็เปนไปตามสภาพของตน วิญญาณ ความ
รับทราบ เมื่อสิ่งภายนอกเขามากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย จิตก็รับทราบ แลวก็ดับไป 
ๆ ตามธรรมชาติของมัน โดยไมสามารถทําใหจิตใจกําเริบเหมือนแตกอน เพราะสิ่งที่ทํา
ใหกําเริบนั้นไดถูกทําลายไปหมดแลวไมมีอะไรเหลือ จึงเรียกวา “เปนขันธลวน ๆ” 
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เปนผูถึงพระนิพพานอยูในระหวางขันธลวน ๆ คือนิพพานทั้งเปน ไดแกจิตที่
บริสุทธิ์จากกิเลสนั้นแล

ทานไมถามละทีนี้วา “นิพพานอยูที่ไหน ?” จะถามทําไม นิพพานจริงๆ คือ 
อะไร? คําวา “นิพพาน” ก็คือชื่ออันหนึ่ง ธรรมชาติที่ถูกเรียกชื่อวา “นิพพาน” นั้น
แลคือตัวจริงแท

เมื่อถึง “ตัวจรงิแท” แลว จะไปถามหาชื่อหาเสียงหารองหารอยที่ไหนอีก ไปงม
งายที่ไหนอีก ผูรูรูจริง ๆ แลวไมงมงาย ไมอยากไมหิว เพราะถึง “ความพอ” ทุกสิ่งทุก
อยางแลวโดยสมบูรณ

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอใหทานผูปฏิบัติทั้งหลายนําไปพินิจ
พิจารณาใหเห็นความจริงดังที่กลาวมานี ้ เราจะเปนผูสมบูรณภายในใจดังคําที่พูดนี้ไม
สงสัย จึงขอยุติ

๓๗๓



๓๗๓
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พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้าย

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๒๓

๓๒๓

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดทาย

เมื่อจิตยังอยูในที่มืดมนดวยกิเลสชนิดตางๆ ปกปดกําบัง ก็เชนเดียวกับเราเขา
ไปในปารกชัฏและกวางขวาง ขณะอยูในปานั้น ความรูสึกเหมือนไมเคยผานทุงผานนาที่
เวิ้งวางมากอนบางเลย ทั้ง ๆ ที่เราก็เคยผานเคยอยูมาแลว แตเวลาเขาไปในดงอันรก
ชัฏแลว ความรูสึกมันเปลี่ยนไปกับสิ่งที่เกี่ยวของ จึงเปนเหมือนวาเราไมเคยผานทุงโลง
โถงเวิ้งวางอะไรมาเลย เหมือนกับโลกนี้เปนโลกมืดไปหมด เชนเดียวกับปาอันรกชัฏนั้น

แตจิตนี้ยังไมเคยเห็นแสงสวาง ความเวิ้งวางภายในตัวเองมากอนก็ยังพอทําเนา 
แตผูที่เขาปาดงอันรกชัฏนั้น ทั้ง ๆ ที่เคยเห็นทุงเห็นนาอะไรที่เวิ้งวางมาอยูแลว มันก็ยัง
เกิดความสําคัญขึ้นมาวา โลกน้ีจะไมมีท่ีวางจากปาบางเลย มีแตความรกชัฏดวยปา
อยางนี้ไปหมด จิตในขณะที่อยูในความมืดมนอนธการ ก็เปนลักษณะนี้เหมือนกัน 
แตเมื่อกาวไปถึงที่เวิ้งวางโดยไมมีอะไรมาเกี่ยวของเลย เพราะความผานพนไป
หมดแลวนั้น ก็เหมือนกับโลกน้ีไมมีอะไรเปน “นิมิต เคร่ืองหมาย” แหงวัตถุตาง 
ๆ เหลืออยูบางเหมือนกัน

ถาเราไมคิดแยกไปวา ที่นั่นเปนนั่น ที่นี่เปนนี่ ใหแก “สมมุติ” ตางๆ ซึ่งเกี่ยว
กับสัตว บุคคล ตนไม ภูเขา ดิน ฟา อากาศ ตามธรรมชาติที่มีอยูของเขา ก็เหมือนกับ
ไมมีอะไรเลยในบรรดาที่กลาวมาเหลานี ้ เพราะจิตไมออกไปเกี่ยวของ จิตมีแตความ
วางประจําตน หาเหตุปจจัยอะไรเขาไปหมุนไปเกี่ยวของไมไดเลย อยูโดยปกติของตน 
โลกแมจะมีก็เหมือนไมม ีถาจะพูดวา “โลกไมมี สัตว สังขาร ไมมี” ก็ได เพราะไมมี
อะไรเขาไปเกี่ยวของในจิต จิตอยูโดยหลักธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์แท เลยกลาย
เปนธรรมดา......ธรรมดาไป 

แต คําวา “ธรรมดา” น้ี ผูสมมุติก็จะคิดและตีความหมายไปอีกแงหนึ่ง คํา 
“ธรรมดา” ในธรรมชาตินี ้ไมเหมือนกับธรรมดาที่เราพูดกันทั่ว ๆ ไป เปนแตเพียง
ขอเทียบเคียงเล็กนอยเทานั้น เรื่องอะไร ๆ ก็ “ธรรมดา ธรรมดา ไปหมด” นั่นฟงซี !
เรื่องเกิดเรื่องตาย เรื่องทุกขลําบาก เรื่องไดเรื่องเสีย เรื่องประสบอารมณตาง ๆ ชอบ
ใจ ไมชอบใจ ในโลกธรรมมาสัมผัส ก็เปนเรื่องธรรมดา ธรรมดา ไปหมด เพราะจิต
อิ่มตัว และคลายอารมณตาง ๆ ออกหมดแลวไมมีอะไรเหลือ สิ่งเหลานั้นแมมีอะไรอยู
ก็ “สักแตวา” รับรูเพียงขณะๆ แลวก็ดับไปในขณะๆ โดยหลักธรรมชาติของจิตที่



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๓๗๔

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙

พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้าย

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๒๓

๓๒๓

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดทาย

เมื่อจิตยังอยูในที่มืดมนดวยกิเลสชนิดตางๆ ปกปดกําบัง ก็เชนเดียวกับเราเขา
ไปในปารกชัฏและกวางขวาง ขณะอยูในปานั้น ความรูสึกเหมือนไมเคยผานทุงผานนาที่
เวิ้งวางมากอนบางเลย ทั้ง ๆ ที่เราก็เคยผานเคยอยูมาแลว แตเวลาเขาไปในดงอันรก
ชัฏแลว ความรูสึกมันเปลี่ยนไปกับสิ่งที่เกี่ยวของ จึงเปนเหมือนวาเราไมเคยผานทุงโลง
โถงเวิ้งวางอะไรมาเลย เหมือนกับโลกนี้เปนโลกมืดไปหมด เชนเดียวกับปาอันรกชัฏนั้น

แตจิตนี้ยังไมเคยเห็นแสงสวาง ความเวิ้งวางภายในตัวเองมากอนก็ยังพอทําเนา 
แตผูที่เขาปาดงอันรกชัฏนั้น ทั้ง ๆ ที่เคยเห็นทุงเห็นนาอะไรที่เวิ้งวางมาอยูแลว มันก็ยัง
เกิดความสําคัญขึ้นมาวา โลกน้ีจะไมมีท่ีวางจากปาบางเลย มีแตความรกชัฏดวยปา
อยางนี้ไปหมด จิตในขณะที่อยูในความมืดมนอนธการ ก็เปนลักษณะนี้เหมือนกัน 
แตเมื่อกาวไปถึงที่เวิ้งวางโดยไมมีอะไรมาเกี่ยวของเลย เพราะความผานพนไป
หมดแลวนั้น ก็เหมือนกับโลกน้ีไมมีอะไรเปน “นิมิต เคร่ืองหมาย” แหงวัตถุตาง 
ๆ เหลืออยูบางเหมือนกัน

ถาเราไมคิดแยกไปวา ที่นั่นเปนนั่น ที่นี่เปนนี่ ใหแก “สมมุติ” ตางๆ ซึ่งเกี่ยว
กับสัตว บุคคล ตนไม ภูเขา ดิน ฟา อากาศ ตามธรรมชาติที่มีอยูของเขา ก็เหมือนกับ
ไมมีอะไรเลยในบรรดาที่กลาวมาเหลานี ้ เพราะจิตไมออกไปเกี่ยวของ จิตมีแตความ
วางประจําตน หาเหตุปจจัยอะไรเขาไปหมุนไปเกี่ยวของไมไดเลย อยูโดยปกติของตน 
โลกแมจะมีก็เหมือนไมม ีถาจะพูดวา “โลกไมมี สัตว สังขาร ไมมี” ก็ได เพราะไมมี
อะไรเขาไปเกี่ยวของในจิต จิตอยูโดยหลักธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์แท เลยกลาย
เปนธรรมดา......ธรรมดาไป 

แต คําวา “ธรรมดา” น้ี ผูสมมุติก็จะคิดและตีความหมายไปอีกแงหนึ่ง คํา 
“ธรรมดา” ในธรรมชาตินี ้ไมเหมือนกับธรรมดาที่เราพูดกันทั่ว ๆ ไป เปนแตเพียง
ขอเทียบเคียงเล็กนอยเทานั้น เรื่องอะไร ๆ ก็ “ธรรมดา ธรรมดา ไปหมด” นั่นฟงซี !
เรื่องเกิดเรื่องตาย เรื่องทุกขลําบาก เรื่องไดเรื่องเสีย เรื่องประสบอารมณตาง ๆ ชอบ
ใจ ไมชอบใจ ในโลกธรรมมาสัมผัส ก็เปนเรื่องธรรมดา ธรรมดา ไปหมด เพราะจิต
อิ่มตัว และคลายอารมณตาง ๆ ออกหมดแลวไมมีอะไรเหลือ สิ่งเหลานั้นแมมีอะไรอยู
ก็ “สักแตวา” รับรูเพียงขณะๆ แลวก็ดับไปในขณะๆ โดยหลักธรรมชาติของจิตที่

ภาค ๓ “ธรรมชุดเตรียมพร้อม’’
๓๗๕

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๒๔

๓๒๔

มีความพอตัวแลว รับอะไรเขาไปอีกไมได ความสรรเสริญซึ่งเคยชอบมาแตไหนแตไรก็
กลายเปนเรือ่งธรรมดา เชนเดียวกับความนินทา เพียงแตจิตรับทราบเทานั้น เพราะจติ
พอตัวแลวไมสามารถจะรับอะไรได ทั้งฝายต่ํา ฝายสูง ฝายนินทา สรรเสริญ ฝายทุกข 
ฝายสุข ที่เปนเรื่องของ “สมมุติ” ทั้งปวง ใจไมเกี่ยวของจึงเปนธรรมดาไปเสียหมด ทั้ง
นี้ออกจากจิตที่ถึงความอางวางโดยหลักธรรมชาติของตัวแลวเปนอยางนั้น อะไรจะมา
ผานก็เหมือนไมผาน 

แตการที่จิตสามัญชนเราจะพยายามดําเนิน หรือกาวไปดวยความเพียร เพื่อให
ถึงสถานที่นั้น ๆ ตามขั้นของจติของธรรมไปโดยลําดับ ๆ ตามสายทาง จนถึงท่ีจดุ
หมายปลายทางอันเปนที่เวิ้งวางโดยหลักธรรมชาตินั้น ยอมเปนสิ่งที่ยากลําบากเปน
ธรรมดา ราวกับการเชือดเฉือนตัวเรา ตัวเราคือกิเลส ดวยมีดอันคมกลา คือสติปญญา
น้ันแล จะวายากมากก็ได แลวแตใจของผูดําเนินนั้นมีความรักชอบมากนอยตางกัน
เพียงใด แตผูที่มีความรักชอบ มีความสนใจมากอยูแลว การงานที่เปนไปเพื่อความ
หลุดพน หรือเพื่อความเห็นแจงโดยลําดับนี ้ ก็ไมเปนของยากนัก เพราะทําดวยความ
พอใจทุกอาการแหงการกระทํา เรื่องที่วายาก ๆ ซ่ึงเคยมีอยูในหัวใจน้ัน ก็ไมยาก ความ
พอใจมาทําใหงาย

คําวา “การเจริญของจิต” ก็อยาไดคิดคาดไปในแงตาง ๆ ใหผิดจากหลักความ
จรงิของความเจรญิอันแทจริงภายในจิต และความเสื่อมภายในใจอันแทจริงของจิต คอื
จิตมีความเปลี่ยนแปลงอาการของตัวอยูโดยเฉพาะเทานั้น ไมไดกาวไปไหน ไมไดลงที่
ไหน เปนแตความเปลี่ยนแปลงแหงอาการของจิตที่แสดงใหตนทราบเทานั้น

ใจเปลี่ยนแปลงไปอยางหนึ่ง เปนความทุกขขึ้น เปลี่ยนแปลงไปอยางหนึ่ง เปน
สุขขึ้นมา อยูภายในจิตนี้เทานั้น การเจริญจิตตภาวนา แมจะไดรับคําของครูอาจารยที่
ทานแสดงไปในแงใดก็ตาม ทานพูดเรื่องสมาธิก็ตาม เรือ่งปญญาก็ตาม เรายึดไวพอ
เปนคติเทานั้น 

สวนหลักธรรมชาติที่จะเปนขึ้นภายในใจเรานั้น เริ่มจากการนําธรรมคติจากทาน
มาปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลักธรรมชาติจริตนิสัยของเรา อยาเอาธรรมชาติที่เปนจรติ
นิสัยของเราไปเทียบกับที่ทานแสดง เพราะทานแสดงธรรมอยางกวางขวางสําหรับ 
“นานาจิตตงั” ซึ่งมีจํานวนมาก พูดงาย ๆ ก็วา จริตนิสัยของคนไมเหมือนกัน ความรู 
ความเขาใจ ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติในแงความรู ความเห็น การพิจารณานี้ จะให
เหมือนกันไมได แมจะอยูในวงแหงสัจธรรมดวยกันก็ตาม แตอาการแหงการพิจารณา
และการดําเนินนั้น ผิดแปลกกันอยูเปนลําดับลําดาตามจริตนิสัย



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๓๗๖

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๒๕

๓๒๕

เมื่อเปนเชนนั้น อาการแหงความสงบ หรือความรูตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต 
จึงมีตางกัน สวนความสงบนั้นเปนที่ยอมรับดวยกันทุกคน ไมวาจริตนิสัย เพราะความ
สงบสุขของจิตนั้น เปนผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตน จึงเปนที่ยอมรับดวยกัน เราจงึ
คอยดูผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของเราอยางนี ้

คําวา “สงบ” นั้น มีหลายประเภทตามจริตนิสัย คือ สงบลงในขณะเดียว
เหมือนกับตกเหวตกบอ อยางน้ันก็มี คืออยู ๆ ที่เรากําหนดภาวนา “พุทโธ ๆ” แลวก็
พลิกขณะเดียวแพล็บ หายเงียบไปเลย คือ จิตพลิกขณะเดียวเทานั้นเหมือนกับเราตก
เหวตกบอ แลวปรากฏเปนความรูขึ้นมาทันท ีนี่เปนแงหนึ่ง

อีกแงหนึ่ง จิตสงบแลวหายเงียบจากอารมณตางๆ แม “พุทโธ” ไปเลยก็ม ี น่ี
เปนจิตนิสัยประเภทหนึ่ง ที่กลาวมานี้เรียกวา “รอยละ ๕ ราย” จะมีเพียง ๕ ราย หรอื
จะมากไปดวยซ้ําในรอยคนของผูมีความสงบเยือกเย็น หรือเห็นผลในการทําสมาธิ
ภาวนาแบบน้ี เพราะมีนอยมากในการปฏิบัติสมัยปจจุบันนี้

อีก ๙๕ รายนั้น จะเปนในลักษณะที่คอยสงบ คอย ๆ เยือกเย็นเขาไปเปนลําดับ 
ๆ นี้มีเปนจํานวนมาก 

ใหเราสังเกตดูจริตนิสัยของเราวา เปนไปในจริตใด หรือเปนไปในลักษณะใดใน
แงใดในสองแงนี้ สวนมากจะเปนไปในแงที่สองนี้

คําวา “สงบ” คือ ความสงบเย็นอยูภายในใจ ใจมีท่ีอยู ใจมีความรมเย็นเปนสุข 
มีฐานแหงความสงบอยูภายในจิตของตน ทั้ง ๆ ที่คิดอานไตรตรองอะไรก็ไดตาม
ธรรมดาของโลกทั่ว ๆ ไป แตภายในจิตของตัว มีความโลง มีความสบาย มีความเบา 
หรือมีความสวางไสว ตามกําลังจิตที่มีมากนอย แลวแตกําลังแหงสมาธิ หรือความสงบ 
นี่ทานเรียกวา “จิตสงบ” มีความคิดไดปรุงไดอยูอยางนั้น แตจิตที่เปนเจาของความคิด
นั้น มีความสงบสบายอยูภายในตน กําหนดเขาเมื่อไร ก็ปรากฏความรูที่เปนความสบาย
นั้นอยูเรื่อย ๆ ไมหายไป น่ีช่ือวา “จิตไดฐานแหงความสงบ หรือมีฐานแหงความ
สงบ” ขึ้นมาแลว

ประการหนึ่ง ที่เปนธรรมชาติของจิตเอง เราจะปรุงแตงไมได ก็คือขณะที่ใจดับ
ความคิดปรุงตาง ๆ น้ัน ดับจริง ๆ ความคิดความปรุงขาดจากกันไมมีอะไรเหลือเลย 
เหลือแตความรูลวน ๆ อยูโดยลําพังตนเอง นี่ก็ใหเปนตามหลักธรรมชาติของจิตที่เปน
ขึ้นมาในตัวเอง

การคาดการหมายไมเกิดประโยชนอะไร จึงไมควรคาดหมาย ใหปลอยไปตาม
จริตนิสัยของตนในสวนนี ้ ไมผิด ขอสําคัญคือการปฏิบัต ิ ทานสอนอยางไร และเหมาะ
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กับจริตนิสัยของเราอยางไรบาง วิธีปฏิบัติ วิธีพิจารณา หรือวิธีบริกรรม ใหกําหนดตาม
นั้นเปนของสําคัญ ใหความรูอยูกับการภาวนานั้น ๆ จะภาวนาแบบไหนก็ตาม สติเปน
สิ่งสําคัญอยูมาก ซึ่งจะใหพรากจากกันไมได จะขาดวรรคขาดตอนในทางความเพยีร
เพื่อจะยังผลใหสืบตอเนื่องกันโดยลําดับ

ที่พูดถึงจริตนิสัยของแตละคนที่ไมเหมือนกัน ผูนั้นเปนอยางนั้น หรือครูบา
อาจารยทานแสดงอยางนั้น ผูนั้นจิตรวมอยางนั้น จิตรูอยางนั้น ๆ ใหเราเพียงฟงไวเฉย 
ๆ หากจริตนิสัยของเราเปนไปในทางใดแลว เรื่องที่ทานกลาวนั้นจะมาสัมผัสเราเอง เรา
รูในแงใด แงที่ทานแสดงแลวจะเขามาสัมผัส จะโผลขึ้นมารับกันทันที ๆ ถานิสัยของเรา
ไมมี ก็เปนเพียงแตฟงไป ๆ อยาไปยึดเอาขอนั้นมาเปนอารมณจนกระทั่งเกิดความรอน
ใจ ในเมื่อจิตของเราไมเปนไปตามที่เรามุงหวังอยางที่ทานสอน อันนี้ก็เปนความคิดอัน
หนึ่งของเรา ตองระมัดระวัง

ความสงบของใจ ที่เปนความถูกตองดีงามหรือเปนที่ยอมรับกัน ก็คือความสงบ 
ไมฟุงซานวุนวายไปกับอะไร มีแตความเย็นใจ ถึงจะคิดในหนาที่การงานตาง ๆ ก็คิดไป
ไดอยางธรรมดา แตไมกวนใจเจาของเหมือนอยางแตกอน ที่ยังไมเคยอบรมภาวนา น่ี
ทานเรียกวา “จิตสงบ” ถามากกวานั้นก็เปนฐานมั่นคงอยูภายในใจ แมจะคิดเรื่องอะไร
ก็คิดไป แตพอยอนเขามาสูจุดแหงความรู ก็เปนจุดความรู ที่เดนชัด ผองใส และเบา 
ใหเห็นอยางชัดเจนภายใน นี่เปนที่ยอมรับวา “จิตสงบ” และมีฐานสมาธิประจําใจ 
และเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา “จิตเปนสมาธิ” ถาจิตเปนอยางนี้ !

เพราะฉะนั้น การที่จะไปยึดเอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเปนเรื่องของตัว หรือ
พยายามจะทําจิตของตนใหเปนอยางนั้น เปนการขัดตอจริตนิสัยของเรา จะเกิดความ
ไมสบายใจขึ้นมา เพราะการสรางความกังวลหมนหมองใหเกิดขึ้นแกตน ดวยเหตุน้ีจึง
ควรทําความเขาใจไวในขอนี้

ความเจริญของจิตนั้น ก็คือความสงบตัวนั้นแลเปนสําคัญ ใจมีความละเอียด
ลออเขาไปเปนลําดับ มีความแนนหนามั่นคงเขาไปเรื่อย ๆ ความเจริญในขั้นเริ่มแรก
เปนอยางนี ้

ตอไปจะตองมีความละเอียดขึ้นโดยลําดับจากจิตดวงนี้เอง จติดวงนี้จะเปลี่ยน
สภาพไปเรื่อย ๆ และเขาสูความละเอียดจริง ๆ แมจะพิจารณาทางดานปญญาการคน
ควาตาง ๆ ใจมีความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงใดก็ตาม ฐานแหงความสงบเย็นใจนี ้ก็
ปรากฏเปนความมั่นคงไปโดยลําดับเชนกัน แตบางครั้งเวลาชุลมุนวุนวายมากกับการ
งานทางดานปญญา ความสงบอันนี้จะหายไปก็ม ี แตคําวา “หายไป” น้ีไมไดหายไป
แบบคนที่ไมเคยภาวนา คนไมเคยมีสมาธิมากอน
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คนไมเคยภาวนานั้น ไมมีความสุขความสงบภายในใจเลย จงึไมมีคําวา “จิต
เจริญ” หรือ “จิตเสื่อม” เปนจิตสามัญธรรมดา ๆ

แตจิตที่ “หายจากความสงบนี้” มีแตความรูสึกที่จะพิจารณาอยางเดียว มีความ
รื่นรมย มีความดูดดื่มในการพินิจพิจารณาเพื่อถอนกิเลสตาง ๆ ออกจากจติใจ ไมไดมี
ความฟุงเฟอเหอเหิมไปกับโลกกับสงสารใด ๆ เลย แมจะไมปรากฏเปนความสงบแนว
แนเหมือนอยางที่เคยเปนมาก็ตาม เพราะความรูอันนี้เปลี่ยนไปทางธรรมแลว ไมได
เก่ียวกับโลกเลย ถึงจะไมเปนความสงบเหมือนจิตเปนสมาธิก็ตาม แตก็เปนความวุน
กับตนเพื่อถอดถอนกิเลสตางหาก มันผิดกันที่ตรงนี้

การพยายามตะเกียกตะกายเพื่อฝกฝนอบรมจิตใจใหมีความสงบรมเย็น เปนที่
แนใจตนเอง มีความอบอุน มีหลักใจเปนเครื่องยึดเปนที่อาศัยนี ้ เปนเรื่องที่ยากลําบาก
อยูบาง แตเราควรนึกคิดถึงเรื่องงานตาง ๆ ที่เราทํา บางทีงานบางชิ้นมันก็หนักอึ้ง จน
ขนาดหัวเสียไปก็มี เรายังอุตสาหพยายามทําและผานไปไดไมรูกี่งานมาแลว เหตุใดงาน
ที่เปนไปเพื่อตัวเองโดยเฉพาะแท ๆ เราจะทําไมได จะผานไปไมได น่ีเปนงานเหมือน
กัน เปนแตเพียงวางานนอกงานใน แปลกกันเพียงเทาน้ี ทําไมเราจะทําไมได ตองทํา
ได ! เมื่อความพอใจมีอยูแลว

เมื่อปลงใจอยางนี้แลว ความทอถอยออนแอก็ไมมี พยายามดําเนินตอไปเรื่อย 
ๆ จิตเมื่อไดรับการอบรมอยูโดยสม่ําเสมอแลว จะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาให
ชมเรื่อย ๆ ความเย็น ความอบอุน ความแนใจ จะมีกําลังมากขึ้น ๆ

การฟงเทศน โดยเฉพาะที่เทศนทางดานกรรมฐานเกี่ยวกับจิตตภาวนาลวน ๆ
ถาจิตไมมีฐานแหงความสงบเปนที่รองรับกันบาง ฟงเทศนทางดานปฏิบัติจะไมเขาใจ

เราสังเกตจติของเราตอนนี้ ถาฐานแหงความสงบพอที่จะรับธรรมเทศนาของ
ทาน ทางดานจิตตภาวนาทางดานปฏิบัติไมมีภายในใจ ฟงเทศนทานเทาไรก็ไมเขาใจ 
ยิ่งฟงเทศนเรื่องมรรคเรื่องผลก็ยิ่งมืดแปดดาน นี่แสดงวาฐานรับภายในของเรายังไม
มี

พอความสงบเริ่มมีขึ้น การฟงเทศนทางภาคปฏิบัติจะเริม่มีรสมีชาตขิึ้นภายใน
จิตใจ เพราะมีฐานของจิตที่เปนความสงบเปนเครื่องรองรับ เมื่อจิตรับกันไดดีเทาไร 
การฟงเทศนดานปฏิบัตินี้จะยิ่งมีความซาบซึ้ง ไพเราะเพราะพริ้ง หวานอยูภายในจติไม
จืดจาง แมใจเรายังไมถึงธรรมที่ทานแสดงนั้นก็ตาม แตก็เหมือนเราเขาใจ เรารูเราเห็น
ไปตามทานไมมีขอแยง เพราะทานเปดทางโลงใหเห็นชัดเจน เห็นภาพนั้นภาพนี้โดย
ลําดับ ๆ ถาวาดภาพพจนขึ้นมาก็เปนอยางนั้น ยิ่งมีความดูดดื่มในการฟง จนลืมเน้ือลืม
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ตัว ลืมเวล่ําเวลาไปหมดในขณะที่ฟง นี้คือจิตของเรามีฐานรับแลว เทศนทางดานจติต
ภาวนาจึงเขากันไดอยางสนิทไมมีปญหา 

ทีนี้เวลาเราชินตอการฟงเทศนประเภทนี้ เพราะจิตยอมรับแลวอยางนี ้ฟงเทศน
อื่น ๆ เลยขี้เกียจฟง ราวกับฟงไมไดน้ําไมไดเนื้ออะไร พูดไปนอกโลกนอกสงสาร ไปที่
ไหน ๆ โนน ความจริงที่ปรากฏอยูกับตัวทําไมไมพูด ! เพราะเรื่อง “สัจธรรม” หมุน
อยูภายในจิตใจ แลวไปเทศน “ขางนอก” แมจะเปน “สัจธรรม” ก็จริง แตมันอยูนอก
หางไกลจากปากจากทองเรา ที่จะไดรับประทานอยางงาย ๆ ทันใจ เพราะเปนภายใน
จิตเอง เมื่อเทศนเขามาสูภายในนี้ ยอมเปนเครือ่งกลอมจิตใจไดอยางสนิทมาก ลึกซึ้ง
มาก เพราะพริ้งมาก มีรสมีชาติขึ้นโดยลําดับ

ทานเทศนเรือ่ง “วิถีจิต” เทศนเรื่อง “สติ” เทศนเรือ่ง “ปญญา” เทศนหมุน
เขามาใน “สัจธรรม” ซึ่งมีอยูกับตัวทุกคน ทานยกสัจธรรมขึ้นเปนสนามรบ หรือเปน
ธรรมเทศนา ยอมเขากับจิตที่มีความสงบไดดี เพราะจิตเต็มไปดวยสัจธรรม ทุกขก็
เสียดแทงเขามาที่จิต สมุทัยก็เกิดท่ีจติ เสียดแทงที่จิต มรรคก็ผลิตขึ้นมาที่จิต คือสติ
ปญญา จะผลิตขึ้นมาจากไหนถาไมผลิตขึ้นจากจิต ผลิตขึ้นจากที่นี ่ เมื่อมีอํานาจมีกําลัง
มากเพียงไร ก็ระงับดับกิเลสตัณหา ดับทุกขกันลงไปเปนลําดับ ๆ ก็ดับในที่นี้ ที่เรียก
วา “นิโรธ ๆ” นั่นนะ

สัจธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางนี้อยูภายในจิต หมุนอยูตลอดเวลา เปน 
“ธรรมจักร” ถาจะพิจารณาใหเปนธรรม สัจธรรมนี้ก็เหมือนธรรมจักร ถาจิตเราคิดไป
แบบโลกแบบสงสารซึ่งไมเคยภาวนาเลย มันก็เปน “กงจักร” ผันใหเรารุมรอนอยู
ตลอดเวลาวุนไปหมด จนหาที่ปลดเปลื้องไมได นั่งก็ไมสบาย นอนก็ไมสบาย อิริยาบถ
ทั้งสี่มีแตไฟเผาจิตเผาใจ ไฟกิเลสตัณหาอาสวะนั่นแหละ ไมใชไฟอื่น ที่จะรอนยิ่งกวา
ไฟอันนี้

ถาจิตเปนอรรถเปนธรรม พินิจพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนดวยมรรคผลปฏิบัติ
อยูแลว เรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี่ก็เปน “ธรรมจักร” เปนเครือ่งซักฟอกสติปญญาไดเปน
อยางดี ทุกขเกิดขึ้นที่ตรงไหนจะกระเทือนถึง ปญญานํามาพิจารณา เราเคยทราบอยู
แลววาทุกขคืออะไร เปนสิ่งที่เราไมตองการ เปนสิ่งที่ทรมานจิตใจของสัตวโลกอยาง
มากมาย และทุกขนี้เกิดขึ้นมาจากอะไร

ยอนไปเรื่องสติปญญา การคนควาอยางนี้ การคิดอยางนี้ เปนเรื่องของมรรค 
พิจารณาเหตุพิจารณาผลไปโดยลําดับ เฉพาะอยางยิ่งควรเอา “ขันธหา” เปน “สนาม
รบ” รบที่ไหนไมถนัดเหมือนรบในขันธหา เพราะขันธหานี้เปนเจาตัวการสําคัญ ที่กอ
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ทุกขภายในรางกายและจิตใจไมหยุดหยอน การพิจารณาขันธหาจึงเหมือนวา การรบ
กับกิเลสในขันธหา การรบดวยการพิจารณาขันธหา จึงเปนการปลดเปลื้องภาระจาก
ขาศึก และนําชัยชนะกลับมาได จากการรูเทาทันขันธหานี้โดยไมตองสงสัย

พระพุทธเจาทานรบขาศึกก็อยูภายในขันธหา สาวกทานก็ไดชัยชนะภายในขันธ
หา ไมไดชัยชนะจากที่อื่นใด เพราะแพก็แพที่นี่เอง หลงก็หลงเพราะสิ่งนี้ ไมหลงเพราะ
สิ่งอื่น หลงเพราะสิ่งนี้สิ่งเดียว การพจิารณาจึงตองพิจารณาจุดที่หลง เพื่อใหเกิดความ
รูขึ้นมาในจุดที่เคยหลง เมื่อรูสิ่งใดยอมแยกตัวออกไดจากสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นขันธทั้งหา
นี้จึงเปนหินลับปญญาไดอยางดีเยี่ยม จึงไมควรมองขามขันธหา ถาผูพิจารณาเพื่ออรรถ
เพื่อธรรมไมใชเพื่อเห็นแกตัว คําวา “เพื่อเห็นแกตัว” นั้นเปนเรื่องของกิเลส กลัวตาย
ก็กลัว อะไรก็กลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง ทุกขเกิดขึ้นมาก็กลัวจะสูไมไหว ความกลัวจะสู
ไมไหวก็คือเร่ืองของกิเลส ฉะนั้นจงอยาไปกลัว สรางความกลัวขึ้นมาทําลายตัวทําไม!
ความกลัวนี้เปนตัวภัย สรางขึ้นมามากนอยก็เสียดแทงจิตใจ ใหเกิดความทุกขมากนอย
ตามที่เราสรางขึ้นมา

ความจริงมีอยางไรใหนํามาใช ความจริงคืออะไร ? ใหรูความจริงของ “สัจ
ธรรม” หรือของขันธหาที่มีอยูในตัวของเรา ผูไมรูความจริงในขันธหาที่อยูกับตัวนั้น ไม
จัดวาเปนผูฉลาด และหาทางพนภัยไปไมได จะตองถูกสิ่งที่เราถือวาเปน “ขาศึก” ส่ิงท่ี
เรากลัวนั้นแลย่ํายีเราใหไดรับความทุกขทรมาน และแพอยูตลอดไป

ยิ่งเปนวาระสุดทายดวยแลว ก็ยิ่งจะกลัวตายมาก กลัวเจ็บกลัวปวดตรงนั้นตรง
น้ีมาก นั้นแลคือการสรางเสี้ยนหนามขึ้นมาเสียดแทงจิตใจของตัวเอง ใหเกิดความทอ
แทออนแอ ดีไมดีเกิดความเผลอตัวไปได เพราะผิดจากสัจธรรม ผิดจากหลักความจริง

ปญญามีอยู สติมีอยู จงนํามาใช สติปญญาเทานั้นที่จะทําใหรูแจงเห็นจริงกับสิ่ง
ที่เปนขาศึกนี ้จนกลายเปนมิตรกันได คือตางอันตางจริง

จิตไมเคยตาย เราไมตองวิตกวิจารณ เราไมตองสะทกสะทานวาจิตจะตาย 
อะไรจะเกิดก็เกิดเถอะ จิตเปนผูสามารถรับทราบไดทุกสิ่งทุกอยางบรรดาที่เกิดขึ้นกับ
จิต ไมมีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกวาจิตที่คอยรับรูอยูตลอดเวลา

เอา ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากนอยเพียงไร จิตก็รูวาทุกขเวทนาตอนนี้เกิดขึ้นมาก 
เอา ดับไปก็ดับไปเรื่องทุกข แตจิตไมดับ อะไรจะเกิดขึ้นมากนอย ใหเห็นความจริง
ของมัน อยาลืมตัววาจิตเปนผูรู เปนนักรูแทๆ ไมใชนักหลบ หลบความรูจนกลายเปน
ไมรูขึ้นมา น่ันเปนเรือ่ง “อวิชชา” อยานํามาใช ใหรูเกิดขึ้นมากนอย ใหรูตามความ
จริงของมันเฉย ๆ
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การพิจารณาทุกขเวทนาเราก็ทราบ ทุกขเราก็ทราบวาทุกข ผูทราบวาทุกขนั้นคือ
จิต ความทุกขนั้นเปนสภาพอันหนึ่ง ผูทราบวาทุกขนั้นเปนสภาพอันหนึ่ง ไมใชอัน
เดียวกัน โดยหลักความจริงแลวเปนอยางนี ้ จงพิจารณาใหเห็นความจริงของทุกขนี ้ จะ
ไดเห็นความจริงของ “จิต” ไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย

นักปฏิบัติเราถาใจยังถือทุกขเวทนาเปนขาศึกตอตน จนตองหาทางหลบหลีก 
ไมอยากเขาหนากับทุกขอยูตราบใด ความจริงนั่นคือ “ทางแพ ทุกข สมุทัย” นั่น
เอง จะหาทางออกจากทุกขและพนทุกข ดับสมุทัยไมไดอยูตลอดเวลาถาไมกลาสูทุกข 
ขุดคนสมุทัยดวยมรรคคือสติปญญา

เอา อะไรเกิดขึ้นก็ใหรู จิตมีหนาที่ที่จะรู เอาปญญาเทียบเขาไป คนดูใหเห็นชัด
เจนวา ทุกขเกิดขึ้นตั้งอยูที่จุดใด ทุกขเกิดขึ้นทางกาย หนึ่ง ทางกายเกิดขึ้นมีอาการใด 
เกิดขึ้นภายในจิต เพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นภายในจิตได ถาไมใช “สมุทัย” คือความคิด
นอกลูนอกทางเปนเครื่องเสริม หรือเปนเครื่องผลิตขึ้นมา 

ความจริงก็คือความลุมหลงตนเอง เพราะความรักสงวนตน ไมอยากใหทุกขเกิด
ขึ้น แมเกิดขึ้นแลวก็อยากใหดับไปอยางดื้อ ๆ โง ๆ นั้นแล สรางขึ้นมา เชน อยากให
ทุกขดับโดยไมพิจารณาคนหาเหตุของทุกขคือสมุทัยตัวการสําคัญ ความอยากให
ทุกขดับนี้แลคือสมุทัย มีแตอยากใหทุกขดับไป นั่นแหละคือสราง “สมุทัย” โดย
ตรง

ที่ถูกเราไมตองอยาก พิจารณาสิ่งที่มีอยู ที่ปรากฏอยู สิ่งที่ไมมีอยาไปควาหา
มามันเปนทุกข มันเปนการสรางกิเลสขึ้นภายในอีก เวลานี้ทุกขยังไมดับ อยานําความ
อยากมาบังคับใหมันดับไป ทุกขปรากฏขึ้นมาใหพิจารณาตามสิ่งที่ปรากฏ อะไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้น อยาตั้งความอยากใหมันเกิดขึ้น เพราะมันเปนความจริงอันหนึ่ง ๆ ไมอยูใน
อํานาจของผูใด ขณะที่มันเกิดขึ้นก็ดี ไมเกิดขึ้นก็ดี มันตั้งอยูก็ดี มันดับไปก็ดี ผูรูเปนรู 
อยาไปสรางความอยากขึ้น ใหรูชัดอยางนี้ ชื่อวาเปนผูรอบคอบในการพิจารณา ตายก็
ตายเถอะ ความจริงไมมีอะไรตาย พิจารณาใหเห็นชัดเจนอยางนี้

รางกายจะสลายก็ใหสลายไป เพราะเรื่องสลายเปนของคูกันกับสิ่งที่ผสม สิ่งที่
รวมตัวกัน เมื่อรวมตัวแลวก็ตองสลาย ถึงเวลาแลวตองสลายไปดวยกันทั้งนั้น ไมวา
อะไรในโลกนี ้ความไมสลายไมม ีแมแตภูเขาทั้งลูกมันยังสลายได ทําไมรางกายอยาง
เรา ๆ ทาน ๆ จะสลายไปไมได ฝนธรรมดาไปทําไม เกิดประโยชนอะไร

การไมฝนธรรมดา ใหรูความจริงของธรรมดานี้แล คือทางธรรม ทางโลง ทาง
ปลดปลอย ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของไดเลย ปญญารอบตัว หากจะตายขณะที่เวทนา
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กําลังกลาก็ใหรูกันอยูกับเวทนา เปนการ “ลับจติ” ดวยปญญา โดยถือเอาเวทนาเปน 
“หินลับ” ไดอยางประจักษภายในจิต

ทุกขดับไปจิตจะไปเกาะอะไร เพราะจติเปน “ผูรู” ผูพิจารณาทุกขเพื่อรูและ
สลัดทุกขอยูแลว จิตจะไปติดทุกขและตกทุกขไดยากที่ไหนกัน ทุกขเวทนาเราก็ทราบ
แลววาเปนสภาพอันหนึ่ง เมื่อพิจารณาทุกขเวทนานั้นดวยปญญาความฉลาด เพื่อปลด
เปลื้องทุกขเวทนานั้นอยูแลว เราจะไปตกนรกอเวจีที่ไหนกัน!

ทุกขเวทนาดับไป ก็ดับไปตามเรื่องของเวทนา ผูรูผูฉลาดพิจารณาแยกตัวออก
จากทุกขเวทนาก็คือจิตกับปญญา ผูไมดับก็คือจิต ก็อยูตามความไมดับของจิต ตาม
ความรูความฉลาดของจิต จิตฉลาดเปลื้องตนเพราะการพิจารณาเวทนาตางหาก จิต
มิไดติดจมอยูกับความทุกข เพราะการพิจารณาทุกขเพื่อความฉลาดปลดเปลื้องตน 
เราเหยียบ “บันได” ขึ้นสูบนบานตางหาก มิไดเหยียบ “บันได” เพื่อติดอยูกับ
บันไดนั้น

นี่เราก็พิจารณาทุกขเวทนาเพื่อเปลื้องตนจากทุกขเวทนาตางหาก ไมพิจารณา
ทุกขเวทนาเพื่อติดทุกขเวทนา เมื่อตายไปจะเกิดความลมจมแกจิตผูเดินทางชอบได
อยางไร เมื่อทุกขเวทนาคือทางเดินของจิตของปญญาแทแลว ชื่อวาจิตเดินถูกทางของ
อริยสัจและสติปฏฐาน อันเปนทางเดินเพื่อความพนทุกขไมสงสัย

การพิจารณา “ขันธ” ทานพิจารณาอยางนี้ ไมตองกลัว พระพุทธเจาไมไดสอน
ใหกลัว แตสอนใหรูความจริง ใหพิจารณาความจรงิ นี่เปนจุดหมายที่พระพุทธเจาทรง
สอนแท เรื่องความกลัวพระองคไมไดสอน เปนเรื่องของกิเลสเสี้ยมสอนคนใหโงหนัก
เขาตางหาก ผลที่ไดรับมีแตความโง และกองทุกขเต็มหัวใจ ภพชาติเต็มตัว

คําวา “เรา ๆ หรือใคร ๆ” มาเปาหูปาว ๆ ก็อยาเช่ืองาย ๆ ใหเชื่อพระพุทธ
เจาพระองคเดียวท่ีเลิศโลกมาแลว อยากลัวความจริงเราเปนนักปฏิบัติ ความกลัวไม
เปนเรื่องใหสําเร็จประโยชน เปนเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมา ใหเกิดความทุกขมาก เพราะ
ความกลัว กลัวมากเทาไรก็เกิดความทุกขมากเทานั้น พิจารณาใหเห็นประจักษภายใน
จิตอยูตลอดเวลา ในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้น โดยไมตองไปหวังพึ่งใครในเวลานั้น เรา
อยาหวังพึ่งใคร ไมใชที่พึ่งอันแทจริง! นอกจาก “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ดวยสติ
ปญญาเราเทานั้น จะเปนที่พึ่งของเราไดอยางเต็มใจ ตึกรามบานชอง ใครตอใครก็
ตาม ทุกสิ่งทุกอยางพึ่งไมไดทั้งนั้น เวลาจะตายจริง ๆ ขันธหาก็พึ่งไมได มันจะแตกอยู
เวลานี้จะพึ่งมันไดที่ไหน แลวเราจะพึ่งใคร
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สติปญญาเทานั้นเปนอาวุธที่ทันสมัย ที่จะแกหรือชวยเราไดในขณะนั้น จงคนลง
ไปพิจารณาลงไป ทุกขเปนของเกิดของดับ ใจเปนของไมเกิดไมดับ เปนธรรมชาติของ
ใจอยูโดยธรรมชาติของตน พิจารณาใหชัดเจนแลว จิตจะแยกตัวออกมาเอง เม่ือเขาใจ
ชัดเจนแลวไมไปไหน ไมไปติดอยูกับอะไร มีทุกขเวทนาเปนตน เพราะปญญาเปน
เครื่องผลักดันสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นออกไปโดยลําดับ ๆ ใหเขาใจอยางนี ้ เราก็
โลงใจสบายใจ นี่แหละเรียกวา “การพึ่งตนเอง” 

จงคิดถึงวาระสุดทาย วาระสําคัญที่สุดคือวาระไหน? คือทุกขเวทนาอันแสน
สาหัสนี้แล จะสาหัสขนาดไหนในวาระสุดทาย ตองเตรียมสตปิญญาใหพรอมมูล สู !
เพื่อแยงเอาของจริงจากสิ่งจอมปลอมที่เคยหลอกเรามาเปนเวลานาน มาครองใหได !

รางกายนี้แคตายเทานั้น ! สติปญญาเปนผูสามารถตลอดสาย เวทนาจะมาจาก
ทิศใดแดนใด มันก็อยูในขันธนี้เทานั้น เวทนาขันธก็คือขันธนี้เทานั้น ไมไดอยูนอกเหนือ
เมฆลอยมาทับเราได มันทับอยูภายในตัวเรานี้ถาเราไมมีสติปญญาทันมัน ถาสติปญญา
ทัน ทุกขเวทนาก็ไมทับ ทุกขเวทนามีมากมีนอยก็ทราบกันอยางชัดเจนดวยปญญานี้
เทานั้น ปญญานี้แหละเปนเครื่องชวยตัวเอง 

ความพากเพียร อยาถอย ถอยไมไดเมื่อเขาตาจนแลวตองสูจนสุดเหวี่ยง และ
เปลื้องกิเลสตัวหลงงมงายลงให “วัฏจักร” โนนเปนไร! ก็เราจะสู จะเอาชัยชนะ จะถอย
ไปไหน จะเอาชัยชนะดวยการสูนี่! ไมไดเอาชัยชนะดวยการถอย เมื่อเอาชัยชนะดวย
การสู ตองสูดวยสติ สูดวยปญญา ไมใชสูดวยความโง ๆ

จิตนี้พระพุทธเจาทรงรับรองอยูแลววาไมตาย เราจะกลัวตายหาอะไร เราคือ
จิต ก็ไมตายน่ี เราจะกลัวตายไปทําอะไร ถาตัวจิตตายเราก็ตาย นี่ตัวจิตไมตายแลวเรา
จะตายไดที่ไหน เงาแหงความตายมันมีอยูที่ไหน มันไมมีนี่ ไมมจีนกระทัง่ “เงา” แหง
ความตาย เราต่ืนเราตกใจ เรากลัวตายไปเฉยๆ กลัวลม ๆ แลง ๆ ความตายของใจไม
มี แมกระทั่ง “เงา” ใหกลัว ก็ยังกลัวกันไปได เพราะความหลงของจิตนี่เอง

ทานจึงสอนใหสรางปญญาใหทันกับเหตุการณ จิตนี้เปนที่แนใจวาไมตาย 
พิจารณาใหชัด เอา อะไรเกิดก็เกิดขึ้นเถอะ จิตมีหนาที่รูทั้งหมด จนกระทั่งวาระสุด
ทายเครื่องมือนี้แตกไป ปญญาก็สลายไปดวยกัน จิตที่ไดรับการซักฟอกจากปญญา
แลวจะไมตายไมสลาย จะมีแตความผองใสเปนอยางนอย มีความผองใสประจําตัว 
มากกวานั้นก็ผานพนไปไดเลย จงเอากันในวาระสุดทาย เอาชัยชนะอยางสุดยอด ! 
ในวาระสุดทายนี้ใหได
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ไมตองไปคาดโนนคาดนี้วา เปนหญิงเปนชาย วาเราปฏิบัติมา เทานั้นปเทานี้
เดือน ไดมากไดนอย ไมใชเวลาจะมาแกกิเลสตัณหาใหเราได มีความเพียรเทานั้นเปน
เครื่องแก สติปญญาเทานั้นเปนเครื่องแก เมื่อสติปญญามีกําลังพอก็หลุดพนไปไดเทา
นั้น นี่เปนจุดสําคัญ

ไมใชเวล่ําเวลา ไมใชเพศหญิงเพศชาย ไมใชอะไรทั้งหมด ที่จะมาแกกิเลสได
นอกจากสติปญญา ศรัทธาความเพียร ของเราเทานั้น เปนเครื่องแกกิเลส เราแกไดจน
กิเลสหมดขณะใด ใจก็ส้ินทุกขไดขณะน้ัน

การส้ิน สิ้นดวยสติปญญากับความเพียร ไมไดสิ้นดวยเวลานานเวลาชาอะไรนี ่
จงพจิารณาตรงนี ้นี่แดนแหงชัยชนะอยูที่จุดนี้ ! เราแพก็แพที่นี่ คําวา “แพ” อยาให
มี!

จิตมันแพอะไรเลา รูอยูตลอดเวลา สติปญญาไมใชเปนของแพ เปน “ธรรมเพื่อ
ชัยชนะ” ทั้งนั้น เวลากิเลสเขามาแทรกใหเปนความแพ ความแพเปนเรื่องของกิเลส
แทรก อยาเอาเขามาแตะกับตัว มันจะทําใหเราถอยหลัง เปนหรือตายสูกันบนเวที ชื่อ
วา “นักรบ” ขึ้นเวทีแลวไมถอย เอาจริง ๆ จนไมมีสติรับรูแลว ใหเขาหามลงเปลไป ถา
ยังมีสติ เอา ฟาดมันลงไปอีก ตีไมได ดามันเขาไป คือสูดวยปากก็ได ไมถอยกิเลส น่ี
ตอยสูเขาไมไดก็เอาปากตอยซิ นี่เราเทียบกับนักรบที่ไมถอย สูกันวันยังค่ํา สูจนตาย สู
เพื่อเราไมไดสูเพื่อใคร ถาจิตเขาใจจริง ๆ แลวเปนไมถอย

ผูเทศนเคยเปนเคยผานมาแลวตามความจริงนี้ จึงกลาพูดกลาเทศนไดอยาง
เต็มปากไมกระดากอายใคร ๆ ท้ังส้ิน การพูดดวยความจริงก็เหมือนนักรบ จะกลัวใคร
มาคานความจรงิละ นี่ยอขอความที่เทศนเบื้องตนนั้นวา “ความตายนะ มันธรรมดา 
ธรรมดา!” แนะฟงดูซี เม่ือเขาใจทุกส่ิงทุกอยางแลว “มนัธรรมดาไปหมด!” เปนอยูก็
ธรรมดา เจบ็ไขไดปวยก็ธรรมดา คือจิตไมไดเปน “ภาระ ภารัง” ใหเกิดความยุงเหยิง
วุนวาย กลายเปนโรคภายในใจขึ้นมา ถึงวาระจะไป จะไปแลวหรือ? ไปก็ไป เร่ือง
“สมมุติ” มนัไปตางหาก มันไปที่ไหน ก็ไปตามหลักความจริงของมัน ลงไปสูความจริง
ของมัน แลวอะไรจะฉิบหาย อะไรจะลมจม ผูรูก็รูอยูอยางนี้แลวจะไปลมจมที่ไหน ผูรู
นะ 

เราสรางมาเพื่อความรูความฉลาด ความรูความฉลาดจะพาลมพาจมมีอยาง
หรือ !มันประจักษอยูภายในจิต จึงเรียกวา “สิ่งทั้งปวงไมมีปญหา” ไมมีอะไรเลย ! 
“ธรรมดา ธรรมดา ไปหมด”



ภาค ๓ “ธรรมชุดเตรียมพร้อม’’
๓๘๕

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๓๔

๓๓๔

เมื่อถึงขั้นธรรมดาธรรมชาติแลวเปนอยางนั้น การปฏิบัติใหปฏิบัติอยางนี้จะถึง
ความจริงแนนอนไมสงสัย

เอาละ การแสดงก็เห็นวาสมควร
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เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘

สงครามจิต สงครามขันธ์
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘

สงครามจิต  สงครามขันธ

แมจะอยูในบานในเรือนในตึกในหาง สิ่งเหลานั้นไมเปนทุกข อยูในสถานที่ใด
สถานที่นั้น ๆ ไมไดเปนทุกข สมบัติเงินทองไมไดเปนทุกข สิ่งของมากนอยที่เปน
กรรมสิทธ์ิของเราไมไดเปนทุกข ไมใชทุกข แตโลกไปหากลัวสิ่งที่ไมนากลัว สิ่งที่นา
กลัวแตไมกลัวกัน ! ไมยอมสนใจคิดกลัวกันบางเลย สิ่งนั้นโลกจึงโดนกันอยูเสมอ 
และหาทางแกไขเอาตัวรอดไมได นี่โลกเรามาโงกันตรงนี้

มีใครบางมีความเฉลียวฉลาดตามรอยพระบาทของพระพุทธเจาบาง ยังมองไม
เห็น ที่ชี้ถูกจุดแหงทุกข ชี้จุดที่แกทุกข ชี้ลงที่ไหน ชี้ลงในเบญจขันธกับใจนี้เปนหลัก
สําคัญ นี้แลสถานที่ทุกขเกิด เกิดที่นี ่ เพราะสาเหตุที่ทําใหทุกขเกิดก็มีอยูที่นี ่ วิบากท่ี
เกิดขึ้นมาจากสาเหตุแหงความหลง คือ ธาตุขันธของเรา ก็มีอยูกับตัวเรา ที่เรียกวา 
“รางกาย” นี้เปนวิบาก คือผลของสิ่งที่ผลิตขึ้นมาจากกิเลส อวิชชา ตัณหา มันผลิตให
เกิดขึ้นมาเปนรูปเปนนาม จึงเรียกวา “วิบาก”ก็อยูที่ตัวเรา

ผูที่จะผลิตทุกขใหเกิดขึ้นโดยลําดับ ๆ ภายในจติ ก็คือจติ ที่กําลังเปนเครื่องมือ
ของอวิชชานี่เอง พระพุทธเจาทานจึงทรงสอน “ใหรบกันที่นี”่ “ใหรูกันที่นี”่ หลบ
หลีกปลีกตัวดวยอุบายสติปญญาทุกแงทุกมุม ตองหลบหลีกกันที่นี่ ตอสูกันที่นี่ ใหเขา
ใจกันที่นี ่แกกันที่นี ่พนทุกขกันที่นี่ ไมพนที่อื่น !

เฉพาะอยางยิ่งขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ไมคอยไดสติสตังกันเลย ถาไมใชนัก
ปฏิบัติและผูที่เคยพิจารณาอยูแลว จิตใจจะวาวุนขุนมัว กระวนกระวายไปกับทุกขเสีย
สิ้น ทุกขเลยฉุดลากเอาจิตทั้งดวงไปอยูในกองทุกขนั้น ทุกขเผาจิตใหเดือดรอนวุนวาย
ยิ่งกวาทุกขในธาตุขันธเสียอีก ทั้งนี้เพราะความไมเขาใจในวิธีปฏิบัติ ทีนี้เราจะตําหนิ
ใครก็ตําหนิไมได ตําหนิไมลง เพราะมันเหมือน ๆ กัน นี่แลที่วาโลกคือพวกเราที่โงกัน 
มาโงในขันธในจิตของตนนี้แล ไมทราบวิธีปฏิบัติพอใหกิเลสเบาบางไป ทุกขไดเบาบาง
ลง ไมรับเหมาเอาเสียสิ้น

ใคร ๆ ก็อยากจะพน อยากจะหลบหลีกปลีกตัวออกจากทุกข แตมันไปไมได
เพราะความรูความฉลาดไมม ี อุบายวิธีไมม ี เพราะไมไดศึกษา หนึ่ง เพราะการ
ศึกษาและการปฏิบัติยังไมมีความสามารถ หนึ่ง จําเปนตองยอมรับ ทุกขมากนอย
เพียงไรก็จําตองยอมรับ จิตใจแมจะเปนของมีคุณคามาก ก็ตองทุมลงไปใหกิเลสเผาเอา 
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เหมือนหางรานทองที่ถูกไฟไหม เจาของไมสามารถนําทองของมีคาออกได ก็จําตอง
ยอมใหไฟไหมทิ้ง ทั้ง ๆ เสียดาย

ใจก็เชนนั้น ยอมใหความทุกขที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธเผาเอา เพราะอํานาจแหง
กิเลสพาใหหลงยึดถือไมยอมถอนตัว อันเปนเหตุใหมันเผาเอา นี่เปนเรื่องสําคัญมาก ! 

สงครามในโลก ไมมีสงครามใดยิ่งไปกวาสงครามระหวางจิตกับขันธ ที่
แสดงตอกัน หรือที่กระทบกระเทือนกัน ! ความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแลวตั้งแต
วันเกิด การเกิดมาเปนของดีมีความสุขในขณะที่เกิดมาเมื่อไร ! เพราะขณะที่เกิดก็
ลอดออกมาจากชองแคบ จนสลบไสลไมรูสึกตัว และไมรูวาทุกขเปนอยางไร เพราะ
ความจําไมมีในขณะนั้น นี่ก็เปนความทุกขแสนสาหัสอันหนึ่งในขณะที่เกิด แตโลกไมได
สนใจในความทุกขประเภทนี ้ จึงพากันดีใจในเรื่องความเกิด ย้ิมแยมแจมใสตอความ
เกิด แตโศกเศราเหงาหงอยใหตอความตาย ความจริงมันก็เรื่องเทากัน !

ถาจะพิจารณาใหเปนธรรมแลว มันก็เปนเรื่องเทากัน ไมมีอะไรผิดแปลกกันเลย 
การเกิดมาเปนมนุษย บํารุงบําเรอรักษากันมาจนเปนผูเปนคนเปนสัตวเหมือนเรา ๆ 
ทาน ๆ ที่มองเห็นกันอยูนี้ มันผานมาจากผูที่รอดตายดวยกันทั้งนั้น ถาพิจารณาตาม
หลักธรรมชาติตามหลักความจริงแลว จะไมมีใครที่ไมเปนทุกขในขณะที่ตกคลอดออก
มา นี่เราก็ไมทราบ ผูเกี่ยวของขณะเกิดนั้นก็ไมทราบ ความจําก็หายหมด ไมทราบวา
เกิดมาแตเมื่อไร วันใด เดือนใด ปใด ใครเปนพอ ใครเปนแม พอโตขึ้นมาถึงไดทราบ
วา นั่นเปนพอ นี่เปนแม เกิดวันน้ันเดือนน้ี ก็พอแมบอก เวล่ําเวลาเทานั้นเทานี ้ ก็พอ
แมบอก หรือคนอื่นบอกถึงทราบ ตัวเองไมมีทางทราบ มันมืดมาโดยลําดับทั้งนั้น
เรื่องจิตนี้ มืดดวยการลบความจําของตนใหหายหมดดวย มันมืดไปหมด ตลอดภพ
กอนที่เพิ่งผานมาหยก ๆ ก็ไมทราบได เพราะจําไมไดวาตนเคยผานภพชาติ และกอง
ทุกขอยางไรมาบาง มันถึงไดโดนทุกขเรื่อยมาไมเข็ดหลาบ นี้แลเรื่องกองทุกข และเริม่
กระทบกระเทือนตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปจจุบันนี ้ มีอะไรบาง นอกจากขันธกับจิตท่ี
บดขยี้กันอยูตลอดเวลาหาความสุขความสบายใจไมได

ภูเขาทั้งลูก ลูกไหนมากระทบกระเทอืนเราใหไดรับความลําบาก ตนไมใหญ ๆ 
ที่ไหนมากระทบกระเทือนเราใหลําบาก ไมมี ! นอยที่สุด รอยจะหาหนึ่งก็ทั้งยาก หรือ
ไมมี เชนตนไมลมทับคนอยางนี ้รอยหาหนึ่งก็ไมมี

ที่ขันธลมทับเรานั่นซ ิ ทับอยูทุกผูทุกคน ทับอยูตลอดเวลา การพายืน เดนิ นั่ง 
นอน พาขับถาย พารับประทานอาหาร พานุง พาหม เพราะอะไร ก็เพราะเรื่องมันทับ
ทนไมไหว ตองหาทางออก หาทางบรรเทากันนั่นเอง เราอยูดวยกันดวยการบรรเทา
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แตจิตมันไมรูในจุดนี้ มันจึงไมเห็นโทษที่มีอยูภายในตัว จิตมันฟุงเฟอเหอเหิม
ไปโนนไปนี ่ไปควาอนาคต ไปตามลมตามแลง วาดมโนภาพไปวา อันนั้นจะดี อันน้ีจะดี 
จะรื่นเริงบันเทิง ท่ีน่ันจะสุข ที่นี้จะสบาย จิตมันเพลิดเพลินไปโนนเสีย มันลืมกองทุกขที่
มีอยูกับตัวทั้ง ๆ ที่มีอยูตลอดเวลานี่แหละ แตเราไมสนใจคิดมันจึงเหมือนไมมี นี่จะวา
เราเหลิงหรอืไมเหลิง ของจริงมีอยู แสดงอยู ความกระทบกระเทือนในธาตุในขันธมีอยู 
ทําไมไมเห็นโทษของมันซึ่งกระทบกระเทือนกันอยูตลอดเวลา แลวเราจะหวังเอาความ
เพลิดเพลินอะไรจากสิ่งเหลานี้เลา ยิ่งเวลาเจ็บไขไดปวยแลวก็ยิ่งไปใหญ ยิ่งทับยิ่งถม
เขามาทุกดานทุกทางทุกแงทุกมุมทีเดียว อวัยวะสวนไหนๆ ก็เปนทุกขไปดวยกัน เปน
ไฟไปดวยกันหมด เผาลงมาท่ีจติใจ ถาจิตใจไมมีธรรมเปนเกราะปองกันอยูดวยแลว ก็
เปนไฟไปดวยกันกับธาตุขันธ จะยิ่งมีความทุกขรอน ยิ่งเปนไฟกองที่รอนที่สุด ยิ่งกวา
ธาตุขันธเสียอีก เพราะความหลง ความรูเทาไมถึงการณนี่แหละ จึงเรียกวา 
“สงคราม” จงพิจารณาอยางนี้ 

ทีนี้เมื่อถึงคราวจะตายละ ทุกขจะแสดงขึ้นมาในขันธในจิตขนาดไหน มันไม
เหมือนขณะเกิด ขณะเกิดความจําไมมี สภาพของเด็กก็เปนอีกอยางหนึ่ง ทั้ง ๆ ท่ีทุกข 
ความจดจําสิ่งเหลานั้นก็ไมคอยม ีความรูเดียงสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องทุกข เด็กก็ไมคอยมี
มาก ทั้ง ๆ ที่ทุกขเหมือนกันก็ตาม 

แตตอนเปนผูใหญเรานี่ซิ เวลาเจ็บไขไดปวยเขาหนัก ๆ นี่เปนอยางไร เราจะ
ปลงจติลงท่ีไหน เพราะมันมีแตไฟทั้งนั้น ถึงวาระสุดทายมันเปนไฟดวยกันหมด ราง
กายเปนไฟทั้งกองเลย ไมวาขางบนขางลางแตะตองไมได มันเปนไฟทั้งนั้น เราจะปลง
จิตปลงใจลงไดอยางไร ถาไมฝกพิจารณาใหรูตามความจริงของมันเสียตั้งแตบัดนี้

การพิจารณาใหรูเรื่องตามความจริงของมัน ก็ทําความเขาใจกันถูกตองตามที่
เคยแสดงใหฟง รูปเปนรูป ไมใชเรา นี่เปนความจริงอันหนึ่ง จริงอยางหาอะไรเทียบไม
ไดเลย จริงอยางสุดสวน เวทนาเปนเวทนา คือทุกขขนาดไหน ก็เปนเรื่องของทุกข แม
แตทุกขเองมันยังไมทราบความหมายของมัน เราไปใหความหมายมันทําไม เราไปแบก
ความหมายไวในหัวอกของเราใหทุกขทําไม เวทนาเองมันยังไมทราบความหมายของ
มัน แลวมันก็ไมทราบวามันเปนทุกขเวทนา มันไมทราบวามันใหรายแกผูใด มันเปน
ความจริงอันหนึ่งลวน ๆ ตามหลักธรรมชาติของมัน โดยตัวมันเองก็ไมใหความหมาย
ตัวเอง และไมทราบความหมายของตัวเอง เราทาํไมจึงตองไปใหความหมายมัน แลวไป
แบกความหมายนั้นมาเปนไฟเผาตัว นี่ก็แสดงวาเราโง แนะ ! ถาเราทราบเสียอยางนี้
แลว เราก็เขาใจวานั่นเปนเวทนา นั่นเปนทุกขอันหนึ่ง เราผูรูผูดูนี ่ จะดูใหเห็นจนถึง 
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สุดจุดสุดทายของทุกขวา มันจะแสดงไปถึงไหน มันเกิดแลวมันก็ตองดับเหมือนกัน 
ไมดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่ง หรือดับในขณะที่ตาย !

นี่แหละหลักสําคัญมีสองสิ่ง (๑) รางกายทั้งรางนี้เราก็แบก ทั้ง ๆ ที่ทุกข ทั้ง ๆ 
ที่เปนไฟ เราก็แบกวาเปนเราเปนของเราอยางแยกไมออก ถาไมพิจารณาใหทราบชัดวา
รางกายเปนรางกาย (๒) รางกายเปนธาตุอันหนึ่งตางหาก มโนธาตุคือใจนี ้ ก็เปนธาตุ
อันหนึ่งตางหาก ไมใชอันเดียวกัน แตอาศัยกันอยูเพียงเทานี ้ นี่เปนความรูเห็นอันถูก
ตอง

ทีนี้ระหวางจิตกับรางกายก็เหมือนกัน แมจะอาศัยกันอยู เราก็เปนเรา คือจิต 
อวัยวะคือรางกายก็เปนรางกาย เวทนาก็เปนเวทนา เปนแตจิตเปนผูรับทราบในเรื่อง
เวทนาที่เกิดขึ้นวาเปนสุขเปนทุกข รับทราบแลวเราตองมีปญญาเปนเครื่องปองกันตัว
เราอีก เวทนาไมวาจะเกิดขึ้นเพียงเทานี ้แมจะเกิดขึ้นมากกวานี้ จนกระทั่งเวทนาทนไม
ไหว มันจะแตกลงไป ก็ตองเปนเวทนาอยูวันยังค่ํา คือเวทนาเกิด เวทนาตั้งอยู เวทนา
ดับ มีเทานั้นไมมีอยางอื่น ถาเราไมเอาเราเขาไปแทรกแลว มันมีเทานั้นตามความจริง 
นี่เปนขอหนึ่งที่เราจะทําความเขาใจใหกับสิ่งนี้โดยถูกตอง ถาทําความเขาใจกับสิ่งเหลา
นี้โดยถูกตองดวยปญญาแลว ถึงจะอยูในทามกลางกองไฟ คือธาตุขันธนี้เหมือนกองไฟ
ก็ตาม แตเขาไมทราบความหมายของตัวเองวาเขาเปนไฟ เราพูดเพื่อแกเรานั้นเอง ตัว
อยูในทามกลางกองไฟ แตเราไมเปนไฟดวยนี่

เราเปนเรา รูทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏขึ้น ตั้งอยูก็รู มากนอยเพียงไรก็รู ความรูนี้
ไมไดอาภัพ มีรูอยูตลอดเวลา ขอใหมีสติเถิดจะรับทราบกันตลอดสาย

เอา ทนไมไหว หรือเวทนามันขึ้นขนาดไหน ทนไมไหว จะแตก เอา แตกไป 
เวทนาดับไป ผูรูนี้ไมไดดับ ผูรูคือใจ ใจมีปาชาท่ีไหน ใจไมดับ ไมมีการดับตั้งแตไหน
แตไรมา ถูกทองเที่ยวเกิดอยูใน “วัฏสงสาร” ก็คือใจดวงนี้เอง เปนแตไปตามบุญ
ตามกรรมของตนเทานั้น เพราะยังไมมีความสามารถ

ถาเราพิจารณาทางดานปญญานี้ จิตจะแนวลงสูความจริง ไมสะทกสะทานกับ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น สัญญาที่ไปหมายวานั้นเปนเรา นี้เปนเราเปนของเรา ก็เปนความ
หมายความหลอก   เราก็ทราบแลววาความจริงมันเปนอยางนี้แลว  จะมาหมาย มา
หลอกวาเปนเราเปนของเราอยางไรอีก วาเราจะเกิด เราจะตาย หมายไปทําไม

เรื่องธาตุเรื่องขันธมีการประชุมกัน หรือการผสมกันเขา มีการตั้งอยู มีการ
สลายไปตามเรื่องของเขา อยาไปเสกสรรปนยอเขา อยาไปแบกไปหามเขา ใหเขาอยู
ตามความเปนจรงิของเขา เมื่อเขาทนไมไดเขาจะแตกก็ใหแตกไป นั่นเปน “ทางหลวง” 
เราจะไปปลูกบาน ปลูกพืชตางๆ ขวางถนนหลวงไมได เปนโทษ
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เรื่องคติธรรมดา ก็คือความตาย เกิดแลวตองตาย ตนทางคือความเกิด ปลาย
ทางคือความตาย กลางทางคือความทุกขความลําบาก หากเปนมาอยางนี้ เราเห็นอยู
แลว มันมีแตกองทุกขทั้งนั้นในธาตุในขันธนี้ มีอะไรใหเปนความสุขความสบาย ถาไม
ประกอบขึ้นภายในจิตใจเรา ใหเปนความรื่นเริงดวยคุณงามความด ี ก็จะหาความสุขไม
มีในขันธอันนี ้หรือในโลกอันน้ี จะไมมีใครเจอความสุขเลย

นี่วิธีพิจารณา หรือรบกันระหวางกองทกุขกับเรา
วิญญาณ ก็เปนวิญญาณ มันเหมือน ๆ กัน พิจารณาใหเห็นความจริง อะไรจะ

เกิดมากนอยใหรู ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากนอย ใหรูตามความจรงิของมัน เราเปนเรา 
ทุกขเปนทุกขแท ๆ ไมเปนอยางอื่น หลักธรรมชาติเปนอยางนั้น ความจริงเปนอยางนั้น 
ย้ํากันลงที่ตรงนี้ พิจารณาจนคลองแคลว ถอยหนาถอยหลัง ยอนหนายอนหลัง กลับไป
กลับมา พิจารณาอยู นี่แหละเรียกวา “ขันธเปนหินลับปญญา”

การพิจารณาอยาเอาเพียงหนเดียว อันเปนความข้ีเกียจมักงาย ใหจิตกับ
ปญญาหมุนอยูกับทุกขเวทนา เกิดขึ้นมาเทาไรกําหนดใหรูทันโดยลําดับ ๆ ไมใหเผลอ 
ไมใหหลง เพราะมันแยกกันออกได เอา! ตายก็ตายไปเถอะ สบายเลย คืออยูสบาย 
ตายสบาย แยกกันได ไมใหไฟรอบบานเขามาไหมในบานเรา ไมใหไฟในธาตุในขันธ
ที่มันเปนอยูตามธรรมชาติของมันมาไหมจิตใจใหเดือดรอนไปตาม

นี่คือวิธีดําเนิน วิธีแกทุกข วิธีรูเทาทุกข วิธีถอนทุกข ไมใหทุกขภายในรางกาย
ที่เกิดขึ้นอันเปน “ทุกขเวทนา” เขามาเผาลนจิตใจของเรา เราก็อยูสบาย ผาสุก 

จิตนี้เปนสาระอันสําคัญ ไมไดมีแตกมีสลายไปตามรางกายธาตุขันธ เราสงวน
รักษาอันนี้ไวใหด ี ดวยสติดวยปญญาของเรา เราไมไดลมจมไป รางกายจะแตกก็เปน
เรื่องของรางกายแตก จะวารางกายลมจมไปก็ลมจมไป ลงหาดิน น้ํา ลม ไฟ จิตใจไม
ลมจม ไมแตกไปดวย จิตใจไมฉิบหาย เพราะฉะนั้นการตายจึงเปนเรื่องธรรมดา ไม
ใชไปลมจมกัน

ผูปฏิบัติเพื่อความฟนฟูตัวเอง จะไปลมจมอยางนั้นไดอยางไร ก็มีแตทรงตัวไว
ไดดวยความภูมิใจ จติเมื่อมีปองกันตัวได มีการรักษาตัวไดในปจจุบัน เฉพาะอยางย่ิง
ในขณะที่เปนทุกขอยางมากมายจนถึงวาระ คือตาย เรามีการปองกัน เรามีการพิจารณา
ของเราอยางรอบขอบชิดแลว ไปไหนก็ไปเถอะ รางกายแตก แตกไป เราเปนผูปองกัน
ตัวไดแลวโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง ผูปองกันตัวไดแลวนี้แลเปนผูปลอดภัย จะไป
ที่ไหนก็ไปเถอะ เมื่อเปนผูปลอดภัยอยูกับตัวแลวไปไหนก็ปลอดภัย นี่เปนหลักสําคัญ
สําหรับใจ
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นี่แหละการปฏิบัติธรรมใหผลประจกัษอยางนี ้ และตองเห็นเมื่อปฏิบัติอยางวานี ้
ไมเปนอยางอื่นไปไดเลย จงทําใจใหเขมขนตอความเพียรเพื่อเอาตัวรอด เพราะใจตาย
ไมเปน อยาไปออนแอ อยาไปทอถอย ทุกขเวทนามันมีมาแตดั้งเดิม ใครจะทอถอย 
หรือไมทอถอยกับมัน มันก็เปนทุกขเวทนา ไมเกิดประโยชนอะไรกับความทอถอย นอก
จากจะมาทับถมเจาของเทานั้นเอง

นี่เรียกวา “สงครามจติ สงครามขันธ” อันเปนสงครามใหญโตยิ่งกวาอะไร พูด
ถึงเรื่องกองทุกขก็นี่แหละ คือกองทุกขอันแทจริงที่เรารับผิดชอบ และกระทบกระเทือน
กับเราตลอดกาล คือธาตุ คือขันธ คือกิเลสอาสวะ ที่มีอยูภายในจิตใจของเรานี้เทานั้น 
ไมมีอันใดที่จะมาทําใหเราไดรับความเดือดรอน

ภูเขาทั้งลูกก็เปนภูเขา ไมเคยมาทับใคร ดิน ฟาอากาศ เขาก็อยูตามสภาพของ
เขา แตผูรับกองทุกขทั้งหลาย คือธาต ุ คือขันธ คือจิตใจของเรานี้ เปนผูรับสิ่งเหลานี้ 
รับเปนสัญญาอารมณวา รอนมาก หนาวมาก อะไรยุงไปหมด นอกนั้นก็วาเจ็บนั่น 
ปวดนี่ ในธาตุในขันธ จะไมเจ็บปวดอะไร กเ็รือนของโรค มันเปนโรค ความแปรสภาพ 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี่คือโรคชนิดหนึ่ง ๆ มีเต็มตัวของเราแลว จะไมใหเขาแสดงตัวได
อยางไร อันใดที่มีมันตองแสดงตามเรื่องของมัน เราที่มีสติปญญาก็ใหทราบตามเรื่อง
ของมัน เราก็ไมเสียทาเสียทีใหเขา

เราพจิารณาอยางนี้ จิตใจเรายิ่งมีความเดนดวงขึ้นมาโดยลําดับ เกิดความกลา
หาญ เกิดความผองใสเต็มที่ กลาหาญก็กลาหาญ และเห็นจิตเปนอันหนึ่งจากขันธอยาง
ชัดเจน เมื่อเปนเชนนี้ก็ไมทราบจะไปหวั่นไหวอะไร มันแนวแนอยูภายในจติใจเต็มท่ี
แลว มีหลักใจ มีเรอืนใจ มีเกราะปองกันจิตใจ แมจะอยูในทามกลางแหงกองเพลิง คือ
ทุกขเวทนาทั้งหลายที่เปนอยูในขันธนี ้ ก็เพียงรับทราบกันเทานั้น ไมมีอะไรจะมาทําจติ
ใจใหลมจมเสียหายไปเพราะทุกขเวทนานั้นเลย ถาเราไมไปทําความเสียหายใหกับเรา
เอง เพราะความลุมหลงในขันธนี้เทานั้น

ฉะน้ัน จึงตองเอาปญญามาใช พิจารณาใหรอบคอบกับสิ่งเหลานี ้
โลกนี้มันเปนโลกเกิดตาย ไมใชโลกอื่นใดที่มีเกิดแตไมมีตาย ในแดนสมมุติทั้ง

สามโลกน้ี เต็มไปดวยการเกิดกับการตาย ซึ่งมีพอ ๆ กัน ไมมีอะไรยิ่งหยอนกวากัน ไป
ที่ไหนมันจึงมีปาชาเหมือนกันหมด เราจะหลบหลีกปลีกตัวไปไหน จะไปพนความตายนี้ 
ซึ่งมีเปนเหมือนกันหมด เร่ืองเทากัน ผิดกันแตเวล่ําเวลานิดหนอยเทานั้น ความจรงิ
แลวมันเทากัน ใหพิจารณาแยบคายดวยปญญา

เราตองสู หาที่หลบที่หลีกไมได ตองสูจนกระทั่งเขาใจแลว น่ันแหละคือวิธีการ
หลบหลีก เขาใจอยางเต็มที่ก็หลบหลีกไดอยางเต็มที่ ปลอดภัยไดอยางเต็มตวั ไมมี
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อะไรที่จะเปนภัยตอเรา เราเชื่อกิเลสมานานแลว คราวนี้เรากําลังถายเทเอากิเลสออก 
สํารอกปอกกิเลสออกมาดวยความเชื่อธรรม เชื่อพระพุทธเจาที่ตรัสไวชอบยิ่ง ไมมีผิด
ไมมีพลาด ปฏิบัติตามพระองคแลวแคลวคลาดปลอดภัย ไมมีอะไรเขามาเหยียบย่ํา
ทําลายจิตใจ อยูก็เปนสุขปลอดภัย ไปก็ไมมีภัยมีเวร เพราะตัวปลอดภัยอยูกับตัวเอง 
ตัวเองรักษาตัวอยูดวยดีแลว ไปไหนก็ไป ภพไหนก็ภพเถอะ ผูมีธรรมครองใจตองเปน
สุขทั้งนั้น ไมมีคําวาลมวาจม

ความดีเราสรางใหเห็นประจักษชัดเจนอยูกับใจเชนนี้ มันจะลมจมไปที่ไหน มี
แตความสุขกายสบายใจ ไปไหนก็สบาย อํานาจแหงการปฏิบัติธรรมเปนคุณคาเห็น
ประจักษกับใจของผูปฏิบัติ เราเกิดมาในภพนี้ไดพบพระพทุธศาสนา ไดประพฤติ
ปฏิบัติเต็มสติกําลังความสามารถ คนที่ไมมีศาสนาหาหลักหาแหลงไมไดนั้นนะ รอยจะ
หาสักหนึ่งนาจะไมมี ถาเราเทียบกันทั้งโลกนี ้ ยุงกันแตจะหาความสุข แตไมปรากฏวา
ใครเจอความสุข เจอแตความทุกขกันทั้งนั้น ไปที่ไหนบนอื้อไปหมดทั้งโลก ทําไมจึง
เปนอยางนั้น? ก็ไมหาในจุดที่ควรจะเจอแลวมันจะเจอไดอยางไร ตองหาจุดที่ควรเจอ
ซิ มันถึงจะเจอ !

พระพุทธเจาทรงคนพบแลวเจอแลว แลวนําสิ่งที่ทรงพบแลวนั้นมาสอนโลก 
โลกปฏิบัติตามนัน้จะผิดหวังไปไหน เพราะเปนจุดอันเดียวกันกับพระพุทธเจาที่ทรงคน
และทรงพบมาแลว วิธีการก็เปนวิธีการอันเดียวกัน สิ่งที่จะใหพบก็เปนอยางเดียวกัน 
ไมใชเปนอยางอื่นอยางใด ไมมีกอนไมมีหลัง ความจริงนั้นเปนจริงเหมือนกันหมด ใคร
จะปฏิบัติเมื่อใดก็ได พระพุทธเจาปรนิิพพานแลวก็ไมขัดของ เพราะทางเดนิไดประทาน
ไวแลว คือปฏิปทา เครื่องดําเนินถึงความสิ้นทุกข ซึ่งมีอยูภายในจิตใจของสัตว

ผูมีศาสนาก็มีทางพนทุกขไปไดโดยลําดับ ผูไมมีนั่นซิ หลักใจไมม ี เอาแตภาย
นอกเปนสรณะ ตายแลวก็หมดคุณคา เอาความสุขไปไวกับสิ่งโนนสิ่งนี้ ไปไวกับโลกโนน 
โลกนี้ ทวีปนั้น ทวีปนี้ เอาความสุขไปไวกับวัตถุสิ่งของอันนั้นอันนี้ เอาความสุขไปไวสิ่ง
โนน เอาจิตใจไปไวสิ่งโนน พอสิ่งโนนสลายไปเทานั้นก็หมดทา ! ถึงอันนั้นไมสลาย 
เวลาเราจะตายก็หมดทาอีก ! หาความเปนสาระไมไดเลย นั่นแหละเรียกวา “คน
ขาดที่พึ่ง”

เราไมใชคนเชนนั้น เรากําลังสรางที่พึ่งภายในจิตใจ พึ่งภายนอกเราไดพึ่งมาแลว 
ทุกสิ่งทุกอยางไดอาศัยมาพอสมควรพอรูหนักเบาของมันแลว ทีนี้เราจะสรางสาระ
สําคัญข้ึนภายในจติใจท่ีเรียกวา “อัตสมบัติ” หรือ “อริยทรัพย” ขึ้นภายในใจของตน 
อันเปนทรัพยอันประเสริฐนี้ ใหสมบูรณพูนสุขขึ้นมาโดยลําดับ จึงขอใหมคีวาม
พยายาม การพยายามหนักเบามากนอยก็เพื่อเราเทานั้น ความลําบากลําบนอยาถือเปน
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อุปสรรค อยาถือเปนมาอารมณจะเปนอุปสรรคตอทางดําเนิน อันใดที่ควรเปน
ประโยชนแกเราในขณะนี้ หรือขณะใดก็ตาม ใหรีบเรงขวนขวาย เพราะความตายนั้น
เหมือนเซ็นสัญญาไวกับเราแลววา เราตองตายแน ๆ นะ แตไมไดบอกวันเวลาไวเทานั้น

เราจะนอนใจไดที่ไหนวาวันไหนเราจะตาย เราทราบแตวา “จะตาย” เซ็น
สัญญาไวแลว, ตีตราไวแลวกับเราทุกคน แตวันเวลาไมตี เรายงัจะนอนใจอยูหรือ? ถึง
แมวาเขายังไมตีวันเวลา เขามาเอาเม่ือไรก็ได ใหรีบเสียแตบัดนี้เพื่อทันการ

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป โกชฺญา มรณํ สุเว,
น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา.
“ควรทํากิจที่เปนผลประโยชน เปนสาระสําคัญแกตนเสียในวันน้ี ไมควรคํานึง

ถึงวันนั้นวันไหน เพราะความตายที่เปนพญามัจจุราชนั่นนะ ไมไดกําหนดเวล่ําเวลาวาจะ
มาเมื่อใด” เชาสายบายเย็นอะไร ไมวาทั้งนั้น และไมมีใครที่จะรอดพนไปได ปญญา
เฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ไมพนเรื่องความตาย เพราะใหญกวาทุกสิ่งทุกอยาง เน่ืองจาก
เบื้องตนคือตนเหตุความเกิดเปนขึ้นมาแลว ความตายจะไมมีนั้นเปนไปไมได จึงวา 
“ทําเสียในบัดน้ี” ขึ้นชื่อวา “ความดีทั้งหลาย” อยานอนใจ กลางคืนกลางวันมันมีแต
มืดกับแจงเทานั้น อยาไปสําคัญมั่นหมาย อยาหวังไปเอาความสุขความเจริญกับมืดกับ
สวางนั้น ถาหากมืดกับสวางนี้จะใหความสุขกับคนไดจริง ๆ แลว ทุกคนเกิดมาพบแลว
ความมืดความสวาง บรรดาคนที่มีนัยนตา ความสวางก็เห็น ความมืดก็เห็น ทําไมมีกอง
ทุกขอยูเต็มหัวใจดวยกัน หากวาสิ่งเหลานี้จะเอาความสุขความสบายใหคน ตามมโน
ภาพที่วาดไวนั้น เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องโมฆะ

ใหหยั่งจิตลงในจุดที่จะเปนสุข ทุกขมันเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อแกจุดนั้นแลว สุขจะ
เกิดขึ้นที่นั่นแหละ แลวทุกขมันจะเกิดที่ไหนเวลานี ้ นอกจากเกิดในธาตุในขันธในจิตใจ
น้ี ไมมีที่อื่นเปนที่เกิดของทุกข แตละคน ๆ เปนเรือนรับรองทุกขทั้งหลายดวยกัน เมื่อ
เปนเชนนี้จึงจําตองสราง “เรือนรับรองธรรม”ขึ้นมา ดวยสติปญญา ศรัทธา ความ
เชื่อความเลื่อมใส ใหเกิดขึ้นในสถานที่แหงเดียวกัน แลวกําจัดสิ่งที่มืดมนอนธการทั้ง
หลายนี้ออก เหลือแตความสวางกระจางแจงภายในจติใจ ผูนั้นแลกลางคืนก็ตามกลาง
วันก็ตาม เปนผูมี “ราตรี” อันเดียวเทานั้น คือมีความสวางไสวอยูตลอดเวลา ไมนิยม
วาเปนกลางวันกลางคืน รูที่ใจนั้นแหละ คือผูมีหลักใจ ผูมอีริยทรัพย ผูมีความสุข สุข
อยูที่หัวใจ

การแสดงก็เห็นวาสมควร จึงขอยุติ





ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๓๙๕

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๔๓

๓๔๓

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ

คําวา “จิต” เปนความรูเพียงเทานั้น ไมมีเรื่องราวอะไรมากนัก ยิ่งมีความรูอยู
โดยเฉพาะจิตก็ไมมีเรื่อง พอจิตกระเพื่อมตัวออกสูความคิดความปรุง ความจดจํา 
สําคัญมั่นหมายตางๆ ในสิ่งที่เคยผานเคยรูเคยเห็นมาแลว นั่นจิตเริ่มกอเรื่อง และ
ขยายตัวออกไปไมมีที่สิ้นสุดยุติลงได เรื่องจึงมีอยูเรื่อยๆ และขยายตัวออกไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งออกไปแลวเขาไมถูก เหมือนกับกอไฟแลวดับไมเปน ไฟก็ลุกใหญ จิตคิด
ออกไปแลว ระงับดับความคิดของตนไมได จึงกลายเปนเรื่องราวเขามาสูตนเอง ใหเกิด
ความเดือดรอนวุนวายอยูตลอดเวลา “อกาลิโก” คือไมกําหนดสถานกาลเวลา มีอยูเชน
น้ันทุกหัวใจ 

ถามีแตความรูเทานั้นก็ไมมีเรื่อง ถาเทียบก็เหมือนเมล็ดผลไม ที่มีแตเมล็ดเทา
นั้นมันก็ไมมีเรื่องมาก แตพอมันแตกออกมาเปนตนแลว ก็มีใบ รากแกว รากฝอย 
เปลือก กระพี้ แกน กิ่งนอยใหญ ใบออน ใบแก มีดอกผลเต็มไปหมดทั้งตน ไม
สามารถจะพรรณนาได พอมันแตกออกจากเมล็ดแลวเทานั้น มันขยายตัวออกไปจนไม
อาจที่จะนับไดวา รากแกว รากฝอย มีเทาไร แผออกไปกวางแคบขนาดไหน รากแกว
มันลงลึกขนาดไหน เปลือกก็หุมตัวกระพี้แกนลําตนขยายตัวออกไปเรื่อยๆ กิ่งกานสาขา 
ใบออนใบแก กิ่งนอยกิ่งใหญ ดอกใหมดอกเกา สลับซับซอนเต็มไปหมดในตนไมตน
เดียวกัน จนไมสามารถจะนับได 

นี่เราเทียบกับจิต ที่กระเพื่อมตัวออกคิดปรุงเรื่องตางๆ ขยายตัวออกไป ไมมีที่
ส้ินสุด เรื่องเกาผานมานานเพียงไรก็ไปคิดไดหมด นําอารมณนั้นๆ มายุงตัวเอง สิ่งที่ไม
เคยผาน ก็คิดไปเดาไปดนไป สําคัญมั่นหมายไปเรื่อยๆ ซึ่งลวนแตเรื่องยุงออกไปจาก
ใจที่คิดปรุงทั้งนั้น

ถาเราไมเคยเห็นความยุง เวลาภาวนาจะรูเรื่องความยุงไปเอง วาจิตเปนตัวยุงที่
สุดในโลก ไมมีสิ่งใดจะยุงยิ่งกวาจิต รางกายของเราเวลาหิวกระหายมา พอรับประทาน
เสียก็ระงับดับกันไป กระหายน้ํา ดื่มเสียก็ระงับความกระหาย ไมกวนอยูตลอดเวลา
เหมือนจิต เวลางวงเหงาหาวนอนก็พาพักผอนนอนหลับไปเสีย เวลาเมื่อยเพลียก็พัก
ผอนเสีย เกิดโรคภัยไขเจ็บขึ้นมาก็บําบัดรักษาเสีย ก็ยังมีกาลมีเวลาระงับดับลง พอเปน
ความสุขกายสบายธาตุขันธบาง



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๓๙๕

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๔๓

๓๔๓

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ

คําวา “จิต” เปนความรูเพียงเทานั้น ไมมีเรื่องราวอะไรมากนัก ยิ่งมีความรูอยู
โดยเฉพาะจิตก็ไมมีเรื่อง พอจิตกระเพื่อมตัวออกสูความคิดความปรุง ความจดจํา 
สําคัญมั่นหมายตางๆ ในสิ่งที่เคยผานเคยรูเคยเห็นมาแลว นั่นจิตเริ่มกอเรื่อง และ
ขยายตัวออกไปไมมีที่สิ้นสุดยุติลงได เรื่องจึงมีอยูเรื่อยๆ และขยายตัวออกไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งออกไปแลวเขาไมถูก เหมือนกับกอไฟแลวดับไมเปน ไฟก็ลุกใหญ จิตคิด
ออกไปแลว ระงับดับความคิดของตนไมได จึงกลายเปนเรื่องราวเขามาสูตนเอง ใหเกิด
ความเดือดรอนวุนวายอยูตลอดเวลา “อกาลิโก” คือไมกําหนดสถานกาลเวลา มีอยูเชน
น้ันทุกหัวใจ 

ถามีแตความรูเทานั้นก็ไมมีเรื่อง ถาเทียบก็เหมือนเมล็ดผลไม ที่มีแตเมล็ดเทา
นั้นมันก็ไมมีเรื่องมาก แตพอมันแตกออกมาเปนตนแลว ก็มีใบ รากแกว รากฝอย 
เปลือก กระพี้ แกน กิ่งนอยใหญ ใบออน ใบแก มีดอกผลเต็มไปหมดทั้งตน ไม
สามารถจะพรรณนาได พอมันแตกออกจากเมล็ดแลวเทานั้น มันขยายตัวออกไปจนไม
อาจที่จะนับไดวา รากแกว รากฝอย มีเทาไร แผออกไปกวางแคบขนาดไหน รากแกว
มันลงลึกขนาดไหน เปลือกก็หุมตัวกระพี้แกนลําตนขยายตัวออกไปเรื่อยๆ กิ่งกานสาขา 
ใบออนใบแก กิ่งนอยกิ่งใหญ ดอกใหมดอกเกา สลับซับซอนเต็มไปหมดในตนไมตน
เดียวกัน จนไมสามารถจะนับได 

นี่เราเทียบกับจิต ที่กระเพื่อมตัวออกคิดปรุงเรื่องตางๆ ขยายตัวออกไป ไมมีที่
ส้ินสุด เรื่องเกาผานมานานเพียงไรก็ไปคิดไดหมด นําอารมณนั้นๆ มายุงตัวเอง สิ่งที่ไม
เคยผาน ก็คิดไปเดาไปดนไป สําคัญมั่นหมายไปเรื่อยๆ ซึ่งลวนแตเรื่องยุงออกไปจาก
ใจที่คิดปรุงทั้งนั้น

ถาเราไมเคยเห็นความยุง เวลาภาวนาจะรูเรื่องความยุงไปเอง วาจิตเปนตัวยุงที่
สุดในโลก ไมมีสิ่งใดจะยุงยิ่งกวาจิต รางกายของเราเวลาหิวกระหายมา พอรับประทาน
เสียก็ระงับดับกันไป กระหายน้ํา ดื่มเสียก็ระงับความกระหาย ไมกวนอยูตลอดเวลา
เหมือนจิต เวลางวงเหงาหาวนอนก็พาพักผอนนอนหลับไปเสีย เวลาเมื่อยเพลียก็พัก
ผอนเสีย เกิดโรคภัยไขเจ็บขึ้นมาก็บําบัดรักษาเสีย ก็ยังมีกาลมีเวลาระงับดับลง พอเปน
ความสุขกายสบายธาตุขันธบาง

ภาค ๓ “ธรรมชุดเตรียมพร้อม’’
๓๙๖

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๔๔

๓๔๔

สวนจิตใจไมเปนอยางนั้น กอกวนอยูตลอดเวลา เพราะความกระเพื่อมตัวเปน
ไปอยูเสมอ และมีเครื่องผลักดันออกมาใหคิดใหปรุงอยูเชนนั้น จิตจึงเปนเหมือน “ ลูก
ฟุตบอล”น่ันเอง ถูกเตะใหกลิ้งไปนั่นกลิ้งไปนี่ กลิ้งไปกลิ้งมา ถูกฝาเทาของกิเลสทั้งเตะ 
ทั้งเหยียบย่ําทําลายขยี้จะเอาใหแหลกจริงๆ แตจิตก็เปนสิ่งที่ทน ไมมีอะไรที่จะทนยิ่ง
กวาจิต เหนียวแนนยิ่งกวาจิต จะทําลายใหฉิบหายไปก็ฉิบหายไมได เปนแตเพียงความ
ทุกขความทรมาน เพราะสิ่งเหลานั้นบีบบังคับเทานั้นเอง นี่แหละจึงไดรูวา “เรื่องทั้ง
มวลออกจากจิตดวงเดียวนี้เทานั้น”ไมมีอะไรที่จะกอเรื่องนอกจากจิตเปนผูกอ การ
ระงับเรื่องจึงตองระงับที่ตนเหตุ คือจิตเปนตนเหตุและผลิตผลขึ้นมาในจิตนั้นดวย จึง
ตองระงับที่ตรงนั้นดวยอุบายวิธีตางๆ

