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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดทาย 

 
 เมื่อจิตยังอยูในที่มืดมนดวยกิเลสชนิดตางๆ ปกปดกําบัง ก็เชนเดียวกับเราเขา
ไปในปารกชัฏและกวางขวาง ขณะอยูในปาน้ัน ความรูสึกเหมือนไมเคยผานทุงผานนาท่ี
เวิ้งวางมากอนบางเลย ทั้ง ๆ ท่ีเราก็เคยผานเคยอยูมาแลว แตเวลาเขาไปในดงอันรก
ชัฏแลว ความรูสึกมันเปลี่ยนไปกับสิ่งที่เกี่ยวของ จึงเปนเหมือนวาเราไมเคยผานทุงโลง
โถงเวิ้งวางอะไรมาเลย เหมือนกับโลกนี้เปนโลกมืดไปหมด เชนเดียวกับปาอันรกชัฏนั้น 
 แตจิตน้ียังไมเคยเห็นแสงสวาง ความเว้ิงวางภายในตัวเองมากอนก็ยังพอทําเนา 
แตผูท่ีเขาปาดงอันรกชัฏน้ัน ทั้ง ๆ ท่ีเคยเห็นทุงเห็นนาอะไรท่ีเว้ิงวางมาอยูแลว มันก็ยัง
เกิดความสําคัญขึ้นมาวา โลกน้ีจะไมมีท่ีวางจากปาบางเลย มีแตความรกชัฏดวยปา
อยางนี้ไปหมด จิตในขณะที่อยูในความมืดมนอนธการ ก็เปนลักษณะน้ีเหมือนกัน 
แตเมื่อกาวไปถึงที่เวิ้งวางโดยไมมีอะไรมาเกี่ยวของเลย เพราะความผานพนไป
หมดแลวนั้น ก็เหมือนกับโลกน้ีไมมีอะไรเปน “นิมิต เคร่ืองหมาย” แหงวัตถุตาง 
ๆ เหลืออยูบางเหมือนกัน 
 ถาเราไมคิดแยกไปวา ที่นั่นเปนนั่น ท่ีน่ีเปนน่ี ใหแก “สมมุติ” ตางๆ ซึ่งเกี่ยว
กับสัตว บุคคล ตนไม ภูเขา ดิน ฟา อากาศ ตามธรรมชาติที่มีอยูของเขา ก็เหมือนกับ
ไมมีอะไรเลยในบรรดาท่ีกลาวมาเหลาน้ี เพราะจิตไมออกไปเกี่ยวของ จิตมีแตความ
วางประจําตน หาเหตุปจจยัอะไรเขาไปหมุนไปเก่ียวของไมไดเลย อยูโดยปกติของตน 
โลกแมจะมีก็เหมือนไมม ีถาจะพูดวา “โลกไมม ี สัตว สังขาร ไมมี” ก็ได เพราะไมมี
อะไรเขาไปเกี่ยวของในจิต จิตอยูโดยหลักธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์แท เลยกลาย
เปนธรรมดา......ธรรมดาไป  
 แต คําวา “ธรรมดา” น้ี ผูสมมุติก็จะคิดและตีความหมายไปอีกแงหน่ึง คํา 
“ธรรมดา” ในธรรมชาตินี ้ไมเหมือนกับธรรมดาท่ีเราพูดกันท่ัว ๆ ไป เปนแตเพียง
ขอเทียบเคียงเล็กนอยเทาน้ัน เรื่องอะไร ๆ ก็ “ธรรมดา ธรรมดา ไปหมด” น่ันฟงซี ! 
เรื่องเกิดเรื่องตาย เรื่องทุกขลําบาก เร่ืองไดเร่ืองเสีย เรื่องประสบอารมณตาง ๆ ชอบ
ใจ ไมชอบใจ ในโลกธรรมมาสัมผัส ก็เปนเร่ืองธรรมดา ธรรมดา ไปหมด เพราะจิต
อิ่มตัว และคลายอารมณตาง ๆ ออกหมดแลวไมมีอะไรเหลือ สิ่งเหลานั้นแมมีอะไรอยู
ก็ “สักแตวา” รับรูเพียงขณะๆ แลวก็ดับไปในขณะๆ โดยหลักธรรมชาติของจิตที่
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มีความพอตัวแลว รับอะไรเขาไปอีกไมได ความสรรเสริญซึ่งเคยชอบมาแตไหนแตไรก็
กลายเปนเรือ่งธรรมดา เชนเดียวกับความนินทา เพียงแตจิตรับทราบเทาน้ัน เพราะจติ
พอตัวแลวไมสามารถจะรับอะไรได ทั้งฝายต่ํา ฝายสูง ฝายนินทา สรรเสริญ ฝายทุกข 
ฝายสุข ที่เปนเรื่องของ “สมมุติ” ทั้งปวง ใจไมเก่ียวของจงึเปนธรรมดาไปเสียหมด ทั้ง
นี้ออกจากจิตที่ถึงความอางวางโดยหลักธรรมชาติของตัวแลวเปนอยางนั้น อะไรจะมา
ผานก็เหมือนไมผาน  
 แตการท่ีจิตสามัญชนเราจะพยายามดําเนิน หรือกาวไปดวยความเพียร เพื่อให
ถึงสถานที่นั้น ๆ ตามขั้นของจติของธรรมไปโดยลําดับ ๆ ตามสายทาง จนถึงท่ีจดุ
หมายปลายทางอันเปนที่เวิ้งวางโดยหลักธรรมชาตินั้น ยอมเปนส่ิงท่ียากลําบากเปน
