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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดทาย
เมื่อจิตยังอยูในที่มืดมนดวยกิเลสชนิดตางๆ ปกปดกําบัง ก็เชนเดียวกับเราเขา
ไปในปารกชัฏและกวางขวาง ขณะอยูใ นปานัน้ ความรูส กึ เหมือนไมเคยผานทุง ผานนาที่
เวิ้งวางมากอนบางเลย ทั้ง ๆ ทีเ่ ราก็เคยผานเคยอยูม าแลว แตเวลาเขาไปในดงอันรก
ชัฏแลว ความรูสึกมันเปลี่ยนไปกับสิ่งที่เกี่ยวของ จึงเปนเหมือนวาเราไมเคยผานทุง โลง
โถงเวิ้งวางอะไรมาเลย เหมือนกับโลกนี้เปนโลกมืดไปหมด เชนเดียวกับปาอันรกชัฏนั้น
แตจติ นีย้ งั ไมเคยเห็นแสงสวาง ความเวิง้ วางภายในตัวเองมากอนก็ยงั พอทําเนา
แตผทู เ่ี ขาปาดงอันรกชัฏนัน้ ทั้ง ๆ ทีเ่ คยเห็นทุง เห็นนาอะไรทีเ่ วิง้ วางมาอยูแ ลว มันก็ยัง
เกิดความสําคัญขึ้นมาวา โลกนีจ้ ะไมมที ว่ี า งจากปาบางเลย มีแตความรกชัฏดวยปา
อยางนี้ไปหมด จิตในขณะที่อยูในความมืดมนอนธการ ก็เปนลักษณะนีเ้ หมือนกัน
แตเมื่อกาวไปถึงที่เวิ้งวางโดยไมมีอะไรมาเกี่ยวของเลย
เพราะความผานพนไป
หมดแลวนั้น ก็เหมือนกับโลกนีไ้ มมอี ะไรเปน “นิมิต เครือ่ งหมาย” แหงวัตถุตา ง
ๆ เหลืออยูบ า งเหมือนกัน
ถาเราไมคดิ แยกไปวา ที่นั่นเปนนั่น ทีน่ เ่ี ปนนี่ ใหแก “สมมุติ” ตางๆ ซึ่งเกี่ยว
กับสัตว บุคคล ตนไม ภูเขา ดิน ฟา อากาศ ตามธรรมชาติที่มีอยูของเขา ก็เหมือนกับ
ไมมอี ะไรเลยในบรรดาทีก่ ลาวมาเหลานี้ เพราะจิตไมออกไปเกี่ยวของ จิตมีแตความ
วางประจําตน หาเหตุปจ จัยอะไรเขาไปหมุนไปเกีย่ วของไมไดเลย อยูโ ดยปกติของตน
โลกแมจะมีก็เหมือนไมมี ถาจะพูดวา “โลกไมมี สัตว สังขาร ไมม”ี ก็ได เพราะไมมี
อะไรเขาไปเกี่ยวของในจิต จิตอยูโดยหลักธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์แท เลยกลาย
เปนธรรมดา......ธรรมดาไป
แต คําวา “ธรรมดา” นี้ ผูส มมุตกิ จ็ ะคิดและตีความหมายไปอีกแงหนึง่ คํา
“ธรรมดา” ในธรรมชาตินี้ ไมเหมือนกับธรรมดาทีเ่ ราพูดกันทัว่ ๆ ไป เปนแตเพียง
ขอเทียบเคียงเล็กนอยเทานัน้ เรื่องอะไร ๆ ก็ “ธรรมดา ธรรมดา ไปหมด” นัน่ ฟงซี !
เรื่องเกิดเรื่องตาย เรื่องทุกขลําบาก เรือ่ งไดเรือ่ งเสีย เรื่องประสบอารมณตาง ๆ ชอบ
ใจ ไมชอบใจ ในโลกธรรมมาสัมผัส ก็เปนเรือ่ งธรรมดา ธรรมดา ไปหมด เพราะจิต
อิ่มตัว และคลายอารมณตา ง ๆ ออกหมดแลวไมมอี ะไรเหลือ สิ่งเหลานั้นแมมอี ะไรอยู
ก็ “สักแตวา ” รับรูเ พียงขณะๆ แลวก็ดับไปในขณะๆ โดยหลักธรรมชาติของจิตที่
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๓๒๓

๓๒๔

มีความพอตัวแลว รับอะไรเขาไปอีกไมได ความสรรเสริญซึ่งเคยชอบมาแตไหนแตไรก็
กลายเปนเรือ่ งธรรมดา เชนเดียวกับความนินทา เพียงแตจติ รับทราบเทานัน้ เพราะจิต
พอตัวแลวไมสามารถจะรับอะไรได ทั้งฝายต่ํา ฝายสูง ฝายนินทา สรรเสริญ ฝายทุกข
ฝายสุข ที่เปนเรื่องของ “สมมุติ” ทั้งปวง ใจไมเกีย่ วของจึงเปนธรรมดาไปเสียหมด ทั้ง
นี้ออกจากจิตที่ถึงความอางวางโดยหลักธรรมชาติของตัวแลวเปนอยางนั้น อะไรจะมา
ผานก็เหมือนไมผา น
แตการทีจ่ ติ สามัญชนเราจะพยายามดําเนิน หรือกาวไปดวยความเพียร เพื่อให
ถึงสถานที่นั้น ๆ ตามขั้นของจิตของธรรมไปโดยลําดับ ๆ ตามสายทาง จนถึงทีจ่ ดุ
หมายปลายทางอันเปนที่เวิ้งวางโดยหลักธรรมชาตินั้น ยอมเปนสิง่ ทีย่ ากลําบากเปน
ธรรมดา ราวกับการเชือดเฉือนตัวเรา ตัวเราคือกิเลส ดวยมีดอันคมกลา คือสติปญญา
นัน้ แล จะวายากมากก็ได แลวแตใจของผูดําเนินนั้นมีความรักชอบมากนอยตางกัน
เพียงใด แตผูที่มีความรักชอบ มีความสนใจมากอยูแลว การงานทีเ่ ปนไปเพือ่ ความ