อุบายวิธีนั้นก็ไมมีสิ่งใดที่จะสามารถนํามาใชไดผล เหมือนอุบายวิธีที่พระพุทธ
เจาทรงสั่งสอนไวที่ทานเรียกวา “สวากขาตธรรม”คือ ตรัสไวชอบ สมควรแกการแก
กิเลส หรือระงับดับกิเลสที่เกิดขึ้นกับตนได ดวยความถูกตองแมนยํา เหมาะสมกับการ
แกกิเลสน้ันๆ ทุกประเภท 

การที่กระทบความทุกขความลําบากนั้นนะกระทบดวยกันทุกคน ไมวาสัตวไมวา
บุคคล ใครจะมีความรูมากนอยเพียงใดก็ตองไดรับสัมผัส ไดรับรูความทุกข ที่ไดรับ
ความกระทบกระเทือนอยูภายในจิตใจและรางกายตลอดมา แตไมมีใครจะสามารถหา
อุบายวิธีแกไขความกระทบกระเทือน อันเปนสิ่งสําคัญระหวางจิตกับอารมณที่ปรุงขึ้น
มาภายในตนเองได จิตชอบถือสิ่งภายนอกเปนนิมิตเปนเครื่องหมาย แลวนําเขามาคิด
ปรุงแตงตางๆ ใหเกิดความทุกขความทรมานแกตน

อุบายวิธีระงับดับสิ่งเหลานี ้ มีแตพระพุทธเจาเทานั้น ที่เปนผูเฉลียวฉลาด
สามารถทําจนไดผล แลวทรงนําทั้งเหตุทั้งผลนั้นมาสอนพุทธบริษัท คือสัตวโลกทั่วๆ 
ไปใหรูวิธีการ ผูใดมีความสนใจเชื่อตามหลักธรรม ที่ทรงประพฤติปฏิบัติและไดผลมา
แลว นํามาปฏิบัติตนตามที่ทานสอนไว ผูนั้นก็ไดรับผลไปโดยลําดับจนเปนที่พึงพอใจ 
การระงับดับทุกข จึงหมายถึงใจเปนสําคัญ

เอา“ใจ”เปนเปาหมายแหงการพิจารณา เพราะตัวนี้เปนตัวการ ถาพูดก็วาผู
ตองหาคือจิตดวงนี้ คนขี้คุกขี้ตะรางก็คือจิตดวงนี้ ถูกกักถูกขังอยูใน “วัฏสงสาร” ภพ
นอยภพใหญ ลวนแลวแตเปนภพที่ไดรับความทุกขความทรมาน รับวิบาก คําวา 
“วิบาก” ก็คือผล ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุ ก็ตองทําใหผูกระทํานั้นไดรับความทุกขความ
ลําบากในภพนอยภพใหญ ทองเที่ยวอยูอยางนั้นเพราะหาทางออกไมได



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๓๙๗

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๔๕

๓๔๕

พระพุทธเจาจึงทรงเปดทางใหรูทางออกรูวิธีออก เรียกวา “นิยยานิกธรรม” นํา
สัตวโลกที่ติดของดวยสิ่งมืดมัว อันเปนเครื่องปดบังทั้งหลายนี้ ใหออกไดโดย “นิยยา
นิกธรรม”สั่งสอนโดยลําดับๆ นับตั้งแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด

ทาน การใหทาน ก็เปนธรรมแกกิเลสประเภทหนึ่ง คือความตระหนี่เหนียวแนน 
ความเห็นแกตัว ซึ่งเปนคูมิตรกับความโลภมาก นี่เปนกิเลสผูกมัดรัดรึงใจจนหาทาง
ออกไมได ผูที่มีศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส มีความพอใจในการใหทาน จึงชื่อวา
เปนผูแกกิเลสตัวเหนียวแนนอยูภายในจิตใจน้ีออกไดโดยลําดับ จนกระทั่งเปนผูเสีย
สละไมมีความอาลัยเสียดาย เปนที่พอใจ เมื่อไดเสียสละอะไรลงไปเพื่อประโยชนแกผู
อ่ืนมากนอย เกิดเปนความสุขขึ้นมาภายในใจ นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการแกกิเลสตัว
เหนียวแนน ตัวตระหนี่ถี่เหนียว ตัวเห็นแกตัว ตัวสงเสริมใหเกิดความโลภมากไมมี
เมืองพอ จนเห็นความเบาบางประจักษใจ

วัตถุนั้นเปนอันหนึ่งตางหาก ที่จะทําใหจิตไปเกาะไปยึดแลวสั่งสมกิเลสและ
ความทุกขขึ้นแกตัวเอง วัตถุนั้นไมไดเปนสิ่งสําคัญอะไรนัก ที่สําคัญก็คือผูไปยึดไปถือ
วัตถุสิ่งของทองเงินเปนตน นี้แลคือผูเปนภัยตอจิตใจ ความยินดีในการเสียสละเพื่อ
ประโยชนตามเหตุตามผลที่จะเสียสละมากนอยแกบุคคลใด แกสัตวตัวใด หรือแกผูใด 
จนมีความเสียสละไดดวยความปติยินดี พอใจ ไมอาลัยเสียดาย นี่เชื่อวาเปนผูชนะกิเลส
ประเภทนี้ไปแลวโดยลําดับ มิหนําซ้ํายังเกิดความปลื้มอกปลื้มใจในเมื่อไดทําตามความ
ตองการแลว นี่คือผลแหงการชนะกิเลสประเภทเหนียวแนนนี้ออกได นี่ก็เรียกวา “นิย
ยานิกธรรม”เปนทางท่ีนําสัตวออกจากทุกข คือความผูกมัดรัดรึงเหลานี้ ดวยอํานาจของ
กิเลสตัวหวงแหนไปไดเปนขั้นๆ

ศีลก็มีลักษณะอยางเดียวกัน แกกิเลสในขอหนึ่ง ๆ นั้น
ปาณาฯ สัตวมีชีวิต คนมีชีวิต อะไรมีชีวิต ผูนั้นเปนผูรักสงวนชีวิตของตนเทา

เทียมกันกับเรา การไมทําเขาใหมีความกระทบกระเทือนหรือเจ็บช้ํา ตลอดถึงความลม
ตายไป ก็เพราะเห็นคุณคาของเขาของเรา ความไมเห็นคุณคาของเขา โดยความเห็น
แกตัวเปนกิเลสประเภทหน่ึง คนทั้งโลกสัตวทั้งโลก เห็นเปนคนแตเราคนเดียวแลว
ทําลายคนอื่นสัตวอื่นได โดยไมมีความละอายบาป ไมมีความนึกคิดในเรื่องบุญเรื่อง
บาปเลย ขอแตเปนความพอใจของตน ใครจะฉิบหายวายปวงดวยชีวิตจิตใจรางกาย
อะไรก็ตาม นี่เปนกิเลสประเภทสําคัญมากเชนเดียวกัน การไมใหทําเพราะเห็นความ
สําคัญแหงชีวิตของเขาของเรานี้ เรียกวาเปนการแกกิเลสประเภทที่เห็นแกตัวใน
ลักษณะดังที่กลาวมานี้ออกได



ภาค ๓ “ธรรมชุดเตรียมพร้อม’’
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อทินนาฯ พึงเทียบลักษณะเดียวกับ กาเม มุสา สุรา ลวนแลวแตเปนเรื่องของ
กิเลส เครื่องผูกมัดจิตใจของสัตวใหไดรับความทุกขความทรมานทั้งสิ้น เหลานี้ลวนแต
กิเลสดวยกัน จึงสอนวิธีแก ดวยการรักษาศีลขอนั้นๆ ไมใหใจกําเริบไปตามความ
ละเมิดที่คิดอยากทําบาป ดวยการทําลายศีลขอนั้นๆ ไปในตัว

พระพุทธเจาทรงสั่งสอนเพื่อการแกกิเลส ไมใชสั่งสอนอยางปาวๆ หรือสอน
อยางไมมีเหตุผล พระองคทรงทราบหมดวา กิเลสมันแทรกซอนอยูในอะไรบาง จะทรง
แกไขวิธีใด ทรงแยกแยะไวหมด ใหถึงตัวของกิเลสจริงๆ ซึ่งมีอยูในจิตใจของสัตวโลก 
และแสดงออกโดยอาการท่ีกลาวมาน้ี อาการ ๕ อยาง ถาพดูถึงเร่ืองศีลก็อาการ ๕ 
อยาง “ปาณา อทนินา กาเม มุสา สุรา” เปนแตละประเภท ๆ แหงศีลธรรม เพ่ือแก
กิเลส และศีลธรรมเหลานีก้็คือ “ธรรม” น่ันเอง แกกิเลสประเภทน้ัน ๆ ท่ีหยาบคาย
ดวยธรรมหาขอที่ใหนามวา “ศีล”

การทําลงไปนั้นเปนเรื่องใหญ เปนเรื่องทําลายศีล การคิดไมทํา หรืองดเวนอยู
ภายในใจน้ันเปนเรื่อง “ธรรม” เปนเรื่องแกกิเลสอยูภายในใจ มีความหมายทุกสิ่งทุก
อยาง ที่พระองคทรงสั่งสอนไวอยางไรตองมีความหมายเต็มตัวทีเดียว เราทั้งหลายมี
ความรักชอบในศีลในธรรมดังที่กลาวมานี ้ ชื่อวาเปนผูรักธรรมในการแกกิเลสอันเปน
ขาศึกตอธรรม ดังที่กลาวมานี้

ภาวนา คําวา “ภาวนา” ยิ่งเปนความละเอียดของจิตเขาไปอีก รวมความละเอียด
ของกิเลสเขาไปเปนชั้น ๆ ทานจึงสอนใหเรียนเขามาหาตัวจิต ใหรูเรื่องของจิต จิต
แสดงออกในอาการอยางใด เชนที่กลาวเมื่อสักครูนี้วา “บอแหงเหตุ บอแหงความยุง
เหยิงวุนวาย ตนเหตุของกองทุกขอยูที่ไหน”ก็คืออยูที่ใจ

ทานสอนใหภาวนา ใหรูตนเหตุ คือความคิดเปนเหตุ สอนใหบริกรรมภาวนา 
หรือใหกําหนดอารมณอันใดอันหน่ึงใหเปนเครื่องผูกจิตใจ ไมใหไปคิดในแงตาง ๆ 
ซึ่งจะเปนการสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยลําดับ ใหจิตมีอารมณอันเดียวกับธรรมที่กําหนด ที่
คําบริกรรมเทานั้น จนจิตมีความสืบตอกันดวยความรูที่เกี่ยวกับธรรมบทนั้น ๆ ไมขาด
วรรคขาดตอน แลวกลายเปนความสงบขึ้นมาภายในตน ทานเรียกวา “จิตสงบ” จิตแนว
แนไปแลว เรียกวา “จิตเปนสมาธิ”

คําวา “สมาธิ” เปนฐานะอันสําคัญของจิต เมื่อจิตมีความสงบ ทุกขก็ตองสงบ
ลงไป เพราะทุกขเกิดขึ้นจากความไมสงบ จิตแสดงความไมสงบก็คือจิตกอทุกข เมื่อจิต
ปรากฏเปนความสงบขึ้นมา ก็คือความสงบทุกข ความสงบจากความฟุงซานอันเปน
สาเหตุใหเกิดทุกข ทุกขก็ตองดับไปดวยกัน เพียงเวลาเดียวหรือขณะเดียวเทานั้น เราก็
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พอเห็นเปนสักขีพยานวา ความฟุงซานของจิตกับความสงบของจิตนี้มีผลตางกัน
อยางไรบาง พอจะเห็นเหตุเห็นผล เห็นโทษเห็นคุณ ของความฟุงซานกับความสงบ วา
ตางกันอยางไรบาง แลวก็มีทางที่จะแยกแยะเลือกเฟนเอาตามที่ปรากฏแลวทั้งสองเรื่อง 
คือความสงบกับความฟุงซาน

เราเลือกทํา แมจะมีความยากลําบากเพราะฝน แตเหตุผลและสักขีพยานบอก
แลวภายในตัววา ความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะความอุตสาหพยายาม และผลจะปรากฏขึ้น
มาเรื่อย ๆ เปนความสงบเย็นใจ ขณะที่จิตมีความสงบตัวนั้น ยอมไมคิดถึงกาลเวลา 
สถานท่ีใด ๆ ทั้งสิ้น รื่นเริงบันเทิงอยูกับความสงบอันเปนความสุขอยูโดยถายเดียว นั่ง
อยูก็เพลิน เพลินอยูในความสงบสุขของจิต ยืนอยูก็เพลิน นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากความ
สงบของใจไมกอกวนตัวเอง ความคิดปรุงระงับเขามาเพราะบทธรรมเปนเครื่องกํากบัใจ

การกระทําความเพียรทาง “ จิตตภาวนา”มีความอุดหนุนกันไปโดยลําดับ ความ
ตอเนื่องกันไปโดยลําดับ ผลยอมมีความสืบเนื่องกันเปนลําดับเชนเดียวกัน จนกลาย
เปนจิตที่ออนโยน น่ิมนวล สงาผาเผย มองดูภายในตัวเองก็รู นี่เปนระยะหรือเปนขั้น
หนึ่งของจิต เรื่องราวที่เคยกอกวนตัวเองนั้นยอมลดนอยลงไปเปนลําดับ เรื่องราวคือ
ความคิดความปรุงในแงตาง ๆ ตามยถากรรมที่เคยเปนมา ก็ไมไดเปนอยางนั้นอีก มี
กฎเกณฑในการคิดการปรุงเพราะเริ่มมีสติ เริ่มมีความระมัดระวังขึ้น และเริ่มมีสาระ
สําคัญอันเปนสมบัติอันหนึ่งขึ้นมาภายในใจ ไมอยากจะใหส่ิงใดเขามากอกวนทําลาย
สมบัต ิคือความสงบสุขที่เคยปรากฏกับตนอยูแลว ยอมมคีวามระมัดระวังสมบัตินั้นไว
เสมอดวยความมีสติ ดวยความเต็มใจ ดวยความพอใจ จิตเลยกลายเปนสมบัติอันมี
คาขึ้นมาอยางชัดเจน แตกอนก็ไมไดคิดวาจิตนี้เปนสมบัติอันมีคา นอกจากเห็นวาสิ่ง
อื่นมีคาไปเสียทั้งสิ้น จนหลงเพลิน เพราะเรายังไมเคยเห็นจิตแสดงตัวออกมาเปนสิ่งที่
นาพึงใจ นาอัศจรรย เปนสมบัติอันพึงใจ นาไวใจ ฝากเปนฝากตายได

ทีนี้ปรากฏขึ้นมาแลว จิตจึงกลายเปนที่พึ่งอันหนึ่ง กลายเปนท่ีอาศัย หรือกลาย
เปนสิ่งที่อบอุนขึ้นภายในตัวเอง จิตนั้นเลยกลายเปนสมบัติอันรักสงวนขึ้นมา แลวก็รัก
สงวนมาก พยายามกําจัดปดเปาสิ่งที่จะมากอกวนทําลายจิตใจนั้นดวยสต ิ น่ีเปนอีกข้ัน
หนึ่ง คือใจมีความละเอียดเขาไปโดยลําดับ นี่ทานเรียกวา “จิตมีฐาน” จิตมีหลักเกณฑ 
จิตปรากฏเปนสมบัติของผูทําอยางชัดเจนแลว สมบัติอันนี้เรียกวา “ธรรมสมบัติ” มี
ประจักษใจ

ในธรรมอีกแงหนึ่ง ที่ทานสอนใหสมบัติอันนี้มีความสวางกระจางแจงขึ้นไปและ
มีความรูรอบตัว เพื่อกําจัดสิ่งที่แทรกซึมอยูภายในใจใหขาดจากกันโดยลําดับวา 
“จิตนี้ มีความเก่ียวเน่ืองผูกพันกับอะไรบาง?”ทานจึงสอนใหใช “ปญญา” พิจารณา 
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โดยยกธาตุขันธของเรานี้ขึ้นเปนอันดับแรก พิจารณาคลี่คลายตลอดถึงสิ่งภายนอก
บริษัทบริวาร สมบัติตางๆ คิดไป และนํามาเทียบเคียงวา “จิต มีความหนักเบาในสิ่งใด 
ในแงใด ในบุคคลใด ในสมบัติอันใดบาง”แลวนําสิ่งนั้นๆเขามาคลี่คลายดูใหเห็นตาม
ความจริงของมัน เพื่อจิตจะไดถอยตัวเขามา ปลอยความกังวล หรือความผูกพันนั้นๆ 
ซึ่งเปนตัว “อุปาทาน” ยึดมั่นถือมั่น แลวทําความกดถวงจิตใจใหเปนพิษภัยแกตน ให
ถอยตัวเขามาสู “ความเปนตัวของตัว” คือจิตโดยเฉพาะ

พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ ธาตุขันธถาพิจารณาตามความจริงแลว เราจะเห็น
ประจักษทั้งวันทั้งคืน เพราะเปนความจริงลวนๆ ตลอดมา ตั้งแตวันอุบัติจนกระทั่งถึง
วันสิ้นชีพวายชนม ไมละความจริงอันนี้เลย เปนแตความรูของเรายังจอมปลอมอยู ของ
ปลอมกับของจริงจึงเขากันไมได ทานจึงสอนใหใชปญญาซึ่งเปนความจริงอันหนึ่ง สอด
แทรกลงไป ใหรูความจริงที่มีอยูภายในธาตุขันธ หรือรางกายนี้ดวยการพินิจพิจารณา

หากจะพิจารณาแยกอาการของมัน หรือตามความเปนอยูของมัน ก็แยกออกไป
ดูใหเห็นชัดเจนดวยปญญา จะไมมีที่ตรงไหนแยงความจริงอันนี้เลย ดูเขาไปตั้งแตหนัง
ขางนอก หนังขางใน เนื้อ เอ็น กระดูก ดูเขาไป ๆ มันเปนอยางไร ตรงไหนที่เปนเรา 
ตรงไหนที่นารักนายินดี ตรงไหนที่เปนเขา ดูเขาไปจนหมดทุกสิ่งทุกสวนแลว มันก็เปน
กองธาตุกองขันธ เปนกองอสุภะอสุภัง เปนปาชาผีดิบเราดีๆ น่ีแหละ

แยกออกเปนเรื่องของธาต ุ ก็ไมเห็นมีอะไร มีแตธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟเต็มเนื้อ
เต็มตัวของเราตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ แลวยังจะเปนเชนนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึง
วันอวสาน คือวันสลายตัวของสวนประชุมแหงธาตุทั้งหลายเหลานี้

ถา “ปญญา” ไดหยั่งลงไปใหถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ้งถึงจิตใจแลว ไมตอง
บอกใหปลอย แตมันปลอยของมันเอง สลัดลงไป ๆ ปลอยวางลงไปในสวนหยาบ คือ 
ธาตุสี่ ดินน้ําลมไฟนี้

มีอันหนึ่งเปนสิ่งที่ปดบังความจริง หรือวาความสําคัญมั่นหมายของเรา มันปด
บังตัวเราก็ถูก มันปดบังเพราะอะไร เพราะธาตุเพราะขันธอันนี้ จึงตองเอาธาตุขันธอันนี้
มาแจงด ูคลี่คลายดูใหเห็นชัดเจน แลวก็มาเห็นตัว “ผูจอมปลอม” ไปเที่ยวยึดนั้น ปก
ปนมั่นหมายวา สิ่งนั้นเปนเรา สิ่งนี้เปนของเรา กอความยุงยากใหแกตน ขนทุกขมาทับ
ตนหนักเทาไร จนกระทั่งไปไมไดก็ยอมทน เพราะความหลงนี้เอง

ปญญา กําหนดพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามเปนจริง แลวก็ปลอยกันไปเองโดย
ลําดับๆ เมื่อจิตมีความรูความเขาใจในสิ่งนี้อยางชัดเจนแลว มองลงไปที่ไหนมันทะลุปรุ
โปรงไปหมดภายในรางกาย เห็นตามความเปนจริงอยางประจักษใจไมมีทางสงสัย ดู
ภายนอกก็เชนเดียวกับภายใน ดูภายในก็เชนเดียวกับภายนอก มันเปนเชนเดียวกัน น่ี
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จัดวาเปน“โลกวิทู”คือรูแจงเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกโลกใน เปนสภาพเหมือนกันนี้ทั้งนั้น 
น่ี “โลกวิทู”เปนคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลายได ไมใชจะเปน “โลกวิทู”แตพระ
พุทธเจาเพียงพระองคเดียว

แลวยังมีอะไรเปนตัวการสําคัญที่คอยแตหลอกหลอนอยูตลอดเวลา ก็พวก
สัญญา พวกสังขาร นี่เองเปนตัวสําคัญ เวทนาเกิดขึ้นมันก็ไปสําคัญมั่นหมายวา 
“เวทนา เปนเรา”เสีย เวทนาเปนเราเพราะเหตุไร เพราะรางกายนี่เปนเรา รางกายเปน
เรา เวทนาก็เปนเรา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เปนเราเสีย ก็มาเปนอันเดียวกันหมด 
ทั้งๆ ที่ “เขา” ไมใช “เรา”“เรา” ไมใช “เขา” แตความสําคัญมั่นหมายนั้นมันหลอกเรา 
พิจารณาดูใหเห็นชัดเจน ความปรุง ก็เพียงคิดขึ้น ดี ชั่ว ก็ตาม คิดขึ้นขณะเดียวก็ดับไป
พรอมๆ ในขณะนั้น ไมไดตั้งอยูจีรังถาวรอะไรเลย เปนแตเพียงความสําคัญมั่นหมาย
นั่นแหละมันไปยึดเอา เลยยืดยาวไปเรื่อยๆ ไมมีที่สิ้นสุด ยึดมั่นถือมั่นติดตอสืบเนื่อง
กันเปนลูกโซ ทุกขก็เลยกลายเปนเหมือนลูกโซไปตามกัน

คนทั้งคนมีแตลูกโซ คือความทุกขเต็มหัวใจ การตัดลูกโซจึงตัดดวยการ
พิจารณาในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหทราบวาเปนอาการหนึ่ง ๆ ของขันธนี่
เทานั้น เวทนา ความสุข ความทุกข ทุกขกายทุกขใจ สุขกายสุขใจ ก็ อนตฺตา แนะ!สรุป
ความก็คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไปลงที่นั่นไมไปไหน เพราะความจริงอยูที่นั่น

คําวา “อนตฺตา”มันจะเปน“อตฺตา” ไดอยางไร มันปฏิเสธตัวตนอยูแลวชัดๆ เกิด
ขึ้นแลวดับไป ทุกขกายก็เหมือนกัน ทุกขใจก็เหมือนกัน มันก็เปนเวทนาอันหน่ึงๆ ที่
ปรากฏตัวขึ้นมา สุขกายสุขใจมันก็เปนเวทนาอันหนึ่งเหมือนกัน พิจารณาใหเปนสภาพ
อันเดียวกัน คือ “ไตรลักษณ”ลวนๆ เห็นประจักษดวยปญญาแลวยอมเปนไตรลักษณ
ลวนๆ จริงๆ

สัญญา ความหมาย ฟงแตวา “ความหมาย” มันวนไปเวียนมาอยูอยางนั้น 
หมายนั่นหมายนี่ ดีไมดีก็หมายไป จําไป ลืมไปแลวเอามาจําใหม ยุงกันไปหมด

วิญญาณ ก็ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัส เปนความกระเพื่อมแหงความรูรับ
กันกับสิ่งที่มาสัมผัสทาง ตา หู จมูก ล้ินกาย ซึ่งกระทบกับรูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส ก็เกิดความรับรูขึ้นเปนขณะๆ ที่สิ่งนั้นสัมผัส แลวก็ดับพรอมกับสิ่งสัมผัสนั้นดับ
ไป นี่ทานเรียกวา “ วิญญาณ”ความกระเพื่อมแหงความรูเทานั้นเอง ความรูจริงๆ ไม
เปนเชนน้ัน ถึงสิ่งเหลานั้นจะมาสัมผัสหรือไมสัมผัสก็ตาม ความรูก็รูอยูโดยสม่ําเสมอ 
นี่ทานเรียกวา “ใจ”หรือเรยีกวา “จิต”แตความกระเพื่อมของจิตที่แสดงออกรับกับสิ่งที่
มาสัมผัสชั่วขณะ ๆ ที่สิ่งนั้นมาสัมผัส ทานเรียกวาวิญญาณ
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“วิญญาณในขันธหา” กับ “ปฏิสนธิวิญญาณ” จึงผิดกัน วิญญาณในขันธหา
ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัส “ปฏิสนธิวิญญาณ” นี้หมายถึง “ตัวจิตลวน ๆ” ที่เขา
มาปฏิสนธิกอกําเนิดเกิดขึ้นที่นั่นที่นี ่ หมายถึงจิตที่กลาวถึง “ ในสถานท่ีน้ี” ในขณะนี้ 
“วิญญาณ”หมายถึงวิญญาณในขันธหา ซึ่งมีสภาพเหมือนกับรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
มันเสมอกันดวย “ไตรลักษณ” เหมือนกันดวย “ไตรลักษณ” เหมือนกันดวยความเปน 
“อนตฺตา” มันไมเหมือนกับเรา เราไมเหมือนกับสิ่งนั้น เหตุนั้นสิ่งนั้นจึงไมใชเรา เราจึง
ไมใชสิ่งนั้น

แยกดวยปญญาใหเห็นตามความเปนจริงอยางนี ้ แลวจิตจะปลอยความกังวล 
ปลอยคําวา “รูปเปนเรา เวทนาเปนเรา สัญญาเปนเรา สังขารเปนเรา วิญญาณเปนเรา”
ปลอยออกไป เราไมใชอาการหานี้ อาการหานี้ไมใชเราเห็นประจักษ ตัดตอนมันออกไป
โดยลําดับ ๆ จนกระทั่งขาดไปจริง ๆ จากอาการ แมจะแสดงขึ้นมาก็ทราบวา “อาการน้ี
แสดง” แสดงขึ้นเพียงไรก็ทราบวามันแสดง ดวยความรูของเรา ดวยปญญาของเรา ที่
ทานเรียกวา “คลี่คลายดวยปญญา”

ในบรรดาขันธที่มีอยู ซึ่งเปนเครื่องปกปดกําบัง หรือรวมเขามาวา “เปนตน”โดย 
ความสําคญัของจติ แยกออกดวยปญญาใหเห็นชัดเจน นี่แหละตัดกิ่งกานสาขา ตัดราก
ใหญ ๆ รากฝอยของกิเลสเขามา เหลือแต “รากแกว” พอถึง “รากแกว” แลวก็ถอนข้ึน

รากแกวคืออะไร?คือ ตัวจิต มีกิเลสตัวสําคัญอยูในน้ันหมด ผูปฏิบัติจึงมักจะ
หลงที่ตรงนี้ ถาหากไมมีผูแนะเลยจะตองมาติดที่ตรงนี้แนนอน ถือสิ่งนี้เปนตน คิดวา 
“อะไร ๆ ก็หมดแลว รูหมดแลว รูแลว” ยกเราวารูหมด! แตเราหาไดรู “เรา” ไม นั้น
คือเราหลงเรา รูสิ่งภายนอกแตมาหลงตัวเอง

ส่ิงภายนอกในสถานท่ีน้ี ไมตองพูดถึงสิ่งภายนอกที่นอกจากตัวเรา หมายถึง 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้ีน่ีแหละ รูสิ่งเหลานี้แลวยังไมรูตัวจริงคือจิต จิต
เลยยกตัวขึ้นวารูสิ่งทั้งหลายเสีย ทั้ง ๆ ที่ตัวกําลังหลงอยูในตัวเอง จึงตองใชปญญาคลี่
คลาย หรือขยี้ขยําเขาไปที่ตรงนี้เพื่อความรูรอบตัว ไมใหมีอะไรซุมซอนอยูเลยขึ้นชื่อ
วา “ยาพิษ” คือกิเลสประเภทตาง ๆ แมจะละเอียดเพียงไร มี “อวิชชา” เปนตนก็ให
กระจายไปดวยอํานาจแหงปญญาคลี่คลาย จนกระทั่งกระจายไปจริง ๆ หรือสลายไป
จริง ๆ ดวยอํานาจของปญญาอันแหลมคม แลวคําวา “เรา” คําวา “ของเรา” ก็หมด
ปญหา
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คําวา “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือวาขันธหา อาการท้ังหา นี้เปนเรา
เปนของเรา” ก็หมดปญหาไปตาม ๆ กัน วาเปน “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา”ก็หมดปญหาไป
ตามกัน เพราะส้ินปญหาภายในใจ คือ “อวิชชา” ซึ่งเปนตัวปญหาไดสิ้นไปแลว ปญหา
ทั้งหลายจึงไมมีภายในใจ ใจจึงเปนใจที่บริสุทธิ์ลวน ๆ !

นั่นแหละคือบอแหงความสุข! เมื่อกําจัดความทุกข เหตุใหเกิดทุกขออกจาก
ใจหมดสิ้นไปแลว ใจจึงกลายเปนใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมา

นิยยานิกธรรม พระพุทธเจาทรงสั่งสอนสัตวโลกมาตั้งแตพื้น ๆ ดังที่กลาวมา
แลวเบื้องตน จนกระทั่งถึงจุดสุดทายอยางนี้ เปน “นิยยานิกธรรม”โดยสมบูรณ นําสัตว
ผูของ พูดงายๆ นําจิตผูของ ใหพนจากความของนั้นโดยประการทั้งปวง กลายเปน
“โลกวิทู” รูแจงเห็นจริงในธาตุในขันธทั้งภายนอกภายใน แลวก็หมดปญหากันเพียงเทา
น้ี

จากนั้นทานก็ไมไดทรงสอนอะไรตอไปอีก เพราะพนจากทุกขแลวจะสอนเพื่อ
อะไร ถึงที่อันเกษมแลวสอนกันไปเพื่ออะไรอีก!

นี้แลที่เคยกลาวเสมอวา “มัชฌิมา” ในหลักธรรมชาติอันเปนฝายผล ไดแก “จิต
ท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ” น้ี ไมมีอะไรที่จะ “กลาง” ยิ่งกวาจิตที่บริสุทธิ์นี ้ เสมอยิ่งกวาจิตที่
บริสุทธิ์นี ้ ไมมีในโลกทั้งสามนี!้ เพราะฉะนั้นจึงไมมีอะไรประเสริฐยิ่งกวาจิตบริสุทธิ์ลวน 
ๆ อันเปน “มัชฌิมา” ในหลักธรรมชาตินี้

นี่แหละความเปนเอก ก็คือนี้ จิตเปนเอก ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี ้ธรรมอันเอก ก็คือ
ธรรมอันบริสุทธิ์ภายในใจนี ้มีอันเดียว ไมมีสองกับสิ่งใด

โลกทั้งหลายมีคู ๆ ธรรมชาตินี้ไมมีคู มีอันเดียวเทานั้น พระพุทธเจาสมกับพระ
นามวา เปน “โลกวิทู” เปนศาสดาเอกของโลก ทรงรูวิธีแกไขกิเลสนอยใหญมาโดย
ลําดับ ๆ แลวนํามาส่ังสอนโลก ใหพวกเราทั้งหลายแมเกิดสุดทายภายหลังตามคตินิยม
ก็ตาม แตเราก็ไดรับพระโอวาทคําสั่งสอน คือศาสนธรรมจากพระองคมาปฏิบัติตนเอง 
ไมเสียชาติที่ไดเกิดมาเปนมนุษย
 “ธรรม” กับ “พระพุทธเจา” คือธรรมคําส่ังสอนของพระองค นํามาเปนเครือ่ง
ประดับกายประดับใจของเรา ขอใหมีความภาคภูมิใจในวาสนาของเราที่ไดเปนอรรถ
เปนธรรม ปฏิบัติตามพระองค ใหสมชื่อวา “เปนพุทธบริษัทโดยสมบูรณ” จึงขอยุติ
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

ใจปลอม วิธีปฏิบัติเบื้องต้น
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การฝกหัดภาวนา กรุณาปฏิบัติหรือดําเนินตามที่ทานแนะไว เกี่ยวกับเรื่อง
ภาวนา ซึ่งเปนสาระสําคัญของศาสนาแท เปนแกนหรือเปนรากแกวของศาสนา

กอนอ่ืนใหใจไดรับการอบรมศีลธรรมคุณงามความดีตาง ๆ หลังจากนั้นก็ฝก
หัดทางดานจิตใจ ทดสอบอารมณที่เคยเปนพิษเปนภัยแกตนมานานแสนนาน คือ
ทดสอบดวยการภาวนา ไดแกการสอดรูความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดปรุงในแงตาง 
ๆ เมื่อทําความสังเกตอยูเสมอ เราจะทราบเรื่องของจิตที่คิดปรุงในเรื่องตาง ๆ ทั้งที่
เปนพิษเปนภัย ทั้งที่เปนคุณแกเราไดดี

การฝกหัดเบื้องตนก็เหมือนกับเราเริ่มทํางาน งานนั้นเรายังไมเคยทํา ผลก็ยังไม
เคยปรากฏ เปนแตเพียงเหตุผลเปนเครื่องบังคับใหตองทํางาน เราก็ทําตามเหตุผลนั้น 
ๆ แตความเขาใจ ความชํานาญในงานนั้นยังไมม ี เรายังไมเขาใจ ผลก็ยังไมปรากฏ จึง
ตองมีการฝนเปนธรรมดาที่เริ่มฝกหัดทํางานในเบื้องตน เมือ่ทําไปนานๆ ความชํานิ
ชํานาญในงานก็คอยมีขึ้น ความคลองแคลวในงานก็คอยเปนไปโดยลําดับ ผลของงานก็
คอยปรากฏขึ้น ยอมจะรูทิศทางที่จะดําเนินงาน หนักเบามากนอยไดโดยลําดับ ความ
หนักใจก็คอยลดลง เพราะรูวิธีทํางานนั้น ๆ ตลอดทั่วถึงแลว พรอมทั้งผลก็ไดรับโดย
ลําดับ

งานดานภาวนาก็มีลักษณะเชนเดียวกัน คืออาศัยการฝนบาง เหตุที่จะฝนก็
เพราะเราอยากด ีผูที่มาสอนเราคือพระ นอกจากพระแลว ทานยังนําพระศาสนามาสอน
เรา ศาสนธรรมทั้งหลายออกมาจากพระพุทธเจา

พระพุทธเจาเปนผูรูจริงเห็นจริง ไมไดตั้งพระองคเปนผูหลอกลวงตมตุนโลก
มนุษย แตเปนผูรื้อฟน ขนสัตวใหพนจากความทุกขเพราะความโงเงาตาง ๆ ตางหาก 
ธรรมที่แสดงออกทุกบททุกบาท จึงออกมาจากการพิสูจนคนพบของพระพุทธเจาอยาง
แนพระทัยแลว จึงไดใหนามธรรมนั้นวา “สวากขาตธรรม” คือธรรมที่ตรัสสอนไวชอบ
แลวทุกส่ิงทุกอยาง ไมมีอะไรผิดเพี้ยน เปนธรรมตรงตอเหตุตอผล ตอความสัตยความ
จริง หรือตอความเปนจริง ทุกแงทุกมุมแหงธรรมที่แสดงไวแลวนั้น พระองคเปนผูรับ
รองในความบริสุทธิ์ แมพระองคจะไมประกาศวาพระองคเปนผูรับรองก็ตาม ความ
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เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
ใจปลอม วิธีปฏิบัติเบื้องตน

การฝกหัดภาวนา กรุณาปฏิบัติหรือดําเนินตามที่ทานแนะไว เกี่ยวกับเรื่อง
ภาวนา ซึ่งเปนสาระสําคัญของศาสนาแท เปนแกนหรือเปนรากแกวของศาสนา

กอนอ่ืนใหใจไดรับการอบรมศีลธรรมคุณงามความดีตาง ๆ หลังจากนั้นก็ฝก
หัดทางดานจิตใจ ทดสอบอารมณที่เคยเปนพิษเปนภัยแกตนมานานแสนนาน คือ
ทดสอบดวยการภาวนา ไดแกการสอดรูความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดปรุงในแงตาง 
ๆ เมื่อทําความสังเกตอยูเสมอ เราจะทราบเรื่องของจิตที่คิดปรุงในเรื่องตาง ๆ ทั้งที่
เปนพิษเปนภัย ทั้งที่เปนคุณแกเราไดดี

การฝกหัดเบื้องตนก็เหมือนกับเราเริ่มทํางาน งานนั้นเรายังไมเคยทํา ผลก็ยังไม
เคยปรากฏ เปนแตเพียงเหตุผลเปนเครื่องบังคับใหตองทํางาน เราก็ทําตามเหตุผลนั้น 
ๆ แตความเขาใจ ความชํานาญในงานนั้นยังไมม ี เรายังไมเขาใจ ผลก็ยังไมปรากฏ จึง
ตองมีการฝนเปนธรรมดาที่เริ่มฝกหัดทํางานในเบื้องตน เมือ่ทําไปนานๆ ความชํานิ
ชํานาญในงานก็คอยมีขึ้น ความคลองแคลวในงานก็คอยเปนไปโดยลําดับ ผลของงานก็
คอยปรากฏขึ้น ยอมจะรูทิศทางที่จะดําเนินงาน หนักเบามากนอยไดโดยลําดับ ความ
หนักใจก็คอยลดลง เพราะรูวิธีทํางานนั้น ๆ ตลอดทั่วถึงแลว พรอมทั้งผลก็ไดรับโดย
ลําดับ

งานดานภาวนาก็มีลักษณะเชนเดียวกัน คืออาศัยการฝนบาง เหตุที่จะฝนก็
เพราะเราอยากดี ผูที่มาสอนเราคือพระ นอกจากพระแลว ทานยังนําพระศาสนามาสอน
เรา ศาสนธรรมทั้งหลายออกมาจากพระพุทธเจา

พระพุทธเจาเปนผูรูจริงเห็นจริง ไมไดตั้งพระองคเปนผูหลอกลวงตมตุนโลก
มนุษย แตเปนผูรื้อฟน ขนสัตวใหพนจากความทุกขเพราะความโงเงาตาง ๆ ตางหาก 
ธรรมที่แสดงออกทุกบททุกบาท จึงออกมาจากการพิสูจนคนพบของพระพุทธเจาอยาง
แนพระทัยแลว จึงไดใหนามธรรมนั้นวา “สวากขาตธรรม” คือธรรมที่ตรัสสอนไวชอบ
แลวทุกส่ิงทุกอยาง ไมมีอะไรผิดเพี้ยน เปนธรรมตรงตอเหตุตอผล ตอความสัตยความ
จริง หรือตอความเปนจริง ทุกแงทุกมุมแหงธรรมที่แสดงไวแลวนั้น พระองคเปนผูรับ
รองในความบริสุทธิ์ แมพระองคจะไมประกาศวาพระองคเปนผูรับรองก็ตาม ความ
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บริสุทธิ์หมดจดในพระทัย ที่ทรงคนพบแลวนําออกสอนโลก นั้นเปนเครื่องประกาศ
ออกมาเอง

ศาสนธรรมท่ีออกมาจากพระโอษฐ ออกมาจากพระทัยนั้น จึงเปนศาสนธรรมที่
บริสุทธิ์หมดจด เปนที่เชื่อถือไดทุกขั้นแหงธรรม เราหาความเชื่อถือตามความจริงจาก
คนทั้งหลายนั้นหาไดยาก ยิ่งสมัยทุกวันนี้มีแตเรื่องปลอมแทบทั้งนั้น จะหาความสัตย
ความจริงตอกันรูสึกวาหาไดยาก ไมเหมือนกอน ๆ เพราะเหตุไร ? เพราะจิตใจของ
มนุษยมันปลอมไปมาก จนอาจกลายเปนเรื่อง “มนุษยปลอม” ไปดวย สักแตวาราง
มนุษยแตจิตใจปลอม เพราะฉะนั้นธรรมของจริงหรือความสัตยความจริง จึงไมสามารถ
สถิตอยูในที่จอมปลอมได ของปลอมอยูดวยกันจึงอยูไดสนิท เวลาระบายออกมาก็ออก
มาจากความจอมปลอมของใจ ผูฟงก็ปลอมดวยกัน ตางอันตางปลอม ฟงกันก็เชื่อ และ
ตมตุนกันไปอยางสะดวกสบายไมเข็ดไมหลาบ โลกมักชอบกันอยางน้ัน

แตศาสนธรรมซึ่งเปนความจริง ไมมีการหลอกลวงตมตุน จิตใจคนกลับหางเหิน
จากธรรมของจริง หรือไมสนใจประพฤติปฏิบัติ เมื่อหางเหินจากธรรมของจริงแลว ก็มี
แตความจอมปลอมเขาแทรกสิงหรือกลุมรุมจิตใจ ใหประพฤติไปตาง ๆ นอกลูนอก
ทาง ผลจึงทําใหไดรับความทุกขลําบากรําคาญอยูเสมอในที่ทั่วไป

เราทั้งหลายเปนผูมุงมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม อันเปนความจริงที่พระองคทรง
สอนไวแลว จึงควรพิสูจนความจอมปลอมซึ่งมีอยูในจิตใจของตนวา มีมากนอยเพียงไร 
และมีมานานเทาไร จะควรปฏิบัติแกไขอยางไรบาง เพื่อความจอมปลอมซึ่งเปนสาเหตุ
กอทุกขใหเกิดขึ้นแกเราไมแลวไมเลานี ้ จะคอยหมดไปโดยลําดับ พอใหมีความสุขใจ
บางจากการประพฤติปฏิบัติธรรม

ธรรมนั้นเปนเครื่องเชิดชูคนใหดีงาม และปลดเปลื้องสิ่งที่เปนพิษเปนภัยออก
ใหไดรับความสุขทางดานจิตใจโดยลําดับ ธรรมจึงไมเปนภัยแกผูใดทั้งนั้น ไมวาสมัยใด
ธรรมเปนคุณสมบัติอันหนึ่งที่คูควรแกใจ และมีใจเทานั้นเปนคูควรแกธรรม คือ
สามารถที่จะรับธรรมไวได และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีภาชนะใดที่จะ
เหมาะสมยิ่งกวาใจ

ที่ใจปลอมก็เพราะวา สิ่งจอมปลอมมันแทรกอยูภายในใจ จนกลายเปนใหญ
เปนโตขึ้นมาคลอบงําจิตทั้งดวงใหปลอมไปตามหมด จึงทําใหมนุษยเดือดรอนวุนวาย 
อยูที่ไหนก็ไมมีความผาสุกเย็นใจ เพราะสิ่งเหลานี้ไมเคยทําความผาสุกเย็นใจใหแกใคร
นั่นเอง ขึ้นชื่อวา “ของปลอม” ยอมกอความเดือดรอนเสียหายเชนนี้มาตั้งแตไหนแตไร 

การปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกําจัดสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นออก ใหเหลือแตแกน ให
เหลือแตของจริงลวน ๆ ภายใน เฉพาะอยางยิ่งการฝกหัดภาวนา ควรจะทําใหเปนล่ํา
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เปนสัน เปนเนื้อเปนหนังพอสมควร เพราะงานอื่นเราเคยทํามาแลวตั้งแตไหนแตไร จน
บัดนี้เราก็ยังทําได หนักก็ทํา เบาก็ทํา ผานไปโดยลําดับจนถึงปจจุบันนี ้จะเปนงานสักกี่
ชิ้นจนนับไมถวน เพราะมากตอมาก เราเคยผานความหนักเบา ความลําบากลําบน ทุกข
รอนเพราะสิ่งเหลานี้มามากมายเพียงไร ยังอุตสาหสูทนกับงานนั้น ๆ มาได แตเวลาจะ
ทําจติตภาวนา ซึ่งเปนธรรมประเภทคุณสมบัติอันสูงสงภายในจิตโดยเฉพาะ ซึ่งเปน
ความจําเปนเชนเดียวกับงานอื่น ๆ หรือยิ่งกวานั้น ทําไมเราจะทําไมได นี่เปนปญหาที่
เราจะคิดแกกลอุบายของกิเลสซึ่งเปนตัวหลอกลวง ไมอยากใหเราทําใหขาดออกจากจิต
ใจเปนลําดับ ไมถอยทัพกลับแพมันอีก เทาที่ถูกมันกดขี่บังคับมาแลวก็แสนทุกขทรมาน 
นาเคียดแคนอยางฝงใจ ไมนาจะมีวันหลงลืมไดเลย ถาเปนใจชาวพุทธ ลูกศิษยพระ
ตถาคต นะ

เบื้องตนจิตยอมลมลุกคลุกคลาน เพราะไมเคยถูกบังคับดวยอรรถดวยธรรม มี
แตถูกบังคับจากกิเลสโดยถายเดียว เรื่องของกิเลสตองบังคับจิตเสมอ บังคับใหลงทาง
ต่ํา เมื่อจิตเราเคยถูกบังคับลงฝายต่ําอยูแลว จะฉุดขึ้นมาที่สูงคือ “พระสัทธรรม” จึงเปน
การยาก

เอา ! ยากก็ตาม เราตองฝน เพื่อฉุดลากจิตใจที่กําลังถูกกลุมรุมดวยพิษภัยทั้ง
หลายนั้นใหพนขึ้นมาโดยลําดับ เปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่งสําหรับเราผูหวังความสุขความ
เจริญ และความพนทุกขโดยสิ้นเชิง

ทานผูใดมีความสนใจ หรือมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใด กรุณานําธรรมบทนั้น
ไปบริกรรม คําวา “ถูกกับจริตนิสัย” นั้น ไดแกเวลาเรากําหนดนําธรรมบทนั้นๆ มา
บริกรรมทดสอบดู จะมีความรูสึกเบา หรือคลองแคลวภายในจิตใจ ไมหนักหนวง นี่ชื่อ
วา “ถูกกับจริตนิสัยของเรา” เชน “พุทโธ” เปนตน เมื่อถูกแลวก็พึงนําธรรมบทนั้นมา
กํากับจิตใจ

ทําไมจึงตองนําคําบริกรรมมากํากับจิตใจ ? เพราะปกติของใจนั้นมีแตความรู 
เราไมทราบวารูอยางไรบาง ลักษณะความรูน้ันเปนอยางไร ตัวความรูแทเปนอยางไร
ไมสามารถทราบได ทราบแตวา “รู” เทานั้น รูไปทั่วสารพางครางกาย แตจับเอา “ตัวรู”
จริง ๆ ซึ่งเปนตัวสําคัญไมได เพราะฉะนั้นจึงตองนํา “คําบริกรรม” เขามากํากับเพื่อ
เปนที่ยึดเหนี่ยวของใจ จนสามารถทรงตัวได ถาจะเทียบกับภายนอกก็เหมือนเขาตก
เบ็ดเอาปลาน่ันเอง ถามีแตเบ็ดเฉย ๆ ปลาก็ไมกินเบ็ด ตองมีเหยื่อลอดวย การเอา
เหยื่อลอใหปลากินเบ็ดนั้น เพราะเราตองการปลาที่จะมากินเบ็ดเพราะเหยื่อลอนั้น เรา
ไมไดมุงหวังจะเอาเหยื่อ เรามุงจะเอาปลาตางหาก จึงหาเหยื่อมาลอ คือติดเหยื่อเขากับ
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ปลายเบ็ดแลวหยอนลงไปในน้ํา เพื่อใหปลามากินเบ็ด ปลาเห็นเขาก็มากิน โดยเขาใจวา
เปนอาหาร นี่เปนขอเทียบเคียง

คําวา “พุทโธ” ก็ดี “ธัมโม” ก็ดี “สังโฆ” ก็ดี หรือคําบริกรรมบทใดก็ตาม นี่เปน
เหมือนที่วานั่นแล คือเปนเหยื่อสําหรับลอจิต หรือเหมือนกับเชือกมัด ใหจิตอาศัยอยู
กับคําบริกรรมนั้น ๆ ดวยความมีสติอยูเสมอไมใหคลาดจากกัน จะกําหนด “พุทโธ” ก็
ใหมีความรูสึกอยูกับ “พุทโธ” สืบเนื่องกันไปโดยลําดับ

เมื่อจิตใจไดทํางานในหนาที่อันเดียวไมมีสิ่งอื่นมาเกี่ยวของ หรือจิตไมไดเล็ด
ลอดออกไปคิดในแงตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องกวนใจ ใหเกิดความฟุงซานวุนวาย จิตก็จะงบ
ตัวลงไป โดยอาศัยคําบริกรรมเปนเครื่องผูกมัดอยู กระแสของจิตที่ซานไปสูสถานที่
หรือสิ่งตาง ๆ วัตถุอารมณตาง ๆ จะรวมตัวเขามาสูจุด คือ “พุทโธ” แหงเดียว จนกลาย
เปนจุดที่เดนชัดขึ้นมาภายในใจ เมื่อใจมีความสงบดวยอุบายอยางนี ้ จนปรากฏผลขึ้น
มา คือความสุขเกิดขึ้นจากความสงบ เรียกวา “ไดผล” งานคือการภาวนาของเราเริ่มได
ผลแลว ไดผลเปนความสงบ เปนความเย็นใจ เปนความสุข และสุขละเอียดออนขึ้นไป
ตามลําดับแหงความสงบที่มีมากนอย นี่เปนผลที่จะยังจิตใจใหดูดดื่ม และเปนพยาน 
เปนเครื่องยึดของจิต เปนเครื่องอบอุนของใจ

ในเมื่อไดรับผลปรากฏเปนที่พอใจเชนนี้ จะมีความพากเพียร มีความเชื่อมั่นขึ้น
เรื่อย ๆ แมผลก็จะมีความละเอียดขึ้นไปอยางแนนอนไมสงสัย เพราะเทาที่ปรากฏนี้ก็
เปนที่พึงพอใจอยูแลว ยิ่งไดภาวนาใหมีความละเอียด ก็ย่ิงจะปรากฏผลคือความ
ละเอียดมากขึ้นโดยลําดับ เปนเชื้อแหงความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนา และเชื่อ
ตองานของตนที่จะพึงบึกบึนหรือพยายามตอไปไมลดละทอถอย เมื่อจิตไดรับความ
สงบเห็นประจักษครั้งหนึ่งแลว ตอไปความขยันหมั่นเพียร ความสนใจตองานที่เคยทํานี้
จะคอยเดนขึ้น ๆ ไมคอยไดถูกบังคับบัญชามากนักเหมือนแตกอน

แตประการสําคัญขณะที่ปรากฏขึ้นแลว คือขณะที่ผลปรากฏขึ้นแลวในวันนี้
หรือในคราวนี ้ คราวตอไปอยาไดไปคาดไปหมายอารมณที่เกิดขึ้นแลว และผานไป
แลวนั้น อยาไดถือเอาอันนั้นมาเปนอารมณในขณะที่ทําภาวนาในวาระตอไป ใหตั้งหนา
ตั้งตาทําตามหนาที่ หรือตามงานของเราที่เคยทําอยางที่เคยทํามาแลว โดยไมตองคาด
ผลวาจะเปนอยางใด

เมื่อสติความรับรูสืบตออยูกับคําบริกรรม ความรูสึกก็ติดตออยูกับคําบริกรรม
เปนลําดับ ๆ นั้นแลเปนงานที่ทําโดยถูกตองแลว ผลจะปรากฏขึ้นมากับงานนั้นเชน
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เดียวกับที่เคยปรากฏมาแลว หรือยิ่งกวานั้นไปโดยลําดับ นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการ
ภาวนาเปนอยางนี้

การไปคาดหมายผลที่ผานมาแลว จะทําใหจิตเขวจากงานในวงปจจุบัน ซึ่งเปน
งานจะยังผลใหเกิดขึ้นโดยสมบูรณ ฉะน้ันจึงไมควรไปยึดอารมณอดีตมาทําลายงาน
ในวงปจจุบัน

ความสุขใดก็ตามไมเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจ ทานกลาวไว
ในธรรมวา “นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ” สุขอื่นยิ่งกวาความสงบนี้ไมม ีทั้งนี้เริ่มไปแตความสงบ
ในเบื้องตน จนถึงสันติ คือความสงบในวาระสุดทาย ไดแกความสงบราบคาบแหง
จิต ที่ไมมีกิเลสแมนอยหนึ่งเหลืออยูเลย!

เราทุกคนที่เกิดมาในโลก มุงหาความสุขความเจริญดวยกันทั้งนั้น ไมวาหญิงวา
ชาย ไมวาชาติชั้นวรรณะใด มีความรูสึกอยูเชนนี ้ มีความหวังอยูเชนนี้ หวังอยากได
ความสุขความเจริญ แตแลวทําไมโลกนี้จึงเต็มไปดวยความรุมรอนวุนวาย มีแตความ
ทุกขเต็มจิตใจ และรางกายของสัตวโลก ทําไมจึงไมเจอความสุขดังที่มุงหมายบางไม
มากก็นอย เพราะเหตุใด ?

ก็เพราะวาแสวงหาความไมถูกจุดเปนที่พอใจ ความสุขที่เราทั้งหลายแสวงหานั้น 
จึงเปนแตเพียงมโนภาพที่วาดไปแลวก็กอความกังวลใหแกตน เมื่อปรารถนาไมสมหวัง
ก็เพิ่มความทุกขขึ้นมาใหแกตนเทานั้น

เพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสมหวัง จึงควรดําเนินตาม “ศาสน
ธรรม” ที่พระพุทธเจาทรงคนพบซึ่งความสุข และเห็นความสุขประจักษพระทัยแลว
จึงนํามาประกาศสอนโลกดวยพระเมตตา พวกเราชาวพุทธควรพากันดําเนินตามหลัก
ศาสนธรรมมีดานจิตตภาวนาเปนตน เพื่อใหใจไดรับความสงบสุข ถาทําถูกตามหลัก
ธรรมที่ทานสอนไว ไมตองสงสัยวาความสุขจะไมปรากฏขึ้นมากนอยภายในใจที่สงบตัว 
ตองปรากฏขึ้นมาอยางแนนอนไมวาผูหญิงผูชาย ไมวานักบวช ฆราวาส

จิตเปนธรรมชาติกลาง ๆ ไมขึ้นอยูกับเพศกับวัยอะไรทั้งนั้น หลักใหญอยูตรงนี ้
การแสวงหาความสุขทางใจ แสวงหาอยางนี้

สวนความสุขภายนอกเราก็พอทราบกัน เพราะเคยเสาะแสวงหา เคยไดอาศัยสิ่ง
เหลานั้นมาแลว ใคร ๆ ก็ทราบดีอยูแลวไมจําเปนตองแนะนําสั่งสอนกัน ที่สําคัญก็คือ
การเสาะแสวงหาความสุขทางดานจิตใจอันเปนหลักสําคัญในรางกายและใจเรา ควร 
แสวงหาวิธีใดจึงจะเจอความสุข ?

จิตใจที่เจอความสุขยอมไมกวัดแกวงวุนวาย ไมเดือดรอน ไมฟุงเฟอเหอเหิม มี
ความสงบตัวอยูเปนปกต ิ อยูในอิริยาบถใดก็ทรงตัวอยูไดดวยความสงบสุข และความ
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สวยงาม ไมวิ่งเตนเผนกระโดด หรือกวัดแกวงอยูภายใน เพราะไมมีสิ่งกวนใจ เนื่องจาก
ความสงบเปนอาหารหลอเล้ียงจิตใจ ใหไดรับความสุขความรมเย็นอยูภายในตัว ซึ่งเปน
ผลเกิดขึ้นจากการภาวนา เราควรจะเสาะแสวงหาใหเจอความสุขบางไมมากก็นอย ทาง
ดานจิตใจ ยากก็ทนบาง เพราะงานไมวางานไหน ตองฝนความยุงยาก ฝนความลําบาก 
ตองฝนทุกขบางเปนธรรมดาเมื่อพอฝนได นอกจากจะสุดวิสัยฝนไมได ก็จําเปนดวยกัน
ไมวางานในงานนอก

งานนอกไดแกการงานตาง ๆ งานใน ไดแก “จิตตภาวนา” ตองมีความยากบาง
เปนธรรมดาดวยกัน พระพุทธเจาก็เปนองคพยานสําคัญแลวในเรื่องความทุกขความ
ทรมาน เกี่ยวกับการบําเพ็ญพระองคกอนจะไดตรัสรู ปรากฏวาสลบไสลถึงสามหน คํา
วา “สลบ” คือ ตายแลวฟน ถาไมฟนก็ไปเลย จะทุกขขนาดไหนจนถึงขั้นสลบ? ถาไม
ทุกขมากจะสลบไดอยางไรคนเรา ! ตองถึงขนาดจึงสลบได เรียกวา “รอดตาย” นั่นเอง

ครูของเราทําอยางนี้ เพราะศาสนานี้ไมใชศาสนาเพื่อลางมือเปบ เกิดขึ้นดวย
เหตุดวยผล เหตุดีผลดี การทําเหตุไดมากนอย ผลยอมปรากฏขึ้นตามเหตุที่ทํา ไมทํา
เลยผลจะปรากฏไดอยางไร

แตความตองการของเรา ตองการความสุขความเจริญ ความสมหวังดวยกันทั้ง
นั้นไมวาหัวใจใด จะนําสิ่งใดมาเปนเครื่องสนองความตองการ ใหสมความมุงมาด
ปรารถนาเลา นอกจากจะทําในสิ่งที่ชอบอันเปนทางเดินเพื่อความถูกตองเทานั้น ความ
สมหวังนั้นจึงสําเร็จไปโดยลําดับ จนสําเร็จโดยสมบูรณ

เพราะฉะนั้นในวาระนี ้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราจะบําเพ็ญทางดานจิตใจ อันเปน
จุดหมายใหเกิดความสุขความสมหวังขึ้นภายในใจของตนดวย “จิตตภาวนา” เหนื่อย
บางก็ทนเอา จิตมันเคย วอกแวกคลอนแคลน เคยคิดเคยปรุงมานมนาน ซึ่งไมเกิดผลดี
อะไรเลย จึงบังคับไวบาง

การปลอยใหคิดไปในแงตาง ๆ ตามอารมณของใจนั้นไมเกิดประโยชนอะไร
นอกจากไปเท่ียวกวานเอาความทุกขความรอนจากอารมณตาง ๆ เขามาเผาลนจิตใจ
ของตนใหเดือดรอนวุนวายไมขาดวรรคขาดตอนเทานั้น ไมเห็นผลดีอันใดที่เกิดขึ้นจาก
การปลอยใจไปตามลําพังของมัน

การฝกจิต การทรมานจิต ไมใหคิดไปในแงตาง ๆ ที่เปนพิษเปนภัย ดวยอรรถ
ดวยธรรมอันจะนําความสุขมาใหนี้ ถึงจะยากขนาดไหนเราก็พอจะทําได เพราะเรา
ทราบเหตุผลอยูแลววา นี่เราฝกฝนทรมานเพื่อหาความสุข เพื่อใหจิตใจมีความสุขดวย
การฝกการทรมาน



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๔๑๐

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๕๘

๓๕๘

พระพุทธเจาก็เคยฝกมาแลวจนสลบไสล สาวกก็เคยฝกมาแลว ทรมานมาแลว 
ตองเปนผูผานทุกขมาแลวดวยกัน ทานจึงไดรับความสุขอันสมหวัง

เราไมตองผานทุกขใด ๆ ดวยการฝกฝนอบรมบางเลย แตจะเอาความสุขความ
สมหวังเลยทีเดียว ก็รูสึกวาจะเกงเกินครูไป จึงควรดําเนินตามรองรอยของครู สมคําวา 
“พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ทานดําเนินอยางไรก็ดําเนินอยางนั้น หนักบางเบา
บาง ทุกขยากลําบากบางก็ทนเอา เพราะเปนลูกศิษยที่มีครู การฝกเพื่อเปนความดีมี
ความสุข ตองผานทุกขดวยกันทั้งนั้นแหละ ใครบําเพ็ญอยูที่ไหนก็ตองทุกข แตการ
บําเพ็ญตนตามหลักธรรม เปนทางที่จะใหแคลวคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับ เปนสิ่งที่
เราควรสนใจอยางยิ่ง

การทองเที่ยวใน “วัฏสงสาร” ดวยความลมจมความทุกขทรมานนั้น เรา
ตองการกันมากหรือ ผลที่เกิดขึ้นเชนนั้นเพราะการปลอยตัว เพราะความออนแอ 
เพราะไมสนใจในหลักเกณฑท่ีจะทําใหเกดิความสุขข้ึนมา จึงมีแตความทุกขเผาลน
อยูทุกภพทุกชาติ ตั้งกัปตั้งกัลปนับไมถวน เปนสิ่งที่สัตวโลกรายไหน ๆ ก็ตามไม
ตองการกันทั้งนั้น แตทําไมเราจะเปนผูไปเจอเอาสิ่งเหลานั้นเพราะความไมเอาไหน
ของใจ สมควรแลวหรือ ?

นี่คือปญหาซักถามตัวเอง เปนอุบายแหงปญญาที่จะปราบปรามกิเลสที่หลอกเรา 
ทุกขเราก็ตองทน เพราะทุกขในทางที่ดีตองทนบาง จิตน้ีถูกกิเลสครอบงํามานาน อะไร 
ๆ ก็เปนไปตามกิเลส ธรรมแทรกเขาไปไมไดเลย เวลานี้กําลังพยายามที่จะเอา 
“ธรรม” แทรกเขาไปภายในใจ เพื่อฉุดลากจิตใจที่กําลังจะมีคุณคาอยู แตเพราะสิ่งที่ไม
มีคุณคาครอบงํา จิตจึงหาคุณคาไมไดนั้นใหถอนตัวออกมา เพื่อใหมีคุณคาดวยธรรม

การฝกจิตเพื่อมีคุณคา จะทุกขยากลําบากก็เพือ่คุณคาของใจ ทําไมจะลําบากลํา
บนถึงกับทนไมได สูไมไหว ตองหาอุบายแกเราใหได อยาใหเสียที

วัน คืน ป เดือน กินไปทุกวัน ๆ ชีวิตใครจะมีมากนอยเพียงไรก็ตาม วินาทีกิน
ไป นาทีกินไป ชั่วโมงกินไป กินทุกวี่ทุกวันทุกเวล่ําเวลา หลับตื่นลืมตากินไปตลอดสาย 
แมจะมีอายุกี่ลานปก็เถอะ เพราะมันถูกกินไปอยูเสมอไมหยุดไมถอยอยางนี้มันตอง
หมดไปได ชีวิตเปนลาน ๆ ก็เถอะ เพราะความกินอยูเสมอ เวลานาทีกินไปอยูเร่ือย ๆ 
กินไมหยุดไมถอยก็ถึงจุดหมายปลายทางนะซ ิแลวก็สลายหรือทําลายไปได

เวลานี้ชีวิตยังไมหมด แมกาลจะกินไปทุกวันทุกเวลา แตยังเหลืออยูพอที่จะได
แบงทําคุณงามความด ี หาสาระเปนที่พึ่งของใจเราไดในขณะนี ้ จึงควรตื่นตัว ตาย
แลวไปหาทําบุญทําทานที่ไหนกัน ตายแลวถึงจะตื่นตัวมันตื่นไมได จึงเรียกวา “คน
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ตาย” รักษาศีลไมได ภาวนาไมได นอกจากจะเสวยผลที่เราไดทําแลวตอนที่ยังมีชีวิตอยู
เทานั้น

เราตองคาดปญญาเราไวใหกวางขวางกวากิเลส กิเลสมันไมคาดอะไรกับเรา มัน
ใหไดอยางใจก็เปนที่พอใจของมัน ขอใหมันไดอยูดวยความสนุกสนานรื่นเริงกลางหัวใจ
เราก็พอ สวนเราผูเปนเขียงสับยําของกิเลส มีความสนุกสนานที่ไหน รื่นเริงที่ไหน พิษ
ของกิเลสมันทําใหคนรื่นเริง ใหมีความสะดวกสบายที่ไหน มีแตบีบคั้นจิตใจใหไดรับ
ความทุกขความทรมานตลอดมาเทานั้น ถาไมเห็นโทษของมันก็จะตองถูกมันกดขี่บังคับ
อยูตลอดไป ถาเห็นโทษของมันแลว ธรรมก็จะแทรกเขาไปภายในจติใจได เราก็จะ
กลายเปน “ผูมีสาระ” ขึ้นมา

การทําคุณงามความดีทั้งหมดนี ้ เพื่อเปนเครื่องสนับสนุนจิตใจ เปนเครื่อง
อุดหนุนจิตใจ เปนหลักของใจ ใหไดยึดเปนหลักเปนเกณฑ เมื่อใจมีธรรมเปนเครื่องยึด 
มีธรรมเปนเครื่องอาศัยแลว อยูท่ีไหนก็สบาย เพราะมีหลักถูกตองดีงามเปนเครื่องยึด
 “ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจาร”ึ พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติธรรมไมใหตกไปใน
ที่ชั่ว คําวา “ที่ชั่ว” คือ ที่ที่ไมพึงปรารถนานั่นเอง ความทุกขรอนลําบากตาง ๆ เปนสิ่งที่
ไมพึงปรารถนา และอยูที่ชั่วนั้นทั้งหมด

แตผูที่ปฏิบัติธรรมจะไมไดไปสูสถานที่เชนนั้น การที่ธรรมจะรักษาเราไมใหตก
ไปในที่ชั่ว เราตองเปนผูรักษาธรรม รักษาตัวเราดวยการบําเพ็ญคุณงามความดีทั้ง
หลาย ดังที่เราทั้งหลายไดบําเพ็ญอยูเวลานี้ ช่ือวา “เรารักษาธรรม” เมื่อเรารักษาธรรม 
ธรรมก็รักษาเรา เหมือนบานเรือนที่เราปลูกขึ้นมานี้ ปลูกขึ้นมาแลวก็ใหความรมเย็น ให
ความปลอดภัยแกเรา ถาเราไมปลูกใครจะปลูก เราตองเปนผูปลูกเอง บานเรือนก็ให
ความปลอดภัยแกเราเอง นี่เราสรางธรรมขึ้นภายในจิตใจเรา ธรรมก็เปนผลใหเราไดรับ
ความสุขสบาย อยูก็เปนสุข ตายไปก็เปนสุข ไปเกิดในภพใดชาติใด ข้ึนช่ือวา “ผูมีธรรม
ภายในใจ” ไดบําเพ็ญคุณงามความดีไวในใจแลว ก็เทากับไปเสวยผลโดยถายเดียว

ข้ัน “จิตตภาวนา” ในเบื้องตน ใหพยายามทําจิตของเราใหสงบ พอจิตสงบ
เทานั้น ผลแหงการภาวนาเปนอยางไรเราไมตองถามใคร จะทราบภายในจิตใจของผู
บําเพ็ญนั้นแล เพราะคําวา “สนฺทิฏฐิโก” ผูปฏิบัติจะพึงเห็นเองรูเองนั้น พระพุทธเจาไม
ทรงผูกขาด มอบใหกับผูปฏิบัติดวยกันทุกคน จะพึงรูผลที่ตนปฏิบัติมากนอยตามกําลัง
ของตน

ทานกลาวเรื่องสมาธ ิ คือความสงบภายในใจ สงบจากอารมณเครื่องกอกวนทั้ง
หลาย เรียกวา “สงบ” เมื่อไมมีอะไรกอกวน ถาเปน “น้ํา” ก็ใสสะอาด จิตใจก็ผองใส 
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ปราศจากอารมณที่คิดปรุงตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องกวนใจ ใจยอมสงบแนวแน มีความสุข 
สุขอยางละเอียดลออ มีความสงบมากเพียงไร ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้ยิ่ง
ละเอียดสุขุมมากขึ้น จนกลายเปนความสุขที ่ “อัศจรรย” เพียงขั้นความสงบแหงสมาธิ
เทานั้น ก็แสดงผลใหผูปฏิบัติเห็นประจักษใจอยางดื่มด่ําไมอิ่มพออยูแลว

ในกายเรานี ้ความจริงก็คือธาตุคือขันธ อายตนะ อันเปนเครื่องมือของจิตที่ใช
อยูเทานั้นเอง เม่ือหมดกําลังแลวก็สลายตัวไป คําวา “สลายตัวไป” น้ันไดแกตาย ที่
โลกสมมุติใหชื่อกันวา “ตาย” รางกายนี้มันตายจากความเปนสัตวเปนบุคคล ที่โลก
สมมุติวาเปนสัตวเปนบุคคล ลงไปสูธาตุเดิมของเขา คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ใจก็ออกจาก
รางนี้และเปนใจตามเดิม เพราะใจเปนใจอยูแลวมาตั้งแตไหนแตไร เปนเพียงมาอาศัย 
“เขา” อยู เพราะตนไมสามารถชวยตัวเองจนเปนอิสรเสรีโดยไมตองพึ่งอะไรได เมื่อ
ปญญาพิจารณาตามธาตุตามขันธ ตลอดถึงความคิดความปรุงของใจ ใหรูเห็นวาเปน
สภาพ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยกัน ประจักษดวยปญญาลงไปโดยลําดับ ๆ ความยึด
มั่นถือมั่นสําคัญผิดวานั่นเปนเรา นี้เปนของเราในอาการใดก็ตาม ก็ถอนตัวเขามา ๆ คือ 
ปลอยกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์อันนั้นแลทานเรียกวา “อุปาทาน” ความยึดมั่นถือมั่น มัน
กดถวงจิตใจของเราไมใชนอย ๆ ใหไดรับความทุกขความลําบากเพราะอุปาทาน

เมื่อปญญาพิจารณาสอดแทรกใหเห็นตามความเปนจริงแลว ยอมถอนความยึด
มั่นถือมั่นเขามาไดเปนลําดับ ๆ ถอนเขามาจนไมมีอะไรเหลือภายในจิต กําหนดเขาไป
จนกระทั่งถึงจิต เชื้อของกิเลสตัณหาอาสวะมารวมตัวอยูภายในจิตดวงนี้เทานั้น สิ่งอื่น
ตัดออกหมดแลว ไมยึดถือในสวนใดอาการใด ปญญาสอดแทรกเขาไป ตัดขาดไปเปน
สําดับ ๆ กิเลสไมมีที่อยู วิ่งเขาไปหลบซอนอยูภายในจิต พิจารณาคนควาเขาไปใหเห็น
ตามหลัก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เชนเดียวกับสภาวธรรมทั่ว ๆ ไป จนกิเลสทนไมไหว
แตกกระจายออกไปจากจิต นั่นเรียกวา “ทําลายภพชาติ” เพราะเชื้อของภพชาติมันอยู
ในใจ สติปญญาถอดถอนไดโดยลําดับจนไมมีสิ่งใดเหลือ น่ีแลคือจิตเปนอิสระแลว!
ไมตองไปอาศัยอะไรอีกตอไป

เรื่องเกิด เรื่องแก เรื่องเจ็บ เรื่องตาย ที่เปนปาชาประจําสัตวสังขารที่เคยเปนมา
นั้น เปนอันวาหมดปญหากัน เพราะจิตพอตัวแลวไมตองพึ่งอะไรทั้งสิ้น นี่คือความสุข
อันสมบูรณของผูปฏิบัติธรรมที่ไดจากการปฏิบัติศาสนธรรม จนปรากฏเปนผลขึ้นมา 
คือความสุขอันสุขุมละเอียดนอกสมมุติ
 “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ก็หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว 
เปนความสุขอยางยิ่งนี้แล ไมมีอันใดเสมอเหมือน!
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จิตดวงนี้แหละ ดวงที่ถูกสิ่งไมมีคุณคา ดวงที่ถูกสิ่งที่จอมปลอม สกปรกโสมม
ทั้งหลายครอบงําอยูตลอดเวลานี่แหละ เมื่อชําระสิ่งที่สกปรกทั้งหลาย สิ่งที่ไมมีคุณคา
ทั้งหลาย ออกไปโดยลําดับ ๆ จิตก็กลายเปนของมีคุณคาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนมีคุณคา
อยางเต็มภูมิ ถึงขั้น “วิสุทธิ จิต” เปนจิตที่สมบูรณเต็มภูมิ ไมตองอาศัยอะไรทั้งหมดที่
น่ี เพราะฉะนั้นทานจึงไมเกิดที่ไหน และก็ไมตายท่ีไหนอีกดวย เพราะไมมีเชื้อคือ
สาเหตุใหเกิด ความตายก็ไมมี เพราะไมมีการจับจองปาชา ปาชาจะมีในตัวไดอยางไร 
ไมมีเกิด ความตายจะมีไดอยางไร

นี่คือจิตที่พอตัวแลว ไมตองอาศัยอะไรเลย ตอนที่ยังอาศัยรางตาง ๆ ภพชาติ
ตาง ๆ อยูนั้น เพราะยังไมสามารถพึ่งตัวเองได ตองอาศัยบุญกุศลเปนเครื่องพยุง 
เพราะฉะนั้นการสรางคุณงามความดีสําหรับเราผูมีความรับผิดชอบในตัวเรา จึงมีความ
จําเปนอยูตลอดไป ถายังมีการทองเที่ยวใน “วัฏสงสาร” อยูตราบใด คุณงามความดีซึ่ง
เปนเครื่องพึ่งพิงอาศัย ก็เปนความจําเปนอยูตราบน้ัน

ขอใหทานทั้งหลายที่เปนพุทธบริษัท อยาไดมีความประมาทนอนใจ ดวยชีวิต
สังขารรางกายไมมีกฎมีเกณฑ จะตายเมื่อไรก็ได แตกเมือ่ไรก็ได ไมมีอะไรมีอํานาจ
เหนือสิ่งเหลานี้ได เมื่อไมประมาท คุณงามความดีจึงควรตักตวงเอาไวเสียตั้งแตบัดนี ้
จะไมเสียทาเสียท ีไมเดือดรอนในภายหลัง อยูก็เปนสุข ตายไปก็เปนสุข ไมมีอะไรเดือด
รอน

จึงขอยุติ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สูสมรภูมิ

ขณะฟงกําหนดใจไวใหดี เพราะธรรมอยูกับใจ !
ทีแรกกอนปฏิบัติเราไมอยากจะเชื่อวา “ธรรมอยูกับใจ ที่ไหนกัน” อยูกับความ

เพียรในใจนั้น นาฟงกวาที่วา “ธรรมอยูกับใจ”

“ธรรมอยูที่ใจ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยูที่ใจ ธรรมทั้งหลายอยูที่
ใจ” เราไมยักเชื่อ พระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ อยูที่ในคัมภีรทั้งนั้น ทําไมวาอยูที่
ใจ นี่เปนความรูสึกของเจาของ คือความรูสึกดั้งเดิมเปนอยางนั้น แตพอฟงเทศนไป
เรื่อยๆ องคไหนเทศนทานก็บอกอยางนั้น ไมเคยเทศนผิดเพี้ยนกันไปเลยวา “ธรรมอยู
กับใจ ธรรมอยูที่ใจ” พอไดฟงไปโดยลําดับ จิตมันปรากฏเปนความสงบขึ้นมาในขณะ
ที่ฟง คือทีแรกเวลาฟงทานเทศน จิตมันสงไปหาทานนี่ ไมไดอยูกับตัว

ทานบอกวา “อยาสงจิตออกมาภายนอก ใหทําความรูไวภายในตัวเอง ธรรมจะ
เขาไปสัมผัสเอง จากกระแสธรรมที่ทานแสดงออกไป เราก็ไมฟง ยังสงออกไปหาทาน
เทศน ดีไมดีอยากจะมองดูหนาทานดวยจนถึงขณะฟงเทศน ถาไมมองดูหนาทานเทศน 
หรือดูปากทานเทศนรูสึกมันไมถนัด นี่เปนความรูสึกดั้งเดิม

เวลาฟงนาน ๆ มันปรากฏผลเปนความสงบขึ้นมาภายในใจ ในขณะที่ฟงทาน
เทศนเริ่มเกิดความเชื่อวา “สมาธิธรรมนี้อยูที่ใจนั่นเอง” เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาคือเจา
ของเอง ทีน้ีขณะฟงเทศนทาน จิตไมสงไปที่อื่น สงไปหาทานก็ไมสง มันเพลินกับ
ความสงบ ใจเกิดความสงบ เกิดความเยือกเย็นขึ้นมาในขณะฟง และเพลินไปเรื่อย ๆ 
เลยทําใหเกิดความเช่ือวา ธรรมอยูที่ใจนั้นถูกตองแลว

นี่เริ่มเปนความเชื่อขึ้นมา ในขณะที่ “สมาธิธรรม คือ ความสงบ เย็นใจ” ปรากฏ
ขึ้นในจิตของเราขณะที่ฟงเทศนจากทาน ตอจากนั้นก็เปนเหตุใหอยากไดยินไดฟงเรื่อย 
ๆ เพื่อเปนเครื่องกลอมจิตใจเรา ลําดับแรกเปนอยางนี้ ลําดับตอไปการปฏิบัติธรรม จะ
เดินจงกรมก็ด ีนั่งสมาธิภาวนาก็ด ีผลปรากฏข้ึนมากนอย ปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้น ไมได
ปรากฏขึ้นที่อื่น ขณะที่จิตไมมีความสงบ วุนวายตัวเอง ก็อยูที่ใจ นี่ทราบวา “วันน้ี จิต
ไมสบายเลย” มีความฟุงซานวุนวายตามอารมณตาง ๆ เอะ ทําไมวันนี้จิตไมสบาย ก็ทํา
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ใหเกิดความสนใจข้ึนอีกแงหน่ึง พยายามหาทางสงบใหได พอเขาที่ภาวนา ใจก็เปน
ความสงบขึ้นมา นี่ก็ยิ่งเปนความชัดเจนขึ้นมาวา “ธรรมอยูที่ใจ”

โลกมันอยูที่ใจ ธรรมก็อยูที่ใจ เพราะฉะนั้นผูฟงเทศนจึงควรทําความรูสึกไว
จําเพาะตัวเทานั้น ไมจําเปนตองสงจิตออกไปสูภายนอก เชนไปเกี่ยวของกับทานผู
เทศนเปนตน เมื่อเราทําความรูสึกไวกับตัวเชนนี ้ ธรรมเทศนาที่ทานแสดงออกไปมาก
นอย จะเขาไปสัมผัสสัมพันธกับความรูของเรา

จิตเปนผูรู กระแสเสียงที่เกี่ยวกับธรรมเขามาสัมผัสใจ และสัมผัสอยูเรื่อย ๆ จิต
ไมมีโอกาสสงออกไปสูภายนอก เพราะธรรมเปนเครื่องเย็น และก็ทําใหเพลินไป เพลิน
ไปกับขณะนี้ขณะนั้น คือธรรมสัมผัสเปนขณะ ๆ ตามกระแสเสียงของทานผูเทศน เปน
บทเปนบาท สัมผัสตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จิตก็คอยสงบเย็นลงไป ๆ นี่เปนผลขึ้นมา
แลวจากการฟงธรรม เพราะฉะนั้นการฟงธรรมที่ถูกตองเพื่อใหไดผลประจักษ จึง
ตองตั้งจิตไวภายในตัวเอง ไมตองสงออกไปภายนอก และไมตองคิดตองตรองอะไร
มากมายในขณะท่ีฟง คอยฟงใหเปนความรูสึกตามกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปเทา
นั้น ธรรมจะซึมซาบเขาไปสูจิตใจเรา จิตใจเมื่อไมกวนตัวเองดวยความคิดในเรื่องตาง 
ๆ ก็สงบเทานั้น แตตองสงบดวยวิธีแกกัน คือจะใหจิตสงบไปเฉย ๆ อยางนั้นไมได 
ตองอาศัยบทธรรมบทใดบทหนึ่ง หรืออาศัยการฟงธรรมในขณะทานแสดง อยางนี้จึง
จะเกิดความสงบ

อะไรเลาที่วุนมากในโลกนี้ ? ไมมีอะไรที่จะวุนมากยิ่งกวาใจ ถาพูดถึงเรื่องของ
ความขุนมัว ก็ไมมีอะไรที่จะขุนมัวยิ่งวาใจ ความทุกขความเดือดรอนมากมายเพียงไร 
ไมมีอะไรที่จะสูใจได ไฟที่วารอนก็ไมรอนเหมือนใจของเราที่รอนที่ทุกขเพราะอํานาจ
กิเลส

เรื่องของกิเลส มีแตแสดงใหเกิดความทุกขไปโดยลําดับ ๆ เทานั้น ทานจึงสอน
ใหเห็นโทษ พยายามตั้งสติพิจารณาในแงตาง ๆ ดวยความจงใจ เม่ือสติกับความรูมี
ความเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลําดับ ๆ การทําสมาธิหรือการพิจารณาในแงตาง ๆ จะเปน
ทางดานปญญาในแงใดก็ตาม ยอมไดความสงบและอุบายแยบคายขึ้นมาโดยลําดับ ดัง
ทานสอนวา “ชาติป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ อริยสจฺจํ” ทานบอก “อริยสัจ ชาติป ทุกฺขา 
ชราป ทุกฺขา” ชาติความเกิดเปนทุกข แตเรากลับมีความดีใจ เพลิดเพลินในการเกิด 
พอลูกเกิดขึ้นมาก็ดีใจ หลานเกิดขึ้นมาก็ดีใจ บุตรหลานของญาติมิตรสหายเกิดขึ้นมาก็
ดีใจ ไมไดคํานึงถึงความทุกขของเด็กที่เกิดขึ้นมาแตละราย ๆ ที่รอดตายจากชอง
แคบ ๆ แลวเกิดมาน้ันเลย 
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ถาเรามองดู “เงื่อนตน” คือ ความเกิด กับ “เงื่อนปลาย” คือความตาย ยังไมเห็น
ชัดเจนแลว ก็เขาใจวา ทั้งสองเงื่อนนี้จะทําใหเกิดความเพลิดเพลิน และความเศราโศก
ไดไมมีสิ้นสุดจุดหมายปลายทางเลย ความจริง เด็กรอดตายแลวถึงจะเปนมนุษยขึ้น
มา ถาไมรอดก็ตองตายไปในขณะนั้น เชนตายในทองก็มี ตายขณะที่ตกคลอดออกมาก็
มี ก็เพราะความทุกขถึงขนาดตาย มันถึงตายไดคนเรา!

การเกิดขึ้นมาเปนคน อายุมากนอยเพียงใด มันก็ทุกขถึงตายมันจึงตายได ความ
ทุกขนี้มีมาตั้งแตขณะแรกเกิด แตเราไมไดพิจารณาวาเปนทุกข คือสัจธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่
นาเห็นโทษเห็นภัย เปนความขยะแขยง เพื่อจะกําจัดปดเปาใหผานพนไปไดดวยความ
พากเพียรของเรา มีสติปญญาเปนสําคัญ เมื่อเรามีความเพลิดเพลินพอใจในตอนตน 
แตไมพอใจในตอนปลาย เชน ความเกิดเราพอใจ แตความตายเราไมพอใจ มันก็ขัด
แยงกันอยูวันยังค่ํา ความขัดแยงกันมันเปนความสุขที่ไหนในหัวใจคนเรา ตองเปน
ความทุกขอยูโดยดี

เพราะฉะนั้นเพื่อใหตนกับปลายตรงกัน จึงตองพิจารณาไปตั้งแต “ชาติป ทุกฺขา 
ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” ตลอดสายไปเลย เพราะเปนเรื่องของกองทุกข และเปน
ทางแหงความทุกขเดินทั้งนั้น ไมใชทางมรรคผลนิพพานอะไรจะเดินได ถาไมพิจารณา
ใหเปน พิจารณารอบรูในสิ่งทั้งหลายนี้แลวก็วา “ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส” ทุกขยอมไมมี
แกผูไมเกิด นั่น! เมื่อไมเกิดแลวมันจะมีทุกขที่ไหนกัน เพราะเชื้อใหเกิดไมมี คือเชื้อ
แหงความทุกขไมมีนั่นเอง ทุกขก็ไมมีในหัวใจ เพราะฉะนั้นพระอรหันตทานจึงไมมี
ทุกขเวทนาภายในใจ เวทนาทางใจนี้ทานไมมี คือสุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี อุเบกขา
เวทนาก็ดี ภายในใจของพระอรหันตทานไมมี

มีเวทนาเฉพาะแตจิตของพวกเรา กายของพวกเรา สวนกายของทานมีเวทนา
ทั้งสาม ทานทุกขเหมือนกันกับพวกเรานี้แหละ แตจิตของทานไมมีเวทนา เวทนาทั้ง
สามไมสามารถกระทบกระเทือนจิตใจของทานได ทานไมหว่ันไหว เหมือนจิตของ
ปุถุชน สุขทานก็รู ทุกขทานก็รู ในสวนรางกายเฉย ๆ ทานก็รู แตทางดานจิตใจของทาน
ไมมีเวทนา เพราะจิตนั้นพนไปจากเวทนาซึ่งเปนสมมุติแลว ไมมีอะไรจะเขาไปแทรกสิง
ไดเลย ใจเปนธรรมลวน ๆ เชนที่วา “ทุกขเวทนา เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สุขเวทนาก็
เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อุเบกขาเวทนาก็เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จึงไปเกี่ยวของกับ
ธรรมชาตินั้นไมได

ถาใครอยากมีความเจริญภายในใจ ก็ใหพยายามสรางคุณงามความด ี ศีล ทาน 
อยาไดขาด เปนความดีสําหรับหลอเลี้ยงจิตใจ สืบภพสืบชาติที่ดีตอไป คนเราที่มีพื้น
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ฐานอันดีดวยคุณงามความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงแลว ไมวาจะเกิดในภพใดชาติใด ก็
ตองมีความดีติดตามเสมอ สุคติเปนที่หวังได

ในเม่ือยังไมพนจากความทุกข ทานสอนไมใหเกียจคราน ใหพยายาม ถาม ี
ความสามารถเจริญเมตตาภาวนา เพื่อสองดูจิตใจของตนที่เต็มไปดวยความทุกข
รอนตางๆ นี้ ก็จงทําไปอยาไดลดละ ขัดไปทุกวัน ๆ จิตใจเมื่อไดรับการขัดเกลาอยู
เสมอยอมมีความผองใส เมื่อจิตมีความผองใสยอมเห็นเงาตัวเองได เหมือนกับนํ้าใส
มองเห็นอะไรไดชัดเจน จะเปนขวากเปนหนามหรือเปนสัตวชนิดใดที่อยูในน้ํานั้น ก็
สามารถมองเห็นไดชัดเจน อะไรที่เปนพิษเปนภัยอยูภายในจิตใจ เมื่อใจมีความสงบ
แลวสามารถมองเห็นได รูไดงายยิ่งกวาจิตที่ขุนมัวไปดวยกิเลสอาสวะและความวาวุนทั้ง
หลายอยูมาก

ทานจึงสอนใหชําระจิตใจ ในโอวาทที่รวมไวใน “โอวาทปาฏิโมกข” วา “สพฺพ
ปาปสฺส อกรณ”ํ การไมทําความชั่วทั้งหลายนั้นประการหนึ่ง “กุสลสูปสมฺปทา” การยัง
กุศลใหถึงพรอมประการหนึ่ง “สจิตฺตปริโยทปนํ” การทําจิตใจใหผองแผวถึงความ
บริสุทธิ์นี้ประการหนึ่ง “เอตํ พุทฺธาน สาสนํ” นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย

พระพุทธเจาองคใดก็ตามทานสอนอยางนี้ทั้งนั้น เรื่องที่เปนบาปเศราหมองทาน
ไมใหทํา ใหพยายามทําแตกุศลคือคุณงามความด ี เพราะความฉลาดของตน “กุสลสฺ
สูปสมฺปทา” คือยังความฉลาดใหถึงพรอมนั่นเอง

การทําจิตใหมีความผองใสจนถึงขั้นบริสุทธิ์นี้เปนสิ่งทําไดยาก แตอยูในความ
สามารถของมนุษยเราที่จะทําได พระพุทธเจาทานก็ลําบาก พระสาวกท้ังหลายทานก็
ลําบาก บรรดาทานผูถึงความบริสุทธิ์ตองลําบากดวยกันทั้งนั้น ลําบากเพื่อความบริสุทธิ ์
เพื่อความหลุดพน ไมใชลําบากเพื่อความลมจม จึงเปนสิ่งที่นาทํา

จิตเวลามีสิ่งสกปรกโสมมครอบงําอยูก็ไมปรากฏวามีคุณคาอะไร แมตัวเองก็
ตําหนิติเตียนตัวได บางทีอยูก็ไมอยากอยู อยากจะตายเสียดีกวาอยางนี ้เพราะความอิด
หนาระอาใจความเปนอยูของตน ไมอยากอยูในโลกใหโลกเขาเห็นหนา ทั้งนี้เพราะจิต
มันอับเฉา จิตมันขุนมัวมากจนกลายเปนไฟทั้งกอง ไมนาอยู เวลามันอับเฉาขนาดน้ัน 
เพราะสิ่งที่อับเฉา สิ่งไมมีคุณคาครอบจิต จนมองหาสาระสําคัญของจิตไมมีเลย จน
คิดอยากจะตายไปเสียไดแหละดี แมตายไปแลวจะไปเอาดีมาจากไหน? ปจจุบันมันก็ยัง
ไมมีอยูแลว ถาดีดวยความตาย โลกนี้ก็มีคนตายกันมานาน ทําไมไมเห็นดี มันไมดีนั่น
เองจึงไมอยากตาย ถามันดีอยูแลวตายหรือไมตายก็ไมมีปญหาอะไร เพราะดีอยูแลว 
ขณะที่มีสิ่งไมมีคุณคาอะไรมาครอบงําจิตนั้น ทําไมจิตไรสาระไปหมด ?
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เมื่อชําระสะสางออกไดโดยลําดับๆ ก็คอยสองแสงสวางออกมาใหเห็นประจักษ
ภายในใจ คือความสงบเย็นใจ ทั้งจิตใจก็ผองใส สบาย ยิ้มแยมแจมใส นั่งอยู ยืนอยู 
เดินอยู นอนอยู หรือทําหนาที่การงานอะไรอยู ก็มีความรื่นเริงบันเทิงดวยความสุขที่
ปรากฏอยูกับใจ

คนเราเมื่อจิตใจมีความสงบเย็นแลว อยูที่ไหนก็พออยูทั้งนั้นแหละ มันสําคัญ
อยูที่ใจ ถาใจไมดี อยูที่ไหนก็ไมดี ที่นี่วาจะด ีที่นั่นวาจะดี หลอกเจาของไปเรื่อย ๆ ที่
โนนละจะด ีชาตินี้ไมด ีชาติหนาจะดี เปนอยูไมดี ตายแลวจะดี นั่นมันหลอกไปเรื่อย ๆ 
ผูที่รอน รอนอยูที่นี่แหละ มันหลอก ผูที่ถูกกลุมรุมอยูดวยความรุมรอนทั้งหลายนะมัน
หลอกเรา อันน้ันจะดี อันนี้จะดี แตมันไมไดด ีไปอยูที่ไหน ๆ ก็เทาเดิมนี่แหละ เพราะ
ตัวนี้ไมดี ตองแกเพื่อใหด ีแกดวยความเพียร 

จงพยายามพิจารณากําจัดมันดวยความเพียร ทําสมาธิก็ใหมีความสงบได 
บังคับบัญชาจิตใจขณะนั้น ขณะที่ทําสมาธิภาวนา ขณะที่บังคับจิตฝกทรมานจิต 
ดวยการภาวนานั้น ไมใชเปนขณะท่ีจะปลอยไปตามอําเภอใจ เรียกวา “ความเพียร”
เพียรเพื่อแก เพื่อถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกตอใจ จนใจไดรับความสงบขึ้นมา ใจไดรับ
ความสงบน้ันเพราะ “ความเพียรบังคับใจ” ตางหาก ไมใชเพราะความปลอยตามใจ เรา
คงจะเห็นผลหรือคุณคาของความเพียรนี้บางแลว เพราะเรามีความสงบใจลงไดดวย
ความเพียร และสงบไปไดเรื่อย ๆ เพราะความเพียรเปนลําดับ ๆ คุณคาของความ
เพียรก็จะเดนขึ้น ๆ ตามคุณคาของจิตที่เปนผลมาจากความเพียร

เอา ! เมื่อพิจารณาทางดานปญญา ก็กําหนดพิจารณาใหเห็นชัดเจน ไตรตรอง
สิ่งทั้งหลายใหเห็นตามความสัตยความจริงของมันที่มีอยูในโลกทั้งหลายนี ้ โลกน้ีกวาง
แสนกวาง แตสิ่งที่คับแคบที่สุดก็คือจิตใจที่ถูกปดบังดวยกิเลส มันแคบที่นี่ น่ังอยูนอน
อยูก็ไมสบาย อยูที่ไหนก็ไมสบาย เพราะมันคับแคบใจ มันทับตัวเอง แกตรงที่มันแคบ 
ๆ นี้ออกใหใจไดรับความกวางขวางเบิกบานยิ้มแยมแจมใสขึ้นมา จิตใจก็โลง เย็นสบาย

เอา ! ทีนี้จะพิจารณาเรื่องทุกข มันก็มีกําลังที่จะพิจารณา พอใจที่จะพิจารณา 
เพราะทุกขเปนหินลับปญญาใหคมกลาข้ึนเปนลําดับได ฟาดฟนกิเลสอาสวะออก
ดวยสมาธิปญญา การถอดถอนกิเลสตองถอดถอนดวยปญญา จับกิเลสมามัดไดดวย
สมาธิ คือจิตสงบลง สมาธิก็รวมตัวเขามาในจิตดวงเดียว ไมซานออกไปในที่ตาง ๆ 
จนจับตัวไมได ปญญาคลี่คลายออกใหเห็นชัดเจนวา จิตนี้มีความติดของอยูกับสิ่งใด 
รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส หรือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แยกแยะดูให
เห็นละเอียดถี่ถวนตามหลักความจริงของมันที่มีอยู



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๔๒๐

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๖๗

๓๖๗

ใครครวญแลวใครครวญเลา พิจารณาแลวพิจารณาเลา เปนจุดที่ทองเที่ยวของ
ปญญา เปนหินลับปญญา พิจารณาเทาใดก็ยิ่งแตกฉานออกไปโดยลําดับ เขาใจไปตาม
เปนจริงแลวปลอยวางไปเรื่อย ๆ การปลอยวางลงก็คือปลอยวางภาระ ซึ่งกดถวงอยู
ภายในใจเราดวยอํานาจแหงอุปาทานนั้นแล

จิตคิดเรื่องอะไรบาง เกิดผลเกิดประโยชนอะไร คิดขึ้นในขณะก็ดับไปในขณะ 
คิดดีก็ดับ คิดชั่วก็ดับ คิดอะไรขึ้นมาก็ดับทั้งนั้น ทานเรียกวา “สังขาร ความปรุง”
ความปรุงขึ้น ความเกิดขึ้น ความปรุงกับความดับไปนั้นเปนของคูกัน เกิดดับพรอมอยู
ในเวลานั้น แลวเราจะถือเอามาเปนตัวเปนตนอยางไรไดกับความเกิด ๆ ดับ ๆ อยาง
นั้น

จงพิจารณา ทุกขเวทนา อันเปนสิ่งที่นากลัวอยูแลว ใคร ๆ ก็กลัวคําวา “ทุกข”
เราจะมาถือวาเปนเราเปนของเราไดอยางไร ทุกขทั้งกองยังจะถือวาเปนเราอยูอีกหรือ?