ธรรมดา ราวกับการเชือดเฉือนตัวเรา ตัวเราคือกิเลส ดวยมีดอันคมกลา คือสติปญญา
น้ันแล จะวายากมากก็ได แลวแตใจของผูดําเนินนั้นมีความรักชอบมากนอยตางกัน
เพียงใด แตผูที่มีความรักชอบ มีความสนใจมากอยูแลว การงานท่ีเปนไปเพ่ือความ
หลุดพน หรือเพื่อความเห็นแจงโดยลําดับนี ้ ก็ไมเปนของยากนัก เพราะทําดวยความ
พอใจทุกอาการแหงการกระทํา เร่ืองท่ีวายาก ๆ ซ่ึงเคยมีอยูในหัวใจน้ัน ก็ไมยาก ความ
พอใจมาทําใหงาย 
 คําวา “การเจริญของจติ” ก็อยาไดคิดคาดไปในแงตาง ๆ ใหผิดจากหลักความ
จรงิของความเจรญิอันแทจริงภายในจิต และความเส่ือมภายในใจอันแทจริงของจิต คอื
จิตมีความเปล่ียนแปลงอาการของตัวอยูโดยเฉพาะเทาน้ัน ไมไดกาวไปไหน ไมไดลงที่
ไหน เปนแตความเปล่ียนแปลงแหงอาการของจิตท่ีแสดงใหตนทราบเทาน้ัน 
 ใจเปล่ียนแปลงไปอยางหน่ึง เปนความทุกขขึ้น เปล่ียนแปลงไปอยางหน่ึง เปน
สุขขึ้นมา อยูภายในจิตน้ีเทาน้ัน การเจรญิจิตตภาวนา แมจะไดรับคําของครูอาจารยที่
ทานแสดงไปในแงใดก็ตาม ทานพูดเร่ืองสมาธิก็ตาม เรือ่งปญญาก็ตาม เรายึดไวพอ
เปนคติเทานั้น  
 สวนหลักธรรมชาติท่ีจะเปนข้ึนภายในใจเราน้ัน เริ่มจากการนําธรรมคติจากทาน
มาปฏิบัต ิ ใหเปนไปตามหลักธรรมชาติจริตนิสัยของเรา อยาเอาธรรมชาติที่เปนจรติ
นิสัยของเราไปเทียบกับที่ทานแสดง เพราะทานแสดงธรรมอยางกวางขวางสําหรับ 
“นานาจิตตงั” ซึ่งมีจํานวนมาก พูดงาย ๆ ก็วา จริตนิสัยของคนไมเหมือนกัน ความรู 
ความเขาใจ ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติในแงความรู ความเห็น การพิจารณาน้ี จะให
เหมือนกันไมได แมจะอยูในวงแหงสัจธรรมดวยกันก็ตาม แตอาการแหงการพิจารณา
และการดําเนินน้ัน ผิดแปลกกันอยูเปนลําดับลําดาตามจริตนิสัย 
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 เมื่อเปนเชนนั้น อาการแหงความสงบ หรือความรูตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต 
จึงมีตางกัน สวนความสงบนั้นเปนที่ยอมรับดวยกันทุกคน ไมวาจริตนิสัย เพราะความ
สงบสุขของจิตนั้น เปนผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตน จึงเปนท่ียอมรับดวยกัน เราจงึ
คอยดูผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของเราอยางนี ้ 
 คําวา “สงบ” น้ัน มีหลายประเภทตามจริตนิสัย คือ สงบลงในขณะเดียว
เหมือนกับตกเหวตกบอ อยางน้ันก็มี คืออยู ๆ ที่เรากําหนดภาวนา “พุทโธ ๆ” แลวก็
พลิกขณะเดียวแพล็บ หายเงียบไปเลย คือ จิตพลิกขณะเดียวเทานั้นเหมือนกับเราตก
เหวตกบอ แลวปรากฏเปนความรูขึ้นมาทันท ีนี่เปนแงหนึ่ง 
 อีกแงหน่ึง จิตสงบแลวหายเงียบจากอารมณตางๆ แม “พุทโธ” ไปเลยก็ม ี น่ี
เปนจิตนิสัยประเภทหนึ่ง ท่ีกลาวมาน้ีเรียกวา “รอยละ ๕ ราย” จะมีเพียง ๕ ราย หรอื
จะมากไปดวยซ้ําในรอยคนของผูมีความสงบเยือกเย็น หรือเห็นผลในการทําสมาธิ
ภาวนาแบบน้ี เพราะมีนอยมากในการปฏิบัติสมัยปจจุบันนี ้
 อีก ๙๕ รายนั้น จะเปนในลักษณะที่คอยสงบ คอย ๆ เยือกเย็นเขาไปเปนลําดับ 
ๆ น้ีมีเปนจํานวนมาก  
 ใหเราสังเกตดูจริตนิสัยของเราวา เปนไปในจริตใด หรือเปนไปในลักษณะใดใน
แงใดในสองแงนี้ สวนมากจะเปนไปในแงที่สองนี ้
 คําวา “สงบ” คือ ความสงบเย็นอยูภายในใจ ใจมีท่ีอยู ใจมีความรมเย็นเปนสุข 