หลุดพน หรือเพื่อความเห็นแจงโดยลําดับนี้ ก็ไมเปนของยากนัก เพราะทําดวยความ
พอใจทุกอาการแหงการกระทํา เรือ่ งทีว่ า ยาก ๆ ซึง่ เคยมีอยูใ นหัวใจนัน้ ก็ไมยาก ความ
พอใจมาทําใหงา ย
คําวา “การเจริญของจิต” ก็อยาไดคิดคาดไปในแงตาง ๆ ใหผดิ จากหลักความ
จริงของความเจริญอันแทจริงภายในจิต และความเสือ่ มภายในใจอันแทจริงของจิต คือ
จิตมีความเปลีย่ นแปลงอาการของตัวอยูโ ดยเฉพาะเทานัน้ ไมไดกา วไปไหน ไมไดลงที่
ไหน เปนแตความเปลีย่ นแปลงแหงอาการของจิตทีแ่ สดงใหตนทราบเทานัน้
ใจเปลีย่ นแปลงไปอยางหนึง่ เปนความทุกขขึ้น เปลีย่ นแปลงไปอยางหนึง่ เปน
สุขขึ้นมา อยูภ ายในจิตนีเ้ ทานัน้ การเจริญจิตตภาวนา แมจะไดรับคําของครูอาจารยที่
ทานแสดงไปในแงใดก็ตาม ทานพูดเรือ่ งสมาธิกต็ าม เรือ่ งปญญาก็ตาม เรายึดไวพอ
เปนคติเทานั้น
สวนหลักธรรมชาติทจ่ี ะเปนขึน้ ภายในใจเรานัน้ เริ่มจากการนําธรรมคติจากทาน
มาปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลักธรรมชาติจริตนิสยั ของเรา อยาเอาธรรมชาติที่เปนจริต
นิสัยของเราไปเทียบกับที่ทานแสดง
เพราะทานแสดงธรรมอยางกวางขวางสําหรับ
“นานาจิตตัง” ซึ่งมีจํานวนมาก พูดงาย ๆ ก็วา จริตนิสยั ของคนไมเหมือนกัน ความรู
ความเขาใจ ตลอดถึงการประพฤติปฏิบตั ใิ นแงความรู ความเห็น การพิจารณานี้ จะให
เหมือนกันไมได แมจะอยูใ นวงแหงสัจธรรมดวยกันก็ตาม แตอาการแหงการพิจารณา
และการดําเนินนัน้ ผิดแปลกกันอยูเ ปนลําดับลําดาตามจริตนิสยั
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เมื่อเปนเชนนั้น อาการแหงความสงบ หรือความรูตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต
จึงมีตา งกัน สวนความสงบนั้นเปนที่ยอมรับดวยกันทุกคน ไมวาจริตนิสัย เพราะความ
สงบสุขของจิตนั้น เปนผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตน จึงเปนทีย่ อมรับดวยกัน เราจึง
คอยดูผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของเราอยางนี้
คําวา “สงบ” นัน้ มีหลายประเภทตามจริตนิสยั คือ สงบลงในขณะเดียว
เหมือนกับตกเหวตกบอ อยางนัน้ ก็มี คืออยู ๆ ที่เรากําหนดภาวนา “พุทโธ ๆ” แลวก็
พลิกขณะเดียวแพล็บ หายเงียบไปเลย คือ จิตพลิกขณะเดียวเทานั้นเหมือนกับเราตก
เหวตกบอ แลวปรากฏเปนความรูขึ้นมาทันที นี่เปนแงหนึ่ง
อีกแงหนึง่ จิตสงบแลวหายเงียบจากอารมณตา งๆ แม “พุทโธ” ไปเลยก็มี นี่
เปนจิตนิสัยประเภทหนึ่ง ทีก่ ลาวมานีเ้ รียกวา “รอยละ ๕ ราย” จะมีเพียง ๕ ราย หรือ
จะมากไปดวยซ้ําในรอยคนของผูมีความสงบเยือกเย็น
หรือเห็นผลในการทําสมาธิ
ภาวนาแบบนี้ เพราะมีนอยมากในการปฏิบัติสมัยปจจุบันนี้
อีก ๙๕ รายนั้น จะเปนในลักษณะที่คอยสงบ คอย ๆ เยือกเย็นเขาไปเปนลําดับ
ๆ นีม้ เี ปนจํานวนมาก
ใหเราสังเกตดูจริตนิสัยของเราวา เปนไปในจริตใด หรือเปนไปในลักษณะใดใน
แงใดในสองแงนี้ สวนมากจะเปนไปในแงที่สองนี้
คําวา “สงบ” คือ ความสงบเย็นอยูภ ายในใจ ใจมีทอ่ี ยู ใจมีความรมเย็นเปนสุข
มีฐานแหงความสงบอยูภายในจิตของตน ทั้ง ๆ ทีค่ ดิ อานไตรตรองอะไรก็ไดตาม
ธรรมดาของโลกทั่ว ๆ ไป แตภายในจิตของตัว มีความโลง มีความสบาย มีความเบา
หรือมีความสวางไสว ตามกําลังจิตทีม่ มี ากนอย แลวแตกาํ ลังแหงสมาธิ หรือความสงบ
นี่ทานเรียกวา “จิตสงบ” มีความคิดไดปรุงไดอยูอ ยางนัน้ แตจิตที่เปนเจาของความคิด
นัน้ มีความสงบสบายอยูภ ายในตน กําหนดเขาเมื่อไร ก็ปรากฏความรูที่เปนความสบาย
นั้นอยูเรื่อย ๆ ไมหายไป นีช่ อ่ื วา “จิตไดฐานแหงความสงบ หรือมีฐานแหงความ
สงบ” ขึน้ มาแลว
