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๑๗๗

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

จิตตานุปสสนา 
 

“จิต”  “ธรรม” 
 จิตท่ีหิวธรรมและอ่ิมธรรม  ผิดกับความหิวและอ่ิมในส่ิงท้ังหลาย 
 คําวา “หิวธรรม” นี่เรามาแยกออกพูด จิตมีความรักใครชอบใจพอใจในธรรม 
อานธรรมฟงธรรมปฏิบัติธรรมไมเบ่ือหนายจืดจาง จิตมีความดูดดื่มอยูกับธรรมมากนอย
เพียงไร ยอมมีความสุขมากนอยเพียงนั้น ไมเหมือนความดูดดื่มกับสิ่งอื่นๆ มี รูป เสียง 
กลิ่น รส เปนตน ซึ่งมีเคลือบแฝงกันไป และอยางหลังนี้มีทุกขสอดแทรกสับปนไปดวย
เสมอ 
 ความ “อ่ิมธรรม” ต้ังแตเร่ิมแรกปฏิบัติบําเพ็ญ ทานเรียกวา “ปต”ิ คือความอิ่ม
ใจ ปตินี้จะมีไปเรื่อยๆ ตามข้ันแหงธรรม ถาทําจิตใจใหละเอียด ปติก็ละเอียด จิตใจหยาบ
คือยังหยาบอยู ปติแสดงขึ้นก็หยาบ บางรายและบางคร้ังทานก็เรียก “อุเพงคาปติ” คือ
เกิดปติอยางผาดโผนก็ม ีอันน้ีก็ข้ึนอยูกับนิสัยเปนรายๆ ไป  ไมใชจะปรุงแตงใหเปนดังนั้น
ได 
 การแนะนําส่ังสอนบรรดาทานผูมาอบรมศึกษาไมวาพระไมวาฆราวาส มีความมุง
หวังอยางเต็มใจ อยากใหไดอยากใหเห็น อยากใหรูในธรรมท้ังหลาย เพราะความรูความ
เห็นความไดธรรม ผิดกับความรูความเห็นความไดส่ิงอ่ืนใดในโลก ฉะน้ันเวลาครูบา
อาจารยทานแสดงธรรม ยิ่งแสดงธรรมขั้นสูงเทาไร ลักษณะสุมเสียงและเนื้อธรรมจะมี
ความเขมขนข้ึนเปนลําดับๆ จนถึงกับอาจคิดไดวาทานอาจมีโทสะ หรือมีอะไรในทํานอง
น้ัน ขณะไดยินสุมเสียงและเนื้อธรรมเขมขนมากๆ ความจริงแลวเพราะความอยากใหรู
อยากใหเห็นเปนพลังอันหนึ่งเหมือนกัน ที่ใหแสดงออกมาดวยความเขมขนนั้น ทานแสดง
ออกมาจากจิตใจที่มีความมุงมั่น มีความหวังตอบรรดาทานผูฟงท้ังหลาย และถอดออกมา
จากความจริงที่ไดรูไดเห็นอยูแลวประจักษใจ ไมตองไปควาเอามาจากที่ใด ไมวาฝายเหตุ
และฝายผล เปนส่ิงท่ีสมบูรณอยูกับใจท่ีไดรูไดเห็นจากการบําเพ็ญมาแลวท้ังน้ัน 
 การรูการเห็นซ่ึงเปนผลของการปฏิบัติจากหลักธรรมชาติ เปนสิ่งที่เปดเผยอยูกับใจ
ตลอดเวลา ไมมีความปดบังล้ีลับแมแตวินาทีหน่ึง เปนสิ่งเปดเผยอยูตามความจริงของตน