มีฐานแหงความสงบอยูภายในจิตของตน ทั้ง ๆ ท่ีคิดอานไตรตรองอะไรก็ไดตาม
ธรรมดาของโลกทั่ว ๆ ไป แตภายในจิตของตัว มีความโลง มีความสบาย มีความเบา 
หรือมีความสวางไสว ตามกําลังจิตท่ีมีมากนอย แลวแตกําลังแหงสมาธิ หรือความสงบ 
นี่ทานเรียกวา “จิตสงบ” มีความคิดไดปรุงไดอยูอยางน้ัน แตจิตที่เปนเจาของความคิด
น้ัน มีความสงบสบายอยูภายในตน กําหนดเขาเมื่อไร ก็ปรากฏความรูที่เปนความสบาย
นั้นอยูเรื่อย ๆ ไมหายไป น่ีช่ือวา “จิตไดฐานแหงความสงบ หรือมีฐานแหงความ
สงบ” ข้ึนมาแลว 
 ประการหนึ่ง ที่เปนธรรมชาติของจิตเอง เราจะปรุงแตงไมได ก็คือขณะท่ีใจดับ
ความคิดปรุงตาง ๆ น้ัน ดับจริง ๆ ความคิดความปรุงขาดจากกันไมมีอะไรเหลือเลย 
เหลือแตความรูลวน ๆ อยูโดยลําพังตนเอง น่ีก็ใหเปนตามหลักธรรมชาติของจิตท่ีเปน
ข้ึนมาในตัวเอง 
 การคาดการหมายไมเกิดประโยชนอะไร จึงไมควรคาดหมาย ใหปลอยไปตาม
จรตินิสัยของตนในสวนน้ี ไมผิด ขอสําคัญคือการปฏิบัติ ทานสอนอยางไร และเหมาะ
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กับจริตนิสัยของเราอยางไรบาง วิธีปฏิบัติ วิธีพิจารณา หรือวิธีบริกรรม ใหกําหนดตาม
นั้นเปนของสําคัญ ใหความรูอยูกับการภาวนานั้น ๆ จะภาวนาแบบไหนก็ตาม สติเปน
สิ่งสําคัญอยูมาก ซึ่งจะใหพรากจากกันไมได จะขาดวรรคขาดตอนในทางความเพยีร
เพื่อจะยังผลใหสืบตอเนื่องกันโดยลําดับ 
 ท่ีพูดถึงจริตนิสัยของแตละคนท่ีไมเหมือนกัน ผูน้ันเปนอยางน้ัน หรือครูบา
อาจารยทานแสดงอยางนั้น ผูน้ันจิตรวมอยางน้ัน จิตรูอยางน้ัน ๆ ใหเราเพียงฟงไวเฉย 
ๆ หากจริตนิสัยของเราเปนไปในทางใดแลว เร่ืองท่ีทานกลาวน้ันจะมาสัมผัสเราเอง เรา
รูในแงใด แงที่ทานแสดงแลวจะเขามาสัมผัส จะโผลขึ้นมารับกันทันท ีๆ ถานิสัยของเรา
ไมม ีก็เปนเพียงแตฟงไป ๆ อยาไปยึดเอาขอนั้นมาเปนอารมณจนกระทั่งเกิดความรอน
ใจ ในเม่ือจิตของเราไมเปนไปตามท่ีเรามุงหวังอยางท่ีทานสอน อันน้ีก็เปนความคิดอัน
หนึ่งของเรา ตองระมัดระวัง 
 ความสงบของใจ ที่เปนความถูกตองดีงามหรือเปนที่ยอมรับกัน ก็คือความสงบ 
ไมฟุงซานวุนวายไปกับอะไร มีแตความเย็นใจ ถึงจะคิดในหนาที่การงานตาง ๆ ก็คิดไป
ไดอยางธรรมดา แตไมกวนใจเจาของเหมือนอยางแตกอน ท่ียังไมเคยอบรมภาวนา น่ี
ทานเรียกวา “จิตสงบ” ถามากกวาน้ันก็เปนฐานม่ันคงอยูภายในใจ แมจะคิดเรื่องอะไร
ก็คิดไป แตพอยอนเขามาสูจดุแหงความรู ก็เปนจุดความรู ที่เดนชัด ผองใส และเบา 
ใหเห็นอยางชัดเจนภายใน น่ีเปนท่ียอมรับวา “จิตสงบ” และมีฐานสมาธิประจําใจ 
และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา “จิตเปนสมาธิ” ถาจิตเปนอยางน้ี ! 
 เพราะฉะน้ัน การที่จะไปยึดเอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเปนเรื่องของตัว หรือ
พยายามจะทําจิตของตนใหเปนอยางนั้น เปนการขัดตอจริตนิสัยของเรา จะเกิดความ
ไมสบายใจข้ึนมา เพราะการสรางความกังวลหมนหมองใหเกิดขึ้นแกตน ดวยเหตุน้ีจึง
ควรทําความเขาใจไวในขอน้ี 
 ความเจริญของจิตน้ัน ก็คือความสงบตัวน้ันแลเปนสําคัญ ใจมีความละเอียด
ลออเขาไปเปนลําดับ มีความแนนหนามั่นคงเขาไปเรื่อย ๆ ความเจริญในข้ันเร่ิมแรก
เปนอยางน้ี  
 ตอไปจะตองมีความละเอียดข้ึนโดยลําดับจากจติดวงน้ีเอง จติดวงน้ีจะเปล่ียน
สภาพไปเร่ือย ๆ และเขาสูความละเอียดจริง ๆ แมจะพิจารณาทางดานปญญาการคน