ประการหนึ่ง ที่เปนธรรมชาติของจิตเอง เราจะปรุงแตงไมได ก็คอื ขณะทีใ่ จดับ
ความคิดปรุงตาง ๆ นัน้ ดับจริง ๆ ความคิดความปรุงขาดจากกันไมมีอะไรเหลือเลย
เหลือแตความรูลวน ๆ อยูโ ดยลําพังตนเอง นีก่ ใ็ หเปนตามหลักธรรมชาติของจิตทีเ่ ปน
ขึน้ มาในตัวเอง
การคาดการหมายไมเกิดประโยชนอะไร จึงไมควรคาดหมาย ใหปลอยไปตาม
จริตนิสยั ของตนในสวนนี้ ไมผิด ขอสําคัญคือการปฏิบตั ิ ทานสอนอยางไร และเหมาะ
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กับจริตนิสยั ของเราอยางไรบาง วิธปี ฏิบตั ิ วิธีพิจารณา หรือวิธีบริกรรม ใหกาํ หนดตาม
นั้นเปนของสําคัญ ใหความรูอยูกับการภาวนานั้น ๆ จะภาวนาแบบไหนก็ตาม สติเปน
สิ่งสําคัญอยูมาก ซึ่งจะใหพรากจากกันไมได จะขาดวรรคขาดตอนในทางความเพียร
เพื่อจะยังผลใหสืบตอเนื่องกันโดยลําดับ
ทีพ่ ดู ถึงจริตนิสยั ของแตละคนทีไ่ มเหมือนกัน ผูน น้ั เปนอยางนัน้ หรือครูบา
อาจารยทานแสดงอยางนั้น ผูน น้ั จิตรวมอยางนัน้ จิตรูอ ยางนัน้ ๆ ใหเราเพียงฟงไวเฉย
ๆ หากจริตนิสยั ของเราเปนไปในทางใดแลว เรือ่ งทีท่ า นกลาวนัน้ จะมาสัมผัสเราเอง เรา
รูในแงใด แงที่ทานแสดงแลวจะเขามาสัมผัส จะโผลขึ้นมารับกันทันที ๆ ถานิสัยของเรา
ไมมี ก็เปนเพียงแตฟง ไป ๆ อยาไปยึดเอาขอนั้นมาเปนอารมณจนกระทั่งเกิดความรอน
ใจ ในเมือ่ จิตของเราไมเปนไปตามทีเ่ รามุง หวังอยางทีท่ า นสอน อันนีก้ เ็ ปนความคิดอัน
หนึ่งของเรา ตองระมัดระวัง
ความสงบของใจ ที่เปนความถูกตองดีงามหรือเปนที่ยอมรับกัน ก็คือความสงบ
ไมฟุงซานวุนวายไปกับอะไร มีแตความเย็นใจ ถึงจะคิดในหนาที่การงานตาง ๆ ก็คิดไป
ไดอยางธรรมดา แตไมกวนใจเจาของเหมือนอยางแตกอ น ทีย่ งั ไมเคยอบรมภาวนา นี่
ทานเรียกวา “จิตสงบ” ถามากกวานัน้ ก็เปนฐานมัน่ คงอยูภ ายในใจ แมจะคิดเรื่องอะไร
ก็คิดไป แตพอยอนเขามาสูจ ดุ แหงความรู ก็เปนจุดความรู ที่เดนชัด ผองใส และเบา
ใหเห็นอยางชัดเจนภายใน นีเ่ ปนทีย่ อมรับวา “จิตสงบ” และมีฐานสมาธิประจําใจ
และเปนทีย่ อมรับกันทัว่ ไปวา “จิตเปนสมาธิ” ถาจิตเปนอยางนี้ !
เพราะฉะนัน้ การที่จะไปยึดเอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเปนเรื่องของตัว หรือ
พยายามจะทําจิตของตนใหเปนอยางนั้น เปนการขัดตอจริตนิสัยของเรา จะเกิดความ
ไมสบายใจขึน้ มา เพราะการสรางความกังวลหมนหมองใหเกิดขึ้นแกตน ดวยเหตุนจ้ี ึง
ควรทําความเขาใจไวในขอนี้
ความเจริญของจิตนัน้ ก็คอื ความสงบตัวนัน้ แลเปนสําคัญ ใจมีความละเอียด
ลออเขาไปเปนลําดับ มีความแนนหนามั่นคงเขาไปเรื่อย ๆ ความเจริญในขัน้ เริม่ แรก
เปนอยางนี้
ตอไปจะตองมีความละเอียดขึน้ โดยลําดับจากจิตดวงนีเ้ อง จิตดวงนีจ้ ะเปลีย่ น
สภาพไปเรือ่ ย ๆ และเขาสูค วามละเอียดจริง ๆ แมจะพิจารณาทางดานปญญาการคน
ควาตาง ๆ ใจมีความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงใดก็ตาม ฐานแหงความสงบเย็นใจนี้ ก็
ปรากฏเปนความมั่นคงไปโดยลําดับเชนกัน แตบางครัง้ เวลาชุลมุนวุน วายมากกับการ
งานทางดานปญญา ความสงบอันนีจ้ ะหายไปก็มี แตคําวา “หายไป” นีไ้ มไดหายไป
แบบคนทีไ่ มเคยภาวนา คนไมเคยมีสมาธิมากอน
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คนไมเคยภาวนานัน้ ไมมีความสุขความสงบภายในใจเลย จึงไมมีคําวา “จิต
เจริญ” หรือ “จิตเสือ่ ม” เปนจิตสามัญธรรมดา ๆ
แตจิตที่ “หายจากความสงบนี้” มีแตความรูส กึ ทีจ่ ะพิจารณาอยางเดียว มีความ
รื่นรมย มีความดูดดืม่ ในการพินจิ พิจารณาเพือ่ ถอนกิเลสตาง ๆ ออกจากจิตใจ ไมไดมี