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๘ 

๑๗๘

ทุกๆ สภาวธรรม ไมวาภายในรางกายและจิตใจ ตลอดจนกิจการภายนอก เปนสิ่งที่มีอยู
ตามหลักธรรมชาติของตน และรูไดตามหลักธรรมชาติของจิตที่ไดรับการอบรมมาจนพอ
ตัวแลว 
 แตความลุมหลง ที่จะไปติดอยูในสิ่งตางๆ ของผูไมไดรับการฝกฝนอบรมมากอน 
หรือเคยอบรมแตยังไมสมบูรณ  จึงมักหลงและติดไดไมเลือกกาลสถานที ่ ที่ใจมีความคิด
ความปรุงได สําคัญมั่นหมายได รักได ชังได เกลียดได โกรธได ทุกกาลสถานที่และ
อิริยาบถตางๆ เพราะสิ่งที่จิตไปคิดไปเกี่ยวของ ก็เปนของที่มีอยูตามธรรมชาติของตน สิ่งที่
คิดท่ีปรุงข้ึนมาภายในจิตใจ ก็ปรุงออกจากสิ่งที่มีอยู ตางอันตางมีอยูดวยกันจึงคิดไดติดได
ดวยกัน 
 ทานวา “ธรรม” น้ันเปดเผยอยูตลอดเวลา นอกจากสติปญญาของเรายังไม
สามารถท่ีจะทราบความจริงน้ันได แมส่ิงน้ันๆ จะเปดเผยความจริงนั้นออกมาตลอดเวลา
นาที ส่ิงเหลาน้ันเราจะพึงทราบไดดวยอํานาจของสติปญญาน้ีเทาน้ัน ฉะนั้นใจของปุถุชน
เราจึงมักเปนลักษณะลุมๆ ดอนๆ อยูเสมอ วันน้ีภาวนาเปนอยางน้ี แตวันน้ันเปนอยางน้ัน
ไมสม่ําเสมอ บางวันไมรูเร่ืองอะไรเลย บางวันใจมีความสวางไสว บางวันมีความสงบเย็นใจ 
เพราะจิตข้ันน้ีเปนลุมๆ ดอนๆ ยังไมสม่ําเสมอ เรียกวา “ตั้งตัวยังไมได” จึงตองมีไดบาง
เสียบางเปนธรรมดา 
 อยางไรก็ตามเราไมตองเสียอกเสียใจกับการไดการเสียเหลาน้ี เพราะเปนการเร่ิม
แรก จิตของเรายังตั้งตัวไมไดแนนอน หรือยังเกาะธรรมไมไดถนัด ก็เปนอยางนี้เหมือนกัน 
แมครูอาจารยท่ีส่ังสอนพวกเราทานก็เคยเปนอยางน้ันมาแลว ไมใชปุบปบก็จะตั้งเนื้อตั้งตัว
ไดปจจุบันทันท ี แลวเปนครูสอนโลกไดดีเต็มภูมิจิตภูมิธรรมถายเดียว ตองผานความลม
ลุกคลุกคลานมาดวยกันแทบทั้งนั้น 
 คิดด ูพระพุทธเจาก็ทรงบําเพ็ญดวยความลําบากอยางยิ่งอยูถึง ๖ พรรษา ชนิดเอา
จริงเอาจังเอาเปนเอาตายเขาวา ท่ีเรียกวา “ตกนรกทั้งเปน” ดวยความอุตสาหพยายาม
ตะเกียกตะกายทุกดานทุกทาง ซ่ึงลวนแตเปนความทุกขเพราะความเพียรท้ังน้ันตลอดเวลา 
๖ ป จะไมเรียกวาลําบากลําบนไดอยางไร ขนาดสลบไสลไปก็ม ีพวกเราก็เปนลูกศิษยทาน 
มีความหนาบางตางกันตามจริตนิสัยหรืออุปนิสัยของแตละคน เชนเดียวกับนํ้าในพ้ืนดิน 
 ในพ้ืนดินน้ีนํ้ามีอยู ขุดลงไปก็เจอ เปนแตลึกตื้นตางกัน บางแหงขุดลงไปไมกี่เมตร
ก็เจอน้ํา บางแหงขุดลงไปเสียจนลึกแสนลึกถึงเจอน้ําก็ม ีเร่ืองเจอนํ้าน้ันตองเจอเพราะแผน
ดินนี้เต็มไปดวยน้ําทําไมจะไมเจอ ถาขุดไมหยุดกอนท่ีจะถึงนํ้า ! 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๙ 