ควาตาง ๆ ใจมีความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงใดก็ตาม ฐานแหงความสงบเย็นใจน้ี ก็
ปรากฏเปนความมั่นคงไปโดยลําดับเชนกัน แตบางคร้ังเวลาชุลมุนวุนวายมากกับการ
งานทางดานปญญา ความสงบอันน้ีจะหายไปก็มี แตคําวา “หายไป” น้ีไมไดหายไป
แบบคนท่ีไมเคยภาวนา คนไมเคยมีสมาธิมากอน 
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 คนไมเคยภาวนาน้ัน ไมมีความสุขความสงบภายในใจเลย จงึไมมีคําวา “จิต
เจริญ” หรือ “จิตเส่ือม” เปนจิตสามัญธรรมดา ๆ 
 แตจิตที่ “หายจากความสงบน้ี” มีแตความรูสึกท่ีจะพิจารณาอยางเดียว มีความ
รื่นรมย มีความดูดด่ืมในการพินิจพิจารณาเพ่ือถอนกิเลสตาง ๆ ออกจากจติใจ ไมไดมี
ความฟุงเฟอเหอเหิมไปกับโลกกับสงสารใด ๆ เลย แมจะไมปรากฏเปนความสงบแนว
แนเหมือนอยางท่ีเคยเปนมาก็ตาม เพราะความรูอันนี้เปลี่ยนไปทางธรรมแลว ไมได
เก่ียวกับโลกเลย ถึงจะไมเปนความสงบเหมือนจติเปนสมาธิก็ตาม แตก็เปนความวุน
กับตนเพ่ือถอดถอนกิเลสตางหาก มันผิดกันท่ีตรงน้ี 
 การพยายามตะเกียกตะกายเพื่อฝกฝนอบรมจิตใจใหมีความสงบรมเย็น เปนที่
แนใจตนเอง มีความอบอุน มีหลักใจเปนเคร่ืองยึดเปนท่ีอาศัยน้ี เปนเร่ืองท่ียากลําบาก
อยูบาง แตเราควรนึกคิดถึงเร่ืองงานตาง ๆ ที่เราทํา บางทีงานบางช้ินมันก็หนักอ้ึง จน
ขนาดหัวเสียไปก็ม ี เรายังอุตสาหพยายามทําและผานไปไดไมรูกี่งานมาแลว เหตุใดงาน
ที่เปนไปเพื่อตัวเองโดยเฉพาะแท ๆ เราจะทําไมได จะผานไปไมได น่ีเปนงานเหมือน
กัน เปนแตเพียงวางานนอกงานใน แปลกกันเพียงเทาน้ี ทําไมเราจะทําไมได ตองทํา
ได ! เม่ือความพอใจมีอยูแลว 
 เม่ือปลงใจอยางน้ีแลว ความทอถอยออนแอก็ไมมี พยายามดําเนินตอไปเร่ือย 
ๆ จิตเม่ือไดรับการอบรมอยูโดยสมํ่าเสมอแลว จะแสดงความแปลกประหลาดข้ึนมาให
ชมเรื่อย ๆ ความเย็น ความอบอุน ความแนใจ จะมีกําลังมากขึ้น ๆ 
 การฟงเทศน โดยเฉพาะท่ีเทศนทางดานกรรมฐานเก่ียวกับจิตตภาวนาลวน ๆ 
ถาจิตไมมีฐานแหงความสงบเปนท่ีรองรับกันบาง ฟงเทศนทางดานปฏิบัติจะไมเขาใจ 
 เราสังเกตจติของเราตอนนี ้ ถาฐานแหงความสงบพอท่ีจะรับธรรมเทศนาของ
ทาน ทางดานจิตตภาวนาทางดานปฏิบัติไมมีภายในใจ ฟงเทศนทานเทาไรก็ไมเขาใจ 
ย่ิงฟงเทศนเร่ืองมรรคเร่ืองผลก็ย่ิงมืดแปดดาน น่ีแสดงวาฐานรับภายในของเรายังไม
มี 
 พอความสงบเริ่มมีขึ้น การฟงเทศนทางภาคปฏิบัติจะเริม่มีรสมีชาตขิึ้นภายใน
จิตใจ เพราะมีฐานของจิตที่เปนความสงบเปนเครื่องรองรับ เมื่อจิตรับกันไดดีเทาไร 
การฟงเทศนดานปฏิบัติน้ีจะย่ิงมีความซาบซ้ึง ไพเราะเพราะพริ้ง หวานอยูภายในจติไม
จืดจาง แมใจเรายังไมถึงธรรมท่ีทานแสดงน้ันก็ตาม แตก็เหมือนเราเขาใจ เรารูเราเห็น
ไปตามทานไมมีขอแยง เพราะทานเปดทางโลงใหเห็นชัดเจน เห็นภาพน้ันภาพน้ีโดย
ลําดับ ๆ ถาวาดภาพพจนข้ึนมาก็เปนอยางน้ัน ยิ่งมีความดูดดื่มในการฟง จนลืมเน้ือลืม
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ตัว ลืมเวล่ําเวลาไปหมดในขณะที่ฟง น้ีคือจิตของเรามีฐานรับแลว เทศนทางดานจติต
ภาวนาจึงเขากันไดอยางสนิทไมมีปญหา  
 ทีน้ีเวลาเราชินตอการฟงเทศนประเภทน้ี เพราะจติยอมรับแลวอยางน้ี ฟงเทศน
อ่ืน ๆ เลยขี้เกียจฟง ราวกับฟงไมไดนํ้าไมไดเน้ืออะไร พูดไปนอกโลกนอกสงสาร ไปที่