ความฟุง เฟอเหอเหิมไปกับโลกกับสงสารใด ๆ เลย แมจะไมปรากฏเปนความสงบแนว
แนเหมือนอยางทีเ่ คยเปนมาก็ตาม เพราะความรูอันนี้เปลี่ยนไปทางธรรมแลว ไมได
เกีย่ วกับโลกเลย ถึงจะไมเปนความสงบเหมือนจิตเปนสมาธิกต็ าม แตก็เปนความวุน
กับตนเพือ่ ถอดถอนกิเลสตางหาก มันผิดกันทีต่ รงนี้
การพยายามตะเกียกตะกายเพื่อฝกฝนอบรมจิตใจใหมีความสงบรมเย็น เปนที่
แนใจตนเอง มีความอบอุน มีหลักใจเปนเครือ่ งยึดเปนทีอ่ าศัยนี้ เปนเรือ่ งทีย่ ากลําบาก
อยูบ า ง แตเราควรนึกคิดถึงเรือ่ งงานตาง ๆ ที่เราทํา บางทีงานบางชิน้ มันก็หนักอึง้ จน
ขนาดหัวเสียไปก็มี เรายังอุตสาหพยายามทําและผานไปไดไมรูกี่งานมาแลว เหตุใดงาน
ที่เปนไปเพื่อตัวเองโดยเฉพาะแท ๆ เราจะทําไมได จะผานไปไมได นีเ่ ปนงานเหมือน
กัน เปนแตเพียงวางานนอกงานใน แปลกกันเพียงเทานี้ ทําไมเราจะทําไมได ตองทํา
ได ! เมือ่ ความพอใจมีอยูแ ลว
เมือ่ ปลงใจอยางนีแ้ ลว ความทอถอยออนแอก็ไมมี พยายามดําเนินตอไปเรือ่ ย
ๆ จิตเมือ่ ไดรบั การอบรมอยูโ ดยสม่าํ เสมอแลว จะแสดงความแปลกประหลาดขึน้ มาให
ชมเรื่อย ๆ ความเย็น ความอบอุน ความแนใจ จะมีกําลังมากขึ้น ๆ
การฟงเทศน โดยเฉพาะทีเ่ ทศนทางดานกรรมฐานเกีย่ วกับจิตตภาวนาลวน ๆ
ถาจิตไมมฐี านแหงความสงบเปนทีร่ องรับกันบาง ฟงเทศนทางดานปฏิบัติจะไมเขาใจ
เราสังเกตจิตของเราตอนนี้ ถาฐานแหงความสงบพอทีจ่ ะรับธรรมเทศนาของ
ทาน ทางดานจิตตภาวนาทางดานปฏิบัติไมมีภายในใจ ฟงเทศนทานเทาไรก็ไมเขาใจ
ยิง่ ฟงเทศนเรือ่ งมรรคเรือ่ งผลก็ยง่ิ มืดแปดดาน นีแ่ สดงวาฐานรับภายในของเรายังไม
มี
พอความสงบเริ่มมีขึ้น การฟงเทศนทางภาคปฏิบัติจะเริม่ มีรสมีชาติขึ้นภายใน
จิตใจ เพราะมีฐานของจิตที่เปนความสงบเปนเครื่องรองรับ เมื่อจิตรับกันไดดีเทาไร
การฟงเทศนดา นปฏิบตั นิ จ้ี ะยิง่ มีความซาบซึง้ ไพเราะเพราะพริ้ง หวานอยูภ ายในจิตไม
จืดจาง แมใจเรายังไมถงึ ธรรมทีท่ า นแสดงนัน้ ก็ตาม แตกเ็ หมือนเราเขาใจ เรารูเ ราเห็น
ไปตามทานไมมีขอแยง เพราะทานเปดทางโลงใหเห็นชัดเจน เห็นภาพนัน้ ภาพนีโ้ ดย
ลําดับ ๆ ถาวาดภาพพจนขน้ึ มาก็เปนอยางนัน้ ยิ่งมีความดูดดื่มในการฟง จนลืมเนือ้ ลืม
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ตัว ลืมเวล่ําเวลาไปหมดในขณะที่ฟง นีค้ อื จิตของเรามีฐานรับแลว เทศนทางดานจิตต
ภาวนาจึงเขากันไดอยางสนิทไมมีปญหา
ทีนเ้ี วลาเราชินตอการฟงเทศนประเภทนี้ เพราะจิตยอมรับแลวอยางนี้ ฟงเทศน
อืน่ ๆ เลยขี้เกียจฟง ราวกับฟงไมไดนาํ้ ไมไดเนือ้ อะไร พูดไปนอกโลกนอกสงสาร ไปที่
ไหน ๆ โนน ความจริงทีป่ รากฏอยูก บั ตัวทําไมไมพดู ! เพราะเรื่อง “สัจธรรม” หมุน
อยูภ ายในจิตใจ แลวไปเทศน “ขางนอก” แมจะเปน “สัจธรรม” ก็จริง แตมนั อยูน อก
หางไกลจากปากจากทองเรา ที่จะไดรับประทานอยางงาย ๆ ทันใจ เพราะเปนภายใน
จิตเอง เมือ่ เทศนเขามาสูภ ายในนี้ ยอมเปนเครือ่ งกลอมจิตใจไดอยางสนิทมาก ลึกซึ้ง
มาก เพราะพริ้งมาก มีรสมีชาติขึ้นโดยลําดับ
ทานเทศนเรือ่ ง “วิถจี ติ ” เทศนเรือ่ ง “สติ” เทศนเรือ่ ง “ปญญา” เทศนหมุน
เขามาใน “สัจธรรม” ซึง่ มีอยูก บั ตัวทุกคน ทานยกสัจธรรมขึ้นเปนสนามรบ หรือเปน
ธรรมเทศนา ยอมเขากับจิตที่มีความสงบไดดี เพราะจิตเต็มไปดวยสัจธรรม ทุกขก็
เสียดแทงเขามาที่จิต สมุทยั ก็เกิดทีจ่ ติ เสียดแทงทีจ่ ติ มรรคก็ผลิตขึ้นมาที่จิต คือสติ
ปญญา จะผลิตขึ้นมาจากไหนถาไมผลิตขึ้นจากจิต ผลิตขึน้ จากทีน่ ่ี เมือ่ มีอาํ นาจมีกาํ ลัง
มากเพียงไร ก็ระงับดับกิเลสตัณหา ดับทุกขกันลงไปเปนลําดับ ๆ ก็ดับในที่นี้ ที่เรียก
วา “นิโรธ ๆ” นัน่ นะ
สัจธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางนี้อยูภายในจิต หมุนอยูต ลอดเวลา เปน
“ธรรมจักร” ถาจะพิจารณาใหเปนธรรม สัจธรรมนีก้ เ็ หมือนธรรมจักร ถาจิตเราคิดไป
แบบโลกแบบสงสารซึง่ ไมเคยภาวนาเลย มันก็เปน “กงจักร” ผันใหเรารุม รอนอยู
ตลอดเวลาวุนไปหมด จนหาที่ปลดเปลื้องไมได นัง่ ก็ไมสบาย นอนก็ไมสบาย อิริยาบถ
ทั้งสี่มีแตไฟเผาจิตเผาใจ ไฟกิเลสตัณหาอาสวะนัน่ แหละ ไมใชไฟอื่น ทีจ่ ะรอนยิง่ กวา
ไฟอันนี้
ถาจิตเปนอรรถเปนธรรม พินจิ พิจารณาเพือ่ ถอดเพือ่ ถอนดวยมรรคผลปฏิบตั ิ
อยูแ ลว เรือ่ งสัจธรรมทัง้ สีน่ ก่ี เ็ ปน “ธรรมจักร” เปนเครือ่ งซักฟอกสติปญญาไดเปน
อยางดี ทุกขเกิดขึน้ ทีต่ รงไหนจะกระเทือนถึง ปญญานํามาพิจารณา เราเคยทราบอยู
แลววาทุกขคืออะไร เปนสิง่ ทีเ่ ราไมตอ งการ เปนสิ่งที่ทรมานจิตใจของสัตวโลกอยาง
มากมาย และทุกขนี้เกิดขึ้นมาจากอะไร
ยอนไปเรือ่ งสติปญ
 ญา การคนควาอยางนี้ การคิดอยางนี้ เปนเรื่องของมรรค
พิจารณาเหตุพจิ ารณาผลไปโดยลําดับ เฉพาะอยางยิ่งควรเอา “ขันธหา” เปน “สนาม
รบ” รบทีไ่ หนไมถนัดเหมือนรบในขันธหา เพราะขันธหานี้เปนเจาตัวการสําคัญ ทีก่ อ
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ทุกขภายในรางกายและจิตใจไมหยุดหยอน การพิจารณาขันธหา จึงเหมือนวา การรบ
กับกิเลสในขันธหา การรบดวยการพิจารณาขันธหา จึงเปนการปลดเปลื้องภาระจาก
ขาศึก และนําชัยชนะกลับมาได จากการรูเ ทาทันขันธหา นีโ้ ดยไมตอ งสงสัย
พระพุทธเจาทานรบขาศึกก็อยูภ ายในขันธหา สาวกทานก็ไดชัยชนะภายในขันธ
หา ไมไดชัยชนะจากที่อื่นใด เพราะแพก็แพที่นี่เอง หลงก็หลงเพราะสิ่งนี้ ไมหลงเพราะ
สิ่งอื่น หลงเพราะสิ่งนี้สิ่งเดียว การพิจารณาจึงตองพิจารณาจุดที่หลง เพือ่ ใหเกิดความ
รูขึ้นมาในจุดที่เคยหลง เมือ่ รูส ง่ิ ใดยอมแยกตัวออกไดจากสิง่ นัน้ เพราะฉะนั้นขันธทั้งหา
นีจ้ งึ เปนหินลับปญญาไดอยางดีเยีย่ ม จึงไมควรมองขามขันธหา ถาผูพ จิ ารณาเพือ่ อรรถ
เพือ่ ธรรมไมใชเพือ่ เห็นแกตวั คําวา “เพื่อเห็นแกตัว” นัน้ เปนเรือ่ งของกิเลส กลัวตาย
ก็กลัว อะไรก็กลัวไปหมดทุกสิง่ ทุกอยาง ทุกขเกิดขึ้นมาก็กลัวจะสูไมไหว ความกลัวจะสู
ไมไหวก็คอื เรือ่ งของกิเลส ฉะนัน้ จงอยาไปกลัว สรางความกลัวขึ้นมาทําลายตัวทําไม!
ความกลัวนีเ้ ปนตัวภัย สรางขึ้นมามากนอยก็เสียดแทงจิตใจ ใหเกิดความทุกขมากนอย
ตามที่เราสรางขึ้นมา
ความจริงมีอยางไรใหนาํ มาใช ความจริงคืออะไร ? ใหรคู วามจริงของ “สัจ
ธรรม” หรือของขันธหา ทีม่ อี ยูใ นตัวของเรา ผูไมรูความจริงในขันธหาที่อยูกับตัวนั้น ไม
จัดวาเปนผูฉ ลาด และหาทางพนภัยไปไมได จะตองถูกสิ่งที่เราถือวาเปน “ขาศึก” สิง่ ที่
เรากลัวนัน้ แลย่าํ ยีเราใหไดรบั ความทุกขทรมาน และแพอยูต ลอดไป
ยิ่งเปนวาระสุดทายดวยแลว ก็ยง่ิ จะกลัวตายมาก กลัวเจ็บกลัวปวดตรงนั้นตรง
นีม้ าก นั้นแลคือการสรางเสี้ยนหนามขึ้นมาเสียดแทงจิตใจของตัวเอง ใหเกิดความทอ
แทออ นแอ ดีไมดีเกิดความเผลอตัวไปได เพราะผิดจากสัจธรรม ผิดจากหลักความจริง
ปญญามีอยู สติมอี ยู จงนํามาใช สติปญญาเทานั้นที่จะทําใหรูแจงเห็นจริงกับสิ่ง
ทีเ่ ปนขาศึกนี้ จนกลายเปนมิตรกันได คือตางอันตางจริง
จิตไมเคยตาย เราไมตอ งวิตกวิจารณ เราไมตองสะทกสะทานวาจิตจะตาย
อะไรจะเกิดก็เกิดเถอะ จิตเปนผูส ามารถรับทราบไดทกุ สิง่ ทุกอยางบรรดาทีเ่ กิดขึน้ กับ
จิต ไมมีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกวาจิตที่คอยรับรูอยูตลอดเวลา
เอา ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากนอยเพียงไร จิตก็รูวาทุกขเวทนาตอนนี้เกิดขึ้นมาก