๑๗๙

 ความเพียรเพ่ือเจออรรถเจอธรรมก็เชนเดียวกัน ตองเจอโดยไมตองสงสัย เพราะ
ธรรมมีอยูตลอดเวลา  “อกาลิโก”  เรื่องความจริงมีอยู เปนแตสติปญญาของเราอาจรูได
เพียงเทาน้ัน ซึ่งตางกันเกี่ยวกับ “อุปนิสัย” การปฏิบัติจึงมียากมีงาย มีชามีเร็ว ตางกัน ดัง
ท่ีทานสอนไววา 
     “ทุกขาปฏิปทา  ทันธาภิญญา” ท้ังปฏิบัติลําบาก ทั้งรูไดชา  น่ีประเภทหน่ึง 
     “ทุกขาปฏิปทา  ขิปปาภิญญา” ปฏิบัติลําบาก   แตรูไดเร็ว  น่ีประเภทหน่ึง 
     “สุขาปฏิปทา    ขิปปาภิญญา” ทั้งปฏิบัติสะดวก ทั้งรูไดเร็ว น่ีประเภทหน่ึง 
     “สุขาปฏิปทา    ทันธาภิญญา” ปฏิบัติสะดวก   แตรูไดชา   น่ีประเภทหน่ึง 
 น่ีเปนพ้ืนฐานแหงอุปนิสัยของสัตวโลกผูจะควรบรรลุธรรมท้ังหลาย ซึ่งจะตอง
เปนไปตามธรรมสี่ประการนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได เปนแตเพียงไมทราบวารายใดจะเขาใน
ลักษณะใดแหงการปฏิบัติและรูธรรมตามปฏิปทาสี่นี ้ เราเองก็นาจะอยูในขายแหงปฏิปทา
ทั้ง ๔ นี้อยางใดอยางหนึ่ง 
 แตจะเปนประการใดก็ตาม ก็เปนหนาที่ของเราควรประพฤติปฏิบัติ ตะเกียกตะกาย
ไปตามความสามารถและวาสนาของตน เพราะไมใช “อภัพบุคคล” ถาเราอยูประเภทท่ีวา 
“ตานํ้าอยูลึก”ก็ตองขุดลงไปจนถึงน้ํา ถาอยูในประเภท “ตานํ้าต้ืน”  เราก็ขุดไดสะดวก
และเจอนํ้าเร็ว นาน ! 
 เรื่องสัจธรรมนั้นนะมีอยูตื้นๆ รูไดเห็นไดดวยตาดวยใจธรรมดาอยางชัดเจน แต
ความรูความเขาใจ ความสามารถของสติปญญา อาจมีกําลังยังไมพอ ซึ่งกวาจะพอใหขุดคน
สัจธรรม คือความจริงน้ีข้ึนมาอยางเปดเผยและประจักษภายในเวลาอันสมควร จึงตอง
อาศัยความพยายาม แตสําคัญท่ีความพากเพียรพยายามเปนเคร่ืองหนุน 
 เราอยาทอถอย นี่เปนทางของนักปราชญ เปนทางแหงความพนทุกขไปโดยลําดับ  
ไมใชทางอับเฉาเบาปญญาหรือตกนรก เปนทางท่ีจะพยุงเราใหมีความเจริญรุงเรืองโดย
ลําดับ การปฏิบัติเราอยาไปคาดวันน้ัน เดือนน้ี ปนั้น ซึ่งจะทําใหเรามีความทอถอยออนแอ 
ทอใจ แลวหมดกําลังใจไปดวย 
 เมื่อหมดกําลังใจเสียอยางเดียว ความพากเพียรโดยวิธีตางๆ นั้นจะลดลงไปโดย
ลําดับ จนกระทั่งไมมีความพากเพียรเอาเลยซึ่งไมใชของดี พึงระมัดระวังเรื่องความคิดที่จะ
เปนภัยตอการดําเนินของตน! 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๐ 