ถือเปนเราก็ถือเอาไฟมาเผาใจเรานั่นแล ทุกขใหทราบวาเปน “ทุกข” ผูที่ทราบวาเปน
ทุกขไมใชทุกขน้ันคือใจ ใจเปนผูรูเรื่องทุกขทั้งหลาย ทุกขเกิดขึ้นใจก็รู ทุกขตั้งอยูใจก็รู 
ทุกขดับไปใจก็รู รูดวยปญญา

ปญญาเห็นแจมแจงชัดเจนแลววา ทุกขเปนทุกข เราเปนเรา ผูรูเปนผูรู น้ี
ประการหนึ่ง สัญญา จําไดเทาไรมันก็ลืมไปหมด ถาตองการจะจําก็มาต้ังใจจํากันใหม 
จําไปพรอมดับลงไปพรอม ๆ ขณะเดียวเชนกัน เหลานี้หรือเปนตน ? ความจําได
หมายรูแลวดับไป ๆ เกิดดับ ๆ เชนเดียวกับสิ่งอื่น ๆ นั้นนะหรือเปนเราเปนของเรา ?

ถาวานั้นเปนเราเปนของเรา เราก็ดิ้นอยูตลอดเวลาซิ เพราะทุกข เพราะสัญญาจําไดแลว
ดับไป ความทุกขเกิด ๆ ดับ ๆ ใหไดรับความเดือดรอนวุนวายอยูไมหยุดไมถอย 
เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาใหเห็นสภาพที่เกิดที่ดับ มีอยูรอบใจเรา อยูรอบตัวคือขันธ 
วิญญาณ เราเคยไดยินมาตั้งแตเมื่อไร เห็นมาตั้งแตเมื่อไร ตั้งแตเกิดนี่ แลวเราไดสาระ
อะไรจากมัน พอรับทราบ พับในทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย มันก็ดับไป
พรอม ๆ แนะ เอาอะไรมาเปนสาระ ? ไมเห็นมีอะไรเปนสาระเลย

รูปนั้นหรือเปนตน เสียงนั้นหรือเปนตน กลิ่น รส เครื่องสัมผัสนั้นหรือเปนตน 
วิญญาณ ความรับทราบสิ่งที่มาสัมผัสหรือเปนตน มันรับทราบพับ ๆ แลวดับไปพรอม 
ๆ อันน้ันหรือเปนตน เปนตนเมื่อไร ความเกิดความดับพรอมมาถือวาเปนตนไดหรือ 
เราจะนอนใจกับมันไดอยางไร มันเกิดแลวมันดับ ๆ เรายังจะถือความเกิดความดับนั้น
วาเปนตน เราก็ยุงไปวันยังค่ําซิ เพราะสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดมีดับตลอดเวลา ไมวารูป 
เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ไมวาสัญญา สังขาร วิญญาณ มันมีเกิดมีดับของมันเปนประจํา
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อยูทุกอยางทุกอาการ แลวเราจะไปควาเอาวานั่นเปนเรานี่เปนของเราไดอยางไร ทั้ง ๆ 
ที่มันเกิดดับก็ทราบอยางประจักษ จึงตองใชปญญาพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามเปนจริง 
แลวปลอยวางไวตามความจริงของมัน

ผูรูไมดับ ใจแท ๆ คือผูรู ผูนี้ไมดับ อะไรเกิดก็รูอะไรดับก็รู ผูที่รูนี้ไมดับ ดับแต
สิ่งที่ปรากฏขึ้นดับไปตามเรื่องของเขา เชน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เปน
สภาวธรรม ทานวา “เปนไตรลักษณ”

ไตรลักษณ คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จะมาถือเปนเราเปนของเราไดอยางไร ถา
พิจารณาใหถึงเหตุถึงผลดวยสติปญญาแลวก็ไมอาจไปยึดถือได เวลากิเลสหนา ๆ ใจไม
ไดพิจารณา ทั้งไมทราบวาอะไรเปนอะไรจึงหลงยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นตามเปนจริง
แลวมันปลอยวางของมันเอง

พอออกแนวรบ ถึงเวลาจะเปนจะตาย ใหเอาอันน้ีแหละเปนสนามรบ เฉพาะ
อยางยิ่ง “ทุกขเวทนา” นั่นแลจะออกหนาออกตาที่สุดในขณะจะแตกดับ เอาทุกขเวทนา
กับจิตนี้แลเปนสนามรบ พิจารณากันใหเห็นตามความจริงของมัน จะทุกขมากมาย
ขนาดไหนมันไมเลยตาย ทุกขนี้ถึงแคตาย ธาตุขันธนี้ถึงแคตาย ใจไมถึงแคตาย แต
เลยความตาย เพราะจิตไมเคยตาย มันเหนือส่ิงเหลาน้ี ความทุกขก็ทุกขถึงแคตายเทา
นั้น ไมเลยจากนั่นไป เวทนาพวกไหนจะปรากฏขึ้นมาก็ถึงแคดับของมันเทานั้น จะ
ทุกขมากทุกขนอยจิตรับทราบ รับทราบอยูตลอดเวลา

เมื่อมีสติแลวจะรับทราบทุกระยะของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ผูรูไมไดดับ เราจะ
ไปวิตกวิจารณอะไรกับเวทนาซึ่งไมใชเราไมใชของเรา มันเปนสภาพที่เกิดขึ้น อาศัยจิต
เกิดขึ้นแตไมใชจิต อาศัยธาตุเกิดขึ้น อาศัยกายน้ีเกิดข้ึนแตไมใชกาย มันเปนเวทนา
ของมัน เชนทุกขเวทนา เปนตน มันเปนคนละชิ้นละอันคนละอยาง ความจรงิลวน ๆ 
เปนอยางนี้ !

ถาเราไมปนเกลียวกับความจริง ใจเราก็สงบเพราะการพิจารณาทุกขเวทนาทั้ง
หลาย เฉพาะอยางยิ่งในวาระสุดทายจะแตกดับ เอาใหเต็มเหนี่ยวทีเดียว อะไรจะดับ
กอนดับหลังใหมันรู เพราะผูรูนี้จะรูตลอด จนกระทั่งทุกสิ่งทุกอยางดับไปหมด ผูนี้ก็ยัง
ไมดับ

นี่แหละการพิจารณา ถาไดเห็นเหตุเห็นผลกันเสียครั้งหนึ่งเทานั้น ความอาจ
หาญในเรื่องเหลานี้จะเกิดขึ้นทันที ถึงคราวจําเปนขึ้นมามันจะเตรียมทาสูกันเลย เตรียม
ทาเปนนักรบเขาสูสงครามระหวางขันธกับจิต พิจารณาดวยปญญา เอาสติปญญาเปน
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เครื่องมือฟาดฟนหั่นแหลกลงใหถึงความจริง เมื่อแหลกลงไปแลวไปถึงไหน ? ก็ไปถึง
ความจริงนั้นแล

จงใชสติปญญาฟาดฟนลงไปใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยาง เมื่อถึงความจริง
แลวราบไปหมด สงบไปหมด ไมมีอะไรอันใดที่จะมากอกวนจิตใจ อันใดที่ยังกอ
กวนจิตใจไดอยู อันนั้นเรียกวา “จิตยังพิจารณาไมถึงความจริงเต็มที่” ถาถึงความจริง
เต็มที่ทุกสัดทุกสวนแลว ไมมีอะไรที่จะมาแหยมายุมาแทงมากวนใจได เปนสภาพที่จริง
ทั่วถึงกันหมด นั่นทานเรียกวา “ราบคาบลงแลวดวยความจริง” เพราะอํานาจแหงสติ
ปญญาพิจารณาเห็นชัด

นี่แหละพระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลาย หรือทานผูสิ้นทุกขแลวทั้งหลาย ทาน
สิ้นตรงนี้ ตรงที่ทุกขมันอยู ทุกขมันอยูที่ไหน ? ทุกขมีอยูที่กาย ที่ขันธอันนี ้ที่จิตดวงนี้

การแยกแยะก็แยกกันท่ีน่ี รูก็รูกันตรงที่เราเคยหลงนี้แหละไมรูที่ไหน ผูที่จะทํา
ใหรูก็คือปญญาเครื่องมือบุกเบิกหาความจริง ไมมีอะไรที่จะเทียบเทาสติปญญาไดที่
เปนเครื่องมือ ที่บุกเบิกใหถึงที่สุดแหงธรรมทั้งหลาย และเปนเครื่องสํารอกปอกกิเลส
ออกจากจิตใจไดโดยสิ้นเชิง ก็ไมมีอะไรเสมอเหมือนปญญา จึงเปนเครื่องมือที่ทันสมัย
ในการแกกิเลสอาสวะท้ังมวล

เราจงนําเอาสติปญญานี้ไปใชในเวลาจําเปน เฉพาะอยางยิ่งเวลาจวนตัวเขาแลว
ไมมีใครจะชวยเราได ญาติมิตรสายโลหิตใกลไกล พอแม พี่นอง สามีภริยา ลูกเล็กเด็ก
แดง แมมีหอมลอมเต็มไปหมดก็ไมสามารถชวยเราไดทั้งนั้น เปนหนาที่ของเราโดย
เฉพาะ ทานเรียกวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” เอาใหเต็มภูมิ! ตนนั้นแลเปนที่พึ่งของ
ตน เราจะทําอยางไรจึงจะเปนที่พึ่งของเราได และจะไมกลายเปนขาศึกตอเราเอง ถา
เปนเรื่องความลุมหลง ความออนแอ ความขาดสติปญญาที่จะนํามาใช ก็เปนขาศึกตอ
ตนเอง ถามีสติปญญา ศรัทธา ความเพียร มีความแกลวกลาสามารถตามหลักธรรมท่ี
พระพุทธเจาทรงสอนไว พิจารณาลงไปใหถึงเหตุถึงผล ถึงความสัตยความจริงแหง
สภาวธรรมทั้งหลายแลว นั้นแลถือวาตนเปนที่พึ่งของตนไดโดยแท

เอาใหไดที่พึ่ง มีอยูที่ไหนละ ? “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” กระเทือนอยูภายในจิตใจ
ไมมีที่ไหน “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” กระเทือนอยูที่จิตใจ “สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็
กระเทือนอยูที่ใจดวงเดียวนี้เทานั้นเปนภาชนะ ทั้งพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
รวมอยูที่จิตดวงเดียวนี้ เพราะจิตเปนภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมทั้งหลาย เอาให
เห็น เฉพาะอยางยิ่ง “จิตทั้งดวงนี้แลคือธรรมทั้งดวง”
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ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๗๐

๓๗๐

ขอใหชําระจิตนี้ ยิ่งใหหลุดพนในขณะนี้ดวยแลวยิ่งดี “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ไม
ทราบจะไปถามทานที่ไหน ไมถามเพราะไมสงสัย มองดูความรูของตัวที่แสดงความ
สมบูรณอยูเต็มที่แลวฉันใดก็ฉันนั้น

พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นี่เปน “เอกธรรม” ธรรมอันเดียว เปนธรรม
แทงเดียวกัน

นี่คือผลแหงการปฏิบัติกําจัดกิเลสอาสวะของตัว ตั้งแตเริ่มแรกที่ไมมีคุณคา
ราคา มีแต “ขี้” เต็มหัวใจ คือขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ชําระ “ขี”้ นี้ออกโดยหลักธรรม เมื่อ
หมดของสกปรกนี้แลวก็เปนธรรมขึ้นมา เปนธรรมขึ้นมาแลวแสนสบาย! อยูไหนก็สบาย 
“นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ” อะไรสูญก็รูนี่ อะไรยังอยูก็รู ใครจะไปรูยิ่งกวาผูสิ้นกิเลสแลวเลา 
เพราะคําวา “นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ” นี้ ทานพูดออกมาจากความที่สิ้นกิเลสแลว

ผูเห็นนิพพานแลวพูดออกมา คือพระพุทธเจา พวกเราไมเห็น วาเทาไรมันก็ยัง
อยูอยางนั้น จงพิจารณาใหเห็นจริงกับสิ่งเหลานี ้ คําวา “นิพฺพาน ํปรมํ สฺุญํ” จะไมมี
ปญหาอะไรเลย เพราะประจักษกับใจแลวอันใดสูญอันใดยัง!
 “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” ฟงซิ คําวา “ปรมํ สุขํ” อันเปนความสุขอยางยิ่งนั้น ไมใช
“สุขเวทนา” เปนสุขที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของใจลวน ๆ โดยไมมีคําวา “ เกิด 
ดับ” เหมือนเวทนาของพวกเรา มีทุกขเวทนา เปนตน อันน้ีไมใชไตรลักษณ “ปรมํ สุขํ”

ที่มีประจําจิตที่บริสุทธิ์นี้ไมใชไตรลักษณ ไมใชสิ่งที่เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จึงไมมี
ความแปรสภาพ คงเสนคงวา ทานวา “นิพพานเที่ยง” อะไรเที่ยง? จิตที่บริสุทธิ์นี้เทานั้น 
“เที่ยง” จงเอาใหเห็น เอาใหรู!

การแสดงธรรม ก็ขอยุติ
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙

ความตายเป็นธรรมดา

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๗๑

๓๗๑

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

ความตายเปนธรรมดา

คําวา “เที่ยง” หรือ “แนนหนามั่นคง” หรือ “จีรังถาวร” เปนสิ่งที่โลกตองการใน
สวนที่พึงปรารถนา เชน ความสุข เปนตน แตสิ่งดังกลาวจะหาไดที่ไหน ? เพราะในโลก
นี้เต็มไปดวยสิ่งที่ขัดตอความตองการของโลกทั้งนั้น คือ เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไป
เสียสิ้น

มีแตเรื่อง อนิจฺจํ ความไมเที่ยงถาวรรอบตัวทั้งภายในและภายนอก ถาวาสุขก็มี
ทุกขแทรกเขามาเสีย อนตฺตา แทรกเขามาเสีย ทุกสิ่งจึงเต็มไปดวย “ไตรลักษณ” คือ 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งหาสิ่งใดมาทําลายเพื่อความจีรังถาวรไมได นอกจาก “ธรรม
ปฏิบัติ” อยางเดียว ดังปราชญดําเนินมาแลว และผานพนแหลงอันแสนทุกขกันดารนี้ไป
ไดแลว

พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวโดยถูกตองหาที่คัดคานไมไดเลย ในเรื่องสภาวธรรม
เหลานี้ เพราะเปนของตายตัว ธรรมก็แสดงความจริงที่มีอยูอยางตายตัวนั้น ไมตองหา
อะไรมาเพิ่มเติม

คําสั่งสอนของพระพุทธเจาแตละพระองค อยาเขาใจวาทานหาอะไรมาสงเสริม
เพิ่มเติมสิ่งที่มีอยูแลวใหมากขึ้นหรือใหลดนอยลงไป หรือไมมีก็หาเรื่องวามี อยางนี้ไม
มี ! ทานแสดงตามหลักความจริงลวน ๆ ทั้งนั้นไมวาพระพุทธเจาพระองคใด

จุดของศาสนาอันแทจริงที่สอนเพื่อดําเนินและหลีกเลี่ยง “ไตรลักษณ” เหลานี้ได
พอควร ทานก็สอนไวแลววา “สพฺพปาปสฺส อกรณ”ํ – การไมทําชั่วทั้งปวง หนึ่ง “กุสลสฺ
สูปสมฺปทา” – การยังกุศลหรือความฉลาดในสิ่งที่ชอบธรรมใหถึงพรอม หนึ่ง“สจิตฺตปริ
โยทปนํ” – การทําจิตของตนใหผองใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ ์ หนึ่ง“เอตํ พุทฺธาน 
สาสน”ํ – เหลานี้ เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย

คือวานี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค
ไมมีองคใดแสดงใหแตกตางจากนี้ไป เพราะความจริงทั้งหลายไมมีของแตกตาง

ไมวาจะเปนสมัยใดก็ตาม มีเรื่องของ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยูประจําโลกมานมนานแม
พระพุทธเจายังไมไดตรัสรูขึ้นมา คือเปนเวลาระหวาง “สุญญกัป” ไมมีคําสั่งสอนแสดง
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ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๗๒

๓๗๒

เรื่องความจริงเหลานี้ก็ตาม ความจริงเหลานี้เคยมีมาดั้งเดิม มีมาตั้งกัปตั้งกัลปโนนอยู
แลว

สิ่งที่เราตองการจะหาไดจากที่ไหน โลกอันแสนกวางก็เต็มไปดวยสิ่งเหลานี้ทั้ง
นั้น เมื่อคิดอยางนี้ก็เหมือนจะหาที่เหยียบยาง หาที่ปลงจิตปลงใจลงไมได เพราะหมด
สถานที่จะวางใจพึ่งเปนพึ่งตายได แตสถานที่วาปลงจิตปลงใจลงไมไดนั้นแล คือสถานที่
ที่ปลงจิตปลงใจลงได เพราะเปนหลักธรรมที่พึงปลงลงได ดวยการพิจารณาใหเห็นตาม
ความจริง

พระพุทธเจาทรงสําเร็จความมุงหวังจากสถานที่นั้น พระสงฆสาวกที่เปนสรณะ
ของพวกเราทั้งหลายก็สําเร็จความมุงหวังในจุดนั้น ธรรมท่ีไดนํามาประกาศสอนโลกให
สัตวทั้งหลายไดยึดถือตลอดมาก็ออกมาจากจุดนั้น คือใจ ซึ่งหอมลอมอยูดวยกอง อนิจฺ
จํ ทุกฺขํ อนตฺตา น้ันแล

แมเปนที่ยอมรับกันเกี่ยวกับเรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ที่มีอยูเต็มโลกก็ตาม แต
ก็ไมมีผูเฉลียวใจตอไตรลักษณ พอจะนํามาพิจารณาเพื่อถือเอาประโยชนไดบาง นอก
จากตําหนิโดยไมคิดหาทางออกจากสิ่งเหลานี ้ดวยการพิจารณา “ไตรลักษณ” นี้เปนทาง
เดินเพื่อกาวลวงไปได ดังปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน

ดวยเหตุนี้เราชาวพุทธจึงควรพิจารณา เพื่อแกไขสงเสริมสิ่งที่บกพรองให
สมบูรณดวยคุณธรรมขั้นตาง ๆ ที่จะพึงไดรับจากการพิจารณา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่ง
เปนสัจธรรมอันประเสริฐ

การที่เราบําเพ็ญอยูเวลานี ้และบําเพ็ญเรื่อยมานี้แล คือการดําเนินเพื่อหลบหลีก
ปลีกภัยทั้งหลายโดยลําดับ จนบรรลุถึง “มหาสมบัติอันพึงหวัง” จากน้ันจะเรียกวา “นิจฺ
จํ” เปนของเที่ยงก็ได เพราะไมมีอะไรเขามาเก่ียวของ ไมมีอะไรเขามาทําลายจิตใจให
เดือดรอนวุนวาย จะเรียกวา “บรมสุข” ก็ไมผิด จะเรียกวา “อตฺตา” ก็ไมนาจะผิด เพราะ
เปน”ตน” แท คือตนในหลักธรรมชาต ิไมมี “สมมต”ิ นอยใหญ แมปรมาณูเขามาเกี่ยว
ของใจ แตไมไดหมายถึงวา “อตฺตา” ที่เปนคูกับ “อนตฺตา” นั้นเปนความสมมุติอีกขั้น
หนึ่ง ซึ่งเปนทางดําเนินเพื่อพระนิพพาน

แนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติ เพื่อความแคลวคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับ
ทั้งภายนอกภายใน ไมมีสิ่งใดจะนอกเหนือไปจากพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
น้ีเลย เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไมมีทางลาสมัย เปน “มัชฌิมา” อยูในทามกลางแหงความ
ประพฤติ เพื่อแกกิเลสทุกประเภทเสมอไป ไมมีคําวา “ลาสมัย” เปนธรรมเหมาะสมกับ
โลกทุกกาลทุกสมัย จึงเรียกวา “มัชฌิมา” คือถูกตองดีงาม เหมาะสมกับความประพฤติ
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ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๗๓

๓๗๓

จะประพฤติตัวใหเปนเชนไรในทางที่ดี ดวยหลักธรรมที่ทานสอนไวแลวนี ้ ยอม
เปนไปเพื่อความราบรื่นดีงามดวยกันทั้งนั้น   เฉพาะอยางยิ่งการประพฤติตอจิตใจ    
การอบรมจิตใจยิ่งเปนสิ่งสําคัญมากในตัวเรา เวลานี้เรามีความแนใจหรือยังวา เราได
หลักเปนที่พึงพอใจ หรือเริ่มจะไดหลักเปนที่พึงพอใจบางแลว ไมเดือดรอนวุนวายเมื่อ
คิดถึงเรื่องอนาคต ?

นับตั้งแตขณะตอไปนี้จนกระทั่งอวสานแหงชีวิต และตลอดไปถึงภพหนา ชาติ
หนา เราเปนที่แนใจไดแลวหรือยัง ?

พระพุทธเจาทานไมสอนใหคนโงและนอนใจ อยูไปอยางไมคิด นักปฏิบัติธรรม
ตองคิดตองพิจารณาเสมอเรื่องความเปนมาวา อายุเราเปนมาผานมาแลวเทาไร เมื่อลบ
แลวมีอะไรบางที่เหลืออยู ตอไปจะหาอะไรมาบวกมาเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เราตองการ หรือจะ
มีแตเครื่องหมายลบ(-) ไปเรื่อย ๆ ถาอยางน้ันก็แสดงวา “ขาดทุน”!

เราทุกคนเกิดมาไมตองการ “ความขาดทุน” การคาขายขาดทุนยอมไมด ี โลกไม
ปรารถนากัน อะไร ๆ ก็ตามขึ้นชื่อวา “ขาดทุน” ขาดแลวขาดเลา ขาดไมหยุดไมถอยก็
ลมจมไปได

เราถาขาดทุนภายในใจ ขาดทุนจากคุณธรรมที่พึงไดพึงถึง มีแตสิ่งที่ไมดีคือ
กิเลส เหยียบย่ําทําลายอยูตลอดมา หาเวลาเอาชนะมันไมไดสักท ี ก็ยอมลมจมไดเชน
เดียวกับสมบัติภายนอก เพราะฉะนั้นจึงควรสังเกตสอดรูเรื่องของตัวตั้งแตบัดนี้เปนตน
ไป ดวยการใครครวญโดยทางสติปญญา

เฉพาะอยางยิ่งจิตตภาวนาเปนเรื่องสําคัญมาก ที่จะนํามาทดสอบตนใหเห็น
ประจักษ ไมมีความรูใดที่จะแหลมคมยิ่งกวาความรูที่เกิดขึ้นจากดานจิตตภาวนา จะ
สอดแทรกไปหมดบรรดาความจริงที่มีอยูทั่วสรรพางคกายและจิตใจ ตลอดสิ่งเกี่ยวของ
ทั่วไป ไมวาดี ชั่ว หยาบ ละเอียด จะนอกเหนือปญญาไปไมได

การคิดคนดูสิ่งที่ไมเปนสาระในการนี้ เพื่อใหยึดเอาสิ่งที่เปนสาระขึ้นมา จากการ
คนคิดพินิจพิจารณานี้เปนสิ่งที่ทําได ดังพระพุทธเจาเคยดําเนินมาแลว

การพิจารณา อนิจฺจํ คือความไมเที่ยง ความแปรสภาพแหงสังขารรางกายและ
สิ่งทั่ว ๆ ไปนั้นแล เปนอารมณใหจิตมีหลักยึดอันเปนหลักเกณฑ เปนสาระแกนสารทาง
ภายใน นักปราชญทานพิจารณารางกายซึ่งเปนของไมเที่ยงนี้แล ที่ไดคุณธรรมซึ่งเปนที่
แนใจขึ้นมาเปนพัก ๆ ตอน ๆ จนตลอดท่ัวถึง
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หนังสือเราอานมาจนติดปากชินใจ อานที่ไหนก็เจอแตเรื่อง อนิจฺจํ เรื่อง ทุกฺขํ 
เรื่อง อนตฺตา ซึ่งมีอยูกับตัวเราที่นั่งเฝานอนเฝากันอยูตลอดเวลา แตไมสะดุดจิตสะดุด
ใจอยางนี้ก็ไมเกิดประโยชนอะไรขึ้นมา

พระพุทธเจาทรงสอนไมไดสอนอยางลอย ๆ น่ี ผูที่ทานจดจารึกในคัมภีรตาง ๆ 
ก็ไมไดจารึกแบบลอย ๆ ผูอานอานแบบลอย ๆ ไมไดคิด ก็เลยกลายเปนวา “ศาสนา
เปนของไมจําเปน เปนของลอย ๆ” ไปเสีย เหลือแตตําราคือตัวหนังสือในกระดาษ ทั้ง 
ๆ ที่ตัวเราเปนคน “ลอย ๆ” เราก็ไมรู ไพลไปเห็นศาสนธรรมอันเปนธรรมประเสริฐเลิศ
โลกวาเปนเรื่อง “ลอยๆ” ไปเสีย ความจริงก็คือตัวเรานั้นแล “ลอยลม” หาหลักยึดไมได 
และก็มาเสียตัวเราที่ตรงนี้ ! เพราะมองขามตัวและมองขามธรรม ซึ่งเปนสารคุณอันยิ่ง
ใหญไปเสีย

ฉะนั้นจึงตองใชความพยายามพิจารณาใหถึงใจ เรื่อง “ทุกฺขํ” ก็ใหชัดในตัวเรา
เพราะมีอยูในตัวเราทําไมไมรู พระพุทธเจาทําไมทานรูวาอะไรเปนทุกข และเปนอะไร 
อันความทุกขนั้นนอกจากขันธและจิตใจแลว ไมมีอะไรเปนทุกขในโลกนี้ เพราะเราเปน
ผูรับผิดชอบในธาตุในขันธนี้ ตั้งแตวันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งวันอวสานแหงชีวิต จะตอง
รับผิดชอบกันเรื่อยไปเชนนี ้หนักเบาอยางไรเราตองรับภาระทั้งมวลตลอดไป จนกวาจะ
ถึงจุดหมายปลายทางที่พนภัย “เรื่อง อนิจฺจํ” มีอะไรแปรบาง หรือไมแปร ดูภายในตัว
เรานี้ซิ ดูที่อื่นมันหางไกลไป จะกลายเปน “งมปลานอกสุม” งมเอาในสุมคือในตัวเรา
เองนี้แหละ คนที่ตรงนี้ มีอะไรแปรบางเราเห็นอยูทุกระยะ ถาใชปญญาพิจารณา

ทานวา “ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” เราสวดเสียจนชินปากแต 
ใจไมอยูกับ “ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” เผนไปไหนก็ไมรู เลยสักแตวา
สวด สักแตวากันไป เปนทํานองธรรมเนียมกันไป แตกิเลสที่อยูบนหัวใจเรามันไมได 
“ทํานองธรรมเนียม” มันเปนกิเลสจริง ๆ มันกอกวนจริง ๆ ทําความทุกขใหเราจริง ๆ 
ไมสนใจคิดกัน จะตามทันกิเลสตัววางเพลิง คือความทุกขรอนแกตัวเราไดอยางไร

การแกกิเลส การแกความไมดีภายในตัวภายในใจ จึงตองทําดวยความจดจอ ทํา
ดวยความอุตสาหพยายาม ทําดวยความปกจิตปกใจจงใจจริงๆ ทําดวยความพากเพียร
จริง ๆ หนักก็สูเบาก็สู เชนเดียวกับเราตกน้ํา แลวพยายามแหวกวายข้ึนบนบก กําลังมี
เทาไรตองทุมเทกันลงไป จนกระทั่งชีวิตหาไมแลวจึงจะยอมจมน้ําตาย หากมีกําลังพอ
ตะเกียกตะกายอยูแลวจะไมยอมจมน้ําตาย อันนี้ก็เชนเดียวกัน ใหสมกับที่พระพุทธเจา
ประทานโอวาทแกสัตวโลกดวยพระเมตตาอยางเต็มพระทัย จะเขากันไดกับหลักพระ
เมตตา ที่ทรงสั่งสอนโลกดวยอรรถดวยธรรมทุกสวน เราสนองพระเมตตาทานดวยการ
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ประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญแกตัว ทําไมจะทําไมได ควรสนองพระเมตตา
ทานดวยการปฏิบัติธรรม ก็ทําเพื่อเราอยางเดียวเทานั้น พระพุทธเจาไมไดมาแบงสัน
ปนสวนอะไรจากพวกเราเลย !

วันหนึ่งคืนหนึ่งผานไป ผานไปอยูเรื่อย ๆ ถาจะสะดุดใจเราก็ควรจะสะดุด ผาน
ไปเทาไรก็หมดไปเทานั้น ไมมีการยอนกลับมาอีกในความผานไปแหงรางกายเราทุก
สวน วัน คืน ป เดือน มีมืดกับแจง จะผานไปหรือผานมา ก็มีแต “มืด กับ แจง”เทานั้น 
ตื่น “มืด” ตื่น “แจง” หาประโยชนอะไรกัน ?

สังขารรางกายนับวันเวลา “ผานไป ๆ” โดยลําดับ ไมมีการยอนกลับสําหรับราง
กายอันน้ี จะตองผานไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของเขาในวันหนึ่ง! ที่วา“ปลายทาง”
นั้นก็คือที่สุดแหงชีวิตนั้นแล ไมใชปลายทางที่เราตองการ ความตายไมมีใครตองการ!

ตองกลัวดวยกันทุกคน เพราะความเกิดกับความตายเปนของคูกันอยูแลว เมื่อเกิดแลว
ตองตาย แตสัตวโลกกลัวกันแตความตาย สวนความเกิดไมกลัว จึงโดนความตายอัน
เปนผลของความเกิดอยูไมหยุด

เรียนตรงนี้ใหเห็นชัดเจนจะไดหายสงสัย เรียนอะไรก็ไมหายสงสัยถาไมเรียนตัว
เอง เพราะตัวเองเปนผูหลง ตัวเองเปนผูยึด ตัวเองเปนผูรับผลแหงความยึดถือของตน 
หรือเรียกวา “ตัวเองเปนผูรับผลแหงความทุกขของตัว ตองเรียนที่ตรงนี ้ ปฏิบัติใหเขา
ใจที่ตรงนี้ จะไดหายสงสัย
 “ชาติป ทุกฺขา” เรียนใหถึงใจ ขณะที่เริ่มเกิดนั้นมันเปนทุกขแสนสาหัส แต        
เราจําไมได รอดตายมาแลวถึงมาเปนมนุษย! ทานบอกวา “ชาติป ทุกฺขา” ทานพูดดวย
ความจริง แตเราจับไมไดเสีย จึงเหมือนไมใชของจริง “ชราป ทุกฺขา” ความงก ๆ งัน ๆ 
สี่ขาหาขา สี่เทาหาเทา ไมยันนูนยันนี้ดีที่ไหน ? เปนสุขที่ไหน ? มันกองทุกขทั้งมวล !

“มรณมฺป ทุกฺขํ” กอนที่จะตายก็เปนทุกขกระวนกระวายแสนสาหัส ทั้งผูมีชีวิตทั้งผูที่จะ
ผานไป ตางคนตางมีความทุกขเดือดรอนดวยกัน ไมมีกองทุกขอันใดที่จะมากยิ่งกวา
กองทุกขในเวลานั้น

ผูเปนญาติเปนมิตร ผูเกี่ยวของ ลูกเตาหลานเหลน สามีภรรยา ตองเดือดรอน
เต็มหัวใจ ในขณะนั้นผูที่จะผานไปก็เดือดรอนเต็มตัว กลัวจะตายเพราะไมอยากตาย 
เมื่อเปนเชนนั้นจะไมเรียกวา “ทุกข” อยางไรเลา

ถาเรียนใหเห็นตามความจริงแลว ทําไมจะไมไดสติปญญาจากการพิจารณานี้ สิ่ง
ทั้งปวงทําไมจึงเปน “ไตรลักษณ” เลา ก็เพราะเปน “กฎธรรมชาติ” มาดั้งเดิม ใคร ๆ 
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บังคับไมไดทั้งนั้นมันถึงเปนไปเชนนั้น หากเปนสิ่งที่บังคับไดโลกนี้ไมมีปาชา เพราะ
สัตวหรือบุคคลบังคับมันไดดวยกันวาไมใหแก ไมใหเจ็บ ไมใหตาย

แตนี่เปนสิ่งที่สุดวิสัย ทั่วโลกดินแดนจึงตองยอมรับกัน ทั้งที่ขัดใจฝนใจ นี่คือ
เรื่องของ ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ

สิ่งเหลานี้อยูที่ไหนที่อธิบายอยูเวลานี ้ ก็อยูกับเราทุกคนไมบกพรอง จําตองเจอ
ดวยกัน แมผูเทศนก็พนไปไมไดเพราะเปนความจริงเสมอกัน ทานจึงเรียกวา “สัจ
ธรรม” พวกเราจงเรียน “สัจธรรม” ใหเขาใจสัจธรรม และพยายามตักตวงสติปญญา
ความฉลาดแหลมคมใหพอในขณะที่สิ่งเหลานี้ยังไมสลายตัว ซึ่งขณะนี้กําลังเปนเครื่อง
มือทํางานอยูดวยด ีใหไดรับผลประโยชนตามกําลัง ไมเสียเวลาไปเปลา

การภาวนานั่นแหละทําใหเราทราบเรื่องเหลานี้ไดด ี พระพุทธเจาก็ภาวนาจึงทรง
ทราบเรื่องเหลานี้ และนําธรรมเหลานี้มาสอนสัตวโลก เราก็ดําเนินตามทาน ใหทราบ
เรื่องธรรมเหลานี้ประจักษใจ และพนทุกขไปอยางหายหวง ในปจจุบันชาติไดเปนดีที่สุด 
สมภูมิผูปฏิบัติเพื่อความหลุดพน ไมตองมาเกิดและตายอีกตอไป

เราเคยไปเมืองนอกเมืองนา ทวีปไหนเราก็เคยไป ไปดูโลกนั้นโลกนี้ ดูโลกไหนก็
ไมหายสงสัย ดูโลกไหนก็แบกกองทุกข ไมมีอะไรบกพรอง มี “ทุกข” ติดตามไปทุกแหง
ทุกหน ตัวเราไปที่ไหนเปนทุกขในที่นั่น ถาเปนสุขรื่นเริงบางก็เปนความสําคัญของตน
ตางหาก แตพอไดเห็นทุกขภายในนี้ เพราะการดูโลกภายในตัวนี้ ดวยการปฏิบัติ
ภาวนา ก็จะปรากฏเปน “โลกวิทู” ผูรูแจงโลกขึ้นมา หายสงสัยเรื่องโลก โลกนอกโลกใน 
โลกใกลหรือไกลก็ตาม เมื่อไดพิจารณารูเห็นเบญจขันธนี้ตลอดทั่วถึงแลว จะมีความสุข
ขึ้นมาในจุดนี้ จนถึงขั้นสุดทายอันสมบูรณอยางไมมีปญหา

พิจารณาอยางไร การพิจารณาขันธ ? เริ่มตนก็พิจารณารูปกายอยางที่วานี้แหละ 
ดูความแปรปรวน ซึ่งเราก็ทราบอยูชัดๆ ความทุกขก็เกิดขึ้นในขันธอันนี้ พิจารณาให
เห็น

ใจนั้นตามหลักธรรมชาติแลวไมใชเปนผูสุข ไมใชเปนผูทุกข เปนผูรูเฉยๆ ถา
พิจารณาใหเขาถึงความจริงจริงๆ แลวตองเปนอยางนั้น

ทุกขเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เพราะมันเปนไตรลักษณ สุขก็เปนไตรลักษณ ที่
อยูใน “วงสมมุติ” และเปนไตรลักษณดวยกันทั้งนั้น ปญญาพิจารณาใหชัดเจน โดย
อาศัยธาตุขันธเปน “หินลับปญญา” ใหคมกลาขึ้นโดยลําดับ เพราะแยกสวนแบงสวน
แหงรางกายใหเห็นตั้งแตยังไมตาย เริ่มดูปาชาภายในนี้แหละกอนตาย ดูตั้งแตขณะยัง
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เปน ๆ น้ีแหละ อยาดวนใหเขานําไปสูปาชาไปสูเมรุ เราดูปาชาของเรากอน ดูตั้งแตขาง
นอกขางใน ดูเขาไปโดยละเอียดทั่วถึง

จิตจะมีความเพลิดเพลินใน “ธรรมวิจารณ” เมื่อเห็นของจริงของสกลกายนี้มาก
นอย แทนที่จะมีความอิดหนาระอาใจ มีความทอถอยออนแอ เศราหมองภายในจิตใจ 
หรืออับเฉาเศราใจเหมือนโลกที่สัมผัสและเปนกัน แตไมเปนเชนนั้น ยิ่งเปนความรื่นเริง
บันเทิงไปตามกระแสแหงการพิจารณา เพราะเปนสายที่จะนําใจออกจากทุกขโดยลําดับ 
เนื่องจากใจถูกกดถวงจากอุปาทานเครื่องจองจําของกิเลสมานาน พอมีทางออกไดจึง
กระหายวายแหวกเพื่อพนไป

ขณะพิจารณารางกาย จิตใจสงบเบาโดยลําดับ เพราะการพิจารณาก็ด ีการรูเห็น
ก็ดี เปนไปเพื่อความเบื่อหนายคลายความกําหนัดยินด ี และปลอยวางภาระหนักคือ 
“ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา” “พรอม” อุปาทานในจติ ที่เคยคิดวาเปนเราเปนของเรา ทั้ง 
ๆ ที่กองทุกขเต็มอยูกับความยึดความถือนั้น

เมื่อไดหยั่งทราบดวยปญญาแลว ความยึดความถือจะทนอยูไมได ยอมถอยและ
สลัดตัวออกตามกําลังสติปญญา จนสลัดออกไดโดยสิ้นเชิง

การพิจารณา “ขันธหา” มีรูปเปนตน อันไดแกรางกาย และเวทนา คือความสุข 
ความทุกข และเฉย ๆ ไมสุขไมทุกข โดยยึดเอาทุกขซึ่งเปนเรื่องสําคัญขึ้นมาพิจารณา 
ใหเห็นทั้งทางที่อาศัยกายเกิดขึ้น ระหวางกายกับทุกขเวทนากระทบกันหรือรบกัน ที่พูด
วา “รบกัน” ตอสูกันก็ได เพราะความชอกช้ํายอมเขามาสูจิต ซึ่งเปนสถานที่ตั้ง“ชัย
สมรภูม”ิ ของกายกับทกุขเวทนา และสติปญญาสูรบกัน

สวนกายกับทุกขเวทนาเขาไมทราบความหมายใดๆ มีจิตเทานั้นเปนผูรับความ
หมาย ถาปญญาไมสามารถตานทานหรือปดกั้นไวได จิตใจจะมีความชอกช้ํามากทีเดียว

แตเมื่อพิจารณากายและพิจารณาทุกขเวทนา ใหเห็นชัดเจนตามความจริงของ
กาย ของเวทนาแลว แทนที่จิตจะบอบช้ํา เลยกลายเปนจิตที่ผองใสและอาจหาญขึ้นมา 
ไมสะทกสะทานตอทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมากนอยในเวลานั้น ทั้งสามารถกําหนดดู
ทุกขเวทนาไดอยางอาจหาญ นั่น !

การพิจารณาเพียงสองอยางนี้ คือกาย กับทุกขเวทนา ก็พอแกการพิจารณาอยู
แลว เพราะเปนสิ่งเกี่ยวโยงกันในระหวางขันธทั้งหากับจิตผูรับผิดชอบในขันธ แตเมื่อ
จิตสัมผัสในขันธใดมาก จะพิจารณาขันธนั้นเพื่อเชื่อมโยงกันก็ชอบธรรม
 “สัญญา” เปน ความจดจํา สําคัญม่ันหมาย มีความละเอียด หลอกใหคนลุมหลง
ตามไดอยางงายดาย ไมตองทองคาถากลอมก็หลับได “สังขาร” คือ ความคิด ความปรุง 
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ชั่วขณะๆ แตสิ่งที่ปรากฏอยางเดนชัดก็คือ รูป ไดแกสกลกายของเรา กับเวทนาทั้งสาม
ที่แสดงตัวอยูเสมอๆ ภายในกายในใจ อธิบายเพียงเทานี้ก็พอจะเขาใจได เมื่อเขาใจ
สองอยางนี้แลว เรื่องสัญญา คือความสําคัญมั่นหมาย เรื่องกาย เรื่องเวทนา ก็ทราบกัน
ชัดเจนดวยปญญาเหมือนกัน และเขาใจในระยะเดียวกัน

ยิ่งเปนวาระสําคัญ คือถึงขณะจะเปนจะตายจริงๆ แลว นักปฏิบัติจะถอยไปไม
ได ถอยก็แพน่ี เราไมตองการความแพ ทุกขเวทนาจะมีมากมายเพียงไร จะตองตอสูให
เขาใจเรื่องทุกขเวทนาดวยปญญา ไมมีคําวา “ทอถอย”

จงพิจารณาใหเขาใจเรื่องกายเรื่องเวทนา ที่กําลังพัวพันกันอยูในขณะนั้นเรียกวา 
“พัวพันกัน” บาง “กําลังชุลมุนวุนวายกันอยูในขณะนั้น” บาง ถาสติปญญาไมมีเพียงพอ
ในการตอสูก็จะเหมาเอาวา “เราทั้งคนนี้แหละเปนทุกข” เราทั้งคนนี้แหละจะตาย แตเรา
ก็ไมอยากตายไมอยากทุกข อันนี้แลคือการสั่งสมทุกขขึ้นทับถมตนเองโดยเราไมรูตัว จึง
ควรระวังใหมาก เดี๋ยวจะเปนการยื่นดามดาบใหกิเลสความสําคัญนั้นๆ ฟนเอา ฟนเอา
ลมทั้งหงายไมเปนทา นาสังเวชและเสียดายนักปฏิบัต ิ เสียเลหกลใหกิเลสบนเวท ี ตาย
ไปทั้งคน

แตถาพิจารณาตามหลักธรรม คือความจริงแลว เอา! ทุกขก็ทุกขซ ิ มีเทาไรจง
แสดงขึ้นมา ! เราเปนผูฟง “สัจธรรม” คือ “ทุกขสัจจะ” วา เกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นที่
ไหน คนดูตามเนื้อ ตามหนัง ตามเอ็น ตามกระดูก ที่วา “เปนทุกข, ๆ” ดูแลวมันก็ไม
เห็นมีอะไร สวนไหนก็สวนน้ันอยู ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน ไมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากหนังจากเอ็นจากกระดูก ไปเปนอยางอื่น มันเปนความจริงของมัน!

อยูเชนนั้น ทุกขแสดงขึ้นมาก็เปนความจริงของเขาอยูอยางนั้น ทุกขไมแสดงขึ้นมาก็เปน
อยูอยางนั้น นี่แลคือการพิจารณาดวยปญญา

เอา! จิตไมตาย ทุกขเวทนาเปนสิ่งที่เกิดไดดับได จิตดับไมได จิตจึงทนตอการ
พิสูจน ทนตอความรูที่จะรูสิ่งตาง ๆ เพราะจิตไมฉิบหาย นั้นแลเราจึงมีทางพิจารณา
ดวยปญญาอยางเต็มที่ ไมอัดไมอั้น ไมมีอะไรมาบังคับกีดขวางได ใชปญญาย้ําลงไปวา
“เอา ตายก็ตาย แตกก็แตก ผูไมแตกมีอยู เราจะทราบถึงความแตกดับของเวทนาวาดับ
ไปเมื่อไร ใหทราบ กายจะแตกใหทราบ ไมมีการทอถอย จะแตกก็แตกไป อยา
ปรารถนาอยาอยากใหทุกข และสิ่งไมตองการดับไปดวยความปรารถนา ดวยความ
อยาก นั่นเปนตัณหา นั่นคือคมดาบของกิเลสเงือดเงื้อไว อยาถลําเขาไป จงสูความจริง
ดวยปญญา
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จงพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน จะแตกก็แตกไป จะสลายก็สลาย
ไป นี่ชื่อวาพิจารณาตามความเปนจริงแท จะสนุกเพลินในธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็น
ความจริงอยางเต็มสัดเต็มสวน แมที่สุดรางกายจะสลายลงไปเราก็เปน “สุคโต” หรือยัง
อยู ก็เปนสุขใจ องอาจกลาหาญ ไมมีความอับเฉาเศราหมองภายในใจเลย นี่เรียกวา 
“สุคโต” ดวยการพิจารณา เปนประการหนึ่ง

ประการสําคัญก็คือพิจารณาอยางนี้แล จนกระทั่งเขาใจจริง ๆ ในเรื่องขันธทั้งหา 
คือรูปขันธก็ใหเปนรูปขันธ เปนอยางอื่นไปไมได เวทนาขันธก็เปนเวทนา กองเวทนา 
หมวดของเวทนา จะเปนอยางอื่นไปไมได สัญญาก็เปนสัญญา สังขารก็เปนสังขาร 
วิญญาณก็เปนวิญญาณ แตละอยาง ๆ เปนอยางอื่นไปไมได จิตตองเปนจิต เปนอยาง
อื่นไปไมได ตางอันตางจริงอยานํามาคละเคลากัน พิจารณาแยกออกตามความจริงของ
สิ่งนั้นๆ ดวยสติปญญาอันทันสมัย ตางอันก็ตางจริงตามหลักธรรมชาต ิจิตก็จริง

ดวยอํานาจของปญญา พิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความเปนจริง รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จรงิ จริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู จริงทั้งเวลาสลายลงไป ก็สลายลงไป
ตามความจริงของเขา จิตก็จริงเต็มภูมิของจิต พอถึงขั้นนี้แลวจิตก็หมดความหวั่นไหว
ไมกระทบกระเทือนระหวางขันธกับจิต เพราะตางอันตางจริง

เรื่องความเปนความตายไมเห็นมีความหมายอะไรเลย! เปนความจริงแตละ
อยางๆ เชนเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่แปรสภาพลงไปนั้นแล ผูนี้คือผูกําชัยชนะไวไดอยาง
สมบูรณ จะไมเดือดรอนเวลาตาย จิตเปนธรรมดา…ธรรมดา เพราะไดพิจารณาถูกตาม
หลักธรรมชาติธรรมดาไมปนเกลียว ไมฝนกับหลักธรรมชาติหลักธรรมดา สติปญญา
เดินตามหลักธรรมชาติ เพราะธรรมทานสอนตามหลักธรรมชาติ ทานไมใหฝนความ
จริง เมื่อพิจารณาตามความจริง รูตามความจริงแลว จะไมมีอะไรฝนกันเลย ปลอยตาม
ความจริง ยอมจะหมดภาระการแบกหามไปเปนทอดๆ

เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย เมื่อยังมีชีวิตอยูก็รับผิดชอบกันไป หากชีวิตหาไมแลว
ก็ปลอยไปเสีย เพราะเปนบอความกังวลวุนวาย ไฟทั้งกองไดแกธาตุขันธนี้เอง และได
เรียนรูแลว
 “ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ภารหาโร จ ปุคฺคโล” ขันธทั้งหานี้แลเปนภาระอัน
หนักยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก เมื่อปลอยวางขันธทั้งหานี้ไดดวยปญญาอันชอบแลว ตัวเปนผู
ดับสนิทซึ่งทุกขทั้งปวง หาอะไรเกิดขึ้นไมไดภายในใจ ตั้งแตบัดนั้นไปนั่นแลทานเรียก
วา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” คือ สุขลวนๆ ไมไดสุขดวยเวทนา แตเปนสุขในหลักธรรมชาติ 
เปนสุขของจิตที่บริสุทธิ์ ไมใชสุขในสมมุติ เปนสุขในวิมุตติ จึง “ปรมํ สุขํ”
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น่ีคือสารคุณอันสูงสุดยอด จะเรียกวา “นิจฺจํ” หรือ “นิจธรรม” ธรรมเปนของ
เที่ยงก็ไมผิด เมื่อไมมีอะไรจะแยงภายในตัวแลว คนอื่นไมสําคัญ ขอใหเจาของรูตาม
ความเปนจริงเถิดหมดทางขัดแยงเจาของซึ่งเปนตัวสําคัญ เมื่อรูรอบเจาของนี้แลวก็
หมดปญหาไปในทันที

น่ีแหละ ที่กลาวเบื้องตนวา “สิ่งที่จีรังถาวรโลกตองการ” แลวสิ่งนี้ก็มีอยูในสิ่งที่
ไมถาวรดังกลาวแลวตะกี้นี้ คือ อมตํ ไดแกจิตที่ไมตายนี้

ตอนหน่ึง ไมตายแตหมุนเวียน เพราะอํานาจของกิเลสมันผลักไสใหไปสูภพ
ตางๆ เมื่อชําระกิเลสจนหมดโดยสิ้นเชิงแลวก็เปน “อมตํ” ไมตายแตไมหมุนเวียน เรา
จะเรียกวาธรรมชาตินี้เที่ยงหรือนิพพานเที่ยง กับอันนี้เที่ยงก็อันเดียวกัน! จีรังถาวรก็ได
แกอันน้ี เปนที่พึงใจก็ไดแกสิ่งนี้ หมดความหวาดความระแวงอะไรทั้งสิ้นก็คือธรรมชาติ
อันน้ี เพราะถอดถอนยาพิษอันเปนขาศึกออกจากตนแลวโดยสิ้นเชิง!

คําวา “ตัว” ในสมมุติที่ถูกปลอยวางโดยสิ้นเชิงนั้น เปนตัวของพิษของภัย ตัว
ของกิเลสตัณหาอาสวะ ตัวกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งตองเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมื่อ
ปลอยธรรมชาตินี้ไดโดยสิ้นเชิงแลว จึงไมมีอะไรจะพูดตอไปอีก ถึงเวลาก็ไปอยางสบาย
หายหวง เมื่อชีวิตยังอยูก็อยูไป กินไป หลับนอนไป เหมือนโลกทั่วๆ ไป เมือ่ถึงกาลจรงิ
แลวก็ไป ไมมีปญหาอะไรในความเปนอยูหรือความตายไป สําหรับผูที่สิ้นปญหาภายใน
จิตใจโดยสิ้นเชิงแลวเปนอยางนั้น

นี่แลคือสารคุณของมนุษยซึ่งไดจากศาสนธรรม สมกับนามที่วา “มนุษยเปนผูมี
ความเฉลียวฉลาด” นําศาสนธรรมซึ่งเปนของประเสริฐเลิศโลก มาเปนเครื่องยึดและ
เปนแนวทางดําเนิน หลบหลีกเลี่ยงทุกขทั้งหลายไปได จนทะลุปรุโปรงพนจากภัยโดย
ประการทั้งปวง ช่ือวา “มนุษยผูฉลาดแหลมคม” ตรงกับที่วา
 “สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ” ทําจิตใหผองใสจนกระทั่งบริสุทธิ์แลว 
นั้นแลชื่อวา “เปนผูทรงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวได” การทรงธรรมของพระพุทธเจา
ไดตองทรงไวที่จิตนี่แล ทั้งเปนมหาสมบัติตลอดอนันตกาล

การแสดงธรรม ก็เห็นวาสมควร
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘

หัดตาย

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๘๑

๓๘๑

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๓๐ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๑๘

หัดตาย

การปฏิบัตถิึงคราวเด็ดมันตองเด็ด ถึงคราวเฉียบขาดตองเฉียบขาด มันเปนไป
ตามจังหวะหรือตามเหตุการณที่เกี่ยวของกับจิตนี่เองแหละ ถึงคราวจะอนุโลมก็ตอง
อนุโลม ถึงคราวจะผอนสั้นผอนยาวไปตามเหตุตามกาลตามธาตุตามขันธก็ม ี ถึงคราว
หมุนติ้วไปตามอรรถตามธรรมโดยถายเดียวก็มี

เวลาจําเปน ใจซึ่งควรจะเด็ดเดี่ยวตองเด็ดเดี่ยวจนเห็นดําเห็นแดงกัน อะไรๆ 
จะสลายไปที่ไหนก็ไปเถอะ แตจิตกับธรรมจะสลายจากกันไมได การปฏิบัติเปนอยาง
นั้น เราจะเอาแบบเดียวมาใชนั้นไมได เพราะธรรมไมใชแบบเดียว กิเลสไมใชประเภท
เดียวแบบเดียว ประเภทที่ควรจะลงกันอยางหนักก็ม ี ประเภทที่ควรจะผอนผันสั้นยาว
ไปตามบางก็มีตามกาลตามสมัย หรือเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธกําลังวังชาของตัวก็ม ี
ถึงคราวจะทุมเทหมดไมมีอะไรเหลือเลยก็มี เมื่อถึงคราวเชนนั้นอะไรจะเหลืออยูไมได 
มันหากบอกในจิตเอง รูอยูกับจิตเอง “เอา ? ทุมลงไปใหหมด กําลังวังชามีเทาไรทุมลง
ไปใหหมดอยาสงวนไว กระทั่งจิตตัวคงทนไมแปรไมแตกสลายเหมือนสิ่งอื่นๆ ก็ไม
สงวนหวงแหนไวในขณะนั้น”

 “เอา ! จิตจะดับไปดวยการพิจารณาในสิ่งทั้งหลายที่เห็นวาดับไป ๆ ก็ใหรูวาจิต
นี้มันดับไป จะไมมีอะไรเหลือเปน “ความรู” อยูในรางกายเรานี้ ก็ใหรูดวยการปฏิบัติ
ธรรมนี้เทานั้น ไมมีสิ่งอื่นใดมาเปนแบบฉบับ”

ถึงคราวที่จิตมันจะลาง ลางโลกออกจากใจน่ีนะ โลกคือกิเลสน่ันแล จะรั้งรองอ
มืองอเทาอยูไมได ตองสูจนหัวใจขาดดิ้นไมมีคําวา “ถอย” สมมุติทั้งปวงที่มันแทรกอยู
ภายในจิตใจรวมเปนกองสูงเทาภูเขานี้ก็ตาม ตองสูจนตายหรือชนะแลวหลุดพนอยาง
เดียว! เพราะเปน “สงครามลางโลก” ถึงคราวที่จะลางใหหมด ตองสูตายขนาดนั้น ลาง
จนจิตไมมีอะไรเหลืออยูเลย 
 “เอา ใหมันหมดไปดวยกันเสีย กิเลสมันก็ดับไป ๆ จิตที่รูนี้จะดับไดดวยเพราะ
ถูกทําลายดวยสติปญญาก็ใหมันรูมันเห็นซ ิไมตองเสียดาย ! เพราะเราหาความจริง ใจ
จะดับลงไปดวยก็ใหรูวาเปนความจริงอันหนึ่ง” ถากิเลสดับไปใจก็ดับไปดวย ไมมีความ
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รูใดๆ เหลืออยู เหลือแตรางกายเปนหัวตอเพราะไมมีใจครอง ก็ใหมันรูกันในขณะ
ปฏิบัติน้ีแลดีกวากาลอ่ืนใด”

 “ที่พระพุทธเจาตรัสรูแลว ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทําไมยังเหลืออยูในโลก สาวก
อรหัตอรหันตทานบําเพ็ญไดบรรลุธรรม อะไรๆ ขึ้นชื่อวากิเลสดับสูญไปหมดภายในจิต
ใจ แตทําไมใจที่บริสุทธิ์จึงไมดับ แลวเหตุใดพวกเราถึงจะมาดับทั้งจิตดวยจนหาความ
บริสุทธิ์ไมเจอเลย! ถามันจะแหวกแนวจากหลักธรรมของพระพุทธเจาจริงๆ ก็ใหมันรู
ใหมันเห็น แตถาจะไมแหวก ลงถึงกิเลสดับหมดจริงๆ แลวจะไมแหวกแนว ยิ่งจะเห็น
ของจริงอันวิเศษไดอยางชัดเจน” อะไรจะหนักยิ่งกวาการสูรบกับกิเลส และอะไรจะทุกข
ยิ่งกวากิเลสทับจิต เปนไมมีในโลกนี!้

ความโกรธเปนกิเลสประเภทหนึ่ง ความโลภ ความหลง ก็เปนกิเลส แตละ
ประเภทลวนทับถมจิตใจเปนฟนเปนไฟเผาใจเราเรื่อยๆ มาไมมีเวลาสรางซา ไมมีอะไร
จะทุกข ย่ิงกวาน้ี การแกความโกรธดวยอุบายตางๆ แกความโลภ ความหลง ดวยอุบาย
ตางๆ ก็ตองไดทําหนักมือ ยอมเปนทุกขลําบากเพราะการกระทําเหมือนกัน กิเลสทบั
ถมเราใหเปนทุกขแตไมเกิดประโยชนอะไร เวลาเราสูกับกิเลสยอมเปนทุกข แตได
รับผลประโยชนตามกําลังของความเพียร คือกิเลสสลายตัวลงไปเปนลําดับ จนกิเลส
ไมมีเหลือเลย นั่นคือผลซึ่งเกิดจากการทําดวยความเปนทุกข การสูกับกิเลสดวยความ
เปนทุกข หรือเราเปนทุกขเพราะการสูกับกิเลส ผลปรากฏขึ้นมาเปนความสุขอยางไม
คาดไมฝน ตองเทียบเคียงเหตุผลอยางนั้น เพื่อหาทางรอดพนจากบวงแหงมารตัวมีเลห
เหลี่ยมรอยสันพันคม และทําสัตวใหลมจมอยูใตฝาเทาของมันอยางเกลื่อนกลนลนโลก
เรื่อยมา ยากจะมีผูเล็ดลอดไปได

ปกติจิตใจเสาะแสวงหาเหตุกอกวนตนอยูเสมอไมวาจิตของใคร เรื่องของกิเลส
เคยเปนอยางนั้นเรื่อยมา ไมเคยเปลี่ยนแปลงแผนการมาทางดีตอมนุษยและสัตวทั่ว
โลกเลย

เรื่องของสติปญญาก็ตองตามสอดสอง อันไหนที่เห็นวาเปนภัยตองไดระงับและ
ตองฝนกัน ถาไมฝนไมเรียกวา “ตอสูเพื่อปองกันตัว” หรือเอาตัวรอดเพื่อแกความทุกข
ที่กิเลสเปนตนเหตุสรางขึ้นนั้นออกจากใจ แมลําบากก็ตองสู ขืนคิดไปมากพูดบนไป
มากก็ยิ่งปลอยไฟใหเผาเรามากขึ้นในดวงใจ หาความสุขไมไดเลย

อุบายวิธีแกเจาของแกอยางนี ้ปกติของจิตถาเราเสริมเทาไร คลอยไปตามเทา
ไร มันยิ่งจะปรุงแตเรื่องที่จะเกิดความเดือดรอนวุนวายแกตนเรื่อยๆ นั่งอยูก็เปนทุกข 
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นอนอยูก็เปนทุกข อยูที่ไหนก็มีแตกองทุกขหาความสุขไมได จิตเปนไฟทั้งกองจาก
ความคิดปรุงตางๆ เพราะฉะนั้นการแกจึงแกลงที่จิตนี้

การระงับ การแกกิเลสตางๆ ดวยอุบายปญญา ถึงจะหนักบางเบาบางทุกขบาง
ลําบากบางยังพอสู เพื่อจิตไดพนจากภัยคือความทุกขความเดือดรอนจากกิเลสกอไฟ
เผาดวยความคิดปรุงและความสําคัญม่ันหมายตางๆ เราตองยอมรับความทุกขที่จะ
เกิดขึ้นจากการตอสูนั้นๆ จะช่ือวา “เปนผูรักตน” ไมปลอยอะไรใหเขามาเผาลน ราวกับ
ใจไมมีเจาของรับผิดชอบ ที่ปลอยใจใหเรารอนหากําหนดกฎเกณฑไมไดวันยังค่ําคืนยัง
รุง แลวแตจะเปนอยางไรตามบุญตามกรรมนั้น มันก็เจอแตเรื่อง “ตามบุญตามกรรม”

เรื่องยถากรรมไปเรื่อย ๆ หาสาระภายในใจเลยไมมี สุดทายก็หาความหมายในตัวไม
มี!

การแกตัวเองนั้นเพื่อหาสารคุณ เพื่อหาความจริง เพื่อพบความมุงหมายอัน
สําคัญภายในใจ เพราะเราทั้งคนมีความหมายเต็มตัว จะปลอยใหสิ่งที่จะมาทําลาย
ความหมายมาทําลายสารคุณภายในจติใจ โดยไมมีการตานทานไมมีการแก ไมมีการตอ
สูกันเลยนั้นไมสมควรอยางยิ่ง ถาเราแพวันนี้วันหลังเราก็แพอีก เพราะเราไมสูศัตรูนั้น 
ถาเราไมสูแลวเขาไมถอยเปนอันขาด เพราะไดทาไดทีแลว ยิ่งจะเหยียบย่ําทําลายหนัก
มือเขาไปโดยลําดับ

ถาเรามีทางตอสูมีทางแกกันบาง ส่ิงน้ันก็เบาลง อะไรที่เกิดขึ้นคิดขึ้น เห็นวาเปน
ของไมดีรีบแกมันไมนอนใจ สิ่งนั้นก็ไมมีทางกําเริบตอไป เพราะมีสิ่งระงับมีสิ่งดับกัน
อยูเสมอ

ภัยของจิตใจก็คือกิเลสนั้นแล ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรัก ความ
ชัง นั้นเปนภัย เราใหรูมันเราแกมัน แมจะยังพนไปไมไดก็ตาม การมีสิ่งแกกันนั้นก็พอสู
กันไปได ถามีแตพิษอยางเดียวไมมียาแกเลยนั้นมันก็แย การสั่งสมแตพิษภัยขึ้นภายใน
จิต อุบายแกไขไมมีเลยมันแยจริงๆ แมจะบนตําหนิตนมากนอยก็ไมเกิดประโยชน มัน
ตองแก!

เราเปนคนทั้งคน จิตทั้งดวงมีสาระเต็มดวง จะปลอยใหกิเลสเหยียบย่ําทําลาย
โดยไมมีการแกไขการตอสูกันเลยนั้น ไมสมควรกับเราซึ่งเปนเจาของจิตใจ ตองคิด
อยางนี้เสมอ และเรงเครื่องเขาเผชิญหนาทาทายกับกิเลสทุกประเภทวา “มาเถิด กิเลส
ตัวใดที่ยังไมเคยตาย จะไดทราบความตายเสียในวันนี้เดี๋ยวนี้ เรากําลังรอเขียนใบตาย
ใหอยูแลวเวลานี้ กิเลสตัวใดไมเคยมีใบตายติดมือ ใหโผลตัวออกมารับมือกับเรา” น่ี 
วิธีปลุกใจใหมีความอาจหาญชาญชัย เพราะใจไมผิดอะไรกับชางมาตัวพาเขาสูสงคราม
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ในครั้งกอนๆ โนน พอไดรับการปลุกใจจากเจาของผูฉลาดเทานั้น ชาง มาจะเกิดความ
ฮึกเหิมผาดโผนโลดเตนขึ้นทันที แลวพาเจาของวิ่งเขาสูแนวรบไมกลัวตาย

แตการฝกจิตนี่สําคัญมาก เพราะจิตเราไมเคยฝก เคยแตปลอยไปตาม
ยถากรรมตั้งแตไหนแตไรมา หรือตั้งแตวันเกิด จะมาหักหามเอาใหไดอยางใจในวัน
หนึ่งขณะเดียวนั้นมันเปนไปไมได การเร่ิมฝกก็คือเร่ิมหักหามจิตใจ ไดบางเสียบาง 
เพราะถือวาเปนขั้นเริ่มแรก ที่เรายังไมสามารถอนุโลมปลอยไปกอนก็ม ีเมื่อมันหนักเขา
จริงๆ เราก็ตองอนุโลมไปกอน แตหาทางแกไขหักหามมันอยูเสมอภายในใจเพราะ
กําลังเรายังไมพอ ถาไมปลอยบางจะไปสูเขาไดอยางไร ก็ตองยอมปลอยไปกอน โดยทํา
ความเขาใจไว แลวคอยขยับความเพียรเขาไปเรื่อยๆ เรงไปเรื่อยๆ ดวยวิธีการตางๆ

เอา ทุกขบางทนเอาบางจะเปนไรไป เพราะเราเคยทน ทําไมโลกนี้เกิดขึ้นมาใคร
ก็ไมเคยคิดทนเรื่องทุกข แตมันจําเปน เขาทนไดเราก็ทนได แตเวลาเราจะทนบางเกี่ยว
กับการฝกจิตที่ไดรับความทุกขตางๆ นั้นทําไมจะทนไมได สิ่งที่ควรทนและพอจะทนได
เราก็ตองทน โลกน้ีไมใชโลกสุขลวนๆ มันมีทุกขเจือปนอยูดวยกันทุกคนและไมวางาน
ใด มันมีทุกขเจือปนอยูดวยกันทั้งนั้น ขึ้นชื่อวาการทํางานแลว งานทางโลกก็ตองมีทุกข
เพราะการทํางาน งานทางธรรมก็ตองมีทุกขเพราะการทํางาน ใหอยูเฉยๆ จะไมใหมี
ทุกข ทั้งๆที่เราตองทํางานอยูมันเปนไปไมได ตองมีทุกข เราก็ยอมรับเพราะการทํางาน 
แตทุกขเพราะการทํางานทางดานกุศลนี้มันเกิดผล ไมใชเปนทุกขเฉยๆ โรคเกิดขึ้นภาย
ในกายเรา เปนความทุกขความลําบากและไมเกิดผลดีอะไร เรายังตองอดทนตอมัน ถา
เราไมพิจารณาใหเกิดผลดี ถาเราพิจารณาใหเกิดผลดวยอุบายวิธีตางๆ ของสติปญญา 
ทุกขก็เปนเครื่องหนุนปญญาใหแหลมคมได และเกิดผลเปนความสงบ เปนความรูเทา
ทันกัน ปลอยความกังวลได เพราะทราบความจริงดวยการพิจารณา นี่ก็เปนผลด ีจะทํา
ใหเกิดผลดีผลชั่วมันเกิดไดทั้งนั้น

ที่วาจะทําอะไรลงไปก็กลัวจะลําบาก กลัวจะทุกข หาแตเรื่องยุงเหยิงวุนวายใสตัว
น้ี มันเคยมีเคยเปนมาแลว ขออยาใหมันมารบกวนเรามากมายนักเลย ไมวาอะไรถา
เปนของดีแลว มักจะมีอะไรมาตานทานมาขัดขวางไมอยากจะใหทํา น่ีคืออุบายของ
กิเลสที่เคยอยูเหนือหัวใจเรามานาน จงทราบไวเสียบางวานี้คือเรื่องของฝายต่ํามา
เหยียบย่ําทําลายเรา และอยูเหนือจิตใจเราตอไปไมยอมลง ควรจะผลักมันออกไปก็ให
ผลักไปบาง ควรจะตอสูดวยวิธีใดก็ตอสูบาง หรือจะตอสูจนเวทีพังกิเลสพังก็จะเปนไร
ไป ขอแตอยาใหเราพังก็แลวกัน คําวา “เราพัง” นี้ไมอยากไดยินเลย

เอา แพบางชนะบางไมเปนไร! ยังมีการตอสู แสดงวายังไมตายใจกับเขาทีเดียว 
ตองฝนกันบางอยางนี ้ ฝนไปฝนมาความฝนก็คอยมี “วันเคยชิน” ขึ้นมา อุบายที่จะ
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สนับสนุนการฝนก็มีขึ้นมา ตอไปก็ทันกันไปเอง อยาลืมคําวา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ”ที่
เคยแสดงแลววาพระองคเปนนักรบ นักปราบขาศึกองคเอก จงยึดทานเปนขวัญใจเวลา
เขาสูแนวรบหรือเวลาปกต ิไมมีอะไรขวาง นอกจากเปนสิริมงคลอยางเดียว

พระพุทธเจาไมเปนผูลางมือคอยเปบ ทานถึงขั้นสลบไสลนั้นนะ! คนไมทุกขมาก
จะสลบไสลหรือ ทานมีความลําบากลําบนแคไหน การทํางานเปนอยางน้ัน เปนคติตัว
อยางไดทุกพระอาการที่แสดงออกมา เราในฐานะพุทธบริษัทไมไดเหมือนพระพุทธเจา
ทุกกระเบียดนิ้วก็ตาม ไดแบบศิษยมีครูก็ยังดี ถือทานเปนคติตัวอยางทั้งการบําเพ็ญทั้ง
การยึดถือ ฝากเปนฝากตายในองค “พุทธะ” หรือพระพุทธเจาผูบริสุทธิ์ ไมใชเอากิเลส
เปนครูทาเดียว จะทําความเพียรเมื่อไรทาใด ถูกแตทากิเลสดัดเอา ๆ ฟงเสียงแพวา 
“ยอมแลว ๆ” กระเทือนไปทั่วจักรวาล เสียงชางสารก็ไมดังเทาเสียงนักรบยอมแพกิเลส 
นี่มันนาโมโหจะตายไป!

คนเราถาเห็นกิเลสเปนภัยบางแลว ผูนั้นยังมีทางจะแกไขและผานพนไปได ถา
เห็นกิเลสกับเราเปนอันเดียวกัน หรือเห็นวาไมเปนเรื่องของกิเลส แตเปนเรื่องของเรา
หมด ก็หาทางแกกันไมได เพราะจะกระเทือนคําวา “เรา” ดีไมดีถูกกลอมใหหลับสนิท
ไมมีวันรูสึกตัวไดเลย แบบนี้คือแบบ “จม”

ถาสิ่งที่เปนขาศึกตอเรา สิ่งที่ใหความทุกขความลําบากแกเรานั้น เราเห็นวาเปน
กิเลส เรากับกิเลสก็ถือวาเปนขาศึกกันและตองตอสูกัน ถามีการตอสูกันก็แสดงวาเปน
คนละคน ไมใชเปนอันเดียวกันเสียจนหมดเนื้อหมดตัว ยังพอมีสติบาง ความเปนผูมี
สติบางนี้แหละ เปนเหตุใหตอสูความคิดในแงตางๆ ท่ีเห็นวาไมเปนประโยชนหรือ
เปนโทษแกเรา พยายามฝาฝนและแกไขดวยปญญาจนเรื่องนั้นผานไป และพยายาม
แกไขใหผานไปดวยอุบายสติปญญาเรื่อยๆ ตอไปใจก็ราบรื่นไมฝนมากเหมือนขั้นเริ่ม
แรกฝก แมทุกขก็ยอมรับ การทํางานตองทุกข ทุกขเพราะผลอันดีไมเปนไร ขณะที่เราสู 
สูไดขนาดไหนก็สูกันไป ทํากันไป ฝาฝนกันไปดวยความเห็นทุกข นี่เปนทางเดินของนัก
ปราชญทานเคยตะเกียกตะกายมาแลว กอนที่ทานจะหลุดพนลวนแตตะเกียกตะกายมา
ดวยกันทั้งนั้น จะมาลางมือเปบเอาเฉพาะเราคนเดียวซึ่งเปนลูกศิษยของตถาคต แต
กลับแหวกแนวยิ่งกวาครูมีอยางหรือ ! 

ครูมีความทุกข ลูกศิษยก็ตองมีความทุกขบาง เพราะเดินตามครู รองรอยทาน
เดินอยางนั้น เราจะหนีจากรองรอยทานไปไหน ก็ตองยอมรับทุกขซึ่งเกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ของตนโดยชอบธรรม ทุกขเพราะการบําเพ็ญไมสําคัญเทาใดนัก แตทุกขเวลาจะ
ตายนี่ซิใครจะชวยเราได ! ทุกขเวลาทํางาน ถามันทุกขมากๆ เรายังพักผอนการงานได 
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ทุกขก็ระงับไป ถาจะสูไมไหวเพราะความทุกขนี้หนักมากเกินไป เราผอนงานลงบาง
ความทุกขก็ผอนลง เราหยุดงานความทุกขก็ดับไป เชน เรานั่งภาวนานานมันเปนทุกข
มาก เราหยุดเสียกอนพักนี้ทุกขก็ดับไป ก็พอระงับกันไปได

แตทุกขเวลาจะตายนั้นนะมันระงบัไมได! นอนอยูมันก็ทุกข ทุกขหมดทั้งตัวใน
ขณะนอน ลุกขึ้นนั่งมันจะหายไหม ก็ไมหาย เดินจะหายไหม ก็ไมหาย อาการใดก็ไม
หายทั้งนั้น อิริยาบถทั้งสี่เอามาตอสู หรือเอามาใชกับความทุกขในขณะที่จะตายนั้น ไม
ไดผลทั้งนั้น เราเอาอันนี้มาเทียบบางซ ิ เวลาน่ังนานยืนนานเดินนาน หรือตอสูกับ
เวทนาขณะที่มันเจ็บมากปวดมากขึ้นตอนที่เรานั่งภาวนานาน ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่เราพิจารณานี้จะเกิดขึ้นมากนอย ถาสูไมไหวเราถอยได น่ีอันหน่ึงเปนขอลด
หยอนผอนผันไปตามความจําเปน แตอยาถือเปนความจําเปนจนกิเลสไดใจ ถึงกับน่ัง
ภาวนาไมได เดินจงกรมไมได ใหทาน รักษาศีล ไมได ตองมีทาตอสูอยูเสมอ

ในขณะที่เราจะตาย ทุกขเวทนามันเผาเราหมดทั้งตัวเพราะถอยไมได ถอยไป
อิริยาบถใดก็เปนไฟไปดวยกัน ทุกขอันไหนจะมีน้ําหนักมากกวากัน เอาสองขอนี้มา
เทียบกันดู กอนตายเรายังตองทนทุกขอยู ขนาดที่สูไมไหวยังตองทนจนกระทั่งตาย การ
ภาวนานานบางน้ียังพอสูไหวน่ี พอถอยได ทําไมเราจะทําไมได คิดดูเรามาเทียบกันดู 
ความขยัน ความบึกบึน ความมีแกใจ ความอาจหาญยอมเกิดขึ้นไดดวยอุบายปญญาแง
หนึ่ง เวลาจิตมันถอยมันทอตองเอาอุบายปญญานี้มาใช เพื่อเปนกําลังใจหนุนขึ้นมาให
เกิดความกลาหาญไมสะทกสะทาน ตอสูกันไดชัยชนะไปโดยลําดับๆ ในขณะนั้นก็มีดวย

อุบายปญญา คิดดูใหด ี ใหทันกลมายาของกิเลส เวลาจะตายมันเปนอยาง
นั้นดวยกันทุกคนไมมีใครมีขอยกเวน !

อิริยาบถทั้งสี่ จะเอาไปใชประโยชนในการผอนคลายทุกขเวทนาซึ่งแสดงขึ้นใน
เวลาจะตายนั้นไมไดผลเลย มีแตจะ “แตก” ทาเดียว มีแตทุกขทาเดียว กระทัง่แตกไป 
ขณะที่เราจะสูกับทุกขเพื่อการทําความดี ทําไมจะสูกันไมได ก็มันยังไมแตกนี่ มันทุกข
ขึ้นมาจริงๆ เราถอยได นี่ก็ยังพอฟดพอเหวี่ยงกันไปดวยอุบายปญญา เวลาจะเอาจริง 
“เอา ขณะที่มันจะตาย อะไรจะตายก็ตายไปเถอะ เรื่องสติปญญาถึงขั้นแหลมคมเต็มที่
แลวภายในใจ จะรักษาดวงใจนี้ไดอยางสมบูรณ ไมมีทุกขเวทนาตัวใดที่จะเขามา
เหยียบย่ําทําลายจิตใจนี้ใหเสียไปได นี่เรียกวา “แนใจเต็มที่ !”

ทุกขเกิดขึ้น ทุกขนั้นก็ดับไป ไมมีอะไรดับ นอกจากทุกขที่เกิดขึ้นแลวดับไป
เทานั้น มีทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนภายในกาย มีกายที่เปนตัวเกิดนี้เทานั้นเปนทุกข เปนผู
จะดับจะสลาย ไมมีอันใดดับอันใดสลาย นอกจากส่ิงน้ี สิ่งที่ผสมกันนี้สลายเทานั้น
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สวนจิตไมมีอะไรผสม นอกจากกิเลสเทาน้ันที่มาผสมจิต กิเลสเปนส่ิงท่ีดับไป
ได แตจิตลวนๆ ดับไมได ไมมีดับ จิตจะดับไปไหน อะไรจะสลายก็สลายไปจะเสียดาย
มันทําไม ความเสียดายเปนความเย่ือใย เปนเร่ืองกดถวงจิตใจ ความเสียดายนั้นคือ
ความฝนคติธรรมดาแหงหลักธรรมท่ีทานสอนไว และเปนขาศึกและผูอาลัยเสียดายอีก
ดวย

เอา ทุกขเกิดขึ้นมากนอยก็เปนเรื่องของทุกข ทุกขจะดับไปก็เปนเรื่องของทุกข 
เราเปนผูรู รูทั้งที่ทุกขเกิดขึ้น ทั้งทุกขตั้งอยู ทั้งทุกขดับไป ธรรมชาติน้ีเปน “ผูรู” ไมใช
ผูเกิดผูดับ จะกลัวความเกิดความดับ กลัวความลมความจมในจิตอยางไรกัน มันจะลม
จมไปไหน พิจารณาอยางนี้เพื่อจะฟนฟูจิตใจขึ้นมาจากตมจากโคลน เพื่อใหใจไดเห็น
ชัดรูชัดตามความจริง จิตใจจะลมจมไปไหนถึงกลัวนักหนาในขณะจะตาย มันหลอกกัน
เฉยๆ น่ี! ตามความเขาใจของทานของเรา ถาพูดถึงวาหลอกกันนะ แตไมมีใครจะมี
เจตนาหลอกใครแหละ ตายๆๆนี่นะ

โลกเขาสมมุติกันมาอยางน้ันนับกัปกัลปไมไดแลว เมื่อพิจารณาเขาถึงความ
จริงแลว “โอ น่ีมันหลอกกัน” ความจริงไมมีอะไรตาย! ธาตุส่ี ดิน น้ํา ลม ไฟ สลายลง
ไปแลวก็ไปอยูตามธาตุเดิมของเขา จิตที่กลัวตายนี้ยิ่งเดน มันไมไดตายนี่ เห็นชัดๆ
อยางนี้ อะไรเปนสาเหตุใหจิตตายไมมี เห็นชัดๆ อยูวาไมมี ใจยิ่งเดน ผูที่รูที่พิจารณา
สิ่งทั้งหลายนั้นยิ่งเดน

เราไมหวงอะไร จะไปก็ไปเมื่อถึงคราวแลว ผูที่รูก็รูตามเหตุตามผล ไมถอยใน
เรื่องรู ผูที่สลายก็สลายไป ไมอาลัยไมเสียดาย ไมหวง หวงทําไม? มันหนัก ยึดไวทําไม?

สิ่งเหลานี้เปนของหนักมาก
การรูตามเปนจริง ปลอยวางตามสภาพของมัน นั่นแลคือความจริง ไมกังวล ถึง

อยูไปอีกมันก็จะตายอยางนี้ อยูเพื่อตาย! อยูเพื่อแตก! เวลานี้ พิจารณาใหเห็นความ
แตกดับเสียกอนตั้งแตยังไมแตก นี่เปนสิ่งที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับผูมีปญญา นี่ขั้น
สําคัญ ! 

ผูพิจารณาเชนนี้จะเปนผูไมหวั่นไหว เห็นชัดตามเปนจริง ที่ชื่อวา “เวทนา”นั้น 
มันเปนอะไร มันก็เวทนาน่ันแล มันเปนเราเมื่อไร มันเกิดขึ้นมันดับไป เราทําไมจะเกิด
ขึ้นดับไปอยูวันยังค่ําคืนยังรุงเชนนั้น ถาเวทนาเปนเรา ถาเวทนาเปนเราแลว เอาท่ีไหน
เปนที่แนใจวา “เปนเรา” หรือสาระอะไรวาเปนเราได ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็วาเราเกิดขึ้น 
ทุกขเวทนาดับไปก็วาเราดับไป มีแตเราเกิดเราดับอยูวันยังค่ําคืนยังรุงหาความแนนอน
ที่ไหนได! ถาเราจะไปเอาเรากับทุกขเวทนามาบวกกันมันไมไดเร่ือง เหลวไหลทั้งนั้น 
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เพราะฉะนั้นเพื่อความจริง เพื่อความไมเหลวไหลตองใหทราบ ทุกขมันเกิดขึ้นมากนอย 
ตองใหทราบวาทุกขเกิดขึ้นคือเรื่องของทุกข มันตั้งอยูก็คือเรื่องของทุกข มันดับไปก็คือ
เรื่องของทุกข เราผูรูทั้งทุกขที่เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปเปนเรื่องของเรา เปนเร่ืองของ
ความรูนี่!

“สัญญา” จําไดแลวมันดับ เราเห็นไหม มันเกิดมันดับอยูอยางนั้น เปน “เรา”ได
อยางไร เอาความแนนอนกับมันไดทีไ่หน ทานจึงวา “สฺญา อนิจฺจา สฺญา อนตฺตา”

“สังขาร” ปรุงดีปรุงชั่ว ปรุงเทาไรมันก็ดับไปพรอมกันทั้งนั้น ถาเราจะเอา“เรา”
เขาไปสูสังขาร มันเกิดดับวันยังค่ํา หาความสุขไมไดเลย

“วิญญาณ” มันกระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบเมื่อไรมันรู ๆ รูแลว
ดับไปพรอมๆ กัน ทั้งขณะที่เกิดที่ดับมันขึ้นในขณะเดียวกัน เราจะเกิดดับ ๆ เกิดดับ
อยูอยางนั้น หาความแนนอนเที่ยงตรงไดอยางไร

เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้จึงเปนอาการอันหนึ่ง ๆ เทานั้น ผูที่รูสิ่งทั้งหลายเหลา
น้ีแลคือใจ ความรูเปนสิ่งที่แนนอน เปนสิ่งที่ตายตัว ขอใหรูสิ่งภายนอกอันจอมปลอม
ทั้งหลายนี้ วาเปนสภาพอันหนึ่งๆ เทานั้น จิตนี้จะตั้งตัวไดอยางตรงแนวไมหวั่นไหว
จะเกิดขึ้นก็ไมหวั่นไหว จะไมเกิดขึ้นก็ไมหวั่นไหว จะดับไปก็ไมมีอะไรหวั่นไหว เพราะ
จิตรูเรื่องทุกสิ่งทุกอยางบรรดาอาการที่อาศัยกันอยู และรูทั้งตัวจริงคือธรรมชาติ
ของจิตแทวาเปนตัวของตัวแท ดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยปญญาซักฟอกดวยดีแลว ผูนี้
เปนผูแนนอน นี่แหละทานผูแนนอน คือทานผูรูธรรมชาติที่แนนอน และรูถึงสิ่งที่เกี่ยว
ของทั้งหลายตามความเปนจริง ปลอยวาง สลัดปดทิ้งออกตามสวนของมัน สวนไหนท่ี
จริงใหอยูตามธรรมชาติแหงความจริงของตน เชน จิต เปนตน

นี่หลักความจริง หรือหลักวิชาที่เรียนมาเพื่อปองกันตัว เพื่อรักษาตัว เพื่อความ
พนภัย เปลื้องทุกขทั้งหลายออกจากตัว นี่คือหลักวิชาแท เรียนธรรมเรียนอยางนี้เรียน
เรื่องของตัวเอง เรียนเรื่อง “ความรู” ความคิดตางๆ เรียนเรื่องกาย เรื่องเวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อันเปน “อาการ ๕ อยาง” น้ี ซึ่งเปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับใจ ถึงกับเหมา
วา นี่เปนตนเปนของตน ใหรูตามความเปนจริงของมันทุกอาการ แลวปลอยวางไวตาม
สภาพแหงอาการของมัน

น่ี เรียกวา “เรียน” เรียกวา “ปฏิบัติ” เรียกวา “รู” รูก็ละก็ถอน!

ถารูจริงแลวตองละตองถอน เมื่อละถอนแลว ความหนักซึ่งเคยกดถวงจิตใจที่
เนื่องมาจาก “อุปทาน” ก็หมดไป ๆ เรียกวา “จิตพนจากโทษ” คือความจองจําจากความ
สําคัญมั่นหมายที่เปนเหตุใหจองจํา พนอยางนี้แลที่วา “จิตหลุดพน” ไมไดเหาะเหิน
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เดินฟาขึ้นไปที่ไหน พนตรงที่มันของนั่นแหละ ที่มันถูกจองจํานั่นแหละ ไมไดพนที่
ไหน รูที่มันหลงนี่แหละ สวางที่มันมืดนั่นเอง นี่จิตสวาง คือสวางที่ตรงมืดๆ มืดมน
อนธการ มืดอยูภายในตัวเอง

ทีนี้เวลาพิจารณาปฏิบัติไป สติปญญาเกิดขึ้น ๆ สองแสงสวางใหเห็นความจริง
ในสิ่งที่เกี่ยวของกับตน ทราบวาเปนเพียงสิ่งที่เกี่ยวของ สลัดออกไดโดยลําดับๆ เมื่อ
ความสวางรอบตัวก็ปลอยไดหมด

“ธมฺโม ปทีโป” จะหมายถึงอะไร ถาไมหมายถึง “จิต” ดวงที่สวางรอบตัวไมมี
อะไรเจือปนเลยจะหมายถึงอะไร! นี่เรียกวา “ธรรมแท” ธรรมแทที่เปนสมบัติของเรา
หมายถึงธรรมนี ้ ที่เปนสมบัติของเราแท ที่เปนสมบัติของพระพุทธเจาก็ที่ประทานไว
เปนตํารับตํารา!

เราเรียนเทาไรก็มีแตความจํา ไมใชเปนตัวของตัวแท เอาความจําน้ันเขามา
ปฏิบัติใหเปนความจริง จนปรากฏข้ึนเปน “ธมฺโม ปทีโป” เฉพาะภายในใจเรานี้เปน
สมบัติของเราแท น้ีแลคือ “ธรรมสมบัต”ิ ของผูปฏิบัติ

พระพุทธเจามีพระประสงคอยางนี้ที่ประทานศาสนาไว ใหรูจริงเห็นจริงตามนี้
“สนฺทิฏฐิโก” ไมทรงผูกขาด ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง “ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ”

ทานผูรูทั้งหลายจะพึงรูเฉพาะตน คือหมายถึงรูอยางนี้” นี่เปนผลของการปฏิบัติธรรม 
เมื่อไดผลเต็มที่แลว อยูไหนก็อยูเถอะ แสนสบาย หมดกังวล โลกจะมีมากมีนอยเพียง
ใดมีความวุนวายขนาดไหน ผูนี้ไมวุน เพราะผูนี้ไมเปนโลก ผูนี้ไมหลง

เรื่องโลกมันกวางขวางมาก ไกลจากตัวของเราออกไป เฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของ
อยูทั้งวันทั้งคืน ก็คือ “ขันธหา” กับ “จิต” น่ีแหละ มันเกี่ยวของกันจนจะแยกกันไมออก 
แตนี้เรายังสามารถแยกออกได ทําไมเราจะไปหลงวาเปน “โลก” ดวยกัน

นี่แหละการปฏิบัต ิ ผลเปนอยางนี้ เปนอยางนี้แนนอนไมเปนอื่น ขอใหผลิตขึ้น
มาพิจารณาขึ้นมา ปญญาหุงตมกินไมได ใชไดแตแกกิเลส ใชแกความงมงายของเจา
ของเทานั้น ใหพิจารณา เรียนตรงนี้แหละเรียนธรรม อยาไปเรียนที่อื่นใหมากมายกาย
กอง เพราะพิษอยูตรงนี้ โทษภัยก็อยูตรงนี้ แกตรงนี้แลว คุณคาอันสําคัญก็เกิดอยูที่นี่
เอง!