ไหน ๆ โนน ความจรงิท่ีปรากฏอยูกับตัวทําไมไมพูด ! เพราะเรื่อง “สัจธรรม” หมุน
อยูภายในจิตใจ แลวไปเทศน “ขางนอก” แมจะเปน “สัจธรรม” ก็จริง แตมันอยูนอก
หางไกลจากปากจากทองเรา ที่จะไดรับประทานอยางงาย ๆ ทันใจ เพราะเปนภายใน
จิตเอง เม่ือเทศนเขามาสูภายในน้ี ยอมเปนเครือ่งกลอมจิตใจไดอยางสนิทมาก ลึกซึ้ง
มาก เพราะพริ้งมาก มีรสมีชาติขึ้นโดยลําดับ 
 ทานเทศนเรือ่ง “วิถีจิต” เทศนเร่ือง “สต”ิ เทศนเรือ่ง “ปญญา” เทศนหมุน
เขามาใน “สัจธรรม” ซ่ึงมีอยูกับตัวทุกคน ทานยกสัจธรรมขึ้นเปนสนามรบ หรือเปน
ธรรมเทศนา ยอมเขากับจิตที่มีความสงบไดด ี เพราะจิตเต็มไปดวยสัจธรรม ทุกขก็
เสียดแทงเขามาที่จิต สมุทัยก็เกิดท่ีจติ เสียดแทงท่ีจิต มรรคก็ผลิตขึ้นมาที่จิต คือสติ
ปญญา จะผลิตขึ้นมาจากไหนถาไมผลิตขึ้นจากจิต ผลิตข้ึนจากท่ีน่ี เม่ือมีอํานาจมีกําลัง
มากเพียงไร ก็ระงับดับกิเลสตัณหา ดับทุกขกันลงไปเปนลําดับ ๆ ก็ดับในที่นี ้ที่เรียก
วา “นิโรธ ๆ” น่ันนะ 
 สัจธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางนี้อยูภายในจิต หมุนอยูตลอดเวลา เปน 
“ธรรมจักร” ถาจะพิจารณาใหเปนธรรม สัจธรรมน้ีก็เหมือนธรรมจักร ถาจิตเราคิดไป
แบบโลกแบบสงสารซ่ึงไมเคยภาวนาเลย มันก็เปน “กงจักร” ผันใหเรารุมรอนอยู
ตลอดเวลาวุนไปหมด จนหาที่ปลดเปลื้องไมได น่ังก็ไมสบาย นอนก็ไมสบาย อิริยาบถ
ทั้งสี่มีแตไฟเผาจิตเผาใจ ไฟกิเลสตัณหาอาสวะน่ันแหละ ไมใชไฟอื่น ท่ีจะรอนย่ิงกวา
ไฟอันนี้ 
 ถาจิตเปนอรรถเปนธรรม พินิจพิจารณาเพ่ือถอดเพือ่ถอนดวยมรรคผลปฏิบัติ
อยูแลว เร่ืองสัจธรรมท้ังส่ีน่ีก็เปน “ธรรมจักร” เปนเครือ่งซักฟอกสติปญญาไดเปน
อยางดี ทุกขเกิดข้ึนท่ีตรงไหนจะกระเทือนถึง ปญญานํามาพิจารณา เราเคยทราบอยู
แลววาทุกขคืออะไร เปนส่ิงท่ีเราไมตองการ เปนสิ่งที่ทรมานจิตใจของสัตวโลกอยาง
มากมาย และทุกขนี้เกิดขึ้นมาจากอะไร 
 ยอนไปเร่ืองสติปญญา การคนควาอยางน้ี การคิดอยางน้ี เปนเรื่องของมรรค 
พิจารณาเหตุพิจารณาผลไปโดยลําดับ เฉพาะอยางยิ่งควรเอา “ขันธหา” เปน “สนาม
รบ” รบท่ีไหนไมถนัดเหมือนรบในขันธหา เพราะขันธหานี้เปนเจาตัวการสําคัญ ท่ีกอ
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ทุกขภายในรางกายและจิตใจไมหยุดหยอน การพิจารณาขันธหาจึงเหมือนวา การรบ
กับกิเลสในขันธหา การรบดวยการพิจารณาขันธหา จึงเปนการปลดเปลื้องภาระจาก
ขาศึก และนําชัยชนะกลับมาได จากการรูเทาทันขันธหาน้ีโดยไมตองสงสัย 
 พระพุทธเจาทานรบขาศึกก็อยูภายในขันธหา สาวกทานก็ไดชัยชนะภายในขันธ
หา ไมไดชัยชนะจากที่อื่นใด เพราะแพก็แพที่นี่เอง หลงก็หลงเพราะสิ่งนี้ ไมหลงเพราะ
สิ่งอื่น หลงเพราะสิ่งนี้สิ่งเดียว การพจิารณาจึงตองพิจารณาจุดที่หลง เพ่ือใหเกิดความ
รูขึ้นมาในจุดที่เคยหลง เม่ือรูส่ิงใดยอมแยกตัวออกไดจากส่ิงน้ัน เพราะฉะนั้นขันธทั้งหา
น้ีจงึเปนหินลับปญญาไดอยางดีเย่ียม จึงไมควรมองขามขันธหา ถาผูพิจารณาเพ่ืออรรถ
เพ่ือธรรมไมใชเพ่ือเห็นแกตัว คําวา “เพื่อเห็นแกตัว” น้ันเปนเร่ืองของกิเลส กลัวตาย
ก็กลัว อะไรก็กลัวไปหมดทุกส่ิงทุกอยาง ทุกขเกิดขึ้นมาก็กลัวจะสูไมไหว ความกลัวจะสู
ไมไหวก็คือเร่ืองของกิเลส ฉะน้ันจงอยาไปกลัว สรางความกลัวขึ้นมาทําลายตัวทําไม! 