๑๘๐

 เราต้ังหนาเขาสูแนวรบดวยกันอยูแลว ตั้งหนาจะถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกอยูแลว
ดวยกัน ทําไมเราจะเปนคนนอกบัญชีไปได บัญชีมีอยูกับการกระทําของเราอยูแลวเวลาน้ี 
บัญชีเพ่ือความรูแจงเห็นจริง เพื่อความปลดเปลื้องทุกขไปโดยลําดับๆ อยูกับการกระทํา
ของเราซึ่งกระทําอยูทุกวันทุกเวลา เราเองจะเปนผูรับรอง หรือเปนผูประกันตัวของเรา โดย
อาศัยธรรมของพระพุทธเจามาเปนเครื่องมือพิสูจนหรือขุดคน 
 ทานไดมอบใหแลว  เปนหนาท่ีของเราจะเขาสูแนวรบ เมื่อไดอาวุธแลวก็ไมใชหนา
ที่ของผูอื่นใด ท่ีจะทําหนาท่ีในการรบดวยเคร่ืองมือท่ีไดรับมาแลวน้ัน ทุกขเพียงไรก็ให
ทราบ ทุกขเพราะความเพียรไมใชทุกขที่ไรประโยชน ไมใชทุกขที่ทรมานอยางการเจ็บไขได
ปวย ซ่ึงไมมีประโยชนอะไรสําหรับผูท่ีไมพิจารณาใหเปนอรรถเปนธรรม น่ีเราพิจารณาเปน
อรรถเปนธรรมอยูแลว ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย ก็ใหทราบไปในตัววาน้ีคือสัจธรรม ซึ่งเปน 
“หินลับสติปญญา” ใหคมกลาไปกับความเพียรของเรา 
 คนมีความเพียร คนมีสติปญญา ยอมจะทราบเรื่องตางๆ ที่ปรากฏขึ้นกับตัวไดเปน
อยางดีมีทุกขสัจ เปนตน เราอยาไปทอถอยในเรื่องความทุกข อยาไปออนใจในเรื่องความ
ทุกข การออนใจในเรื่องความทุกข คือการออนใจตอการประพฤติปฏิบัต ิคือความออนใจ
ตอทางดําเนินเพ่ือความพนทุกขของตน ซึ่งไมใชของดีเลย 
 ทุกขมากทุกขนอยในขณะปฏิบัติ เปนหนาที่ของสต ิ ปญญา ศรัทธา ความเพียร 
หรือกําลังวังชาของเราจะขุดคน เพื่อเห็นความจริงของทุกขทุกดาน จะเกิดในดานใดสวนใด
ของอวัยวะ หรือจะเกิดข้ึนภายในจิต ก็เรียกวา “ทุกข”  เชนเดียวกัน ส่ิงเหลาน้ีจะเห็นจริง
เห็นแจงกันดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียรของเราเทาน้ัน ไมมีอยางอื่นที่จะขุดคนความ
จริงที่มีอยูนี้ใหเห็นไดอยางประจักษใจจนกระทั่งปลอยวางกันได เรียกวา “หมดคดีเกี่ยว
ของกัน” ท่ีจะพาเราใหหมุนเวียนเกิดตาย ซ่ึงเปนเหมือนหลุมถานเพลิงเผามวลสัตว 
 ครูบาอาจารยท่ีพาดําเนิน และท่ีดําเนินมาแลวมาสอนพวกเรา องคไหนที่ปรากฏชื่อ
ลือนามวาเปนที่เคารพนับถือของประชาชนพระเณรมากๆ รูสึกวาทานจะเปน “พระที่เดน
ตาย” มาแลวดวยกัน ไมใชคอยๆ ทําความเพียรธรรมดา แลวรูข้ึนมาเปนครูเปนอาจารย
ของบรรดาลูกศิษยทั้งหลาย ควรเรียกไดวา “เปนอาจารยเดนตายมาแลว” ดวยกันแทบทั้ง
น้ัน 
 องคทานเองมีแตบาตร บาตรก็มีแตบาตรเปลาๆ ผาสามผืนเปนไตรจีวร คือ 
สบง จีวร สังฆาฏิ และผาอาบนํ้าเทาน้ัน ความที่ไมมีอะไรเปนของของตัว ตองอาศัยคนอื่น