เอาละ การแสดงธรรมขอยุติ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

อะไรตายกันแน

ถาเทียบเคียงอันตรายระหวางกิเลสกับเรา ก็เหมือนกับแมเนื้อกับนายพราน แม
เนื้อเที่ยวหากินไป ถูกนายพรานยิงเอา ๆ ยิงจนกระทั่งแมเนื้อตาย แมเนื้อเองไมมี
โอกาสจะทราบวาใครเปนคนยิง ใครเปนคนทําลายตัว เพราะมองไมเห็นนายพรานนี่ 
เปนแตยิงปงมาถูกแลวก็ตาย ตัวที่พอจะรูเห็นไดบางก็ถูกความเจ็บปวดอยางมากครอบ
งําเสีย สติปญญาในเวลานั้นไมมี ตองตายเปลา

เราก็ถูกกิเลสยิงเอาใหเกิดความทุกข ความทรมานทางรางกายและจิตใจ เฉพาะ
อยางยิ่งคือจิตที่ถูกกิเลสยิงเอา ๆ ไดรับแตความทุกขความทรมาน แตไมทราบวา
สาเหตุที่ทําใหเกิดความทุกขนี้เปนมาจากอะไร เปนมาจากลูกศรของกิเลสประเภทใด
บางที่เสียบเอาแทงเอา เพราะฉะนั้นจึงตองเรียน “วิชากิเลส” และ “วิชาธรรม” คือ สติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร ใหทันกัน ทันกันในที่ใดในระยะใด หรือในขั้นใด ก็พอแกไข
หรือถอดถอนกันไดในข้ันน้ันๆ ที่ยังไมทราบเพลงอาวุธหรือยังไมรูลูกศรของกิเลส ก็จํา
ตองยอมใหเขายิงเอา ๆ ไปกอน แตตองเรียนและแกไขกันไปเรื่อยๆ

วิชาที่เรียนเพื่อจะรูเรื่องของกิเลสนี้ก็มีหลายประเภท ที่พระพุทธเจาทรงสอนไว 
เฉพาะผูปฏิบัติเพื่อความรูจริงเห็นจริงจริงๆ ทานก็สอน “สมาธิ” สอน “ปญญา” ให น่ี
เปนอาวุธที่ทันสมัย หรือเปนเครื่องแกเครื่องถอดถอนลูกศร คือกิเลสทุกประเภทที่ทัน
สมัย และปราบปรามกิเลส ตัวทําลายสัตวโลกใหไดรับความทุกขความลําบาก เวียนวาย
ตายเกิดใน “วัฏสงสาร” ไมแลวไมเลาสักที และไมมีตนมีปลาย ใหหมอบราบไปไดโดย
ไมสงสัย

ถาไมมีเครื่องมือแก ก็เปนอันวาตองทนทุกขทรมานไปตลอดอนันตกาล หาเวลํ่า
เวลาพนกองทุกขไปไมได การแกหรือปลดเปลื้องสิ่งใด การเรียนรูเรื่องใดก็ตามนั้น ไม
ยากไมลําบากเหมือนการเรียนรูเรื่องความเคลื่อนไหวที่ผิดถูกของตัว ที่เปนไปกับดวย
กิเลสภายในใจ เพราะเคยถือสิ่งเหลานี้วาเปน “เรา” เปน “ของเรา” มานมนาน

การกระทํา การพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราดีหรือชั่ว เราถือวาเปนเราเปนของ
เราทั้งนั้น ไมทราบอะไรผิดอะไรถูก เมื่อเปนเชนนั้นจึงตองมาเรียนเรื่องตัวเรา เรื่องโง 
เรื่องฉลาด เรื่องด ี เรื่องชั่ว นี้มีอยูกับตัวเราดวยกัน เฉพาะอยางยิ่งเวลานี้เราเรียน
เรื่อง “จิต”
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เรื่องของเราแทๆ คือเรื่องของจิต จิตแสดงอาการแงงอนตางๆ ลวนแลวแตเปน
มายาของกิเลสที่พาใหแสดงทั้งนั้น ตามธรรมดาของจิตแลวจะมีแต “รู” เทานั้น การ
แสดงอาการ “คิดปรุง” การเปลี่ยนแปลงตางๆ ในแงดีแงรายเปนตน นี้เปนสิ่งหนึ่งที่
แสดงออกทางจิตซึ่งมีกิเลสเปนเครื่องหนุน เปนเครื่องผลักดันออกมาใหคิดปรุง ให
พูดใหทําเชนนั้น

ทานนักปฏิบัติจึงตั้งหนาปฏิบัติจริงๆ ใหมีเวลาโดยเฉพาะทํางานอันเดียว เชน
นักบวช รูสึกสะดวกมากกวาฆราวาสอยูพอสมควรในเรื่องนี ้ จะตองตั้งหนาตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติจริงๆ ตามหนาที่และเพศของตนซึ่งบอกไวแลววา “เพศนักบวช” คือ
เพศแหงนักรบภายในใจ แตไมวาใครก็พนอํานาจความขี้เกียจออนแอไปไมได แมออก
สูแนวรบแลว ก็ยังตายใจนอนใจ สนุกนอนหลับครอกๆ อยูในแนวรบได ใหกิเลสมันยิง
เอา ๆ ตายตัวแข็งอยูบนหมอนไมรูจักตื่นตัวก็มีเปนจํานวนมาก บางวันตายสนิทจนลืม
เวลาหาภิกขาจารวัตรก็ม ี หรือจนเลยเถิดไปใครก็ไมทราบได ทั้งนี้เพราะฤทธิ์ของกิเลส
มันแกหรือธรรมแก ก็สุดแตจะคิดกันเอาเถอะ เรามันเรียนนอยรูนอยไมอาจทราบได

ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงสอนใหมีความตื่นเนื้อตื่นตัว มีความขยันหม่ัน
เพียร สถานที่ใดเหมาะสมเปนเครื่องดัดสันดานกิเลสซึ่งถือวาเปนตนๆ นั้น ทานสอน
ใหไปอยูในสถานที่นั้น แตสวนมากไมอยากไปกัน ชอบอยูสถานท่ีซ่ึงกิเลสเบ่ือๆ จะตม
แกงเปนอาหารนั่นแล พวกเรานักบวชนักปฏิบัติมันชอบกลาหาญในสิ่งที่กิเลสเบื่อๆ 
น้ันแล

นี่ไดเคยเห็นผลมาตามกําลัง อยูในที่ธรรมดากับครูอาจารย เพื่อนฝูง ความรูสึก
เปนอยางหนึ่ง ความขี้เกียจขี้ครานก็รูสึกวาเดนไมมีใครแขงได แทนที่ “ธรรม” จะเดน 
กลับเปนความขี้เกียจออนแอเดน เรื่องของกิเลสเดน แตพอแยกตัวออกจากครูจาก
อาจารยไปแลว ความรูสึกก็เปลี่ยนไปตามสถานที่ และคิดไปวา ไมไดอยูกับเพื่อนฝูงไม
ไดอยูในสถานที่ธรรมดา นี่เปนสถานที่หนึ่งตางหาก แลวมีความรูสึกแปลกประหลาด
ขึ้นมา สวนมากจะเปนความระมัดระวังตัว เพราะเราไปหาที่ที่ตองระวังตัว ไมไปหาที่
นอนใจ คือหาที่ที่ตองตั้งใจระวังตัว มีสต ิกลางวันก็มีสติ เพราะความกลัว ส่ิงแวดลอม
มันบังคับอยูตลอดเวลา ในที่บางแหงหางจากหมูบานตั้ง ๗-๘ กิโลก็มี และอยูในปาใน
เขาดวย ที่เชนนั้นถาเราไมออกมาเกี่ยวกับหมูบาน เชนมาบิณฑบาต ก็ไมมีวันที่จะพบจะ
เจอคนเลย เจอก็เจอแตเราคนเดียวเทานั้น เพราะอยูในปาในเขา และเปนปาเปนเขา 
ไมใชเปนทําเลหากินของคน เขาก็ไมไปยุงกับเรา แมเขาจะผานไปมาก็ไปที่อื่นไมไดไป
เกี่ยวของกับเรา จึงไมมองเห็นใคร นอกจากไดยินเสียงสัตวตางๆ สงเสียงรองไปตาม
ประสาของเขาเทานั้น
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สถานที่ก็สงบงบเงียบเปนที่นากลัวอยูแลว มิหนําซ้ําสิ่งที่เรากลัวๆ ก็แสดงออก
มา เชนเสียงเสือรอง เปนตน รองคํารามตามประสาของมันนั่นแหละ นิสัยของคนเรา
ชอบกลัวอยูแลว ไมวาคนวาสัตวสิ่งที่นากลัวตองกลัว เมื่อความกลัวเกิดขึ้นเราไมมีที่พึ่ง 
เพราะเจตนาของเราที่ไปอยูในที่เชนนั้น ก็เพื่อพึ่งตนเองหรือพึ่งธรรมเทานั้น ไมได
หวังพึ่งศาสตราวุธใดๆ ทั้งสิ้น พึ่งอรรถพึ่งธรรม พึ่งตัวเองดวยอรรถดวยธรรม เปน
เครื่องมือหรือเปนที่เกาะเปนที่ยึด จิตใจจึงหมุนตัวเขามาสูภายใน จะเปนจะตายก็ไม
หวังพึ่งอะไรทั้งนั้น แมเสือเดินเขามากัดกินเปนอาหารในขณะนั้น ก็ไมยอมไปควาเอา
อาวุธหรือเอามีดเอาไมอะไรออกมาฟนมาต ี เพื่อเปนการตอสูปองกันตัวเลย ปลอยให
มันกินตามธรรมชาติไปเลย เมื่อเปนเชนนั้นก็แสดงวา ไมมีที่พึ่งใดแลวสําหรับภาย
นอกเก่ียวกับดานวัตถุ นอกจากนามธรรม คือ “ใจ” กับ “ธรรม” จะเปน “พุทโธ ธัมโม 
สังโฆ” ก็แลวแตตามขั้นของจิต ถาเปนขั้นสูงยิ่งกวานั้น “พุทโธ ธัมโม สังโฆ”ก็เปล่ียน
ไป มีความรูสึกอยูกับตัวเอง ซึ่งเทากับ “พุทโธ” “ธัมโม สังโฆ” เหมือนกัน ใจเปน
ธรรมอยูในนั้นไมยอมเผลอ จิตที่มีสติ จิตที่มีสิ่งแวดลอมที่นากลัวเขาเกี่ยวของยอม
เปนจิตที่ตั้งตัวไดดี เปนจิตที่ระมัดระวัง ความระมัดระวังเปนเรื่องของสติ

ความระมัดระวังตัวนี้ ไมใชจะระมัดระวังตัวเพื่อจะเผนหนีไปไหน จะเปนจะตาย
ก็ยอมแลว แตระมัดระวังตัวเพื่อรักษาจิตใจไมใหเคลื่อนคลาดจากหลักธรรม ซึ่งจะ
ทําใหเสียหลักไปได จิตมุงหนาตอธรรมเทานั้น จะเปนจะตายก็ไมตองหมายปาชา ตาย
ที่ไหนก็ยอมกันที่นั่น แตขณะที่จะตายก็ดีหรือไมตายก็ดี ขณะที่กลัวนั้นตองมีธรรมอยู
ภายในจิตใจเสมอ คือสติไมเผลอจากธรรมที่กําลังพิจารณาหรือกําลังยึด จิตเมื่อถูกส่ิง
แวดลอมบังคับอยูเชนนั้น ก็เปนเหตุใหสงบตัวไดเร็ว หรอืมีหลักยึดอยางรวดเร็ว ถึง
กับสงบตัวเขารวมอยูโดยเฉพาะ

เมื่อจิตรวมตัวเขาเปนอันเดียว เปนตัวของตัวในขั้นนั้นแลว ความที่เคยหวาด
กลัวตางๆ ก็หายไปหมด นี่เปนผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวัง และ ความกลัวเปนส่ิงท่ี
กระตุนใหเราประกอบความพากเพียรดวยสติ ดวยความจริงใจ เมื่อจิตสงบตัวเขามา
เปนตัวของตัวโดยไมไปเกี่ยวของกับสิ่งใดแลว อยูท่ีไหนก็สบาย ไมกลัวอะไรแลว จะ
เดินจะนั่งจะนอนอยูตามรมไมชายเขาหรือที่ไหนๆ ก็ไมมีปญหากับสิ่งตางๆ วาจะมาทาํ
อยางนั้น มาทําอยางนี้แกตน เปนความสะดวกสบายผาสุกใจ เพียงเทานี้ก็เห็นผลของ
การอยูในสถานที่ที่นากลัวซึ่งเราตองการ และเปนไปตามความประสงคของเรา

กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตาม จิตตั้งตัวอยูเสมอไมละความเพียร ก็แสดงวาจิต
ถูกบํารุงรักษาอยูเสมอดวยสติ เมื่อพิจารณาเขามาขางใน ก็ถือเอาภัยที่เกิดขึ้นภายใน
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ตัวเองมีรางกายเปนสําคัญ เพราะความทุกขความลําบากนี้เปนภัยอันหนึ่ง ภัยอันสําคัญ
ก็คือกิเลสที่เสียดแทงจิตใจอยูตลอดเวลานี้เปนภัยอยางยิ่ง อันนี้เปนภัยเรื้อรัง ไมมี
เวลาจะหายไดโดยลําพังถาไมไดชําระมัน คือถาเราไมมียาคือธรรมโอสถเขาไปแกให
หาย จะไมมีวันหายจากภัยอันนี้เลย ฉะนั้นจิตจะตองไดพิจารณาแกไขถอดถอนเต็ม
ความสามารถ

วันคืนปเดือนเปนเพียง “มืด” กับ “แจง” เทานั้น ไมเห็นมีอะไรสําคัญพอจะแก
กิเลสได สําคัญที่ “สัจธรรม” ซึ่งมีอยูกับตัว ปกปดกําบังใจใหมืดมิดปดตา ก็เพราะ “สัจ
ธรรม” ฝาย “ทุกข” กับ “สมุทัย” โดยที่เราไมรูไมเห็นวาสิ่งนี้เปน “สัจธรรม” เครื่องปก
ปดกําบัง เมื่อพิจารณาเห็นเปน “สัจธรรมฝายมรรค” คือสติปญญา จนเปนความจริง
ลวนๆ ทุกอยางไป สิ่งเหลานี้ก็เปดเผยออกมาตามความจริงของเขาเอง

เนื่องจากใจไดเห็นความจริงจากสิ่งเหลานั้นแลว ถอนตัวเขามาสูความจริงของ
จิต จิตก็สงาผาเผย ไมอับเฉาเมามัวมืดมิดเหมือนแตกอนที่ยังไมเขาใจ

อะไรเปนกิเลส? เราอานในคัมภีรใบลาน ตํารับตํารา อานมาเสียจนพอ คําวา 
“กิเลส” ๆ คือเครื่องเศราหมองที่ใหเกิดทุกขแกสัตว เพียงแตชื่อของมันไมทําใหเกิด
ทุกขได แตตัวกิเลสจริง ๆ คืออะไร อยูที่ไหน? สุดทายก็มารวมที่ใจน่ีแหละ ซึ่งเปน
ภาชนะของสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเหลานั้น จึงตองพยายามชะลางสิ่งเหลานี้ออก ให
ธรรมอันเปนคูเคียงกับใจเขามาแทนที่โดยลําดับๆ ผลักไลสิ่งที่สกปรกออกไปดวยสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร

พิจารณาใหเห็นความจริงที่มีอยูกับตัวทุกคนไมมีอะไรบกพรอง ความทุกขความ
ลําบากเห็นประจักษอยูทั้งวันทั้งคืน ในรางกายก็แสดงใหเห็นอยู จิตที่วุนกับสิ่งใดก็
ปรากฏเปนความทุกขขึ้นมาภายในใจ ก็รูเห็นอยู นี่แหละภัยของใจ

พิจารณาสรางปาชาขึ้นดวยตัวเองนี่แหละดี คือสรางปาชาขึ้นมาพิจารณาใหเห็น
ชัดในเรื่องความตาย ถาปลอยใหกิเลสสรางใหมันไมสิ้นไมสุด ใหเราสรางปาชาขึ้นที่
เราดวยปญญาของเราวาปาชาอยูที่ไหน? อยูที่เรากําหนดลงที่นั่นใหเห็นชัด ปาชามีอะไร
ตายจริงๆ หรือ? ดูไปใหตลอดทั่วถึง ทําไมกลัวกันนักกลัวกันหนาในโลกธาตุน้ี กลัวแต
เรื่องความตาย ใครมาบอกใหกลัว? ไมมีใครบอกมันก็กลัวเอง ไมตองตั้งโรงร่ําโรงเรียน
สอนกันเรื่องความตาย สัตวโลกรูกันทั้งนั้น ทําไมจึงกลัวโดยไมตองพร่ําสอนกัน? ตัวเรา
เองก็เชนเดียวกันทําไมกลัว เราเรียนธรรมนั้นเรียนเรื่องความกลัวตายไมใชหรือ แต
แลวจิตทําไมกลัวตายละ ? ทําไมไมเชื่อธรรมทานสอนบาง อะไรมันตาย?มันถึงไดกลัว
กันนักหนา มันตายจริงๆ หรือ?
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จงเรียนลงไปใหเห็นเหตุเห็นผลของมัน ดูเรื่องธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ เฉพาะ
อยางยิ่งรางกายของเรานี้ เราเรียนอยูแลววาเปนธาตุ คือสวนที่แข็งๆ ที่มีในรางกายนี้
ทานเรียกวา “ธาตุดิน” ธาตุน้ําเราก็ทราบวาธาตุน้ํามีอะไรบาง มีน้ําลายเปนตน ธาตุลม
ธาตุไฟ สิ่งเหลานี้อะไรตาย? แยกลงไปใหเห็นปาชาของสิ่งเหลานี้จริงๆ ถาสิ่งนี้ตาย
จริงๆ มีปาชาจริงๆ แลว ดิน น้ํา ลม ไฟ มีอยูในโลกไดอยางไร?

ดูเรื่องขันธ ๕ เวทนาตายแลว ที่เผาศพของเวทนาอยูที่ไหนเลา สัญญา เวลาดับ
ไปแลว มีสถานที่เผาศพมันอยูที่ไหน? สังขาร วิญญาณ สถานที่เผาศพมันอยูที่ไหน?ราง
กายของเราน้ีเวลาตายแลว สถานที่เผาศพจริงๆ มันอยูท่ีไหน แมเผาลงไปแลวมันก็
เปนธาตุดินตามเดิม สวนจิตละ ? สถานที่เผาศพของจิตอยูที่ไหน? มันไมมี ! จงคน
คิดดวยสติปญญาใหเห็นตามความจริง อยาคาดคะเน อยาเดาเอาเฉยๆ เมื่อถึงขั้นควร
จริงจังแลวอยาดนเดา ตองคิดคนใหถึงความจริงที่มีอยู จึงจะสมนามวา “ผูแสวงหา
ความจริง”

ทีแรกก็ตองคาดไปเสียกอน เพราะยังไมชํานาญ คาดหรือวาดมโนภาพสมมุต ิ
จนเขาถึงความจริงแลวความคาดหมายทั้งหลายก็หายไป ไมมีอะไรที่จะรูจริงยิ่งกวา
ปญญารูความจริง ไมมีอะไรมีน้ําหนักยิ่งกวาความจริง เพราะสามารถลบลางความ
จอมปลอมไดหมด การเรียนวิชานี้เรียนเพื่อถึงความจริงจริงๆ เรียนใหถึงสถานที่ที่
อะไรตายกันแน เมื่อรูชัดภายในใจวาไมมีอะไรตาย นอกจากความสําคญัผิดของจิตท่ี
หลอกตนเองมาเปนเวลานานนี้เทานั้น และผูนี้แหละเปนผูหลอก ผูนี้แหละเปนผูกลัว ผู
นี้แหละเปนผูทุกข ธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ เขาไมมีความหมายในตัวเขาเอง เขาไมทราบ
วาเขาเปนทุกข ผูที่หลอกตนเองนี้แหละเปนทุกข

เรียนใหรูเรื่องกิเลสอาสวะที่มีมายารอยสันพันคม ตามไมคอยทันมันงาย ๆ 
เวลามันสลายไปจริง ๆ แลวมันไมมีปาชา ไมมีหีบโลงเก็บศพ เพราะมันเกิดขึ้นจากใจ 
เปนความสําคัญอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากภายในใจ เรียนเขาไปใหถึงจิต แยกดูธาต ุ๔ 
ดิน น้ํา ลม ไฟ ปกติก็เปนธาตุอยูเชนนี้ สลายไปก็กลับไปเปนธาตุเดิมอยูเชนนั้น จิต
เวลาหลงก็เปนธาตุ เปน “มโนธาตุ” อยูเชนนี้

เวลารูก็เปนมโนธาตุอยูเชนน้ี เปนแตเพียงวารูดวยความบริสุทธิ์ตามหลักธรรม
ชาติของตนจริงๆ ไมไดรูดวยความแปลกปลอม หรือมีความลุมหลงแฝงอยู นี่เรียก
วาเรียนความเกิดและความตาย ความตายอยูกับเรา เรากลัวอะไร จึงเรียนใหรู ? ใหรู
เรื่องของความกลัว เมื่อรูชัดเจนแลวความกลัวก็หายไป
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อะไรๆ มันไมมีตายดังที่วานั้น นั่นเปนเพราะความสําคัญผิดตางหาก ความ
สําคัญผิดนี้ตองถือวาเปนขาศึกตอเรา เพราะโกหกเราใหหลงและเปนทุกข แลวเรายังจะ
เชื่อความสําคัญนั้นอยูหรือ ?

พอปญญาพิจารณาและตัดลงไป ๆ สิ่งเหลานี้ก็สลายไปเชนเดียวกันไมมีอะไรมา
หลอก เหลือแตความจริง นี่เรียกวาเรียนวิชาธรรมโดยภาคปฏิบัติ

เรียนเรื่องของเราเรียนอยางนี้ ไมมีอะไรที่จําเปนยิ่งกวาเรื่องของเรา เพราะเรา
เปนผูรับผิดชอบ อะไรมาสัมผัสมากนอยก็กระเทือนเรา เปนทุกขขึ้นกับเรา เมื่อเรียนรู
ทุกสิ่งทุกอยางแลวใจไมกระเทือน ใจไมหว่ันไหว เปนธรรมทั้งดวง

ที่วา “กิเลสๆ” คืออะไร ? ตัวกิเลสอยูที่ไหน ก็ดังที่วานี้แล ธรรมชาติที่หลอกตัว
นั้นแหละคือตัวกิเลส อยาเขาใจวาน้ันเปนอะไร และอยาเขาใจวานั้นเปนเราเลย! ถา
เขาใจวานั้นเปนเรา เราก็หลงเชื่อมัน มันก็หลอกเรา แลวเชื่อวามันเปนเราไปเรื่อยๆ หา
ที่ยับยั้งไมได เหมือนกระตายตื่นตูม

นิทานเรื่องกระตายตื่นตูมก็เปนคติไดดี กระตายกําลังนอนหลับ นอนฝนอยูใต
ตนตาล ไมรูเรื่องรูราวอะไร ลมพัดมาที่ตนมะตูม มะตูมถูกลมพัดก็หลนลงมาถูกกาน
ตาล แลวตกปงปงมาที่กระตายกําลังนอนหลับ กระตายสะดุงตื่นทั้งหลับ กระโดดออก
วิ่งทันที สัตวอื่นๆ เจอกระตายกําลังวิ่งผานไปก็ถามวา “วิ่งทําไม ?” กระตายรองบอกไป
คําเดียววา “ฟาถลม ๆ ! ” สัตวนอกน้ันกลัวตาย ไมทันพิจารณาเหตุผลตนปลายใดๆ ก็
วิ่งหนีตามกระตายไป จนขาหักแขงหักก็ยังไมยอมหยุด วิ่งไปคลานไปตามกระตายตัว
แสนโงตัวนั้นไป จนกระทั่งไปถึงพระยาราชสีห พระยาราชสีหตวาดขูวา “วิ่งมาอะไรกัน 
เปนหมูเปนฝูงมากมาย จนล้ินหอยปากแบ็บ ไมไดสติสตังกันบางเลย จะวิ่งไปอะไร
กัน!สัตวเหลานั้นก็ตอบวา “ฟาถลม ๆ! ” พระยาราชสีหรีบถามหาความจริงวา ฟาถลม
ยังไง ซักไปซักมาก็มาจนตรอกที่กระตาย พระยาราชสีหจึงหามใหหยุดวิ่ง และใหกลับ
ไปดูตรงที่วา “ฟาถลม” นั้น เมื่อกลับมาด ูที่ไหนไดเห็นมะตูมลูกหนึ่งหลนอยูตรงนั้น มี
กานตาลตกลงมาดวย พวกสัตวที่ตื่นหลงตามกระตาย ก็เจ็บแขงเจ็บขาแทบเปนแทบ
ตาย ขาหักไปก็มีเยอะ แนะ!

เรื่องกระตายตื่นตูมนั้น เมื่อนํามาเทียบเคียงแลวจะไดแกอะไร ก็ไดแกพวกเราที่
ตื่นเรื่องการเกิด การแก การเจ็บ การตาย หลงกันไปตื่นกันมาอยูนี่เอง!

พอพวกสัตวโงวิ่งไปถึงพระยาราชสีหซึ่งเปนสัตวฉลาดหามไว และพาไปดูตน
เหต ุจึงพากันไดสติ ไมตายกันระนาวเพราะกระตายตัวโงพาใหลมจม
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คําวา “พระยาราชสีห” ที่เปนสัตวฉลาดนั้นไดแกใคร ? ไดแกศาสดาผูสอนธรรม 
สอนความจริงใหแกสัตวโลกนั่นเอง เพื่อใหพิจารณาความจริงกัน ไมตื่นขาว ตื่นลมตื่น
ฝนกันไมหยุด ซึ่งก็คือความทุกขลมจมแกตัวเองผูโงนั้นแล สิ่งจอมปลอมทั้งหลายเคย
หลอกมาเปนเวลานานน้ันก็หายไป เพราะบรรดาผูที่รูตามความจริงทั้งหลายแลว เรื่อง
ความหลอกอยางนี้จะหลอกไมไดเลย

ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายที่เปนพระอรหัตอรหันต ทานไมหลงใน
เรื่องความเปนความตาย แตพวกเรามันพวก “กระตายตื่นตูม” จึงตองใหเรียนใหฟงคํา
สั่งสอน อันเปนความจริงของพระพุทธเจา เหมือนกับพระยาราชสีหขูใหสัตวเหลานั้นมา
ดูตนเหตุที่วา “ฟาถลม” มันถลมจริงๆ หรือ เทียบกับการใหดูเรื่องความตายวามันตาย
จริงๆ หรือ?

เอา คนหากันใหเจออะไรมันตาย? มันก็เหมือนผลมะตูมหลนลงถูกกานตาลนั้น
แล มะตูมหลนคืออะไร? ก็คือความจริงมันอยูตามธรรมชาติของตนๆ เทานั้น เรามาตื่น
เอาเฉยๆ จะวายังไง!

แตผูที่หลอกจริงๆ คืออะไร? มันคือ “อวิชชา” ออกมาจาก “อวิชชา” จริงๆ คน
ดูภายในจิตใหละเอียดลออก็รูกันที่นั่น สลัดปดทิ้งกันที่นั่น เหลือแตธรรมชาติ “รู”
ลวนๆ นั้นแลคือความจริงสุดสวน เปนความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง

เรื่องกระตายตื่นตูมก็หมดไมมีอะไรเหลือเลย น่ันแหละ พระยาราชสีหหมายถึง
ปญญา คือถาหมายถึงสมมุติของเราโดยเฉพาะก็ไดแกปญญา ถาพูดถึงศาสนาก็หมาย
ถึงองคศาสดาประกาศธรรมสอนโลก ฉะนั้นจงเรียนใหถึงความจริง เพราะความจริงมี
อยูกับทุกคน ความจอมปลอมก็มีอยูกับทุกคน จึงไดหลงกัน เรียนใหเขาใจถึงความ
จริงแลวไมหลง อยูท่ีไหนก็สบาย ความเปนความตายก็สักแตเปนกิริยาที่ผานไปผานมา 
คําวา “เกิด” อยูตามสมมุติวาเกิดวาตายเทานั้น

สวนตางๆ ของธาตุรวมกันเขาเปนสวนผสมแลวสลายตัวลงไป รวมกันเขาแลวก็
สลายตัวลงไป มีเทานั้น ไมมีอะไรแปลกกวานั้นไป เขาใจ รูเสียอยางเดียวเทานั้น รูทั้ง
ตัวรูทั้งเงาแลวก็ไมมีปญหา อยางแบบตาบอดคลําชางมันถึงยุง ถกเถียงกันอยูตลอด
เวลาภายในพวกตัวเองนั้นแหละ พอถึงความจริงแลวมันก็ชาง คือความจริงอันเดียวนั้น
แล

เขาถึงความจริงแลวก็มีธรรมแทงเดียวภายในใจ หายความตื่นตระหนกตกใจ
อะไรทั้งสิ้น เรื่องกระตายตื่นตูมมันหมดไปทันทีภายในใจ
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โลกธาตุจะมีอะไร? แมมากมายก็ไมตื่นไมเตน เห็นไปตามความจริงทั้งหมด น่ี
เรียกวา “โลกวิทู” รูแจงโลก โลกเปนอยางไรรูแจงชัดเจนหมด เปนสภาพอยางไรรูแจง
ชัดเจนโดยตลอดทั่วถึง

คําวา “โลกวิทู” เปนไปไดทั้งสาวก เปนไปไดทั้งพระพุทธเจา แตพระพุทธเจา
ทานรูลึกซึ้งกวางขวางยิ่งกวาสาวกอีกมากมาย เราก็ใหเปน “โลกวิทู” ในตัวของเรานี้ รู
แจงเห็นจริงในโลกแหงขันธนี้ชัดเจน ไมหลงขันธไมยึดขันธ รูตามความเปนจริงของ
ขันธนี้ก็ไมมีอะไรเปนภัย

ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอยภายในรางกาย เอา เกิดขึ้น ความจริงมีอยางไรก็แสดง
ขึ้น ผูที่รูก็รูจนกระทั่งถึงวาระสุดทาย อะไรจะสลาย เอา ทนไมไดก็สลายไป ผูทนไดหรือ
ผูอยูไดจงอยู จิตนั้นเองเปนผูอยู เพราะผูน้ีไมใชผูสลาย สิ่งใดที่ทนไมไดก็สลายไป สิ่ง
ที่ทนไดก็ทนไป ถาพูดในฐานะที่วา “ทน” นะ แตผูรูนี้ไมไดทนเพราะเปนความจริง ผูรู 
ๆ ๆ อยูอยางน้ัน อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู อะไรจะสุขอะไรจะทุกขก็รู เม่ือหมด
ปญหาเรื่องความสุขความทุกขที่เปนสวนสมมุตินี้แลว ก็หมดปญหาภายในใจ คือไม
รับเรื่องที่วุนวายตอไป

นั่นแหละที่ทานวา “ปรมํ สุขํ” เปนความสุขลวนๆ อยูกับจิตลวนๆ ไมปลอม
แปลง เราจะไปหา “ปรมํ สุขํ” ท่ีไหน? ทําจิตใหบริสุทธิ์เทานั้นก็ “ปรมํ สุขํ” อยูในน้ัน
เอง น้ีก็เปนช่ือสมมุติอันหนึ่ง แมทานจะใหชื่อวา “ปรมํ สุข”ํ แตเมื่อถึงที่นั่นแลวจะวา
“ปรมํ สุขํ” หรือไมปรมํ ก็ไมมีปญหาอะไร ใหรูเหมือนอยางเรารับประทานจนอิ่มหนํา
สําราญแลว จะประกาศหรือไมประกาศวา “อิ่มแลว” ก็ตาม มันก็ไมมีปญหา เพราะรูอยู
ในธาตุในขันธของตัวเองอยูแลว

อะไรจะกวางขวางเหมือนอยาง “มหาสมมุติ มหานิยม” ซึ่งทําใหจิตแหวกเวียน
วายวนนี้เลา อันนี้แหละกวางก็กวางที่ตรงนี้ ถาเรียนจบที่ตรงนี้แลวก็แคบนิดเดียว ไม
ตองมาแหวกวาย เปนอันวาเลิกแลวกันไป ที่เคยพูดวา “ปาชาๆ” ความเกิด แก เจ็บ 
ตาย นั้นไมมีปญหากันละทีนี!้

เอาละ วันนี้รูสึกเหนื่อย





ภาค ๓ “ธรรมชุดเตรียมพร้อม’’
๔๕๕
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หัดตาย วิธีปฏิบัติเบื้องต้น

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๙๘

๓๙๘

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
ชุดหัดตาย วิธีปฏิบัติเบื้องตน

มนุษยเราตางจากสัตว สัตวเขาอยูโดยธรรมชาติ คือเกิดมาโดยธรรมชาติ 
อะไรๆ ก็ตามธรรมชาติ อยูอยางธรรมชาติ ตลอดความเปนอยูหลับนอน เปนไปตาม
ธรรมชาติจนกระทั่งวันตาย เขามีธรรมชาติของสัตวเปนประจําสัตวของเขา สัตวทุก
จําพวกมักเปนไปตามธรรมชาติเหมือนกัน ทั้งในน้ํา บนบก ใตดิน เหนือดิน

มนุษยเราไมเหมือนสัตว จึงตองมีศาสนาเปนเครื่องปกครอง ถาจะเปรียบเทียบ
แลว ศาสนาก็เหมือนแปลนบานแปลนเมือง การปลูกสรางที่จะทําใหแนนหนามั่นคงให
สวยงามไดมาตรฐาน ตองอาศัยแปลนเปนสําคัญ ไมไดทําสุมสี่สุมหาเหมือนสรางกุฏิวัด
ปาบานตาด เพราะนี่เปนอีกแบบหนึ่ง คือแบบปา แบบกรรมฐาน

การกอสรางใหถูกตองตามแบบแปลนแผนผังนั้นมันนาอยูและนาด ู เพราะสวย
งามดวยความเปนระเบียบงามตา การท่ีจะสรางมนุษยใหถูกตองกับความเปนมนุษย
ซึ่งมีภูมิสูงกวาสัตว จึงตองอาศัย “ศาสนา” ซึ่งเปนเหมือนแบบแปลน ชี้แนวทางให
ประพฤติปฏิบัติในความเปนอยูของคนหมูมาก เพราะมนุษยเราอยูลําพังคนเดียวไมได 
อยูที่ไหนก็ตองมีหมูมีพวกมีเพื่อนเปนธรรมดา จะอยูโดดเดี่ยวโดยลําพังไมได เพราะ
มนุษยเราเปนนิสัยขี้ขลาดแตไหนแตไรมา เมื่ออยูดวยกันถาไมมีกฎหมายบานเมือง ไม
มีศีลธรรมเปนเครื่องปกครอง ความเห็นแกตัวก็ไมมีอะไรจะเกินหนามนุษย น่ีแหละ
สําคัญ

ถาความเห็นแกตัวมาก การแสดงออกอยางความเห็นแกตัว ก็ตองเปนการ
กระทบกระเทือนเพื่อนมนุษยที่อยูรวมกัน เพราะไมมีศาสนา ไมทราบวาอะไรผิดอะไร
ถูก ทําอะไรไดอยางใจแลวก็เปนที่พอใจ มนุษยมีนิสัยชอบสรางความทุกขความลําบาก
ใหแกผูอื่นเพื่อใหความสุขสําหรับตน ซึ่งไมถูกกับลักษณะของมนุษยผูมีความฉลาด ที่
ควรจะมองเห็นคุณคาของผูอื่นที่อยูรวมกัน

แมมีศาสนาเปนเครื่องชักจูงอยู ก็ยังไมเห็นความสําคัญของศาสนายิ่งกวาความรู
ความเห็นและคุณคาของตน ซึ่งเต็มไปดวยความมืดหนาสาโหด ศาสนาโปรดไมได การ
มีศาสนาก็เพื่อเปนแนวทางเทียบเคียงทดสอบในหมูมนุษยดวยกัน วาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 
สิ่งใดถูกใจเราแตผิดใจคนอื่น อะไรเปนการกระทบกระเทือนกัน หรือไมเปนการ
กระทบกระเทือนกัน จากการแสดงออกของตนแตละอาการในวงมนุษยดวยกัน ดวย
ความเห็นแกตัวของมนุษยผูจองหองพองตัวเปนเหตุ
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แมมีศาสนาแลว ยังตองมีกฎหมายบานเมืองไวปกครอง ไมเชนนั้นโลกตองรอน 
เพราะมนุษยผูเปนไฟเที่ยวกอไฟเผาผลาญผูอื่น ศาสนาจึงจําเปนที่หมูมนุษยตองมีกัน
ทั่วโลก เวนแตเดนนรก

ที่ใดเปนแดนนรกที่นั้นไมมีศาสนา หรือผูใดอยากจะเปนสมาชิกของจําพวก
แดนนรก ผูนั้นก็ไมมีศาสนา ถือความโหดรายทารุณแทนศาสนา

ศาสนาสอนคนใหเปนคนดี ใหรูจักความสําคัญของมนุษยที่อยูรวมกัน ใครจะ
ถือศาสนาใดก็ตามแตอัธยาศัย คนน้ีนับถือศาสนาน้ัน คนน้ีนับถือศาสนาน้ี ลวนแตเปน
เครื่องปกครองใหคนมีความสงบรมเย็นตอกันนั่นเอง อยางพวกเราก็มีพระพุทธศาสนา
เปนเครื่องเทิดทูน เปนที่ยึดของใจ เปนชีวิตจิตใจ พึ่งเปนพึ่งตายกับศาสนา มีความ
ระลึกนอมถึงพระพุทธเจาอยูเสมอ การระลึกถึงพระพุทธเจาหรือการระลึกถึงศาสนา 
กับการระลึกถึงตน มีสวนเก่ียวโยงกัน

การระลึกถึงศาสนา มีความหมายถึงสิ่งที่ดีวิเศษ ที่ผูระลึกจะพึงหวังหรือไดรับ
จากศาสนา อันเปนความเหมาะสมกับมนุษยผูมีความหวังอยูตลอดเวลา วาจะไดความ
สงบสุขตามกําลังแหงความนับถือและปฏิบัต ิไมเปนโมฆะแบบลมๆ แลงๆ ดังโมฆบุรุษ
สตรีโกหกกันเต็มโลกในสมัยปจจุบัน

ศาสนามีหลายชั้นตามพื้นเพของจิตใจผูปฏิบัติ มีสูงมีต่ํา และมีสูงสุด ตามแต
ความสามารถของผูประพฤติปฏิบัติจะทําไดมากนอยเพียงไร อยางนอยควรมีศีลหาก็ยัง
ดี มีความรมเย็นเปนสุข จากนั้นก็มีการเจริญเมตตาภาวนา การทําบุญใหทานไปตาม
อัธยาศัย เพราะคุณธรรมเหลานี้เปนหนาที่ของมนุษยจะพึงทํากัน เปนกิจจําเปนสําหรับ
มนุษยที่อยูดวยกันเปนจํานวนมาก จะตองมีการสงเคราะห การเสียสละเพื่อกันและกัน 
มีความเห็นอกเห็นใจและใหอภัยกัน ใหความเปนใหญหรือใหสิทธิ์แกกันและกันไป
ตามสิทธิ์ ตางคนตางใหสิทธิ์ ตางคนตางใหความเปนใหญในสมบัติของกันและกัน ไม
ลวงล้ํากล้ํากรายสิทธิและสมบัติของผูอื่น ใหความเสมอภาคกันโดยธรรมตามหลัก
ศาสนา

เมื่อตางคนตางมีกฎขอบังคับสําหรับตัวอยางเครงครัดอยูแลว โลกมนุษยแมมี
มากอยูรวมกันก็เปนความสงบสุขได และดีกวาคนจํานวนนอยที่หาความสงบสุขไมได 
เพราะความเห็นแกตัวเปนเครื่องทําลายความสงบความสามัคคีเสียอีก

การกระเทือนจิตใจกันเปนสิ่งที่กระเทือนมาก เสียหายมากยิ่งกวาสมบัติตางๆ
เสียไป สมบัติใดเปนของใครก็ตาม เมื่อสูญหายไปเพราะถูกลักขโมยหรือปลนจี้อะไรก็
ตาม เหลานี้เปนสิ่งที่กระเทือนจิตใจมาก เฉพาะอยางยิ่งการปลนการจี้นี่สําคัญมากที
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เดียว เพราะกระเทือนใจมาก การขโมยก็เปนอีกอยาง เพลากวากันลงบาง ทั้งนี้แม
สมบัตินั้นจะไมมีคุณคามากนักก็ตาม แตสําคัญที่คุณคาของใจที่เปนเจาของสมบัตินั้นๆ

ใจเปนสมบัติที่มีคามาก การกระทําดังกลาวจึงเปนความกระทบกระเทือนใจให
เสียหายมาก จึงควรรักษาทั้งสองอยาง คือรักษาสมบัติดวย รักษาดานจติใจของกันและ
กันดวย นี่หมายถึง “ศีล” และ “ธรรม” ที่มนุษยควรมีควรรักษา เพื่อความสงบสุขรมเย็น
แกตนเองและผูอื่นทั้งปจจุบันและอนาคต

สิ่งใดก็ตามเกี่ยวกับศีล ยอมมีความเกี่ยวโยงกันกับเพื่อนมนุษยที่อยูรวมกันทั้ง
นั้น ถาตางคนตางมี “ศีลหา” มีธรรมในใจดวยกันแลว โลกยอมมีความรมเย็นเปนสุข 
นับแตสวนยอยไปหาสวนใหญไมมีประมาณ เพราะศีลธรรมเปนทํานบก้ันกิเลสบาป
ธรรมตางๆ ไมใหรั่วไหลออกจากใจ กาย วาจาไปทวมหัวใจและสมบัติของมนุษย ที่อยู
รวมโลกกัน ใหไดรับความเดือดรอนฉิบหาย

ผูไมเขาใจศาสนาอาจเห็นวาศาสนาไมจาํเปน ไมสําคัญ ความจริงนั้นก็คือผูนั้น
ไมเห็นความสําคัญของตัว ลําพังตัวเองไมอาจชวยตัวเองได เกี่ยวกับความสงบสุขเปน
ลําดับทางดานธรรม นอกจากศาสนาชี้แนวทางใหเขาใจ ใครจะเกงกลาเห็นวาศาสนาไม
เปนของสําคัญ จะเกงกลาสามารถฉลาดแหลมคมเพียงไรก็ตามเถอะ การแกกิเลสซึ่ง
เปนศาสตราจารยผูใหกําเนิดความฉลาดอันเปนเรือนรังแหงทุกขทั้งหลาย ถาไมแกดวย 
“วิชาธรรม” จะไมมีทางแกใหเกิดความสุขอันพึงพอใจได!

ครั้งไหนๆ ก็มีคนฉลาดประจําโลกมาโดยลําดับเชนกัน แมพระพุทธเจาและ
สาวกทั้งหลายก็มิใชคนโงบัดซบ ทานยังตองแสวง “วิชาธรรม” มาแกความฉลาดแกม
โกงนั้นจนเปนความฉลาด ทางยอดความจริงขึ้นมาลางกิเลสตัวฉลาดแกมโกงนั้น ออก
จากใจโดยสิ้นเชิง จึงเปนศาสดาสอนโลกไดเต็มภูมิ

การเกิดมาไดพบพระพุทธศาสนานี่ก็เปนบุญลาภของเรา ที่ไมพบศาสนาเลยนั้น
มีจํานวนไมนอย มีมากมายที่ไมทราบวา “พุทธ” เปนอยางไร “ธรรม” เปนอยางไร“สงฆ”
เปนอยางไร นั้นมีมากและมีมากขึ้นทุกวันเวลา จนสาระสําคัญของจิตใจไมมีเลย เพียง
อยูไปวันหนึ่ง กินไปวันหน่ึง นอนไปวันหนึ่ง อาศัยดานวัตถุพอใหเพลินไปวันหนึ่งเทา
นั้น ก็เขาใจวาตนมีความสุข ทั้งๆ ที่หาหลักยึดของจิตไมมีเลย คือจิตใจจะหา“ธรรม”

ซึมซาบและบํารุงไมมี นี่แลโลกที่ไมมีศาสนาภายในใจ จึงขาดหลักอันสําคัญไปอยาง
นาเสียดาย ทั้งที่มนุษยควรจะรูจักคุณคาและมีคุณคากวาสิ่งใดๆ ในโลก

เพราะฉะนั้นการนิยมทางดานวัตถุจนลืมดาน “นามธรรม” คือศาสนา ที่เปน
“ธรรมโอสถ” เครื่องบํารุงรักษาใจใหมีหลักแหลงและชุมเย็น ผลจึงเปนความทุกขรอน 
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ทั้งๆ ที่สิ่งบํารุงบําเรอมีเต็มบานเต็มเมืองและเต็มแผนดินถิ่นอาศัย เนื่องจากใจไมมี
“ธรรม” เปนอาหารเครื่องบํารุง เวลาเกิดความหอเหี่ยวแหงใจ เพราะอารมณตางๆ มี
วัตถุเปนตน เขามาบีบคั้นย่ํายีใจ ใจหาที่หลบซอนไมไดจึงเกิดความทุกขรอนขึ้นมา และ
หาที่ปลงวางไมได ถึงกับเปนโรคประสาทไปก็ม ี แตยังไมยอมเห็นโทษของมัน ก็ย่ิงนับ
วันจะจมดิ่งลงไปอยางไมมีจุดหมายปลายทางเลย

ที่ถูกดานวัตถุก็ทํา เพราะกายของเราเปนดานวัตถ ุ ตองอาศัยวัตถุเขามาเยียวยา
รักษา รางกายอยูไดดวยวัตถุ เชน อาหาร บานเรือน เปนตน สวนจิตใจก็มีความรมเย็น
ไดดวยศีลดวยธรรม ไมใชตองอาศัยวัตถุอยางเดียว จึงควรมีศีลมีธรรมอันเปนคุณงาม
ความดีทางใจ ที่จะพึงสั่งสมอบรมขึ้นใหมีมาก และควรจะกลัวจิตอดอยากขาดแคลน
อาหาร คือ “กุศลธรรม” เชนเดียวกับความกลัวอาหารจะขาดแคลนจากรางกาย จิตใจ
จะไดมีหลักฐานเปนเครื่องยึด เพื่อปลดเปลื้องหรือบรรเทาทุกขในเวลาตองการและจํา
เปน

เฉพาะอยางยิ่งใจเปนสิ่งสําคัญมาก ควรจะมีหลักยึดของใจ ท่ีใจวอกแวกคลอน
แคลนเนื่องจากหาหลักยึดไมได แมถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณบริบูรณ ใจเมื่อขาดคุณ
งามความดีคือศีลธรรมอันเปนเครื่องทําใหชุมเย็นแลว จิตใจก็รอน รอนทั้งๆ ที่มีความ
รูความสามารถ รอนทั้งๆ ที่มีสมบัติมากมาย รอนทั้งๆ ที่อะไรเราก็ไมอดอยากขาด
แคลนทางดานวัตถ ุตลอดญาติมิตร บริษัทบริวาร เพื่อนฝูง แตความรอนของใจจะรอน
อยูไมลดละ เพราะขาดอาหารภายในใจ ขาดเครื่องบํารุงภายในใจ คือ “กุศลธรรม” ยา
บํารุงรักษาใจ”!  

ใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งไปกวาพระพุทธเจาในโลกทั้งสาม ปรากฏวาไมมี
เลย พระพุทธเจาทรงทราบความจําเปนทั้งสองอยาง คือทางดานวัตถุ ที่เกี่ยวกับราง
กาย ทางดานศีลธรรมคือคุณงามความดี ที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะทั้งในปจจุบัน
และอนาคต ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึง เพราะฉะนั้นจึงตองทรงสั่งสอนบรรดาสัตวให
ทราบ ทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายใน คือใจ ทั้งปจจุบันทั้งอดีตที่ผานมาแลว ทั้งอนาคตที่
จะเปนไปขางหนา ที่เปนเรื่องของจิตใจจะพาเปน พาไปหาสุข พาทุกข พาโง พาฉลาด 
พามีพาจน ตลอดพาใหพนทุกข เปนเรื่องของใจทั้งสิ้น ซึ่งเปนเรื่องใหญ แตโลกไม
คอยสนใจคิดกัน จึงมักมีแตความทุกขรอนเปนเพลิงเผาใจอยูเสมอ

อดีต ที่ผานมาแลวก็ไดแก ความเกิด แก เจ็บ ตาย ในภพนั้นๆ จนมาถึง
ปจจุบันในฐานะที่เปนอยูเวลานี้ ความสุข ความทุกข ก็ทราบกันอยูตามเหตุปจจัยวา 
เกิดสุขบางทุกขบาง ดังที่ทราบกันอยูเวลานี ้ และอนาคตที่จะเปนไปขางหนา มีอะไรที่
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จะเปนหลักของจิตใจ ที่จะสืบภพสืบชาติไปไดดวยดี ไมมีความทุกขรอน พระพุทธเจาก็
ทรงทราบและทรงสั่งสอนใหบําเพ็ญ “สาระ” อันสําคัญ คือคุณงามความดีไวสําหรับใจ 
จะไดมีความรมเย็นเปนสุข ไปเกิดในภพใดชาติใดก็เปน “สุคติ สุคโต” ไมวาจะเปน
ศาสนาของพระพุทธเจาพระองคใด ที่ทรงสั่งสอนไวในโลกในยุคนั้นๆ ทรงสั่งสอนเปน
แบบเดียวกัน

ในโอวาทปาฏิโมกข “ทานสอนไวยอๆ
สพฺพปาปสฺส อกรณ ํ-การไมทําชั่วอันจะใหเกิดความเสียหายทั้งปวง หนึ่ง
กุสลสฺสูปสมฺปทา    - การยังกุศลคือความฉลาดในทางที่ชอบใหถึงพรอม หนึ่ง
สจิตฺตปริโยทปนํ     - การทําจิตใหผองใสจนถึงความบริสุทธ์ิ หนึ่ง
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ  -เหลานี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย

นี่หลักใหญของศาสนาทานสอนเปนแบบเดียวกัน เพราะกิเลสและสัตวโลกเปน
ชนิดเดียวกัน มีความทุกขความลําบาก มีกิเลสตัณหาเปนเครื่องผูกพัน เปนเครื่องรอย
รัดภายในจิตใจ ใหเกิดความเดือดรอนวุนวายเชนเดียวกัน การสั่งสอนธรรมจึงตอง
อาศัยเรื่องของสัตวโลกเปนตนเหตุ ที่จะสั่งสอนอยางไรจึงจะถูกตองเหมาะสม และเปน
ประโยชนแกมวลสัตว

เวลานี้เราทุกคนถาไมมีหลักใจ   เราก็ไมแนใจตัวเองอยูตลอดเวลา  วาถาตาย
แลวจะไปไหน? จะไปสุขไปทุกขไปคติใด? ไปเกิดเปนภพอะไรบาง เปนสัตวหรือ
บุคคลชนิดใด หรือจะไปลงนรกขุมไหน? เมื่อเชื่อตัวเองไมได การไมทราบไดนี้ เราก็ไม
ควรเสี่ยงตอการไมทราบไดอยูเสมอไป จึงควรสรางความแนใจใหมีภายในตน การ
สรางความแนใจก็คือสรางตนดวยหลักธรรมของพระพุทธเจา การใหทาน การรักษา
ศีล การเจริญภาวนา นี่เปนสิ่งที่แนใจสําหรับใจอยางยิ่ง ไมมีสิ่งใดที่จะแนใจยิ่งไปกวา
ความดีเปนเครื่องประกันนี้เลย

ความดีนี้มีอยูภายในจิตใด จิตนั้นเรียกวา“ประกันตัวได” เพราะความดีเปน
เครื่องประกัน จึงควรสรางความแนนอนไวใหจิตเสียแตในบัดนี ้ อยาใหเสียเวลํ่าเวลาท่ี
เกิดมาเปนมนุษยทั้งคนทั้งชาติ กาลเวลาลวงเลยมาแลวเปนหลายเดือน โดยไมคิดอาน
ไตรตรองอะไรเลย ในบรรดาสาระสําคัญที่จะเปนคุณสมบัติของจิตนั้น ไมสมควร!

สิ่งสมควรอยางยิ่งนั้น คือพยายามทําเสียแตในบัดนี้ ไมมีใครจะพูดใหเปนที่เชื่อ
ถือและพูดถูกตองแมนยําไดยิ่งกวาพระพุทธเจา คนพูดกันทั้งโลกมีความปลอมแฝงอยู
เรื่อยๆ สวนมากพูดออกมาดวยความลุมหลง ไมไดพูดออกมาดวยความจริงจัง เพราะ
ตางคน ตางก็ไมรูจริงเห็นจริง จะเอาความจริงมาพูดอยางอาจหาญไดอยางไร
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สวนพระพุทธเจา ในธรรมทุกบททุกบาทที่ไดประทานไวนี้ ลวนแตทรงทราบ
ดวยเหตุดวยผลประจักษพระทัยมาแลว จึงไดนํามาสั่งสอนสัตวโลก คําสั่งสอนนั้นจึง
เปนที่แนใจได ผูปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองคทรงสอนไว จึงเปนผูแนใจในตนเองไป 
เรื่อยๆ จนกระทั่งแนใจเต็มภูมิหาที่สงสัยไมได เมื่อถึงขั้นแนใจเต็มภูมิแลวเปนอยางนั้น
เมื่อความดีเขาสัมผัสใจแลว ยอมเปนที่แนใจไดเองสําหรับผูปฏิบัติบําเพ็ญ

ปกติธรรมของพระพุทธเจาเปนที่แนใจสําหรับโลกทั่วไป ไมมีโลกใดผูใดคัดคาน
ได นอกจาก“โลกเทวทัต” และพวกเทวทัตจําพวกเดียว ที่ไมยอมเปนคนดีและไมยอม
ลงกับใคร แมนายยมบาล ก็ไมแนใจวาเทวทัตจะทะลึ่งทะเลาะไมได ถาไมมีมารเปนสิ่ง
ดลบันดาลใจ โดยเห็นสิ่งที่แนใจนั้นวาเปนของไมแนใจไปเสีย เห็นสิ่งที่เปนพิษเปนภัย
วาเปนของดีแลวยึดถือ หรือความาเผาผลาญตนนั้นก็ไมมีใครชวยได ยกให“เวรกรรม
ของสัตว”

เราทั้งหลายทราบอยูดวยกันวา ดี ชั่ว บาป บุญ นรก สวรรค นิพพาน เปนของ
มีมาดั้งเดิม ไมใชเปนสิ่งเสกสรรขึ้นมาเฉยๆ แตเปนสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแลว พระพุทธเจา
ทรงสอนตามสิ่งที่มีอยูดั้งเดิม ไมไดมารื้อมาถอน มาปรุงมาแตงเอาใหมวามี ทั้งๆ ที่
สิ่งนั้นไมมี นั่นไมมีในโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค ที่ทรงนามวา
“สวากขาตธรรม” ซึ่งเปนธรรมตรัสไวชอบแลว ทุกบททุกบาท ทุกแงทุกมุม “นิยยานิก
ธรรม” เอื้อมมือรอฉุดลากชาวพุทธ ชวยเหลือชาวพุทธอยูตลอดเวลา “อกาลิโก” !

เชน คําวา “บาป” ก็หมายถึงความเศราหมอง ความสกปรกโสมม เหมือนมูตร
คูถนั่นเอง ผลก็คือทุกข ถา “บาป” มันไมมี แตสัตวโลกแตละราย ๆ ก็มีความทุกข
ประจักษตนนั้น เพราะอะไรถึงเปนทุกข? ก็เพราะบาปมีน่ันเอง และเพราะสาเหตุคือ 
“กรรม” เมื่อโลกนี้ยังมีการทํากรรมอยูตราบใด ไมวาฝายดีฝายชั่ว ผลจะแสดงใหเห็นอยู
เสมอวา “เปนสุขเปนทุกข” เรื่อยๆ ไป หากตองการจะลบลางกรรม ก็ตองลบลางการ
กระทําเสียทั้งหมด คือลบลางบุญดวยการไมทําบุญ ลบลางบาปดวยการไมทําบาปที่ตัว
เราเอง ถาจะเปนไปได แตอยาไปรื้อถอน “เรือนจํา” ซึ่งเปนที่อยูของนักโทษเสียก็แลว
กัน ชาวเมืองจะเดือดรอนและรุมตีเอาตายจะวาไมบอก! อยาไปรื้อถอน “นรกสวรรค”
จงรื้อถอนที่การกระทํา “ดี ชั่ว” ของตัวเอง จะเปนการลบลาง “บาป บุญ”ไปในตัว
 “นรก” ก็เปนสถานที่อยูของสัตวผูหยาบชาลามก “สวรรค” เปนสถานที่อยูของผู
มีความดีหรือของผูมีบุญ เราก็รูเห็นอยูแลว แมในโลกมนุษยเราก็ยังมีสถานที่และ
เครื่องดัดสันดานมนุษยที่ทําไมดี เชน เรือนจําเปนสถานที่อยูของใคร ก็เปนที่อยูของ
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มนุษยบาปหนา มีสติปญญาที่นําไปใชในทางไมเขาเรื่อง สถานที่ดีกวานั้นก็ยังมีอีก
เยอะแยะ นอกจากเรอืนจํา ที่ไมไดถูกกักขังไมไดถูกทําโทษทํากรรม ก็เห็นๆ กันอยู 
เพียงโลกนี้เราก็เห็น ทําไมโลกอื่นจะไมมี เมื่อโลกนี้มีโลกอื่นม ีวันนี้มีวันอื่นก็ม ีมันเปน
คูกันมาอยางนี้ แตเราไมสามารถมองเห็น ถึงจะมีมากนอยกวางแคบเพียงใด แตสายตา
เราสั้น เพียงมองดูขวากดูหนามตามสายทางเดิน ก็ยังไมเห็นและเหยียบมันจนได หัว
ตอโดนหัวแมเทาก็ยังไมเห็น โดนเอาจนนิ้วเทาแตก แนะ ! คิดดูซ ิ ขณะจะโดนขณะจะ
เหยียบก็ตองเขาใจวา “สิ่งนั้นไมมี” แตความไมมีนั้นลบลางความมีอยูไดไหม เวลาเดิน
ไปเหยียบและโดนเอาอยางนี้ หนามปกเทาหรือไมปก มันก็ปก เพราะสิ่งนั้นมีอยู ไป
เหยียบถูกมันก็ปก ไปโดนหัวตอหัวแมเทาแตกจนได ทั้ง ๆ ที่หัวตอไมมี น่ีแหละลอง
คิดดู ความคิดดนเดากับความจริงมันเขากันไมได

สายตาเรามันสั้นอยางนี้แหละ ประกอบกับความประมาทดวย จึงโดนโนนชนนี่
อยูเสมอ เพียงแตมองดูหัวแมเทาตนมันก็ยังไมทั่วถึง ยังตองโดนขวากโดนหนามโดน
หัวตอจนได แลวยิ่งสิ่งที่จะกลาวเหลานี้เปนสิ่งที่ละเอียดยิ่งกวาขวากหนามเปนตนมาก
มาย เปนวิสัยของผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญ เฉลียวฉลาด มีญาณหยั่งทราบความ
จริงอันละเอียดทั้งหลายเหลานี้เทานั้น ไมใชฐานะของคนอยางเราๆ ทานๆ ที่กําลัง
บอดๆ หนวกๆ แมมีดวยกันเต็มโลก จะมองเห็นได

แตพวกที่บอดๆ หนวกๆ น้ีแหละ ชอบอวดเกงแขงพระพุทธเจาไมมีพวกอ่ืน
สิ่งที่ทานวา “มี” ก็ลบลางเสียวา “ไมมี” สิ่งที่ทานวา “ไมมี” ก็ลบเสีย เอาคําวา “มี” มา
แทน ทานวาส่ิงน้ีดีก็ลบเสีย เอาชั่วเขามาแทน ที่ทานวาสิ่งนั้นชั่วก็ลบเสีย เอาคําวา “ดี”
เขามาแทน ผลแหงการ “แขง” ก็คือ ความแพตัวเองตลอดไป ไมยอมเห็นโทษ ความ
เกงไมเขาเรื่องของตน

พูดถึงการเชื่อ เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอด เราจะเชื่อคนโงหรือเชื่อคน
ฉลาด เราจะเชื่อคน “เปนธรรม” หรือเชื่อคน “จอมโกหก” พระพุทธเจาเปนคนจอม
โกหกหรือเปนจอมปราชญ ? นั่น! ถาเชื่อคนตาบอดก็ตองโดนไมเรื่อยๆ ไป เพราะคน
ตาบอดไมไดเดินตามทาง ชนนั้นชนนี้ไปเรื่อยๆ ตามประสีประสาของคนตาไมเห็นหน
ทาง ถาคนตาดีก็ไมโดน นอกจากจะเผลอตัวหรือประมาท จึงไปโดนหรือเหยียบขวาก
เหยียบหนาม คนตาดีเหยียบไดในขณะที่เผลอ ขณะที่ไมเห็น แตคนตาบอดนี่เห็นไม
เห็นก็ไมทราบละ เหยียบและชนดะไปเลย อะไรไมขาดหลุดไปในขณะนั้น คอยใสยากัน
ทีหลัง
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แลวคนอยางเราๆ ทานๆ จะยอมเชื่อคนตาบอดไหมละ? ถาไมเชื่อก็ควรคํานึง
ในบทวา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” บาง เวลาคนตาบอดเอื้อมมือมาจะจูงดวย
ความเมตตาของเขาจะไดระลึกทัน ไมจมไปแบบ “ไมเปนทา” นาอับอายขายข้ีหนาไป
ตลอดวันตาย

การเกิดของสัตวโลกก็เกิดดะไปเลย เหมือนคนตาบอดโดนไมนั่นแล เพราะไม
เห็นไมทราบแลวแตกรรมจะพาไป กรรมจูงกรรมลากกรรมฉุดไปไหนก็จําตองไป 
เพราะไมมีอํานาจไมมีกําลังที่จะฝาฝนกรรมทั้งหลายได กรรมตองเปนผูฉุดลากไป ถา
เปนกรรมชั่วมันก็ฉุดลากเขาปาเขารกตกเหวลงบอไปเรื่อยๆ จนตกนรกอเวจีไมมีสิ้นสุด 
ถาเปนกรรมดีก็พยุงสงเสริมใหไปในทางที่ดี ตามแตกําลังกรรมที่มีมากมีนอย

พวกเกิดที่เกิดไมรูเรื่องรูราว ที่เกิดไมมีบุญพาไปเกิด ที่เกิดไมมีความสามารถ
อาจรูดวยญาณ ก็มันเปนแบบ “เกิดดะ” ดะไปเลย สุขก็มีทุกขก็ม ี อะไรก็คอยรับเสวย
และแบกหามเอา ไมทราบวามันจะมีมาเมื่อไร แมแตเราเกิดมานี้ก็ยังไมทราบวา มาจาก
“ภพอะไร”

คิดดูซิ เราเปนตัวภพตัวชาติ ตัวเกิดตัวตายอยูแลว ยังไมสามารถทราบเรื่องของ
ตัวได จะไปพูดถึงขางหนาอะไรได อะไรที่จะเปนเครื่องใหเราเปนที่แนนอนใจ เราก็ควร
ทราบเสียตั้งแตบัดนี้ และรีบบําเพ็ญเสียแตบัดนี้อยาประมาท! เพราะผลแหงความ
ประมาทเคยทําสัตวโลกใหลมจมมานับไมถวนแลว

การตายแบบสุมๆ เดาๆ การเกิดแบบสุมๆ เดาๆ ที่ไมแนใจตัวเอง ตลอดความ
เปนอยูก็ไมแนใจอยางนี ้เรายังจะตายใจกับความไมแนใจอยูหรือ ? นั่นไมสมควรแกเรา
เลย ! ไมสมกับเราเปนมนุษยผูฉลาดในวงพระศาสนา อันเปนยอดคําสอนใหคนฉลาด
ตอเหตุการณและปฏิบัติตอตัวเอง

เฉพาะอยางยิ่งการผลิตความดีความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในใจ ดวยจิตตภาวนาน้ี 
เปนสิ่งสําคัญมาก อาจมองเห็นไดและสามารถมองเห็นไดใน “บาป บุญ นรกสวรรค 
หรือนิพพาน” เพราะเปนสิ่งมีอยูดั้งเดิมแลว จึงอาจมองเห็นไดดวยจิตตภาวนาที่มี
ความสามารถตางกัน บุญอยูที่ไหนใจก็ทราบ ทราบอยูที่ไหน อยูที่จิต ทราบวาบุญอยูที่
ใจอยางประจักษแลวใจก็เย็นสบาย ความรุมรอนเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะสาเหตุอันใดก็
ทราบที่ใจดวงคอยรับทราบอยูแลวนั่นเอง นรก สวรรค ก็ทราบ ทราบอยูภายในใจ 
ทราบทั้งที่จะไปขางหนา ตัวนี้เปนผูพาไป จะไปอยูในสถานที่ใดเลา คนชั่วก็ไปเขาเรือน
จํา คือติดคุกติดตะราง จิตที่ชั่วก็ไปลงนรก จิตดีมีกุศลก็ไปสูสุคติภูมินั้น ตามกําลังแหง
บุญของตนของตน
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เมื่อปฏิบัติไป ๆ สิ่งที่ปดบังจิตใจคอยหมดไปจางไป ๆ ความสวางกระจางแจง
คอยเกิดขึ้นแทนที่ และสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ไดโดยลําดับๆ ก็คอยฉายแสงออกมา
จนเต็มภูมิของจิต จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอยูในฐานของจิตในชั้นภูมิของจิต จะไมเกิดก็
ทราบตามชั้นภูมิของจิตวา “หมดเชื้อแลว” ไมมีการที่จะเกิดตอไปอีกแลว ตองทราบ 
เมื่อถึงขั้นที่จะทราบแลวปดไมอยู

ฉะนั้นทานจึงสอนใหอบรมจิต จิตนี้เปนตัวรูตัวฉลาดแหลมคมมาก ตองสอนให
แหลมคม อบรมใจละเอียดสุขุมเต็มภูมิจนมีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถมากกวา
สิ่งใดในโลกไมมีสิ่งใดเสมอเหมือน แตเราไมไดอบรมสั่งสอน จิตจงึอาภัพและอาภัพอยู
ตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน อาภัพทั้งนั้น เพราะสิ่งอาภัพมันปกปดกําบังไว มันมี
อํานาจเหนือกวา จิตจึงเลยกลายเปนจิตอาภัพไปตามๆ มัน

จําตองชวยจิตดวยสติปญญา ใหมีความสงบรมเย็นทรงตัวได ไมถูกเขยากอกวน
อยูตลอดเวลาดังที่เคยเปนมา เมื่อใจสงบภายในก็เห็นคุณคาของใจ สงบมากก็เห็นมาก
รูมาก เขาใจมาก และผลิตสติปญญา

พิจารณาดูโลกธาตุอันนี้ไมมีอะไรที่ควรชื่นชมเทิดทูนรื่นเริงอะไรนักหนา สถานท่ี
อยูอาศัยอาหารปจจัยเครื่องปรนปรือ เต็มไปดวย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา คอยจะใหหลั่ง
น้ําตากับมันอยูเรื่อยๆ นอนใจไมไดเลย มองไปรอบดานลวนแตปาชาของสัตวของคน 
เต็มไปดวย “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” เขาในบานก็ไดยินเสียงบน ออกนอกบานก็ไดยิน
เสียงบน เขาในเมืองก็ไดยินเสียงบนเพอไปทั่วทุกหนทุกแหง เพราะเรื่องความทุกข
ความทรมานของสัตวของคน มีอยูทุกแหงทุกหนตําบลหมูบาน จะสงสัยที่ไหนวาจะมี
ความสุขความสบาย ไมมีอะไรมากอกวนใหไดรับความทุกขความลําบาก แทจริงมัน
ลวนกองทุกขอยูรอบตัว นอกจากการสรางจิตใจเราใหมีความแนนหนามั่นคงขึ้นดวยศีล
ดวยธรรมเทานั้น

นี่แหละเปนที่ปลอดภัยไรทุกข อยูที่ไหนก็ไมมีอะไรมากวน นี้เปนสิ่งสําคัญมาก 
เมื่อสรางใหเต็มภูมิแลวตองเย็น สถานที่นั่นเปนยังไง ? สถานที่นี่เปนยังไง ? ไมถามให
เสียเวลา เพราะความเย็นอยูกับเจาของ ความสุขอยูกับเจาของ หลักใหญอยูกับเจาของ
แลว ก็ไมทราบจะถามเอาสมบัติที่ไหนกัน ตัวจริงอยูกับเรา เรารูอยู เห็นอยู ครองอยูจะ
ไปเจอทุกขที่ไหนกัน!

นี่แหละทานวาการสรางตัวในดานธรรมสรางอยางนี้ สรางตัวทางโลกก็ดังที่
ทราบๆ กันอยูคือ สรางเนื้อสรางตัวดวยการขวนขวายในดานกิจการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
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ใหมีทรัพยสมบัติเงินทอง เรียกวา “สรางเนื้อ สรางตัว สรางฐานะในทางโลก” ผูนั้นก็พอ
เปนพอไปเกี่ยวกับสมบัติฐานะ ตลอดความเปนอยูตางๆ

สรางภายในคือสรางจิตใจใหมีหลักมีฐานมั่นคง ใหรูสิ่งดีสิ่งชั่ว พยายามแกไข
ดัดแปลงไปโดยสม่ําเสมอ จนจิตใจมีความเชื่อถือตัวเองได มีความแนใจได อยูท่ีไหนก็
เปนหลักเกณฑ มีความสุขความสบาย ตายแลวก็เปนสุข น่ีผูมีหลักจติใจเปนอยางน้ี ผิด
กับผูไมมีหลักใจอยูมาก

บรรดาที่เปนคนดวยกันก็ไมเหมือนกันในความรูสึก จิตก็วาจิตเหมือนกัน แตก็
ตางกันในฐานะสูงต่ําของจิต ความโงความฉลาดผิดแปลกกันอยูมาก ทานวา “เปนนิสัย
สมบัต”ิ เปนตามบุญกรรมอํานาจวาสนาที่สรางมา จะเหมือนกันไมได

ถาอยากเห็นใจมีสารคุณเดนดวง จงพยายามสรางใจใหด ี สรางใหมีความแนน
หนามั่นคง สรางจนเห็นประจักษกับตัวเอง คําพระพุทธเจาทานสอน “ใหรู ใหเห็น
ประจักษในสิ่งที่มีอยู เชน บุญ บาป เปนตน เพราะบาปนั้น ถาเปนหนามก็ปกเสียบอยู
ที่หัวใจตนนั่นแล ไมปกเสียบที่อื่น บุญก็มีแตสนับสนุนคนใหมีแตความสุขความสมหวัง 
เฉพาะอยางย่ิงสนับสนุนอยูท่ีหัวใจคน เพราะใจเปนภาชนะที่ควรแกบุญคุณธรรมทั้ง
หลาย

การสรางความดีที่ใจดวย “จิตตภาวนา” จะเปนความดีประจักษใจ เริ่มแตขั้น
สงบเย็นเปนสมาธิขึ้นไปจนขั้นละเอียด และละเอียดสุดคือ “วิมุตติพระนิพพาน” จะ
ประจักษที่ใจดวงนี้เอง

คําวา “สงบ” ใจสงบกับใจไมสงบผิดกันอยางไรบาง? ความสงบของใจเกิดขึ้น
มากนอย ความสุขเปนธรรมที่เกิดขึ้นกับความสงบ เพราะปราศจากสิ่งกอกวนในเวลา
นั้น ใจจะมีความสุขขึ้นมาโดยลําดับ เบากายเบาใจ บางคร้ังเบามากจนไมปรากฏวากาย
มีในความรูสึกเลย มีแตความรูลวนๆ เหมือนกับอยูในอากาศ หรือเหมือนอยูกลางหาว 
หรืออะไรพูดไมคอยถูกตามความเปนจริง นั่นแหละจิตสบายมาก จิตปลอยวางทั้งหมด
ในขณะนั้น เมื่อจิตสงบเต็มที่จึงไมทราบวา ตนอยูในที่สูงที่ต่ําหรือในที่เชนไร นั่งอยูหรือ
นอนอยูไมสนใจทั้งนั้น

ปรากฏแตความรูลวนๆ ซึ่งไมมีรูปไมมีลักษณะอะไรปรากฏเลย มีแตความรู
อยางเดียว ถาจะดูลักษณะก็มีแตความสวางไสวปรากฏอยูภายในใจ ซึ่งเปนสุขอยาง
อัศจรรย ผิดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผานมาในโลก ความสงบมาก ความสวางไสวมาก 
ความสุขก็มาก แตความสงบผิดกับความไมสงบอยางไรนั้น กรุณาไปดูมังกี้ (ลิง) ก็จะ
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เขาใจเอง เพราะสิ่งดังกลาวมีอยูกับใจของทุกคนหญิงชาย กระทั่งนักบวช ถาไมสนใจ
อบรมใจ

จิตที่เคยมืดๆ ดําๆ ที่เคยตําหนิอยูทุกวันนี้แล เปลี่ยนอาการขึ้นมา เพราะการ
ชําระสะสางจนเห็นไดชัด ดังที่กลาวมาทั้งนี้ เพราะความมืดดํามันไมใชจิต เปนสิ่งปดบัง
ตางหาก เหมือนกับไฟฟา ลองเอาแกวหรือผาสีดํามาใสเขาซ ิมันก็ดํา เอาแดงมาใสมัน
ก็แดง เอาขาวมาใสมันก็ขาว มันข้ึนอยูกับส่ิงภายนอกท่ีนํามาใสตางหาก ไมไดขึ้นอยูกับ
ดวงไฟ จึงมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสิ่งที่มาเกี่ยวของ จิตก็เกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวของ จึงมี
อาการตางๆ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยูเสมอ ไมคงที่เหมือนจิตที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ

จิตก็เปนจิตอยูอยางนั้น เมื่อสิ่งที่ดําสิ่งที่มัวหมองเขาไปแทรกไปปดบังจิต ก็
เหมือนวามันเศรามันหมองมันดําไปหมด ความจริงก็คือสิ่งนั้นแลทําใหดํา ชําระสิ่งนั้น
ออกแลวจิตก็สวางไสวออกมาในขณะน้ัน จะผานทะลุไปหมด ไมติดของกับอะไรขึ้นชื่อ
วา “สมมุติ” จึงไมมีอะไรจะแหลมคมยิ่งกวาใจ ใจน้ีถึงข้ันมีอํานาจก็มีอํานาจอยางน้ี 
สาระสําคัญก็คือใจนี่เทานั้น จงพยายามบํารงุ!

เชื้อที่จะไปเกิดภพหนาก็คือใจดวงนี้ พยายามสรางใจใหด ี เปนที่แนใจเสียแต
บัดนี้

การตายเปน ธรรมดา ธรรมดา ไมนาตื่นเตนตกใจกลัวอะไรเลย เมื่อเรียนกล
มายาของกิเลสที่หลอกลวงใจจบสิ้นแลว ปญหาทั้งหลายในแหลงแหง “ไตรภพ” ก็จบลง
ที่ใจดวงที่เคยเปน “เจาปญหา” นี้แหงเดียว

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สูแคตาย

ความหนักที่สุดก็คือ “ใจ” ความเบาที่สุดก็คือ “ใจ” ความหยาบที่สุดก็คือ “ใจ”

ความละเอียดหรืออัศจรรยอยางยิ่งก็คือ “ใจ” อยูที่ใจนี้ทั้งนั้น!
โลกจะมีความสงบรมเย็น หรอืเกิดความเดือดรอนวุนวายมากนอย ก็ข้ึนอยูกับ

ใจ เพราะใจเปนผูครองรางและครองโลก ใจจึงควรไดรับการอบรมศึกษาไปตามเหตุ
ตามผลซึ่งเปนแนวทางที่ชอบ เพื่อจะไดผูนําที่ดี แสดงออกเปนกิจการงานที่ชอบธรรม

การแสดงออกทุกอาการ เมื่อใจไดรับการอบรมโดยเหตุผลอันเปนแนวทางที่ดีที่
เรียกวา “ธรรม” แลว กิจการงานตลอดความประพฤติยอมเปนไปดวยความราบรื่นดี
งาม ไมแสลงตาแทงใจระหวางเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมวาสวนยอยสวนใหญ ข้ึนอยูกับใจ
เปนสําคัญ ใจนี้จะวาหนักก็หนักจนเจาของยกไมขึ้น ถายกขึ้นสูความดีงามไดดังทานผูดี
ทั้งหลาย ก็ควรจะผานพนความทุกขความไมดีทั้งหลายไปไดแลว นี่ใครก็นอนจมอยูใน
กองทุกขและความสกปรกโสมมเรื่อยมา ทําไมจึงไมยกใจของตนขึ้นใหพนไปเสีย ทั้งที่รู
อยูดวยกันวา ทุกขอันเกิดจากเหตุชั่วนั้นเปนของไมดี ก็เพราะมันยกไมขึ้นนั่นเอง ใจมัน
ชอบอยูในทุกขโดยไมรูสึกตัว

สิ่งที่เราไมรูนั่นแหละคือสิ่งที่เปนนายเรา พูดแลวก็ไมพนจาก “กิเลส” อันเปนตัว
กอเหตุสําคัญ ความไมรูก็ตองทําไปแบบสุมเดา ทําแลวก็เกิดผลขึ้นมาเปนความเดือด
รอนแกตนและผูอื่นตอเนื่องกันไปไมมีที่สิ้นสุด มันติดอยูที่วา “ยกของหนักคือใจไม
ไหว!” ถายกไหว ก็ยกใหพนจากสิ่งกดถวงทั้งหลายที่ต่ําชาเลวทรามไปนานแลว ไมตอง
มาวกวนบนทุกขบนยากกันดังที่โลกเปนอยูเวลานี้เลย ทั้งนี้ก็เพราะยกไมไหวไปไมรอด 
จอดไมถูกตามกฎจราจรของธรรมนั่นเอง มันถึงเกิดขึ้นมาอยูในสภาพที่เกะกะคละเคลา
กับความทุกขยาก ทางปากกัดทางมือฉีก ทางใจบนเพอรําพึงอยูภายใน ที่เรียกวา“กรรม
ของเรา กรรมของเขา ตางคนตางมีและรุมลอมอยูที่ใจ”

ไปกอกําเนิดที่ไหนก็ตองเสวยสุขทุกขมากนอยที่จิตพกไปดวย สวนกุศลกรรม
นั้นตางกัน สงเสริมจิตใหเบาและมีความสุข

คําวา “ธรรม” เปนความละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมาก เมื่อจิตกับธรรมมีความ
เกี่ยวของกัน ใจแมเคยหนักย่ิงกวาภูเขา ก็กลายเปนจิตเบาและเบาบางจากกิเลสกอง
ทุกขโดยลําดับ จะทําอะไรที่เปนกุศลก็งาย ชื่อความดีความชอบแลวทํางาย!
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ผูที่ประกอบความเพียร ความเสียสละ ความอดความทน จนถึงเปนถึงตาย จะมี
ใครเกินพระพุทธเจาไปไดเลา นี่แหละตนเหตุที่จะไดธรรมอันประเสริฐเลิศโลกเกิดขึ้น
และนํามาประกาศสอนโลกทั่วไป ทานไดมาดวยวิธีนั้นดวยอาการนั้น ฉะนั้นการที่จะรื้อ
ถอนตนใหพนจากทุกข จึงตองอาศัยความพากเพียรอยางเต็มกําลังความสามารถขาด
ดิ้นไมยอมลดละ ไมยอมถอยหลัง ถาถอยก็ตองจมอีก ไมถอยก็ไมจม คอยคืบคลานข้ึน
มาดวยความเพียรโดยสม่ําเสมอ ก็ยอมจะผานพนไปได

รางกายเรานี้ไมมีประโยชนอะไร ถาไมพาทําประโยชนเสียแตเวลานี้ ตายแลวมี
แตเรื่องยุงกัน “โอโห ยุงมหายุง นั่นซิมันดูไมได ไอเรื่องตายนี้ถือกันวาเปนเรื่องใหญโต
มาก ยุงกันไปหมด คนเปนนั่นแหละตัวยุง หาอะไรมายุงกันไปหมด เห็นแตพระตายก็
ยังยุงมาก ซึ่งไมนาจะเปนอยางนั้นเลยก็ยังเปนได ทานตายแลวเก็บหมักเก็บดองเอาไว
ไมทราบวากี่เรื่องกี่ราย จะทําปลาราหรือน้ําปลาก็ไมได แตใจชอบอยางนั้น หลั่งไหลมา
ยุงดวยกันโดยไมมีเหตุมีผลอะไรที่ไมควรเปนเลย มันก็ยังเปน เพราะใจมนุษยนิยมชอบ
อยางนั้น

เวลายังมีชีวิตอยู จะสนใจประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีใหเกิดจากสกลกายนี้ก็
ไมคอยสนใจ เวลาตายแลวจะใหรางกายนี้เปนประโยชน มันจะเปนประโยชนไดอยางไร
กัน ถาไมพาทําเสียตั้งแตบัดนี้ ทําใหพอ ! ตายแลวก็ทิ้งไปนั่นเอง จะเปนประโยชนอะไร
อีก ถาเปนประโยชนอยูจะตายไปทําไม มันไมเปนประโยชน เพราะหมดกําลังความ
สามารถสืบตอแลวมันถึงตาย ตายแลวทิ้งลงไป อันใดที่เปนสาระสําคัญซึ่งไดจากการ
กระทําของรางกายนี้ ก็ถือเอาเปนประโยชนตอไป ชื่อวาเปนผูไมประมาท

เวลานี้ชีวิตรางกายของเรากําลังเปนประโยชน ทํากิจการทางโลกก็เปนประโยชน 
ทางธรรมก็เปนประโยชน ฉะนั้นงานทั้งสองประเภทนี้ที่เรายังมีความสามารถทําไดอยู 
เราก็ตองทําไมอยูเปลา

งานทางโลกก็ตองทํา เพราะสังขารรางกายมีความจําเปนตอสิ่งเยียวยารักษา อยู
เฉยๆ ไมได ตองมีเครื่องนุงเครื่องหมปกปดสกลกาย มีที่อยูอาศัย มีปจจัยเครื่อง
สนับสนุน อาหารการบริโภคตลอดหยูกยา ไมกําหนดกฎเกณฑวามีมากมีนอย เรื่อง
มนุษยเปนอยางนั้น

สัตวเขาไมมีอะไรมากเหมือนมนุษย ผานุงผาหมเขาก็ไมมี ที่นอนหมอนมุงเขาก็
ไมมี หยูกยาแกโรคเขาก็ไมม ีเขายังมีความสืบตอเปนสัตวมาได

แตมนุษยเรานี่ซ ิ ถาพูดตามความจริงก็วาออนแอมากกวาสัตว ไปที่ไหน
พะรุงพะรังดวยเครื่องนุงหม ดวยเครื่องอยูเครื่องกิน เตรียมกันไปเต็มที่เต็มทางกลัวแต
จะอดตาย หยูกยาปลาแปงอะไรพากันหอบหิ้วใหยุงไปหมด แมจะไปวัดเพื่อภาวนาตัด
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แตในระหวางที่จิตจมอยูกับความหนักหนวงถวงใจนั้น มันยกอะไรที่เปนความดี
งามไมขึ้น ออนไปหมด ราวกับไมมีกระดูกติดตอกันในรางกาย สูยอมจมอยูอยางนั้นไม
ได เพราะธรรมชาติที่จะใหจมนั้นมันมีน้ําหนักมากกวา เทียบเหมือน “แมเหล็ก” ที่ดึง
ดูดเหล็ก เศษเหล็กเล็กๆ นอยๆ ก็วิ่งเขาหา “แมเหล็ก” ทั้งหมด เพราะแมเหล็กมีกําลัง
มาก สามารถดึงดูดเศษเหล็กไดตามกําลังของมัน

กิเลสตัณหาอาสวะก็มีอํานาจดึงดูดจิตใจ ใหหลงกลมายาและรักชอบมันไมมีวัน
จืดจาง เชน ความโลภ โกรธ หลง ราคะตัณหา เปนตน ทั้งที่รูแกใจวาไมดี แตก็ไมมีใคร
พอใจ “ละ” มัน นอกจากพอใจสงเสริม พอใจคลอยตามมัน โดยไมมีการฝาฝนตาน
ทานดวยความพอใจ เหมือนเวลาพอใจหลงและติดมันสงเสริมมัน ฉะนั้นจึงยากที่จะมีผู
ผานพนฝมือของมันไปได เพราะตางเคลิ้มหลับใหมันกลอมจนหมดเพลง ความไมเบื่อ 
ความลุมหลง ไมมีสติระลึกรูตัวบาง ก็คือกิเลสกลอมสัตวโลกน่ันแล

ทานที่อยากเปลี่ยนฟงเพลงคือ “ธรรม” ก็จงพยายามยับยั้งชั่งตวงตัวเอง หมุนใจ
เขาหาธรรมดวยความพยายาม ยากก็พยายามลากเข็น พยายามตอสู พยายามบึกบึน 
อยายื่นมือใหกิเลสฉุดลาก เดี๋ยวจะไมมีหนังติดเนื้อ จะเปอยผุพังไปเพราะมันเสียหมด

กิเลสมันเคยดัดสันดานสัตวโลกมานาน ถาจะเข็ดก็ควรเข็ดไดแลว ไมมีอะไรจะ
วิเศษวิโสไปกวาเทาที่รูอยูเห็นอยูในวงของกิเลสครอบงํานี้

ความพากเพียรในธรรมมีเทาไรจงทุมลงไป อยากลัวกิเลสเจ็บ อยากลัวกิเลส
รองไห ใหกลัวเราจมอยูในกองทุกขเพราะกิเลสทําเหตุจะประเสริฐกวา กิเลสไมใชของ
ประเสริฐ ธรรมตางหากประเสริฐเหนือโลก สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ในธรรม
ทั้งหลาย ไมใชเนื้อไมใชปลาพอจะสงวนไวเพื่อตมแกงกิน จงนําออกมาใชเพื่อ
ประโยชน เพื่อประโยชนมหาศาลแกตนในอัตภาพนี้ อยารอใหเขานิมนตพระมาจัด
การ “กุสลา มาติกา” ให ทั้งที่เรากําลังโงอยู การนั้นจะไมเปนประโยชนยิ่งกวาเราสราง 
“กุสลา ธมฺมา” คือ ความฉลาดขึ้นมาเองภายในใจขณะที่ยังมีชีวิตอยูเวลานี้

จงทราบวา “กุสลา ธมฺมา” น้ันทานสอนคนเปนใหฉลาด ไมไดสอนใหคนโง เรา
เปนชาวพุทธและเปนนักปฏิบัต ิ จงพิจารณาไตรตรองความหมายของธรรมใหถูกตอง 
อยาคอยเสวยผลบุญและความฉลาดในเวลาเขาโลงดวย “กุสลา มาติกา บังสุกุล” นั่นคือ
งานที่เขาทําใหในเวลาผูตายหมดหวังจากการบําเพ็ญดวยตนเองแลว เขาก็ทําสงเดชให
อยางนั้นเอง ตามนิสัยคนที่รักและเคยมีบุญคุณตอกัน มันไมแนเหมือนเราทําเอง คือ
สรางกุศลเอาเองขณะที่มีชีวิตอยู
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ถาแนใจในกุศลของตัวที่สรางขึ้นมาวาเต็มภูมิภายในใจแลว ก็ไมจําเปนตองไป
รบกวนพระทานมา “กุสลา มาติกา” ใหลําบากในเวลาตายหรือเวลาเขาโลงแลว เพราะ
เราสมบูรณแลว กุสลา หรือไมเราก็พอตัวแลว การตายทั้ง “อิ่ม” ไมใชตายทั้ง ‘หิว” น้ีดี
มาก คําวา “ตายทั้งอิ่ม” นั้นคือความเพียรพอในกุศลธรรมทั้งมวลภายในใจ ดังพระ-

อรหันตทานตาย ไมเห็นใครกลาไปอาจเอื้อมไปกุสลาใหทานถาไมอยากขายตัว การตาย
ของทานก็ไมเห็นลําบากรําคาญ ทานมักตายคนเดียว อยางสบายหายวุน แมลงหวี่
แมลงวันก็ไมตอมเหมือนพวกเราชาวยุงชาววุน ตายแตละรายราวกับเกิดขาศึกกลาง
เมือง

เรื่องของทานผูสิ้นกิเลสความกังวลและกวนใจกับเรื่องของพวกเรา ตางกันมาก
ราวกับเกิดอยูคนละโลก ทั้งที่ทานก็เปนมนุษยเหมือนพวกเรา ฉะนั้นเราผูเปนศิษยมีครู
สั่งสอน ควรพยายามดัดจิตใจของตนใหเดินตามรองรอยแหงธรรม

แมไมไดอยางทาน ก็พอเปนเครื่องหมายแหง “ลูกศิษย” ที่มีครูสอนบาง สิ่งที่
ควรตัดก็ตัด สิ่งที่ควรละก็ละบางตามโอกาส ไมควรปลอยตัวใหติดจมอยูกับเรื่องตางๆ 
สิ่งตาง ๆ จนไมคิดหาทางออกจากทุกขเพื่อตัวเอง ก็ดูวาโงเสียจนเลยขอบเขตเหตุผล

ตามธรรมดาทั่ว ๆ ไป ใครมีอะไรมากนอยใครก็รักสงวน โลกเปนกันมาอยาง
นั้นไมปฏิเสธ แตธรรมเครื่องปองกันตัวรักษาตัว ก็ควรใหมีเปนคูเคียงกันไป จะไมเสีย
เปรียบโลกคือกิเลสของตัวจนเกินไป

คิดดู ! พระพุทธเจาผูเปนศาสดา ก็ทรงเสียสละและเสียสละจนหวั่นไหวทั้งแผน
ดินถิ่นที่ทรงปกครอง การเสียสละขนาดนั้นเปนสิ่งเล็กนอยไดหรือ ตองเปนเรื่องใหญโต
มาก จนไมมีใครสามารถทําไดอยางพระองค เวลาเสด็จออกไปทรงผนวชแลว มีใคร
บางที่มีความสามารถอาจหาญทางความเพียร ความอดความทนในทุกสิ่งบรรดาปจจัย
ทั้งสี่เหมือนอยางพระพุทธเจา การลดฐานะจากความเปนกษัตริยลงเปนนักบวชอันเปน
เพศแหงคนขอทาน ตองเปนเรื่องใหญโตมาก ฉะนั้นศาสนธรรมจึงเกิดขึ้นในทามกลาง
แหงความลําบากทรมานของพระพุทธเจา ไมใชเกิดขึ้นเพราะความขี้เกียจออนแอแบบ
สุกเอาเผากิน แตเกิดขึ้นจากความรอดตายของพระสิทธัตถราชกุมารองคอาชาไนย

ใครจึงไมควรดุดาลูกๆ หลานๆ ดวยการประมาทพระศาสนาวา “ไอนี่มัน
เกียจครานนัก เอาไปบวชเสีย” เพราะพระพุทธเจาไมใชชางทําสวม ธรรมของทานไมใช
สวมพอจะเปนเครื่องรับถายมูตรคูถเชนนั้น ศาสนาไมใชหองน้ําหองสวมหลุมมูตรหลุม
คูถ
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กังวล ยังไมสนใจคิดวาความพะรุงพะรังนะคือความกังวลเปนหวงรางกายกลัวจะอด
ตาย ยิ่งกวาจะหวงใจ

การกลาวทั้งนี้มิไดเจตนาตําหนิมนุษยโดยถายเดียว แตเปนอุบายเตือนมนุษย
ใหมีความเขมแข็ง และรูจกัผอนหนักผอนเบา ไมเปนคลังแหงความกังวลบนหัวใจโดย
ถายเดียว แทนที่จะเปนคลังแหงธรรม

ตามธรรมดาแลวมนุษยมีความฉลาดเหนือสัตว ความตานทานของมนุษยก็ไม
เหมือนสัตว มันผิดกัน มนุษยเราเกิดมาในทามกลางแหงความชวยเหลือจากผูอื่น 
ฉะนั้นความเปนอยูตางๆ จึงตางจากสัตวเปนธรรมดา แตนักปฏิบัติธรรมควรคิดเรื่องนี้
ไวเสมอเพ่ือกันความลืมตัวและออนแอ เวลาไมสบายมีเจ็บไขเปนตน จิตใจจะไมเขม
แข็งเพื่อคนหาความจริงตามหลักสัจธรรม

ครั้งพุทธกาลพระบางองคทานไดสําเร็จอรหันต เพราะทุกขเวทนาเวลาเจ็บไขก็มี 
ทั้งนี้เพราะจิตใจเขมแข็ง เพราะฉะนั้นการกลาวนี้จึงกลาวเพื่อจิตใจ โดยเฉพาะใจสําคัญ
มาก เพื่อใจไมสะดุงกลัว ไมระส่ําระสาย ขาดสติปญญาเครื่องพิจารณาในเวลาเจ็บปวย 
ดังพระกรรมฐานทานเที่ยวตามปาตามเขา ตัวอยางมีทานอาจารยมั่น เปนตน หยูกยาก็
ไมไดติดเนื้อติดตัวไปเลย เวลาเจ็บไข
 “เอา โรคนี้เวลาจะเปนขึ้นมา เปนมาจากที่ไหน ก็เกิดขึ้นภายในรางกายนี ้ เชน 
เจ็บไข ปวดหัว เปนตน เวลาเกิดมันก็เกิดขึ้นที่นี่ เวลาหายมันจะหาหยูกยาจากที่ไหน 
มันเกิดที่นี่มันก็ดับที่นี่ ถารางกายหรือจิตใจไมมีความสามารถตานทานกันมันก็ตายที่นี ่
เกิดกับตายเปนของคูกัน โรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นกับดับไป มันก็เปนของคูกัน มันจะเกิด
จะดับที่ไหนถาไมเกิดดับที่นี่” ทานวา
 “พวกสัตวสาราสิงมีอยูเต็มในปาในเขานี ้ เขาไมไดมีหยูกมียา เขาก็มีธาตุขันธ
เชนเดียวกัน เขาอาจมีเจ็บไขไดปวยไดเชนเดียวกับมนุษยเรา แตทําไมเขาจึงไมสูญพันธุ 
ทําไมเราจึงกลัวตายนัก ออนแอนัก!“ น่ีทานพลิกใจของทาน
 “เราตองพิจารณาใหรู “สัจธรรม” เปนธรรมโอสถเครื่องแกกัน ไมใหจิตใจลุม
หลงสายแสไปกับสิ่งเหลานั้นอันจะกอความทุกขใหกับตนมากขึ้น”

ทานก็พิจารณาจนกระทั่งทราบเรื่องเหตุเรื่องผล ทุกสิ่งทุกอยางภายในรางกาย
เวทนาจิตโดยตลอด โรคภัยไขเจ็บหายไปเลยก็มีดังที่เขียนไวในประวัติของทานอาจารย
มั่น

แมโรคมันจะไมหายก็ตาม เรื่องจิตใจนั้นจะตองมีความเขมแข็ง มีความเฉลียว
ฉลาดตอวิธีการปฏิบัติตอตนเอง ซึ่งเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บเปนพิเศษ ผิดกับคนธรรมดา
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อยูมาก นี่ก็เคยไปปฏิบัติมาอยางนั้นเชนเดียวกัน เวลาเจ็บไขไดปวยมากๆ หามใครเขา
ไปเกี่ยวของเลย ถาสมมุติวาอยูกับหมูเพื่อนอยางนี ้ ก็ปดประตูและบอกทันที และหาม
เด็ดขาดเลยวา “ใครอยามาแตะตองหรือเปดประตูเปนอันขาด ถาประตูนี้ไมเปดหามไม
ใหใครเขามาเกี่ยวของ วันนี้จะตองพิจารณาขุดคนกันอยางเต็มภูมิเต็มฐานทีเดียว 
เพราะวานี่เปนทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากการเจ็บไข”

ทุกขเวทนาที่เราเคยพบเพราะนั่งภาวนามาตั้งหลายชั่วโมง เรายังสูได พิจารณา
แทงทะลุปรุโปรงไปได ไดเหตุไดผล ไดอรรถไดธรรม ไดความเฉลียวฉลาด ไดความ
ศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญขึ้นมาภายในใจแตละครั้ง ๆ ไมเคยพลาดไปเลย แตเวลาเจ็บไขได
ปวยนี้เราจะปฏิบัติอยางไร ถาไมปฏิบัติอยางนั้นเราจะปฏิบัติทางไหน ไมมีทางหลีกเรน
ได เพราะรางกายนี้เปนที่เกิดแหงโรคตางๆ ไมมีประมาณ

สติปญญาเปนเครื่องพิจารณาความจริงซึ่งเกิดขึ้นนั้น โรคแตละชนิดที่เกิดขึ้นก็
ทําใหเกิดทุกขเวทนา ทุกขเวทนานั้นเปนสัจธรรม เราไมพิจารณาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับ
เราเวลานี้เราจะพิจารณาอะไร เรากลัวสัจธรรมก็เทากับเรากลัวกิเลส เราสูกิเลสไมไดก็
เทากับเรา “แพกิเลส” โดยตรง ถาเราพิจารณาสัจธรรมเขาใจแจมแจงจริงแลว ก็ช่ือวา
เรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได เอา คนลงไปทีเดียว!

ทุกขเกิดขึ้นมาจากไหน เปนขึ้นที่ตรงไหน คนลงไป สติปญญาหมุนติ้วไปตาม
อาการของเวทนาที่แสดงตัวอยูในรางกายสวนตางๆ กระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอยาง
เต็มที่ในขณะนั้นไดหายไป ขยายตัวออกไป ๆ เพราะสติปญญาไลตอนเขาสูความจริงไป
โดยลําดับ เมื่อเจอความจริงที่ตรงไหน ทุกขเวทนาก็กระจายออก ๆ เห็นอยางชัดเจน
ภายในใจ จนกระทั่งรางกายทุกสวนท่ีเปนกองทุกขซึ่งเกิดจากการเจ็บไขนั้น หายไป
หมดเลย เหลือแตความรูลวนๆ ที่สวางไสวครอบรางกายในขณะนั้น แมแตรางกายที่
เคยปรากฏอยูในขณะนั้น พรอมกับทุกขที่กลมกลืนเปนอันเดียวกันนั้น เหมือนกับจะ
แยกกันไมออก ก็กลับกลายหายไป ทั้งรางกายก็หายไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในราง
กายก็หายไป คือรางกายหายไปในความรูสึก เหลือแตความรูซึ่งเปนสิ่งที่อัศจรรยลวนๆ 
ทรงตัวอยู โดยไมมีกําหนดกฎเกณฑวาอยูสูงอยูต่ําอยูในดินฟาอากาศที่ไหน หายเงียบ
ไมมีรางเปนที่สิงสถิตอยูในความรูสึกเวลานั้น นั่น! เห็นความอัศจรรยขึ้นมาแลว! พอ
ถอนออกมาเทาน้ัน “โรคหายไปเลย!”