เอา ดับไปก็ดบั ไปเรือ่ งทุกข แตจติ ไมดบั อะไรจะเกิดขึน้ มากนอย ใหเห็นความจริง
ของมัน อยาลืมตัววาจิตเปนผูร ู เปนนักรูแทๆ ไมใชนักหลบ หลบความรูจ นกลายเปน
ไมรูขึ้นมา นัน่ เปนเรือ่ ง “อวิชชา” อยานํามาใช ใหรูเกิดขึ้นมากนอย ใหรูตามความ
จริงของมันเฉย ๆ
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การพิจารณาทุกขเวทนาเราก็ทราบ ทุกขเราก็ทราบวาทุกข ผูทราบวาทุกขนั้นคือ
จิต ความทุกขนั้นเปนสภาพอันหนึ่ง ผูทราบวาทุกขนั้นเปนสภาพอันหนึ่ง ไมใชอนั
เดียวกัน โดยหลักความจริงแลวเปนอยางนี้ จงพิจารณาใหเห็นความจริงของทุกขน้ี จะ
ไดเห็นความจริงของ “จิต” ไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
นักปฏิบัติเราถาใจยังถือทุกขเวทนาเปนขาศึกตอตน จนตองหาทางหลบหลีก
ไมอยากเขาหนากับทุกขอยูต ราบใด ความจริงนั่นคือ “ทางแพ ทุกข สมุทัย” นัน่
เอง จะหาทางออกจากทุกขและพนทุกข ดับสมุทยั ไมไดอยูต ลอดเวลาถาไมกลาสูท กุ ข
ขุดคนสมุทัยดวยมรรคคือสติปญญา
เอา อะไรเกิดขึ้นก็ใหรู จิตมีหนาทีท่ จ่ี ะรู เอาปญญาเทียบเขาไป คนดูใหเห็นชัด
เจนวา ทุกขเกิดขึน้ ตัง้ อยูท จ่ี ดุ ใด ทุกขเกิดขึน้ ทางกาย หนึง่ ทางกายเกิดขึน้ มีอาการใด
เกิดขึน้ ภายในจิต เพราะเหตุใดจึงเกิดขึน้ ภายในจิตได ถาไมใช “สมุทัย” คือความคิด
นอกลูน อกทางเปนเครือ่ งเสริม หรือเปนเครื่องผลิตขึ้นมา
ความจริงก็คอื ความลุม หลงตนเอง เพราะความรักสงวนตน ไมอยากใหทกุ ขเกิด
ขึ้น แมเกิดขึน้ แลวก็อยากใหดบั ไปอยางดือ้ ๆ โง ๆ นั้นแล สรางขึ้นมา เชน อยากให
ทุกขดับโดยไมพิจารณาคนหาเหตุของทุกขคือสมุทัยตัวการสําคัญ ความอยากให
ทุกขดับนี้แลคือสมุทัย มีแตอยากใหทุกขดับไป นัน่ แหละคือสราง “สมุทัย” โดย
ตรง
ทีถ่ กู เราไมตอ งอยาก พิจารณาสิง่ ทีม่ อี ยู ทีป่ รากฏอยู สิง่ ทีไ่ มมอี ยาไปควาหา
มามันเปนทุกข มันเปนการสรางกิเลสขึ้นภายในอีก เวลานี้ทุกขยังไมดับ อยานําความ
อยากมาบังคับใหมันดับไป ทุกขปรากฏขึน้ มาใหพจิ ารณาตามสิง่ ทีป่ รากฏ อะไรทีย่ งั
ไมเกิดขึน้ อยาตั้งความอยากใหมันเกิดขึ้น เพราะมันเปนความจริงอันหนึง่ ๆ ไมอยูใ น
อํานาจของผูใ ด ขณะทีม่ นั เกิดขึน้ ก็ดี ไมเกิดขึ้นก็ดี มันตั้งอยูก็ดี มันดับไปก็ดี ผูรูเปนรู
อยาไปสรางความอยากขึ้น ใหรูชัดอยางนี้ ชือ่ วาเปนผูร อบคอบในการพิจารณา ตายก็
ตายเถอะ ความจริงไมมีอะไรตาย พิจารณาใหเห็นชัดเจนอยางนี้
รางกายจะสลายก็ใหสลายไป เพราะเรือ่ งสลายเปนของคูก นั กับสิง่ ทีผ่ สม สิง่ ที่
รวมตัวกัน เมือ่ รวมตัวแลวก็ตอ งสลาย ถึงเวลาแลวตองสลายไปดวยกันทั้งนั้น ไมวา
อะไรในโลกนี้ ความไมสลายไมมี แมแตภูเขาทั้งลูกมันยังสลายได ทําไมรางกายอยาง
เรา ๆ ทาน ๆ จะสลายไปไมได ฝนธรรมดาไปทําไม เกิดประโยชนอะไร
การไมฝนธรรมดา ใหรคู วามจริงของธรรมดานีแ้ ล คือทางธรรม ทางโลง ทาง
ปลดปลอย ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของไดเลย ปญญารอบตัว หากจะตายขณะที่เวทนา
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กําลังกลาก็ใหรกู นั อยูก บั เวทนา เปนการ “ลับจิต” ดวยปญญา โดยถือเอาเวทนาเปน
“หินลับ” ไดอยางประจักษภายในจิต
ทุกขดบั ไปจิตจะไปเกาะอะไร เพราะจิตเปน “ผูรู” ผูพ จิ ารณาทุกขเพือ่ รูแ ละ
สลัดทุกขอยูแลว จิตจะไปติดทุกขและตกทุกขไดยากทีไ่ หนกัน ทุกขเวทนาเราก็ทราบ
แลววาเปนสภาพอันหนึง่ เมื่อพิจารณาทุกขเวทนานั้นดวยปญญาความฉลาด เพือ่ ปลด
เปลือ้ งทุกขเวทนานัน้ อยูแ ลว เราจะไปตกนรกอเวจีที่ไหนกัน!