ความกลัวน้ีเปนตัวภัย สรางขึ้นมามากนอยก็เสียดแทงจิตใจ ใหเกิดความทุกขมากนอย
ตามที่เราสรางขึ้นมา 
 ความจริงมีอยางไรใหนํามาใช ความจริงคืออะไร ? ใหรูความจริงของ “สัจ
ธรรม” หรือของขันธหาท่ีมีอยูในตัวของเรา ผูไมรูความจริงในขันธหาที่อยูกับตัวนั้น ไม
จัดวาเปนผูฉลาด และหาทางพนภัยไปไมได จะตองถูกสิ่งที่เราถือวาเปน “ขาศึก” ส่ิงท่ี
เรากลัวน้ันแลยํ่ายีเราใหไดรับความทุกขทรมาน และแพอยูตลอดไป 
 ยิ่งเปนวาระสุดทายดวยแลว ก็ย่ิงจะกลัวตายมาก กลัวเจ็บกลัวปวดตรงนั้นตรง
น้ีมาก นั้นแลคือการสรางเสี้ยนหนามขึ้นมาเสียดแทงจิตใจของตัวเอง ใหเกิดความทอ
แทออนแอ ดีไมดีเกิดความเผลอตัวไปได เพราะผิดจากสัจธรรม ผิดจากหลักความจริง 
 ปญญามีอยู สติมีอยู จงนํามาใช สติปญญาเทานั้นที่จะทําใหรูแจงเห็นจริงกับสิ่ง
ท่ีเปนขาศึกน้ี จนกลายเปนมิตรกันได คือตางอันตางจริง 
 จิตไมเคยตาย เราไมตองวิตกวิจารณ เราไมตองสะทกสะทานวาจิตจะตาย 
อะไรจะเกิดก็เกิดเถอะ จิตเปนผูสามารถรับทราบไดทุกส่ิงทุกอยางบรรดาท่ีเกิดข้ึนกับ
จิต ไมมีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกวาจิตที่คอยรับรูอยูตลอดเวลา 
 เอา ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากนอยเพียงไร จิตก็รูวาทุกขเวทนาตอนนี้เกิดขึ้นมาก 
เอา ดับไปก็ดับไปเร่ืองทุกข แตจิตไมดับ อะไรจะเกิดข้ึนมากนอย 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 โดยหลักความจริงแลวเปนอยางน้ี จงพิจารณาใหเห็นความจรงิของทุกขน้ี จะ
ไดเห็นความจริงของ “จิต” ไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 
 นักปฏิบัติเราถาใจยังถือทุกขเวทนาเปนขาศึกตอตน จนตองหาทางหลบหลีก 
ไมอยากเขาหนากับทุกขอยูตราบใด ความจริงนั่นคือ “ทางแพ ทุกข สมุทัย” น่ัน
เอง จะหาทางออกจากทุกขและพนทุกข ดับสมุทัยไมไดอยูตลอดเวลาถาไมกลาสูทุกข 
ขุดคนสมุทัยดวยมรรคคือสติปญญา 
 เอา อะไรเกิดขึ้นก็ใหรู จิตมีหนาท่ีท่ีจะรู เอาปญญาเทียบเขาไป คนดูใหเห็นชัด
เจนวา ทุกขเกิดข้ึนต้ังอยูท่ีจดุใด ทุกขเกิดข้ึนทางกาย หน่ึง ทางกายเกิดข้ึนมีอาการใด 
เกิดข้ึนภายในจติ เพราะเหตุใดจงึเกิดข้ึนภายในจิตได ถาไมใช “สมุทัย” คือความคิด
นอกลูนอกทางเปนเคร่ืองเสริม หรือเปนเครื่องผลิตขึ้นมา  
 ความจริงก็คือความลุมหลงตนเอง เพราะความรกัสงวนตน ไมอยากใหทุกขเกิด
ขึ้น แมเกิดข้ึนแลวก็อยากใหดับไปอยางด้ือ ๆ โง ๆ นั้นแล สรางขึ้นมา เชน อยากให
ทุกขดับโดยไมพิจารณาคนหาเหตุของทุกขคือสมุทัยตัวการสําคัญ ความอยากให
ทุกขดับนี้แลคือสมุทัย มีแตอยากใหทุกขดับไป น่ันแหละคือสราง “สมุทัย” โดย
ตรง 
 ท่ีถูกเราไมตองอยาก พิจารณาส่ิงท่ีมีอยู ท่ีปรากฏอยู ส่ิงท่ีไมมีอยาไปควาหา
มามันเปนทุกข มันเปนการสรางกิเลสขึ้นภายในอีก เวลานี้ทุกขยังไมดับ อยานําความ
อยากมาบังคับใหมันดับไป ทุกขปรากฏข้ึนมาใหพิจารณาตามส่ิงท่ีปรากฏ อะไรท่ียัง
ไมเกิดข้ึน อยาตั้งความอยากใหมันเกิดขึ้น เพราะมันเปนความจริงอันหน่ึง ๆ ไมอยูใน
อํานาจของผูใด ขณะท่ีมันเกิดข้ึนก็ดี ไมเกิดขึ้นก็ดี มันตั้งอยูก็ดี มันดับไปก็ด ีผูรูเปนรู 
อยาไปสรางความอยากขึ้น ใหรูชัดอยางนี ้ช่ือวาเปนผูรอบคอบในการพิจารณา ตายก็
ตายเถอะ ความจริงไมมีอะไรตาย พิจารณาใหเห็นชัดเจนอยางนี ้
 รางกายจะสลายก็ใหสลายไป เพราะเร่ืองสลายเปนของคูกันกับส่ิงท่ีผสม ส่ิงท่ี
รวมตัวกัน เม่ือรวมตัวแลวก็ตองสลาย ถึงเวลาแลวตองสลายไปดวยกันทั้งนั้น ไมวา
อะไรในโลกน้ี ความไมสลายไมมี แมแตภูเขาทั้งลูกมันยังสลายได ทําไมรางกายอยาง
เรา ๆ ทาน ๆ จะสลายไปไมได ฝนธรรมดาไปทําไม เกิดประโยชนอะไร 
 การไมฝนธรรมดา ใหรูความจริงของธรรมดาน้ีแล คือทางธรรม ทางโลง ทาง
ปลดปลอย ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของไดเลย ปญญารอบตัว หากจะตายขณะที่เวทนา
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กําลังกลาก็ใหรูกันอยูกับเวทนา เปนการ “ลับจติ” ดวยปญญา โดยถือเอาเวทนาเปน 
“หินลับ” ไดอยางประจักษภายในจิต 
 ทุกขดับไปจิตจะไปเกาะอะไร เพราะจติเปน “ผูรู” ผูพิจารณาทุกขเพ่ือรูและ
สลัดทุกขอยูแลว จิตจะไปติดทุกขและตกทุกขไดยากท่ีไหนกัน ทุกขเวทนาเราก็ทราบ
แลววาเปนสภาพอันหน่ึง เมื่อพิจารณาทุกขเวทนานั้นดวยปญญาความฉลาด เพ่ือปลด
เปล้ืองทุกขเวทนาน้ันอยูแลว เราจะไปตกนรกอเวจีที่ไหนกัน! 