น่ีเรียกวา “สติปญญาพิจารณาสัจธรรม” เมื่อรูสัจธรรมแลวจะไมถอนทุกขไม
ถอนกิเลสอาสวะจะถอนอะไร เพราะสัจธรรมก็เปนความจริงแตละอยาง ๆ คือทุกขก็
เปนความจริง สมุทัยก็เปนความจริง สติปญญาที่เรียกวา “มรรค” ก็เปนความจริง ตาง
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อันตางจริง เมือ่เขาถึงกันแลวตางก็เปนความจรงิลวนๆ จิตจะปลอมมาจากที่ไหนอีก
เมื่อไดใชสติปญญาเปนเครื่องซักฟอกแลว

เพราะฉะนั้นจิตจึงแนวแนอยูตามความจริงของตน คําวา “ยา” หายไปหมด 
เรื่องความคิดถึงหยูกถึง “ยา” คิดไมได ไมมีเวลาไปคิด คิดไปไหน เมื่อคิดไปแลวมันก็
ไมไดผล จึงไมคิดใหเสียเวลา

คิดที่ตรงนี้ ตรงที่ควรจะคิดนี้ เวทนามากนอยเกิดที่ตรงนี้ การเจ็บไขไดปวยเกิด
ขึ้นที่รางกายนี้ พิจารณาที่ตรงนี ้สติปญญาก็มีอยูที่นี่ คนกันลงที่นี ่หมุนติ้วๆ ลงไปที่นี่ 
พอไดท่ีแลวทุกขเวทนาก็หายหมด! นี่เรียกวา “ไมเสียผลเสียประโยชน” เรียกวา “รบ
ขาศึกไดชัยชนะ!”

หากจะตายในเวลาน้ันจิตก็ไมยอทอ จิตก็สามารถรับรองตัวได หรือชวยตัวเอง
ได ไมใหทุกขเวทนาทั้งหลายเขามาครอบงําจิตไดเลย เพราะอํานาจของสติปญญารอบ
ตัว หากวาจะตายลงในขณะนั้น ก็ตายไปอยาง “สุคโต” ทําใหเบาทั้งกายทั้งใจอยางนี้
เอง ใจนี้ทําใหฉลาดก็ไดทําใหโงก็ได แลวแตผูนั้นจะปฏิบัติตัวอยางไร

ถาจะให “จมอยู” ตั้งกัปตั้งกัลปก็จมได ไมมีวันอิ่มพอในความจม จมอยูใน 
“วัฏสงสาร” นั่นเอง มีความ เกิด แก เจ็บ ตาย นั้น มันอิ่มพอที่ไหนกัน ถาอิ่มพอกันได 
สัตวโลกก็ไมควรจะมาเกิดตายกันไมหยุดอยางนี้

ทานจึงสอนวา “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที” แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมม”ี ก็ตัณหาน้ี
แลพาใหสัตวเกิดตายไมมีเวลาอิ่มพอ เพราะตัวเหตุคือตัณหาไมเคยมีความอิ่มพอ 
ความเกิดตายอันเปนเครื่องผลักดันจากตัณหา จะหยุดตัวและอิ่มตัวไดอยางไรเลา

ฉะน้ันการจะใหความอ่ิมพอของความทุกขและการเกิดตายเปนไปเอง โดย
ไมกําจัดตนเหตุคือ “ตัณหาอวิชชา” ใหส้ินไปจากใจ จึงเปนความหวังที่ลอยลม ไมมี
ความหมายใดๆ ทั้งสิ้น อยาพากันหาญคิด!

การเกิดนั้น เกิดเทาไรตายเทานั้น ตายเทาไรเกิดเทานั้น หรือมากยิ่งขึ้นไป 
เพราะสิ่งที่จะทําใหเกิดคือกิเลสอวิชชาพอตัวเมื่อไร มันไมเคยมีความพอตัวเลย“นตฺถิ 
ตณฺหาสมา นที” แมน้ําทะเลหลวงมหาสมุทร ก็สูความอยากที่จิตที่เต็มไปดวย “ตัณหา”
นี้ไมได ความอยากก็คือกิเลสน่ีเอง มันมีความพอตัวที่ไหน จงทําความเขาใจอยางถึงใจ
วา ถาจะปลอยใหสิ่งเหลานี้พอตัวไปเอง ก่ีกัปก่ีกัลปก็ไมมีหวัง ไมมีฝงไมมีแดนเลย 
เพราะฉะนั้นจึงควรพยายามแก พยายามคลี่คลาย พยายามบึกบึน พยายามตอสูสลัด
ปดกิเลสเครื่องพัวพันทั้งหลายออก เพื่อเขาหาฝงหาแดนพนทุกขไปไดโดยลําดับ ดวย
ศรัทธา ความเพยีร มีสติปญญาเปนสําคัญ!
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จงคนคิด พิจารณาลงที่นี่!
พระพุทธเจา สาวกทั้งหลายทานพนทุกข ทานไมไดพนจากที่ไหน ทานพนที่กอง

ทุกขนี้แล แตถาไมพิจารณากองทุกขก็ไมพน ตองถือเอาทุกขเปนหินลับสติปญญาใหมี
ความแกลวกลาสามารถรูเทาทันกันกับสัจธรรมทั้งสี ่ ทุกขทั้งหลายจะไมเปนภัยตอจิต
ใจอีกตอไป ทุกขจะปรากฏตัว “สักแตวาทุกข” แมจะไมดับไปก็ตาม เพราะอํานาจแหง
สติปญญาพิจารณารูรอบทั่วถึงแลว ทุกขเวทนาจะตั้งอยูตามความจริงของตน ไม
สามารถเขามากระเทือนจิตใจไดเลย เพราะปญญารอบตัวอยูแลว จิตก็จะตั้งอยูตาม
ความจริงของตัว ตางอันตางจริง ไมมีอะไรกระทบกระเทือนกัน เมื่อความจริงเขาถึง
กันแลวไมเกิดเรื่องตอกัน

อันเรื่องความจริงกับความปลอมที่มันวุนกันอยูนี ้ ก็เพราะความจอมปลอมขึ้น
แซงหนาไปเรื่อยๆ มันจึงทําใหจิตจมอยูเรื่อยๆ เราเคยบนกันมากเหลือเกิน คือบน
อยากจะพบความสุขความเจริญ แลวความสุขความเจริญนั้นอยูที่ไหน ? เวลานี้ผู
ตองการความสุขความเจริญจมอยูกับอะไร ? ถึงหาความสุขความเจริญไมไดไมเจอ 
ทั้งๆ ที่เราปรารถนาความสุขความเจริญดวยกันทั้งโลก ถาไมแกสาเหตุในจดุน้ีแลว ก็ไม
มีทางพบความสุขความเจริญไดอยางพึงใจเลย การปลอยใหจิตพอตัวแลวพนทุกขไป
เอง และการปลอยใหกิเลสพอตัวแลวสลัดปดทิ้งคน ปลอยคนใหเปนอิสระ เหมือนเขา
ปลอยนักโทษออกจากเรือนจําน่ีไมมีหวัง! อยางไรๆ กิเลสจะตองผูกมัดคนไปเร่ือยๆ 
อยูอยางนี้! นอกจากจะใชสติปญญาพิจารณาดังที่วาแลวเทานั้น จึงจะมีหวังดังใจหมาย!

ฉะนั้นศาสนาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งกับมนุษย ผูตองการความสงบสุขแกตน
และครอบครัว ตลอดการหลุดพนจากการจองจําทั้งหลาย มนุษยเราจําเปนอยางยิ่งที่
จะนําศาสนาเขามาเปนเคร่ืองมือดําเนินเปนข้ันๆ ไมปลอยตัวตามอําเภอใจ เพราะ
กิเลสเครื่องทําลายความสุขมีหลายประเภทมาก ทานจึงสอนตั้งแต ทาน ศีล ภาวนา
 “ทาน” เพื่อประโยชนอะไร เพื่อความเสียสละความตระหนี่ถี่เหนียว เกี่ยวเนื่อง
มาจากความเห็นแกตัว และสงเสริมความละโมบโลภมากใหพอกพูนหัวใจ เห็นอะไรๆ 
มีแตจะเอาทาเดียวไมมองดูสังขาร

การใหทานยอมเกิดประโยชนแกผูรับจากการเสียสละนั้นๆ ดังพระเวสสันดร
ทานใหทานเปนตัวอยางอันดีเลิศมาแลวจนกระเทือนโลก “ทาน” แปลวา การใหโดยไม
หวังสิ่งตอบแทนจากผูรับดังเขาซื้อขายกัน ใหดวยความสงสาร ใหดวยความอนุเคราะห 
ใหดวยความเชื่อความเล่ือมใส ใหดวยการบูชาคุณแกทานผูมีคุณแกเรา
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การใหทานดวย “วัตถุ” ดวยกําลงั ดวยวิชาความรู เรียกวา “ทาน” เชน วัตถุทาน 
เปนตน ผูรับทานก็ไดรับความสุขและความภาคภูม ิ เย็นใจ เปนความสุขความสบายทั้ง
สองฝาย ผูที่ไดรับการสงเคราะหจากเรานั้นก็มีความสุข เราที่เสียสละใหทานได ก็เทา
กับเราตัดความตระหนี่เหนียวแนน อันเปนสิ่งที่ผูกมัดจิตใจออกไดดวยเราเองก็เปนสุข

ที่ทานสอนไวนี้เปนวิธีการปราบกิเลสทั้งนั้น การทําใดที่พระพุทธเจาทรงสอน
ไว ตองมีความหมายทุกสิ่งทุกอยาง

“ศีล” ก็เปนเครื่องระงับกิเลสประเภทหนึ่ง
“ภาวนา” ภาวนานี้เปน “ธรรมรวบยอด” ที่จะฆากิเลสทั้งหลายที่รวมตัวเขาไป

อยูในใจ น่ีเคยสอนมาแลว การภาวนาก็คือการเรียนรูความจริงของตัวเอง ซึ่ง “มี”
และ “เกิดขึ้น” กับ “กาย” และ “ใจ” อยูเสมอ เวลานี้เรายังรูความจริงไมได เพราะจิต
เรามันเที่ยวตําหนิโนนตําหนินี ้หาความจริงในตัวไมไดวารางกายเปนอยางไร รางกาย
เปนอยางนั้น สวนนั้นเปนอยางนั้น สวนนี้เปนอยางนี้ ตําหนิเขาวันยังค่ําคืนยังรุงทั้งที่ไม
เกิดประโยชนอะไร หากตําหนิอยูน่ันแล ตามนิสัยมนุษยที่ใจ “หลุกหลิก” เพราะจิตมัน
ปลอมไมมีความจริง จึงชมสิ่งใดวาจริงอยางมีเหตุผลไมได

การปฏิบัติคือการคอยสอดสองดูจิต เฉพาะอยางยิ่งรางกาย จิตใจ จิตใจมี
ความปรุงแตงไปอยางไรบาง หนักเบาในทางใด พิจารณาจิตของตัว และคอยตําหนิติ
เตียนตัวเอง คอยกําจัด คอยหักหาม คอยแกไขกันดวย “สติปญญา” รางกายเปน
อะไร มีความเจ็บไขไดปวยประการใดบาง จงพิจารณาลงเปน “สัจธรรม” ใหเห็นตาม
ความจริงอยาไปฝน อยาฝน “คติธรรมดา” คือความจริง อยาเอาความ “อยากหาย”เขา
ไปตั้งในทุกขเวทนานั้นๆ จะทําใหทุกขนั้นกําเริบมากขึ้น เพราะความอยากนั้นเปนเรื่อง
ของกิเลสตัณหา แตความตองการรูความจริงนั้นเปนเรื่องของธรรม จงพินิจพิจารณา
ดวยปญญาใหเห็นแจมแจงชัดเจนแลว มันจะแยกตัวออกจากกันเองไมตองสงสัย

ศาสนาทานสอนใหมีความเขมแข็ง ไมยอทอ ไมตําหนิวาสนาของตัววามีนอย จง
ปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยูภายในใจออกใหสิ้นไป แมปรมาณูอยาใหมีเศษเหลือได เพราะ
มัน “ตัวจัญไร” ทั้งสิ้นไมใชของดีเลย การที่โลกบนกันวา “ทุกขๆ” นั้น ลวนเปนสาเหตุ
มาจากกิเลสทั้งหมดไมใชสิ่งอื่นใด กิเลสนี้แลเปนเครื่องกดถวงจิตใจของสัตวโลกใหได
รับความทุกขความลําบากเรื่อยมา อยาเขาใจวาเปนเพราะอะไรอื่น

ความทุกขเพราะดินฟาอากาศหรือจากส่ิงอ่ืนๆ นั้น ไมกระเทือนจิตใจมาก
เหมือนกิเลสอันเปน “ขาศึก” ของใจเลย แตเรื่องของกิเลสนี้กระเทือนมากทีเดียว 
เพราะเปนตัวพิษตัวภัยของใจโดยตรง ไมมีคําวา “ออม” สิ่งอื่นๆ อะไรจะขาดตกบก
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พรองไปบาง ถาจิตใจยังมีความผาสุกอยูดวยอรรถดวยธรรมแลว ยังพออยูพอเปนพอ
ไปพออดพอทนกันได

แตถาเปนเรื่องของกิเลสแลวมันทําใหเดือดรอนวุนวายมาก ทําใหกระเสือก
กระสนกระวนกระวายมาก ทําใหทะเยอทะยานมาก ทําใหอยากใหหิวโหยมาก เปนราคี
ตอจติใจมาก เวลากิเลสกําเริบมากๆ แมจะมีสมบัติหรือมีกองเงินกองทองอยูเทาภูเขา
มันก็หาความสุขไมได เพราะตัวกิเลสพาใจใหเปนทุกข จะเอาความสุขมาจากไหน แม
ขึ้นไปนั่งบนกองเงินกองทอง ก็จะไปรองครางเพราะความทุกขรอนวุนวายระส่ําระสาย 
ทิ้งเนื้อทิ้งตัวอยูบนกองเงินกองทองนั้นแล เพราะนี้เปนตัวโรคอันสําคัญ จึงตองแกกัน
ตรงนี้

ความโลภ ความโกรธ ความหลง แตละชนิดๆ เปนโรครายอันใหญโตมาก เปน
โรคอันสําคัญที่เกาะกินอยูภายในจิต และเอาจิตใจเปนอาหาร ขูดรีดจิตใจวันยังค่ําคืน
ยังรุงไมมีเวลาอิ่มพออยูอยางนั้น

แตจิตใจนี้ทนทานมาก ถึงจะถูกทรมานดวยกิเลสประเภทใดๆ ก็ยังทนทานตัว
อยูอยางนั้น เราถึงไดมองเห็นความทนทานของจิตเราอยูเรื่อยมา ถาหากจิตนี้ไมแนน
หนามั่นคงทนตอการเหยียบย่ําทําลายของกิเลสประเภทตางๆ แลว จิตนี้จะตองแหลก
เปนผุยผงไปนานแลว ไมมีจิตสิงอยูในรางคนรางสัตวเลย เพราะความทนทานของจิต 
สาระสําคัญของจิตจึงทนไดอยูไดเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ไมถูกทําลายหายสูญไป ฉะน้ัน
จิตจึงควรไดรับความเหลียวแลจากเจาของอยางใกลชิดเสมอ ไมควรปลอยไปตาม
บุญตามกรรม จะเปนการซ้ําเติมจิตใหมีความทุกขและเศราหมองยิ่งขึ้น จนถึงขั้น “หมด
หวัง” ดังคนไขเขาหอง “ไอ.ซี.ยู.” 

ใจที่มีกิเลสยอมเปนใจที่มีภาระหนักมาก เวลาจะพาทําความดีใจมันฝนไมอยาก
ใหทํา เหมือนจะถอนหนามออกจากฝาเทา กลัวแตจะเจ็บปวดถายเดียว ฉะนั้นพอจะทํา
ความดีมีภาวนาเปนตนทีไร เหมือนจะพาเขาตะแลงแกง (เขาสูที่ประหารชีวิต) เหมือน
จูงสุนัขเขาใสฝน เหมือนกับสัตวถูกไลจะเขาโรงฆาสัตว เหมือนจะถูกประหัตประหาร
ชีวิต เหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบอน่ันแล เพราะความเปนขาศึกระหวางกิเลสกับ
ธรรมเหมือนขมิ้นกับปูน

พอจะนั่งภาวนาบาง ใจเริ่มหาเรื่องมาขัดขวางนานาประการจนนั่งไมลง ราวกับ
พื้นที่มีแตขวากหนาม ใจอยูดีๆ ก็เกิดความรุมรอนขึ้นมา เพราะแรงขี้เกียจมันเผาลน 
แขนขายกไมขึ้นออนเปยกไปหมดราวกับไมมีเสนเอ็นติดตอกัน การเดินจงกรมนั่งสมาธ ิ
สวดมนตไหวพระ ภาวนาเพื่อชําระจิตใจใหสะอาดปราศจากความฟุงซานวุนวาย ใจขัด
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ขืนไมอยากทํา มีแตความอืดอาดเนือยนาย เรื่องกิเลสเขาครองใจ มันทําใจใหเปน
ขาศึกและเปนอุปสรรคตอความดีทั้งหลายอยางนี้แล

แตเมื่อพยายามตะเกียกตะกาย พยายามบึกบึนหลายครั้งหลายหนเขา ใจขัดขืน
ธรรมไมได ก็ยอมทําตามบางขัดขืนบาง ระหวางบาปกับบุญตอสูกันไป แพบางชนะบาง 
สวนผลดีก็คอยปรากฏขึ้น ธรรมก็คอยแทรกถึงใจเขาโดยลําดับๆ จิตก็คอยเบาขึ้น
มาเรื่อยๆ ทําความเพียรก็นับวันคลองแคลวแกลวกลา สติปญญาก็คอยเกิดข้ึน ๆ 
กิเลสคอยๆ หลุดลอยไป ใจนับวันเบาและผองใสขึ้นมาโดยลําดับ สติปญญาก็ย่ิงมี
ความขยันหมั่นเพียรจะคิดอานไตรตรอง ความพากเพียรทุกดานดีไปตามๆ กัน จน
สามารถชําระไดหมด

ทีนี้อะไรเลาจะประเสริฐยิ่งกวาจิต ! เอาอะไรมาเทียบไมไดเลย น่ีแหละ “จิต
คนเรา” ถาวา “เยี่ยม” ก็เยี่ยมที่สุด ดีก็ดีที่สุด ดีที่สุดก็คือ “จิต” เมื่อชําระแลว ไมมี
อะไรเสมอเหมือนในโลก เปนแกวสารพัดนึกอยูภายในตัว แตเวลาเลวและผาดโผนก็
เลวและผาดโผนที่สุดเชนกัน กอนที่ยังไมไดรับการอบรมฝกฝน

ศาสนธรรมเทานั้นที่จะฉุดลากจิตใจที่ใฝต่ําทําตัวใหเสียคน ขึ้นมาเปน “จิตดี”
เปนจิตเลิศเปนคนประเสริฐได เพราะธรรมเหนือและประเสริฐกวากิเลสบาปธรรมแต
ไหนแตไรมา จึงมีอํานาจปราบปรามกันไดทันเหตุการณเรื่อยมาทุกยุคทุกสมัย
 “พุทธ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายจนซาบซึ้งถึงใจแลว อยูที่ใดก็มี 
“พุทธ” เขาถึง “พุทธ” ไมเลือกกาลสถานที ่เปน “อกาลิโก” “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็ถึง
ใจ “สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉาม”ิ ก็ถึงใจ อยูที่ไหนก็ปรากฏพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
สถิตอยูที่ใจนี้เลย ทั้งสามรัตนะซึ้งถึงใจอยูตลอดเวลา

คําวา “พระพุทธเจานิพพานไปเปนเวลานานเทานั้นเทานี้ป” ก็ไมมีปญหาขอของ
ใจหนักใจอะไรเลย ไมสนใจคิดใหเสียเวล่ําเวลา เพราะธรรมอันแทจริงคืออะไร พุทธะ
อันแทจริงคืออะไร สังฆะอันแทจริงคืออะไร ก็คือธรรมที่ปรากฏชัดอยูภายในจิตเรา
จิตทานที่บริสุทธิ์เทานั้น
 “ธรรม” กับใจน้ีเปนฉันใด พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆก็เปนฉันนั้น ฉะน้ัน
ทานผูสิ้นสงสัยในธรรมแลวทานจึงไมคิดใหเสียเวล่ําเวลาวา “พระพุทธเจานิพพานไป
นานแลว” เสียใจเกิดไมทันทาน ปฏิบัติอยางไรก็ไมไดมรรคไดผล !” ตามเรื่องของ
“กิเลส” มันหลอกลวงไป



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
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๔๒๐

สําหรับทานผูรูธรรม ทานไมคิดแบบคนโงตัดหนามกั้นตัวเองอยางนั้น พระพุทธ
เจา เราอยูที่ไหนทานก็อยูที่นั่น ความรูที่บริสุทธิ์อันนี้กับพระพุทธเจาเทียบกันไดทันที
อันน้ีฉันใดอันน้ันฉันน้ัน ขอใหเขาถึงความบริสุทธิ์เถิด “พุทธะ” ของเรากับ“พุทธะ”

ของพระพุทธเจา ไมแยกจากกันเลย ฉันใดก็ฉันน้ัน ไมมีเรื่องอะไรจะพูดใหยืดยาวยิ่ง
กวาน้ัน เพราะเปนเรื่อง “ตะครุบเงา” ไมมีสิ้นสุด

เอาตัวจริงมาพูดเลยดีกวา “พุทธะ” น้ีฉันใด “พุทธะ” ของพระพุทธเจาก็ฉันนั้น 
“พุทธะ” อันน้ีจะอันตรธานสูญไปไหน รูอยูในตัวเองแลว แลวพระพุทธเจาเปนอยางไร
ก็หมดปญหา ธรรมแทคืออะไร ก็อยูที่ใจน้ีกลมกลืนเปนอันเดียวกัน พระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ โดยหลักธรรมชาติแลว คือธรรมทั้งแทงอยูภายในใจของผูบริสุทธิ์
นั้นแล ผูนั้นจึงไมมีความสงสัยพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แมแตนอย แมจะไม
เคยเห็นพระองคก็ตาม ไมเคยเห็นพระสงฆอรหัตอรหันตที่เปนสาวกทานก็ตาม ความ
บริสุทธิ์นี้แลเปนสักขีพยานใหทราบชัดวา พระพุทธเจาคืออะไร พระธรรมคืออะไร พระ
สงฆคืออะไร เวลานี้พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สถิตอยูในที่เชนไร แลววันนี้พุทธ
ทานกับพุทธเรา ? ใจรูรูอยางไร วิเศษวิโสอยางไรบาง เปนธรรมชาติอยางไรบาง อันน้ัน
ก็ธรรมชาติอยางนั้นเหมือนกัน จึงหาที่สงสัยไมได

น่ีแหละการเขาถึง “พุทธะ” ธรรมะ สังฆะ แท เขาถึงท่ีใจ เมื่อกิเลสหลุดลอย
ออกไปหมดแลว ก็มีแตธรรมชาติที่อัศจรรยนี้เทานั้น “จิต” เมื่อทําใหประเสริฐก็
ประเสริฐไดอยางนี้ !

แตกอนที่ไมประเสริฐก็เพราะมันโง โงที่สุดก็คือจิตดวงนี้ กิเลสผูที่ทําใหโงนั้น
แหละมันถึงไดโง แต “ธรรมชาติที่ทําคนใหโง” นั้นมันอยูบนหัวใจของเราจึงโง ถาเอา
อันน้ันออกแลว จะวา “โง” วา “ฉลาด” ก็ไมมีปญหาที่จะพูดกันอีก โลกทั้งโลกจะมีความ
สงบรมเย็นก็เพราะใจที่ไดรับการอบรม ซึ่งเปนผูพาดําเนินงานทุกสิ่งทุกอยาง ทั้งกาย
และวาจาที่จะเอียงไปทางใด สอออกมาจากใจผูบงการ บงการถูกหรือบงการผิด กิริยาก็
ออกมาตามน้ัน

จิตไดรับการอบรมมาอยางไรบาง การแสดงออกจะเปนไปตามที่อบรม ถาไมได
อบรม ไมมีเหตุมีผล มีแตกิเลสเต็มหัวใจและบงการ แลวก็ยิ่งพาคนอื่นใหเดือดรอน
ดวยมากมาย โลกที่รอนก็เพราะใจดวงนี้พาใหรอน คนเราที่กระสับกระสายระส่ําระสาย 
หาที่ยึดที่ถือไมได อะไรก็วาด ีๆ ทั้งนี้เพราะกิเลสเผาลนจนยับยั้งตั้งตัวไมได ความเปน
บาเพราะกิเลสรุมนี้ยากที่จะมีวันสรางลงได ถาไมแสวงหาครูอาจารยที่เปนอรรถเปน
ธรรมในการอบรมสั่งสอน คนๆ นั้นตองเปนบาโลภ บาโกรธ บาหลง บายศ บาอํานาจ 
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บาความมั่งมีดีเดนไปเรื่อยจนวันตาย ไมมีทางระลึกรูตัวไดโดยลําดับ ดับไปตายไป
เพราะบาเหลานั้นฉุดลากไปไมมีวันโผลตัวขึ้นมาได

ฉะน้ันคําวา “ปณฺฑิตานฺจ เสวนา” การคบคาสมาคม ไดยินไดฟงธรรมของ
ปราชญและครูอาจารยอยูเสมอ จึงเปนมงคลอันสูงสุด

แตการ “สั่งสมกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง ราคะ ตัณหามากๆ อยาใหบกพรองได
เปนมงคลอันสูงสุด” นั้นไมเคยไดยิน ! และไมเคยเห็นใครในโลกมีความสุขความเจริญ
ทั้งภายในใจทั้งภายนอกใจ แขงธรรมของพระพุทธเจาบทนี้และบทอื่นๆ เลยในบรรดา
“สวากขาตธรรม”

อยายอหยอนออนขอตอกิเลสทุกประเภทใหมันไดใจและหัวเราะเยาะเยย ที่เคย
อยูใตอํานาจมันมาแลวก็แสนอาภัพนาอับอายมันมาพอแลว ขออยาใหเรื่องทํานองนี้มี
ในใจของเราอีกตอไป จงเอาใหกิเลสเสียน้ําตาบางซ ิ ที่เปนมามีแตเราเสียน้ําตาเพราะ
แพกิเลส เพราะความบอบช้ํา ความทุกขทรมานจากกิเลสดัดสันดาน คราวนี้ชาตินี้เอา
ใหกิเลสมวนเส่ือกลับบานลองดู จะมีความสุขความสงาผาเผยเพียงไรเมื่อปลดแอกออก
จากคอแลว

ขอยุติเพียงเทานี้
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สร้าง ‘’อัตตาหิ’’ ก่อนตาย

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๒๒

๔๒๒

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สราง อตฺตา หิ กอนตาย

จิตของคนเราก็เหมือนกับเด็ก คือไมสามารถจะรักษาตัวได ตองอาศัยพอแมพี่
เลี้ยงคอยเกาะอยูตลอดเวลา เกาะคนนั้นเกาะคนนี ้ แตเด็กยังมีผูคอยรักษา มีพอแมพี่
เลี้ยงคอยตามรักษาเสมอ เด็กจึงมีความปลอดภัย ไมคอยไดรับอันตรายตางๆ

สวนจิตใจที่คอยจะเกาะสิ่งนั้นสิ่งนี้ จึงไมเปนความแนนอนเหมือนเด็กเกาะพอ
แมพี่เลี้ยงซึ่งเปนที่ปลอดภัย จิตที่เกาะเพราะความพึ่งตนไมได ตองชอบเกาะสิ่งตางๆ 
อยูตลอดเวลา ซึ่งสวนมากมักเกาะสิ่งที่ผิดใหโทษแกจิตใจ การชอบเกาะหรือการแสวง
หาสิ่งที่เกาะนั้น ก็เพื่อหาความปลอดภัย หาความสะดวกสบายสําหรับตน แตสิ่งที่เกาะ
ของจิตนั้นไมเปนสิ่งที่แนใจ จึงมักเปนภัยแกจิตเรื่อยๆ แมจะเปนผูใหญแลวก็ตามเด็ก
ก็ตาม วิสัยของจิตยอมเปนเชนนั้นไมหวังพึ่งตนเอง มีแตหวังพึ่งผูอื่นสิ่งอื่นอยูเสมอ 
ไมเปนตัวของตัวได ทั้งนี้เพราะจิตไมฉลาดตออารมณที่ตนเขาเกาะ วาผิดถูกดีชั่ว
ประการใด ไมรูวิธีปฏิบัต ิไมรูวิธีชวยตัวเอง เพราะไมมีใครสอน ไมมีใครบอก ไมมีใคร
แนะนําวิธีให พอจะทราบไดวาสิ่งใดเปนภัยสิ่งใดเปนคุณ สิ่งใดที่ควรเกาะสิ่งใดไมควร
เกาะ จึงตองเกาะไปเรื่อยๆ และเกาะดะไปหมดไมวาสิ่งดีสิ่งชั่ว ขอใหเปนที่ชอบใจหรือ
แมไมชอบใจ เปนนิสัยของจิตจะตองเกาะเรื่อยๆไป ไมชอบใจก็เกาะ ทําไมจึงเปนเชน
นั้น ?

ตามธรรมดาสิ่งหรืออารมณที่ไมชอบใจไมนาเกาะ แตจิตไมชอบใจก็เกาะ เชน 
โกรธก็เกาะ หลงหรือรกัก็เกาะ ชังก็เกาะ เกลียดก็เกาะ เพราะจิตเปนอารมณอยูกับสิ่ง
นั้นๆ ไมมีคําวารูเปนตัวของตัวโดยเฉพาะ มีแต “ไปเปนอารมณอยูกับส่ิงน้ันๆ” 
และเกาะอยูกับสิ่งนั้นๆ ตลอดไป สิ่งเหลานั้นสวนมากไมใชของดี

ทําไมจิตจึงตองไปเกาะ ? ทั้งนี้เพราะเปนความติดใจของจิต โดยที่จิตเองก็ไม
รูวาการเกาะน้ันจะมีผลอยางไรบาง ตนเองก็อยากจะแยกตัวออกไป แตมันแยกไม
ออกเพราะสิ่งที่เหนือจิตยังม ี เปนเครื่องบังคับใหจิตจําเปนตองไดเกาะไดยึดไดเปน
อารมณ ใหเกิดความขุนมัวแกตนอยูเสมอ นี่พูดถึงอารมณ

พูดถึงวัตถุ มีอะไรใจก็ตองเกาะสิ่งนั้นยึดสิ่งนั้นจนได ไมวาสวนยอยสวนใหญ
หรือมีคุณคาราคา ราคามากนอยเพียงไร ใจยึดไดถือไดทั้งนั้น แมจะใหนามวา “จิตเปน
นักยึดนักเกาะ” ก็ไมผิด เพราะยังไมสามารถพึ่งตนเองได จึงตองอาศัยสิ่งภายนอกไป



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๔๘๒

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๒๓

๔๒๓

จนกวาจะถึงที่สุดของธาตุขันธ ที่พาใหเปลี่ยนแปลงไป ดีไมดียังอาศัยสิ่งภายนอกเปน
อํานาจจนลืมตัวก็ม ีทั้งๆที่ไมมีอํานาจไมถูกทาง

พระพุทธเจาทรงสอนวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ใหพยายามแกไขความเกาะ
เกี่ยวของจิตที่หวังพึ่งพิงสิ่งตางๆ และแยกตัวหันเขามาพึ่งตนเองดวยความสามารถของ
ตนบาง ไมอาศัยพออาศัยแม อาศัยเพื่อนฝูง อาศัยใครๆ อ่ืนๆ ไปเสียจนลืมตัว นิสัย
มนุษยเราที่อาศัยผูอื่นอยูเปนประจํา เลยติดเปนนิสัยประจําตัวทั่วประเทศเขตแดน สู
สัตวบางชนิดก็ไมได ทานจึงสอนใหหวังพึ่งตัวเอง

เรื่องหยาบๆ เชนหนาที่การงาน ก็ควรหวังพึ่งตนเองบาง ยนเขามาทางดาน
“ธรรม” คือการปฏิบัติธรรมภายในใจ เมื่อไดรับการฝกอบรมจากครูอาจารยพอเปน
ปากเปนทางแลว การบําเพ็ญธรรมตองเปนหนาที่จะหวังพึ่งตนเองโดยเฉพาะ จะเปนที่
แนใจในการพึ่งตนเองตามหลักธรรม เชน ทานสอนใหบําเพ็ญคุณงามความดี มีทาน 
ศีล ภาวนา เปนตน ก็เพื่อความพึ่งตนเอง คือจิตไดยึดเหนี่ยวในสิ่งดีงาม และมี
ความรมเย็นเปนสุขทั้งปจจุบันและภพชาติตอไป เพราะสิ่งนี้เปนสิ่งที่ดี เกิดจากการ
กระทําที่ดี เปนอารมณหรืออาหารที่ดีของใจ

และสอนใหภาวนา ซึ่งละเอียดขึ้นไปเปนลําดับ การพยายามอบรมทางดาน 
“จิตตภาวนา” อันเปนวิธีการพึ่งตัวเองใหแนบแนนเขาไปตามลําดับ โดยอาศัยธรรม
บทนั้นๆ เขามาเปนเคร่ืองกํากับใจ โดยอาศัยพึ่งธรรมบทนั้นเปนอารมณ กลอมเกลา
จิตใจใหสงบเย็น กอนที่จิตยังไมสามารถดํารงตนไดโดยลําพัง เชน กําหนด “พุทโธ ๆ 
ๆ” เปนตน เปนอารมณที่ถูกตองเหมาะสมในการพึ่งธรรม

การเริ่มฝกหัดใหมใจยังฟุงซาน ยังหาหลักหาเกณฑไมได ยังเปนตัวของตัวไมได 
ตองอาศัยบทธรรมกํากับรักษา จนกระทั่งจิตมีความกลมกลืนกันกับบทธรรมนั้นๆ แลว
หดตัวเขาสูความสงบ แมบทธรรมที่เคยไดอาศัยบริกรรมมาแตกอน ก็หมดปญหาไปใน
ขณะที่ใจกาวเขาสูความสงบ นี่เรียกวา “พึ่งตนเองไดขั้นหนึ่ง” ขณะใจกําลังสงบยอม
ปลอยคําบริกรรมได ใจมีความสงบอยูดวยด ี น่ีก็เปนหลักเปนที่พึ่งอันหนึ่งของจิต
อยางเห็นไดชัด เพียงเทานี้ก็มีความรมเย็นในใจที่เคยฟุงซานจนหาความสงบสุขไมได  
เพราะจิตใจตามธรรมดาแลวไมเคยเปนสุขรมเย็น มีแตความรุมรอน มีแตความหิว
กระหาย มีแตความระเวียงระวังดวยเรื่องตางๆ ซึ่งไมเปนประโยชนอะไรกับจิตใจเลย 
สวนมากก็คือความคิดปรุงของจิต เปนยาพิษเผาลนตนเองโดยไมมีใครมายุงดวย
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พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นแลวในวิธีที่ถูกตอง ตลอดผลที่ไดรับเปนที่พึงพอ
พระทัย จึงไดนําทั้งเหตุคือวิธีการ และผลที่พึงใจมาสอนพวกเรา “วิธีการพึ่งตัวเอง” 
นั้นคือ 

การบําเพ็ญ “จิตตภาวนา” เปนทางตรงแนวตอการพึ่งตนไดอยางมั่นคง จิตผู
ใดมีความสงบ มีหลักมีเกณฑมากนอยเพียงใด จะเปนความแนใจและมั่นใจตนเองยิ่ง
ขึ้นไปโดยลําดับ ไมตองถามใคร รูอยูภายในตัวเองที่เรียกวา “ปจฺจตฺตํ” หรอื “สนฺทิฏฐิ
โก” สิ่งที่รูเห็นดีชั่ว ควรแกควรถอดถอนควรบําเพ็ญ ยอมปรากฏขึ้นภายในใจ เมื่อใจ
แนนหนามั่นคงขึ้นโดยลําดับก็ทราบเอง

เพียงขั้นสมาธิก็พอเปนหลักใจ พอเปนเรือนใจไดใหมีความรมเย็น ขณะที่เรา
คิดอะไรมากรูสึกออนเพลียในใจ ยอนจิตเขาสู “จิตตภาวนา” ใจพักสงบจากอารมณทั้ง
หลาย ใจก็สงบรมเย็น นี่ชื่อวา “เขาหาที่พึ่ง เขาหาท่ีพักผอนหยอนใจ” เขาหาที่อาศัยอัน
รมเย็น เปนที่พึ่งขั้นหนึ่ง

ข้ันตอไปแมจะเปน “สมาธิ” ดวยกันก็ตาม แตเปนความละเอียดของจิต “ขณิ
กะ” บาง “อุปจาระ” บาง “อัปปนา” บาง เปนขั้นๆ “อัปปนา” หมายถึง ความละเอียด
ของสมาธิ เต็มภูมิของสมาธิเพียงเทานั้น เลยน้ันไปไมไดในข้ันสมาธิ

เมื่อจิตมีความสงบเปนสมาธิขั้นนั้นๆ แลว ถาไมใชสติปญญาพิจารณา จิตจะมี
ความสงบและละเอียดอยูในสมาธิข้ันน้ันๆ โดยไมมีปญญาเปนเครื่องถอดถอนกิเลส
เลย ถากิเลสเปนเหมือนตนไม ก็เพียงแตตัดกิ่งกานของมันออก แตตนของมันยังไม
ตัดยังไมโคน มันก็แตกแขนงออกมาอีกจนได

ทานจึงสอนใหพิจารณาทางดานปญญา “ปญญา” คือความเฉลียวฉลาดแหลม
คม คิดอานไตรตรองไปเทาไรไมมีที่สิ้นสุด เม่ือละเอียดกวาปญญาข้ึนไปทานเรียกวา
“ปญญาญาณ” ไปแลว ดังที่ทานแสดงไวใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” “ญาณ ํอุทปาทิ 
ปฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ” ฟงซี

“วิชชา” ก็คือ วิชชาสาม เปนหลักใหญ
“ปฺญา อุทปาทิ” ปญญาเกิดขึ้น “ญาณ ํ อุทปาทิ” ญาณอันละเอียดเปนลําดับ

เกิดขึ้นแลว ก็เกิดขึ้นจากใจอันเดียวนั้นแล “ปญญา” เปนเครื่องถอดถอนกิเลสที่ปก
คลุมใจ สมาธิเปนแตเพียงกวาดตอนกิเลสเขามาใหรวมตัวสงบอยูภายในใจเทานั้น 
ยังไมสามารถตัดกิเลสใดๆ ได อุปทานของจิตที่เกี่ยวกับสิ่งตางๆ นั้นยังมีอยู และเบา
บางลงไป พอจิตไดรับความสงบรมเย็นบางแลว ปญญาซึ่งเปนอาวุธสําคัญ จึงฟาดฟน
ถอดถอนกิเลสประเภทตางๆ บรรดาที่มีอยูในใจมากนอยออกไปเปนลําดับๆ
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 “สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา” นั่น! “ปญญาที่สมาธิอบ
รมแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก” การพิจารณาคลองแคลวแกลวกลาวองไว 
สามารถตัดกิเลสไดโดยลําดับๆ
 “ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ” “จิตที่มีปญญาอบรมแลว 
ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ” นั่น! ฟงซี “ปญญา” เทานั้นที่จะเปนผูสามารถ
ถอดถอนกิเลส ไมวาสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียดไดโดยตลอดทั่วถึง ไมมีกิเลส
ตัวใดท่ีจะเหนอืปญญาไปได นี่เปนธรรมดั้งเดิม คือธรรมรับรองคุณภาพ คุณสมบัติ
ในการปฏิบัติ เพื่อกําจัดกิเลสออกจากใจโดยสิ้นเชิง ของพระพุทธเจาและพระสาวกที่
ทานไดดําเนินมาแลว “สมาธิ ปญญา” น้ีจึงแยกกันไมออก แมจะเปนจริตนิสัยใดๆ ก็
ตาม สมาธินี้จะตองมีแนบอยูเสมอ คือความพักสงบของจิต ความพักงานของจิต ดวย
การสงบอารมณคิดอานในสมาธิ

งานทางโลกเขายังตองพักเมื่อถึงเวลาพัก ไมพักไมได การพักนั้นจะเสียเวล่ํา
เวลาไปบาง การรับประทานอาหารเพื่อบํารุงรางกาย จะสิ้นเปลืองสมบัติ สิ้นเปลือง
อาหารทีกิ่นลงไป สิ้นเปลืองเงินทอง เพื่อซื้ออาหารมารับประทานก็ตาม แตสิ้นเปลือง
ไปเพื่อบํารุงรางกายใหมีกําลังควรแกหนาที่การงานตอไปอีก การพกัผอนนอนหลับถึง
จะเสียเวลาไปบาง ก็เพื่อกําลังวังชาของรางกายที่ควรตอหนาที่การงานตอไปอีก ไมเชน
นั้นก็ไปไมตลอด

เพราะฉะนั้นการเสียเวลาก็ดี การเสียวัตถุอะไรก็ดีที่เรานํามารับประทาน เพื่อ
เยียวยาธาตุขันธใหมีกําลังนั้น จึงไมใชเปนการเสีย แตเปนการเพิ่มกําลังแกรางกาย ถา
เปนรถก็เติมน้ํามัน ไมมีน้ํามันรถก็วิ่งไปไมได สมาธิ ปญญา ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเชน
นั้น ตองมีเวลาพักสงบอารมณในสมาธินั้นๆ หลังจากการพักสงบแลวก็ทําการคิดคน
ดวยสติปญญา ตามความสามารถของแตละราย ๆ

คําวา “ปญญา” นี้ละเอียดมาก กวางขวางมากไมมีสิ้นสุด ตามแตจริตนิสัยของผู
ที่นํามาใช ความคิดอานใดที่พิจารณาลงไปเพื่อถอดถอนกิเลสไดโดยลําดับ ความคิด
อานน้ันทานเรยีกวา “ปญญาชอบ” ไมจําเปนจะตองไปอานตํารับตํารา และไดจากตํารับ
ตํารามาแกกิเลสทุกประเภทไปถึงจะเปน “ธรรม” เพราะในตําราน้ันก็ถอดออกไปจาก
จิตใจซึ่งเปน “ธรรม” และ “ผูทํา” เปนผูถอดถอนกิเลสจนไดเห็นผลประจักษแลว จึง
ไดเขียนลงในตํารานั้นๆ ไมใชตํารานั้นเกิดกอนความจริง คือการปฏิบัติ

พระพุทธเจาทานทรงบําเพ็ญพระองคแรก ไมปรากฏวามีตําราที่ไหน เวลาสั่ง
สอนสาวกหรือเรียน “อริยสัจ” น้ันก็เหมือนกัน ไมไดจารึกลงในคัมภีรใบลาน ทรงสอน
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ดวยพระโอษฐของพระองคเอง สาวกก็สอนดวยปากทั้งนั้น ทานเอาอะไรมาสอน? ก็เอา
มาจากความจริงที่มีอยูภายในใจ ซึ่งไดรูไดเห็นจากการปฏิบัติมาแลวนี้ไปสอน เพราะ
ฉะนั้นอุบายของสติปญญา จึงสําคัญอยูที่ผูคิดผูพิจารณาจะแยกแยะออกมาใชดวยอุบาย
ความฉลาดของแตละราย ๆ ไป ตามสติกําลังความสามารถของแตละราย ๆ ไปไมมีสิ้น
สุด จึงไมจําเปนที่จะไปเอาจากตํารับตําราเสียทุกแงทุกมุมจึงจะเปน “ธรรม” “เราคิดขึ้น
เองไมสามารถจะแกกิเลสได” นี้เปนความคิดเห็นที่ผิดจากหลักธรรม ไมอาจเรียกวา 
“ปญญาชอบ” ได แมจํามาจากตํารา แตไมสามารถแกกิเลสนอยใหญใหขาดจากใจได ก็
ไมอาจเรียกไดวา “ปญญาชอบ” สําหรับผูนั้น เปน “ปญญาชอบ” เฉพาะในตํารา แต 
“ไมชอบ” สําหรับนํามาใช

ธรรมที่ทานแสดงไวตามตํารับตํารานั้นมีพอประมาณเทานั้น ไมไดมากมายอะไร
นักเลย ถาเปนยาก็เปน “ยาหมอใหญ” ไมใชยาที่เจาะจงโรคนั้นๆ โดยเฉพาะ ที่เราคิด
คนไดขึ้นมาใหเหมาะสมกับการแกกิเลสแตละประเภทนี้เปน “ยา” ที่เหมาะสมกับกิเลส
ประเภทนั้นๆ ที่จะถอดถอนกิเลสประเภทนั้นๆ ใหหมดไปไดโดยลําดับ เพราะฉะนั้น
ทานผูปฏิบัติในทางปญญา อยูที่ไหนทานก็มีอรรถมีธรรม มีสติปญญาคนควาอยูตลอด
เวลา ดังที่ทานอาจารยมั่นเคยแสดงไววา “ฟงธรรมทั้งกลางวันกลางคืน” นั่น! ฟงซิ อะไร
ก็สัมผัสอยูตลอดเวลาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย สัมผัสกันอยูเรื่อยๆ

การสัมผัสเมื่อไมเขาไปรับทราบที่จิตซึ่งเปนผูคอยรับทราบ จะไปรับทราบกันที่
ไหน และอะไรจะเปนผูรับทราบ การที่จิตรับทราบก็กระเทือนถึงสติปญญา ที่จะตองคน
ควาพิจารณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวของนั้นๆ วาเปนอยางไรบาง เมื่อทราบแลว
ก็ถอดถอนหรือปลอยวางกันไปไดโดยลําดับ นี้ทานเรียกวา “ฟงธรรมทั้งกลางวัน กลาง
คืน” คือธรรมในหลักธรรมชาติที่มีอยูดั้งเดิม กิเลสก็เปนหลักธรรมชาติที่มีอยูภายในจิต 
ธรรมคือ ศีล สมาธิ ปญญาก็เปนหลักธรรมชาติที่มีอยูภายในใจ สุดแลวแตผูจะผลิตคิด
คนขึ้นมาพินิจพิจารณา ใชประโยชนตามสติกําลังความสามารถแหงสติปญญาที่เปน
เครื่องมือ

ธาตุขันธ แนะ! ฟงซีวาธาตุวาขันธ วาสกลกาย พระพุทธเจาก็มี สาวกท้ังหลายก็
มี และทานเคยติดเคยยึดเคยถือ เคยเปนอุปาทานในขันธเชนเดียวกับพวกเรา เปน
กิเลสไดเชนเดียวกับพวกเรา เมื่อยึดใหเปนกิเลสเมื่อทําใหเปนกิเลส สิ่งเหลานี้ก็เปนตน
เหตุจะใหสั่งสมกิเลสขึ้นมาที่ใจได

พระพุทธเจาและสาวกที่เปนอรหัตอรหันตเหลานั้น แตกอนทานก็มีอยูเชนเดียว
กับพวกเรา แตทําไมทานจึงถอดถอนออกได รางของทานก็เหมือนกับรางกายของพวก
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เรา ขันธหาของทานก็เหมือนขันธหาของพวกเรา ทําไมทานถอดถอนได แตพวกเรา
ทําไมจะถอดถอนไมไดจะรูไมได ทําไมทานรูได ทําไมพวกเรารูไมได ใจเราก็ม ี สติ
ปญญาเปนสิ่งที่ผลิตขึ้นไดในแงตางๆ ตามแตผูชอบคิดในแงใดขึ้นมาพิจารณา

ธาตุขันธที่เปนอยูกับตนนี้เปนสิ่งที่ทําไดรูได นี่แหละจิตที่วาพึ่งตัวเองไมได 
สรุปลงมาในตัวเราก็คือตองพึ่งธาตุขันธ นอกจากพึ่งขันธแลวยังถือขันธเปนตนอีก 
นั่น!พึ่งเขาแลวยังถือวาเขาเปนตนอีกโดยไมละอายเลย จะวายังไง ? แมละอายขนาด
ไหนมันก็ยังจําเปนไดทนถือเมื่อยังไมรูเทาและปลอยวางได จะวาไมละอายก็ถูก และ
ยอมรับวาโง แตตองพยายามฝกตนใหฉลาด จนรูและปลอยวางได ดวยความเขมแข็ง
แหง “ความเพียร”

พูดใหถึงเหตุถึงผลกันเสียท ี เขาเปนเขาตามหลักธรรมชาติ แตเรายังอุตสาหไป
ยึดเอาเขามาเปนตัวของเราอีก มันก็ยุงนะซี เพราะมันฝนความจริงนี่ เพื่อใหตรงกับ
ความจริง จงพิจารณาเห็นตามความจริงของมัน พิจารณาแลวพิจารณาเลาซ้ําๆ ซากๆ 
เอาจนเปนที่เขาใจ เมื่อเขาใจแลวไมตองบอกปลอยบอกวาง ปลอยเองวางเองทีเดียว 
เพราะสิ่งเหลานีเ้ปนพิษเปนภัย เปนโทษแกเรา เพราะการยึดถือของเราเอง ไมใช
เปนคุณอะไรดวยการยึดถือ ! หากเปนบุญเปนคุณแลว พระพุทธเจาก็ตองสอนใหยึดถือ 
หรือไมตองสอนใจก็ยึดอยูแลว แตนี่มันเปนพิษเปนภัยเพราะการยึดถือสิ่งเหลานี้

แมเขาจะเปนภัยตอเราก็ตาม แตเราก็ไปยึดเอามาเปนภัย ดวยความสําคัญวา 
เราเปนอยางนั้น เราเปนอยางนี้ เขาเปนเรา เขาเปนของเรา เปนตน มันยุงตรงที่ไป
สําคัญ ไปหมายเอาดวยความลุมหลงของเรานี้แล

ขันธน้ันๆ ก็ไมมีความหมายอะไรในตัวของมันเอง อยูตามความจริง เชนเดียว
กับตนไม ภูเขา ฯลฯ น้ันแล ที่รับทราบในแงตางๆ ก็เปนเรื่องของจิต คนตายแลวรับ
ทราบไมได นี่มันไปจากจิตตัวอยูไมเปนสุข ไปไมเปนสุข ยึดไมเปนสุข อยูร่ําไป นี้แลจึง
นาโมโห!

จิตนี่บรรจุไวซึ่งความลุมหลงเต็มตัว แสดงออกมาในแงใดมีแตความลุมหลง 
ความยึดความถืออันจะเปนภัยแกตนทั้งนั้น ที่วา “จิตพึ่งตนเองไมได” ก็มันยังตองไป
เกาะนั้นเกาะนี้อยูร่ําไปนี่ การพิจารณาทางดานปญญาก็เพื่อจะใหรูเรื่องสิ่งทั้งหลาย แลว
ผลักออกไป ดันออกไป แกออกไป เพื่อเปนตัวของตัวโดยลําดับๆ น่ันเอง

เราดูสิ่งอื่นยังดูตลอดทั่วถึง พอเขาอกเขาใจ ดูตึกรามบานชอง ดูอะไรๆ ดูหญิง
ดูชาย ดูสัตว ดูบุคคล ดูวัตถุสิ่งของตางๆ เรายังทราบวาสิ่งนั้นด ีสิ่งนี้ชั่ว สิ่งนั้นมีราคา
สูง สิ่งนี้มีราคาต่ํา สิ่งนั้นควรจะเอา สิ่งนี้ไมควรเอา เรายังรู แตดูรางกายเรานี้ ทําไมไม
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รู ไมรูแลวก็รักดวย ยึดดวย ติดดวย สิ่งภายนอกเรายังไมกลารักไมกลาถือเอา ยิ่งรูวาไม
ดีแลวเราก็ไมกลาเอา

อันนี้ดีไมดีเอาทั้งหมด ยึดทั้งสิ้น จะวาอยางไร ? ตอนน้ีซิ ตอนมันโง ตาเน้ือก็
เห็นอยูวารางกายเปนยังไง จิตใจก็ทราบอยู แตมันทราบอยางผิวเผิน ทราบอยาง
ธรรมดาสามัญชน จึงชนดะไมยอมถอย ไมไดทราบตามความจริง ทราบอยางสามญัชน 
ก็คือทราบอยางสามัญอวิชชาน่ันเอง สามัญของความลุมหลงในวงแหงความรูนั่นเอง 
ไมไดเปนไปตามความจริง เพราะเหตุนั้นจึงตองแสวงหาความจริงแทรกเขาในจิต คือ
ปญญา เมื่อปญญามีแลวเราจะทราบความจริงของตนที่มีอยูในรางกายนี้ ซึ่งไมปดบัง
อะไรเลย!

ดูใหชัด มันไมไดกวางขวางอะไรเลยรางกายนี้ กวางศอกยาววาหนาคืบเทาน้ัน 
มันนาจะทั่วถึง ดูภายนอกครูเดียวก็ทั่วถึง ภายในก็ดูใหซึ้ง พิจารณาใหซึ้ง ตามอาการ
ตามความเปนอยูของมัน ตลอดถึงความสลาย ความแตกสลาย ไมไปไหน จะเขาสูความ
แตกสลายทําลายโดยถายเดียว และลงสูธาตุตามเดิมเทานั้นไมเปนอยางอื่น พิจารณาให
ซึ้งตามความเปนจริงนี้ดวยปญญา เมื่อซึ้งตามความจริงนี้อยางหาที่คานตัวเองไมไดแลว 
เรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะถอนตัวทันที เมื่อยังไมซึ้ง พิจารณาใหซึ้ง ใหชัด
เจนดวยปญญา

ปญญานี้ไมมีใครบอก ปญญาที่จะซึ้งไปในรางกายซึ่งมีอยูกับตัวเรานี้ เปนสิ่งที่
เราพิจารณาเองเขาใจเอง เมื่อเขาใจเต็มภูมิก็ปลอยเต็มที่! เราเปนคนถือเอง คนอื่นจะ
ปลอยวางใหเราไมได เราตองพิจารณาเพื่อปลอยวางเอาเอง ใหเห็นวาเปนส่ิงท่ีอาศัย
เพียงเทานั้น จะเห็นวาเปนเราเปนของเราดวยความโงเขลาเบาปญญา ก็จะกอความทุกข
ใหเราไมมีสิ้นสุด ยิ่งในวาระสุดทายขันธจะแตกสลาย ก็จะเกิดความเสียดายความหวง
ใย ความรัก ความสงวน ก็ยิ่งจะไปกันใหญ ยิ่งกวา “วาวเชือกขาดบนอากาศ” หมุนติ้ว
ไปตามลม ตกทิศไหนไมมีใครทราบได ทั้งๆที่ไมมีอะไรใหนารักใหนาเสียดายเลย หมด
ทั้งรางมีแตสิ่งที่จะแตกสลายถายเดียวเทานั้น

เรายังจะฝนความจริงอยูหรือ ขันธจะแตกสลายไปตามกาลเวลาของมันอยางไม
มีที่แยง นี่เปนความจริง เรายังจะฝนความจริงไมอยากใหมันแตก ไมอยากใหมันดับ ยัง
รักยังสงวนอยูอยางนี ้ คือการฝนความจริง การฝนความจริงนี้จะตองกอทุกขใหเรามาก
มายจนไมมีที่ปลง ถาไมรีบปลงเสียดวยปญญาแตบัดนี้ แตถาปลงไดสําเร็จบัดนี้ จะมี
ลาภใหญหลวงคือ “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ”!

ถาฝนธรรม ดีไมดไีมไดสติสตังในขณะน้ันเสียดวย
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ปญญาเปนอาวุธทันสมัย จึงตองพิจารณาใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางแลว
ปลอยวางไวตามความจริง ทั้งยังมีชีวิตอยูเวลานี้ ทั้งเวลาสลายไป ปญญาไดเห็นชัดเจน
ทั้งปจจุบันและอนาคตแลว ไมมีอะไรเปนปญหา

ความสุขความทุกขยังมีอยู เพราะขันธยังทรงตัวอยู สิ่งเหลานี้อาศัยกันเกิดขึ้น 
จิตเปนผูรับผิดชอบเปนผูรับทราบ รูแตไมติด ความรูตามความจริงเปนอยางหนึ่ง 
ความรูดวยความยึดถือเปนอีกอยางหนึ่ง โปรดเขาใจเอาไว

เวทนาทุกขั้นทุกภูมิมีอยูกับขันธนี้เทานั้น ไมมีในจิต เมื่อจิตบริสุทธิ์แลวพระ
อรหันตจึงไมแบกหามเวทนาทั้งทางขันธและทางจิต เหมือนเรากองรับเหมากอสราง 
“วัฏจักร” เพียงอาการของขันธตางๆ เอนเราก็เอน เขาเอียงเราก็เอียง เขาลมเราก็ลม
แบบไมเปนทา! เพราะเราอาศัยเขานี้ เขาพาเอียงก็เอียง เขาพาลมก็ลม เขาพาตั้งอยูก็
พอตั้งไดบาง แตมันไมยอมตั้ง ถึงเขาตั้งอยู ยังไมตาย เราก็เดือดรอนจะตายกอนเขา
เสียอีก

เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาใหเห็นชัดดวยปญญาของเราวา เปนเครื่องอาศัยทั้ง
นั้น วันเวลานาทีกินเขาไปโดยลําดับๆ ถาเราเห็นความกัดกินความแทะของวันเวลา ของ
ธรรมชาติที่มันสึกหรอ มันกรอนไปโดยลําดับๆ แลว ก็เหมือนสุนัขทึ้งเนื้อและกระดูก
นั่นเองไมผิดอะไรกัน ทึ้งอยูตลอดเวลา กัดแทะ ทึ้งอยูอยางนั้นจนกระทั่งหมดไมมีอะไร
จะกัดจะแทะ

น้ีก็กัดอยูอยางน้ันแหละ คือสลายไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งถึงความจริงของมัน 
นั่งอยู ยืนอยู นอนอยู เดินอยูก็ตาม หลับสนิทอยูก็ตาม มันกัดมันแทะมันทึ้ง คือเวลํ่า
เวลาความสลาย ความหมดไป ๆ มันกัดมันแทะมันทึ้งอยูเสมอๆ เรายังจะแยงเขาไมให
เปนอยางน้ันไดเหรอ ? แยงไมได นั่นเปนคติธรรมดาซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ความ
สําคัญของเรานั้นผิด ความผิดจึงแยงความถูกไปไมได ความสลายเปนความถูกตอง 
เปนหลักธรรมชาติของเขา ความฝนหลักธรรมชาตินั้นเปนความผิดของใจ จึงตองเกิด
ความทุกขแกเรา

พิจารณาใหรอบคอบในสิ่งเหลานี้เสียแตเวลานี ้ ถึงเวลาแลวจะไมตองหวั่นไหว
เพราะไดพิจารณารูหมดแลววา สิ่งเหลานี้จะเปนไปตามนั้นแนนอน ไมเปนอยางอื่น

เอา ตางอันตางเปนไป อะไรจะแสดงอาการขึ้นมาก็ใหเปนไป อยาหักหามความ
จริง ทุกขเวทนามันเผารางกายนี้ รางกายนี้คอยกรอบเกรียมลงไปโดยลําดับๆ และแตก
สลายลงไป
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จิตใจมีสติปญญารอบตัวแลวไมแตกไมดับ ไมติด เปนตัวของตัวโดยลําพัง!พึ่ง
ตัวเองได ไมตองพึ่งสิ่งเหลานี้! แสนสบาย!

การพิจารณามีความสําคัญอยางนี้ มีคุณคาตอจิตใจอยางนี้ นักปราชญทานมี
พระพุทธเจาเปนตน จึงตองสอนเรื่องสติกับปญญานี้เปนสําคัญ เพื่อนําจิต ฉุดลาก
จิตออกจากกองเพลิงใหพนจากภัยไป

ศาสนาของพระพุทธเจาองคไหนๆ ก็สอนแบบเดียวกัน เพราะธรรมชาติเหลานี้
มีแบบเดียวกัน กิเลสแบบเดียวกัน ไมมีองคใดที่จะสอนใหแตกใหแยกออกไปจากนี้
เลย ทานสอนแบบเดียวกัน การประพฤติปฏิบัติเพือ่จะถอดถอนกิเลสมากนอยออกจาก
ใจ ก็เปนแบบเดียวกัน คือตามหลักธรรมที่ทานสอนไว ดําเนินตามแบบนั้น ถาผิดจาก
แบบน้ันกิเลสก็หัวเราะ!

เอา พิจารณาได ไมวากวางวาแคบ เอาทั้งโลกธาตุนี้ จิตจะหวังพึ่งอะไรพอให
ปลอดภัย ? เพราะคําวา “พึ่ง” ฟงดูใหดี แมแตสิ่งที่ติดแนบอยูกับตัวของเรานี้มันยังไม
ปลอดภัย และเราจะหวังพึ่งอะไรที่นอกไปจากรางกายนี้จึงจะปลอดภัย หาไมเจอ!

แตสิ่งที่ติดอยูกับตัวยังไมปลอดภัย ยังเปนตัวภัยอยูได เรายังไมเห็นตัวภัยนี้จะ
ไปเห็นภัยที่ไหน? ตองเห็นภัยที่นี่ แลวถอดถอนจิตใจออกจากตัวภัยน้ี ก็เปนคุณขึ้นมา 
นี่เรียกวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” โดยสมบูรณ ไมพึ่งอะไรทั้งสิ้น! แมที่สุดคําวา “ศีล”

ก็ดี “สมาธิ” ก็ดี “ปญญา” ก็ดี เมื่อถึงขั้นสุดทายปลายแดนแหงความหลุดพนแลวก็ไม
พึ่ง! จะพึ่งอะไรกับเครื่องมือ แกกิเลสทั้งหมดสิ้นไปแลว เครื่องมือก็ปลอยวางไวตาม
สภาพเชนเดียวกับมีดเราเอาไปหั่นผัก ปอกผลไมตางๆ เอาผักและผลไมมารับประทาน
แลวมีดก็ทิ้งไวอยางนั้น เราไมรับประทานมีดนี่

ศีล สมาธิ ปญญา เปนเครื่องมือแกกิเลส พอกิเลสหมดสิ้นไปแลวก็หมดปญหา
กับใจเอง เวลามีชีวิตอยูจะนํามาใช ก็ใชเพื่อโลกสงสารไปตามสมมุตินิยมเทานั้น ไมได
ใชเพื่อมาแกกิเลสแตอยางใดอีกตอไป ยิ่งวาระสุดทายที่จะผานธาตุผานขันธดวยแลวก็
ยิ่งไมมีอะไรเลย

สติปญญาก็เรียกวาไมมีปญหา ธาตุขันธก็ไมมีปญหา เพราะหมดปญหาภายใน
ใจแลว อะไรๆ ก็หมดปญหาไปโดยสิ้นเชิง กาวเขาสูความหมดปญหาเสียมันก็หมด
กังวล!

ถายังมีปญหาอยูมันก็เปนปญหา ฟงแตวาปญหาเรื่องของความทุกขความ
ลําบาก ความเกิด แก เจ็บ ตาย มันก็ตามกันไปกับคําวา “ปญหา” นะ
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พอสิ้นปญหาแลวก็หมดสิ้นดวยประการทั้งปวง จงพิจารณาใหรู สิ่งที่กลาวมาทั้ง
หลายนี้มีอยูกับกายกับใจเรา แยกแยะใหไดดวยอํานาจของสติปญญา พิจารณาวัน
หนึ่งๆ อยานอนใจ สติปญญาเอามาหุงตมกินไมได ไดแตเอามาแกกิเลส ถาเราจะผลิต
เอามาใชในการแกกิเลสแกไดวันยังค่ํา ถาจะพานอนจมก็จมกันอยูอยางน้ัน ไมเกิด
ประโยชนอะไร ผลที่สุดปญญาก็ไมทราบวาอยูที่ไหน เวลาจนตรอกจนมุมก็เอาหัวชนฝา
ใชไมไดเลย!

เราไมใชลูกศิษยของ “ตถาคต” ผูเอาหัวชนฝา พระพุทธเจาไมใชผูเอาหัวชนฝานี่ 
“สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” พระสงฆที่เรานับถือก็ไมใชผูเอาหัวชนฝา เราจะไปเอาหัวชนฝายัง
ไง เมื่อมีทางพอจะปลีกตัวออกไดดวยอุบายใดตองพยายาม จนหมดความสามารถขาด
ดิ้น

เมื่อหมดความสามารถแลวก็สุดวิสัย เอา ! อยูไป ถึงขั้นใดภูมิใดก็อยูกันไป
เพราะมันสุดวิสัยจะทํายังไงได เมื่อยังไมสุดวิสัย เอา พยายามตะเกียกตะกาย เสือก
คลานไปใหได

การมาลมจมใน “วัฏสงสาร” มันก็เหมือนเรือลม อะไรก็ลมไปดวยกันหมดจะวา
ยังไง เรือก็ลม วัตถุสิ่งของตางๆที่อยูในเรือก็จม คนก็ตาย แนะ! เรามาลมมาจมกับธาตุ
กับขันธดวยความลุมหลงนะ ธาตุขันธก็ลมไปตามสภาพของเขา จิตใจของเราก็ลมจมไป
ดวยความโงของตนมันดีแลวเหรอ ความลมจมไมใชของด ี จิตใจลมจมเพราะความลุม
หลงบีบบังคับใหจมดิ่งลงไปก็ไมใชของดี นอกจากเหลวหรือเลวถายเดียวที่ไมพึง
ปรารถนากัน เพราะฉะนั้นตองเอาใหเล็ดลอดออกไปไดโดยลําดับ

พิจารณาใหเห็นความจริง เฉพาะอยางยิ่งทุกขเวทนาที่มีอยูในกายในจิตนี้แหละ
สําคัญมาก จิตเขาไปยึดจนกลายเปนโรคในจิตซ้ําเขาไปอีก ใหทราบวาอาการหาไมใช
เรา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอาการอันหนึ่ง ๆ ท่ีอาศัยกันอยูในธาตุใน
ขันธนี้เทานั้น จิตเปนอันหนึ่งตางหาก แยกแยะกันใหไดดวยสติปญญาของตนจะเปนผู
พนภัย

ตายก็ตายไปเถอะ โลกตายกันทั้งนั้น มันของตายจะใหเที่ยงไดยังไง ถึงคราว
ตายมันตองตาย ถึงวาระแลวหามไมได แมแตพระอรหันตทานก็ตองตาย จะผิดกันที่
ทานตายอยางแบบหายหวง สวนเราหวงทั้งๆ ที่ยังไมตายก็หวงก็หวง เวลาตายไปแลวก็
ยิ่งหวงยิ่งหวงไปใหญ เลยเปนภัยทั้งกองใหญยิ่งกวาภูเขา ระวังอยาใหเปนอยางนั้น เอา
ใหหายหวงเลย ดังไดเคยพูดเสมอ “กสุลา ธมฺมา สรางใหพอ ความเฉลียวฉลาดใหเรา 
น่ันแหละ” “กุสลา” เราเอง “กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา” แนะ! อกุศลที่ตรงไหน มันโง
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ที่ตรงไหนใหกําจัดมันออกไปดวยกุศลคือความฉลาด ไดแกสติปญญาของเราเอง น่ี
แหละที่ทานเรียกวา “สวดกุสลาใหตัวเอง” พึ่งตัวเองตองทําอยางนี้ พึ่งคนอื่นนั้นเวลา
ตายแลวเที่ยวกวานเอาพระมาสวด “กุสลา ธมฺมา” ยุงไปหมด เฮอ! ไมเอา
 “กุสลา ธมฺมา” ทําความฉลาดใหตัวเองใหมันพอ รอบคอบทุกสิ่งทุกอยางแลว 
ไมจําเปนกับอะไร ไมตองยุงเหยิงวุนวาย ตายอยาง “สุคโต”

เอาละ แสดงเพียงเทานี้
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ไมมีอะไรตาย
 
 การประพฤติตัวก็เหมือนเราเดินทาง ยอมสําคัญทางผิดวาเปนทางถูกแลวเดิน
ไป ถาไมหลงก็ไมเดินทางผิด เดินทางที่ถูกเรื่อย ๆ ไป ถาไมหลงก็ไมทําผิด ไมพูดผิด 
ไมคิดผิด ไมถือผิด ผลก็ไมเปนพิษเปนภัยแกตัวเอง 
 การหลงทางก็เปนโทษอันหนึ่ง ที่ทําใหเสียเวล่ําเวลาและเหนื่อยเปลา ๆ การทํา
ผิด การพูดผิด คิดผิด ก็ทําใหทั้งเสียเวลา ทั้งเปนโทษทุกขเกิดขึ้นแกตัว นี่คือผลที่เกิด
ขึ้นจากการทําผิด พูดผิด คิดผิด ของผูประพฤติตามอารมณใจชอบ 
 พระพุทธเจาทรงสอนเพื่อใหทราบวา ใจเรามักมีความเห็นผิดอยูเสมอ ให
พยายามแกสิ่งที่ผิดอยูภายในใจ ที่จะระบายออกทางกาย วาจา ทางใจ ใหเปนความผิด
นั้น กลับใหเปนความถูกตองดีงามอยูเสมอ ใหพยายามแกสิ่งที่ผิดอยูภายในจิต ผลจะ
ถึง “สมหวัง” เพราะเหตุที่ถูกตองผลยอมดีเสมอไป ถาเหตผุิดผลนั้นจะลบลางเหตุไม
ได คือจะปดกั้นไวไมอยู ตองแสดงเปนความทุกขรอนตาง ๆ ออกมา 
 คําวา “ความหลง” น้ี เม่ือนับจาํนวนคนหลงจะมีเทาไร คนที่รูจะมีเทาใด ถาจะ
เทียบกับ “คนรู” วามีเทาใดนั้น ก็เหมือนกับเอาฝามือหยอนลงไปในแมน้ํามหาสมุทรฝา
มือกวางขนาดไหน แมน้ํามหาสมุทรกวางขนาดไหน เมื่อเทียบกันแลวตางกันยิ่งกวา“ฟา
กับนํ้า” ซึ่งนาใจหายใจคว่ําทีเดียว 
 สัตวโลกที่ลุมหลงอยูใน “วัฏสงสาร” นี้มีจํานวนมากเพียงไร ในแมน้ํา 
มหาสมุทรยังแคบ เพราะสัตวโลกที่ตกอยูในหวงแหงความลุมหลงนั้นมีถึง “สามโลก” 
ดวยกัน ฉะนั้นมหาสมุทรจึงแคบนิดเดียว จะพูดกันเพียงวาผูรูมีจํานวนนอย ผูที่หลงมี
จํานวนมากมาย 
 คําวา “ความหลง” เพียงคําเดียวเทานี้มันถูกกับทุกรูปทุกนาม บรรดาสัตวสังขาร
ที่มีวิญญาณครองกระเทือนไปทั่วโลกธาต ุ รวมแลวทั้งสามโลกธาต ุ เปนที่อยูแหงปวง
สัตวที่ลุมหลงทั้งนั้น ผูที่รูจริง ๆ ไมมีอยูในโลกทั้งสามเลย ไปนิพพานกันหมด 
 สัตวโลกที่อยูดวยความลุมหลงไมวาทานวาเรามีจํานวนมาก เพียงแตเราไมอาจ
จะนับได ทั้ง ๆ ที่มีรูปรางมองเห็นกันดวย “ตาเนื้อ” ทั้งที่ไมมองเห็นดวยตาเนื้อ ก็อยู
ในอํานาจแหงความหลงที่ครอบงําไว และผูที่จะมาแนะนําสั่งสอน ใหอุบายวิธีการแก
ความหลงน้ีก็มีนอยมาก 
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 ครั้งแรกก็มีพระพุทธเจาทรงเปนผูลุมหลงกอนหนาตรัสรู เมื่อตรัสรูธรรมเปน
ความรูแจมแจงขึ้นมา ก็ทรงนํา “ธรรม” มาสอนเพื่อแกความหลง และแสดงใหเห็นโทษ
ของความหลง ใหเห็นคุณคาแหงความรู โดยแสดงทั้งเหตุทั้งผล ทั้งฝายดีฝายชั่ว จน
กระทั่งประชาชนที่มุงหวังตอความรูความฉลาด เพื่อความหลุดพนจากทุกขอยางเต็มใจ
อยูแลว ไดยินไดฟงก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใส ประพฤติปฏิบัติตาม “ธรรม” ทาน จึง
กลายเปน “ผูรู” ข้ึนมาโดยลําดับลําดา ที่เราใหนามวา “สาวกอรหันต” เปนลําดับมา 
และทานเหลานั้นได “ปรินิพพาน” ไปเรื่อย ๆ หรือลวงเลยไปเปนลําดับ ความมืดมิด
ปดตาของโลกก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้น ทั้งโลกเต็มไปดวยความหลง 
 ผูที่จะมาชี้แจงสั่งสอนใหรูแจงเห็นจริงในความหลงทั้งหลายเหลานั้น ก็ไมคอยมี
เสียแลว โลกนี้จึงอยูดวยความมืดมิดปดตากัน ถึงจะมีหูตาอันสวางอยู ก็สวางตาม
กระแสของโลกไปเสีย ไมใชสวางดวยความจริง คือรูจริงเห็นจริงดังพระพุทธเจาและ
พระสาวกทานรูเห็นมา ก็เลยกลายเปน “หูหนาตาเถ่ือน” ไป 
 คําวา “เถ่ือน” ก็คือปาเถื่อนหรือปลอมนั่นเอง ตามีอยูก็ปลอม หูมีอยูก็ปลอม 
คือรับทราบหรือไดยินแตสิ่งที ่ “จอมปลอม” เขามาแทรกสิงใจสัตวใหมืดมิดขึ้นโดย
ลําดับ เพราะการไดเห็นและการไดยินเปนตน ซึ่งลวนแตสิ่งจอมปลอมหลอกลวงใหลุม
หลงเรื่อยมา อันเปนการเสริมสรางใหคนปาเถื่อนมากขึ้น ทุกวันนี้คนรูขั้น “ปญญาชน” 
หรือคนปาเถ่ือนกันแน? ทําไมจึงกอแต “วินาศกรรม” “ฆาตกรรม” แกกันอยูทุกแหงทุก
หนทั้งที่การศึกษาวาเจริญเต็มที่ 
 ทั้งนี้เพราะสิ่งที่แสดงออกทั้งหลายมันมีแตสิ่งที่ใหหลงใหโง เปนทางอบายมุข
แทบทั้งนั้น จิตก็ลุมหลงอยางเต็มตัวอยูแลว เมื่อสัมผัสกันก็ยิ่งเขากันไดงาย และกลม
กลืนกันไดอยางรวดเร็ว ความจริงคืออรรถธรรมจึงแทรกเขาไปไดยาก เพราะฉะน้ันการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมและการฟงธรรมที่เปนความดี จึงรูสึกฝนใจแทบจะลากกันไปไม
ไหว ลากจากส่ิงท่ีจติชอบน้ันแล ซึ่งสวนมากเปนของเลว คือความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ราคะตัณหา ซึ่งมีอยูภายในจนแทบมองหาใจไมเห็น ใจมีแตของปลอมบรรจุ
ไวเต็มเอี๊ยดจนนากลัว ทั้ง ๆ ที่ตางคนตางมีดวยกันยังอดกลัวไมได ทั้งนี้เพราะมีมาก
ตอมากเหลือหูเหลือตา ลนหัวใจแทบหาทีเ่ก็บไมได 
 สิ่งที่ปลอมกับของปลอมจึงเขากันไดงาย เชนเดียวกับคนชั่วกับคนชั่วเขากันได
งาย เปนเพื่อนเปนมิตรสนิทสนมกันงาย คนดีก็เขากับคนดีไดงาย เปนพวกของใครของ
เราไป ขางนอกก็เปนเครื่องหลอก ขางในก็เปนผูชอบรับสิ่งหลอกลวง จึงเขากันไดอยาง
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สนิทติดจม จนไมสนใจคิดจะถอนหรือถอนไมขึ้น นอกจากจะเชื่อตายใจกับสิ่งนั้น ๆ 
แทบหลับสนิทไปถายเดียว 
 การปฏิบัติตนเพื่อแกสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่เคยเปน “นาย” บนหัวใจมานาน
ออกจากใจ จึงตองฝน ปราชญทานเคยฝนมาตั้งแตครั้งพระพุทธเจาองคไหน ๆ พาฝน
มาเปนลําดับลําดา เพราะทานเคยถูกผูกถูกมัดถูกทรมานจาก “กิเลสวัฏวน” มามากตอ
มากนานแสนนาน จนเห็นภัยและพนภัยดวยการฝนการตอสู และนํา “ธรรม” ที่เปนผล
อันเกิดจากการตอสูมาสอนพวกเรา เพื่อการฝนการตอสูกิเลสทุกประเภท ไมใหทอถอย
ปลอยตัวใหกิเลสย่ํายีเหมือนผักปลาซึ่งขายขี้หนาชาวพุทธ ไมนาใหอภัยเลย 
 ผูเห็นตนเปนของมีคามากกวาสิ่งใด จึงควรนํา “ธรรมอันลนคา” มาเปนเครื่อง
ปฏิบัติดําเนินดวยความไมนอนใจ อยางไรก็ตามขึ้นชื่อวา “ความดี” จําตองฝนความชั่ว
ของชั่วอยูโดยดี ดังพวกเราประพฤติปฏิบัติอยูเวลานี้ ก็คือความฝนสิ่งไมดีเพื่อความดี
ดวยหัวใจชาวพุทธ แมออกมาอยูในวัดเพื่อปฏิบัติบําเพ็ญอยูแลว ความรูสึกอันดั้งเดิม
ยอมมีอยูภายในใจเสมอ คือความขี้เกียจมักงายออนแอ ความคลอยตามสิ่งเคยคลอย
ตาม ความเชื่อในสิ่งที่เคยเชื่อ คือกิเลสชนิดตาง ๆ ซึ่งเปรียบเหมือนเพลงลูกทุง ยอม
ยังมีอยูในใจ 
 การฝนสิ่งเหลานี้จึงเปนความยากลําบากลําบนสําหรับผูปฏิบัต ิ แมจะมีความมุง
มั่นตออรรถตอธรรมมากเพียงไร ก็จําตองไดฝนสิ่งที่เปนขวากเปนหนามอยูภายในใจ
เราอยูโดยดี กระทั่งไมมีเหลืออยูในใจเลยนั่นแล จึงหาอะไรมาขวางหนาไมได 
 การปฏิบัติธรรมเปนของยาก ของลําบากมาแตกาลไหน ๆ ก็เพื่อเบิกทางที่ถูก
กิเลสปดบัง ใหเห็นเหตุเห็นผล เห็นตนเห็นปลาย ของอรรถของธรรมภายในใจ จนกวา
จะปรากฏผลขึ้นมาเปนเครื่องสนับสนุนจิตใจใหมีกําลัง ความเชื่อความเลื่อมใส ความ
พากเพียร ความอุตสาหพยายามขึ้นโดยลําดับ จากน้ันก็คอยสะดวกสบาย ถึงจะยาก
ลําบาก ผลที่พึงใจเปนขั้น ๆ ก็ปรากฏอยูภายในใจแลว แมจะมีการฝนอยูบางก็ฝนดวย
ความพอใจ ที่จะเพิ่มพูนความสงบสุขที่ตนมีอยูแลว ใหมีกําลังและความสวางไสวยิ่งขึ้น 
 ขอสําคัญก็คือความเห็นโทษแหงความเปนอยูดวยความหลง ความเพลิดเพลิน
เลื่อนลอยบังอยูดวยความหลง คือความประมาทนอนใจ ไมมีสติปญญาคิดประโยชนใส
ตน ยืนอยูดวยความหลง นอนอยูดวยความหลง เดินไปดวยความหลง ในอิริยาบถทั้งสี่
เปนไปดวยความหลง ความใฝฝนลม ๆ แลง ๆ การมาเกิดก็มาดวยความหลง มาอยูใน
โลกก็มาอยูดวยความหลง จะไปขางหนาภพหนาก็ไปดวยความหลง ความเห็นโทษสิ่ง
เหลานี้ยอมเปนเครื่องเตือนใจตนไดดีเพื่อไมใหประมาทนอนใจ ใชปญญาพิจารณา
ใครครวญอยูเสมอ จะมีทางเห็นโทษสิ่งเหลานี้ขึ้นเรื่อย ๆ อันเปนหนทางใหเกิดความ
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อุตสาหพยายามพิจารณาแยกแยะส่ิงเหลาน้ีออกจากใจ พอมีทางเล็ดลอดไปไดตาม
กําลังความสามารถ 
 อยางไรก็อยาลืมคําวา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” จะอยูในสภาพใดอิริยาบถใดก็
ตาม ใหระลึกถึงทานเสมอ ทั้งฝายเหตุฝายผลที่พระองคไดทรงดําเนินมากอนแลว และ
ทรงไดรับผลเปนที่พอพระทัยมาแลว จึงทรงนํามาประกาศสอนโลกทั้งหลาย วาพระ
พุทธเจาทรงดําเนินอยางไร ความทุกขความลําบากก็ไมมีใครจะเกินพระพุทธเจาไปได 
เพื่อความรูความเห็นในธรรมทั้งหลาย จนทรงรูแจงเห็นชัด ไมมีสิ่งใดปดบังลี้ลับ นํา
ธรรมที่เปดเผยในพระทัยนั้นมาสั่งสอนโลกเพื่อไดทําตามพระองค ที่เรียกวา “ตาม
เสด็จ” 
 “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ไมมีอันใดจะประเสริฐเลิศยิ่งกวา “ธรรม” ในบรรดาโลก
ทั้งสาม คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก ธรรมเปนธรรมชาติประเสริฐสุด ที่ควรยึดถือเปน
สรณะทั้งฝายเหตุและฝายผล ไมมีทางปลีกและเปนอยางอื่น นอกจากนําผูปฏิบัติใหถึง
แดนแหงความเกษมโดยถายเดียว สมนามวา “ธรรมเปนของประเสริฐ” ทั้งโดยสมมุติ
และโดยหลักธรรมชาติ 
 ดังน้ันการปฏิบัติตนตามธรรมแมจะยากลําบากเพียงไร ก็ควรถือวาน้ีคืองานอัน
ประเสริฐเพื่อความพนจากกองทุกข ไมใชงานเพื่อความลมจมฉิบหาย อยาถือเอาความ
กลัวตายเพราะความพากเพียรมาเปนใหญ จะมากีดขวางทางเดินเพื่อความหลุดพน
แลวกาวไมออก เพราะกลัวลําบาก กลัวแตจะตาย เพราะความออนแอฉุดลากใหเปนไป  
 “สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” ใหระลึกถึงพระสงฆสาวกทาน ทานเปนคนเหมือนกันกับ
เรา ออกมาจากตระกูลตาง ๆ เวลาออกมาทานก็เปนเหมือนเรา ๆ ทาน ๆ น้ีแล เมื่อมา
บวชเปนพระแลว ก็คือคนเปนพระนั่นเอง แตทานอุตสาหพยายามดําเนินอยางไรบาง
จึงไดเปน “สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ของพวกเรา ทานก็เปนคนเหมือนกัน ทําไมทานเลิศ
ทานประเสริฐยิ่งกวาเรา เรายึดนี้เปนหลัก หากวาทานไมมีความอุตสาหพยายามฝาฝน
อยางจริงจัง ทานจะเปนผูวิเศษวิโสและเปนสรณะของโลกไดอยางไร ขอใหยึดทานเปน
หลักใจจะไดมีกําลังใจ เวลากิเลสตัวข้ีเกียจออนแอ ตัวขี้สงสัย ตัวตําหนิตนวา “บุญนอย
วาสนานอย” ไมมีความเพียรเกิดขึ้น เพราะ “สรณะทั้งสาม” เปนเครื่องประกันมรรคผล
นิพพานอยางมั่นใจอยูแลว 
 จะเอาความตายเขามาฝงไวในใจทั้ง ๆ ที่ใจนั้นคือความรูไมเคยตายเลย ทําไม
จึงเอาความตายเขาไปฝงไวในหัวใจเรา เอาปาชาไปทับถมใจเราซึ่งไมเคยตายทําไม?นั่น
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เปนความเห็นผิดอยางยิ่ง จะทําอะไรกลัวแตจะตาย ไมทราบวา “ความตาย” มีความ
หมายกวางแคบขนาดไหน อะไรเปนผูตาย? 
 ใจเคยเปนอยางนี้ ไมเคยตายแตไหนแตไรมา เปนแตเพียงเปลี่ยนรูปเปลี่ยน
ราง เปลี่ยนสถานขั้นภูมิกําเนิดไปตามบุญตามกรรมเทานั้น ที่โลกวา “เกิด” วา “ตาย”
แตก็คือเวลาตายแลวก็ไปถือ “ปฏิสนธิวิญญาณ” “วิญญาณ” เกิดใหมเรื่อย ๆ สูง ๆ ต่ํา 
ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ ตามยถากรรม หรือตามบุญตามกรรมที่ตนไดสรางสมอบรม อบรม
มามากนอยน่ันเอง สวนใจไมเคยตาย จึงไมควรเอาความตายไปผูกมัดจิตใจ 
 พูดงาย ๆ ไมตองเอา “ความตาย” ไปแขวนคอหัวใจ จะเปนการสรางอุปสรรค
สรางความทอถอย ความออนแอ หมดความพากเพียรใหแกตน แทนที่จะผานไปได แต
ความกลัวตายไปกีดกั้นทางเดินเสียก็ไปไมได สิ่งไมมีอยาไปหาเรื่องใสใหมีขึ้น มันเกิด 
โทษแกตนเอง 
 คําวา “สิ่งไมมี” คืออะไร? คือความตายนั่นแหละไมมีอยูใน “จิต” จิตเปนธรรม
ชาติไมตาย แมมีกิเลสตัณหาอาสวะปกคลุมอยูมากนอยก็ตาม จิตเปนผูทนทานตอสิ่ง
เหลานี้เรื่อยมา ทุกขก็ยอมรับวาทุกข แตไมยอมฉิบหายสลายตัวไปเพราะถูกทุกขทั้ง
หลายบีบคั้นทําลายเลย เปนความรูอยูเชนนั้น เปนจิตอยูเชนนั้น แมจะตกนรกอเวจีก็ไม
ตาย หากทนทุกขทรมานไปตามความหนักเบาแหงกรรมที่ตนทํามาเทานั้น จึงไมมีอะไร
ในโลกจะเหนียวแนนทนทานเหมอืนใจเลย
 มาเปนมนุษยเปนสัตวเปนอะไร ก็คือจิตดวงไมตายนี้แลไปเกิดและมาเกิด 
เปนเจาของแหง “ภพกําเนิด” นั้น ๆ ขณะนี้ใจก็อยูในธาตุขันธที่เราเห็นอยูนี ้ ธาตุขันธ
อันน้ีเปนของเรา รางกายนี้เปนของเรา จิตมาอาศัยธาตุขันธนี้อยูไปชั่วกาล แลวก็
เปล่ียนภพเปล่ียนชาติไปตามความจําเปนท่ี “วิบากกรรม” จะพาใหเปนไป 

เพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกข มีทุกขเวทนาเปนตนที่เกิดขึ้นภายในขันธ ก็กลัว
จะตาย นี่ก็เพราะสรางขวากสรางหนามกีดกันทางดําเนิน ใหเดินเพื่อความรูจริงเห็นจริง
ในเวทนาไมได ความจริงมีอยูไมยอมเดินใหเขาถึงความจริง เพราะความหลงมันบังคับ
นั่นเอง “ความหลงบังคับ” คืออะไร” ก็ความกลัวตายท้ัง ๆ ที่ความตายไมมีอยูภายใน
จิตแตก็กลัวตายน้ีแล เราเคยเชื่อ “กิเลส” ในคําวา “ตายๆ ” นี้มานาน จะทําอะไรก็กลัว
แตจะตาย ๆ ธรรมทานจึงสอนใหรูเขาไปถึงตรงนี้ ใหเขาถึงความจริงวา “จิตไมตาย” นี้
คือความจริงแท! 