ทุกขเวทนาดับไป ก็ดบั ไปตามเรือ่ งของเวทนา ผูรูผูฉลาดพิจารณาแยกตัวออก
จากทุกขเวทนาก็คอื จิตกับปญญา ผูไ มดบั ก็คอื จิต ก็อยูตามความไมดับของจิต ตาม
ความรูค วามฉลาดของจิต จิตฉลาดเปลื้องตนเพราะการพิจารณาเวทนาตางหาก จิต
มิไดตดิ จมอยูก บั ความทุกข เพราะการพิจารณาทุกขเพื่อความฉลาดปลดเปลื้องตน
เราเหยียบ “บันได” ขึน้ สูบ นบานตางหาก มิไดเหยียบ “บันได” เพือ่ ติดอยูก บั
บันไดนัน้
นี่เราก็พิจารณาทุกขเวทนาเพื่อเปลื้องตนจากทุกขเวทนาตางหาก ไมพิจารณา
ทุกขเวทนาเพือ่ ติดทุกขเวทนา เมื่อตายไปจะเกิดความลมจมแกจิตผูเดินทางชอบได
อยางไร เมือ่ ทุกขเวทนาคือทางเดินของจิตของปญญาแทแลว ชือ่ วาจิตเดินถูกทางของ
อริยสัจและสติปฏ ฐาน อันเปนทางเดินเพื่อความพนทุกขไมสงสัย
การพิจารณา “ขันธ” ทานพิจารณาอยางนี้ ไมตอ งกลัว พระพุทธเจาไมไดสอน
ใหกลัว แตสอนใหรูความจริง ใหพจิ ารณาความจริง นีเ่ ปนจุดหมายทีพ่ ระพุทธเจาทรง
สอนแท เรือ่ งความกลัวพระองคไมไดสอน เปนเรื่องของกิเลสเสี้ยมสอนคนใหโงหนัก
เขาตางหาก ผลที่ไดรับมีแตความโง และกองทุกขเต็มหัวใจ ภพชาติเต็มตัว
คําวา “เรา ๆ หรือใคร ๆ” มาเปาหูปาว ๆ ก็อยาเชือ่ งาย ๆ ใหเชื่อพระพุทธ
เจาพระองคเดียวทีเ่ ลิศโลกมาแลว อยากลัวความจริงเราเปนนักปฏิบัติ ความกลัวไม
เปนเรื่องใหสําเร็จประโยชน เปนเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมา ใหเกิดความทุกขมาก เพราะ
ความกลัว กลัวมากเทาไรก็เกิดความทุกขมากเทานัน้ พิจารณาใหเห็นประจักษภายใน
จิตอยูต ลอดเวลา ในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้น โดยไมตอ งไปหวังพึง่ ใครในเวลานัน้ เรา
อยาหวังพึง่ ใคร ไมใชทพ่ี ง่ึ อันแทจริง! นอกจาก “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ดวยสติ
ปญญาเราเทานั้น จะเปนทีพ่ ง่ึ ของเราไดอยางเต็มใจ ตึกรามบานชอง ใครตอใครก็
ตาม ทุกสิ่งทุกอยางพึ่งไมไดทั้งนั้น เวลาจะตายจริง ๆ ขันธหาก็พึ่งไมได มันจะแตกอยู
เวลานี้จะพึ่งมันไดที่ไหน แลวเราจะพึ่งใคร
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สติปญ
 ญาเทานัน้ เปนอาวุธทีท่ นั สมัย ทีจ่ ะแกหรือชวยเราไดในขณะนัน้ จงคนลง
ไปพิจารณาลงไป ทุกขเปนของเกิดของดับ ใจเปนของไมเกิดไมดับ เปนธรรมชาติของ
ใจอยูโ ดยธรรมชาติของตน พิจารณาใหชัดเจนแลว จิตจะแยกตัวออกมาเอง เมือ่ เขาใจ
ชัดเจนแลวไมไปไหน ไมไปติดอยูก บั อะไร มีทกุ ขเวทนาเปนตน เพราะปญญาเปน
เครื่องผลักดันสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นออกไปโดยลําดับ ๆ ใหเขาใจอยางนี้ เราก็
โลงใจสบายใจ นีแ่ หละเรียกวา “การพึง่ ตนเอง”
จงคิดถึงวาระสุดทาย วาระสําคัญทีส่ ดุ คือวาระไหน? คือทุกขเวทนาอันแสน
สาหัสนีแ้ ล จะสาหัสขนาดไหนในวาระสุดทาย ตองเตรียมสติปญญาใหพรอมมูล สู !
เพื่อแยงเอาของจริงจากสิ่งจอมปลอมทีเ่ คยหลอกเรามาเปนเวลานาน มาครองใหได !