 ทุกขเวทนาดับไป ก็ดับไปตามเร่ืองของเวทนา ผูรูผูฉลาดพิจารณาแยกตัวออก
จากทุกขเวทนาก็คือจิตกับปญญา ผูไมดับก็คือจิต ก็อยูตามความไมดับของจิต ตาม
ความรูความฉลาดของจิต จิตฉลาดเปลื้องตนเพราะการพิจารณาเวทนาตางหาก จิต
มิไดติดจมอยูกับความทุกข เพราะการพิจารณาทุกขเพื่อความฉลาดปลดเปลื้องตน 
เราเหยียบ “บันได” ข้ึนสูบนบานตางหาก มิไดเหยียบ “บันได” เพ่ือติดอยูกับ
บันไดน้ัน 
 นี่เราก็พิจารณาทุกขเวทนาเพื่อเปลื้องตนจากทุกขเวทนาตางหาก ไมพิจารณา
ทุกขเวทนาเพ่ือติดทุกขเวทนา เมื่อตายไปจะเกิดความลมจมแกจิตผูเดินทางชอบได
อยางไร เม่ือทุกขเวทนาคือทางเดินของจิตของปญญาแทแลว ช่ือวาจติเดินถูกทางของ
อริยสัจและสติปฏฐาน อันเปนทางเดินเพื่อความพนทุกขไมสงสัย 
 การพจิารณา “ขันธ” ทานพิจารณาอยางนี้ ไมตองกลัว พระพุทธเจาไมไดสอน
ใหกลัว แตสอนใหรูความจริง ใหพิจารณาความจรงิ น่ีเปนจุดหมายท่ีพระพุทธเจาทรง
สอนแท เร่ืองความกลัวพระองคไมไดสอน เปนเรื่องของกิเลสเสี้ยมสอนคนใหโงหนัก
เขาตางหาก ผลที่ไดรับมีแตความโง และกองทุกขเต็มหัวใจ ภพชาติเต็มตัว 
 คําวา “เรา ๆ หรือใคร ๆ” มาเปาหูปาว ๆ ก็อยาเช่ืองาย ๆ ใหเชื่อพระพุทธ
เจาพระองคเดียวท่ีเลิศโลกมาแลว อยากลัวความจริงเราเปนนักปฏิบัต ิ ความกลัวไม
เปนเรื่องใหสําเร็จประโยชน เปนเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมา ใหเกิดความทุกขมาก เพราะ
ความกลัว กลัวมากเทาไรก็เกิดความทุกขมากเทาน้ัน พิจารณาใหเห็นประจักษภายใน
จิตอยูตลอดเวลา ในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้น โดยไมตองไปหวังพ่ึงใครในเวลาน้ัน เรา
อยาหวังพ่ึงใคร ไมใชท่ีพ่ึงอันแทจริง! นอกจาก “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ดวยสติ
ปญญาเราเทานั้น จะเปนท่ีพ่ึงของเราไดอยางเต็มใจ ตึกรามบานชอง ใครตอใครก็
ตาม ทุกสิ่งทุกอยางพึ่งไมไดทั้งนั้น เวลาจะตายจริง ๆ ขันธหาก็พึ่งไมได มันจะแตกอยู
เวลานี้จะพึ่งมันไดที่ไหน แลวเราจะพึ่งใคร 
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 สติปญญาเทาน้ันเปนอาวุธท่ีทันสมัย ท่ีจะแกหรือชวยเราไดในขณะน้ัน จงคนลง
ไปพิจารณาลงไป ทุกขเปนของเกิดของดับ ใจเปนของไมเกิดไมดับ เปนธรรมชาติของ
ใจอยูโดยธรรมชาติของตน พิจารณาใหชัดเจนแลว จิตจะแยกตัวออกมาเอง เม่ือเขาใจ
ชัดเจนแลวไมไปไหน ไมไปติดอยูกับอะไร มีทุกขเวทนาเปนตน เพราะปญญาเปน
เครื่องผลักดันสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นออกไปโดยลําดับ ๆ ใหเขาใจอยางน้ี เราก็
โลงใจสบายใจ น่ีแหละเรียกวา “การพ่ึงตนเอง”  
 จงคิดถึงวาระสุดทาย วาระสําคัญท่ีสุดคือวาระไหน? คือทุกขเวทนาอันแสน
สาหัสน้ีแล จะสาหัสขนาดไหนในวาระสุดทาย ตองเตรียมสตปิญญาใหพรอมมูล สู ! 
เพื่อแยงเอาของจริงจากสิ่งจอมปลอมท่ีเคยหลอกเรามาเปนเวลานาน มาครองใหได ! 
 รางกายน้ีแคตายเทาน้ัน ! สติปญญาเปนผูสามารถตลอดสาย เวทนาจะมาจาก
ทิศใดแดนใด มันก็อยูในขันธน้ีเทาน้ัน เวทนาขันธก็คือขันธนี้เทานั้น ไมไดอยูนอกเหนือ
เมฆลอยมาทับเราได มันทับอยูภายในตัวเรานี้ถาเราไมมีสติปญญาทันมัน ถาสติปญญา
ทัน ทุกขเวทนาก็ไมทับ ทุกขเวทนามีมากมีนอยก็ทราบกันอยางชัดเจนดวยปญญาน้ี
เทานั้น ปญญานี้แหละเปนเครื่องชวยตัวเอง  
 ความพากเพียร อยาถอย ถอยไมไดเมื่อเขาตาจนแลวตองสูจนสุดเหว่ียง และ
เปล้ืองกิเลสตัวหลงงมงายลงให “วัฏจักร” โนนเปนไร! ก็เราจะสู จะเอาชัยชนะ จะถอย
ไปไหน จะเอาชัยชนะดวยการสูน่ี! ไมไดเอาชัยชนะดวยการถอย เมื่อเอาชัยชนะดวย
การสู ตองสูดวยสต ิสูดวยปญญา ไมใชสูดวยความโง ๆ 
 จิตน้ีพระพุทธเจาทรงรับรองอยูแลววาไมตาย เราจะกลัวตายหาอะไร เราคือ
จิต ก็ไมตายน่ี เราจะกลัวตายไปทําอะไร ถาตัวจิตตายเราก็ตาย น่ีตัวจิตไมตายแลวเรา
จะตายไดท่ีไหน เงาแหงความตายมันมีอยูท่ีไหน มันไมมีนี่ ไมมจีนกระทัง่ “เงา” แหง
ความตาย เราต่ืนเราตกใจ เรากลัวตายไปเฉยๆ กลัวลม ๆ แลง ๆ ความตายของใจไม
มี แมกระทั่ง “เงา” ใหกลัว ก็ยังกลัวกันไปได เพราะความหลงของจิตนี่เอง 
 ทานจึงสอนใหสรางปญญาใหทันกับเหตุการณ จิตน้ีเปนท่ีแนใจวาไมตาย 
พิจารณาใหชัด เอา อะไรเกิดก็เกิดขึ้นเถอะ จิตมีหนาที่รูทั้งหมด จนกระท่ังวาระสุด
ทายเคร่ืองมือน้ีแตกไป ปญญาก็สลายไปดวยกัน จิตท่ีไดรับการซักฟอกจากปญญา
แลวจะไมตายไมสลาย จะมีแตความผองใสเปนอยางนอย มีความผองใสประจาํตัว 
มากกวาน้ันก็ผานพนไปไดเลย จงเอากันในวาระสุดทาย เอาชัยชนะอยางสุดยอด ! 