สิ่งเหลานั้นสลายตัวลงไปตามสภาพของมันมันก็ไมตาย ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้น
มากนอยภายในธาตุในขันธ ใหกําหนดพิจารณาตามความจริงของมัน เพราะมันเปน
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ความจริงแตละอยาง ๆ อยูแลว หากไมพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงแลว จิตเรา
ไมเวนที่จะหวั่นไหว ที่จะเปนทุกขลําบากลําบนไปนาน ซึ่งแมปจจุบันที่รางกายจะสลาย
ตัวไปที่เรียกวา “ตาย” นั้น บางรายถึงกับไมมีสติประคองตัวเลย ตายไปแบบ “ไมเปน
ทา” ราวกับสัตวตาย ไมมีสติสตังเอาเลย นี่เพราะความไมไดฝกหัดใหรูเรื่องตาง ๆ 
ที่มีอยูรอบตัว มีทุกขเวทนาเปนตนน่ันเอง
 ถาจิตพิจารณาตามธรรม เชื่อพระพุทธเจา ก็ไมควรจะเอา “ปาชา” เขามาตั้งภาย
ในจิต ไมควรจะเอา “ปาชา” เอาความกลัวตายไปมัดจิตซึ่งไมใชผูตาย ใหกลายเปน
ความออนแอทอถอยไปได ซ่ึงเปนการสรางขวากหนามไวกีดก้ันทางเดินตัวเองใหหา
ทางออกไมได 
 ความจริงมีอยางใดใหพิจารณาไปตามความจริง ตามหลักธรรมทานสอนไว 
 “เอา ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอยภายในธาตุขันธ จะหมดทั้งตัวนี้ก็ใหทราบ ทุกขน้ีมี
อยูรอบตัว แตไมใชจิต แมจิตจะเปนทุกขก็เปนเวทนาอยางหนึ่งตางหาก ไมใชจิตเปน
เวทนา ไมใชเวทนาเปนจิต “เวทนา อนิจฺจา” “เวทนา อนตฺตา” นั่น! 
 ฟงซิ ทานบอกวาเปน “จิต”ไหมละ? แตจิตหลงไปยึดเวทนามาเปนตนตางหาก
จึงเปนทุกขไมมีประมาณจนดับไมลง และตายไปกับความสําคัญวา “เวทนาเปนตน” 
ตนเปนเวทนาอยางไมรูตัว 
 “เวทนา อนิจฺจา” คืออะไร? มันมีเกิดขึ้น มีตั้งอยู มีดับ มีสลายไป นี่เปนอนิจฺจา
หรืออนิจฺจํ “เวทนา อนตฺตา” มันเปนสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาเทานั้น โดยมัน
เองก็ไมไดสําคัญวา ตนเปนอนตฺตา หรืออตฺตา หรือเปนอะไร แตเปนความปรากฏขึ้น
แหงสภาพธรรมอันหนึ่งเทานั้น 
 ใหจิตผูเปน “นักรู” อยูตลอดเวลาไดรูสิ่งนี้ตามความเปนจริงของมัน ไมใชสิ่ง
เหลานี้จะมาประหารจิตใหฉิบหาย จึงไมเปนสิ่งนากลัว แตเปนสิ่งที่จะพิจารณาใหรู ที่
ทานเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่มาปรากฏตัวนั้น ทานรูทานเห็นอยางที่อธิบายมา 
 “สัญญา” ก็หลอกวา “อันนั้นเปนเรา อันน้ีเปนของเรา” “อันนี้ทุกขมากขึ้นแลว
น่ี” “ทุกขมากอยางนี”้ “เดี๋ยวตายนะถาไมหยุดภาวนา” มันหลอกจงทราบไว “สัญญา”
นั้น ก็เกิดมาจาก “จิต” น่ันแหละ เปนอาการของจิต แตกลับมาหลอกจิตใหเอนเอียง
ใหหวั่นไหวไปได ถาจิตไมมีปญญาไมมีสติ ไมทราบความจริงของสัญญาวา “อนิจฺจา 
อนตฺตา” 
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 ความจริง “สฺญา อนิจฺจา” จะมาทําลายจิตใจเราไดอยางไร? “สฺญา อนตฺ
ตา”มันก็เปนสภาพอันหนึ่ง เชนเดียวกับขันธทั้งหลาย ไมมีอะไรผิดกัน “รูป อนตฺตา” 
นั่นฟงซิ รูป มันก็เปน อนตฺตา จะอาศัยมันไดที่ไหน จะวาเปน “เรา” เปน “ของเรา” ได
ที่ไหน เปนความจริงอันหนึ่งเทานั้น! 
 จงอยาฝนความจริง อยาไปแยงความจริงของเขา ความจริงจงหาเอาดวย “สติ 
ปญญา” ของเราเอง จะไมยุงไมแยงเขา จะสบายใจหายหวงไมมีบวงผูกมัดจิตใจตอไป 
 รูปมันก็ “สักแตวา” รูปแหงธาตุขันธ เวทนาก็ “สักแตวา” เวทนา ไมใชเราไม
ใชของเรา เราจะไปควาเอามาทับถมจิตใจใหเกิดความเดือดรอนไปทําไม เพราะเวทนา
น้ันก็เปนของรอนอยูแลว แบกหามเขามาเผาตนทําไม ถาเปนความฉลาดแลวจะไมเขา
ไปยึด ไมเขาไปแบกหาม จะตองพิจารณาตามความจรงิของมนั ทุกขเวทนาขนาดไหนก็
รูตามความจริงของมันดวยสติปญญา เพราะจิตเปนนักรู ไมมีถอยเรื่องรู ๆ ๆ รูอยูกับ
จิต 
 ขอใหสงเสริมสติ เปนผูคอยกํากับใหดีเถิด แมขณะที่จิตจะดับก็จะไมเผลอ
เพราะสติกํากับจิต จิตทําหนาที่รูความหมายตาง ๆ แตการพจิารณาแยกแยะตาง ๆ 
เปนเรื่องของ “ปญญา” แยกแยะใหเห็นเปนตามความจริง จะไดชื่อวา “เปนผูฉลาดใน
การเรียนเรื่องของตัว” ตามหลักศาสนาที่ใหเรียนรูตัวเองเปนสําคัญ
 คําวา “โลกวิทู” ถาไมรูแจงเห็นจริงในโลกในขันธนี่ จะหมายถึง “โลกวิทู” แหง
โลกใด ? นี้เปนอันดับแรกทีเดียว พระพุทธเจาทรงรูและสั่งสอนไว คําวา “โลกวิทู” “รู
แจงโลก” รูแจงโลกของพระพุทธเจา ก็ตองรูแจงธาตุแจงขันธ และรูพรอมทั้งละกิเลส
ตัณหาอาสวะนี้โดยสิ้นเชิงกอน แลวจึงไปรูสภาพแหงโลกทั่ว ๆ ไปที่เรียกวา
“โลกวิทู” รูแจงโลกทั่วไป 
 คุณสมบัติของสาวกในบทนี้ก็มีไดเหมือนกันที่เปน “โลกวิทู” คือ รูแจงโลกใน
ธาตุในขันธโดยรอบขอบชิด พรอมทั้งละกิเลสทั้งมวล แลวยังมี “ญาณ” หย่ังทราบ
สภาพทั้งหลายตามกําลังแหงนิสัยวาสนาของแตละองค สวน “โลกวิทู” ซึ่งเปน “อัต
สมบัต”ิ ไดแกรูเทาปลอยวางอุปาทานในขันธและกิเลสทั้งปวงนั้น สาวกมีไดดวยกันทุก
องคบรรดาที่เปนอรหันต สวน “โลกวิทู” เกี่ยวกับความหยั่งทราบเหตุการณ ตลอดรู
อุปนิสัยของโลกในแงตาง ๆ นั้นมีกวางแคบตางกัน 
 จิตเปนรากเปนฐานสําคัญภายในตัวเรา ทําไมจึงไปหลงไปงมงาย ไปจับนั้นควา
นี้เอาสิ่งนั้น ๆ มาเผาตน เอาสิ่งนี้มาเผาตน ไมมีความเข็ดหลาบ? ทุกขอยูกับทุกขมัน
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ไมมีความหมายอะไร เชนเดียวกับไฟมันแสดงเปลวสูงจรดฟา ถาเราไมไปเก่ียวของ
กับไฟ หรือถอยตัวออกใหหางไฟ ไฟก็เผาไมได ก็ “สักแตวา” สงเปลวอยูเทานั้น ไม
สามารถยังความรุมรอนมาสูตัวเราได แตถาเราเขาไปเก่ียวของกับไฟ ไฟก็เผาไหมได 
ทุกขเวทนาก็เหมือนกัน มันเปนความจริงอันหนึ่งของมันที่แสดงอยูภายในรางกายของ
เรา เมื่อจิตเราก็รูดวยสติปญญา พิจารณาสิ่งเหลานี้ใหเห็นตามความเปนจริงอยูแลว 
สภาพความรอนที่เปนธรรมชาติของเวทนานั้น ก็ไมสามารถจะแผดเผาจิตใจเราใหรอน
ไปตามได น่ีช่ือวา “เรียนธรรม คือทุกขเวทนาในขันธ” ใหซาบซึ้งดวยปญญาแลวปลอย
วาง 
 เวทนาก็เปนธรรม สัญญาก็เปนธรรม สังขารก็เปนธรรม วิญญาณก็เปนธรรม 
รูปกายนี้ก็เปนธรรม ถาเราเปนธรรมสิ่งเหลานี้ก็เปนธรรมหมด ถาเราเปน “ผูหลง”เปน 
“อธรรมโง”  ส่ิงเหลาน้ีก็เปนขาศึกตอเราได ตามหลักธรรมของพระพุทธเจาเปนอยาง
น้ี 
 เราจะเชื่อกิเลสตัณหาอาสวะ หรือจะเชื่อพระพุทธเจา? ถาเช่ือกิเลสตัณหาก็ยึด
ถือวาอันน้ี ๆ เปนตัวตนหมด รูปก็เปนตน เวทนาก็เปนตน สัญญาเปนตน สังขารเปน
ตน วิญญาณเปนตน อะไร ๆ เปนตน ทั่วโลกสงสารเปนตนเปนของตนหมดสิ้น พอสิ่ง
เหลานั้นเปลี่ยนแปลงยักยายไปหนอยใจหายไปเลย เปนทุกขขึ้นมาแบบไมมีสติสตัง
ประคองตัว ฉะนั้นเครื่องกอกวนเครื่องทําลายจึงเกิดขึ้นจากความสําคัญของจิต ดวย
ความลุมหลงวาอันนั้นเปนเรา อันนี้เปนของเรา อะไร ๆ เปลี่ยนแปลงไปเล็ก ๆ นอย ๆ 
จึงเปนเหมือนสิ่งนั้นมาฟนหัวใจเราใหขาดสะบั้นไปดวยกัน เปนทุกขดวยกันไปหมดหา
ที่ปลงวางไมได 
 ธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไมเปนเชนนั้น กลับทวนกระแสโลกที่ยึดถือ
กัน!เชน “รูป อนิจฺจํ รูป อนตฺตา” วา “นี้เปน อนิจฺจํ เปนของไมเที่ยง” พอเราจะอาศัย
ไดบางเทานั้น “อนตฺตา” ไมใชเรา ไมใชของเรา” ทรงสอนใหทราบวา “ไมใชของใครทั้ง
นั้น” ! เปนแตสภาพของสวนตาง ๆ ที่รวมกันอยูตามธรรมชาติของเขาเทานั้น” เวทนา 
ก็เชนเดียวกัน เปนธรรมชาติกลาง ๆ ถาเราไมไปหลงเสียเทานั้นก็ไมเกิดปญหายุงยาก 
สังขาร วิญญาณ ก็เหมือนกัน เปนธรรมกลาง ๆ ขอใหพิจารณาใหเห็นตามความเปน
จริง จิตก็เปนกลางได เมื่อจิตเปนกลางจิตก็เปนความจริงข้ึนมา เมื่อจิตเปนความจริง 
สิ่งนั้นก็เปนความจริง เพราะสิ่งเหลานั้นเปนความจริงมาแลวแตดั้งเดิม เปนเพียงใจ
หลงไปสําคัญม่ันหมายเทาน้ัน เหลานี้คือหลักธรรมที่สอนใหรูทุกสิ่งจนปลอยวางได ใจ
ก็เปนกลาง คือเห็นตามความจริง
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 “ความตายตามโมหะนิยม” นั้นตัดออก อยาใหเขาไปแทรกสิงในจิตได จะกลาย
เปนความทอถอยออนแอและลมละลายไปได เพราะคําวา “ความตาย” นั้นเปนสิ่ง
จอมปลอม เปนกิเลสเสกสรรหลอกลวงเรามาเปนเวลานาน ทั้ง ๆ ที่จิตไมตายตาม
ความเสกสรรของกิเลสนั่นเลย แลวจะกลัวตายไปทําไม ถาพจิารณาตามหลักธรรมดวย
ความเชื่อธรรมแลวจะกลัวตายไปหาอะไร อะไรตาย? ไมมีอะไรตาย! 
 จิตก็เปนจิต และเคยเปนจิตมาแตดั้งเดิม ไปกอภพกอชาติที่ไหนก็มีแตเปลี่ยน
รางไปตาม “กรรมวิบาก” เทานั้น สวนจิตไมตายนี่ หลักเดิมเปนมาอยางนี้ 
 ทีนี้เวลาพิจารณาเวทนา เพื่อความเขาใจความจริงของมัน ทําไมจิตจะตาย! และ
ทําไมเราถึงกลัวตาย อะไรตาย? คนหาความตาย ใหเห็นชัดเจนลงดวยความจริงโดยทาง
ปญญาดูซี เมื่อทราบประจักษใจแลวจะไมกลัวตาย เพราะความตายไมมีในจิต มีแต
ความเสกสรรปนยอลม ๆ แลง ๆ เทานั้น  
 ตามโลกสมมุติ ก็ไดแก “อวิชชา” ความรูแบบงู ๆ ปลา ๆ นั่นแหละพาใหโลก
เปนอยางนี้ พาโลกใหตั้งชื่อตั้งนามกันวา “เกิด” วา “ตาย” อยางน้ี ความจริงแลวไมมี
อะไรตาย เมื่อพิจารณาใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางแลวจะไดความขึ้นมาเองวา ตาง
อันตางจริงตางอันตางอยู ไมมีอะไรตาย จิตยิ่งเดนยิ่งรูชัดภายในตัวขึ้นมา ลงไดเห็นชัด
ขึ้นมาวา “ที่เคยเขาใจวาจิตตายนั้นเปนจิตโงที่สุด” ในขณะเดียวกันก็เปนจิตที่ฉลาดพอ
ตัวแลว จึงสามารถรูความจริงอยางถึงฐาน 
 เมื่อจิตไมตายและไมกลัวตายแลว ก็สนุกที่จะพิจารณาตัวเองละซิ อะไรจะเปน
ขึ้นมาหนักเบาก็สนุก เพลินที่จะพิจารณาใหเห็นเหตุเห็นผลโดยถายเดียวไมสะทก
สะทาน เพราะจิตไมอั้นกับการรูสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของกับตน รูอยูตลอดเวลา ขอให
พยายาม บํารุง “สติ” รักษาสติใหดี บํารุง “ปญญา” ใหมีกําลังแกกลาสามารถ จะรูทุก
ระยะจนขณะที่ขาดจากกันระหวางขันธกับจิต คือจะตายตามโลกสมมุตินั่นแหละ จน
กระทั่งขาดจากกันเปนวาระสุดทาย ระหวางขันธกับจิตแยกจากกัน 
 น้ีคือรูชนิดหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่ในเวลาตายตามสมมุต ิ
 ทีนี้รูอีกชนิดหนึ่ง คือรูขณะกิเลสท้ังมวลขาดกระเด็นออกจากใจ ดวยอํานาจ
ของสติปญญา ไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจเลย นี่ก็รู รูทุกระยะ จิตไมเคยลดละความรู 
รูทุกระยะทุกเวลา “อกาลิโก” แลวจิตจะตายไปไหนเลา จะเสกสรรใหจิตเปนอะไรไป
จากเดิม จะไปจับไปยัดจิตใหเปนปาชาขึ้นเหมือนสิ่งทั้งหลายนั่นเหรอ จิตไมใชปาชา 
จิตเปน “อมต”ํ ทั้งที่ยังมีกิเลสและสิ้นกิเลสแลว ฉะนั้นจงเอาจิตพิจารณาสภาวธรรม
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ทั้งปวงมีขันธเปนตนใหชัดเจน จะไดเห็นความอัศจรรยขึ้นมาในวงการพิจารณาอยูใน
ขันธในธาตุอันน้ีแล
 จะเปนขันธใดก็ตาม ถาไดจอสติปญญาลงไปจะเห็นชัด เฉพาะอยางยิ่ง
ทุกขเวทนาในเวลาเกิดขึ้นมาก ๆ หรือในวาระสุดทาย ใหจิตฝกซอมไวเสียแตบัดนี้ อยา
ใหเสียทาเสียทีของการปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัติ ไมใชปฏิบัติเพื่อแพขาศึก ปฏิบัติ
เพื่อชัยชนะ ปฏิบัติเพื่อความเห็นจริง เพื่อปลอยวาง เพื่ออยูเหนือสิ่งเหลานั้น ไมใหกด
ขี่บังคับใจไดอีกตอไป มีแตความเปนอิสระเต็มตัว 
 ใจจะเปนอิสระไดดวยเหตุใด? ก็ดวยสติ ดวยปญญา ดวยการพินิจพิจารณาไม
ลดละทอถอย เปนกับตายขอใหเห็นความจริงเทานั้นก็เปนที่อบอุนใจ เปนก็เปน ตายก็
ตาย นี่เปนคติธรรมดา ไมจําเปนตองไปกั้นกางหวงหาม เพราะเปนหลักธรรมชาติ
ธรรมดา แมกั้นกางหวงหามก็ไมอยูในอํานาจ นอกจากจะกอความทุกขขึ้นมา เมื่อสิ่งนั้น
ไมเปนไปตามใจหวังเทานั้น เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เปนไปตามความจริง ใหปลอยไปตาม
ความจริง อยากีดขวางความจริงใหเกิดทุกข อยาไปปลูกบานปลูกเรือนขวางถนนหลวง
จะถูกปรับไหมใสโทษ คติธรรมดานี้มีอํานาจยิ่งกวาถนนหลวงเสียอีก 
 คติธรรมดา คือ อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ท่ีเต็มอยูในธาตุในขันธ จงพิจารณาให
เห็นตามเปนจริง ปลอยวางลงตามลําดับ เราจะมีความสุขความสบายหายหวง หายหลง
ใหลใฝฝน อันเปนการรบกวนตัวเองอยูไมหยุด 
 มีกิเลสเทานั้นเปนเครื่องหลอกลง เปนเครื่องใหทุกขแกสัตวโลก ถาแกกิเลส
ดวยสติปญญาใหสิ้นซากไปแลว   จะหมดหวงหมดใยทั้งภายในภายนอก   ความสวาง
ไสวจะเกิดขึ้นภายในจิตใจ ใจทั้งดวงที่แสนกลัวตายก็หมดความกลัว และจะมาเห็นโทษ
ตัวเองและตําหนิตนเองวา “โอย” ความกลัวตายมาตั้งแตวันเกิดเปนเวลาหลายป นับ
แตจําความไดจนกระทั่งบัดนี ้โกหกเราทั้งเพ! เราโงชะมัด แมจะมีผูมาจัดเขาในประเภท
สัตวที่กลัวตายดวยกันก็ยังได ดวยใจเปน “นักธรรม” และ “นักกีฬา” ไมมีอะไรจะถือสา
ถือโกรธเลย! 
 เพราะเมื่อคนดูแลวความตายไมมี มีแตความจริงเต็มตัว ฉะนั้นจงพิจารณาอยาง
น้ีแหละ คือ “นักรบ” ตองสูจนไดชัยชนะ ถา “นักหลบ” แลว มีแตหลบ ๆ ซอน ๆ หลบ 
ๆ หลีก ๆ จะเอาความจริงที่ไหนเอาไมได เวลาทุกขเกิดขึ้นมากนอยก็มีแตความกระวน
กระวาย ความกระวนกระวายก็ไมมีใครชวยได ใครจะชวยได ถาเราไมชวยตัวเราเองไม
มีใครจะชวยไดเลย มีแตสติปญญาเทานั้นที่จะชวยใหความกระจางตามความจริง ความ
กระวนกระวายนี้ก็หายไปเอง ใจสงบไดอยางอัศจรรย กระทั่งวาระสุดทายที่ลมหายใจจะ
ขาดไป ก็ไมมีสะทกสะทานเลย นี้แลคือความจริง 
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 ขอใหจริงในใจเถิด ใจของใครเหมือนกันหมด ถาไดรูความจริงอยางเต็มใจแลว
เพราะความจริงนี้เหมือนกัน เมื่อเขาถึงความจริงแลวจิตจะเปนเหมือนกันหมด ไมมี
ความสะทกสะทาน เพราะรูความจริงแลวตื่นอะไร! ตอนที่ตื่นก็คือตอนที่ยังไมรูความ
จริงเทานั้นถึงไดตื่น ตื่นมากตื่นนอยตามความรูมากรูนอย หรือหลงมากหลงนอยตาง
กัน ถารูจริงๆ คือรูรอบตลอดทั่วถึงแลวไมตื่น เรื่องความเปนความตายมีน้ําหนักเสมอ
กัน 
 ธาตุทั้งสี่นั้นเอามาจากไหน? ก็เอามาจากของท่ีมีอยู คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ เปนของ
มีอยูในโลก เมื่อผสมกันเขาเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย จิตซึ่งเปนของที่มีอยูก็
เขาอาศัยสิ่งนี ้แลวก็ยึดถือวาเปนเราเปนของเรา เวลาสลายไปแลวจะไปไหน? ก็ลงไป
สูธาตุ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟตามเดิม จิตก็เปนจิตจะเปนอะไรไปอีก 

ถาจติบริสุทธ์ิก็เปน “ธรรมทั้งแทง” เทานั้น เราจะใหชื่อวา “ธรรมทั้งดวง” ก็ได 
“ธรรมทั้งแทง” ก็ถูก จะเรียกวา “จิตบริสุทธ์ิ” ก็ได ไมมีความสําคัญใดในการใหชื่อให
นาม ขอใหเปนความจริงประจักษใจเทานั้นก็พอ ไมหิวโหยกับชื่อกับนามอะไรอีก เรื่อง
ชื่อเรื่องนามไมจําเปน ขั้นนั้นขั้นรูวาไปเถอะ เหมือนเรารับประทานอิ่มเต็มที่แลว “เวลา
นี้เรารับประทานไดขั้นไหนนี่?” ไมตองไปถามเอาขั้นเอาภูมิ มันเต็มพุงแลวก็หยุดเทา
นั้นเองฝนรับประทานไปไดเหรอ ถาไมอยากสืบตอประวัติของ “ชูชกพราหมณ” ใหยืด
ยาวไปอีก การรับประทานเมื่อถึงขั้นพอกับธาตุแลวก็รูเองทําไมจะไมรู “สนฺทิฏฐิโก” 
พระพุทธเจาไมทรงผูกขาดเฉพาะพระองคผูเดียว! 
 คําวา “สนฺทิฏฐิโก” นี่ พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด มอบใหผูปฏิบัติรูเองเห็นเอง
ดวยตนเองทั้งนั้น ธรรมนี้เปน “ของกลาง” ผูใดปฏิบัติผูนั้นก็รูความจริง น่ีแหละการแก
ความหลงดวยธรรมมีสติปญญาเปนตน เราจะไปแกกับสิ่งใดไมได เราตองแกกับตัว
เราเอง แมแตกอนเราเต็มไปดวยความลุมหลง จงพยายามแกตนใหเต็มไปดวยความรู
ในเวลานี้ชาตินี้อยานอนใจ จงอยูสบายในทามกลางแหงโลกที่วุนวาย 
 เอา รางกายนี้จะเปนไฟทั้งกองก็ใหเปน จิตที่มีความรูรอบ “ไฟทั้งกอง” นี้แลว 
เปนแตเพียงอยูในทามกลางแหงกองไฟดวยความสงบสุขของ “เกราะเพชร” คือสติ
ปญญาที่ทันกับเหตุการณนี่แล 
 มีจิตดวงเดียวเทานี้ที่เปนเหตุสําคัญ เพราะสิ่งที่เปนตัวเหตุนี้มันลุมหลง จึงอยู
ใตบังคับบัญชาของ “วัฏวน” วนไปเวียนมาดวยการเกิดตายซ้ํา ๆ ซาก ๆ เหมือนมดไต
ขอบกระดง เห็นขอบกระดงเปนของใหมอยูเรื่อยไป จิตก็เปน “วัฏวน” คือเห็นการเกิด
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ตายเปนของใหมอยูเรื่อยไป พอเอาสิ่งที่เปนพิษเปนภัยที่อยูในดวงใจออกไดหมดดวย
สติปญญาแลวแสนสบาย! เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมมีความหมายอะไร เรื่องเปนเรื่อง
ตายเปนเรื่องความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธเทานั้นเอง จิตไมไดเปลี่ยนแปลงไปดวย มี
อะไรเปนทุกขละ?  มันแสนสบายอยูที่ความบริสุทธิ์หมดจดนี้นะ 
 เพราะฉะนั้นขอใหพากันพิจารณา เอาชัยชนะภายในจิตใจเราใหได แพก็เคยแพ
มานานแลวเกิดประโยชนอะไร ผลแหงความแพก็มีแตความทุกขความลําบาก ผลที่เกิด
จากชัยชนะจะเปนอยางไรบาง เอาใหเห็นชาติน้ีเด๋ียวน้ี! 
 พระพุทธเจาประเสริฐดวยความชนะ สาวกทั้งหลายทานประเสริฐดวยความชนะ
กิเลส อยูเหนืออํานาจของกิเลส เราอยูใตอํานาจกิเลสเรามีทุกขแคไหนทราบดวยกันทุก
คน ถาเราพยายามใหอยูเหนืออํานาจแหงกิเลสที่พาใหลุมหลงจะมีความสุขแคไหน ไม
ตองไปถามใคร ผลที่เกิดจะประกาศขึ้นอยางเต็มตัวภายในใจของผูปฏิบัตินี้แล ขอให
ปฏิบัติเถิด ธรรมอยางนี้อยูกับใจของเราทุกคน เปนแตสิ่งไมพึงปรารถนามันครอบหัว
ใจอยูเทานั้น หลอกเราอยูตลอดเวลา มันมอํีานาจออกหนาออกตา คนเราที่แสดงตัว
อยาง “ออกหนาออกตา” ก็ดวยสิ่งเหลานี้พาใหเปนไป ธรรมของจริงจึงออกหนาออกตา
ไมได เพราะสิ่งเหลานี้มีอํานาจมากกวา จงพยายามแกอันน้ีออกใหหมด จิตที่เปน
ธรรมทั้งดวงจะไดออกหนาออกตาสวางกระจางแจงครอบโลกธาต ุ ใหไดเห็นไดชม
ประจักษใจ ไมเสียทีที่เปนมนุษยและเปนชาวพุทธผูปฏิบัติจนเห็นผล “อยัมภทันตา”

 นี่คืออํานาจของจิตของธรรมแท ผิดกับอํานาจกิเลสเปนไหน ๆ อํานาจกิเลสมี
มากเทาไรทําโลกใหเดือดรอนมาก ตัวเองก็เดือดรอน คนอื่นก็เดือดรอน เมื่อปราบ
กิเลสตัวเปนพิษเปนภัยออกหมดกลายเปน “ธรรมทั้งดวง” ขึ้นมาแลว ตัวก็เย็น โลกก็
เย็น เย็นไปหมด  

เอาละพูดยอ ๆ เพียงเทานี้ 
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙

งานล้างป่าช้า
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

งานลางปาชา

คําวา “จิต” โดยปกติก็มีความละเอียดยิ่งกวาสิ่งใด ๆ อยูแลว แมจะมีสิ่งละเอียด
ดวยกัน ซึ่งเปนฝายต่ําฝายมัวหมองปกคลุมหุมหออยางหนาแนนก็ตาม จิตก็ยอมจะมี
ความละเอียดยิ่งกวาสิ่งทั้งหลายอยูนั่นแล คิดดู!

พระทานตัดเย็บจีวร โดยโยมอุปฏฐากทานถวายผามาใหตัดเย็บเปนจีวร ซึ่งมี
พระสงฆในวัดชวยตัดเย็บ เพราะแตกอนเย็บดวยมือ พอเย็บยอมเสร็จก็นําจีวรนั้นไป
ตากไว ขณะนั้นทานคงมีความรักชอบและยินดีในจีวรผืนนั้นมาก บังเอิญตอนกลางคืน
เกิดโรคเจ็บทองขึ้นมาในปจจุบัน และตายในกลางคืนนั้น ดวยความหวงใยในจีวร ทาน
เลยเกิดเปนเล็นเกาะอยูที่จีวรผืนนั้น

บรรดาพระสงฆมีจํานวนมากที่อยูในวัดนั้นก็ไมมีองคใดพูดวาอยางไร พระพุทธ
เจาตองเสด็จมารับสั่งวา “จีวรผืนนี้จะแจกใครไมไดภายใน ๗ วันน้ี เพราะพระติสสะ
ตายแลวมาเกิดเปน “เล็น” เกาะอยูที่จีวรนี้แลว และหึงหวงอยูในจีวรน้ี ตองรอจนกวา 
“เล็น” นี้ตายไปแลวจึงจะแจกกันได สมควรจะแจกใหองคไหนก็คอยแจกไป แตในระยะ
เจ็ดวันนี้ยังแจกไมได”

พระติสสะตายแลวมาเกิดเปน “เล็น” มาเกาะอยูที่จีวรนี้ และมีความหึงหวงจีวร
นี้มากมายเวลานี้ กลัวใครจะมาแยงเอาไป นั่น ! ฟงดูซ ีจนกระทั่ง ๗ วันผานไปแลวจึง
รับสั่งวา “เวลานี้แจกไดแลว เล็นตัวนั้นตายแลว ไปสวรรคแลว” นั่น ! ไปสวรรคแลว !

ตอนที่ไปไมไดทีแรกก็คงเปนเพราะความหวงใยนั่นเอง จึงตองมาเกิดเปนเล็น 
แตเวลาจะตายจากความเปนเล็นน้ีคงหายหวงแลว จึงไปสวรรคได นี่เปนเรื่องของพระ
พุทธเจาตรัสไวมีใน “ธรรมบท” ซึ่งเปนพยานทางดานจิตใจอยางชัดเจน น่ีแหละความ
เกาะความหวงใย เหมือนกับสัตวตัวกําลังรออยูปากคอก เชน วัวเปนตน จะเปนตัวเล็ก
ตัวใหญ ตัวผูตัวเมียก็ตาม ตัวไหนอยูปากคอกตัวน้ันตองออกกอน

จิตใจขณะใดที่จะออกกอนได จะเปนฝายต่ําฝายสูงก็ออกแสดงผลกอนได เรื่อง
ความจริงเปนอยางนั้น ทานจึงสอนใหระมัดระวัง เพราะจิตเปนของละเอียดและไมมี
กําลังโดยลําพังตนเอง ตองอาศัยสิ่งอื่นผลักดัน เชน ฝายต่ําผลักดัน ฝายสูงพยุงสงเสริม 
ใหเปนอยางไรก็เปนไปได
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เราจึงตองสั่งสมความดีอันเปน “ฝายสูง” ใหมาก ๆ เพื่อจะผลักดันหรือสงเสริม
ไปในทางดี กระทั่งจิตหมดสิ่งผลักดันโดยประการทั้งปวงแลว ไมมี “ฝายต่ํา” “ฝายสูง”
หรือวา “ฝายดี” ฝายชั่ว” เขาเกี่ยวของ จิตเปนอิสระโดยลําพังแลวนั้นจึงหมดปญหา
โดยสิ้นเชิง นั่นทานเรียกวา “จิตบริสุทธ์ิ”

จะมีผูใดสามารถมาสั่งสอนอุบายวิธีตาง ๆ ในการแกจิตใจ ในการชําระความ
พยศของใจ ในการชําระสิ่งที่มัวหมองของใจ ใหออกจากใจไดโดยสิ้นเชิงเหมือนพระ
โอวาทของพระพุทธเจาบางไหม?

การเกิดของโลกมนุษยนั้น ยอมรับกันวาเกิดกันมานานแสนนาน แตไมอาจยอม
รับวามนุษยที่เกิดมานั้น ๆ จะมีความสามารถสั่งสอนโลกไดเหมือนศาสดา

โลกเรากวางแสนกวาง มีประมาณสักกี่ลานคน? ใครจะมีอุบายวิธีหรือความรู
ความสามารถในทางความรูความฉลาด เกี่ยวกับทางดานจิตใจ และสิ่งที่เกี่ยวของกับใจ
นี้ และสั่งสอนใหทราบทั้งสองอยาง คือจิตหนึ่ง ส่ิงท่ีมาเก่ียวของกับใจมีอะไรบาง
หนึ่ง จะแกไขกันดวยวิธีใดหนึ่ง ไมมีใครสามารถเหมือนพระพุทธเจาแมรายเดียว ทาน
จึงกลาววา “เอกนามกึ” หนึ่งไมมีสอง คืออะไร คือพระพุทธเจาแตละพระองคที่ได
ตรัสรูขึ้นมาในโลกแตละครั้ง มีเพียงพระองคเดียวเทานั้น เพราะความหาไดยาก ได
แกผูเปน “สัพพญัู” แลวมาสอนโลกนั่นเอง

สวนผูที่คอยรับจากผูอื่น เพราะไมสามารถที่จะชวยตัวเองไดนั้นมีมากมาย เชน
พระสาวก “สาวก” แปลวาผูฟง ตองไดยินไดฟงอุบายตาง ๆ จากพระพุทธเจามาแลวถึง
จะรูวิธีปฏิบัติตอไปได แมกระนั้นก็ยังตองอาศัยพระองคคอยตักเตือนสั่งสอนอยูตลอด
เวลา คือตองคอยสั่งสอนอยูเรื่อย ๆ

สมนามวา “เอกนามกึ” คือหน่ึงไมมีสอง ไดแกพระพุทธเจาที่มาตรัสรูไดแต
เพียงครั้งละหนึ่งพระองคเทานั้น มีจํานวนนอยมาก เพราะเปนส่ิงท่ีเกิดไดยาก นี่
ประการหน่ึง

ประการท่ีสอง พระวาจาที่แสดงออก แสดงออกดวยความรูความฉลาดอาจ
หาญที่เต็มไปดวยความจริงทุกอยาง ไดตรัสอยางไรแลวสิ่งนั้นตองเปนความจริงแท 
ไมมีสอง พระญาณหยั่งทราบเหตุการณทั้งหลายไดอยางแนนอนแมนยํา

โลกไมเปนอยางน้ันไดน่ี ชอบหยั่งทราบแตเรื่องหลอกลวงตัวเอง หย่ังทราบ
อยางนั้น หยั่งทราบอยางนี ้หลอกตัวเองแบบน้ัน หลอกตัวเองแบบน้ี อยูวันยังค่ําคืนยัง
รุงก็ยังไมเห็นโทษแหงความหลอกลวงนั้น ๆ ยังอุตสาหเชื่อไปตาม ไมมีวันเวลาถอย
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กลับ ตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลาน บึกบึนไปกับความหลอกลวงโดยไมเห็นโทษของ
มันบางเลย พากันเชื่อตามมันอยางเอาจริงเอาจัง

นั่น ! ดูซิ มันผิดกันแคไหนละกับพระญาณของพระพุทธเจา ที่ทรงหยั่งทราบ
อะไร ๆ แลวสิ่งนั้น ๆ จริงทุกอยาง ไมมีโกหกพกลมเลย แตพวกเราหยั่งทราบอะไร แม
เรื่องผานไปตั้งกัปตั้งกัลปนานกาเล ยังอุตสาหไปหยั่งทราบจนได และกวานเขามาเผา
ตัวเอง หลอกตัวเองใหเปนไฟไปจนได พวกเราคือพวกตื่น “เงา” ตัวเอง พวกเลนกับ
“เงา” ตัวเอง

ก็ “เงาเรา” นะซิ อารมณนะไมรูหรือ อารมณอดีตเปนมาสักกี่ปกี่เดือน ดีชั่ว
อะไร ยังมาครุนมาคิดมาบริกรรมมาคุกรุนอยูในใจ เผาเจาของใหยุงไปหมด ทั้งนี้สวน
มากไมใชของด ี มีแตของชั่วแทบทั้งนั้น อารมณอดีตไปคิดขึ้นมายุงเจาของยิ่งกวาสุนัข
เกาหมัด อยูที่นั้นก็วาไมสบาย อยูที่นี่ก็วาไมสบาย ก็จะสบายไดอยางไร มัวเกาแต
อารมณทั้งอดีตอนาคตยุงไปตลอดเวลาและอิริยาบถ

สิ่งที่กลาวมานักปฏิบัติจําตองพิจารณาดวยปญญา ไมเชนนั้นจะเปนทํานอง
“หมาเกาหมัด” เกาหมัดอยูนั่นแล หาความสุขกายสบายใจไมไดเลย ตลอดวันตายก็ตาย
เปลาอยางนาสงสาร เอา พูดอยางถึงเหตุถึงผลเปนที่แนใจสําหรับเราผูปฏิบัติ

ไมวามนุษยจะมีมากนอยเพียงไร คนในโลกนี้มีเทาไร เราจะเชื่อผูใด เพราะตาง
คนตางหูหนวกตาบอด ทางความรูความเห็นอันเปนอรรถเปนธรรม มีแตดน ๆ เดาๆ 
ไปดวยกัน ถามใครก็แบบเดียวกับถามเรื่องแสงเรื่องสีกับคนตาบอด มันไดอะไรที่เปน
คําตอบที่เชื่อถือได? เปลาทั้งเพ ! ถามเรื่องเสียงกับคนหูหนวก มีกี่คนถาเปนคนหู
หนวกมาแตกําเนิดดวยกันแลว มันก็ไมไดเรื่องทั้งนั้น !

คนประเภท “หนวก บอด ภายในใจ” นี้ก็ทํานองเดียวกัน จําพวกนี้ไมวาทานวา
เราโกหกตัวเองและโกหกผูอื่นเกงไมมีใครเกินหนา เราจะเชื่อผูใดใหยิ่งกวาพระ
โอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่แสดงออกมาจากความรูจริงเห็นจริงจริง ๆ ใน
สามโลกธาตุนี้ไมมีใครเกินพระองค !

เมื่อคิดโดยทางเหตุผลเปนที่ลงใจไดแลวอยางนี ้ กําลังทางดานจิตใจก็เพิ่ม
ขึ้น ศรัทธาก็เพิ่ม วิริยะก็เพิ่ม สติ สมาธิ ปญญา ก็เพิ่มขึ้นตามๆ กัน เพราะอํานาจ
แหงความเชื่อ “พุทธ ธรรม สงฆ” เปนเครื่องสนับสนุนใหมีกําลังใจ เพราะเราเชื่อตัวเอง
ก็ยังเชื่อไมได รวนเรเรรอนอยูตลอดเวลา ไมทราบวาจะไปทางไหน จะยึดอะไรเปนหลัก
ใจ สถานที่จะไปของจิตก็ยังไมทราบ จะไปยังไงก็ไมรู ไมทราบจะไปดีไปชั่ว เพราะความ
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แนนอนใจไมมี เน่ืองจาก “ธรรม” ซึ่งเปนความแนนอนไมไดหยั่ง หรือไมซึมซาบเขาถึง
จิตใจพอจะเปนที่เชื่อถือตนได

ใจเมื่อมีสิ่งที่แนนอน มีส่ิงท่ีอาจหาญ มีสิ่งที่แนใจเขาแทรกใจได ยอมสามารถ 
ยอมแนใจได เพราะฉะนั้นจึงควรสรางความแนใจขึ้นภายในจิตใจดวยขอปฏิบัติ

เอา ทุกขก็ทุกข ทราบกันมาตั้งแตวันเกิด ! เกิดก็เกิดมากับกองทุกขนี่ เราไมได
เกิดมากับสวรรคนิพพานที่ไหน ในขณะเกิดก็เกิดมากับกองทุกข รอดจากทุกขขึ้นมา
เมื่อไมตายถึงมาเปนคน เราจะไปตื่นเตนตกใจเสียอกเสียใจกลัวอะไรกับทุกข ก็เกิดมา
กับความทุกข อยูกับความทุกขตลอดเวลานี่ หากจะเปนอะไรก็เปนไปแลว เวลานี้ไมได
เปนอะไร จะฉิบหายวายปวงหรือตายไปเราก็ไมไดตาย เราผานพนมาโดยลําดับจนถึง
ปจจุบันนี้

ยิ่งเวลานี้เปนเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติตัว ดวยความรูแจงเห็นจริงโดยทางสติ
ปญญา เราจะกลัวทุกข ซึ่งขัดกับหลักเหตุผลที่จะใหทราบเรื่องของทุกข จะทราบความ
จริงไดอยางไร? ถากลัวตองกลัวดวยเหตุผล อยางพระพุทธเจาทานกลัวทุกข พระสาวก
ทานกลัวทุกข ทานพิจารณาเพื่อหาทางหลบหลีกจากทุกขโดยทางสติปญญา ศรัทธา 
ความเพียร น้ันถูกตอง ! การกลัวทุกขดวยความทอแทออนแอน้ีไมใชทาง ! ทุกขเปนยัง
ไงกําหนดใหรู เกิดกับทุกขทําไมไมรูเรื่องของทุกข เกิดกับ “สมุทัย” คือกิเลสตัณหาอา
สวะ ทําไมจะไมรูเรื่องของสมุทัย สิ่งที่จะใหรูมีอยู สติ ปญญา มีอยูกับทุกคน

ศาสนาธรรมทานสอนไวกับ “หัวใจของบุคคล” แท ๆ สติไดหามาจากไหน ไม
ตองไปซ้ือหามาจากตลาด ปญญาก็เชนนั้น จงพินิจพิจารณา พยายามคิดอานซอกแซก
ทบหนาทวนหลัง อยาคิดไปหนาเดียว ถาคิดไปหนาเดียวไมรอบคอบ มีชองโหวตรง
ไหนนั่นแหละ ถาเปนบานโจรผูรายก็เขาชองนั้น ชองโหวของจิตอยูที่ตรงไหน กิเลสอา
สวะเขาที่ตรงนั้น เพราะกิเลสอาสวะ “คอยที่จะแทรกจิตใจ” อยูตลอดเวลา ตองฝกหัด
สติปญญาใหดี อยาใหเสียเวล่ําเวลากับสิ่งใดยิ่งกวาเสียกับความเพียร ซึ่งเปนผล
ประโยชนอยางยิ่งกับตัวเราโดยเฉพาะ

นี่เปนจุดสําคัญ พระพุทธเจาไดทรงสอนบรรดาสงฆสาวก พระสงฆที่ทูลลาพระ
องคไปเที่ยวกรรมฐาน ไปเที่ยวบําเพ็ญสมณธรรมในที่ตาง ๆ ทานเหลานี้เปนผูกําลัง
ศึกษา ถาสําเร็จเปนอริยบุคคล ก็ตองอยูในขั้น “เสขบุคคล” ที่จะตองศึกษาเพื่อธรรมขั้น
สูงขั้นไป เวลามาทูลลาพระพุทธเจาจะไปบําเพ็ญสมณธรรม ทานก็รับสั่งวา
 “เธอทั้งหลายไปอยูในสถานที่ใด อยาปราศจาก “ที่พึ่ง” นะ” “การอยูไมมีที่พึ่ง
นั้นหาความหมายไมไดเลย ไมมีความหมายในตัวเอง หาคุณคาไมได พวกเธอท้ังหลาย
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จงหาธรรมที่มีคุณคามากเปนที่พึ่ง ธรรมที่มีคุณคานั้นจะเกิดขึ้นไดเพราะสถานใดเหตุ
ใด ถาไมเกิดข้ึนไดกับความมีสติ ความมีความเพียร มีสติปญญาอยูตลอดเวลาใน
อิริยาบถตาง ๆ นี้แลธรรมมีคุณคาที่จะใหสมณธรรมเจริญรุงเรือง กลายเปนคนท่ีมีคุณ
คาขึ้นมาภายในตน”

เราฟงพระโอวาททานซี นาฟงไหม !
บรรดาพระสงฆที่ไดรับพระโอวาทจากพระองคแลว ตางองคตางเสาะแสวงหา

“สมณธรรม” บําเพ็ญธรรมอยูในสถานที่ใด ทานจึงไดไปดวยความสงบเสง่ียมเปนสุข
ใจ เปนไปดวยความเจียมเนื้อเจียมตัวอยูตลอดเวลา ไมประมาท แลวหาที่เด็ด ๆ 
เดี่ยว ๆ เพื่อความเหมาะสมแกการแกกิเลส การฆากิเลสนั่นเอง พูดงาย ๆ

เมื่อเขาไปอยูในสถานที่เชนนั้นแลวเรื่องความเพียรก็มาเองแหละ ตามปกติมีแต
ความขี้เกียจทับถมอยูตลอดเวลามองหาตัวจนแทบไมเห็นไมเจอนั่นแล มีแตความเกียจ
คราน มักงาย ความออนแอ เต็มอยูในตัวของบุคคลทั้งคน เหยียบยางไปไหนโดนแต
ความขี้เกียจของตน

แตเวลาเขาไปสูสถานที่เชนนั้น ความขี้เกียจมันหมอบตัว ความขยันหมั่นเพียร
คอยปรากฏตัวขึ้นมา เพราะสถานที่เปนสิ่งแวดลอมอันสําคัญประมาทไมได เรามี
ความมุงหมายอยางไรจึงตองมาอยูสถานที่นี?้

ความมุงหมายเดิม เจตนาเดิมเปนอยางไร ก็คือมุงหาสมณธรรม มาหาท่ี
สําคัญที่เด็ด ๆ เดี่ยว ๆ เพื่อจะไดตั้งสติ คิดอานดวยปญญา พยุงความเพียรอยาง
เขมแข็ง เมื่อเปนเชนนั้นทั้งไปอยูสถานที่เชนนั้นดวยแลว “สติ” ก็มาเอง เพราะความ
ระวังตัว ใครจะไมกลัวและเสียดายชีวิตละ ไมเสียดายชีวิต ไมหึงหวงชีวิตมีเหรอ? คน
ทั้งคนนะ แมวาธรรมจะมีคุณคามาก แตในระยะที่จิตมีความหึงหวงในชีวิต ซ่ึงกลาย
เปนของมีคุณคามากยิ่งกวาธรรมยังมี ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสอันหนึ่ง แตกิเลสคือความ
หึงหวงชีวิต เปนกิเลสท่ีจะใหเกิด “ธรรม” ได คือใหเกิดความขยันหมั่นเพียรในการ
ที่จะประกอบความเพียร

เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ทีนี้มอบไดแลว ตายกับธรรมอยางเดียวไมเกี่ยว
เกาะกับอะไร มีสติสตัง อยูตลอดเวลา เดินอยูในสถานที่ใด นั่งอยูในสถานที่ใด เปน
กับตายไมตองเอามายุง ขอใหรูเรื่องของจิตที่กระดิกตัวออกมาหลอกลวงตนเองวามัน
ปรุงเรื่องอะไร ปรุงเรื่องเสือ เรื่องชาง เรื่องอันตราย เรื่องง ูเรื่องอะไรก็แลวแต มันปรุง
ขึ้นที่ตรงไหนก็แลวกัน
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มันปรุงขึ้นที่ใจ ตัวนี้เปนตัวหลอกลวง จิตขยับเขาไปตรงนี้ ๆ เรื่องวาเสือวา
ชางที่เปนอันตรายภายนอก มันเลยหายกังวล เพราะตัวนี้เปนตัวกอกรรม ตัวนี้เปนตัว
หลอกลวง สติปญญาโหมตัวเขามาจับจุดที่ตรงนี้ ซึ่งเปนตัว ”โจรผูราย”ยุแหยกอกวน
จนไดที่ เมื่อเห็นจุดสําคัญที่เปนตัวกอเหตุแลว จุดที่กอเหตุนี้ก็ระงับตัวลงได เพราะ
อํานาจของสต ิอํานาจของปญญาคนควาลง จนขาศึกที่จะปรุงเปนเสือเปนชางเปนตน
หมอบราบลง

เรื่องความกลัวหายหมด จะไมหายยังไง ก็ผูไปปรุงมันไมปรุงนี่ เพราะรูตัวของ
มันแลววา “นี่ตัวอันตรายอยูที่นี่ ไมไดอยูกับเสือกับชางอะไรที่ไหน ถึงความตายอยูที่
ไหนก็ตาย คนเรามี “ปาชา” อยูทุกแหงทุกหนทุกอิริยาบถ แนะ! ไปหวั่นไปไหวอะไรกับ
เรื่องความเปนความตาย กิเลสที่มันครอบคลุมอยูที่หัวใจนี้เปนภัยอันสําคัญอยูตลอด
เวลา ทุกภพทุกชาติดวย จึงควรจะแกที่ตรงนี้ เชน ความกลัวมันเปนกิเลสอยางหนึ่ง 
ตองใชสติปญญาหันเขามาที่นี่ ยอนเขาที่นี่ จิตก็สงบตัวลงไปเทานั้น เมื่อจิตสงบตัวลง
ไป ถึงจะคิดจะปรุงไดอยูก็ตาม แตความกลัวไมมี เพราะจิตไดฐานที่มั่นคงภายในใจ
แลว นี่เราเห็นคุณคา เราเห็นผลประโยชนจากสถานที่นี้ดวยความเพียรอยางนี้ ก็ยิ่งขยัน
เขาไปเรื่อย ๆ เพื่อธรรมขั้นสูง ตองหาที่เด็ดเดี่ยวไปโดยลําดับ เพื่อธรรมขั้นสูงยิ่งกวานี้
ขึ้นไป

การประกอบความเพียรในที่คับขันเชนนั้น เปนผลประโยชนไดเร็วยิ่งกวาที่
ธรรมดา เมื่อเปนเชนนั้น ทุนมีนอยก็อยากจะไดกําไรมาก ๆ จะทําอยางไรถึงจะเหมาะ
สม ก็ตองหาที่เชนนั้นเปนทําเลหากินและซื้อขายละซิ

เมื่อกิเลสหมอบลงแลว ใจรื่นเริงบันเทิงอยูกับอรรถกับธรรม เห็นทั้งโทษเห็นทั้ง
คุณภายในจิตใจผูหลอกลวง ผูกอกวน ผูยุแหยตาง ๆ ใหเกิดความสะทกสะทานหวั่น
ไหว ใหเกิดความกลัวเปนกลัวตายอะไร มันอยูในจติใจ รูเรื่องของมันในที่นี่แลว กิเลส
ก็สงบ ธรรมก็กาวหนา

เรื่องเหลานี้สงบก็เรียกวา “ขาศึกสงบ” ใจก็เย็นสบาย เอาเดนิ เสือจะกระหึ่ม ๆ 
อยูก็กระหึ่มไป เพียงเสียงอันหนึ่งเทานั้น เขาก็ตายน่ี เสือก็มีปาชาเต็มตัวของมัน เราก็
มีปาชาเต็มตัวของเรา กลัวอะไรกับสัตวกับเสือ! กิเลสกัดหัวใจอยูตลอดเวลาทําไมไม
กลัว น่ี! เอาที่ตรงนี้!

บทเวลาจะพาเอาจริงเอาจัง ใหหมุนติ้ว ๆ จนเกิดความกลาหาญชาญชัยขึ้นมาที่
น่ี จิตก็จริงจังอยางเต็มภูมิ เสือจะมีสักกี่รอยตัวกี่พันตัวก็มาเถอะ เสือน่ันนะ! เราก็เปน
สัตวเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันเหมือนสัตวทั้งหลายเหลานั้นหมด ไมเห็นมีอะไรยิ่ง



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๑๒

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๕๑

๔๕๑

หยอนกวากัน จิตมันคิดไปอยางนั้นเสีย มันรูไปอยางนั้นเสีย จิตก็เลยรื่นเริงบันเทิง 
สบาย แลวกิเลสคอยหมดไป ๆ หรือหมอบลง ๆ ราวกับตัวแบนแนบติดพื้นนั่นแล โผล
หัวขึ้นมาไมไดเดี๋ยวถูกสังหารเรียบไป

อาว ทีนี้คนทางดานปญญา เมื่อสิ่งกังวลภายนอกที่จิตไปเกี่ยวของระงับตัวลง
ไป ๆ เพราะไมคิดไมยุง เนื่องจากสติปญญาตีตอนเขามาแลว เราคนวงภายในที่นี้ เอา 
คนลงไปเรื่องธาตุเรื่องขันธ เรื่องอายตนะ 

เอาหลักพระพุทธเจา เอาหลัก “สวากขาตธรรม” เขาไปเปนเครื่องพิสูจนเปน
เครื่องยืนยัน เพราะเปนธรรมชาติที่ใหความเชื่อถือได คนลงไป!

ทานวา “อนิจฺจํ” อะไรเปนอนิจฺจํ ? ดูใหเห็นชัดเจนตามความจริงที่พระองคทรง
สอนไวซึ่งเปนความจริงลวน ๆ นั้น เวลานี้จิตของเรามันปลอม อันนี้เปน“อนิจฺจํ” มันก็
วาเปน “นิจฺจํ” อันนี้เปนทุกฺขํ มันก็วา “สุขํ” อันนี้เปน “อนตฺตา” มันก็วาเปน “อตฺตา”

ตัวตนอยูอยางนั้นแหละ อะไร ๆ มันก็ไปกวานมาเปนตัวเปนตนไปหมด มันฝนธรรม
ของพระพุทธเจาอยูร่ําไป

เมื่อเขาไปอยูในที่คับขันเชนนั้นแลวมันไมฝน มันยอม! เมื่อยอมพระพุทธเจา
แลวมันก็เปนธรรมเทานั้นเอง
 (๑) อยางนอยก็ “สมณธรรม” คือ ความสงบเย็นใจ
 (๒) ย่ิงกวาน้ัน ก็คือความเฉลียวฉลาดทางดานปญญา แยกธาตุแยกขันธเห็น
อยางประจักษ เวลาเห็นชัดเจนแลวก็ไมเห็นมีปญหาอะไรนี่

พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ชอบจริงๆ เปดเผยอยูดวยความจริง สอนดวย
ความจริง สิ่งที่สอนก็เปนความเปดเผยอยูตามธรรมชาติของตน ไมมีอะไรปดบังลี้ลับ 
นอกจากความโงซึ่งเปนเรื่องของกิเลสเทานั้น ปดบังตัวเองไมใหรูความจริงที่เปดเผยอยู
ตามหลักธรรมชาติของตนได เมื่อพิจารณาไมหยุดไมถอย มันก็รูเขามาเอง ใหถือธาตุ
ขันธ อายตนะน้ีแลเปนสนามรบ เปนสถานที่ทํางาน ที่เรียกวา “กัมมัฏฐาน ๆ” นะ 
กรรมฐานก็ใชไดไมเปนกรรมฐานปลอม พิจารณาตรงนี้แหละ มันติดที่ตรงนี้ ไมติด
อะไรเปนสําคัญ แตติดตรงนี้

จงคนควาดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ ดูทุกแงทุกมุมแหงอวัยวะ เมื่อถึงกาลที่ธรรมจะ
ซึมซาบแลวก็เหมือนไฟไดเชื้อ มันสืบตอไปไหมลุกลามไปเรื่อย จนหมดเชื้อจึงจะหยุด
 (๓) พอถึงขั้นปญญาที่จะซึมซาบใหเห็นอวัยวะสวนตาง ๆ ซึ่งมีความเสมอกัน 
มันแทงทะลุปรุโปรงไปหมด หายสงสัย ปลอยวางไดตามความจริง เบาหวิวไปเลย 
แนะ!การพจิารณา พิจารณาอยางนั้น นี่แหละตัวจริง! ตํารับตําราทานสอนไวมากนอยก่ี
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คัมภีร สอบเขามาหาตัวจริงนี่แล เชน “สมาธิ” อะไรเปนสมาธิ หนังสือไมไดเปนสมาธิ
เปนตัวหนังสือ กิเลส หนังสือไมไดเปนกิเลส ใจของเราเปนกิเลส แนะ! ปญญา หนังสือ
ไมไดเปนปญญา เปนชื่อของปญญาตางหาก เปนชื่อของกิเลส เปนชื่อของกองทุกขตาง
หาก ตัวทุกขจริง ๆ คือตัวเรา ตัวกิเลสจริง ๆ คือใจของเรา ตัวปญญาจริง ๆ อยูที่ใจ
ของเรา ตําราทานสอนชี้เขามาที่นี่ ๆ จึงวา “ใหโอปนยิโก นอมเขามาสูตัวเรา” ใหเห็น
ความจริงอยูในสถานที่นี ้ความมืดมิดปดตาก็ปดอยูที่นี่ เวลาสวางก็สวางขึ้นที่นี!่

การพิจารณาดวยปญญา ก็เพื่อจะเปดสิ่งที่ปดกําบังอันฝนธรรมทั้งหลายนั้น
ออกไปถึงขั้นความจริง จิตใจของเราก็จะโลงและเห็นตามความจริง “โลกวิทู” รูแจง
โลก รูอะไร ถาไมรูแจงสิ่งที่ปดบังอยูภายในธาตุในขันธของเรานี้กอนอื่นไมมีอะไร
จะรู ตองรูที่นี่กอน!

ทุกขก็ปดบัง สมุทัยก็ปดบัง เมื่อเกิดทุกขขึ้นมา ธรรมอยูที่ไหนก็ลมเหลวไปหมด 
แนะ! มันปดบังมันทําลายธรรมของเราไดหมด วิริยธรรมก็ถูกทําลาย สติปญญา
ธรรมก็ถูกทําลาย ขันติธรรมก็ถูกทําลายดวยอํานาจแหงความทุกข

ถาสติปญญาไมสามารถแกกลา ไมมีความอาจหาญจริง ๆ จะเปดความทุกข
นี้ขึ้นมาใหเห็นเปนของจริงไมได ทั้ง ๆ ที่ทุกขนั้นเปนของจริงอันหนึ่ง แตเราก็ควาเอา
มาเปนของปลอม เปนฟนเปนไฟเผาจิตใจของตนจนแหลกเหลวไปได ทําความเพียร
ติดตอกันไมไดเลยเพราะทุกขเขาไปทําลาย

อะไรปดบังจิตใจ? ก็ทุกขนี่เองเปนเครื่องปดบัง สมุทัยก็เหมือนกัน คิดอะไร
หลอกขึ้นมาตั้งแตเรื่องปดบังเรื่องจอมปลอมทั้งนั้น เราก็เชื่อมันไปโดยลําดับ ๆ ก็ยิ่ง
เพิ่มทุกขขึ้นมามากมาย

ตองใช “สติ ปญญา” เปดสิ่งเหลานี้ใหเห็นตามความจริงของมัน เม่ือสติปญญา
“จอ” เขาไปถึงไหน รูเขาไปถึงไหน ความรูแจงเห็นจริงและการปลอยวาง จะปรากฏขึ้น
มา เดนขึ้นมา แลวความปลอยวางจะเปนไปเอง คอยปลอยวางไปเรือ่ย ๆ ปลอยวางไป
เรื่อย ๆ ตามความซาบซึ้งของปญญาที่มีกําลังเปนลําดับ จนหมดปญหา

คําวา “ธาตุขันธ” พระพุทธเจาทานทรงสอนไวได ๒๕๐๐ กวาปนี้ ลวนแตเปน
ความจริงตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน ทําไมถึงเพิ่งมาทราบกันวันนี้รูกันวันนี้ ธาตุขันธมี
มาตั้งแตวันเกิดทําไมแตกอนไมเห็น กายของเราวาเปน “อนิจฺจํ” ก็ไมเห็น เปน “ทุกฺขํ”ก็
ไมเห็น เปน “อนตฺตา” ก็ไมเห็น เปน “อสุภะอสุภัง อะไร ๆ” ก็ไมเห็น ทั้งที่มันก็เปน
ความจริงของมันอยูอยางนั้นแตใจก็ไมเห็น แลวทําไมเพิ่งมาเห็นกันวันนี!้ สิ่งเหลานี้
เพิ่งมีวันนี้เทานั้นหรือ? เปลา! มีมาตั้งแตวันเกิด! แตเพราะความมืดมิดปดตาบังอยู
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อยางหนาแนน แมสิ่งเหลานี้จะมีอยูกับตัวเราก็ไมเห็น ตัวเราอยูกับ “อนิจฺจํ” ก็ไมเห็น 
อนิจฺจํ อยูกับทุกฺขํก็ไมเห็นทุกฺขํ อยูกับอนตฺตาก็ไมเห็นอนตฺตา แลวจะเห็น “ธรรมหรือ
ความจริงแทแนนอน” ไดท่ีไหนกัน!

เมื่อสติปญญาหยั่งลงไปก็เปดเผยออกมาเรื่อย ๆ ไมตองบอกเรื่อง “อุปาทาน”

จะขาดสะบ้ันไปมากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับสติปญญา ใหพิจารณาเต็มพลัง ฉะน้ัน
จงผลิตสติปญญาขึ้นใหมาก อยากลัวจิตตาย อยากลัวจิตฉิบหาย อยากลัวจิตลมจม 
ธรรมชาตินี้ไมลมจม เพราะธรรมชาตินี้เทานั้นที่จะพิจารณาสิ่งทั้งหลาย สิ่งเหลานี้ก็
อาศัยธรรมชาตินี้อยูดวยกันไป ถาเราหลงถือวาเปนเรา สิ่งนั้นก็เปนภัยตอเราได ถาเรารู
ก็ตางอันตางจริง อยูดวยกันสะดวกสบายในที่ทั้งหลาย!

นักรบตองเปนผูกลาหาญตอความจริง ใหเห็นความจริง จิตเปนผูที่ชอบรูชอบ
เห็น มีนิสัยอยากรูอยากเห็นอยูตลอดเวลา ขอใหนอมความอยากรูอยากเห็นน้ันเขา
มาสู “สัจธรรม” ใหอยากรูอยากเห็นใน “สัจธรรม” คือความจริง

พระพุทธเจาทรงสอนวาเปนความจริง จริงแคไหนใหเห็นดวยสติปญญาของตัว
เอง จะเปนที่หายสงสัยวา ออ พระพุทธเจาทานวาสัจธรรมเปนของจริง จริงอยาง
นี้!อยางที่เราเห็นในปจจุบันนี ้ทุกขก็จริงอยางนี้ สมุทัยก็จริงอยางนี้ ปญญาก็จริงอยางนี ้
จิตก็จริงอยางนี้ เห็นไดชัด ๆ หายสงสัย เรื่องพระพุทธเจาก็หายสงสัย เรื่องความ
พากเพียรของพระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญอยางไรมาบาง ก็หายสงสัย อุบายวิธีตาง ๆ ที่
ทรงสอนไวอยางไร หายสงสัยไปหมด นั่น! เมื่อถึงขั้นนั้นหายสงสัย หายไปโดยลําดับจน
ไมมีอะไรเหลืออยูเลย

เพราะฉะนั้นจงพิจารณา “ขันธ” ของเรานี้ เอาใหดี ยิ่งเปนหัวเลี้ยวหัวตอดวย
แลวเราจะนอนใจไมได เอาลงใหเห็นเหตุเห็นผลกันจนกระทั่งสิ้นลม

เอา ลมมันสิ้นไปจากตัวของเรานี้ก็ไมฉิบหาย มันก็ไปเปน “ลม” ตามเดิม มัน
เพียงผานจากเราไปตางหาก คําวา “เรา” เอาดินเอาน้ําเอาลมเอาไฟมาเปน “เรา”ดิน
สลายลงไปจากคําวาเรานี้ก็ไปเปนดิน น้ําสลายลงไปจากคําวาเรานี้ก็ไปเปน “น้ํา”ไปเปน
ลม ไปเปนไฟ ธรรมซาติคือใจนี้ก็เปน “ใจ” แยกกันใหเห็นตามกําลังของสติปญญาของ
เราอยาทอเลย!

นี่เหละความชวยตัวเองชวยอยางนี ้ไมมีผูใดท่ีจะสามารถชวยเราได ยิ่งถึงขั้น
จําเปนจําใจ ขั้นจนตรอกจนมุมจริง ๆ แลว มีแตนั่งดูกันเฉย ๆ นั่นแหละ ไมมีใครที่
จะชวยเราได ถาเราไมรีบชวยเราดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ของเราเสียตั้ง
แตบัดนี้ จนเปนที่พอใจ เปนที่แนใจ
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สวนความตองการเฉย ๆ โดยไมทําอะไรนั้นไมมีความหมาย ถาความเพียรไม
เปนเครื่องสนับสนุน ความเพียรจึงเปนสิ่งสําคัญ อดทนตอความจริง อดทนตออรรถ
ตอธรรมไมเสียหาย เราอดทนตอสิ่งอื่น ตรากตรําตอสิ่งอื่น ๆ เราเคยตรากตรํามามาก
แลว เราเคย! คําวา “เราเคย” แลวสิ่งนี้ทําไมเราจะไมสามารถ

ธรรมของพระพุทธเจาไมใช “เพชฌฆาต” พอจะฆาคนที่มีความเพียรอันกลา
หาญใหฉิบหายวายปวงไปนี ่ นอกจากฆากิเลสอาสวะซึ่งเปนตัวขาศึกอยูภายในจิตใจให
เราลุมหลงไปตามเทานั้น 

จงพิจารณาลงใหเห็นชัดเจน ดูใหดีสิ่งเหลานี้กับจิตมันสนิทกันมาเปนเวลานาน 
ติดจมกันมาเปนเวลานาน จนแยกไมออกวา “อะไรเปนเรา อะไรเปนธาตุเปนขันธ”จึง
รวมเอามาหมดน้ีวาเปนเรา ทั้ง ๆ ที่มันไมใชเรา ตามหลักความจริงของทานผูรูไปแลว
ทานเห็นอยางนั้นจริง แตจิตของเรามันฝนอยางนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องทุกขมันจึงแทรกเขา
มาตามความฝนซึ่งเปนของผิดนั้น ใหไดรับความลําบากอยูเสมอ

ถาเดินตามหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวนี้ และรูตามนี้แลวจะไม
มีปญหาอะไร ธาตุก็เปนธาตุ ขันธก็เปนขันธ ใหชื่อมันวาอยางไรก็เถอะ “เขา” เปน
สภาพของเขานั่นแหละ เราเปนผูใหชื่อ “เขา” วา “นี่เปนธาตุ นั่นเปนขันธ นี่เปนรูป นั่น
เปนเวทนา นั่นเปนสัญญา นี่เปนสังขาร นั่นเปนวิญญาณ”

ขอใหปญญารูทั่วถึงเทานั้นแหละ มันหมดสมมุติไปเอง แมไมไปสมมุติมันก็
เปน “อาการหน่ึง ๆ” เทานั้น เมื่อทราบความหมายของจิตเสียอยางเดียวเทานั้น สิ่ง
นั้นๆ ก็เปนความจริงของมันลวน ๆ จิตก็มาเปนความจริงของตนลวน ๆ ไมคละเคลา
กัน

จงพิจารณาใหเห็นชัดอยางนี้ เห็นสิ่งเหลานั้นแลวก็คนลงไป มันอะไรกัน จิตดวง
นี้ทําไมถึงไดขยันนักกับเรื่องเกิดเรื่องตาย ทั้ง ๆ ท่ีโลกก็กลัวกันนักหนา เราเองก็กลัว
ความตาย แตทําไมความเกิดนี้จึงขยันนัก ตายปบเกิดปุบ แนะ! เกิดปุบก็แบกเอาทุกข
ปุบ แน! ทําไมจึงขยันนัก พิจารณาใหเห็น

มันเกิดไปจากอะไร? เรื่องอะไรพาใหเกิด? ถาไมใชจากจิตที่มีเชื้ออันสําคัญแฝง
อยูภายในน้ี จะเปนอะไรพาใหเกิดพาใหเปนทุกข การเกิดเปนบอเกิดแหงทุกข
พิจารณาลงไปคนลงไป เอา อะไรจะฉิบหายใหเห็นใหรู เพราะเราตองการความจริงนี่ 
อะไรจะฉิบหายลงไปใหมันรูดวยปญญาของเรา รูดวยจิตของเรา อะไรมันไมฉิบหายก็
ใหรูดวยจิตของเราอีกนั่นแหละ จะหมดปญหาอยูที่จุดนั้น
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ปญหาใหญอยูท่ีจิตกวานอะไร ๆ รวมเขามาไวในตัวหมด ไปกวานเอาขาง
นอกเขามา พอถูกตัดดวยสติปญญาแลวก็หดตัวไปอยูภายใน ไปหลบซอนอยูภายในจิต
นั้น จิตก็ถืออันนี้วาเปนตนอีก ก็หลงอีก เพราะฉะนั้นจึงตองใชปญญาพิจารณาเขาไป
อีก ฟนเขาไป ฟาดเขาไปใหแหลกละเอียดไปตาม ๆ กันหมด

อะไรที่ไมใชของจริงในหลักธรรมชาติซึ่งมีอยูภายในจิตนั้นแลว มันจะสลายตัว
ลงไป อันใดเปนธรรมชาติของตัวเองแลวจะไมสลาย เชนความรู เมื่อแยกสิ่งที่แปลก
ปลอม สิ่งที่แทรกซึมทั้งหลายออกหมดแลว จิตก็เลยเปนจิตลวน ๆ เปนความบริสุทธ์ิ 
จะฉิบหายไปไหนความบริสุทธิ์นะ! ลองคนหาดูซ ิปาชาแหงความบริสุทธิ ์ปาชาแหง
จิตนี้ไมมี ไมปรากฏ!

ยิ่งชําระสิ่งจอมปลอมที่พาใหไปเที่ยวเกิดในรางนั้น ถือในรางนั้นรางนี ้ออกหมด
แลว ยิ่งเปนความเดนชัด น้ีแลทานวา “ธรรมประเสริฐ” ! ประเสริฐที่ตรงนี้ แตกอนผูน้ี
แหละเปนตัวสําคัญหลอกลวงตัวเองอยูตลอดเวลา สิ่งที่พาใหหลอกมันอยูในจิต จิตน้ี
จึงเปนเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละ ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมา กิเลสนี้แหละมันเตะ ฟนขา
กิเลสใหแหลกเสียมันจะไดไมเตะ ฟนดวยปญญาของเรา ดวยสติของเราใหแหลกหมด 
ใหตรงแนว นิพพานเที่ยงจะไปถามที่ไหนเลา? พอถึงจุดที่เที่ยง คือไมมีอะไรที่จะเขา
มาแทรกสิงไดอีกแลว มันก็ไมเอนไมเอียง น่ันแหละ “สนฺทิฏฐิโก” รูกันตรงนี้  เปน“สนฺ
ทิฏฐิโก” อันเต็มภูมิ
 “ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ” ทานผูรูทั้งหลายรูจําเพาะตน รูที่ตรงนี้เปนจุดสุด
ทาย รูที่ตรงนี้แลวเรื่องก็หมดที่ตรงนี้

เรื่อง “ปาชา” ทั้งหลาย เคยเปนความเกิดความตายมาเทาไร ๆ แลว มาดับกันที่
ตรงนี้ นี่เรียกวา “งานลางปาชา” คืองานกรรมฐาน! ฐานนี่แหละ งานลางปาชาของ
ตนลางที่ตรงนี้ ภพนอยภพใหญลางออกใหหมดไมมีอะไรเหลือ นี่ผลที่เกิดขึ้นจาก
ประพฤติปฏิบัติตั้งแตขั้นเริ่มแรก เขาอยูในปาในเขา การฝกฝนทรมานตนไมวาจะอยูใน
สถานท่ีใด ๆ ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหไป “เที่ยวกัมมัฏฐาน” ไปเที่ยวแบบนี้แหละ

ทีนี้คําวา “กัมมัฏฐาน” (กรรมฐาน) นี้มีอยูดวยกันทุกคน ไมวานักบวช ไมวา
ฆราวาส “กัมมัฏฐาน” คืออะไร? เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นั่น! “ตจปญจก
กัมมัฏฐาน” แปลวา กัมมัฏฐานมี “หนัง” เปนท่ีหา เปนคํารบหา ก็มีอยูกันทุกคนนี่ไม
วาพระวาเณร พิจารณาตรงนี้เรียกวา “พิจารณากัมมัฏฐาน” เที่ยวอยูตรงนี้เรียกวา“เที่ยว
กัมมัฏฐาน” หลงก็หลงอันนี้ พิจารณาอันนี้รูแลวก็รูกัมมัฏฐาน ถอดถอนกัมมัฏฐาน 
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ถอดถอนภพถอดถอนชาติ รื้อวัฏสงสารก็รื้อที่ตรงนี้ รวมเขาไปก็ไปรื้อที่ใจ ก็หมด
ปญหาที่ตรงนั้น นั่นแหละกรรมฐานสมบูรณแลว “วุสิต ํพฺรหฺมจริยํ” พรหมจรรยไดอยู
จบแลว หรือวางานกรรมฐานเสร็จส้ินแลว จบที่ตรงนี้ จบทุกสิ่งทุกอยาง

ศาสนาลงท่ีจดุน้ี เมื่อถึงจุดนี้แลวพระพุทธเจาไมทรงสั่งสอนอะไรตอไปอีก 
เพราะศาสนาธรรมมุงจุดนี้ คือมุงลางปาชาของสัตวที่ตรงนี้ เมื่อถึงจุดนี้แลวก็เปนอัน
วาหมดปญหา

สาวกจะอยูดวยกันก่ีรอยก่ีพันองค ทานจะไมมีอะไรสอนกัน เพื่อการบํารุงอยาง
โนนบํารุงอยางนี้ แมจะรุมลอมพระพุทธเจาอยูก็ตาม พระองคก็ไมทรงสอนเพื่อการละ
กิเลส เพราะไดละกันหมดทุกสิ่งทุกอยางแลว ดังใน “โอวาทปาฏิโมกข” ในวันมาฆบูชาที่
ไดเทศนเมื่อคืนนี้
 “สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาส
นํ ” แนะ! ทานประกาศ แสดงเปนสัมโมทนียกถา เครื่องรื่นเริงสําหรับสาวกเทานั้น ไม
ไดจะแสดงใหสาวกจะถอนอะไร เพราะบรรดาสาวกเหลานั้นลวนแตเปนพระอรหันต 
เปนผูสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแลว การทําบาปก็ไมม ี ความฉลาดก็ถึงพรอม 
จิต ก็บรรลุถึงขั้นบริสุทธิ์หมดจดทุกสิ่งทุกอยางแลว ถูกตองตามหลักวา “เอตํ พุทฺธาน 
สาสนํ” นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคแลว ทานไมสอนเพื่อใหละกิเลส
อันใดอีกตอไปเลย

พระอรหันตทานอยูกันจํานวนเทาไรทานจึงสะดวกสบาย ทานไมมีอะไรกระทบ
กระเทือนตนและผูอื่น เพราะเปนความบริสุทธิ์ลวน ๆ ดวยกันแลว

แตพวกเรามันมีกิเลสอยูภายในนี ่ไมไดทะเลาะกับคนอื่นก็ทะเลาะกับตนเอง ยุง
กับตัวเอง นอกจากยุงกับตัวเองแลว ก็เอาเรื่องตัวเองนี้ไปยุงกับคนอื่นอีก ระบาดไป
หมด ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง เอาไปปายไปทาคนนั้นคนนี้แหลกเหลวไปหมด รองกัน
อลหมานวุนไปหมด เลยเปนสภามวยฝปาก สภามวยนํ้าลายข้ึนมาในวัดในวาอยางน้ีก็มี
มากมายหลายแหง แขงดีกันก็เพราะของสกปรกที่มีอยูภายในจิตใจนี้เอง ถาหมดนี่แลว
ก็หมดปญหา

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นสมควร
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙

ธรรมจากจดหมายท่านอาจารย์ฯ 

ถึง คุณเพาพงา วรรธนะกุล

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๕๗

๔๕๗

ธรรมะ
จากจดหมายของทานพระอาจารยมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

มีถึง นางเพาพงา วรรธนะกุล
เมื่อวันที ่๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๙

การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ที่ประทานไวดวยพระเมตตาสุดสวนไมมีใคร
เสมอในโลก นั้นคือการบูชาพระองคทานแท การเห็นความจริงที่มีอยูกับตัวตลอดเวลา
ดวยปญญาโดยลําดับ นั้นก็คือการเห็นพระตถาคตโดยลําดับ การเห็นความจริงอยาง
เต็มใจดวยปญญานั้นแล คือการเห็นพระพุทธเจาเต็มพระองค พระพุทธเจาแท ธรรม
แทอยูที่ใจ การอุปฏฐากใจตัวเอง คือการอุปฏฐากพระพุทธเจา การเฝาดูใจตัวเองดวย
สติปญญา คือการเขาเฝาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยางแทจริง พญามัจจุราช
เตือน และบุกธาตุขันธของสัตวโลกตามหลักความจริงของเขา เราตองตอนรับการเตือน 
และการบุกของเขาดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรไมถอยหลัง และขนสมบัติ คือ 
มรรค ผล นิพพาน ออกมาอวดเขาซึ่งๆ หนา ดวยความกลาตาย โดยทางความเพียร 
เขากับเราที่ถือวาเปนอริศัตรูกันมานาน จะเปนมิตรกันโดยความจริงดวยกัน ไมมีใครได
ใครเสียเปรียบกันอีกตอไปตลอดอนันตกาล

ธาตุขันธเปนสิ่งที่โลกจะพึงสละทั้งที่เสียดาย เราพึงสละดวยสติปญญากอนหนา
ท่ีจะสละขันธแบบโลกสละกัน น่ันคือความสละอยางเอก ไมมีสองกับอันใด กรุณาฟงให
ถึงใจ เพราะเขียนดวยความถึงใจ เอวํ ฯ 



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๒๐

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙

จงสร้างสมณะขึ้นที่ใจ

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๕๘

๔๕๘

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๑๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

จงสรางสมณะขึ้นที่ใจ

ทานอาจารยมั่นทานพูดเสมอ เวลาเทศนไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัส ดังที่เขียนไว
ใน “มุตโตทัย” ก็ดูเหมือนมี แตทานไมแยก ทานพูดรวม ๆ เอาไว ทีนี้เวลาเราเขียนเรา
ถึงไดแยกออกเปนตอน ๆ คือผูเขียน “มุตโตทัย“ ไมแยกออกเปนขั้นตอน ทานพูดบาง
ครั้งทานก็ไมแยก แตก็พอทราบได เพียงยกตนขึ้นมาแลวกิ่งกานก็มาดวยกัน โดยทาน
วา
 “ธรรมของพระพุทธเจาตามธรรมชาติแลวเปนของบริสุทธิ ์ แตเมื่อมาสถิตอยูใน
ปุถุชนก็กลายเปน “ธรรมปลอม” เมื่อสิงสถิตอยูในพระอริยบุคคลจึงเปน “ธรรมจริง
ธรรมแท” นี่ทานพูดรวม ๆ เอาไว

คําวา “อริยบุคคล” มีหลายขั้น คือ
“พระโสดา” เปนอริยบุคคลชั้นตน ชั้นสูงขึ้นไปก็มี “พระสกิทาคา, อนาคา, 

อรหันต” เปนสี ่ เมื่อแยกแลวพระอริยบุคคลผูบรรลุ “พระโสดาบัน” ธรรมในขั้นพระ
โสดาบันก็เปนธรรมจริง ธรรมบริสุทธิ์สําหรับพระโสดา แตธรรมขั้น “สกิทาคา, อนาคา, 
อรหันต” เหลานี้ พระโสดายังตองปลอมอยูภายในใจ แมจะจดจําได รูแนวทางที่ปฏิบัติ
อยูอยางเต็มใจก็ตามก็ยังปลอม ทั้ง ๆ ที่รู ๆ อยูน่ันเอง
 “พระสกิทาคา” ก็ยังปลอมอยูในขั้น “อนาคา”, อรหันต”, พระอนาคา” ก็ยัง
ปลอมอยูในขั้น “อรหัตธรรม” จนกวาจะบรรลุถึงขั้น “อรหัตภูมิ” แลวน่ันแล ธรรมทุก
ขั้นจึงจะบริบูรณสมบูรณเต็มเปยมในจิตใจ ไมมีปลอมเลย

บางรายก็คานวา “ธรรมของพระพุทธเจาเปนของจริงของบริสุทธิ ์ อยูท่ีไหนก็
ตองบริสุทธิ์ เชนเดียวกับทองคํา จะเปนตมเปนโคลนไปไมได”

ถาไมแยกออกพอใหเขาใจ “ทองคําตองเปนทองคํา ไมเปนตมเปนโคลนไปได”
แตเราจะปฏิเสธไดอยางไรวาไมมีตมมีโคลนติดเปอนทองคํานั้น ขณะที่คละเคลากัน
อยู? ทองคําที่ไมตกในตมในโคลนกับทองคําที่ตกในตมในโคลน มันตางกันหรือไม มัน
ตางกันนะ!

ทองคําที่บริสุทธิ์ลวน ๆ หนึ่ง ทองคําที่เจือไปดวยตมดวยโคลนหนึ่ง เราจะวามัน
บริสุทธิ์เหมือนกันไดอยางไร? นั่น ! ตองตางกัน ! ถาเราจะแยกมาพูดเปนประการที่



ภาค ๓ “ธรรมชุดเตรียมพร้อม’’
๕๒๑

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๕๙

๔๕๙

สอง เชน อาหารที่ควรแกการรับประทานอยูแลว หยิบยกขึ้นมากําลังจะรับประทาน แต
พลัดจากมือลงไปถูกสิ่งสกปรกเสีย อาหารแมจะควรแกการรับประทานก็ไมควร เพราะ
มันเปอนสกปรก จนกลายเปนสิ่งนาเกลียดไปหมดแลว หรือภาชนะที่เปอน อาหารแม
จะสะอาดนารับประทานเพียงไรก็ตาม เมื่อนํามาสูภาชนะที่เปอน อาหารน้ันก็เปอนไป
ตาม แลวมันจะบริสุทธิ์ไดอยางไร เมื่อมันเจือดวยของเปอนหรือสกปรกอยูเชนนั้น

นี่ธรรมของพระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน ภาชนะในที่นี้ก็หมายถึงใจ มีใจเทานั้น
เปนคูควรแกธรรม

ทีนี้ใจนั้นมีความสกปรกมากนอยเพียงไร ธรรมที่เขามาเกี่ยวของก็ตองมีความ
สกปรกไปดวยเพียงนั้น ที่ทานเรียกวา “ปลอม” หมายถึงไมบริสุทธิ์แท ทีนี้ถัดจากนั้นมา 
เชน มาดูกันในคัมภีรใบลานตามตํารับตําราก็เปนธรรม แตเราไปเรียนจากนั้น จดจํา
เอามาไวในใจ แตใจเราเต็มไปดวยกิเลส ธรรมที่เขามาสูจิตใจเราก็กลายเปน “ธรรมจด
จํา” ไปเสียไมใชธรรมจริง!

ถาวาเปนธรรมจริงซึ่งตางคนตางเรียนและจดจํามาดวยกันแลว ทําไมกิเลสจึงไม
หมดไปจากใจ ยังมีเต็มใจอยู ทั้งๆ ที่เรียนรูอยูแลวทุกสิ่งทุกอยางจนกระทั่งถึงนิพพาน 
แตใจก็ยังไมพนจากความมีกิเลสอยูเต็มตัว ฉะนั้นธรรมจึงปลอมอยางนี้เอง

ถาเราไดนําธรรมของพระพุทธเจา ทั้งดานปริยัติและดานปฏิบัติ ออกคล่ีคลาย
ดวยการประพฤติปฏิบัติตามที่ทานสอนไวโดยถูกตองแลว ธรรมจะเริ่มจริงไปตั้งแต
ความจดจํา เมื่อจดจําเพื่อเปนแบบแปลนแผนผังจริงๆ ไมใชจดจําสักแตวาจดจํา 
แลวไมทําตามแบบแปลนแผนผัง เชนเดียวกับบานเรือนจะมีกี่แปลนก็ตาม ยอมไม
สําเร็จเปนบานเปนเรือนขึ้นมาได จะมีแต “แปลน” เทานั้น กี่รอยกี่พันชิ้นก็มีแตแปลน 
เรียกวาเปน “บาน” ไมได จนกวาทําการปลูกสรางขึ้นมาจนแลวเสร็จสมบูรณตามแปลน
นั้นๆ จึงจะเรียกวา “บานเรือน” โดยสมบูรณได

การจดจําเพื่อประพฤติปฏิบัติเปนอีกอยางหนึ่ง การจดจําเฉยๆ ไมสนใจ
ประพฤติปฏิบัติเปนอีกอยางหนึ่ง แตถึงยังไงก็ไมพนจากการปฏิบัติตามที่เรียนมา ตอง
ไดปฏิบัติ

เมื่อปฏิบัติแลว “ปฏิเวธ” คือความรูแจงแทงทะลุไปโดยลําดับ ไมตองหวงไม
ตองสงสัย จิตจะตองเปนไปโดยลําดับตามความสามารถแหงการปฏิบัตินั้นแล

หากชาวพุทธเราไดหยิบยก “ปริยัติ” และ “ปฏิบัติ” ข้ึนเปนความจําเปน 
ความจําเปนเปนความสําคัญภายในตัว สมกับศาสนาเปนธรรมสําคัญ แลวศาสนาหรือ



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๒๒

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๖๐

๔๖๐

บุคคลจะเปนผูเดนอยูดวยคุณธรรม เดนดวยความประพฤติ เดนดวยความรูความ
เห็น ที่เปนไปเพื่อความสงบรมเย็นแกตนและสวนรวมมากมายทีเดียว

นี่ศาสนาก็สักแตวาจําได และมีอยูในคัมภีรใบลานเฉยๆ คนก็ไปอีกแบบหน่ึง 
ความจดจําก็ไปอีกแบบหนึ่ง ภาคปฏิบัติก็เปนอีกแบบหน่ึง เขากันไมได ทะเลาะกันทั้ง
วันทั้งคืนภายในบุคคลคนเดียวนั้น แลวยังทําใหแสลงแทงตาแทงใจบุคคลอื่น สะดุดใจ
คนอ่ืนอีกดวยวา “ทําไมชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนาถึงเปนอยางนั้น!” นั้นมันถูก
ที่เขาตําหนิ เราหาที่คานเขาไมได! สวนไหนที่ผิดตองยอมรับวาผิด

หากไดนําการปฏิบัติออกแสดงเปนคูเคียงกับปริยัติแลว ผลจะพึงปรากฏ
เปนคูเคียงกัน สิ่งที่ปรากฏขึ้นดวยใจจากการปฏิบัติที่ไดรูจริงเห็นจริงตามขั้นตามภูมิ
ของตนแลว ยอมพูดไดถูกตองตามหลักแหงการปฏิบัติที่ไดรูไดเห็นตามขั้นนั้นๆ ไม
สงสัย และการพูดก็จะมีความอาจหาญไมสะทานหวั่นไหว และเกรงกลัวใครจะคัดคาน 
เพราะรูจริงๆ เห็นจริงๆ จะสะทกสะทานเพื่ออะไร! ไมมีการสะทกสะทาน เพราะไมได
ลูบไดคลําแบบสุมเดา ไมไดยืมเอาของใครมาพูด แตนําออกจากสิ่งที่เปนที่เห็นที่เขาใจ
แลวมาพูดจะผิดไปไหน! แลวจะสะทกสะทานหาอะไร เพราะตางคนตางหาความจริงอยู
แลว เราก็รูความจริงตามกําลังของเรา พูดออกตามความรูความสามารถของตน จะมี
ความสะทกสะทานที่ไหนกัน ไมมี!

พระพุทธเจาเราก็ไมเคยทราบวา  พระองคไปเรียนเรื่องพระนิพพานมาจากไหน 
มรรคมีองคแปด ที่เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” ก็ไมไดไปเรียนมาจากไหน ทรงขุดคนขึ้น
ตามพระกําลังความสามารถในพระองคเอง จนกระทั่งไดทรงรูทรงเห็นธรรมเปนที่พอ
พระทัย แลวนํามาสอนโลกไดทั้งนั้น ใครจะมีความสามารถยิ่งกวาพระพุทธเจา ซึ่งมิได
ทรงเรียนมาจากไหน ยังเปน “สัพพัญ”ู รูดวยพระองคเองได

พุทธศาสนาถาอยากใหมีคุณคา สมกับศาสนาเปนของมีคุณคาจริงดังกลาว
อางแลว คนก็ควรจะทําตัวใหมีคุณคาขึ้นมาตามหลักศาสนาที่ทานสอนไว ตัวเองก็
ไดรับประโยชน ไมตองแบกคัมภีรอยูเฉยๆ ใหหนักบา นอกจากนั้นจิตใจก็ยังไมมี
กิเลสตัวไหนที่พอถลอกบาง จึงไมเกิดประโยชน ไมสมชื่อสมนาม สมกับพระประสงคที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะตามหลักธรรม

เรากลับมาแบกกิเลสดวยการจดจํา การเรียนไดมากนอย เลยเขากันไมได
กับความมุงหมายของศาสนา นี้แลธรรมกลายเปนโลก! เปนไดอยางนี้เอง

ธรรมเปนธรรมก็ดังที่วาการเรียนมาแลวก็ตองปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติตามธรรมแลว
ตองรูความจริง เพราะแนวทางแหงการสอนนั้น พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวโดยถูก
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ตองเปน “สวากขาตธรรม” ดวยกันทั้งสิ้น ไมมีทางปลีก และไมเปนความผิด นอกจากผู
ปฏิบัติจะเห็นผิดโดยลําพังตนเองก็ชวยไมได เพราะปนเกลียวกับความจริงคือธรรม

ถาศาสนธรรมของพระพุทธเจาเปนดังสินคาตางๆ ซึ่งสามารถประกาศทาทาย
ดวยคุณภาพและการพิสูจน ไมวาจะนําไปสูตลาดใดที่มีสินคาอื่น ๆ อยูมากมายหลาย
ชนิด พอนําสินคาคือศาสนธรรมน้ีออกไปถึงท่ีใด ที่นั้นตลาดสินคาชนิดตางๆ ลมไปใน
ทันทีทันใด เพราะคนหาของด ีของจริงอยูแลว เมื่อเจอเขากับสิ่งที่ตองตาตองใจทําไม
จะไมทราบ แมแตเด็กยังทราบได

แตนี้ไมใชวัตถุที่จะออกประกาศขายหรือแขงขันกันไดดังสินคาทั้งหลาย นอก
จากความประทับใจของผูสัมผัส และผูปฏิบัติจะพึงรูพึงเห็นโดยลําพังตนเองเทานั้น 
เพราะการที่รูเห็นก็ไมใชอยากเห็นเพื่อสั่งสมกิเลส เพื่อสั่งสมความโออวด ความ
เยอหยิ่งจองหองลําพองตนซึ่งเปนเรื่องของกิเลส

ทานผูใดมีความรูความเห็นมากนอยเพียงไร ก็เปนการถอดถอนกิเลส ซึ่งเปน
ขาศึกแกตนและผูอื่นออกไดมากนอยเพียงนั้น แลวไหนจะไปท่ีโออวด ซึ่งเปนการสง
เสริมกิเลสขึ้นมาใหโลกเอือมระอา ซึ่งไมสมกับตัววาปฏิบัติเพื่อแกเพื่อถอดถอนกิเลส
เลย

ดวยเหตุนี้ผูปฏิบัติเปนธรรม รูมากรูนอยเพียงไร ทานจึงเปนไปดวยความสงบ 
ควรจะพูดหนักเบามากนอย ทานก็พูดไปตามควรแกเหตุ ไมควรพูดก็นิ่งไปเสีย ไมหิว
โหย ไมเสียดาย อยูไปแบบ “สมณะ” คือ สงบดวยเหตุดวยผล พูดก็พูดดวยเหตุดวย
ผล นี่แหละทานวา
 “สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” “การเห็นสมณะผูสงบจากบาป
ความลามก เปนมงคลอันสูงสุด”

คําวา “สมณะ” ตั้งแต “สมณะ ที่หนึ่ง สมณะ ที่สอง ที่สาม ที่สี่ สมณะที่หนึ่งก็
คือ “พระโสดา”ที่สองคือ “สกิทาคา” ที่สามคือ “อนาคา” ที่สี่คือ”พระอรหันต” เรียกวา 
“สมณะ” เปนขั้นๆ”

ถาเราพูดเปนบุคคลาธิษฐาน ก็หมายถึง ทานผูเปนสมณะตามขั้นภูมิแหงธรรม
นั้นๆ เชน พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันต ซึ่งเปนมงคลแกผูไดเห็น
ไดกราบไหวบูชาทาน น้ีเปนสมณะภายนอก

เม่ือยอนเขามาภายใน การเห็นสมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ภายในจิตใจ ดวย
การพิจารณา “สัจธรรม” ซึ่งเปนเครื่องเปดมรรคผลขึ้นมาประจักษใจนั้น เปนมงคลอัน
สูงยิ่งประการหนึ่ง
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ตองยนเขามาเปนประโยชนสําหรับตัว ไมงั้นเราก็คอยมองหาแต “สมณะภาย
นอก” สมณะองคใดทานเปนพระโสดา องคไหนทานเปนพระสกิทาคา องคไหนทาน
เปนพระอนาคา องคไหนทานเปนพระอรหันต” แมองคไหนๆ ทานก็ไมมี “เบอร”
เหมือนเบอร นายรอย นายพัน ติดตัวติดบา จะไปรูทานไดยังไง!

ถาทานเปนพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา หรือ พระอรหันตจริงๆ จะไมมี
ทางทราบได ดวยอากัปกิริยาที่ทานจะมาแสดงออกทาออกทาง ดังที่โลกสกปรกทํากัน
อยูนี้เลย ทานไมทํา ทานทําไมลง ไมใชวิสัยของทานผูสะอาด ผูมุงตออรรถตอธรรมจะ
ทําไดอยางนั้น การที่จะหา “สมณะ” อยางนี้มากราบมาไหวนั้นไกลมาก อยูหางเหินมาก 
ไมทราบจะไดพบปะทานเมื่อไร

โอวาทใดที่ทานสอนเพื่อบรรลุถึง “สมณะ ที่หนึ่ง ที่สอง ท่ีสาม ที่สี่ “ นําโอวาท
นั้นเขามาปฏิบัตติอตัวเอง เพื่อใหสําเร็จเปน “สมณะ ที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่”ขึ้นมา
ภายในนี้ เปนความเหมาะสมอยางยิ่ง เรียกวา ”จับถูกตัว” เลย ไมตองไปตามหารอง
รอยหรือตะครุบเงาที่ไหนใหเสียเวล่ําเวลา

เอา! เราพบครูบาอาจารยที่ทานเปนอรรถเปนธรรม ผูมีกายวาจาใจสงบ หรือ
ทานผูเปนสมณะที่หนึ่ง ท่ีสอง ที่สาม ที่สี่ ก็เปนการดี  เมื่อไดพบแลวอยาใหพลาดจาก
สมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ซึ่งจะเกิดขึ้นไดภายในใจเราเอง ดวยการปฏิบัติของเรานี ่
พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด จะพึงไดผลโดยทั่วถึงกันเมื่อเหตุสมบูรณแลว เราจึงควร
นอมธรรมเหลานั้นเขามาเพื่อตน
 “โสตะ” แปลวา กระแส คือบรรลุถึงกระแสพระนิพพาน แตพวกเรามักคาดกัน
ไปตางๆ จนไมมีประมาณวา กระแสพระนิพพานนั้นเปนอยางไรบาง กระแสกวางแคบ 
ลึกตื้น หยาบละเอียดขนาดไหน ซึ่งกลายเปนสัญญาอารมณไป โดยไมเกิดประโยชน
อะไรเลย  

ความจริงกระแสก็คือ แดนแหงความแนนอน ที่จะกาวถึงความพนทุกขไม
เปนอื่นน่ันเอง

ผูปฏิบัติบําเพ็ญ ขอใหมีความรมเย็นภายในใจเถอะ จะกระแสไมกระแสก็
ตามคือจิตดวงนี้เอง ซึ่งไดรับการบํารุงสงเสริมในทางดีอยูเสมอไมลดละลาถอย

อะไรจะเปนพระนิพพานได บานเปนบาน เรือนเปนเรือน ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา 
ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ดินฟาอากาศ แตละชิ้นละอันไมสามารถที่จะเปนพระนิพพาน 
หรือนํามาเปนพระนิพพานไดเลย จะปรับปรุงใหเปนพระนิพพานก็ไมได จะปรับปรุงให
เปนพระโสดาบันก็ไมได พระสกิทาคาก็ไมได พระอนาคาก็ไมได พระอรหันตก็ไมได 
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แลวจะปรับปรุงใหเปนพระนิพพานไดอยางไร นอกจากจิตดวงเดียวเทานีเ้ปนผูที่
สามารถจะเปนไปได ดวยการประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่ปกปดกําบังซึ่งมืดมิดปดตาอยู
ภายในใจน้ีออกไปไดโดยลําดับ ความสงบสุขหากเกิดขึ้นมาเอง ที่ไมสงบก็เพราะสิ่ง
เหลานี้เปนผูกอกวน เปนผูยุแหยใหกังวลวุนวายอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ทุก
อิริยาบถ หาแตเรื่อง วุนวายตัวเอง ก็คือเรื่องของกิเลส จะใหใจสงบไดอยางไร เรื่องของ
กิเลสจึงไมใชของดีสําหรับสัตวโลกแตไหนแตไรมา

สัตวทั้งหลายชอบถือวาเปนของดีไมคิดปลอยวาง ฤทธิ์ของมันจึงทําใหบนกันอื้อ
ไปหมด ถามันดีจริงๆ ทําไมจึงไดบนกัน การที่บนกันก็เพราะเรื่องของกิเลสพาใหเกิด
ทุกขเกิดความลําบาก ทานจึงสอนใหสราง “สมณธรรม” ขึ้นที่นี่!
 “สมณะ” แปลวา ความสงบ เม่ือสงบแลวก็คอยๆ กลายเปน “สมณะที่หนึ่ง” ที่
สอง ที่สาม ที่สี่ ขึ้นไปโดยลําดับภายในใจเรา

การปฏิบัติเพื่อบรรลุ “สมณธรรม” ทั้งสี่นี้ปฏิบัติอยางไร?

ใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ทานแสดงไวเปนรวมๆ ไมคอยละเอียดลอออะไร 
ผูเริ่มปฏิบัติอาจเขาใจยากนัก
 “ทุกฺขํ อริยสจฺจ”ํ สัจธรรมหนึ่ง ทานวาอยางน้ัน “ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา 
มรณมฺป ทุกฺขํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป ทุกฺขา” เรื่อยไป วานี้เปนเรื่องความ
ทุกข ทุกขที่แสดงตัวออกมานี้มีสาเหตุเปนมาจากอะไร? ก็มาจากความเกิด เกิดเปนตน
เหตุที่ใหเกิดความทุกข ทีนี้ตัวเกิดจริงๆ มีตนเหตุมาจาก “อวิชชา” “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา” แลวอะไรที่ทําใหเกิด ถาไมใช “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” จะเปนเพราะอะไร ทาน
ขึ้นตรงนี้เลย

ทานอาจารยมั่นทานแยกยังงี้อีกนาฟงมาก ทานวา “ฐีติภูต ํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา” อวิชชา ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีพอแมเปนที่เกิดจะเกิดไดอยางไร อยูไดอยางไร ก็
ตองอาศัย “ฐีติภูต ํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” นี่เปนสาเหตุที่จะใหเกิดเปนภพเปนชาติ
ขึ้นมา อันนี้มีแยกออกเปนสามประเภท “นนฺทิราคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทินี. เสยฺย
ถีท.ํ กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา” น่ี! ทานวา น้ีแลคือ “สมุทัย” “สมุทัย อริยสจฺ
จํ” นี่ก็เปนอริยสัจ แลวจะนําอะไรเขามาแก!
 “สมุทัย อริยสัจ” น้ี ลวนแตสิ่งที่จะทําจิตใหขุนมัว เปนเรื่องหรือเปนธรรมชาติที่
รบกวนจิตใจใหขุนมัวจนเปนตมเปนโคลนไปได ถาเปนวัตถุ ในบรรดาสมุทัยมากนอยที่
กลาวมาน้ี กามตัณหาก็ตาม ภวตัณหาก็ตาม วิภวตัณหาก็ตาม เปนความหิวความโหย
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ความทนอยูเปนปกติสุขไมได หมดความสงบสุข อยูโดยลําพังตนเองไมได เพราะคํา
วา “ตัณหา” ตองหิวโหยดิ้นรน ดิ้นไปทางโนนดิ้นมาทางนี ้ ดิ้นไปทางหนึ่งเปน
กามตัณหา ดิ้นมาทางหนึ่งเปนภวตัณหา ดิ้นไปอีกทางหนึ่งเปนวิภวตัณหา มันลวนแต
ความหิวโหย ที่จะทําใหจิตใจดิ้นดวยอํานาจของกิเลสสามเหลานี้เปนเครื่องกดขี่บังคับ
หรือรีดไถ พูดงายๆ เอาอยางนี้ถึงใจด ี สําหรับนักปฏิบัติเพื่อแกไขกิเลสตัวใหโทษ
ตลอดมา

จิตที่ทรงตัวไมไดตามปกติของตน ก็เพราะสิ่งเหลานี้เปนผูทําลายหรือกอกวน 
เปนผูยุแหย เปนผูทําความวุนวายอยูตลอดเวลาหาความสงบไมได แลวจะแกอันน้ีดวย
วิธีใด?

ทานก็สอน “สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป” ข้ึนเลย โดยทาง “มคฺค อริยสจฺจํ”
เปนเครื่องแกธรรมชาติที่กอกวนวุนวายระส่ําระสาย เพราะอํานาจแหงความหิวโหยทน
อยูไมไดเหลานี้ ไมวาสัตวไมวาบุคคลถาเกิดความหิวโหยขึ้นมาแลว ไมไดสุจริตก็เอา
ทางทุจริต ไมไดทางที่แจงก็เอาที่ลับ เอาจนได เพราะความหิวโหยมันบีบบังคับใหตอง
ทํา หรือเพราะความทะเยอทะยานอยากตางๆ ตลอดความหิวโหยน่ันเอง มันบีบบังคับ
จิตใจใหตองเสือกตองคลานไปตางๆ นานา เพราะอยูใตอํานาจของมัน ตองเปนความ
ทุกข ทุกขทรมานทั่วหนากัน

ทุกขเพราะอะไร ทุกขเพราะ “สมุทัย” เปนผูลากผูเข็นใจสัตวโลก จนถลอกปอก
เปกไปทุกภพทุกชาติ ทั้งวัน ทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน อาการท่ีคิดออกมาแงใด มีแตถูก
สมุทัยฉุดลากเข็นเขนตีทั้งนั้น แลวเราจะเอาอะไรมาดับสิ่งเหลานี้ เอาอะไรมาแกไขสิ่ง
เหลานี้ ?
 “สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมา
วายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ” นี้แลเปนเครื่องมือที่ทันสมัย และเหมาะสมที่สุด ที่จะ
ปราบปรามกิเลสทั้งสามประเภทนี้ใหสิ้นซากลงไปจากใจ ไมมีเครื่องมืออื่นใดที่จะ
เหนือไปกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” น้ี
 “สมฺมาทิฏฐิ” ความเห็นชอบนั้นเห็นอะไรเลา? เวลานี้ใจเรามันเห็นผิดทั้งนั้น 
กามตัณหา ก็คือความเห็นผดิ ภวตัณหา ก็คือความเห็นผิด วิภวตัณหา ลวนแตเรื่อง
ความเห็นผิดทั้งนั้น มันถึงไดเปนทางกายทางใจไมลดหยอนผอนคลาย ทําไมถึงรัก รัก
เพราะเหตุใด เอาสติปญญาคนลงไป ซึ่งก็ไมหนีจากกายนี้ รักก็รักกายน้ีกอนอ่ืน รักกาย
นี้ก็รักกายนั้น! กามตัณหามันมีอยูที่ตรงนี้ แยกหาเหตุหาผลออกมา มันรักเพราะอะไร
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รักเนื้อ รักหนัง รักเอ็น รักกระดูก รักผม รักขน ยังงั้นเหรอ? ของใครของเรามันก็
เหมือนกันนี้ รักอะไรมัน ?

กิริยาที่แยกหรือทําการแยกนี ้ ทานเรียกวา “มรรค สมฺมาทิฏฐิ” คือ ปญญา
ไตรตรองกลั่นกรองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือ วามันยึดถือเพราะเหตุใด มีสารคุณอะไรมัน
ถึงไดยึดไดถือ ความยึดถือแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน เกิดความสุขความสบาย แต
มันกลายเปนไฟขึ้นมาทั้งกองภายในใจ ทําใหเกิดความลําบากลําบน ทนทุกขทรมาน
เพราะความยึดความถือ

ความยึดถือมาจากความสําคัญผิด เขาใจวานั่นเปนเรา นี่เปนของเรา มันเปน
ความผิดไปทั้งนั้น ปญญาจึงตองตามแกใหเห็นตามความเปนจริงของมัน ทานจึงสอน
ใหพิจารณากาย “กายคตาสติ” เอา! พิจารณาลงไป ทั้งขางนอกขางใน ขางบนขางลาง 
ภายในกายนอกกาย พิจารณาใหละเอียดทั่วถึง ซ้ําแลวซ้ําเลา จนเปนที่เขาใจแจมแจง
ชัดเจน นี้คือเรื่องของปญญา ซึ่งเปนเครื่องปราบความอยากความหิว ความกระหาย ซึ่ง
เกิดขึ้นจากอํานาจของกิเลส ไมมีอันใดที่จะระงับดับสิ่งเหลานี้ใหหายความอยากได 
นอกจาก “สมฺมาทิฏฐิ” “สมฺมาสงฺกปฺโป” อันเปนองคแหงมรรคแปดนี้เทานั้น
  “มคฺค อริยสจฺจํ” นี่คือเครื่องมือปราบกิเลสทุกประเภท ควรดําเนินตามนี้ สติ
ปญญาเปนเครื่องมือที่ทันกลมารยาของกิเลส ฟาดฟนลงไปพิจารณาลงไปอยารั้งรอ 
ตรงไหนที่มืดดํา ตรงนั้นนะอสรพิษมันอยูตรงนั้น ปญญายังตามไมทันที่ตรงไหน ตรง
นั้นจะเปนตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนเขา เปนของเราของเขาขึ้นมาที่
ตรงนั้น

ปญญาสอดแทรกลงไป เห็นลงไปตามคัมภีรธรรมชาต ิคือกายกับจิต แลวความ
จริงจะเปดเผยขึ้นมา ไมมีคําวา “บุคคล“ คําวา “สัตว” คําวา “เขา,เรา” ไมมี ! มีไดยังไง
ปญญาลงหยั่งถึงความจริงแลว ความเสกสรรเหลาน้ีเปนเร่ืองจอมปลอม ที่เกิดจาก
กิเลสจอมหลอกลวงตางหาก

ทีนี้ปญญาตามชะลางใหสะอาดลงไปโดยลําดับจนตลอดทั่วถึง จิตท่ีถูกกดถวง
เพราะอํานาจ “อุปาทาน” มาเปนเวลานาน ยอมถูกสติปญญาเปนผูถอดถอนขึ้นมา ถอน
กรรมสิทธ์ิ ไมปกปนเขตแดนไววา อันนั้นเปนเราเปนของเรา นั่นเปนเขตแดนของเรา 
เฉพาะอยางยิ่งก็ในวงขันธหานี้ มันเปนเขตแดนที่เราปกปนมาตั้งแตวันเกิด นี่เปนเรา น่ี
เปนของเรา เนื้อเปนเรา เอ็นเปนเรา กระดูกเปนเรา แขนเปนเรา ขาเปนเรา เปนของ
เรา อวัยวะทุกชิ้นทุกสวนเปนเราเปนของเราเต็มไปหมด ทั้งๆ ที่สิ่งเหลานั้นเขาไมไดรับ
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ทราบรับรูอะไรจากเราเลย แตเราปกปนเขตแดนเอาเอง เมื่อมีอะไรลวงล้ําหรือมา
สัมผัสสัมพันธใหเกิดความเจ็บความไมสบายขึ้นมา ก็เกิดความทุกขขึ้นภายในจิตใจ

นอกจากเกิดความทุกขขึ้นภายในกายแลว ยังเกิดความทุกขขึ้นภายในใจอีก 
เพราะความรักความสงวน ความปกปนเขตแดน อันนั้นเปนตนเหตุ

การพิจารณาดูใหเห็นตามความจริงนั้นทานเรียกวา “พิจารณา สัจธรรม” ดวย
ปญญาสมฺมาทิฏฐิ สรุปแลวก็ไดแกความเห็นชอบในสัจธรรมทั้งสี่ มีทุกขสัจ เปนตน

ความดําริที่เปนไปเพื่อการถอดถอนกิเลสทั้งมวลนั้นแล “สมฺมาสงฺกปฺโป” ทาน
แยกเปน ๓ คือ (๑) ความไมพยาบาทปองรายผูอื่น ที่เปนบาลีวา “อพยฺาปาทสงฺกปฺโป” 
เรื่องของกิเลสนั้นใฝทางพยาบาทเปนพื้นฐาน
 (๒) “อวิหึสาสงฺกปฺโป” คือ ไมเบียดเบียนตนและผูอื่น และ
 (๓) “เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป” ความคิดดําริเพื่อออกจากเครื่องผูกพัน มีกามฉันทะ 
เปนตน

โดยหลักธรรมชาติกอนที่จะออกไปกระทบกระเทือนคนอื่น ตองกระทบ
กระเทือนตนเสียกอน    เพราะความเห็นผิดของจิตดวยอํานาจของกิเลสนี้แล    สมฺ
มาสงฺกปฺโป จึงตองแกกันตรงนี้ รวมกันแลว สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาทิฏฐิ ก็เหมือน
เชือกสองเกลียวที่ฟนกันเขาเปนเกลียวเดียวใหเปนเชือกเสนหนึ่งขึ้นมา เพื่อใหมีกําลัง 
นั่นเปนเพียงอาการของจิตที่คิดในแงตางกัน รวมแลวก็คือปญญาความแยบคายของจิต
ดวงเดียวนั่นแลว เหมือนเชือกหนึ่งเสนหรือเชือกเสนหนึ่งเอง รวมทั้งแปดนั้นก็มาเปน
เชือกเสนหนึ่ง คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ทางสายกลาง หรือเครื่องมือแกกิเลส ที่เหมาะ
สมอยางยิ่งตลอดมาแตครั้งพุทธกาลนั้นแล

จะพิจารณาอะไร ถาไมพิจารณาสิ่งที่พัวพันจิตใจเราอยูเวลานี้ และแกที่ตรงนี้
ดวย “มรรค” คือ “สมฺมาสงฺกปฺโป” เปนตนนี้แล มรรคเทานั้นที่จะแกกิเลสออกจากจิต
ใจได ถือรางกายหรือขันธเปนเวที คนควาดวยสติปญญา ตอสูกับความลุมหลงของตน 
สูกันบนเวท ี คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เปนที่พิสูจนสิ่งเหลานี้ อันเปน
เปาหมายแหงการพิจารณา จนเห็นตามความจริงของมัน

เทศนไปที่อื่นไมสะดวกใจ ถาเทศนลงตรงนี้รูสึกถนัดใจ จุใจ เพราะนี้เปนตัวจริง 
กิเลสก็อยูที่ตรงนี ้ มรรคก็อยูที่ตรงนี้ หรือสัจธรรม ทุกข สมุทัย ก็อยูที่ตรงนี้ นิโรธกับ
มรรคก็อยูที่ตรงนี้ เมื่อ “มรรค” ทําการดับกิเลสไปโดยลําดับ นิโรธคือความดับทุกขก็
ปรากฏขึ้นมาเอง ตามกําลังของมรรคซึ่งเปนผูดําเนินงาน สติปญญาเปนผูฟาดฟนกิเลส
ใหฉิบหายลงไปเปนลําดับ ก็เปนการดับทุกขไปโดยลําดับ ใครจะไปตั้งหนาตั้งตาดับ
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ทุกขโดยไมตองดําเนิน “มรรค” ยอมเปนไปไมได ทานบอกวา “นิโรธ ควรทําใหแจง”จะ
เอาอะไรไปทํา? ถาไมเอามรรคไปทําใหแจงขึ้นมาซึ่งนิโรธ เราจะพยายามทํานิโรธใหแจง
เฉยๆ โดยไมอาศัยมรรคเปนเครื่องบุกเบิกทางแลวไมมีทางสําเร็จ เพราะธรรมนี้เปนผล
ของมรรคที่ผลิตขึ้นมา

ทานสอนไวเปนอาการเฉยๆ หลักใหญแลวพอสติปญญาจอลงไป เพียงจุดหนึ่ง
เทานั้นจะกระเทือนไปถึง “สัจธรรมทั้งสี่” นั้นโดยลําดับ ทํางานพรอมกันเหมือนกับจักร
ตัวเล็กตัวใหญ ทํางานพรอมกันในวงงานอันเดียวกัน ถาไปแยกแยะยังงั้นแลวยอมจะวก
วน เหมือนตามรอยวัวในคอกนั่นแล หาทางไปไมได

จึงควรพิจารณาลงในอาการใดก็ได ในรูปธรรมหรือนามธรรม มีอยูในกายอัน
เดียวกัน เชน รูปก็มีหลายอาการดวยกัน ขณะพิจารณารูป แมเวทนาเกิดขึ้นก็ไมหวั่น
ไหว รูปเปนรูป เวทนาก็สักเปน “นามธรรม” หาตนหาตัว หาสัตวหาบุคคล หาเราหาเขา
ไดที่ไหน ไมวาจะสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา มีลักษณะคลายคลึงกัน เขาเปนตนหรือเปน
ตัว เปนสัตวเปนบุคคลที่ไหน เพียงเปนนามธรรมอยางเดียวเทานั้น ปรากฏขึ้นในจิต

เมื่อจิตไดทราบวาอาการปรากฏขึ้นเปนลักษณะแหงความทุกข เปนลักษณะแหง
ความสุข แลวก็ดับลงไปตามเหตุปจจัยที่พาใหดับ แนะ! ปญญาจึงมีทางที่จะทราบได
ตามสิ่งที่มีอยู เพราะไมใชสิ่งที่ลี้ลับ แตเปนสิ่งที่เปดเผยดวยความมีอยูและปรากฏขึ้น
ตามเหตุปจจัยที่พาใหเปนเทานั้น

รูปขันธ ก็อยูทุกวันทุกเวลา พาหลับพานอน พาขับพาถาย พายืนพาเดิน ก็รูป
ขันธนี่เอง เวทนาขันธก็แสดงตัวอยูทุกเวลา แมในขณะนี้มันก็แสดงใหเรารูอยูเชนกัน 
ไมสุขก็ทุกขสับเปลี่ยนกันไปมาอยางนี้แหละ สําคัญที่ใจอยาใหทุกขดวย ทุกขก็ใหทราบ
วาขันธนี้เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยาใหจิตไปยุงกับเขา จิตก็ไมเปนทุกข

คําวา “เวทนา” เวทนานี้เทศนทุกวัน จึงควรฟงใหเขาใจ กิเลสมันเกาะแนนอยู
กับขันธหาน้ี ไมมีวันมีคืน มีปมีเดือน ไมทราบวาของเกาของใหม แตเกาะเสียแนน 
เกาะมากี่ปกี่เดือนกี่กัปกี่กัลปมาแลว เพราะฉะนั้นการพิจารณาวันหนึ่ง ๆ เวลาหนึ่งๆ 
จึงไมพอ การเทศนวันหนึ่งเวลาหนึ่งจึงไมพอ ตองเทศนซ้ํากันใหเขาใจ เปนที่แนใจ

พิจารณาก็พิจารณาซ้ําใหเปนที่เขาใจแลวก็ปลอยเอง เอาใหเห็นชัดเวทนา,
ทุกขเวทนามีที่ไหนบาง? มีที่ไหนก็เปนทุกขเวทนาจะใหเปนอื่นไปไมได ตองเปนธรรม
ชาติความจริงของเขาอยูเชนนั้น

“สัญญา” ก็จําได เคยจํามาเทาไรแลวตั้งแตวันเกิดจนบัดนี้ แลวหาอะไรเปน
สาระไดบาง ถามันเปนตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคลจริงๆ นํามาใสตูก็คงไมมีตูที่ไหน
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ใส เพราะมันจําไมหยุดไมถอย แตพอจําไดแลวก็ผานไป ๆ ไมมีอะไรเหลืออยูเลย นั่น!

ฟงซิ เอาสาระแกนสารอะไรกับสิ่งเหลานี้
“สังขาร” ปรุงวันยังค่ําคืนยังรุง ปรุงเสียจนรอนหัวอกก็มี ถาปรุงมากๆ ปรุงเสีย

จนหัวใจแทบจะไมทํางาน เพลียไปหมด สังขารคือความปรุง ถาไมระงับมันดวยสติ
ปญญาไมมีทางระงับไดตลอดไป และตายดวยมันไดจริงๆ เชนคนคิดมากเพราะความ
เสียใจ เรื่องของกิเลสมันเอาสังขารเปนเครื่องปรุง เปนเครื่องมือ และผลักดันออกมาให
ปรุงไมหยุดไมถอย ปรุงสิ่งนั้น สําคัญสิ่งนี้

ทั้งสัญญา ทั้งสังขารเปนเครื่องมือของกิเลส แลวก็พุงลงไปที่หัวใจของเรา ให
เกิดความทุกขความทรมานไมใชนอยๆ มากกวานั้นก็เปนบาได คนเราเปนทุกขเพราะ
คิดมากมันดีนักเหรอ สังขาร ?
 “วิญญาณ” ก็เพียงรับทราบ รับทราบแลวก็ดับไปพรอมๆ ในขณะที่รับทราบจาก
สิ่งที่มาสัมผัส มีสาระแกนสารที่ไหน เราหลงสิ่งเหลานี้แหละเราไมไดหลงสิ่งอื่นๆ นะ 
นอกนั้นมันก็เปนผลพลอยไดของกิเลสไปอีกประเภทหนึ่ง

หลักใหญจริงๆ มันอยูตรงนี ้จึงตองพิจารณาตรงนี้ใหเห็นชัด นี่เรียกวา “ดําเนิน
มรรคปฏิปทา” หรือเรียกวา “มรรคสัจจะ” เครื่องแกความหลง วุนวาย ความยึดมั่นถือ
ม่ันของใจใหถอยตัวออกมา ใจจะไดสบายหายหวงจากสิ่งเหลานี ้ เพราะการปลอยวาง
ได

อันความตายเปนหลักใหญเหนือโลกจะหามได กฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปน
เหมือนทางหลวง เพราะเปนคติธรรมดา ไมถึงกาลเวลามันก็ไมสลาย ถึงแมจะยึดถือมัน
สักเทาใดก็ตาม เมื่อถึงกาลมันแลวหามไมฟง มันก็ไปของมัน ซึ่งเรียกวา “ทางหลวง”
ตามคติธรรมดา ซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ทั่วโลกดินแดนเปนอยางนี้ดวยกันทั้งนั้น จะไม
เรียกวาเปนทางหลวงไดอยางไร ใครจะไปกีดขวางหวงหามไมได มันตองเดินตามทาง
หลวงตามคติธรรมดาซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ทั่วโลกดินแดนเปนอยางนี้ดวยกันทั้งนั้น 
พิจารณาใหเปนไปตามความจริงของมัน ท่ีเรียกวา “โคนไมตามลม”

อยาไปขัดขวางธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวตามหลักคติธรรมดา ใหรู
ตามความจริง ใจก็จะสบาย การอยูกับกิเลสใจอยูกับความวุนวาย ผลแหงความวุนวายก็
คือความทุกข เราเคยเห็นโทษของมันมาแลว

ทีนี้ใหใจอยูกับธรรม ใจอยูกับสติ ใจอยูกับปญญา ใจนั้นจะไดมีความปลอดภัย 
ใจจะไดมีความรมเย็นขึ้น ช่ือวา “กิเลส” แลวไมวาอยูที่ไหนพยายามแกใหหมด ! แก



ภาค ๓ “ธรรมชุดเตรียมพร้อม’’
๕๓๑

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๖๙

๔๖๙

ภายนอกไดแลว เขามาแกภายในธาตุในขันธ แลวก็ภายในจิตดวยปญญาอีก จนรอบตัว
ทะลุปรุโปรงไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย

คําวา “ตน” วา “ตัว” วาสัตว วาบุคคล มันหมดปญหาไปในทันทีทันใด เมื่อกิเลส
ซึ่งเปนตัวเสกสรรวาเปนสัตวเปนบุคคลไดสิ้นไปจากใจแลว คําวาสัตวก็ตาม บุคคลก็
ตามไมคิดใหเสียเวล่ําเวลา จริงอยางไรก็อยูตามความจริงลวนๆ เพือ่หายกังวล เวลา
หายจริงๆ หายที่ตรงนี้

อันนี้ไมใช “สัจธรรม”! สัจธรรมก็คือทุกข ทุกขกาย ทุกขใจ นี่เรียกวา “ทุกข
สัจจะ” “สมุทัย” เปนเรื่องของกิเลสอาสวะทั้งมวล นี้เรียกวา “สมุทัยสัจจะ” “มรรค” มีสมฺ
มาทิฏฐิ เปนตน สมฺมาสมาธิเปนที่สุด คือเครื่องมือ เปน “สัจธรรม” ประเภทหนึ่ง 
เครื่องแกกิเลสคือตัว “สมุทัย” ใหหมดสิ้นไป “นิโรธ” ก็ทําหนาที่ดับทุกขไปตามๆ กัน
โดยลําดับ จนกระทั่งรูแจงแทงตลอดในสมุทัยตัวสําคัญซึ่งมีอยูภายในใจโดยเฉพาะ ไม
มีอะไรเหลือแลว นิโรธแสดงความดับทุกข เพราะกิเลสดับไปจากใจในขณะนั้นอยาง
เต็มภูมิ

ผูที่รูวาทุกขดับไป กิเลสดับไปเพราะมรรคเปนเครื่องทําลาย นั่นคือ “วิมุตต”ิ 
ไมใช “สัจธรรม” นั่นคือผูบริสุทธิ ์ไมใชสัจธรรมทั้งสี่นั้น

“สัจธรรม” เปนเครื่องกาวเดินเทานั้น เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแลว สัจธรรมทั้ง
สี่ก็หมดหนาที่ไปตามหลักธรรมชาติของตน โดยไมตองไปกดขี่บังคับใหสิ้นใหสุด ให
หมดความจําเปน หากเปนไปตามเรื่อง เชนเดียวกับเรากาวจากบันไดขึ้นสูสถานที่อัน
เปนจุดที่ตองการแลว บันไดกับเราก็หมดความจําเปนกันไปเอง

ฉะนั้นเรื่องของ “มรรค” คือสติปญญาเปนตน ทําหนาที่ใหสมบูรณเต็มภูมิ จิต
ไดถึงขั้นแหงความหลุดพนแลว เรื่องสติปญญาที่จะชวยแกไขกิเลสอาสวะทั้งมวล ก็
หมดปญหาไปตามๆ กัน

นี่แลคือความเดนของเรา นี่แลคือ “สมณะธรรม” หรือสมณะที่สุดยอดแหง
สมณะที่สี่ ! สมณะที่หนึ่งคือพระโสดา  สมณะที่สองคือพระสกิทาคา  สมณะที่สาม
พระอนาคา เราเจอมาเปนลําดับดวยการปฏิบัติ สมณะที่สี่คืออรหันต อรหัตธรรมเจอ
เต็มภูมิดวย “มรรคปฏิปทา อันแหลมคม” นี่เปนผูทรงไวแลว ซึ่งสมณะทั้งสี่รวมลงในใจ
ดวงเดียว “เอตมฺมงฺคลมุตฺตม”ํ มงคลอันสูงสุดนี้อยูที่ใจเราเอง ไมตองไปหา “สิริมงคล”

มาจากไหน ! ใจที่พนจากเครื่องกดถวงทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแลว นั้นแลเปน
มงคลอันสูงสุดเต็มภูมิ
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ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ไมอยูในที่อื่น สัจธรรมทั้งสี่ก็ดี สมณธรรมทั้งสี่ก็ดี ตั้งแตที่
หนึ่ง, ที่สอง, ที่สาม จนกระทั่งถึงที่สี่ ก็ผูที่รู ๆ น่ีแหละ เปนผูทรงไวซึ่งสมณธรรมทั้งสี่
และเปนผูที่จะทําหนาที่ปลดเปลื้องตนออกจากสิ่งที่กดขี่บังคับทั้งหลาย จนถึงขั้น “อิสร
เสรี” คือสมณะทั้งสี่รวมอยูกับเรานี้ทั้งสิ้น สรุปแลวอยูกับผูที่รู ๆ ผูนี้เปนผู “ที่ตายตัว
อยางยิ่ง” คงเสนคงวาที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอยาง กิเลสก็ทําลายจติใจน้ีใหฉิบหายไปไม
ได กิเลสจะทําลายสิ่งใดไดก็ตาม แตไมสามารถทําลายจิต ไดแกการทําจิตใจใหไดรับ
ความลําบากน้ันมีฐานะเปนไปได แตจะทําจิตนั้นฉิบหายยอมเปนไปไมได เพราะ
ธรรมชาตินี้เปนธรรมชาติที่ตายตัว หรือเรียกวา “คงเสนคงวา” เปนแตสิ่งที่มาเกี่ยวของ
หรือสิ่งที่มาคละเคลา ทําใหเปนไปในลักษณะตางๆ เทานั้น นั่นเปนไปได

เมื่อสลัดตัด หรือชําระชะลางสิ่งเหลานั้นหมดไมมีอะไรเหลือแลว ธรรมชาตินี้จึง
ทรงตัวไดอยางเต็มภูมิ เปนบุคคลก็เรียกวา “สมณะที่สี่” อยางเต็มภูมิ ถาเรียกวาเปน
“ธรรม” ก็เรียก “อรหัตธรรม” อยูภายในจิตดวงนั้น

จิตดวงนั้นเปนธรรมทั้งดวง จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต เปนไดทั้งนั้น ไมมีอะไร
ที่คาน ไมมีอะไรที่จะแยง เมื่อไมมีกิเลสมาแยงแลวมันก็ไมมีอะไรแยง กิเลสหมดไป
แลวจะเอาอะไรมาแยง

นั่นแหละความหมดเรื่องหมดราว หมดอะไร ๆ หมดที่ตรงนั้น ความดับทุกข
ดับที่ตรงนั้น ดับภพดับชาติดับที่ตรงนั้น ที่อื่นไมมีที่ใดเปนที่ดับ! การไปเกิดภพเกิด
ชาติก็ผูนี้แลเปนเชื้อแหงภพแหงชาติ มาจากกิเลสซึ่งอยูกับจิต จิตจึงตองเร ๆ รอน ๆ 
ไปเกิดในภพนอยใหญ ไดรับความทุกขเดือดรอนลําบากรําคาญมาโดยลําดับ เพราะมี
เชื้อพาใหเปนไป มีเครื่องหมุนพาใหเปนไป

เมื่อสลัดตัดสิ่งฉาบทาหรือเชื้อออกหมดแลว จึงหมดปญหา หมดลงที่ตรงนี ้!
ขอใหพากันพินิจพิจารณาใหได ใจนี่สามารถรูไดเห็นไดทั้งหญิงทั้งชาย นักบวช

และฆราวาส ดวยการปฏิบัติของตน ๆ ไมขึ้นอยูกับเพศวัยอะไรทั้งสิ้น !
จึงขอยุติเพียงเทานี้





ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๓๔

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

นิพฺพาน สจฺฉิ กิริยา จ
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๔๗๑

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ

ธรรมของพระพุทธเจาทรงแสดงไวอยางถูกตองไมมีปดบังลี้ลับ แสดงตามความ
จริงที่มีอยูทุกอยางไมวาขั้นไหนแหงธรรม เชนวา บาป บุญ นรก สวรรค นิพพานมีจริง
อยางนี้เปนตน จนกระทั่งเขาถึงเรื่องราวของกิเลสซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูเปนอยู เปนความจริง
ดวยกันหมด จึงหาที่คานไมได แตทําไมสิ่งเหลานี้จึงเปนปญหาสําหรับพวกเรา ?

ธรรมทานแสดงไวอยางเปดเผยไมมีอะไรเปนปญหา ไมมีอะไรลี้ลับเลย แสดง
ตามความจริงลวนๆ ซึ่งความจริงนั้นก็มีอยู แสดงตามความจริงนั้นๆ ทุกขั้นแหงความ
จริง แตพวกเราก็ไมเขาใจ เหมือนทานบอกวา “ น่ีนะ, ๆ !” ซึ่งชี้ใหคนตาบอดด ูคนหู
หนวกฟง คงจะเปนอยางนั้น มือคลําถูกแตตาไมเห็น ไปที่ไหนก็โดนกันแตทุกข ทั้งๆ ที่
ทานสอนวาทุกขเปนอยางไรก็รูอยู แตก็โดนเอาจนได ! บอกวาทุกขไมใชของด ี ก็โดน
แตทุกข เพราะสาเหตุ และเดินตามสาเหตุการกอบโกยทุกขขึ้นมาเผาตัวเองทั้งนั้น

ใน “ธรรมคุณ” ทานแสดงวา “สนฺทิฏฐิโก” สุขทุกขเปนสิ่งที่รูเห็นอยูกับตนดวย
กัน มีการตายเปนตน “เอหิปสฺสิโก” “โอปนยิโก” นี่เปนหลักสําคัญมาก “เอหิปสฺสิโก”

ทานจงยอนจิตเขามาดูธรรมของจริง ไมไดหมายถึงใหไปเรียกคนอ่ืนมาดูธรรมของ
จริง “เอห”ิ ก็คือสอนผูนั้นแหละผูฟงธรรม ผูปฏิบัติธรรมนั่นแหละ ใหทานจงยอนใจเขา
มาดูที่นี่แล คือความจริงอยูที่นี่

ถาพูดแบบ “โลกๆ” ก็วา “ความจริง” ประกาศตนใหทราบอยูตลอดเวลา หรือ
ทาทายอยูตลอดเวลาจริงขนาดที่เรียกวา “ทาทาย” วางั้นแหละ ใหดูที่นี่ “เอหิ” ใหดูที่นี่
ไมไดหมายความวาใหเรียกคนอื่นมาด ู ใครจะมาดูได! ก็เขาไมเห็นของจริง ไมรูของ
จริง! ของจริงอยูกับเขาเขายังไมเห็น เขายังไมรู จะใหมาดูของจริงอยูที่เราไดอยางไร 
“เอหิปสฺสิโก“ทานสอนใหดูความจริงของจริงของเจาของซึ่งมีอยูนี้ตางหาก “โอปนยิโก”

เห็นอะไรไดยินอะไร สัมผัสอะไร ใหนอมเขามาเปนประโยชนสําหรับตน เรื่องดีเรื่องชั่ว 
เรื่องสุขเรื่องทุกข ที่สัมผัสทางตา ทางห ูทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือปรากฏขึ้นภาย
ในใจเกี่ยวกับเรื่องภายนอก คืออดีตอนาคต เปนเรื่องอะไรของใครก็ตาม ใหโอปนยิโก
นอมเขามาสูใจซึ่งเปนตนเหตุสําคัญ อันจะกอเรื่องตางๆ ใหเกิดขึ้นภายในตน ไมนอก
เหนือไปจากจิตนี้เลย
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จิตจึงเปนเรื่องใหญโตมาก “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา” เทานี้ก็กระเทือนโลกธาตุ
แลว จะเคลื่อนเล็กนอยก็ใจเปนตนเหตุ ธรรมทั้งหลายจึงมีใจเปนสําคัญ มีใจเทานั้นจะ
เปนผูรับทราบสิ่งตางๆ ไมมีอันใดที่จะรับทราบไดนอกจากใจ

ธรรมทั้งหลายคืออะไร? กุศลธรรม อกุศลธรรม มีอยูในสถานที่ใดถาไมมีอยูที่
ใจ กุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะความฉลาดของใจ ปรับปรุงใจใหมีความเฉลียวฉลาดทันกับ
เหตุการณตางๆ ซึ่งออกมาจากภายในใจของตนเอง เมื่อ “อกุศลธรรม” เกิดขึ้นที่ใจ ก็
ให “กุศลธรรม” อันเปนเรื่องของปญญาพินิจพิจารณาแกไขความโงของตน ความโงของ
ตนที่เรียกวา “อกุศล” น้ันใหหมดไปจากใจ
 “โอปนยิโก” นอมเขามาที่นี่ เห็นเรื่องโงเรื่องฉลาด เรื่องสุขเรื่องทุกขของใครก็
ตาม ใหนอมเขามาเปนคติเตือนใจ “เอหิปสฺสิโก” ใหดูที่ตรงนี้ บอแหงเหตุทั้งหลายคือ
ใจ แสดงอยูตลอดเวลาไมมีวันเวลาหยุดยั้ง ทํางานอยูอยางนั้นยิ่งกวาเครื่องจักรเครื่อง
ยนต ซึ่งเขาเปดเปนเวล่ําเวลาและปดไปตามกาลเวลา ใจไมมีที่ปด เปดจนกระทั่งวัน
ตายไมมีปด แลวก็บนวา “ทุกข” บนไปเทาไรก็ไมเกิดประโยชน เพราะไมแกที่ตน
เหตุที่ควรแก ซึ่งถาแกไดแลวทุกขก็ดับไปเปนลําดับ ตามความสามารถและความเฉลียว
ฉลาดรอบคอบ

ฉะนั้นจึงไมสอนไปที่อื่นนอกจากใจผูปฏิบัติ ถาสอนไปก็เหมือนสอนให
ตะครุบเงา โนน ๆ ๆ ไมมองดูตัวจริงอันเปนตนเหตุ

สอนที่ตนเหตุเปนสําคัญ เพราะกิเลสเกิดขึ้นที่นี่ จะเอายังไง? อะไรเปนตัวเหตุ
ท่ีจะใหเกิดความทุกขความลําบากแกสัตวโลกทัง้หลาย? ตลอดถึงความเกิด แก 
เจ็บ ตาย ? นี่เปนผลมาจากกิเลสซึ่งเปนเชื้อเปนตัวเหตุสําคัญ มันเกิดขึ้นอยางไร? ถา
ไมเกิดข้ึนจากใจ มันอยูที่นี่ จึงไมไปสอนที่อื่น เพราะเวลาพิจารณาก็เอาจริงเอาจัง 
เอาเหตุเอาผลใหรูความจริง และถอดถอนกิเลสไปไดโดยลําดับ ก็ถอดถอนที่ตรงนี้
เพราะตรงนี้เปนผูผูกมัดตัวเอง เปนผูส่ังสมกิเลสข้ึนมาในขณะท่ีโงเขลาเบาปญญา 
ไมรูเรื่องรูราว เวลาถอดถอนดวยอุบายของสติปญญาที่มีความเฉลียวฉลาด พอถอด
ถอนไดก็ถอดถอนกันที่ตรงนี ้ สติใหมีอยูที่ตรงนี้ จุดนี้เปนจุดที่ควรระวังอยางยิ่ง เปน
จุดที่ควรบํารุงรักษาอยางยิ่งคือใจ! บํารุงก็บํารุงที่นี่ ดวยการภาวนาและสงเสริมสติที่มี
อยูแลวใหมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ อยาใหเส่ือม และรักษาจิตดวยดี อยาใหอะไรเขามา
เก่ียวของ ระมัดระวังอยาใหจิตนี่แสออกไปยุงกับเรื่องตางๆ แลวนําส่ิงน้ันเขามาเผา
ตน นี่ทานเรียกวา “รักษา”
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กําจัดก็คือคนควาหาเหตุผลของมัน อันใดที่มีอยูแลวและเปนของไมดี ให
พยายามแกไขและคนควาหาเหตุหาผล เพื่อแกไขถอดถอนตามจุดของมันที่เกิดขึ้น

เรื่องใหญโตแทๆ อยูที่จิต เรื่องเกิดก็คือจิตที่ทองเที่ยวอยูใน “วัฏสงสาร” จน
ไมรูประมาณวานานเทาไร เพียงคนคนเดียวเทานี้ก็เต็มโลกแลวละซากศพที่เกิดตาย 
เกิดตายซ้ําๆ ซากๆ แตเจาของรูไมได นับไมได นับไมถวน ไมรูจักนับ เพราะมีมากตอ
มาก และความโงปดบังตัวเอง ความจริงของตัวที่เปนมาเทาไรก็ถูกปดบังเสียหมด ยัง
เหลือแตความหลอกลวง โลๆ เลๆ หาความจริงไมได ทานจึงสอนใหแกสิ่งเหลานี้ให
หมดไป

พยายามอบรมสติใหดีใหทันกันกับความคิดปรุง มันปรุงขึ้นที่จิตและปลุกปนจิต
อยูตลอดเวลา ถามีสติอยูแลวเพียงความกระเพื่อมของจิตปรุงแย็บออกมาเทานั้น จะ
เปนการปลุกสติปญญาใหเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน เรานั่งอยูกับที่ เราเฝามันอยูกับที่ ที่จะ
เกิดขึ้นแหงเหตุทั้งหลายไดแกใจ เราตองทราบ พอกระเพื่อมตัวออกมาก็ทราบ ทราบ
โดยลําดับน่ีแหละ

การหลอกลวงของจติก็หลอกลวงท่ีน่ี จิตที่จะเขาใจความจริงก็เขาใจดวยปญญา 
นอกจากนั้นก็พิจารณาดูเรื่องธาตุเรื่องขันธใหเห็น จนกระทั่งฝงจิต คือมันซึ้งในจิตวา
อาการแตละอาการนั้นเปนความจริงอยางนั้น ใหพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากซึ้งไป
เอง คราวนี้ก็ทราบ คราวนั้นก็ทราบ คราวนี้ก็เขาใจ คราวนั้นก็เขาใจ เขาใจหลายครั้ง
หลายหน เลยเปนความซาบซึ้งแนใจ

รูป แนะ ฟงซิ ! อะไรเปนรูป รวมทั้งหมดผมก็เปนรูป ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 
เอ็น กระดูกก็เปนรูป รวมเขาไปทั้ง “อวัยวะ” ที่เปนดานวัตถุ ทานเรียกวา “กองรูป”

หรือเรียกวา “กาย”

เอา ! ดูน่ี เวลาทองเที่ยวใหสติตามความรูที่เดินไปในอวัยวะสวนใดอาการใด
ของรางกาย ใหสติเปนผูคุมงาน ปญญาเปนผูตรองไป ความรู รูไปตามอาการน้ันๆ
ปญญาตรองไปใหซึ้ง ๆ สติรับทราบไปทุกระยะ นี่คืองานของเราแท

สวนงานเรๆ รอนๆ งานคิดปรุงโดยไมมีสตินั้นเราเคยทํามาพอแลว และเคย
เปนโทษ เกิดโทษ กระทบกระเทือนจิตใจเรามามากแลวเพราะความคิดปรุงนั้นๆ

งานเชนน้ีเปนงาน เปนงานรื้อถอนทุกขภัยออกจากใจโดยตรง เปนงานจํา
เปน งานคือการกําหนดดวยความมสีติ ประกอบดวยปญญา ไตรตรองใน “ขันธ”โดย
สม่ําเสมอไมลดละ ความรูเดินไปตามอาการนั้นๆ และถืออาการนั้นๆ เปนเหมือน 
“เสนบรรทัด” ใหใจเดินไปตามน้ัน สติปญญาแนบไปตามไมลดละ เหมือนกับเขียน
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หนังสือไปตามเสนบรรทัด ใหใจเดินไปตามนั้น สติปญญาแนบไปตามไมลดละ เหมือน
กับเขียนหนังสือไปตามเสนบรรทัด สติประคองไปดวย ดูไปดวย นี่เรียกวา “เที่ยว
กรรมฐานตามปาชาซึ่งมีอยูกับตัว”

ความอยากรูอยากเห็นอยางรวดเร็วตามใจนั้น อยาเอาเขามาเกี่ยวของใหเหนือ
ความจริงที่กําลังพิจารณา รูอยางไรใหเขาใจตามความรูนั้น แลวกําหนดตามไปเรื่อยๆ 
แยกดูความเปนอยูของขันธตางๆ วาเปนอยางไร มีหนังหุมอยูภายนอกบางๆ เทานั้น
แลที่หลอกลวงตาโลก ลวงตาทานลวงตาเรา ไมไดหนาเทาใบลานเลย น่ันคือผิวหนัง

เราจะพิจารณาในแงหนึ่งแงใด ก็เปนการพิจารณาเพื่อถอดถอนความหลงของ
ตัว เวลาพิจารณาอยางนี้ทําใหเพลินด ีเอา! ดูขึ้นไปขางบน ดูลงไปขางลาง ดูออกไปขาง
นอกขางในกายเรานี้แล เปนการทองเที่ยวใหเพลินอยูในนี้ สติตามอยาให “สักแตวา
ไป” ใหสติตามไปดวย ปญญาตรองไปตามความรูที่รูกับอาการนั้นๆ ไปดวย ขึ้นขางบน
ลงขางลางที่ไหนถูก “สัจธรรม” ทั้งนั้น

งานนี้เรียกวา “งานรื้องานถอนพิษภัย” ที่ “อุปาทาน” เขาไปแทรกสิง ไปยึดไป
ถือทุกช้ินทุกอันภายในรางกายน้ีออก จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจอีกตอไป เพราะ
ฉะนั้นทุกขจึงมีอยูทุกแหงทุกหน เพราะ “อุปาทาน” เปนตัวการสําคัญ คําวา “ทุกข มีอยู
ทุกแหงทุกหน” หมายถึงทุกขเพราะความยึดถือ ทําใหไปเปนทุกขที่ใจ ไมใชเปนทุกขที่
อื่น

เพียงรางกายเจ็บไขไดปวยแลวเปนทุกขนั้น พระพุทธเจาก็เปนได พระสาวกก็
เปนได เพราะขันธนี้อยูในกฎของ “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” อยูแลว จะตองแสดงตามกฎ
ของมัน แตสําหรับจิตผูพนจาก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และมีฐานะที่จะพนจาก  อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา น้ี ใหพิจารณาสิ่งที่วานี ้ อยาใหกระทบกระเทือนตัวเองไดดวยความ
เผอเรอใดๆ เพราะการวาดภาพของตัวเอง เพื่อพิจารณารูความจริงนั้นเปนสิ่งสําคัญ ที่
จะไมใหสิ่งเหลานี้มากระทบกระเทือนใจได คือไมใหทุกขเกิดขึ้นภายใน เพราะความ
เสกสรรวา “กายเปนเรา, เปนของเรา,” เปนตน

พิจารณาลงไป ดูลงไป จนกวาจะเห็นชัดดวยปญญาจริงๆ เอา! หนังเปนอยาง
ไร หนังสัตวที่เขาใชทําเปนกระเปานั้นเปนอยางไร หนังรองเทาเปนอยางไร ดูกันให
หมด ตลอดเนื้อ เอ็น กระดูก เอา!ดูเนื้อสัตว ดูเนื้อบุคคล มันก็เหมือนกัน ดูเขาไป 
กระดูกเปนอยางไร กระดูกสัตว กระดูกคน ตางกันที่ตรงไหน ดูเขาไปใหเต็มความจริง
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ที่มีอยูกับตัว ดูเขาไป ดูภายในรางกายน้ีแหละ เพราะอันนี้เปนสิ่งที่ทาทายอยูแลวตาม
ความจริงของเขา

ทําไมใจเราจึงไมรู ไมอาจหาญ เพียงเห็นตามความจริงนั้นแลว ก็เริ่มทาทายของ
ปลอมไดดวยความจริงที่ตนรูตนเห็น ความจริงที่รูเห็นดวยปญญานี้มีอํานาจมาก 
สามารถลบลางความเห็นอันจอมปลอมไดโดยลําดับ จนความปลอมหมดสิ้นไป

ความจริงที่เกิดขึ้นกับใจยอมเกิดไดดวยสติปญญา คําวา “ความจริง” นั้นถูกทั้ง
สองเงื่อน เงื่อนหนึ่งความจริงทั้งหลาย ไมวาฝายรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
เปนความจริง เปนของมีอยู ทาทายอยูดวยความมีอยูของตน และปญญาก็หย่ัง
ทราบตามความจริงของเขา จนปรากฏเปนความจริงขึ้นมาภายในใจ น่ีคือวิธีการ
ถอดถอนกิเลสเปนอยางนี้

นี่แหละความจริงกับความจริงเขาถึงกันแลวไมเปนภัย นอกจากถอดถอนพิษ
ภัยทั้งหลายไดโดยสิ้นเชิงเทานั้น

ตอนที่พิจารณาเดินกรรมฐาน เที่ยวกรรมฐานตามที่วานี้ เที่ยวไปตามอวัยวะ
นอยใหญ ตรวจไปตรองไป ออกจากกรรมฐานตอนนั้นแลว ก็เที่ยวกรรมฐานใหถึงที่สุด
วารางกายนี้จะสลายแปรสภาพไปอยางไรบาง กําหนดลงไป มันจะเปอยจะผุจะพังอยาง
ไร ? ใหกําหนดลงไป ๆ จนสลายจากกันไปหมดไมมีเหลืออยูเลย เพราะรางกายนี้จะ
ตองเปนเชนนั้นแนนอน

แตการกําหนดนั้น ตางๆ กันตามความถนัดใจ สมมุติวาจะกําหนดอาการน้ันให
เห็นชัดภายในจิต เราจะจับอาการใด เชน หนัง เปนตน ใหจับอาการนั้นไวใหแน ให
ภาพน้ันปรากฏอยูภายในจิต สติจับหรือจดจองอยูที่ตรงนั้น

ภาพนั้นจะปรากฏสูงต่ําไปไหนก็ตาม เราอยาไปคาดไปหมาย ความสูง ความต่ํา
สถานที่ที่เราจะพิจารณานั้น ใหถือเอาเปาหมายของการทํางาน ใหความรูติดแนบกันอยู
นั้น ดวยสติเปนผูควบคุม อยาเผลอตัวคิดไปที่อื่น

อาการนี้จะขยายตัวมากนอยก็ใหเห็นประจักษใจในปจจุบัน คือขณะที่ทํา จะสูง
จะต่ําก็ใหรูอยูอยางนั้น อยาไปคาดวานี้สูงเกินไป นี่ต่ําเกินไป น่ีนอกจากกายไปแลว

ทีแรกเรานึกวาเราพิจารณาอยูภายในกาย อาการน้ีอยูในกาย ทําไมจึงกลายเปน
นอกกายไป เราอยาไปคิดอยางนั้น แมจะสูงจะต่ํา จะออกนอกออกในก็ตาม ถาเราไม
ปลอยความรูในเปาหมายที่เรากําลังพิจารณานั้น นั่นแหละจะเห็นความแปลกประหลาด 
และจะเห็นความอัศจรรยขึ้นมาจากอาการนั้นแหละ เชนเรากําหนดเนื้อ จะเปนเนื้อ
อวัยวะสวนใดก็ตาม กําหนดลงตรงนั้น ใหเห็นชัดอยูภายในนั้น แลวจะคอยกระจายไป 
กระจายไปเอง
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เมื่อสติตั้งมั่นอยูดวยดี คือรูสึกตัวจําเพาะหนา จิตก็รูวาทํางาน ปญญาก็ตรอง
ตามนั้น สักประเดี๋ยวอาการนั้นก็จะคอยกระจายลงไป คือหมายความวา มันเปอยลงไป 
ๆ อันนั้นก็พัง อันนี้ก็พัง

ดูใหมันชัดเจนลงไป เราไมตองกลัวตาย จะกลัวอะไรเราดูความจริงนี ่ ไมใชดูวา
เราจะตายนี่นา! เอา! สลายลงไป ๆ นี่เราเคยพิจารณาอยางนั้น อันนั้นขาดลงไปอันนี้
ขาดลงไป มันเพลินขณะที่พิจารณา พิจารณารางกายตัวเรานี้เองแหละ แตในขณะท่ี
พิจารณาดวยความเพลินนั้น รางกายปรากฏวาหายไปหมดไมรูสึกตัวเลย ทั้งๆ ที่เรา
กําหนดพิจารณากายอยูนั้นแล

เอา ! รางกายพังลงไป ๆ หัวขาดลงไป แขนขาดลงไป ตกลงไปตอหนาตอตา
แขนทอนนั้นกระดูกทอนนั้นขาดลงไป กระดูกทอนนี้ขาดลงไป ภายในกายน้ีทะลักออก
ไป เอา ! ดูไปเรื่อยๆ เพลิน ดูเรื่อยๆ แตกลงไป ๆ

สวนน้ําก็ซึมลงไปในดิน และเปนไอไปในอากาศ ฉะน้ันเวลาปรากฏนํ้าซึมซาบลง
ไปในดินและออกเปนอากาศไปหมดแลว สวนตางๆ ก็แหง อวัยวะสวนนี้แหง แหงแลว
กรอบเขา ๆ แหงเขาไปจนกลายเปนดินไป ดินกับกระดูกของอวัยวะเลยกลมกลืนเปน
อันเดียวกันไป ! นี่เห็นชัด

สวนที่แข็งคือกระดูก กําหนดเห็นเปนลําดับ และกําหนดเปนไฟเผาบาง 
กําหนดใหคอยผุพังลงไปบาง กระจายลงไปตามลําดับบาง จนกลืนเขาเปนอันเดียวกับ
ดินอยางเห็นไดชัด

ที่ชัดที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณานี ้ คือธาตุดินกับธาตุนํ้า สิ่งที่ติดใจซึ่งภายในใจก็
คือธาตุดิน สวนน้ํานั้นก็ปรากฏเปนอยางนั้น ลม ไฟ ไมคอยจะมีปญหาอะไรนัก ไมเปน
ขอหนักแนนสําหรับการพิจารณา และไมเปนสิ่งที่จะซึ้งภายในใจเหมือนอยางเรา
พิจารณารางกายซึ่งเปนอวัยวะหยาบ

พออันนี้กระจายลงไป กลายเปน “ดิน” หมด จิตก็เวิ้งวางละซิ ! ขณะนั้นเวิ้งวาง
ไปหมด! อยางนี้ก็มี

แตเวลาพิจารณากรุณาอยาไดคาดไดหมาย ใหเอาความจริงในตน เปนสมบัติ
ของตน เปนสักขีพยานของตน อยาเอาความคาดคะเนมาเปนสักขีพยาน มาเปนขอ
ดําเนิน จะไมใชสมบัติของเรา นั่นเปนสมบัติของทาน สมบัติของเราคือเรารูเอง เราเปน
อยางไรใหเปนขึ้นภายในตัวเราเอง นั้นแลคือความรูของเรา ความเห็นของเราแล เปน
สมบัติของเราแท! ควรกําหนดอยางนี้
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บางครั้งไมเปนอยางนั้นเสมอไป หากเปนไปของมันเองโดยหลักธรรมชาติ พอ
การสลายลงไปเปนดินเชนนั้นแลว บางทีกระดูกมันคอยผุพังลงไป ๆ ยังไมหมด แตอัน
หนึ่งมันปรากฏขึ้นภายในจิตใจวา “ที่มันยังไมหมด สวนที่เหลือจะตองเปนดินเชนเดียว
กันอีก” มันมีความปรุงขึ้นในจิต ทั้งๆ ท่ีในขณะน้ันไมมีกายเลยในความรูสึก แตจิต
หากปรุงขึ้นอยางนั้น

สักประเดี๋ยวไมทราบวาแผนดินมาจากไหน มาทับกระดูกที่ยังเหลืออยู พรึบ
เดียว คือมาทับสวนที่ยังผุพังไมหมดใหกลายเปนดินไปหมดดวยกัน พอกระดูกสวนที่
เหลือกลายเปนดินไปหมดแลว จิตไมทราบวาเปนอยางไร มันพลิกตัวของมันอีกแงหนึ่ง 
ขณะท่ีจิตพลิกกลับอีกทีเลยหมด! แผนดินก็ไมม ี ทั้งๆ ที่แผนดินมันไหลมาทับกัน
อยางรวดเร็ว พลิกมาทับกองกระดูกของเราที่ยังละลายไมหมดลงเปนดิน

ทีนี้ก็รูขึ้นมาพับ! อีกวา “อื่อ! ทุกสิ่งทุกอยางมันก็เปนดินหมด ในรางกายอันนี้ที่
มันลงไปก็เปนดินหมด!” หลังจากนั้นครูหนึ่งจิตก็พลิกตัวอีกท ี และพลิกอยางไรไม
ทราบความสมมุติได ดินเลยหายไปหมด อะไรๆ หายไปหมด เหลือแตความรูลวนๆ 
โลงไปหมดเลย เกิดความอัศจรรยขึ้นมาอยางพูดไมถูก ซึ่งการพิจารณาเชนนี้เราไม
เคยเปน! มันเปนขึ้นมาใหรูใหเห็นอยางชัดเจน จิตเลยอยูนั้นเสีย คืออยูอันเดียวเทา
นั้น จะมีขณะใดขณะหนึ่งของจิตวาเปนสองไมมีเลย! เพราะมันตายตัวดวยความเปน
หนึ่งแทๆ

พอขยับจิตขึ้นมาก็แสดงวาเปนสองกับความปรุง แตนี่ไมมีความปรุงอะไรทั้ง
สิ้น เหลือแตความรูที่สักแตวารู และเปนของอัศจรรยอยูในความรูนั้น ขณะนั้นมันเวิ้ง
วางไปหมดเลยโลกธาตุนี ้ตนไม ภูเขา อะไรไมมีในความรูสึกตอนนั้น จะวาเปนอากาศ
ไปหมด แตผูนั้นก็ไมสําคัญวาเปนอากาศอีกเหมือนกัน มีอยูเฉพาะความรูนั้นเทานั้น!

แตจิตสงบตัวอยูเปนเวลาชั่วโมงๆ! พอจิตถอนออกมาแลวแมจะกําหนดอะไรก็
เวิ้งวางไปอีกเหมือนกัน นี่อาจเปนไดคนละครั้งเทานั้น นี้ก็เคยเปนมาเพียงครั้งเดียวไม
เคยซ้ําอีกเลย! สวนการพิจารณาลงไปโดยเฉพาะๆ มันเปนไดตามความชํานาญของจิต 
จนกระทั่งเปนไปทุกครั้งที่เราพิจารณา

การพิจารณาความแปรสภาพเปนดิน เปนน้ํา เปนลม เปนไฟ ยังชัดเจนอยูทุก
เวลาที่เราพิจารณา ความที่เปนเชนนี้แลเปนความสามารถ ที่จะทําจิตเราใหมีกําลังและ
ความเคยชินกับความจริงคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ แท สามารถถอดถอนความเปน “เรา” 
เปน “ของเรา” ออกไดโดยลําดับ เพราะตามความจริงแลว รางกายน้ีถาวาธาตุมันก็ธาตุ 
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ถาวา “ธาตุดิน” มันก็ธาตุดินเราดีๆ นี่เอง ไมใชเราไมใชของเราตามคําเสกสรรมั่นหมาย
ตางๆ

การพิจารณาซ้ําๆ ซากๆ รูไมหยุดยั้ง รูเรื่อยๆ เพราะการพิจารณาอยูเรื่อยๆ 
ยอมจะเพิ่มความซาบซึ้งโดยลําดับจนเขาใจชัด แลวถอดตัวออกจากคําที่วา “กายเปน
เราเปนของเรา” ก็เลยกายสักแตวากาย ถาใหช่ือวากายก็สักแตวากาย ถาจะใหชื่อวา
กายสักแตวาปรากฏสภาพเทานั้นก็พูดได เมื่อจิตรูอยางพอตัวแลวไมมีอะไรเปนปญหา 
ใจจะวาเขาเปนอะไรเขาไมมีปญหา เพราะเปนปญหาอยูกับใจดวงเดียว

ฉะน้ันจําตองแกปญหาเราเองออกจากความลุมหลง ความสําคญัม่ันหมาย
ตางๆ ใหเขาสูความจริงแหงธรรม คือ รูลวนๆ น้ันก็ธาตุลวนๆ แมจะสมมุติวา “กาย”

ก็คือ ธาตุลวนๆ ยอนเขามาในจิตก็จิตลวนๆ ทั้งสอง “ลวนๆ”นี้ตางก็เปนความจริง
ลวนๆ เมื่อทราบความจริงชัดอยางนี้แลว เอา! เวทนาจะเกิดขึ้นก็เกิด เพราะเวทนาก็
เปนธาตุอันหนึ่ง หรือเปนสภาวธรรมอันหนึ่งเชนเดียวกับรางกาย มันวิ่งถึงกันอยางนั้น
 “สัญญา” ความหมาย พอปรุงแผล็บเราก็ทราบเสียวา มันออกไปจากจิตนี้ไปปรุง
อยางนั้นไปสําคัญอยางนี ้เม่ือทราบแลวจิตก็ถอนตัว สัญญาก็ดับไปทันท ีถาเราไมทราบ
มันก็ตออันนี้ดับอันนั้น ตอสืบตอกันไปเรื่อยๆ เหมือน “ลูกโซ” พอทราบมันก็ดับของ
มัน ดับในขณะที่สติรูทัน และไมปรุงเปนเรื่องเปนราวอะไรขึ้นมาได นี่เรียกวา “สติทัน”

ถาไมทันเรื่องก็ตอเรื่อยๆ การพิจารณาความจริงในรางกายจึงเปนเรื่องใหญที่สุด
พระพุทธเจาจึงทรงสอน “สติปฏฐานสี่” ซึ่งมีอยูในรางกายจิตใจน้ีทั้งนั้น สัจ

ธรรมก็มีอยูที่นี่ ทานจึงสอนลงที่นี ่ สรุปแลวลงที่จิต การที่วาพิจารณาไปทั้งหมดนั้น
พิจารณาเพื่ออะไร? ก็พิจารณาเพื่อใหจิตรูตามความเปนจริง แลวจะไดปลอยวางความ
งมงายในการยึดถือ เขามาสูความเปนตน

เอา! เมื่อหมดความงมงายในธาตุสี ่ดิน น้ํา ลม ไฟ นี่แลว เลยหมดความงมงาย
ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเก่ียวกับขันธหาน้ี แลวก็เขามาพิจารณาความงม
งายของจิตอีก แนะ! มันยังมีเรื่องของมันอีก!

ความงมงายตามขั้นของกิเลสที่ละเอียดนี ้เรียกวา “เปนความละเอียดของกิเลส”

เปนความงมงายอันละเอียดของจิต ยอนเขามาพิจารณาเขามาอีก จะเอาอะไรเปนหลัก
เกณฑที่นี่ ?

ก็เราพิจารณาจิต จิตเปนนามธรรม เวทนาก็เปนนามธรรม กิเลสก็เปน
นามธรรม ปญญาก็เปนนามธรรม ไมวาแตเพียงจิตจะเปนนามธรรม สิ่งที่เปน 
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“นามธรรม” กับสิ่งที่เปน “นามธรรม” มันอยูดวยกันได ติดกันได กิเลสกับจิตตางก็
เปนนามธรรมดวยกันจึงติดกันได

เอา! ปญญาคนลงไปเพราะเปนนามธรรมดวยกัน จะพิจารณาเชนเดียวกับเรา
พิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แยกแยะใหเห็นตามความจริงของมัน แลว
จับจิตนี้ขึ้นมาเปนตัวผูตองหา เปนตัวนักโทษทีเดียว ฟาดฟนหั่นแหลกลงในตัวผูตอง
หาหรือนักโทษนี้

นี่แหละคือผูตองหาหรือนักโทษ มันเปน “โทษ” เขามารวมไวในตัวนี้หมด ถือวา
ตัวเกงตัวรูตัวฉลาด สิ่งนั้นสิ่งนี้รูไปหมดแลวในโลกธาตุนี้ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส รูหมด! รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณภายในรางกาย ที่เปนขันธหานี้ก็รู
หมด! แตไมยอมรูตัวเอง! นั่นนะซี! มาติดตรงนี้ มาโงตรงนี!้ พรอมทั้งยอนปญญาเขา
ภายในจิตนี้อีก ฝาฟนตรงนี้ออกใหทะลุไป แทงเขาไปตรงนี้ เขาไปหาความรูนี้ ความรู
ที่วาเกงๆ น่ันแหละคือ “ตัวงมงายของจิต” แท!

เมื่อพิจารณาคลี่คลายโดยละเอียดถี่ถวนแลว สภาพที่แทรกอยูกับจิตก็เปน
สภาวธรรมอันหนึ่งเทานั้น จิตจะคงตัวอยูไมฉิบหายเพราะการพิจารณาหาความจริง ก็
ใหฉิบหายไป ไมตองอาลัยเสียดาย ถาจิตมั่นคงตอความจริงแลว! จิตคงอยูไมฉิบหาย! 
ถาจิตทรงความจริงไวตามธรรมชาติของตัวเองซึ่งเปนความจริงจริงๆ แลว ก็จิตนี้แลจะ
พนโทษ ถึงความบริสุทธิ์ จิตจะสูญหรือไมสูญก็ใหรูกัน!

คนลงไปไมตองเสียดายอะไรทั้งสิ้น จิตก็ไมตองเสียดาย ไมตองกลัววาจิตจะ
ตองถูกทําลายจะสลาย จิตจะฉิบหายไป จิตจะสูญสิ้นไปไหน!

เมื่อถูกปญญาทําลายสิ่งแทรกซึมหมดแลว กิเลสทุกประเภทสูญสิ้นไปเอง 
เพราะเปนสิ่งจอมปลอมอยูภายในจิต เมื่อกําหนดพิจารณาลงไปจริงๆ แลว ไอสิ่งที่ควร
สูญสิ้นไปยังไงก็ทนอยูไมได มันตองสูญ สวนธรรมชาติที่สูญไมได ทํายังไงก็ตองอยู คง
ตัวอยู คือจิตนี้จะสูญไปไหน! นั่นแหละผูที่ถูกกิเลสนี้ครอบงําอยูก็คือจิต ปญญาฟาดฟน
กิเลสแหลกละเอียดลงไปจากจิตแลว จิตนี่ก็เลยกลายเปนความบริสุทธิ์ขึ้นมา ผูนี้แล
คือผูบริสุทธิ์แท จะเอาอะไรไปสูญ! สูญแลวจะบริสุทธิ์ไดอยางไร ? อันน้ันตาย อันน้ีฉิบ
หาย แตอันนี้เปน“อมตํ แท” อมตํ ดวยความบริสุทธิ์ ไมใช อมต ํที่กลิ้งไปมาตาม “วัฏ
วน” ทั้งหลายที่เคยเห็นมา อันนั้นก็ไมตาย แตมันกลิ้งไปอยูอยางนั้นตามกฎ “วัฏจกัร”

แต “อมตํ” นี้ไมตายดวยไมกลิ้งดวย นั้นเปน “วิวัฏฏะ” คือไมตายและไมหมุน น่ี
ตัวจริงอยูภายในทามกลางขันธของเรา อันน้ีแหละตัวสําคัญ!



ภาค ๓ “ธรรมชุดเตรียมพร้อม’’
๕๔๓

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๘๐

๔๘๐

เจาตัวยุแหยกอกวนมันเขาไปกลุมรุมจิตนี่ใหหลงไปตามโลก ตามธาตุตามขันธ 
ตามทุกขเวทนา ความเจ็บไขไดปวยตางๆ วุนวายไปหมด ความจริงเขาไมไดวาอะไรน่ี 
รางกายมีอะไรก็มีอยูอยางนั้น เวทนาเกิดขึ้นก็เกิดตามเรื่องของมัน มันไมทราบวาตน
เปนเวทนา ไมทราบวาตนเปนทุกข เปนสุข เปนเฉยๆ อะไรเลย ก็จิตน้ีเปนผูไปใหความ
หมาย แลวก็ไปหลงความหมายของตัวเองโดยไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากเกิดโทษ
แกตัวถายเดียวเทานั้น

เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาดวยปญญา ใหเห็นตามความเปนจริงของมัน แลว
อะไรจะฉิบหาย เราจะขาดทุนเพราะอะไร รางกายแตกก็แตกไปซี ก็ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา ทานบอกไวแลววาธรรมเหลานี้ครอบโลกธาต ุ จะไมครอบขันธอยางไร ไตรลักษณ
เคยครอบโลกธาตุอยูแลวทําไมจะไมครอบขันธเราได  นี่เมื่อมันเปนไปตามกฎ อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา เราจะไปขัดขวางไดอยางไร

เอา! ปลอยมันไป อะไรไมทน เออ! แตกไป มันมีแตสิ่งที่แตกที่สลายทั้งนั้นอยู
ในโลกธาตุน้ี เปนแตเพียงวาชาหรือเร็วตางกัน มีเทานั้น แลวขันธของเราจะทนไปได
อยางไรตั้งกัปตั้งกัลป เพราะอยูในกรอบอันเดียวกัน เอา! พิจารณาใหเห็นตามความ
จริงไวกอนที่ยังไมแตกซึ่งเปนความรอบคอบของปญญา ใหเห็นชัดเมื่อถึงเวลา
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น เอา! ขึ้นเวทีกันวันนี ้วางั้นเลย!

วันนี้เราจะขึ้นเวทีเพื่อเห็นความจริง รูความจริงตามหลักธรรม ไมใชขึ้นเวทีเพื่อ
ลมจม ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเปนเรื่องของทุกขเวทนา การพิจารณาเรื่องของทุกขเวทนาซึ่ง
มีอยูในขันธนี้ เปนเรื่องของสติปญญา เราตองการทราบความจริงจากการพิจารณา มัน
จะลมจมไปไหน เพราะเราไมไดทําเพื่อความลมจม เราไมไดทําเพื่อความฉิบหายใสตัว
เรา เราทําเพื่อชัยชนะ เพื่อความรูตามสัดสวนของความจริง ที่มีอยูที่เปนอยูใหรอบภาย
ในใจตางหาก แลวรอดพนไปไดจากสิ่งนี้ นั่นเปนมงคลอันสูงสุด!

ที่ทานวา “เปนมงคลอันสูงสุด” “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม”ํ น่ี
แหละ การทําพระนิพพานใหแจงทําอยางนี้แหละ พระนิพพานถูกปดบัง ก็คือจติน้ัน
แหละถูกปดบัง ดวยกิเลสตัณหาอวิชชา มันปดบังใหมืดมิดปดตา จึงแกไขกันดวยวิธีนี ้
คือพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความจริง เปนการเปดสิ่งที่ปดบังทั้งหลายออก ที่เรียก
วา “ทําพระนิพพานใหแจง” ใหแจงชัดภายในใจ  เมื่อแจงชัดหมดแลวก ็ “เอตมฺมงฺคล
มุตฺตมํ” เปนมงคลอันสูงสุด!

อะไรจะสูงยิ่งกวา “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ” อันนี้เปนสูงสุด



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๔๔

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๘๑

๔๘๑

นอกจากน้ันก็ “ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ อโสกํ วิรชํ เขมํ  
เอตมฺมงฺคลมุตฺตม”ํ จิตนี้อะไรมาสัมผัสก็ตาม ไมมีความหวั่นไหวพรั่นพรึง สิ่งทั้งหลาย
เขามาแตะตองสัมผัสไมได ที่เขาไมไดเพราะมันหมดสิทธิ์

“เขมํ” ทานวาเปนจิตดวงเกษม “เอตมฺมงฺคลมุตฺตม”ํ มงคลสองขอที่กลาวมานี้
อยูที่ใจน่ีนะไมไดอยูที่ไหน ใจนี่แหละเปนตัวมงคลและเปนอัปมงคล ก็อยูในฉากเดียว
กัน

เวลานี้เราแกอัปมงคล เพราะมันมีติดใจเราอยู ใหเปน “มงคล” ขึ้นมา “นิพฺ
พานสจฺฉิกิริยา จ” เอา! แกเปดเผยลงไป “ตโป จ พฺรหฺมจริยฺจ อริยสจฺจาน ทสฺสนํ”

น่ี ตโป คือความแผดเผากิเลส กิเลสเปนของรอน จึงเผากิเลสดวย “ตปธรรม” คือสติ
ปญญา ซึ่งเปนของรอนสําหรับกิเลส และแผดเผากิเลสลงไป

“อริยสจฺจาน ทสฺสนํ” คือรูเห็นอริยสัจ ทุกขก็รูเต็มจิต สมุทัยก็ละไดเต็มใจ 
มรรคก็บําเพ็ญไดเต็มภูมิของมหาสต ิมหาปญญา แนะ! จะวาอยางไรอีก นิโรธก็แสดง
ความดับทุกขเต็มภูมิ

คําวา “เห็นสัจธรรม” ทานเห็นอยางนั้น ผูเห็นผูรู “สัจธรรม” โดยสมบูรณนั้นแล
คือผูทําพระนิพพานใหแจง และผูไมหวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายคือจิตนี้แล อยูที่นี!่

น่ีพวกเรานาจะเอาสาระสําคัญน้ีใหได! จิตเปนตัวสําคัญ สวนรางกายอะไรๆ 
ในขันธหาก็อยางวา! อยางที่เราเห็นเราพิจารณาแลวแล! ขอใหไดตัวนี้ซึ่งเปนตัวสําคัญ!

เอา! อะไรจะขาดก็ขาดไปเถอะ โลกน้ีมันเปนอยางน้ีอยูแลว มันเปนมาแตไหน
แตไร เราก็เคยเปนมาแลว กี่กัปกี่กัลปเกิดตาย ๆ น่ีแหละ คราวนี้ก็เดินตามทางหลวงที่
เคยเดินนั่นแล
 “ทางหลวง” คือคติธรรมดาใครหามไมได ตองเดินไปตามนี้ เราก็รูความจริงของ
คติธรรมดาอยูบางแลวนี่จะวาอยางไรตอไปอีก ความรูในการแสดงก็มีเทานี ้กรุณานําไป
พิจารณาอยาไดประมาทนอนใจ

คําวา “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํการทําพระนิพพานใหแจงเปน
มงคลอันสูงสูด” ยอมจะเปนสมบัติของทานพุทธบริษัทผูพยายามไมลดละ ในวันหน่ึง
แนนอน

จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี้ ฯ





ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๔๖

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙

อมตธรรม

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๘๒

๔๘๒

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที ่๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

อตมธรรม

เวลาฟงเทศนกรุณาใหจิตอยูกับตัว อยาไดสงออกไปดูอารมณนั้นนี ้อยาเสียดาย
อารมณที่เคยคิดปรุงมาซึ่งไมเกิดประโยชนอะไรในเวลานี้ จงพยายามบรรจุธรรมนี้เขาสู
ดวงใจ ใจนี้เคยแหงผากจากธรรมเปนเวลานาน เชนเดียวกับสถานที่ปาไมที่ใดก็ตามที่
แหงผาก ไมมีน้ําเปนที่ชุมชื่นบางเลย สถานที่นั้นเปนเชื้อไฟไดเร็ว แผดเผาไมทุกชนิด 
ทุกลําเปนทุกลําตายใหพินาศไปได เพราะความชุมชื้นไมมี หนาฝนไฟไมคอยจะไหมที่
นั่นที่นี่ตามปาเขาลําเนาไพร แตหนาแลงไฟชอบไหมที่ตางๆ แมที่สุดภายในวัดก็ไหมถา
แหง สถานที่แหงไฟไหมไดงาย อยางวัดปาบานตาดเคยถูกไฟไหมมาแลวหลายหน น่ี
เพราะความแหงแลงนั่นเอง

จิตใจแหงแลงจากธรรม ไมมีธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยง ไมมีธรรมเปนเครื่องทํา
ความเย็น ไฟกิเลสตัณหาอาสวะยอมกอตัวขึ้นไดเร็ว อะไรผานเขามาเปนไหมและไหม
หมดไมมียกเวน ไหมในสถานที่ใดสถานที่นั้นยอมเสียหาย ก็เมื่อกิเลสตัณหาอาสวะไหม
ภายในจติใจ ทําไมจิตใจจะไมเสียหาย แมมีคุณคาขนาดไหนก็อับเฉาไปได จนกระทั่ง
หาคุณคาราคาไมไดภายในใจ ดวงใจดวงที่ถูกไฟไหมอยูตลอดเวลานั้นแล จะลดคุณคา
ของตัวลงอยางนาใจหาย สมบัติใดก็ตามที่ถูกไฟไหมแลว ยอมเสียหายมากนอยไปตาม
สวนที่ถูกไฟไหม นอกจากเก็บไวในที่ปลอดภัยที่เขาเรียกวา “ตูนิรภัย” เชนธนาคาร
ตางๆ เขามีไวประจํา

เราม ี “ตูนิรภัย” บางหรือไมภายในจิตใจเวลานี ้? หรือเปดรับภัยอยูทั้งวันทั้งคืน 
ยืน เดิน นั่ง นอน เปดไมหยุดไมถอยไมมีอะไรเหลือหลอ ไมคิดเสียดายใจที่มีคุณคา
บางหรือ? นี่เปนอุบายแหงความคิดสั่งสอนตนเอง!

ที่จิตใจหาความผาสุกไมไดก็เพราะถูกไฟกิเลสไหมอยูตลอดเวลา “ไฟคือ ราคคฺ
คินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา” ตาม อาทิตตปริยายสูตร ทานแสดงไวแลวไมมีอะไรที่จะ
นาสงสัย เปนความถูกตองมาตลอดกาล ถาเราไมนําแงแหงธรรมที่ทานแสดงไวนี้นอม
เขามาสูตัว และเทียบเคียงเหตุผลตามหลักธรรมที่ทานแสดงไวแลวนั้น ก็พอมีทางพอ
จะหลบหลีกปลีกตัวหาที่ชุมเย็นไดตามกาลเวลา ไมถูกไฟเหลานี้ไหมไปเสียตลอดกาล 
ดังที่ทานทั้งหลายไดอุตสาหมาบําเพ็ญในเวลานี้ก็ชื่อวา “มาเสาะแสวงหาที่เก็บทรัพย”
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คือบุญ แสวงหา “ตูนิรภัย” สรางตูนิรภัย เพื่อความปลอดภัยจากไฟทั้งสามกองอันเปน
กองใหญๆทั้งสิ้น ไมใหเผาไหมไปเสียจนหมดตัวโดยไมมีอะไรเหลือเลย

การดับไฟภายนอกก็เปนความยากลําบาก ถาติดมากๆ ดีไมด ีน้ํายังสูมันไมได!
และหัวสูบก็มักอุดตันอยูเสมอ ถาไมมีเครื่องเปดบางไมได! เดี๋ยวตึกรามบานชองจะเห็น
แตเถาถาน

ฉะนั้นการดับไฟภายในจึงตองพยายามสั่งสมอบรมความดีโดยสม่ําเสมอ มีการ
เจริญเมตตาภาวนาเปนตน เพื่อใหจิตใจสงบตัวรวมตัว สงบเย็นและมีกําลังมาก ควรแก
การปราบปรามสิ่งที่เปนภัยแกจิตใจคือไฟดังที่กลาวมาไดดี

ขึ้นชื่อวา “ไฟ”แลวตองรอนทั้งนั้น แมแตดอกของมันกระเด็นออกมาถูกตัวเรา
ยังรอนและเจ็บ ยิ่งถาปลอยใหเผาทั้งคืนทั้งวันแลวจะหาอะไรมาเหลือ ตองไมมีเหลือ
แนนอนภายในจิตใจ!

รางกายของเราก็เหลือแตรางกาย จิตใจก็เหลือ “สักแตวารู” ไมมีคุณคาแฝงอยู
ไดเลย เพราะถูกนําไปทุมเทใหกับไฟคือกิเลสเผาผลาญอยูตลอดเวลา รูก็รูไปดวยทุกข 
ไมใชรูไปดวยความสบาย ไมใชรูไปดวยความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง ความรูอันน้ีอยู
ในใตอํานาจแหงความทุกข ใหความทุกขเหยียบย่ําทําลายอยูตลอดเวลา จึงเปนเหมือน
ใจที่ไมมีประโยชนอะไรเลย

การสราง “จิตตภาวนา”ขึ้นโดยสม่ําเสมอดวยความอุตสาหพยายาม ความขยัน
หมั่นเพียร นี้เปนทางที่จะดับไฟภายในจิตใจของเรา ใหปรากฏความรมเย็นขึ้นมาโดย
ลําดับได สิ่งที่ทําได ส่ิงท่ีเปนฐานะ คือคูควรแกสัตวโลกจะทําได พระพุทธเจาทรง
แสดงไวทั้งสิ้น สิ่งที่ไมเปน “ฐานะ”คือเปนไปไมได ก็ไมทรงนํามาส่ังสอนโลก

การที่นํามาสอนมากนอยในบรรดาธรรมทั้งหลาย ลวนแตอยูในวิสัยของ “พุทธ
บริษัท” จะพึงประพฤติปฏิบัติได ไมใชพระพุทธเจาจะทรงสั่งสอนแบบสุมเดา

เราผูปฏิบัติพึงเห็นอรรถเห็นธรรมเปนสําคัญและซาบซึ้งถึงใจ เชนเดียวกับเรื่อง
ที่เราขยะแขยงไมปรารถนาในความทุกขทั้งหลาย อันจะเกิดขึ้นทางกายและทางใจ เปน
สิ่งที่โลกไมพึงปรารถนาดวยกัน ก็สิ่งใดที่จะพึงนํามาแกสิ่งที่ไมพึงปรารถนานี้นอกจาก
ธรรม!

เมื่อไดทราบโดยเหตุผลแลวเชนนี้ การบําเพ็ญธรรมจะยากหรืองายนั้นไมสําคัญ 
เพราะความปลงใจเชื่อ ความพอใจ และเหตุผลเปนเครื่องบังคับอยูแลวใหตองทํา คน
ตองทําไดตามกําลังของตน ความขี้เกียจ ใครจะไมขี้เกียจเพราะอยูใตอํานาจของกิเลส
ตัวขี้เกียจ ไมอยากทําในสิ่งที่ดีมีประโยชน มีดวยกันทุกคน ความขี้เกียจตองขึ้นหนา
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เสมอ แตความขี้เกียจไมใชธรรมที่จะยังบุคคลใหพนจากทุกข เปนสิ่งที่จะทําใหนอนใจ 
ประมาท และลมจมลงไปโดยลําดับ ตามอํานาจของกิเลสจอมโกหกพกลมเทานั้น

พระพุทธเจาทานก็เคยมีมาแลว แตทําไมพระองคจึงมีความสามารถนอกเหนือ
สิ่งที่เคยกดถวงจิตใจนี้ได เราควรนําเขามาเทียบเคียงแลวยึดหลักของทานไวเปนคติ
เตือนใจ เวลาความเกียจครานออนแอเกิดขึ้นจะมีทางพอตอสูกันบาง ไมหมอบราบไปที
เดียว ยากก็ทําไป!

ถาเราเห็นทุกขวาเปนทุกขจริง การแกทุกขก็ตองถือเปนของสําคัญ ไมเชนนั้นสิ่ง
ที่เราขยะแขยง สิ่งที่เราเกลียดกลัวนั้น จะไมพนจากการเจอกันตลอดไปจนได จะหาทาง
หลบหลีกปลีกตัวดวยความคิดเฉยๆ โดยไมมีการกระทําหรือแกไขดัดแปลงยอมเปนไป
ไมได

เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ควรแกการทําดวยวิธีใด จะยากหรืองาย เราตองทําตามวิธี
นั้นๆ ซึ่งเปนทางถอดถอนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาออกจากจิตใจ

เรานี้เปน “หนึ่ง” ดวยกันทุกคน พูดถึงเรื่องการเกิดตายแลว พูดถึงเรื่องความ
ทุกขในระหวางภพนั้นๆ จนกระทั่งบัดนี้ เปน “หนึ่ง” ดวยกันทุกคน ไมมีใครเปน “สอง”
รองลงไป! เพราะตางคนตางเกิด ตางคนตางทุกข ตางคนตางเปนมาอยางนั้นดวยกัน 
ภพนอยภพใหญ ทุกขนอยทุกขใหญ ทุกขมาดวยกัน ไมมีใครจะนําภพชาติมาแขงขัน
กันไดเพราะมีมากดวยกัน ความทุกขก็มีเต็มกายเต็มใจเชนเดียวกัน เรานํามาแขงขันกัน
ไมได ที่ทานเรียกวา “หนึ่งดวยกัน” พวกเรานี่ไดคะแนน “เอก” ดวยกัน มันไดแบบน้ี

ทีน้ีควรให “เอก” ดวยจิต “เอก” ดวยธรรม ! เรื่องกองทุกขความทรมานนี้เคย 
“เอก” มาดวยกันแลว ไมมีใครจะสามารถอาจหาญนํามาแขงขันกันได วาใครมีทุกขมาก
นอยกวากันอยางไรบาง เพราะมีเหมือนๆ กัน พอๆ กัน

ขึ้นชื่อวา “กิเลส” เปนผูนําทาง เปนผูฉุดลากแลว เปนผูพาเดินแลว ตองเดินไป
เพื่อความเปนทุกขมากนอยโดยลําดับเชนเดียวกันหมด ถาหากวาเราจะขืนยอมเชื่อ
กิเลสอยูร่ําไปแลว เราก็จะตองไดรับความทุกขเพราะอํานาจของกิเลสร่ําไป เรื่อยไป ไม
มีเบื้องปลายวาเมื่อไรเราจะพนจากกองทุกขนี้ได ถาเราไมฝน!

การฝนกิเลสเปนเรื่องของธรรม ฝนดวยเหตุดวยผลของเราที่ทราบแลววา สิ่งนั้น
เปนภัย สิ่งนั้นเปนทุกข จะตองแกดวยวิธีนี้ แกดวยวิธีน้ัน วิธีใดท่ีถูกตองในการแกกิเลส
แกกองทุกขเราตองนํามาใช จะยากหรืองายไมสําคัญ เชนเดียวกับเครื่องมือทํางาน จะ
หนักหรือเบา นายชางตองยกมาทําหยิบมาทําทั้งนั้น ถึงวาระงานใดที่จะตองทําดวย
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เครื่องมือใด หนักก็ตองยกเอาขึ้นมาทํา เบาก็ตองเอามาทํา จนสิ่งที่ตองการนั้นสําเร็จลุ
ลวงไปโดยลําดับ ถึงขั้นสําเร็จอันสมบูรณ

นี่เครื่องมือที่จะบําเพ็ญเพื่อแกกิเลสตัณหาอาสวะ ที่จะปลูกสรางจิตใจขึ้นใหเปน
รากเปนฐาน เปนตัวเปนตนขึ้นมาอยางแทจริง ก็จะตองสรางดวยเครื่องมือคือ “ธรรม”

ธรรมที่เปนเครื่องมือมีหลายประเภทที่เราจะตองนํามาใชในเวลานั้นๆ บางกาลบางเวลา 
จิตใจไมถูกกิเลสยั่วเยา ไมถูกกิเลสกอกวนใหฟุงซานรําคาญมากนัก การแกไขดวยการ
ฝาฝนการปราบปรามกันก็ไมหนักมือเทาไร การใชสติปญญาอันเปนเครื่องมือก็ไมหนัก
มาก อาการแหงการกระทําโดยทาตางๆ ก็ไมหนักมาก เชน น่ังนานไมนานไมสําคัญ 
เดินนานไมนานไมสําคัญ การพิจารณานานไมนานก็ไมคอยสําคัญ เพราะงานยังไม
สําคัญ

เมื่อจิตถูกกิเลสกอกวนวุนวายมากจนหาที่ปลงที่วางไมได กาลนั้นเราจะอยูเฉยๆ 
ไมได ขึ้นชื่อวาความเพียรแลวมีเทาใดตองทุมเทลงเพื่อตอสูกันในเวลานั้น เปนก็เปน 
ตายก็ตาย ไมยอมแพไมยอมถอย นอกจากตายเสียเทานั้นเพราะมันสุดวิสัย สติปญญา
มีเทาไรจะตองนํามาใชในเวลานั้น หนักก็ตองใช ลําบากยากเย็นเข็ญใจขนาดไหนก็ตอง
ใช ทุกขขนาดไหนเพราะความเพียรก็ตองนํามาใช ทุกขเพราะความเพียรไมเปนไร ทุกข
เพราะกิเลสนี้พิลึก จมแลวหาวันผุดวันโผลหนาขึ้นมาไมได สวนทุกขดวยการประกอบ
ความพากเพียรนี้เราทราบ ทุกขทางกายเราก็ทราบ เชน น่ังนานเดินนานเราทราบ 
อุบายวิธีตางๆ ที่เราคิดคนขึ้นมาเพื่อตอสูกับกิเลสประเภทตางๆ เปนความยากลําบาก
เพียงไรก็ทราบ แตผลที่ปรากฏขึ้นมาจากความยากลําบากเพราะความเพียรนี ้ นั้นเปน
ความสุขความอัศจรรยและความแยบคายของใจ ซึ่งเปนสิ่งที่เราพึงหวังพึงปรารถนากัน
อยูแลวน่ี

เมื่อมีเหตุมีผลเปนเครื่องเทียบเคียงกันอยูเสมอ และมีเครื่องตอบรับกันอยู
เรื่อยๆ อยางน้ี แมจะลําบากเพียงไรก็พอตะเกียกตะกายไปไดดวยกัน ถาจะมีแตความ
ลําบากอยางเดียว ไมมีผลคือความสุขความสบายเปนเครื่องตอบแทนเลย ใครก็เปนไป
ไมไดในโลกนี้ อยาวาแตคนเราสามัญธรรมดาเลย แมพระพุทธเจาก็ตรัสรูขึ้นมาไมได 
สาวกอรหัตอรหันตที่เราเปลงวาจาหรืออุทิศน้ําใจตอทานวา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺ
ฉามิ” ก็ไมปรากฏมีในโลกเลย

ความจริงมันก็ตองมีจังหวะมีโอกาสที่จะพอสูกันได คนเราสําคัญที่ความ
พยายาม เหตุผลอยาปลอยวางสําหรับนักธรรมะ ถาเหตุผลจางไปเมื่อไรกิเลสจะแหลม
คมเขามาทุกที ถาความเพียรจืดจางกิเลสตองเค็ม ถาความเพียรเขมแข็ง สติปญญาเขม
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แข็ง กิเลสจะคอยจางลงไป ๆ เพราะกิเลสกลัวธรรมเทานั้นไมกลัวอะไรในโลกนี้ ธรรม
เทานั้นเปนเครื่องปราบกิเลส

ธรรมก็ไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา!
“ศรัทธา” ความเชื่อตอผลที่พระพุทธเจาทรงไดรับแลว และประกาศธรรมสอน

โลกวาเปน “นิยยานิกธรรม” จริงๆ นี่เปนศรัทธาความเชื่อ แมเราเองเมื่อประพฤติ
ปฏิบัติดังที่พระองคสอนไว ก็แนใจวาจะตองไดรับผลเปนที่พึงพอใจโดยลําดับ น่ี
ศรัทธา

“วิริยะ” คือความพากเพียร ทําอะไรก็ทําดวยความพากเพียรแลวดีทั้งนั้น ไมวา
กิจนอกการใน ถามีความพากเพียรเปนเครื่องสนับสนุน ตองสําเร็จและสวยงามนาดูนา
ชม
 “สติ” เปนสิ่งสําคัญที่คอยกํากับงานนั้นๆ ไมใหพลั้งเผลอผิดพลาดไปได

“สมาธิ” มีความมุงมั่นตอกิจการของตน ไมหวั่นไหวคลอนแคลน เอาจนถึงขั้น
สําเร็จ นี่เรียกวา “สมาธิในทางเหตุ”, สวน “สมาธิในทางผล” ปรากฏขึ้นมาเปนความ
แนวแนมั่นคงของจิต เปนความสุขความสบายเกิดขึ้นจากเหตุ คือความมัน่คงในการ
กระทํา ไมวอกแวกคลอนแคลน ไมเอนเอียง ตั้งหนาตั้งตาทําจริงๆ นี่คือสมาธิฝายเหตุ 
สมาธิฝายผลคือความสงบของใจ จนกระทั่งเปน “เอกัคคตา” ที่ทานเรียกวา มีอารมณ
เปนอันเดียวเทานั้น ไมมีอะไรเขามาพึ่งพิง

“ปญญา” คือความสอดสองมองทะลุไปหมด อะไรๆ ก็ตามตองใชปญญาเปนสิ่ง
สําคัญสอดสองมองดูเหตุการณ หนาท่ีการงานอันน้ันจะไดผลเสียหายหรือผลสมบูรณ
อยางไรบาง ตองอาศัยปญญาพินิจพิจารณา บวก ลบ คูณ หาร ไปในตัว นี่แหละธรรม
ที่จะยังบุคคลใหพนจากทุกขไปไดโดยลําดับ

ไมวากิจการงานอะไรที่จะสําเร็จสมบูรณไปได ประการหนึ่งทานก็เรียกวา“อิทธิ
บาทสี่” นั่นก็เปนสิ่งสําคัญพอๆ กับธรรมหมวดที่กลาวมาแลว คือ
 (๑) ฉันทะ เราพอใจกับอะไร ฉันทะพอใจกับกิเลส มันก็เปนกิเลสขึ้นมา คนมี
ความพอใจในส่ิงใด ยอมเสาะแสวงหาในสิ่งนั้น ตองเปน “นั้น” ขึ้นมา แต “อิทธิบาทสี่”
นี้มิไดหมายถึงความต่ําทรามเชนนั้น หมายถึงความดีที่จะใหเปนผลสําเร็จขึ้นมาตาม
ความมุงหวัง ทานเรียกวา “อิทธิบาท” คือสิ่งที่จะทําใหสําเร็จตามความมุงหวัง ไมสุด
วิสัยของมนุษยที่จะพึงทําได “ฉันทะ” มีความพอใจ
 (๒) วิริยะ ความพากเพียร
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 (๓) จิตตะ ใฝใจ ไมใหหางเหินกับกิจการที่ทํา
 (๔) วิมังสา คือปญญา ความเฉลียวฉลาดรอบตัว รวมแลวก็เปนอันเดียวกัน คือ
เพื่องานและผลงานอันเดียวกัน

นี่แหละธรรมที่จะสรางมนุษยใหเปนมนุษยสมบูรณแบบ ที่จะสรางจิตใจใหมีราก
มีฐาน สรางหนาที่การงานใหเปนชิ้นเปนอัน เปนสัดเปนสวน มีกฎมีระเบียบ มีขนบ
ประเพณีอันดีงาม

สําหรับตนเองผูบําเพ็ญในธรรมทั้งหลาย ไมใหปนเกลียวกับหลักธรรมที่ทาน
สอนไวนี้ เมื่อจิตใจมีความเปนไปกับธรรมดังที่กลาวแลวก็ชื่อวา “จิตใจมีอารักขา” คือ
ธรรมรักษา ธรรมเปนเครื่องรักษาจิตใจ ใจยอมมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่เคยเปนภัย
ตอจติใจก็คอยจางลงไป ๆ ใจท่ีเคยอาภัพอับเฉามาเปนเวลานาน ก็เพียงอับเฉาเทานั้น 
ไมใชจิตฉิบหายไปจนหาอะไรคิดอะไรรูไมได เมื่อถูกชําระดวยความพากเพียรวิธี
ตางๆ ยอมจะมีความผองใส มีความสงบเย็นใจ มีความสุขความสบายขึ้นมา เพราะ
ขาศึกหางไกลออกไปดวยการชําระจิตของผูมี “ความเพียร”

นี่เปนกุญแจดอกสําคัญ ที่จะไขสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งหลายใหสําเร็จขึ้นมาโดย
สมบูรณได ไมใชเพียงความคิดความตองการเฉยๆ โดยมีความทอแทออนแอเปน
เครื่องฉุดลากเอาไว ไมใหดําเนินงานนั้นๆ เปนไปโดยสมบูรณ

เราจะทําอะไรคิดอะไรก็ตาม อยาลืมพระพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาของพวกเรา การ
กระทําทุกสิ่งทุกอยาง ถาเมื่อเกิดความทอแทออนแอขึ้นมา ใหระลึกถึงพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาตรัสรูดวยความพากเพียรในธรรมที่กลาวมานี้ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
ปญญานี้แล หรือตรัสรูดวยอะไรถาไมใชดวยธรรมเหลานี้

เราจะเอาอะไรมาบํารุงจิตใจของตน มาสงเสริมจิตใจของตนใหเปนความสุข
ความเจริญ อยางนอยก็เปน “ศิษยที่มีครู” ถาไมใชธรรมดังที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญ 
และทรงรูเหตุรูผลมาแลวนี้ ไมมีทางอื่นเปนที่นาดําเนินเลย

คําวา “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” เกิดขึ้นมาไดดวยเหตุใด ถาไมเกิดขึ้นไดดวยธรรม
ทั้ง ๕ ประการนี้ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา นี้ไมมีทางเกิดขึ้นได “ธมมํ สรณํ 
คจฺฉามิ” เกิดขึ้นไดดวยเหตุนี้เอง เกิดขึ้นจากพระพุทธเจาผูมีธรรมทั้ง ๕ ประการนี้
ประจําพระองค
 “สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็ไปในแนวเดียวกัน พระสงฆสาวกทั้งหลายไมใชผูออน
แอทอถอย แมจะออกมาจากสกุลใดๆ ก็ตาม ตั้งแตพระราชามหากษัตริยลงมาพอคา 
เศรษฐี กุฎมพี ถึงบุคคลธรรมดา เมื่อกาวเขาสูความเปน “พุทธชิโนรส” ที่ปรากฏใน
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พระพุทธศาสนาแลว เปนผูพรอมดวยความเพียรทั้งนั้น เพราะฉะนั้นความเพียรจึงเปน
ธรรมสําคัญมาก ที่จะยกฐานะของจิตใจบุคคลใหขึ้นสูระดับสูงโดยลําดับ

สรุปความแลวเรียกวา ธรรมหาประการ คือ “ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา” 
นี้แหละสามารถยกจิตใจแมจะลมจมลงขนาดไหนก็ตาม ถาไดยกธรรมทั้งหานี้มาเปน
เครื่องพยุงแลว ตองดีดขึ้นมาโดยลําดับ จนถึงความพนทุกขไดโดยไมสงสัย

อิทธิบาททั้งสี่ก็พึงทราบวาเปนธรรมเกี่ยวโยงกัน นี่แหละธรรมที่จะยกฐานะของ
จิตใจใหสูงสง ไมไดถูกกดถวงเหมือนอยางสิ่งที่เคยกดถวงอยูภายในใจของสัตวโลก

ทานเดินจงกรม บางองคฝาเทาแตก นั่น! ฟงซิ เพียรหรือไมเพียรขนาดฝาเทา
แตก บางองคไมนอนตลอดไตรมาสคือสามเดือนจนจักษุแตกบอด เชนพระจักขุบาล
เปนตน ทานลําบากไหมทานประกอบความเพียร

เราพิจารณาดูซิ เราไมถึงกับใหตาแตกขนาดนั้น ขนาดกิเลสทุรนทุรายหาที่หลบ
ที่ซอนก็ยังดี อยาใหกิเลสมันเรรวนปวนเปยนไปหมด ทั้งทางหู ทางตา ทางจมูก ทางลิ้น 
ทางกาย ทางใจ มีแตเรื่องของกิเลสปวนเปยนไปหมด หาตัวหาตนหาอรรถหาธรรมภาย
ในใจไมมีเลย แลวเราจะหาความรมเย็นมาจากไหนพอเปนกําลังเพื่อตัดกิเลสซึ่งเคย
เปนใหญเปนโตภายในจิตใจของเรา จึงตองอาศัยหลักธรรมที่กลาวนี้ใหแนบสนิทติดกับ
ใจ อยารักอันใดยิ่งกวาธรรมนี้ซึ่งเปนเครื่องแกกิเลสใหกับใจ อันเปนที่รักที่สงวนอยาง
ยิ่งในชีวิตของเรา พอไดมีอิสรเสรีขึ้นไปโดยลําดับ

ใจอิสระกับใจที่หมอบอยูภายใตอํานาจกิเลส อันไหนดี ?
คนเราที่หมอบอยูใตอํานาจของเขาไมมีอิสรภาพในตนเลย กับคนที่มีอิสรเสร ี

คนไหนดี?
จิตใจที่หมอบอยูกับกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายมาเปนเวลานาน ถาเรายังไมเบื่อ

พออยูแลว เราจะตองหมอบราบไปเรื่อยๆ ถาหากมีความเบ่ือความพอ ความอิดหนา
ระอาใจ ความเห็นโทษของสิ่งเหลานี้บาง ก็จะพอมีทางตอสู และสูกันดวยวิธีการตางๆ 
สุดทายก็มาลงในธรรมหาขอที่เปนเครื่องมืออันสําคัญ กําราบปราบปรามกิเลสทั้งหลาย
เหลานี้ใหแหลกละเอียดไปได

สนามรบของผูปฏิบัติคือสถานที่ใด ? เชน ทานเดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนาหาม
รุงหามค่ํา ทานเอาอะไร “เปนสนามรบ” เปนสถานที่พิจารณา ?