รางกายนีแ้ คตายเทานัน้ ! สติปญ
 ญาเปนผูส ามารถตลอดสาย เวทนาจะมาจาก
ทิศใดแดนใด มันก็อยูใ นขันธนเ้ี ทานัน้ เวทนาขันธก็คือขันธนี้เทานั้น ไมไดอยูน อกเหนือ
เมฆลอยมาทับเราได มันทับอยูภายในตัวเรานี้ถาเราไมมีสติปญญาทันมัน ถาสติปญญา
ทัน ทุกขเวทนาก็ไมทับ ทุกขเวทนามีมากมีนอ ยก็ทราบกันอยางชัดเจนดวยปญญานี้
เทานั้น ปญญานี้แหละเปนเครื่องชวยตัวเอง
ความพากเพียร อยาถอย ถอยไมไดเมื่อเขาตาจนแลวตองสูจ นสุดเหวีย่ ง และ
เปลือ้ งกิเลสตัวหลงงมงายลงให “วัฏจักร” โนนเปนไร! ก็เราจะสู จะเอาชัยชนะ จะถอย
ไปไหน จะเอาชัยชนะดวยการสูน ่ี! ไมไดเอาชัยชนะดวยการถอย เมื่อเอาชัยชนะดวย
การสู ตองสูดวยสติ สูดวยปญญา ไมใชสูดวยความโง ๆ
จิตนีพ้ ระพุทธเจาทรงรับรองอยูแ ลววาไมตาย เราจะกลัวตายหาอะไร เราคือ
จิต ก็ไมตายนี่ เราจะกลัวตายไปทําอะไร ถาตัวจิตตายเราก็ตาย นีต่ วั จิตไมตายแลวเรา
จะตายไดทไ่ี หน เงาแหงความตายมันมีอยูท ไ่ี หน มันไมมีนี่ ไมมจี นกระทัง่ “เงา” แหง
ความตาย เราตืน่ เราตกใจ เรากลัวตายไปเฉยๆ กลัวลม ๆ แลง ๆ ความตายของใจไม
มี แมกระทั่ง “เงา” ใหกลัว ก็ยงั กลัวกันไปได เพราะความหลงของจิตนี่เอง
ทานจึงสอนใหสรางปญญาใหทันกับเหตุการณ
จิตนีเ้ ปนทีแ่ นใจวาไมตาย
พิจารณาใหชัด เอา อะไรเกิดก็เกิดขึ้นเถอะ จิตมีหนาที่รูทั้งหมด จนกระทัง่ วาระสุด
ทายเครือ่ งมือนีแ้ ตกไป ปญญาก็สลายไปดวยกัน จิตทีไ่ ดรบั การซักฟอกจากปญญา
แลวจะไมตายไมสลาย จะมีแตความผองใสเปนอยางนอย มีความผองใสประจําตัว
มากกวานัน้ ก็ผา นพนไปไดเลย จงเอากันในวาระสุดทาย เอาชัยชนะอยางสุดยอด !
ในวาระสุดทายนีใ้ หได
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ไมตอ งไปคาดโนนคาดนีว้ า เปนหญิงเปนชาย วาเราปฏิบตั มิ า เทานัน้ ปเทานี้
เดือน ไดมากไดนอ ย ไมใชเวลาจะมาแกกิเลสตัณหาใหเราได มีความเพียรเทานัน้ เปน
เครื่องแก สติปญ
 ญาเทานัน้ เปนเครือ่ งแก เมื่อสติปญญามีกําลังพอก็หลุดพนไปไดเทา
นัน้ นีเ่ ปนจุดสําคัญ
ไมใชเวล่าํ เวลา ไมใชเพศหญิงเพศชาย ไมใชอะไรทั้งหมด ทีจ่ ะมาแกกเิ ลสได
นอกจากสติปญ
 ญา ศรัทธาความเพียร ของเราเทานั้น เปนเครื่องแกกิเลส เราแกไดจน
กิเลสหมดขณะใด ใจก็สน้ิ ทุกขไดขณะนัน้
การสิน้ สิ้นดวยสติปญญากับความเพียร ไมไดสน้ิ ดวยเวลานานเวลาชาอะไรนี่
จงพิจารณาตรงนี้ นี่แดนแหงชัยชนะอยูที่จุดนี้ ! เราแพก็แพที่นี่ คําวา “แพ” อยาให
มี!
จิตมันแพอะไรเลา รูอ ยูต ลอดเวลา สติปญญาไมใชเปนของแพ เปน “ธรรมเพื่อ
ชัยชนะ” ทั้งนั้น เวลากิเลสเขามาแทรกใหเปนความแพ ความแพเปนเรื่องของกิเลส
แทรก อยาเอาเขามาแตะกับตัว มันจะทําใหเราถอยหลัง เปนหรือตายสูกันบนเวที ชื่อ
วา “นักรบ” ขึน้ เวทีแลวไมถอย เอาจริง ๆ จนไมมสี ติรบั รูแ ลว ใหเขาหามลงเปลไป ถา
ยังมีสติ เอา ฟาดมันลงไปอีก ตีไมได ดามันเขาไป คือสูด ว ยปากก็ได ไมถอยกิเลส นี่
ตอยสูเขาไมไดก็เอาปากตอยซิ นีเ่ ราเทียบกับนักรบทีไ่ มถอย สูกันวันยังค่ํา สูจ นตาย สู
เพื่อเราไมไดสูเพื่อใคร ถาจิตเขาใจจริง ๆ แลวเปนไมถอย
ผูเ ทศนเคยเปนเคยผานมาแลวตามความจริงนี้ จึงกลาพูดกลาเทศนไดอยาง
เต็มปากไมกระดากอายใคร ๆ ทัง้ สิน้ การพูดดวยความจริงก็เหมือนนักรบ จะกลัวใคร
มาคานความจริงละ นีย่ อ ขอความทีเ่ ทศนเบือ้ งตนนัน้ วา “ความตายนะ มันธรรมดา
ธรรมดา!” แนะฟงดูซี เมือ่ เขาใจทุกสิง่ ทุกอยางแลว “มันธรรมดาไปหมด!” เปนอยูก ็
ธรรมดา เจ็บไขไดปวยก็ธรรมดา คือจิตไมไดเปน “ภาระ ภารัง” ใหเกิดความยุง เหยิง
วุน วาย กลายเปนโรคภายในใจขึน้ มา ถึงวาระจะไป จะไปแลวหรือ? ไปก็ไป เรือ่ ง
“สมมุต”ิ มันไปตางหาก มันไปทีไ่ หน ก็ไปตามหลักความจริงของมัน ลงไปสูค วามจริง
ของมัน แลวอะไรจะฉิบหาย อะไรจะลมจม ผูรูก็รูอยูอยางนี้แลวจะไปลมจมที่ไหน ผูร ู
นะ
เราสรางมาเพือ่ ความรูค วามฉลาด
ความรูความฉลาดจะพาลมพาจมมีอยาง
หรือ !มันประจักษอยูภ ายในจิต จึงเรียกวา “สิง่ ทัง้ ปวงไมมปี ญ
 หา” ไมมีอะไรเลย !
“ธรรมดา ธรรมดา ไปหมด”

ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เมื่อถึงขั้นธรรมดาธรรมชาติแลวเปนอยางนั้น การปฏิบตั ใิ หปฏิบตั อิ ยางนีจ้ ะถึง
ความจริงแนนอนไมสงสัย
เอาละ การแสดงก็เห็นวาสมควร
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