ในวาระสุดทายน้ีใหได 
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 ไมตองไปคาดโนนคาดน้ีวา เปนหญิงเปนชาย วาเราปฏิบัติมา เทาน้ันปเทาน้ี
เดือน ไดมากไดนอย ไมใชเวลาจะมาแกกิเลสตัณหาใหเราได มีความเพียรเทาน้ันเปน
เครื่องแก สติปญญาเทาน้ันเปนเคร่ืองแก เมื่อสติปญญามีกําลังพอก็หลุดพนไปไดเทา
น้ัน น่ีเปนจุดสําคัญ 
 ไมใชเวลํ่าเวลา ไมใชเพศหญิงเพศชาย ไมใชอะไรทั้งหมด ท่ีจะมาแกกิเลสได
นอกจากสติปญญา ศรัทธาความเพียร ของเราเทานั้น เปนเครื่องแกกิเลส เราแกไดจน
กิเลสหมดขณะใด ใจก็ส้ินทุกขไดขณะน้ัน 
 การส้ิน สิ้นดวยสติปญญากับความเพียร ไมไดส้ินดวยเวลานานเวลาชาอะไรน่ี 
จงพจิารณาตรงนี้ นี่แดนแหงชัยชนะอยูที่จุดนี ้ ! เราแพก็แพที่นี่ คําวา “แพ” อยาให
ม!ี 
 จิตมันแพอะไรเลา รูอยูตลอดเวลา สติปญญาไมใชเปนของแพ เปน “ธรรมเพื่อ
ชัยชนะ” ทั้งนั้น เวลากิเลสเขามาแทรกใหเปนความแพ ความแพเปนเรื่องของกิเลส
แทรก อยาเอาเขามาแตะกับตัว มันจะทําใหเราถอยหลัง เปนหรือตายสูกันบนเวที ชื่อ
วา “นักรบ” ข้ึนเวทีแลวไมถอย เอาจริง ๆ จนไมมีสติรับรูแลว ใหเขาหามลงเปลไป ถา
ยังมีสติ เอา ฟาดมันลงไปอีก ตีไมได ดามันเขาไป คือสูดวยปากก็ได ไมถอยกิเลส น่ี
ตอยสูเขาไมไดก็เอาปากตอยซ ิ น่ีเราเทยีบกับนักรบท่ีไมถอย สูกันวันยังค่ํา สูจนตาย สู
เพื่อเราไมไดสูเพื่อใคร ถาจิตเขาใจจริง ๆ แลวเปนไมถอย 
 ผูเทศนเคยเปนเคยผานมาแลวตามความจริงนี ้ จึงกลาพูดกลาเทศนไดอยาง
เต็มปากไมกระดากอายใคร ๆ ท้ังส้ิน การพูดดวยความจริงก็เหมือนนักรบ จะกลัวใคร
มาคานความจรงิละ น่ียอขอความท่ีเทศนเบ้ืองตนน้ันวา “ความตายนะ มันธรรมดา 
ธรรมดา!” แนะฟงดูซี เม่ือเขาใจทุกส่ิงทุกอยางแลว “มนัธรรมดาไปหมด!” เปนอยูก็
ธรรมดา เจบ็ไขไดปวยก็ธรรมดา คือจติไมไดเปน “ภาระ ภารัง” ใหเกิดความยุงเหยิง
วุนวาย กลายเปนโรคภายในใจข้ึนมา ถึงวาระจะไป จะไปแลวหรือ? ไปก็ไป เร่ือง 
“สมมุต”ิ มนัไปตางหาก มันไปท่ีไหน ก็ไปตามหลักความจริงของมัน ลงไปสูความจริง
ของมัน แลวอะไรจะฉิบหาย อะไรจะลมจม ผูรูก็รูอยูอยางนี้แลวจะไปลมจมที่ไหน ผูรู
นะ  
 เราสรางมาเพ่ือความรูความฉลาด ความรูความฉลาดจะพาลมพาจมมีอยาง
หรือ !มันประจักษอยูภายในจิต จึงเรียกวา “ส่ิงท้ังปวงไมมีปญหา” ไมมีอะไรเลย ! 
“ธรรมดา ธรรมดา ไปหมด” 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๓๔ 

๓๓๔ 

 เมื่อถึงขั้นธรรมดาธรรมชาติแลวเปนอยางนั้น การปฏิบัติใหปฏิบัติอยางน้ีจะถึง
ความจริงแนนอนไมสงสัย 

เอาละ การแสดงก็เห็นวาสมควร 