ในหลักธรรมทานสอนวา “สัจธรรมทั้งสี่” “สัจธรรมทั้งสี่” นั้นมีอยูในที่ใด ถาไมมี
อยูภายในกายในจิตของมนุษยเรานี ้ เราก็เปนมนุษยคนหนึ่ง เราเดินจงกรม นั่งสมาธิ
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ภาวนา เพื่อหาอรรถหาธรรม เราจะหาที่ตรงไหน ? ถาไมหาใน “สัจธรรม” การหาในสัจ
ธรรมหาอยางไร ?

ทุกขก็ทราบแลววาทุกข มันเกิดขึ้นในกายในจิตของบุคคลและสัตว สัตวเขาไมรู
เรื่องวิธีปฏิบัติแกไข แตเรารูวิธีแกไข คําวา “ทุกข” เปนสิ่งที่พึงปรารถนาแลวหรือ ?เกิด
ขึ้นในกายก็ไมเปนสิ่งที่พึงปรารถนาเลย กายอยูเปนปกติสุขก็ตาม ถาทุกขเกิดขึ้นจะมี
ความระส่ําระสาย อากัปกิริยาจะไมนาดูเลย ถามันเกิดข้ึนมากๆ ยิ่งดูไมได จิตใจที่มี
ความทุกขเกิดขึ้นมากๆ มันนาดูแลวหรือ? แสดงมาทางใดเปนภัยไปหมด คือระบาย
ทุกขดวยอาการตางนั้น ความจริงเปนการเพิ่มทุกขขึ้นทั้งนั้นโดยเจาตัวไมทราบเลย คน
ที่มีความทุกขมากจึงตองระบายออกในทาตางๆ ดังที่เราทราบกัน นั่นเขาถือวาเปนทาง
ระบายออกแหงทุกข แตความจริงแลวเปนการสั่งสมหรือสงเสริมทุกขใหมากขึ้น เปน
ความเขาใจเฉยๆ วาตนระบายทุกขออก คนอื่นเดือดรอนกันแทบตาย เพราะความดุดา
วากลาวแสดงกิริยาอาการที่ไมดีไมงาม ออกมาจากของไมดีไมงามซึ่งมีอยูภายในใจของ
ตน เมื่อระบายออกไปที่ตรงไหนมันก็เดือดรอนที่ตรงนั้น สกปรกไปดวยกันหมด

เร่ืองความทุกขเกิดข้ึนมาเพราะเหตุใด เราคนหาสาเหตุ นี่แหละคือสัจธรรม
ขอหนึ่ง

เราทราบแลววาทุกข เราจะแกดวยวิธีใดถาไมแกสาเหตุที่เปนเครื่องผลิตทุกขขึ้น
มา คือ “สมุทัย” “สมุทัย” คืออะไร คือ “กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา” น้ีสวนใหญ
ทานเรียกวา”สมุทัย”ความอยากในสิ่งที่ตนรักใคร ความเกลียดในสิ่งที่ตนไมชอบ แลว
ใหเกิดทุกขขึ้นมา เหลานี้ลวนแตเรื่องของ “สมุทัย”

ความคิดความปรุงอันใดที่จะเปนเครื่องสั่งสมกิเลส เปนเครื่องสั่งสมทุกขขึ้นมา 
ทานเรียกวา “สมุทัย” ทั้งนั้น เปนกิ่งเปนกานแตกแขนงออกไปจากไมตนเดียว คือใจนี่
แหละ

ความโกรธ ความโลภ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะ รากเหงาของมันจริงๆ อยูที่
ไหน ก็อยูที่ใจ มันฝงอยูที่ใจนี้ทั้งนั้นไมไดฝงอยูที่ไหน เราพิจารณาคนควาเขาไปภายใน
รางกายเรานี้ แลวก็ยอนเขามาหาใจ มันคิดมันปรุงเรื่องอะไร ปรุงทั้งวันทั้งคืน ปรุงแต
เรื่องความทุกขความรอนใหตนและผูอื่นจนหาที่ดับไมได ทานจึงสอนใหใชสติปญญา
พิจารณาตรวจตราความคิดความปรุงของตน มันหวงในขันธหวงไปอะไร เกิดมาแลวจะ
ไมมีปาชาเหมือนโลกทั้งหลายเขาหรือ? ถึงไดหวงไดหวงนัก แลวจะสําเร็จประโยชน
ไหม? ความหวงของเรานี้สําเร็จไหม? มันจะไมกลายเปน “ยมฺปจฺฉํ น ลภติ ตมฺป ทุกฺ
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ขํ” ขึ้นอีกเหรอ? ปรารถนาเมื่อไมสมหวังแลว “มันจะเกิดความทุกข” ขึ้นมาภายในหัวใจ
อีก ทานจึงไมใหปรารถนา ทานใหพิจารณาตามความจริง

รูปขันธน้ี มันตั้งขึ้นมาแลวเพื่อจะแตกไป ไมใชเพื่ออื่นใด ต้ังเพือ่แตกไปเราก็
ทราบ ถาพิจารณาทางดานปญญาหาที่ขัดแยงไมได เมื่อหาที่ขัดแยงไมไดแลวจะไปหวง
หามมันทําไม ทราบดวยปญญาแลวก็วางไวตามความจริงของรูปขันธ ที่มันกําลังจะแตก
หรือมันทรงอยู ก็ทราบวามันทรงอยูเพื่อจะแตกจะสลายไปทาเดียวเทานั้น โลกอันนี้มี
ปาชาเต็มไปหมดทุกตัวสัตวทุกบุคคล เราสงสัยปาชาที่ไหนจึงไมอยากตาย?

ถาเราพิจารณาตามหลักธรรมนี้แลวเราจะไมสงสัยปาชา และเราจะไมสงสัยตัว
ของเราวาจะไมตาย เมื่อเราไมสงสัยวาเราไมตายแลวเราก็ไมหวั่น เราทราบชัดภายใน
จิตใจเราแลวปลอยวาง เพราะเรื่องความตายเปนหลักธรรมชาติหามไมได ปลดปลอย
ลงตามหลักธรรมชาติของมัน จะลงที่ไหนก็ใหลงไป ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา ลมเปนลม 
ไฟเปนไฟ ไปตามสภาพ

ผูรูใหเปนผูรู อยาไปหลงเอาน้ํา เอาไฟ เอาลม มาเปนตน มันเปนกาฝาก แลวก็
มากัดมาไชเกี่ยวของอยูกับจิตใจเราใหเดือดรอนไปดวย เพราะนั่นไมใชเรา แตเราถือวา
เปนเรา มันก็เกิดความทุกขมากัดมาไชเรานี่แหละ

เวทนาก็เหมือนกัน ความสุขความทุกขเราเคยปรากฏมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่ง
บัดนี้ ไมวาสุขทางกาย ทุกขทางกาย สุขทางใจ ทุกขทางใจ มันก็เปนเรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา เหมือนกัน มันเกิดมาเพื่อดับไป ๆ ขึ้นชื่อวา “สมมุติ” แลวไมมีอะไรจีรังถาวร
ที่จะคงเสนคงวาอยูได

มันทุกขที่ตรงไหนเวทนา? เวทนาในรางกายเราพอพิจารณาได ปญญายังพอ
สอดสองมองทะลุไปได ทุกขภายในใจนี่ซิสําคัญ ทุกขภายในกายแลว เกิดทุกขภายในใจ
ขึ้นมาอีก ก็เพราะเรื่องของสมุทัย คือเรื่องของกิเลสตัวเดียวเทานั้นแหละ หลอกคน
หลอกสัตวโลกใหลุมหลงไปตาม จงใหทราบชัดเจน การพิจารณารางกายก็เพื่อจะแก
ความลุมหลงของตนที่สําคัญวา “กายนี้เปนตน”

การพิจารณาเวทนา คือทุกขเวทนา สุขเวทนา ก็เพื่อจะลบลางทุกขเวทนาเหลานี้
ที่สําคัญวาเปนตนออกจากใจ ใหตางอันตางจริง เวทนาใหเปนเวทนา เราใหเปนเรา คือ
ความรู อยานํามาคละเคลากันมันเปนไปไมได เพราะอันหนึ่งเปนอันหนึ่ง จะมารวมเปน
อวัยวะเดียวกันไดอยางไร เชน คนสองคนมารวมเปนคนเดียวไดหรือ คนคนเดียวมันก็
หนักพอแลว เอา ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๕ คน มาแบก มันยิ่งหนักไปไมไดเลย แบกรปู
แลวก็แบกเวทนา แบกสัญญา แบกสังขาร แบกวิญญาณ ซึ่งลวนแลวแตเปนของหนัก
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ดวยอุปาทาน แลวทีนี้ผลที่จะสะทอนกลับมาจะมาไหน ? ถาไมมีใจซึ่งเปนผูรับผิดชอบนี ้
จะตองรับทุกขแตผูเดียว ทั้งๆ ที่ไมไดรับประโยชนอะไรจากการถือนั้นเลย เรายังจะฝน
ไปยึดถืออยูหรือ? นี่การพิจารณาทุกขเวทนาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน

เอา สัญญาความจํา จําไดเทาไรลืมเทานั้น เมื่อตองการก็คิดขึ้นมาใหมจําใหม 
แลวก็ลืมไป ลืมไปเรื่อยๆ จําไดแลวหลงลืม “สฺญา วาสฺส วิมุยฺหติ” พระพุทธเจาสอน
ไวแลวหาที่แยงที่ตรงไหน สัญญาเปนของไมแนนอน จําไดก็หลงลืมไป “สฺญา อนิจฺ
จา” แนะ! ทานก็บอกแลว คําวา “อนิจฺจาๆ”นั่นมีแตทานสวดใหคนตายฟงวา “อนิจฺจา 
วต สงฺขารา” เรายังจะมาสวดมาเสกมาสรรเราใหเปนคนขึ้นมา ที่ๆ ไหนใหเปนเรา เอา
มาทั้งขันธหาอยางนี้วาเปนเราไดอยางไร! มันเปนอนิจจา “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา”

ใหพิจารณาดวยปญญา แยกแยะกันใหเห็นละเอียดลออ เราไมตองกลัวตาย 
ความตายไมมีในจิตเรา อยาหาเร่ืองกลัวมาหลอกจติ เปนการโกหกตัวเอง แลวกอความ
ทุกขขึ้นมาโดยไมเกิดประโยชนอะไร เรียกวา “ฝนธรรม” คือความจริงของพระพุทธเจา 
ใครเชื่อพระพุทธเจาแลวอยาฝนความจริง พิจารณาใหเห็นตามความจริงดวยอํานาจ
ของปญญาของตนนั้นแล ผูนั้นแหละชื่อวา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” อยางแทจริง ไมใชพูด
แตปาก ใหเห็นอยูภายในใจดวย พรอมทั้งความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว
อยางไร สอนไวในวงของมวลสัตว เราก็เปนมวลสัตวโลกคนหนึ่งในจํานวนแหงมวลสัตว
โลกทั้งหลาย ทําไมเราจะไมทราบตามความจริงที่พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวที่มีอยูโดย
สมบูรณ

ภายในตัวของเราคือสัจธรรมทั้งสี่ “สังขาร” ฟงซิ คือความปรุง มันจริงพอเชื่อ
ถือไดเมื่อไร! มันปรุงมันแตงมันเสกขึ้นมาทั้งนั้น ปรุงรูปนี้ขึ้นมารูปนั้นขึ้นมา จากสิ่งนั้น
สิ่งนี้ เชน รูปตุกตา เปนตน เดี๋ยวก็แตก นี่ความปรุงก็เหมือนกัน ปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไร
มา ก็มาหลอกตนเองน่ีแหละไมหลอกท่ีไหน เพราะจิตมันเจาจอมโง อะไรๆ มาหลอก
มันก็เชื่อหมดจะวายังไง มันนาหลอกมันก็หลอกนะซิ

ถามีปญญาแฝงอยูดวยคอยสกัดกั้นไว อะไรเขามาก็กลั่นก็กรองดวยดีแลว แม
สังขารจะปรุงกี่รอยกี่พันครั้งในวินาทีหนึ่งก็ตาม มันจะหมุนรอบตัวอยูกี่รอยกี่พันครั้ง
เชนเดียวกัน โดยทางปญญาอะไรจะมาหลอกได! สังขารก็ทราบแลววาสังขาร ความรูคือ
ใจก็ทราบแลววาเปนใจ จะไปหลงเขาทําไม เขาเกิดมาจากตัวเองไปตื่นเขาทําไม สังขาร
เหลานี้มันเปนเงา

วิญญาณก็เหมือนกัน มันแย็บ ๆ ๆ ๆ เวลามีอะไรมาสัมผัสทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย ก็ไปรับทราบที่จิต จิตก็ปรุงแตงขึ้นมาดวยสังขาร ดวยสัญญา เอา 
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หลอกขึ้นมาปนขึ้นมา หาตัวจริงไมได! ก็หลอกขึ้นมาหลงอารมณของตัวเองอยูทั้งวันทั้ง
คืน แลวก็ความหลงอารมณนั้นแลใหเปนทุกขขึ้นมา เปนผลแหงความหลง เราไมเห็น
โทษของมันที่ตรงนี้จะเห็นที่ตรงไหน!

การเรียน “สัจธรรม” ไมเรียนที่ตรงนี้รูที่ตรงนี้จะรูที่ตรงไหน ไลเลียงเขาไปอยาง
ละเอียดลออ กี่ตลบทบทวนไมสําคัญ สําคัญที่ความเขาใจดวยปญญาอยางแจมแจงแลว
ไมตองบอก อุปาทานแมจะไมใหญโตยิ่งกวาภูเขา มันจะขาดสะบั้นลงไปไมมีอะไรเหลือ
อยูเลย

เมื่อถูกไลตอนเขาไปดวยปญญาแลวมันไมไปไหน ก็จะเขาถํ้าใหญ นั่นแหละที่
เรียกวา “คุหาสยํ” มันเขามาหาจติ ตีเขาไปดวยปญญา ดวย “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา”น่ี
มันเปนเงาๆ ๆ ตัวจริงๆ อยูที่ไหน? ไลเขาไปหาตัวจริง มันจริงอยูที่จิต รวมตัวอยูที่จิต 
นอกนั้นเปนเงาของมัน ตื่นรูป ตื่นเวทนา ตื่นสัญญา ตื่นสังขาร ตื่นวิญญาณ หลงรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

พอปญญาสอดสองมองทะลุไปหมดแลว มันก็วิ่งเขาไปสูภายในคือจิต ไปรวมอยู
ที่จิตดวงเดียว ถาจิตไมโงเสียเทานั้นจิตก็ยอนเขามาพิจารณาตรงนั้นเอง คือจติน่ัน
แหละ !

มันวิ่งเขาไปหลบซอนอยูในจิต ตองยอนเขาไปทําลายในจิตเลย มันวิ่งเขาไป
หลบซอนในที่นั้นแลว โจรผูนั้นแหละมันจะยิงหัวเราออกมา เอา! มันเขาไปหลบซอนอยู
ในตึกใดรานใดราคาแพงเทาใดก็ตาม ระเบิดขวางเขาไป มันพังทลายจนหมด โจรก็
ตาย! เอา! อันน้ันมันจะฉิบหายก็ใหฉบิหายไป เรายังมีชีวิตอยูเราทําไดสรางได ขอเรา
อยาตายไปดวยกัน นี่ก็เหมือนกันฟาดฟนมันลงไป! กิเลสอยางละเอียดเขารวมอยูใน
จิต

พิจารณาเปนกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยกัน เพราะกิเลสเหลานี้มันเปนตัว
สมมุติ ฟาดฟนใหมันแหลกแตกกระจายไปจากจิตนั้น เมื่อแหลกกระจายลงไปแลว 
เอา!จิตจะฉิบหายก็ใหรูกัน แตจิตมิไดฉิบหายนี!่ เพราะจิตไมมีปาชา จิตเปน “อมตํ”
โดยธรรมชาติแมยังมีกิเลส

พอกิเลสทั้งมวลสลายไปหมดแลว ทานเรียกวา “พนภัย ราคคฺคินา โทสคฺคินา 
โมหคฺคินา” หมด เมื่อน้ําอมตธรรมสาดลงที่ตรงนั้นเรียบวุธ! กิเลสไมมีอะไรเหลือเลย

สิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ ์ เมื่อจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลว นั่นแหละคือความสุขเต็ม
ที่มีอยูที่ตรงนั้น งานอะไรตองยุติกันที่ตรงนั้น ทานวา “วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ 
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นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ” “เสร็จกิจหรือพรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่จะทําใหยิ่ง
กวานี้อีกไมมี!”

กิจอื่นใดก็ตามที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี! เพราะความรูชอบขอบชิดโดยสมบูรณ
แลว นี่คือที่สุดแหงทุกขมาสุดกันที่ตรงนี้!

ยอดแหงธรรมก็อยูที่ใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” ที่เรา
กลาวถึงนอมระลึกถึงทาน รวมเขาในธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้หมด นึกถึงพระพุทธเจากับ
อันนี้เลยเปนอันเดียวกัน พุทโธ ธัมโม สังโฆ ในหลักธรรมชาติแท ไดแกความบริสุทธิ์
ลวนๆ

ทีนี้เรื่องปญหาวาพระพุทธเจาปรินิพานไปนานแลวเทานั้นปเทานี้เดือน นิพพาน
ในสถานที่นั่นที่นี ่ยอมหมดปญหาโดยประการทั้งปวง เพราะหลักธรรมชาติที่เปนพุทธะ 
ธรรมะ สังฆะ แทอยูที่ใจของตน เปนสมบัติอันลนคาอยูภายในใจอันนี้ฉันใด อันน้ันฉัน
นั้น หมดปญหา!

พระพุทธเจานิพพานไปไหน? รูปรางเฉยๆ สลายไปตามธรรมชาติของรูปขันธ
อันนั้นเชนเดียวกับธาตุขันธทั่วๆไป สถานที่นั่นที่นี่ตามสมมุตินิยม แตธรรมชาติที่
บริสุทธิ์ “พุทโธ” ทั้งดวงนั้นไมไดฉิบหายไมไดตาย ไมมีกาลไมมีสถานที่เขาไปเหยียบย่ํา
ทําลายเลย นั้นแลคือ “พุทธะ” แท นั้นแลที่เราอางถึง “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ”

ธรรมชาตินั้นจะสูญไปไหน ใหเห็นชัดๆ คือใหเห็นภายในจิตใจของตน เอาอันน้ี
เปนหลักฐานพยาน ธรรมชาตินี้เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลว อันนี้แลไดเปนหลักฐาน
พยานอยางเต็มภูมิทีเดียว เมื่ออันนี้ไมสูญอันนี้เปนอยางไร อันนั้นก็เปนฉันนั้น เมื่ออัน
นี้ไมสูญ อันนั้นสูญไดอยางไร เปนธรรมอันเดียวกัน

นั่นแหละบรรดาพระสาวกอรหันตทานเมื่อไดเขาถึงธรรมประเภทนี้แลว อยูที่
ไหนทานก็อยูกับธรรม อยูกับ “พุทธะ ธรรมะ สังฆะ” ไดเฝาพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา 
อกาลิโก หมดความหวั่นไหว เพราะน้ําอมตธรรมปราบไฟราคะตัณหาภายในจิตใจจน
ราบเรียบลงไปเลยไมมีอะไรเหลือ “เตสํ วูปสโม สุโข ความระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้ง
หลายเปนความสุขอยางยิ่ง!”

สังขารธรรมภายในใจ สังขารที่เปนตัว “สมุทัย” นี่แหละระงับดับไปหมดถึงบรม
สุข ก็บรมสุขที่กลาวมาทั้งหมดนี้มีอยูในสถานที่ใด ทั้งฝายเหตุฝายผล ทั้งฝายดีฝายชั่วมี
กับเราทุกทานที่รูๆ อยูเวลาน้ี ธรรมชาติที่รูนี้แลเปนสิ่งที่ควรอยางยิ่งแกธรรมทั้งหลาย
จนถึง “วิสุทธิธรรม” คือความบริสุทธิ์ ไมมีอะไรนอกเหนือไปจากความรูนี้



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๕๘

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๙๔

๔๙๔

ขอใหชําระธรรมชาติความรูนี้ใหพนจากสิ่งกดถวง หรือกดขี่บังคับทั้งหลายออก
ไปโดยลําดับๆ เถิด คําวา “นิพพาน” จะไปถามหาวาอยูที่ไหน เมื่อถึงจิตบริสุทธิ์แลวจะ
หมดปญหาโดยประการทั้งปวง

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร





ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๖๐

มัชฌิมาปฏิปทา

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๙๕

๔๙๕

มัชฌิมาปฏิปทา

ใน “มัชฌิมาปฏิปทา” ทานตรัสไววา “สมฺมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ” คําวา “เห็น
ชอบ” ทั่วๆไปก็มี เห็นชอบในวงจํากัดก็มี และเห็นชอบในธรรมสวนละเอียดยิ่งก็มี

ความเห็นชอบของผูถือพระพุทธศาสนาทั่วๆไปโดยมีวงจํากัด เชน เห็นวาบาปมี
จริง บุญมีจริง นรก สวรรค นิพพาน มีจริง ผูทําดีไดรับผลดี ผูทําชั่วไดรับผลชั่ว เปนตน 
นี่ก็เรียกวา “สมฺมาทิฏฐิ” ข้ันหน่ึง (๑)

ความเห็นในวงจํากัดของนักปฏิบัติผูประกอบการพิจารณา “สติปฏฐาน” หรือ
“อริยสัจสี่” โดยกําหนดกาย เวทนา จิต ธรรม เห็นวาเปน “ไตรลักษณ” คือ อนิจฺจํ ทุกฺข ํ
อนตฺตา ประจําตนทุกอาการดวยปญญา ปลูกศรัทธาความเชื่อลงในสัจธรรม เพราะการ
พิจารณา “ไตรลักษณ” เปนตนเหตุ และถือไตรลักษณที่มีอยูในสภาวธรรมนั้นๆ เปนทาง
เดินของปญญา และพิจารณาในอริยสัจ เห็นทุกขที่เกิดขึ้นจากกายและจากใจทั้งของตน
และของคนอื่นสัตวอื่น วาเปนส่ิงไมควรประมาทนอนใจ พรอมทั้งความเห็นโทษใน 
“สมุทัย” คือแหลงผลิตทุกขใหเกิดขึ้นแกสัตวเสวยผลไมมีประมาณตลอดกาล และ
เตรียมรื้อถอนสมุทัยดวยปญญา เพื่อกาวขึ้นสู “นิโรธ” คือแดนสังหารทุกขโดยสิ้นเชิง นี่
เรียกวา “สมฺมาทิฏฐิ” ข้ันหน่ึง (๒)

 “สมฺมาทิฏฐิ” ความเห็นชอบในธรรมสวนละเอียดนั้น ไดแกความเห็นชอบใน
ทุกขวาเปนของจริงอยางหนึ่ง ความเห็นชอบใน “สมุทัย” วาเปนของจริงอยางหนึ่ง 
ความเห็นชอบใน “นิโรธ” วาเปนของจริงอยางหนึ่ง และความเห็นชอบใน “มรรค” คือ
ศีล สมาธิ ปญญา วาเปนของจริงอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความเห็นชอบโดยปราศจากการ
ตําหนิติชมในอริยสัจและสภาวธรรมทั่วๆ ไป จัดเปน “สมฺมาทิฏฐิ” ขั้นหนึ่ง (๓)

สมฺมาทิฏฐิ มีหลายขั้น ตามภูมิของผูปฏิบัติในธรรมขั้นนั้นๆ ถา สมฺมาทิฏฐิ มี
เพียงขั้นเดียว ปญญาจะมีหลายขั้นไปไมได เพราะกิเลสความเศราหมองมีหลายขั้น 
ปญญาจึงตองมีหลายขั้น เพราะเหตุนี้เอง สมฺมาทิฏฐิ จึงมีหลายขั้นตามที่อธิบายผานมา
แลว

ในปฏิปทาขอสองตรัสวา “สมฺมาสงฺกปฺโป” ความดําริชอบ มี ๓ ประการ คือ
 (๑) ดําริในการไมเบียดเบียน หนึ่ง
 (๒) ดําริในการไมพยาบาทปองราย หนึ่ง 
 (๓) ดําริเพื่อออกจากเครื่องผูกพัน หนึ่ง

ธรรมชุดเตรียมพร้อม ณ วัดป่าบ้านตาด

สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙
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มัชฌิมาปฏิปทา
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มัชฌิมาปฏิปทา
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จริง บุญมีจริง นรก สวรรค นิพพาน มีจริง ผูทําดีไดรับผลดี ผูทําชั่วไดรับผลชั่ว เปนตน 
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“อริยสัจสี่” โดยกําหนดกาย เวทนา จิต ธรรม เห็นวาเปน “ไตรลักษณ” คือ อนิจฺจํ ทุกฺข ํ
อนตฺตา ประจําตนทุกอาการดวยปญญา ปลูกศรัทธาความเชื่อลงในสัจธรรม เพราะการ
พิจารณา “ไตรลักษณ” เปนตนเหตุ และถือไตรลักษณที่มีอยูในสภาวธรรมนั้นๆ เปนทาง
เดินของปญญา และพิจารณาในอริยสัจ เห็นทุกขที่เกิดขึ้นจากกายและจากใจทั้งของตน
และของคนอื่นสัตวอื่น วาเปนส่ิงไมควรประมาทนอนใจ พรอมทั้งความเห็นโทษใน 
“สมุทัย” คือแหลงผลิตทุกขใหเกิดขึ้นแกสัตวเสวยผลไมมีประมาณตลอดกาล และ
เตรียมรื้อถอนสมุทัยดวยปญญา เพื่อกาวขึ้นสู “นิโรธ” คือแดนสังหารทุกขโดยสิ้นเชิง นี่
เรียกวา “สมฺมาทิฏฐิ” ข้ันหน่ึง (๒)
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ความเห็นชอบใน “นิโรธ” วาเปนของจริงอยางหนึ่ง และความเห็นชอบใน “มรรค” คือ
ศีล สมาธิ ปญญา วาเปนของจริงอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความเห็นชอบโดยปราศจากการ
ตําหนิติชมในอริยสัจและสภาวธรรมทั่วๆ ไป จัดเปน “สมฺมาทิฏฐิ” ขั้นหนึ่ง (๓)

สมฺมาทิฏฐิ มีหลายขั้น ตามภูมิของผูปฏิบัติในธรรมขั้นนั้นๆ ถา สมฺมาทิฏฐิ มี
เพียงขั้นเดียว ปญญาจะมีหลายขั้นไปไมได เพราะกิเลสความเศราหมองมีหลายขั้น 
ปญญาจึงตองมีหลายขั้น เพราะเหตุนี้เอง สมฺมาทิฏฐิ จึงมีหลายขั้นตามที่อธิบายผานมา
แลว

ในปฏิปทาขอสองตรัสวา “สมฺมาสงฺกปฺโป” ความดําริชอบ มี ๓ ประการ คือ
 (๑) ดําริในการไมเบียดเบียน หนึ่ง
 (๒) ดําริในการไมพยาบาทปองราย หนึ่ง 
 (๓) ดําริเพื่อออกจากเครื่องผูกพัน หนึ่ง

ธรรมชุดเตรียมพร้อม ณ วัดป่าบ้านตาด

สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ภาค ๓ “ธรรมชุดเตรียมพร้อม’’
๕๖๑

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๔๙๖

๔๙๖

ดําริในทางไมเบียดเบียนนั้น คือไมคิดเบียดเบียนคนและสัตว ไมคิดเบียดเบียน
ตนเองดวย ไมคิดใหเขาไดรับความทรมานลําบากเพราะความคิดของเราเปนตนเหต ุ
และคิดหาเรื่องลําบากฉิบหายใสตนเอง ไมคิดดําริจะกินยาเสพยติดมี สุรา ฝน และ
เฮโรอีน เปนตน

ดําริในความไมพยาบาท คือไมคิดปองรายหมายฆาใครๆ ทั้งสัตวทั้งมนุษย ไม
คิดเพื่อความชอกช้ําและฉิบหายแกใคร ไมคิดใหเขาไดรับความเจ็บปวดบอบช้ําหรือลม
ตายลงไปเพราะความคิดของเราเปนตนเหต ุ และไมคิดปองรายหมายฆาตัวเอง เชนคิด
ฆาตัวเองดวยวิธีตางๆ ดังปรากฏในหนาหนังสือพิมพเสมอ

นี่คือผลจากความคิดผิด ตัวเองเคยมีคุณแกตัวและเปนสมบัติอันลนคาแกตัว
เอง เพราะความคิดผิดจึงปรากฏวาตัวกลับเปนขาศึกแกตัวเอง เรื่องเชนนี้เคยมีบอยๆ 
ซึ่งมิใชเรื่องของมนุษยผูฉลาดจะทํากันละ ทั้งนี้พึงทราบวาเปนผลเกิดจาก “ความดําริ
ผิดทาง” ผูรักษาตัวและสงวนตัวแท เพียงแตจิตคิดเรื่องไมสบายขึ้นภายในใจเทานั้น ก็
รีบระงับดับความคิดผิดนั้นทันทีดวย “เนกขัมมอุบาย” ไหนจะยอมปลอยความคิดที่ผิด 
ใหรุนแรงขึ้นถึงกับฆาตัวตาย เปนตัวอยางแหงความรักตัวที่ไหนม!ี นอกจากความเปน
เพชฌฆาตสังหารเทานั้น

ความดําริเพื่อออกจากเครื่องผูกมัดนี่ ถาเปนความดําริทั่วๆ ไป ตนคิดอานการ
งานเพื่อปลดเปลื้องตนออกจากความยากจนขนแคน เพื่อความสมบูรณพูนผลในสมบัติ
ไมอดอยากขาดแคลน ก็จัดเขาใน “เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป อยางอนุโลม” ของโลกประการ
หนึ่ง

ผูดําริใหทาน รักษาศีล ภาวนา คิดสรางถนนหนทาง กอพระเจดีย  ทะนุบํารุง
ปูชนียสถานที่ชํารุดทรุดโทรม สรางกุฏิ วิหาร ศาลา เรือนโรงตางๆ โดยมุงกุศลเพื่อยก
ตนใหพนจากกองทุกข ก็จัดเปน “เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป” ประการหนึ่ง

ผูดําริเห็นภัยในความ เกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเปนไปในสัตวและสังขารทั่วๆ ไปทั้ง
เราท้ังเขาไมมีเวลาวางเวน เห็นเปนโอกาสอันวางสําหรับเพศนักบวชจะบําเพ็ญศีล 
สมาธิ ปญญา ใหเปนไปตามความหวัง ดําริจะบวชเปนช ีปะขาว เปนพระเปนเณร นี่ก็
จัดวาเปน ”เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป” ประการหนึ่ง

นักปฏิบัติมีความดําริพิจารณาอารมณแหงกรรมฐานของตน เพื่อความปลด
เปลื้องจิตออกจากนิวรณธรรมทั้งหลายโดยอุบายตางๆ จากความดําริคิดคนไมมีเวลา
หยุดยั้ง เพื่อเปลื้องกิเลสทุกประเภทดวย “สัมมาสังกัปปะ” เปนขั้นๆ จนกลายเปน “สมฺ
มาสงฺกปฺโป อัตโนมัติ” กําจัดกิเลสเปนขั้นๆดวยความดําริคิดคนตลอดเวลา จนกิเลสทุก



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๖๒

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๙๗

๔๙๗

ประเภทหมดสิ้นไปเพราะความดํารินั้น นี่ก็จัดเปน “สมฺมาสงฺกปฺโป” ประการสุดทาย
แหงการอธิบายปฏิปทา ขอ ๒

ปฏิปทาขอที่ ๓ ตรัสไววา “สมฺมาวาจา” กลาววาจาชอบ ที่กลาวชอบทั่วๆ ไปก็มี 
ที่กลาวชอบยิ่งในวงแหงธรรมโดยเฉพาะก็มี กลาวชอบตามสุภาษิต ไมเปนพิษเปนภัย
แกผูฟง กลาวมีเหตุผลนาฟง จับใจ ไพเราะเสนาะโสต กลาวสุภาพออนโยน กลาวถอม
ตนเจียมตัว กลาวขอบบุญขอบคุณตอผูมีคุณทุกชั้น เหลานี้จัดเปน สมฺมาวาจา ประการ
หนึ่ง
 “สมฺมาวาจา ที่ชอบยิ่ง” ในวงแหงธรรมโดยจําเพาะนั้น คือกลาวใน “สัลเลข
ธรรม”เครื่องขัดเกลากิเลสโดยถายเดียว ไดแก กลาวเรื่องความมักนอยในปจจัยสี่
เครื่องอาศัยของพระ กลาวเรื่องความสันโดษ ยินดีตามมีตามไดแหงปจจัยที่เกิดขึ้นโดย
ชอบธรรมกลาวเรื่อง “อสังสัคคณิกา” ความไมคลุกคลีมั่วสุมกับใครๆทั้งนั้น, “วิเวกก
ตา” กลาวเรื่องความสงัดวิเวกทางกายและทางใจ “วิริยารัมภา” กลาวเรื่องการประกอบ
ความเพียร  กลาวเรื่องการรักษาศีลใหบริสุทธิ์  กลาวเรื่องทําสมาธิใหเกิด  กลาวเรื่อง
การอบรมปญญาใหเฉลียวฉลาด กลาวเร่ือง “วิมุตติ” คือความหลุดพน และกลาวเรื่อง 
“วิมุตติญาณทัสสนะ” ความรูเห็นอันแจงชัดในความหลุดพน นี่จัดเปน “สมฺมาวาจา 
สวนละเอียด”

การกลาวนั้นไมใชกลาวเฉยๆ กลาวรําพันกลาวรําพึง กลาวดวยความสนใจและ
ความพออกพอใจ ใครตอการปฏิบัติตอ “สัลเลขธรรม” จริงๆ

ในปฏิปทาขอ ๔ ตรัสไววา “สมฺมากมฺมนฺโต” การงานชอบ การงานชอบทั่วๆ ไป
ประเภทหนึ่ง การงานชอบในธรรมประการหน่ึง

การงานที่ทําโดยชอบธรรมไมผิดกฎหมายบานเมือง เชน ทํานา ทําสวน การซื้อ
ขายแลกเปลี่ยน เหลานี้จัดเปนการงานชอบ

การปลูกสรางวัดวาอาราม และการใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา ก็จัด
เปนการงานชอบแตละอยางๆ เปน สมฺมากมฺมนฺโต ประการหนึ่ง การเดินจงกรม นั่ง
สมาธิก็จัดเปนการงานชอบ ความเคลื่อนไหวทางกาย วาจา ใจ ทุกอาการ พึงทราบวา
เปน “กรรม” คือการกระทํา การทําดวยกาย พูดดวยวาจา และคิดดวยใจ เรียกวา “เปน
กรรม” คือ การกระทํา ทําถูก พูดถูก คิดถูก เรียกวา “สัมมากัมมันตะ” การงานชอบ

คําวา “การงานชอบ” มีความหมายกวางขวางมาก แลวแตทานผูฟงจะนอมไปใช
ในทางใด เพราะโลกกับธรรมเปนคูเคียงกันมา เหมือนแขนซายแขนขวาของคนคน
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เดียว จะแยกโลกกับธรรมจากกันไปไมได และโลกก็มีงานทํา ธรรมก็มีงานทําดวยกัน 
ทั้งนี้เนื่องจากภาวะของคนและการประกอบไมเหมือนกัน การงานจะใหถูกรอยพิมพอัน
เดียวกันยอมเปนไปไมได

ฉะนั้นผูอยูในฆราวาสก็ขอใหประกอบการงานถูกกับภาวะของตน ผูที่อยูใน
ธรรมคือนักบวช เปนตน ก็ขอใหประกอบการงานถูกกับภาวะของตน อยาใหการงาน
และความเห็นกาวกายและไขวเขวกัน ก็จัดวาตางคนตาง “สัมมากัมมันตะ” การงานชอบ
ดวยกัน โลกและธรรมก็นับวันเจริญรุงเรืองขึ้นโดยลําดับ เพราะตางทานตางชวยกันพยุง

ปฏิปทาขอ ๕ ตรัสวา “สมฺมาอาชีโว” การแสวงหาเพื่อเลี้ยงชีพดวยการรับ
ประทานตามธรรมดาของมนุษยและสัตวทั่วๆ ไป ประการหนึ่ง การหลอเลี้ยงจิตใจดวย
อารมณจากเครื่องสัมผัสประการหนึ่ง การแสวงหาอาชีพโดยชอบธรรม ปราศจากการ
ปลนสะดมฉกลักของใครๆ มาเลี้ยงชีพ หามาไดอยางไรก็บริโภคเทาที่มีพอเลี้ยงอัต
ภาพไปวันหนึ่งๆ หรือจะมีมากดวยความชอบธรรม ก็จัดวาเปน “สมฺมาอาชีโว”

ประการหนึ่ง
ใจไดรับความสัมผัสจากสิ่งภายนอก คือรูป หญิง ชาย เสียง กลิ่น รส ความ

สัมผัสของหญิงชาย และสิ่งของที่ถูกกับจริตชอบ เกิดเปนอารมณเขาไปหลอเลี้ยงจิตใจ
ใหมีความแชมชื่นเบิกบาน หายความโศกเศราเหงาหงอย มีแตความรื่นเริงบันเทิงใจ 
กลายเปนยาอายุวัฒนะขึ้นมา แตถาแสวงผิดทางก็กลายเปนยาพิษเครื่องสังหารใจ นี่ก็
ควรจัดวาเปน “สมฺมาอาชีโว” ตามโลกนิยม แตไมใช “สมฺมาอาชีโว” ของธรรมนิยม
เพราะมิใชอารมณเครื่องถอดถอนกิเลสออกจากใจ สําหรับโลก ผูมี “มตฺตฺุตา” รูจัก
ประมาณและขอบเขตที่ควรหรือไมควร ก็พอเปน “สมฺมาอาชีโว” ไปตามภูมิ สําหรับนัก
บวชไมควรเกี่ยวของอาหารใจประเภทรูปเสียง เปนตน นอกจากพิจารณาตรงขามเทา
นั้นจึงจัดเปนสามีจิกรรม

สวนนักบวชพึงปฏิบัติ คือการบํารุงจิตใจดวยธรรม ไมนําโลกซึ่งเปนยาพิษเขา
มารังควานใจ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส 
ธรรมารมณ ใหพึงพิจารณาเปนธรรมเสมอไป อยาใหเกิดความยินดียินราย จะกลาย
เปนความขัดเคืองขึ้นมาภายในใจ ซึ่งขัดตอ “สัมมาอาชีวธรรม” อันเปนธรรมเครื่อง
ถอดถอนกิเลส

การพิจารณาเปนธรรม จะนําอาหารคือโอชารสแหงธรรม เขามาหลอเลี้ยงหัว
ใจ ใหมีความชื่นบานดวยธรรมภายในใจ ใหมีความชุมชื่นดวยความสงบแหงใจ ใหมี
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ความชุมชื่นดวยความเฉลียวฉลาดแหงปญญา ไมแสวงหาอารมณอันเปนพิษเขามา
สังหารใจของตน พยายามนําธรรมเขามาหลอเลี้ยงเสมอ เรียกวา “สมฺมาอาชีโว” ที่ชอบ
ธรรม

อายตนะภายในมี ตา หู เปนตน กระทบกับอายตนะภายนอก มี รูป เสียง
เปนตน ทุกขณะที่สัมผัสจงพิจารณาเปนธรรม คือความรูเทา และปลดเปลื้องดวย
อุบายเสมอไป อยาพิจารณาใหเปนเรื่องของโลกแบบจับไฟเผาตัว จะกลายเปนความ
รอนขึ้นที่ใจ ซึ่งมิใชทางของ “สัมมาอาชีวะ” ของผูบํารุงใจดวยธรรม

ควรพยายามกลั่นกรองอารมณที่เปนธรรม เขาไปหลอเลี้ยงจิตใจอยูตลอด
เวลา อาหารคือโอชารสแหงธรรม จะหลอเลี้ยงและรักษาใจใหปลอดภัยเปนลําดับ ที่
อธิบายมานี้จัดเปน “สัมมาอาชีวะ” ประการหนึ่ง

ปฏิปทาขอ ๖ ตรัสไววา “สมฺมาวายาโม” ความเพียรชอบ ทานวาเพียรในท่ีส่ี
สถานคือ
 (๑) เพียรระวังอยาใหบาปเกิดขึน้ในสันดาน หนึ่ง
 (๒) เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไป หนึ่ง
 (๓) เพียรยังกุศลใหเกิดขึ้น หนึ่ง และ
 (๔) เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวอยาใหเสื่อมสูญไป หนึ่ง
   “โอปนยิโก” นอมเขาในหลักธรรมที่ตนกําลังปฏิบัติไดทุกขั้น แตท่ีน่ีจะนอมเขา
ในหลัก “สมาธิกับปญญา” ตามโอกาสอันควร
 (๑) พยายามระวังรักษาจิตที่เคยฟุงซานไปตามกระแสแหงตัณหา เพราะความโง
เขลาฉุดลากไป หนึ่ง
 (๒) ศีล สมาธิ ปญญา เปนธรรมแกกิเลสทุกประเภท จงพยายามอบรมใหเกิด
ขึ้นกับใจของตน ถาตองการไปนิพพานดับไฟกังวลใหสิ้นซาก! หนึ่ง
 (๓) ศีล สมาธิ ปญญา ทุกๆ ขั้น ถาไดปรากฏขึ้นกับตนแลว อยายอมใหหลุดมือ
ไปดวยความประมาท จงพยายามบํารุง ศีล สมาธิ ปญญา ทุกๆ ขั้นที่เกิดขึ้นแลวให
เจริญเต็มที่ จนสามารถแปรรูปเปน “มรรคญาณ” ประหารกิเลสสมุทัยใหสิ้นซากไป 
แดนแหง “วิมุตติพระนิพพาน” ที่เคยเห็นวาเปน ธรรมเหลือวิสัย จะกลายเปนธรรม
ประดับใจทันทีที่กิเลสสิ้นซากลงไป หนึ่ง

ในปฏิปทาขอ ๗ ตรัสวา “สมฺมาสติ” ไดแกการตั้งสติระลึกตามประโยคของ
ความเพียรของตน ตนกําหนดธรรมบทใดเปนอารมณของใจ เชน “พุทโธ” หรือ อานา
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ปานสต ิ เปนตน ก็ใหมีสติระลึกธรรมบทนั้นๆ หรือตั้งสติกําหนดใน “สติปฏฐานสี่” คือ 
กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งกําหนดเพื่อสมาธิ ทั้งการพิจารณาทางปญญา ใหมีสติความ
ระลึกในประโยคความเพียรของตนทุกๆ ประโยค จัดเปน สมฺมาสต ิที่ชอบ ขอหนึ่ง

ปฏิปทาขอ ๘ ตรัสไววา “สมฺมาสมาธิ” คือ สมาธิที่ชอบ ไดแก สมาธิที่สัมปยุต
ดวยสติปญญา ไมใชสมาธิแบบหัวตอ และไมใชสมาธิที่ติดแนนทั้งวันทั้งคืนไมยอม
พิจารณาทางดานปญญาเลย โดยเห็นวาสมาธิเปนธรรมประเสริฐพอตัว จนเกิดความ
ตําหนิติโทษปญญาหาวาเปนของเก และกวนจิตใจที่เปนอยูดวยความสงบเย็นไปเสีย 
สมาธิประเภทนี้เรียกวา “มิจฉาสมาธ”ิ ไมจัดวาเปนสมาธิที่จะทําใหบุคคลพนจากทุกข
โดยชอบธรรม

สวนสมาธิที่เปนไปเพื่อความพนทุกขนั้น ตองกําหนดลงไปในหลักธรรม หรือ
บทธรรมตามจริตชอบ ดวยความมีสติกํากับรักษา จนจิตรวมลงเปนสมาธิได จะเปน
สมาธิประเภทใดก็ตาม เมื่อรูสึกจิตของตนสงบ หรือหยุดจากการคิดปรุงตางๆ รวม
อยูเปนเอกเทศอันหนึ่ง จากสิ่งแวดลอมทั้งหลาย จนกวาจะถอนขึ้นมา จัดเปนสมาธิที่
ชอบ และไมเหมือนสมาธิซึ่งรวมลงไปแลวไมทราบกลางวันกลางคืน เปนตายไมทราบ
ทั้งนั้นเหมือนคนตายแลว พอถอนขึ้นมาจึงจะรูยอนหลังวาจิตรวมหรือจิตไปอยูที่ไหน
ไมทราบ นี่เรียกวา “สมาธิหัวตอ” เพราะรวมลงแลวเหมือนหัวตอ ไมมีความรูสึก สมาธิ
ประเภทนี้จงพยายามละเวน แมเกิดขึ้นแลวรีบดัดแปลงเสียใหม สมาธิที่กลาวนี้เคย
มีในวงนักปฏิบัติดวยกันอยูเสมอ

วิธีแกไข คือหักหามอยาใหรวมลงตามที่เคยเปนมา จะเคยตัวตลอดกาล จง
บังคับใหทองเที่ยวในสกลกาย โดยมีสติบังคับเขมแข็ง บังคับใหทองเที่ยวกลับไปกลับ
มา และขึ้นลงเบื้องบนเบื้องลาง จนควรแกปญญาและมรรคผลตอไป

สวน สัมมาสมาธิ เมื่อจิตรวมลงไปแลว มีสติรูประจําอยูในองคสมาธินั้น เมื่อ
ถอนขึ้นมาแลว ควรจะพิจารณาทางปญญาในสภาวธรรมสวนตางๆที่มีอยูในกายในจิต 
ก็พิจารณาในโอกาสอันควร สมาธิกับปญญาใหเปนธรรมเกี่ยวเนื่องกันเสมอไป อยา
ปลอยใหสมาธิเดินเหินไปแบบไมมองหนามองหลัง โดยไมคํานึงถึงเรื่องอะไรทั้งนั้น

สรุปความแลว สติ สมาธิ ปญญา ทั้งสามนี้ เปนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน โดยจะแยก
จากกันใหเดินแตอยางใดอยางหนึ่งไมได สมาธิกับปญญาตองผลัดเปลี่ยนกันเดิน 
โดยมีสติเปนเครื่องตามรักษา ทั้งสมาธิและปญญา



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๖๖

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๕๐๑

๕๐๑

นี่แลปฏิปทาทั้ง ๘ ที่ไดอธิบายมาโดยอิงหลักธรรมบาง โดยอัตโนมัติบาง ตั้งแต
“สมฺมาทิฏฐิ จนถึง สมฺมาสมาธิ” ถึงทราบวาเปนธรรมหลายชั้น แลวแตทานผูฟงจะนํา
ไปปฏิบัติตามภูมิแหงธรรมและความสามารถของตน

ในปฏิปทาทั้ง ๘ ประการนี้ ไมเลือกวานักบวชหรือฆราวาส ใครสนใจปฏิบัติให
บริบูรณได ผล คือ “วิมุตติ” และ “วิมุตติญาณทัสสนะ” เปนสมบัติอันล้ําคาของผูนั้น 
เพราะ ศีล สมาธิ ปญญา รวมอยูในมรรคนี้ และเปนเหมือน “กุญแจ” ไข “วิมุตติ” ทั้ง
สองใหประจักษกับใจอยางเปดเผย

อนึ่งทานนักปฏิบัติอยาเขาใจวา “วิมุตติ” กับ “วิมุตติญาณทัสสนะ” ทั้งสองนี้แยก
กันไปอยูในที่ตางแดน หรือแยกกันทําหนาที่คนละขณะ ที่ถูกไมใชอยางนั้น!

เราตัดไมใหขาดดวยขวาน ขณะไมขาดจากกัน ตาก็มองเห็น ใจก็รูวาไมทอนนี้
ขาดแลวดวยขวาน เห็นดวยตากับรูดวยใจ! เกิดขึ้นในขณะเดียวกันฉันใด

วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะ ก็ทําหนาที่รูเห็นกิเลสขาดออกจากใจ ดวยศีล
สมาธิ ปญญา ในขณะเดียวกันนั้นแล

จากนั้นแลวก็ไมมีปญหาอะไรใหยุงยากอีกตอไป เพราะปญหายุงยากก็คือ
ปญหากิเลสกับใจเทาน้ัน ที่ใหญยิ่งในไตรภพ

เมื่อปลอยใจจากสิ่งทั้งปวงอันเปนปญหาใหญที่สุดแลว กิเลสซึ่งเปนสิ่งอาศัยอยู
ในใจก็หลุดลอยไปเอง ศีล สมาธิ ปญญา และ วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ก็ปลอยวางไว 
ตามความจริง เรียกวาตางฝายตางจริง แลวก็หมดคดีคูความลงเพียงเทานี้

วันนี้ไดอธิบายธรรมใหแกนักปฏิบัติทั้งหลายฟง โดยยกสมเด็จพระผูมีพระภาค
และพระสาวกทั้งหลายมาเปนแนวทาง จะไดตั้งเข็มทิศ คือขอปฏิบัติของตน ของตนให
เปนไปตามพระองคทานโดยไมลดละ

เมื่อ ศีล สมาธิ ปญญา เปนธรรมที่ทานทั้งหลายบําเพ็ญไดบริบูรณแลว วิมุตติ
และวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนองคพระนิพพาน ก็จะเปนของทานทั้งหลายอยางไมมี
ปญหา เพราะเหตุฉะนั ้ธรรมทั้งหมดที่ไดกลาวในวันนี้ ทานผูฟงทุกๆ ทาน ยอมจะเขา
ใจวามีอยูในกายในใจของเราทุกทาน ขอใหนอมธรรมเหลานี้เขามาเปนสมบัติของตน
ทั้งการดําเนินเหต ุ ทั้งผลที่ปรากฏขึ้นจากเหตุอันดี คือวิมุตติพระนิพพาน จะเปนของ
ทานทั้งหลายในวันนี้วันหนา โดยนัยที่ไดแสดงมา

ขอยุติดวยเวลาเพียงเทานี้ เอวังก็มีดวยประการฉะนี ้ฯ





ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๖๘

คืนอำาลา

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๕๐๒

๕๐๒

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

คืนอําลา

การที่อยากใหคนดีไมมีใครที่จะเกินพระพุทธเจาไปได พระโอวาทที่ประทานไว
แกโลกก็เพื่อใหโลกเปนคนดีกันทั้งนั้น เปนคนดีมีความสุข ไมตองการใหโลกเกิดความ
เดือดรอนเสียหายอันเกิดจากความชั่วของการกระทํา เพราะความไมรูเรื่องวิธีปฏิบัติตัว
เองน้ันเลย

เพราะฉะนั้นการที่จะสรางพระบารมีใหถึงความเปนพระพุทธเจา ผูมีพระเมตตา
อันเปยมตอสัตวโลกนั้น จึงเปนการลําบาก ผิดกับบารมีทั้งหลายอยูมาก ความสามารถ
กับพระเมตตามีกําลังไปพรอมๆ กัน ถาตางคนตางไดยินไดฟงพระโอวาทของพระพุทธ
เจาในที่เฉพาะพระพักตรก็ตาม ไดฟงตามตํารับตําราก็ตาม มีความเชื่อตามหลักความ
จริงที่ประทานไวนั้น ตางคนตางพยายามปรับปรุงแกไขตนเองใหเปนคนด ี นับเปน
จํานวนวาคนนี้ก็เปนคนด ีคือคนที่หนึ่งก็เปนคนดี คนที่สองก็เปนคนดี ในครอบครัวมีก่ี
คน ไดรับการอบรมสั่งสอนเพื่อความเปนคนดีดวยกัน ครอบครัวนั้นก็เปนคนด ีในบาน
นั้นก็เปนคนดี เมืองนี้ก็เปนคนดี เมืองนั้นก็เปนคนดี ประเทศนี้ประเทศนั้นก็เปนคนดี
ดวยกันแลว เรื่องความสงบสุขของบานเมืองเราไมตองถามถึงก็ได ตองไดจากความดี
ของผูทําดีทั้งหลายแนนอน

ความทุกขรอนตางๆ ที่เกิดขึ้นมานั้น เกิดข้ึนเพราะความไมดีตางหาก คนไมดีมี
จํานวนมากนอยเพียงใด ก็เหมือนมีเสี้ยนหนามจํานวนมากนอยเพียงนั้น ยิ่งมีมากเทา
ไรโลกนี้ก็เปน “โลกันตนรก” ได ซึ่งมืดทั้งกลางวันกลางคืน มีความรุมรอนอยูตลอด
เวลาโดยไมตองไปถามหานรกขุมไหนลูกไหน เพราะสรางอยูที่หัวใจของคน แลวก็
ระบาดสาดกระจายออกไปทุกแหงทุกหน เลยกลายเปนไฟไปดวยกันเสียสิ้น น้ีเพราะ
ความผิดทั้งนั้นไมใชเพราะความถูกตองดีงาม

ถาหากเปนไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแลว เรื่องเหลานี้จะไมมีผู
พิพากษาศาลอุทธรณ ศาลฎีกาอะไรยอมไมม ีเพราะไมมีเร่ืองจะให ตางคนตางมีเจตนา
มุงหวังตอความเปนคนดี พยายามฟงเหตุฟงผลเพื่อความเปนคนดีดวยกัน การพูดกัน
ก็รูเรื่อง ไมวาเด็ก ผูใหญ หญิง ชาย นักบวช ฆราวาส พูดกันรูเรื่องทั้งนั้น

ความพูดกันรูเรื่องก็คือ รูเรื่องเหตุผลดีชั่วภายในใจอยางซาบซึ้ง ทั้งมีความมุง
หวังอยากรูเหตุผล ความสัตยความจริง ความดีงามอยูแลว ฟงกันยอมเขาใจไดงายและ
ปฏิบัติกันไดอยางสม่ําเสมอ ไมมีที่แจงที่ลับเทานั้น ที่โลกไมไดเปนไปตามใจหวัง! ไป

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙



ภาค ๓ “ธรรมชุดเตรียมพร้อม’’
๕๖๙

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๕๐๓

๕๐๓

อยูในสถานที่ใด บนแตความทุกขความรอน ระส่ําระสายวุนวายไปหมดทั้งแผนดิน 
ทั้งๆ ที่ตางคนตางเรียน ตางคนตางหาความรู ความรูนั้นก็ไมเกิดประโยชนอะไรนอก
จากเอามาเผาตัวเทานั้น เพราะความรูประเภทนั้นๆ ไมมีธรรมเขาเคลือบแฝง ไมมี
ธรรมเขาอุดหนุน ไมมีธรรมเขาเปน “เบรก” เปน “คันเรง” เปนพวงมาลัย จึงเปนไป
ตามยถากรรมไมมีขอบเขต

เมื่อพิจารณาอยางนี้ ยอมจะเห็นคุณคาแหงธรรมของพระพุทธเจาวามีมากมาย
เพียงไร เพียงแตเราพยายามทําตัวใหเปนคนด ี แมไมสามารถแนะนําสั่งสอนผูใดให
เปนคนดีไดก็ตาม ลําพังประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนคนดี อยูในสถานที่ใด อิริยาบถใด 
เราก็เย็น ความเย็นความผาสุกสบายเกิดขึ้นจากความถูกตองแหงการกระทําของตนเอง 
ความเย็นจึงปรากฏขึ้นกับบุคคลนั้น

คําวา “ความถูกตอง” “ความรมเย็น” นั้นมีเปนขั้นๆ ขั้นทั่วๆ ไปก็มีไดทุกคนถา
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหมี ไมมองขามตนไปเสีย โลกนี้ก็เปนโลกผาสุกรมเย็น นาอยูนา
อาศัย นารื่นเริงบันเทิง

ยิ่งไปกวานั้น ผูจะปฏิบัติใหไดความสุขความเจริญภายในจิตใจกวาภาคทั่วๆ ไป 
ก็พยายามบําเพ็ญตนใหเขมงวดกวดขัน หรือขยับตัวเขาไปตามลําดับแหงความมุงหวัง 
ความสุขอันละเอียดสุขุมก็จะปรากฏขึ้นมา

เฉพาะอยางยิ่งผูสนใจทางจิตตภาวนา ถาถือวาเปนแนวรบ เปนการกาวเขาสู
สงคราม ก็เรียกวาเปนแนวหนาทีเดียว จําพวกนี้จําพวกแนวหนา ถามุงหวังขนาดนั้น
แลวเจาตัวจะทําออนแอไมได ทุกสิ่งทุกอยางตองมีความเขมงวดกวดขันตนเองอยูเสมอ 
สุดทายก็คอยกลายเปนผูมีสติอยูตลอดเวลาได ไมงั้นก็ไมจัดวาเปนผูเขมแข็งเพื่อชัย
ชนะในสงคราม ความเขมแข็งตองขึ้นอยูกับความเพียรและสติปญญา สังเกตความ
เคลื่อนไหวไปมาของตนวาจะเปนไปในทางถูกหรือผิด ซึ่งเปนสวนละเอียดไปโดยลําดับ
วา ตองอาศัยสติปญญาเปนเครื่องระงับ ระวังรักษาอยางเขมงวดกวดขันอยูตลอดเวลา

กระแสของจิตหรือความคิดปรุงตางๆ ก็ไมไปเที่ยวกวานเอาอารมณที่เปนพิษ
เปนภัยเขามาเผาลนตนใหไดรับความเดือดรอน จิตเมื่อไดรับความบํารุงรักษาโดยถูก
ทาง ยิ่งจะมีความสงบผองใสและผาสุกรมเย็นไปโดยลําดับ ไมอับเฉาเมามัวดังที่เคย
เปนมา

ฉะนั้นบรรดาลูกศิษยทั้งหลายไดมาอบรมในสถานที่นี้ ก็เปนเวลานานพอสมควร 
จึงกรุณานําเอาธรรมของพระพุทธเจานอมเขามาสถิตไวที่จิตใจของตนเถิด อยาไดคิดวา
“เราจากครูจากอาจารยไป เราจากวัดวาอาวาสไป” นั่นเปนเพียงกิริยาเทานั้น สิ่งสําคัญ
ควรคิดถึงขอธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไววา “ผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ผูนั้น



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๗๐

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๕๐๔

๕๐๔

ไดชื่อวาบูชาเราตถาคต“ไดแก ประพฤติปฏิบัติตัวเราดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร 
อยูในสถานที่ใดอิริยาบถใดมีความเขมงวดกวดขัน มีความประพฤติปฏิบัติอยูภายในจิต
ใจ อยูดวยความระมัดระวังตัวเชนนี้ชื่อวา “เปนผูปฏิบัติสมควรแกธรรมและบูชา
ตถาคต” คือพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา

บทที่สอง “ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต” เห็นธรรมนี้เห็นอยางไร ? รู
ธรรมนี้รูอยางไร? ก็ดังที่เราปฏิบัติอยูนี้แหละ ทางจิตตภาวนาเปนสําคัญ นี่คือการ
ปฏิบัติธรรม การเห็นธรรมก็จะเห็นอะไร ถาไมเห็นสิ่งที่กีดขวางอยูภายในตนเองเวลานี ้
ซึ่งเราถือวามันเปนขาศึกตอเรา ไดแก “สัจธรรม สองบทเบื้องตน คือทุกขหนึ่ง สมุทัย
หนึ่ง”

เราพิจารณาสิ่งเหลานี้ใหเขาใจตามความจริงของมันที่มีอยูกับทุกคน ทุกตัวสัตว
ไมมีเวน เวนแตพระอรหันตเทานั้นที่สมุทัยไมเขาไปแทรกทานได นอกนั้นตองมีไมมาก
ก็นอย ที่ทานเรียกวา “สัจธรรม”

พิจารณาใหเห็นความจริงของสิ่งเหลานี้แลวก็ชื่อวา “เห็นธรรม” ละไดถอนได 
เกิดเปนผลความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาจากการละการถอน การปลอยวางสิ่งทั้งหลายเหลา
นี้ได เรียกวา “เห็นธรรม” คือเห็นเปนขั้นๆ เห็นเปนระยะๆ จนกระทั่งเห็นองคตถาคต
โดยสมบูรณ

ถาเราจะพูดเปนขั้นเปนภูมิก็เชน
 (๑) ผูปฏิบัติไดสําเร็จ พระโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล ชื่อวาไดเห็นพระ
พุทธเจาขั้นหนึ่ง ดวยใจที่หยั่งลงสูกระแสธรรม เรียกวาเริ่มเห็นพระพุทธเจาแลว ถาเปน
ทุงนาก็เริ่มเห็นทานอยูทางโนน เราอยูทางนี้
 (๒) สกิทาคา ก็เห็นพระพุทธเจาใกลเขาไป
 (๓) อนาคา ใกลเขาไปอีกโดยลําดับ
 (๔) ถึงอรหัตผลแลว ชื่อวาเห็นพระพุทธเจาโดยสมบูรณ และธรรมที่จะให
สําเร็จมรรคผลน้ันๆ ในทางภาคปฏิบัติก็อยูกับเราดวยกันทุกคน

การที่เรายึดถือการประพฤติปฏิบัติอยูตลอดเวลาก็ชื่อวา “เราเดินตามตถาคต 
และมองเห็นพระตถาคตดวยขอปฏิบัติของเราอีกแงหนึ่ง เห็นตถาคตโดยทางเหตุ
คือการปฏิบัติ เห็นโดยทางผลคือสิ่งที่พึงไดรับโดยลําดับ เชนเดียวกับพระพุทธเจาทรง
รูทรงเห็นทรงไดรับ และทรงผานไปโดยลําดับแลวนั้น”
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เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆก็ด ี ไมไดหางเหินจากใจ
ของผูปฏิบัติธรรม เพื่อบูชาพระตถาคต หรือบูชาพระธรรม พระสงฆนี้เลย น่ีเปนการ
บูชาแท นี่เปนการเขาเฝาพระพุทธเจาอยูตลอดเวลาดวยความพากเพียรของเรา

การจากไปเปนกิริยาอาการอันหนึ่งเทานั้น อยูที่นี่ก็จาก เชน นั่งอยูที่นี่ แลวก็
จากไปที่นั่น นั่งที่นั่น ลุกจากที่นั่นก็จากมาที่นี่ มันจากอยูตลอดเวลานะเรื่องความจากนี่ 
เราอยาไปถือวาจากนั้นจากนี ้ จากเมืองนั้นมาเมืองนี้ จากบานนี้ไปบานนั้น จากสถานที่
นี่ไปสูสถานที่นั่น ก็เรียกวา “จาก” คือ จากใกลจากไกล จากอยูโดยลําดับลําดาแหงโลก
อนิจจัง มันเปนของไมเที่ยงอยูเชนนี้ มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยูเสมอ

สิ่งนี้เรานํามาพิจารณาใหเปนอรรถเปนธรรมได โดยหลักของ “ไตรลักษณ” เปน
ทางเดินของผูรูจริงเห็นจริงทั้งหลาย ตองอาศัยหลักไตรลักษณเปนทางเดิน เราอยูที่นี่
เราก็บําเพ็ญธรรม เราไปอยูที่นั่นเราก็บําเพ็ญธรรมเพื่อละเพื่อถอดถอนกิเลส เพื่อระงับ
ดับความทุกขทั้งหลายที่มีอยูในจิตใจ อยูที่ไหนเราก็บําเพ็ญเพื่อความละความถอน 
ยอมจะละไดถอนไดดวยการบําเพ็ญดวยกัน โดยไมหมายถึงสถานที่นั่นสถานที่นี่ เพราะ
สําคัญอยูที่การปฏิบัติเพื่อการถอดถอนนี้เทานั้น

พระพุทธเจาจึงทรงสั่งสอนสาวกวา “ไปเถิดภิกษุทั้งหลาย เธอไปหาอยูในที่สงบ
สงัด เปนผูเหนียวแนนแกนนักรบ อยูสถานที่เชนนั้นชื่อวา เธอทั้งหลายเขาเฝาเราอยู
ตลอดเวลา ไมจําเปนที่เธอทั้งหลายจะมานั่งหอมลอมเราอยูเชนนี้ถือวาเปนการเขาเฝา 
ไมใชอยางนั้น ! ผูใดมีสติผูใดมีความเพียร อยูในอิริยาบถใดๆ ชื่อวา “ผูบูชาเรา
ตถาคต” หรือเฝาตถาคตอยูตราบนั้น แมจะนั่งอยูตรงหนาเราตถาคต ถานั่งอยูดวย
ความประมาทก็หาไดพบตถาคตไม หาไดเห็นตถาคตไม เราไมถือวาการเขามาการออก
ไปเชนนี้เปนการเขาเฝาตถาคต และการออกไปจากตถาคต แตเราถือความเพียรเพือ่
ถอดถอนกิเลสภายในใจตางหาก

การถอดถอนกิเลสไดมากนอยชื่อวา “เขาเฝาเราโดยลําดบั” นี่ชื่อวา “เราเห็น
ตถาคตไปโดยลําดับๆ !” ซึ่งเปนหลักใหญที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้ง
หลายวา “ไปเถิด ไปหาประกอบความพากเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสที่เปนขาศึกอยูภาย
ในจิตใจของตนใหหมดสิ้นไปโดยลําดับ แลวพวกเธอทั้งหลายจะเห็นตถาคตเองวาอยู
ในสถานที่ใด โดยไมจําเปนตองมามองดูตถาคตดวยดวงตาอันฝาฟาง ไมมีสตินี้วาเปน
ตถาคต ขอใหถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกแกจิตใจของพวกเธอทั้งหลายใหได จนกระทั่ง
หมดไปโดยสิ้นเชิงแลว เธอทั้งหลายจะเห็นตถาคตอันแทจริง ซึ่งเปน “สมบัติของพวก
เธอแท” อยูภายในใจพวกเธอนั้นแล “แลวนําธรรมชาตินั้นมาเทียบเคียงกับตถาคตวา
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เปนอยางไร ? ไมมีอะไรสงสัย เพราะธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเหมือนกัน !” น่ี ! ฟงพระ
โอวาทของพระพุทธเจาซึ่งเปนหลักสําคัญอยางนี้ !”  

การทําจิตใจ การทําตัว ใหเปนคนดี ชื่อวาเปนการสั่งสมความสุขความเจริญขึ้น
ภายในจิตใจโดยลําดับ ผลก็คือความสุขนั่นเอง

ที่หาความสุขไมไดหรือมีความสุขไมสมบูรณ ก็เพราะมีสิ่งที่กีดขวางอยูภายใน
จิตใจของเรา ไดแกกิเลสนั่นเองไมใชอะไรอื่น มีกิเลสเทานั้นที่เปนเครื่องกีดขวางเสียด
แทงจิตใจของสัตวโลกอยู ไมใหเห็นความสุขความสมบูรณ ความทุกขความลําบากทั้ง
ภายในภายนอกสวนมากเกิดขึ้นจากกิเลสไมใชเรื่องอื่น เชน มีเจ็บไขไดปวยภายในราง
กาย ก็จะมีเรื่องของกิเลสแทรกเขามาวา “เราเจ็บน้ันเราปวดน้ี” เกิดความกระวน
กระวายระส่ําระสายขึ้นมาภายในใจ ซึ่งเปนทุกขทางใจอีกประการหนึ่ง แทรกขึ้นมาจาก
โรคภายในรางกาย

ถาเพียงโรคกายธรรมดา พระพุทธเจา พระสาวกทานก็เปนได เพราะขันธอันนี้
เปนกฎธรรมชาติแหงสมมุติอยูแลว คือไตรลักษณ ใครจะมาขามพนสิ่งนี้ไปไมได เมื่อมี
ธาตุมีขันธก็ชื่อวา “สมมุติ” และตองอยูใตกฎธรรมชาติกฎธรรมดา ตองมีความแปร
สภาพไปเปนธรรมดา

แตใจนั้นไมมีความหวั่นไหว เพราะรูเทาทันกับสิ่งทั้งหลายเหลานั้นแลวโดยรอบ
คอบ ไมมีชองโหวภายในใจ แตพวกเราไมเปนเชนนั้น เมื่อทุกขเกิดขึ้นภายในรางกาย
มากนอย ก็เปนการสอถึงจิตใจที่จะสั่งสมความทุกขขึ้นภายในตนอีกมากนอยไมมี
ประมาณ ดีไมดีความทุกขภายในใจยิ่งมากกวาความทุกขภายในรางกายเสียอีก

เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา “กิเลสมันเขาแทรกไดทุกแงทุกมุม” ถาเราเผลอไมมีสติ
ปญญารูเทาทันมัน กิเลสเขาไดทุกแงทุกมุมโดยไมอางกาลอางเวลา อางสถานที่
อิริยาบถใดๆ ทั้งสิ้น มันเกิดไดทุกระยะ ขอแตความเคลื่อนไหวของจิตแสดงออกโดย
ไมมีสติ ปญญาก็กลายเปนสัญญา จิตจึงกลายเปนเรื่องของกิเลส ชวยกิเลสโดยไมรูตัว 
แลวจะเปนอรรถเปนธรรมขึ้นมาไดอยางไร ! นอกจากเปนกิเลสทั้งตัวของมัน แลวเพิ่ม
พูนขึ้นโดยลําดับเทานั้น

จึงตองทุมเทสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ของเราลงใหทันกับเหตุการณที่เปน
อยูภายในใจ

เรียนธาตุเรียนขันธเปนบุคคลประเสริฐ เรียนอะไรจบก็ยังไมพอกับความ
ตองการ ยังมีความหิวโหยเปนธรรมดาเหมือนโลกทั่วไป แตเรียนธาตุเรียนขันธเรียน
เรื่องของใจจบ ยอมหมดความหิวโหย อิ่มตัวพอตัวอยางเต็มที่ประจักษใจ ! 
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เวลาน้ีเรายังบกพรองใน “วิชาขันธ” และภาคปฏิบัติใน “ขันธวิชา” คือ สติปญญา
ความรูแจงแทงทะลุในธาตุในขันธวา เขาเปนอะไรกันแนตามหลักความจริง แยกแยะให
เห็นความจริงวาอะไรจริงอะไรปลอม เรียนยังไมจบ เรียนยังไมเขาใจ มันจึงวุนวายอยู
ภายในธาตุในขันธในจิตไมมีเวลาจบสิ้น

ความวุนวาย ไมมีที่ไหนวุนไปกวาที่ธาตุขันธและจิตใจ ซึ่งเกิดเรื่องเกิดราวอยู
ตลอดเวลาที่ชําระสะสางกันยังไมเสร็จสิ้นนี้แล เพราะฉะนั้นการเรียนที่นี่รูที่นี ่ จึงเปน
การชําระคดีซึ่งมีความเกี่ยวของกันอยูมากมาย มีสติปญญาเปนผูพิพากษาเครื่องพิสูจน
และตัดสินไปโดยลําดับ

เอา เรียนใหจบ ธาตุขันธมีอะไรบาง ดังเคยพูดใหฟงเสมอ
“รูปขันธ” ก็รางกายทั้งรางไมมีอะไรยกเวน รวมแลวเรียกวา “รูปขันธ” คือกาย

ของเราเอง
“เวทนาขันธ” ความสุข ความทุกข เฉยๆ เกิดขึ้นภายในรางกายและจิตใจ ทาน

เรียกวา “เวทนาขันธ”
“สัญญาขันธ” คือ ความจําไดหมายรูในสิ่งตางๆ ทานเรียกวา “สัญญาขันธ”
“สังขารขันธ” คือ ความปรุงของใจ คิดดีคิดชั่ว คิดเร่ืองอดีตอนาคต ไมมี

ประมาณ ทานเรียกวา “สังขารขันธ” เปนหมวดเปนกอง
“วิญญาณขันธ” ความรับทราบ เวลารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส มากระทบ

ตา หู จมูก ลิ้น กาย รายงานเขาไปสูใจใหรับทราบในขณะที่สิ่งนั้นๆ สัมผัสแลวดับไป 
พรอมตามสิ่งนั้นที่ผานไป นี่ทานเรียกวา “วิญญาณขันธ” ซึ่งเปน “วิญญาณในขันธหา”
 “วิญญาณในขันธหา” กับ “ปฏิสนธิวิญญาณ” นั้นตางกัน ปฏิสนธิวิญญาณหมาย
ถึง “มโน” หรือหมายถึงจิตโดยตรง จิตที่จะกาวเขาสู “ปฏิสนธิวิญญาณ” ในกําเนิดตางๆ 
ทานเรียกวา “ปฏิสนธิวิญญาณ” คือใจโดยตรง

สวน “วิญญาณในขันธหา” นี้ มีความเกิดดับไปตามสิ่งที่มาสัมผัส สิ่งนั้นมา
สัมผัสแลวดับไป วิญญาณก็ดับไปพรอม คือความรับทราบ ดับไปพรอมขณะที่สิ่งนั้น
ผานไป

แต “ปฏิสนธิวิญญาณ” นั้นหมายถึงใจ ซึ่งมีความรูอยูโดยลําพังแมไมมีอะไรมา
สัมผัสอันนี้ อันนี้ไมดับ !

เรียนขันธหาเรียนทบทวนใหเปนที่เขาใจ เรียนใหหลายตลบทบทวน คุยเขี่ยขุด
คน คนจนเปนที่เขาใจ นี่คือสถานที่ทํางานของผูที่จะรื้อกิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิต
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ใจที่เรียกวา “รื้อถอนวัฏวน” คือความหมุนเวียนแหงจิตที่ไปเกิดในกําเนิดตางๆ ไป
เที่ยวจับจองปาชาไมมีสิ้นสุด ทั้งๆ ที่ยังไมตายก็ไปจับจองไวแลว ก็เพราะเหตุแหง
ความหลงในขันธ ความไมรูเรื่องของขันธ จึงตองไปหายึดขันธ ทั้งๆ ที่ขันธยังอยูก็ยังไม
พอ ยังไปยึดไปหลงติดเรื่อยๆ ไมมีความสิ้นสุด ถาไมเอาปญญาเขาไปพิสูจน

พิจารณาจนกระทั่งรูจริงและตัดได ทานจึงใหเรียนธาตุขันธ รูปขันธ “ก็คือ ตัว
สัจธรรม” ตัว “สติปฏฐานสี่” น่ันเอง อะไรๆ เหมือนกันหมด เปนไวพจนของกันและกัน
ใชแทนกันได เราพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ถูกเรื่องของสัจธรรม ถูกเรื่องของสติ
ปฏฐานสี่ ปกติไมมีโรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้น กายก็เปนกายอยูอยางนี้ รูปก็เปนรูปอยูเชนนี้
เอง

แตความวิการของธาตุขันธก็วิการไปตามเรื่องของมัน ทุกขเวทนาเกิดขึ้นจาก
ความวิการของสิ่งนั้น ที่ไมอยูคงที่ยืนนาน จิตก็ใหทราบตามเรื่องของมัน ชื่อวา “เรียน
วิชาขันธ” อยาไปตื่นเตน อยาไปตระหนกตกใจ อยาไปเสียอกเสียใจกับมัน เพราะสิ่ง
เหลานี้เปนธรรมชาติธรรมดาของสมมุต ิ จะตองแปรอยูโดยลําดับ แปรอยางลี้ลับก็มี 
แปรอยางเปดเผยก็ม ีแปรอยูตามหลักธรรมชาติของตน ทุกระยะทุกวินาที หรือวาวินาที
ก็ยังหางไป ทุกขณะหรือทุกเวลาไปเลย มันแปรของมันอยางนั้น แปรเรื่อยๆ ไมมีการ
พักผอนนอนหลับเหมือนสัตวเหมือนคน

เรื่องของทุกขก็แสดงตัวอยูเรื่อยๆ ไมเคยหยุดนิ่งนอนเลย คนเรายังมีการหลับ
การนอนการพักผอนกันบาง เรื่องสัจธรรมเรื่องไตรลักษณนี้ไมเคยหยุด ไมเคยผอนผัน
ส้ันยาวกับใคร ดําเนินตามหนาที่ของตัวทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน กับสิ่งตางๆ 
เปนสภาพจะตองหมุนไปอยูเชนนั้น ในรางกายของเรานี่ก็หมุนของมันอยางนั้นเหมือน
กัน คือแปรสภาพ นี่เรานั่งสักประเดี๋ยวก็เจ็บปวดขึ้นมาแลว นี่มันแปรไหมละ มันไม
แปรจะเจ็บปวดขึ้นมาทําไม!

ความเจ็บปวดนี้เรียกวา “ทุกขเวทนา” มันเปนอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นใหเราทราบที่
เรียกวา “สัจธรรม” ประการหนึ่ง พิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน เวลาจําเปน
จําใจขึ้นมาเราจะอาศัยใครไมได จะไปหวังพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้เปนความเขาใจผิด ซึ่งจะ
ทําใหกําลังทางดานจิตใจลดลงไป จนเกิดความทอถอยอิดหนาระอาใจตอการชวยตัว
เอง นี่เปนความเขาใจผิด หรือเปนความเห็นผิดของจิตซึ่งมีกิเลสเปนเครื่องกระซิบหลอ
กลวงอยูเปนประจํา ทั้งเวลาปกติ ทั้งเวลาเจ็บไขไดปวย ทั้งเวลาจวนตัว เพื่อใหเราเสีย
หลักแลวควาน้ําเหลวไปตามกลอุบายของมันจนได
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เวลาจวนตัวเขาจริงๆ ก็เหมือนนักมวยขึ้นเวท ี ครูเขาจะสั่งสอนอบรมกันตั้งแต
ยังไมขึ้นเวที เมื่อกาวขึ้นสูเวทีแลวไมมีทางที่จะแนะนําสั่งสอนอยางใด ผิดกับถูก ดีกับ
ชั่ว เปนกับตาย ก็ตองพึ่งตัวเอง ตองชวยตัวเองอยางเต็มกําลังความสามารถ อุบายวิธีที่
จะชกตอยอยางไรนั้น จะไปสอนกันไมไดเวลานั้น

เวลาเราเขาสูสงคราม คือตาจน ระหวางขันธกับจิตจะแยกทางกัน คือเวลา
จะแตกสลายนั้นแล ซึ่งเหมือนกับอีแรงอีกาที่มาจับตนไม เวลามาจับก็ไมคอยทํากิ่งไม
ใหสะเทือนนัก แตเวลาจะบินไปละ มันเขยากิ่งจนไหวทั้งตน ถาเปนกิ่งที่ตายแลวตอง
หักไปก็มี

นี่เวลาธาตุขันธจะจากเราไปมันจะเขยาเราขนาดไหน เราจะทนตอการเขยาได
ดวยอะไร ? ถาไมดวยสติกับปญญา เมื่อทนไมไดก็แนนอนวาตองเสียหลัก ฉะนั้นเรา
ตองสูใหเต็มสติปญญากําลังความสามารถทุกดาน ไมตองคิดวาเราจะลมจม เพราะการ
สู การพิจารณาขันธใหเห็นตามความเปนจริงเพื่อปลดเปลื้องไมใชทางใหลมจม ! นี่คือ
การชวยตวัเองโดยเฉพาะอยางเต็มความสามารถในเวลาคับขัน! และเปนการถูกตอง
ตามทางดําเนินของปราชญทานดวย

เมื่อถึงคราวจําเปนเขามาจริงๆ จะมีแตทุกขเวทนาเทานั้นแสดงอยางเดนชัดที
เดียว ภายในกายทุกชิ้นทุกสวนจะเปนเหมือนกองไฟหมดทั้งตัว ภายในกายของเราจะ
กลายเปนไฟทั้งกองไปเลย แดงโรไปหมดดวยความรุมรอน แลวเราจะทําอยางไร ?

ตองนําสติปญญาหยั่งลงไปใหเห็นความทุกขความรอนนั้น ประจักษดวยปญญา แลว
ยอนดูใจเรามันแดงโรอยางนั้นดวยไหม? มันรอนอยางนั้นดวยไหม? หรือมันรอนแต
ธาตุแตขันธ ?

ถาเปนผูมีสติปญญา เคยพิจารณาทางดานปญญาอยูโดยสม่ําเสมอแลว ใจจะไม
รอน ! ใจจะเย็นสบายอยูในทามกลางกองเพลิง คือธาตุขันธที่กําลังลุกโพลงๆ อยูดวย
ความทุกขนั้นแล นี่ผูปฏิบัติตองใหเปนอยางนี้ ! นี่ชื่อวาเราชวยตัวเราเอง ใหพิจารณา
อยางนี้ ไมตองไปหวังพึ่งใครในขณะนั้น เรียกวา “ขึ้นเวทีแลว” เมื่อตั้งหนาตอสูกันแลว
สูใหถึงเหตุถึงผลเต็มเม็ดเต็มหนวย เอา! เปนก็เปน ตายก็ตาย! ใครจะหามลงเวทีหรือ
ไมไมสําคัญ สูจนเต็มกําลังความสามารถขาดดิ้นดวยปญญานั้นแล อยาสูเอาเฉยๆ แบบ
ทนทื่อเอาเฉยๆ ก็ไมใช ! เชน ขึ้นไปใหเขาชกตอย เขาตอยเอา ๆ โดยที่เราไมมีปดมี
ปองไมชกตอยสูเขาเลย นี่ใชไมได! เราตองสูเต็มกําลังเพื่อความชนะกัน เอาความตาย



ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
๕๗๖

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๕๑๐

๕๑๐

เปนเดิมพัน แมจะตายก็ยอมตายแตไมยอมถอย ! ตองตอสูทางสติปญญาอันเปนอาวุธ
ทันสมัย!

การตอสูกับเวทนาก็คือพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน อยาไปบังคับ
ใหมันหาย ถาบังคับใหหายยอมฝนคติธรรมดา นอกจากการพิจารณาใหรูตามความ
เปนจริงและหายเอง! ถาไมหายก็รูเทาทันเวทนา ไมหลงยึดถือ

รูปก็เปนรูป อยาไปเอาอะไรมาขัดมาแยงมาแทรกแซงใหเปนอยางอื่น รูปเปน
รูป กายเปนกาย สักแตวากาย สักแตวารูป, เวทนาสักแตวาเวทนา, จะสุขก็ตาม จะทุกข
ก็ตาม เฉยๆ ก็ตาม มันเปนเรื่องเวทนาอันหนึ่ง ๆ เทาน้ัน

ผูที่รูวากาย รูวาเวทนา ความสุข ความทุกข ความเฉยๆ คือใคร? ถาไมใชใจ! ใจ
ไมใชธรรมชาตินั้นๆ ใหแยกกันออกใหเห็นกันดวยปญญาอยางชัดเจน ชื่อวาเปนผู
พิจารณาสัจธรรมโดยถูกตอง แลวจะไมหวั่นไหว ถึงรางกายจะทนไมไหว เอา! ตั้งทา
สู ! ตั้งหนารู อะไรจะดับไปกอนไปหลังใหรูมัน! เพราะเราแนใจแลวดวยสติปญญา ทั้ง
ความจริงก็เปนอยางนั้นดวยวา “ใจ ไมใชผูดับผูตาย” ใจเปนแตผูคอยรับทราบทุกสิ่ง
ทุกอยาง

เอา! อะไรไมทนทานใหไป! รางกายไมทน เอา แตกไป! เวทนาไมทน เอา สลาย
ไป! อะไรไมทนใหสลายไปหมด เอา สลายไป อะไรทนจะคงตัวอยู สวนที่คงตัวอยูนั้น
คืออะไร? ถาไมใชผูรูคือใจจะเปนอะไร? นั่น! ก็คือผูรูเดนอยูตลอดเวลา!

เมื่อไดฝกหัดตนโดยทางสติปญญาจนมีความสามารถแลว จะเปนอยางนี้แน
นอนไมเปนอื่น แตถาสติปญญาอาภัพ จิตใจก็ทอแทออนแอถอยหลังอยางไมเปนทา 
ความทุกขทั้งหลายจะรุมกันเขามาอยูที่ใจทั้งหมด เพราะใจเปนผูสั่งสมทุกขขึ้นมาเอง 
ทั้งนี้อยูกับความโงของตัวเอง เพราะฉะนั้นความทอถอยจึงไมใชทางที่จะชําระตนใหพน
จากภัยทั้งหลายได นอกจากความขยันหมั่นเพียร นอกจากความเปนนักตอสูดวยสติ
ปญญาเทานั้น ไมมีอยางอื่นที่จะไดชัยชนะ ไมมีอยางอื่นที่จะไดความเดน ความดิบ
ความดี ความสงาผาเผย ความองอาจกลาหาญขึน้ภายในใจ

ใหพิจารณาอยางนี้ สมมุติวาเราอยูในบาน ปราศจากครูปราศจากอาจารย ครู
อาจารยไดสอนไวแลวอยางไร ปราศจากที่ไหน? ทานสอนวาอยางไร นั่นแลคือองคทาน! 
นั่นแลคือองคตถาคต! นั่นแลคือองคพระธรรม! เราอยูกับพระธรรม เราอยูกับพระพุทธ
เจา เราอยูกับพระสงฆตลอดเวลา โดยพระโอวาทที่นํามาประพฤติปฏิบัติ ก็ลวนแลวแต
เรื่องของทานทั้งนั้น เราไมไดปราศจากครูปราศจากอาจารย เราอยูดวยความมีที่พึ่ง คือ
มีสติปญญา มีศรัทธา ความเพียร รบฟนหั่นแหลกอยูกับสิ่งที่เปนขาศึกอยูเวลานี ้จะวา
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เราปราศจากครูอาจารยไดอยางไร ! เราอยูกับครู และรูก็ตองรูแบบมีคร ู ! สูก็ตองสู
แบบมีครู !

นี่คือวิธีการแหงการปฏิบัติตน ไมมีความวาเหว ไมมีความหวั่นไหว ใหมีความ
แนวแนตามความจริงแหงธรรมที่ครูอาจารยไดสั่งสอนไวแลว ยึดถือเปนหลักเกณฑอยู
ภายในใจโดยสม่ําเสมอ อยูที่ไหนก็เรียกวาเราอยูกับครูกับอาจารย กับพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆ เพราะพุทธะ ธรรมะ สังฆะ อันแทจริงแลวอยูกับจิต มีจิตเทานั้นจะ
เปน “พุทธ ธรรม สงฆ” ได หรือธรรมทั้งดวงได มีจิตเทานั้นที่จะอยูกับพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆ ได ไมใชอะไรทั้งหมด!

กายไมรูเรื่อง จะไปรูเรื่องพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไดอยางไร เวทนาก็
ไมรูเรื่อง สัญญาเพียงจํามาใหแลวหายเงียบไป สังขารปรุงขึ้นแลวหายเงียบไป จะเปน
สาระอะไรที่พอจะรับพระพุทธเจาเขาไวภายในตนได ผูที่รับไวไดจริงๆ คือผูที่เขาใจ
เรื่องของพระพุทธเจาจริงๆ และเปนผูที่ “เปนพุทธะ” อันแทจริง ก็คือจิตนี้เทานั้น

ฉะนั้นจึงใหพิจารณาจิตใหเต็มเม็ดเต็มหนวย อยาทอถอยออนแอ อยางไรเรา
ทุกคนตองกาวเขาสูสงครามที่เปนเรื่องใครชวยไมไดดวยกันทุกคน นอกจากเราจะชวย
ตัวเอง และแนที่สุดวาเราตองชวยตัวเองทุกคน ถึงคราวจําเปนมาไมมีใครจะชวยได

พอก็พอ แมก็แม ลูกก็ตาม สามีก็ตาม ภรรยาก็ตาม เปนแตเพียงดูอยูเฉยๆ 
ดวยความอาลัยรักเสียดาย อยากชวยแตชวยไมได สุดวิสัย!

ถึงวาระแลวที่จะชวยเราใหพนจากความทุกขความทรมาน ใหพนจากสิ่งพัวพัน
ทั้งหลายนั้น เครื่องชวยนั้นนอกจากปญญา สติ และความเพียรของเราเองแลว ไมมี!

ฉะนั้นเราจึงเขมงวดกวดขันและมีความเขมแข็งอยูกับใจ แมรางกายจะหมด
กําลัง และใหเขาใจในเรื่องเหลานี้เสียตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จะไมเสียทาเสียที 

ไมวาเรื่องของขันธจะแสดงขึ้นอยางไร มันไมเหนือตาย แสดงขึ้นมามากนอย
เพียงไรมันก็ถึงแคตายเทานั้น

ผูรูก็รูกันถึงตาย เมื่อธาตุขันธสลายไปแลว ผูรูก็หมดปญหาเรื่องความรับผิด
ชอบ ขณะนี้ตองพิจารณาใหเต็มที ่ เอาใหมันถึงพริกถึงขิงถึงเหตุถึงผล เราก็ถึงธรรม
อันแทจริงภายในใจ

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติเพียงแคนี้





ศ�ล�โรงครัวฝั่งอุบ�สิก� วัดป่�บ้�นต�ด คือสถ�นที่ที่องค์หลวงต�พระมห�บัวถือคุณเพ�พง�เป็นเหตุ

ในก�รแสดงธรรม มีโยมม�รด�และญ�ติธรรมฝ่�ยหญิงอยู่ด้วย ภ�ยหลังจึงนำ�ธรรมม�ถอดเทป 

พิมพ์เป็นหนังสือ ๒ ชุด ชื่อ “ธรรมชุดเตรียมพร้อม” และ “ศ�สน�อยู่ที่ไหน”

ธรรมชุดเตรียมพร้อม

เรียบเรียงโดย ท่�นอ�จ�รย์พระมห�บัว ญ�ณสัมปันโน

  วัดป่�บ้�นต�ด จังหวัดอุดรธ�นี

พิมพ์วันที่          กันย�ยน 2562 

จำ�นวน               ชุด

ออกแบบโดย ด�ร�เรือง ยุทธกิจจำ�นงค์
6,000

กันยายน 2562