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๑ 

๑๘๑

ทุกชิ้นทุกอันเชนนี ้ จะหาความสะดวกความสบายมาจากไหน เพราะเร่ืองของพระจะตอง
เปนผูสมํ่าเสมอ เปนผูอดผูทน จะหิวกระหาย จะลําบากลําบนแคไหน ตองอดตองทนเต็ม
ความสามารถ ดวยความพากเพียรแหงสมณะ หรือแหง “ศากยบุตร”หรือ“ลูก
ตถาคต” เพื่ออรรถเพื่อธรรมที่ตนมุงหวังเปนสําคัญกวาสิ่งอื่นใด 
 เวลาทําความเพียรก็ไปทุกขอยูกับความเพียร การแกกิเลส สูกันกับกิเลสประเภท
ตางๆ เพราะกิเลสบางประเภทน้ันผาดโผนมาก เน่ืองจากเคยอยูบนหัวใจของเรามานาน 
การที่จะกดเขาลงอยูใตอํานาจนั้นยอมเปนของลําบากไมใชนอย แมเราเองก็ยังไมอยากจะ
ปลดเปลื้องเขาอีกดวย ความรูสึกบางเวลาแทรกข้ึนมาวา “เขาดีอยูแลว” บางวา“เขาก็คือ
เราน่ันเอง” บาง “ความข้ีเกียจ” ก็คือเราน่ันเองบาง “เห็นจะไปไมไหว” ก็คือเราน้ันเอง
บาง “พักผอนนอนหลับใหสบาย” ก็คือเราน่ันเองบาง “ทอดธุระเสียบาง” “วาสนานอย
คอยเปนคอยไปเถอะ” ก็คือเราบาง หลายๆ อยางบวกกันเขา แทนท่ีจะเปนความเพียร
เพื่อแกกิเลส เลยกลายเปนเร่ือง “พอกพูนกิเลส” โดยเจาตัวไมรูตัว  เพราะฉะน้ันในการ
ประกอบความเพียรในทาตางๆ  เชน ในทายืน ทาเดิน ทาน่ัง หรือทานอน จึงเปนความ
ลําบากไปตามกัน 
 คําวา “ทานอน”ไมใชนอนหลับ ทานอนคือทาทําความเพียรของผูปฏิบัติธรรม เชน
เดียวกับทายืน ทาเดิน ทาน่ัง น่ันเอง บางจริตนิสัยชอบนอนก็ม ีแตไมหลับ นอนพิจารณา
อยูอยางน้ันเชนเดียวกับน่ังพิจารณา ทานจึงเรียกวา “จริตนิสัยตางกัน” ชอบภาวนาดี 
เวลานอน เวลาน่ัง เวลายืน เวลาเดิน ตางกันอยางนี้ตามจริตนิสัย  และความพากเพียรทุก
ประเภทเปนเรื่องที่จะถอดถอนกิเลส ขุดคนกิเลสออกจากใจของตน จะเปนเร่ืองงายๆ 
เบาๆ สบายๆ ไดอยางไร ตองลําบาก เพราะความรักก็เหนียว ความเกลียดก็เหนียว ความ
โกรธก็เหนียว ขึ้นชื่อวา “กิเลส” แลวเหนียวแนน และฝงหยั่งลึกลงถึงขั้วหัวใจนั่นแล 
 เราจะถอดถอนไดงายๆ เมื่อไร และเคยฝงมากี่กัปกี่กัลป ฝงอยูที่หัวใจของสัตวโลก
นะ การถอดถอนสิ่งที่ฝงจมลึกอยางนี้ตองเปนของยาก เปนภาระอันหนักไมใชนอย เม่ือ
เปนภาระอันหนัก ความทุกขเพราะความเพียรก็ตองมาก ไมวาจะเปนกิเลสประเภทใดก็
ตาม มันออกมาจากรากเหงาเคามูลของมันคือหัวใจ ฝงอยางลึกดวยกันทั้งนั้น เพราะฝงจม
กันมานาน เราตองใชความพยายามเต็มที่เพื่อถอดถอนตัวอุบาทวเหลานี้ออกใหได จะได
เปนบุคคลส้ินเคราะหส้ินกรรมเสียที ไมเปนคนอุบาทวโดนแตทุกขถายเดียวตลอดไป 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๒ 

๑๘๒

 แตการกลาวดังน้ีอยาคาดคะเนหรือสําคัญเอาวา “เราน้ีย่ิงลึกกวาเพ่ือน” นี่ก็จะยิ่ง
เปนการจมลงไปอีกดวยอุบายของกิเลสหลอกเรา 
 น่ีเราพูดถึงความเพียร หรือความทุกขความลําบากของครูของอาจารย ที่ทานมา
แนะนําส่ังสอนใหเรา ทานตองใชความอุตสาหพยายาม จนกระทั่งไดเหตุไดผลจากการ
ประพฤติปฏิบัต ิ เรียกวา “มีตนทุนข้ึนมาภายในจิตใจ” ใจก็ตั้งหลักได สติปญญาก็พอคิด
อานไตรตรองได 
 ตอนนั้นแหละเปนตอนที่เพลิน เพลินตอการถอดถอนกิเลสทุกประเภท ไมมีการทอ
ถอยออนใจ มุงหนามุงตาที่จะถอดถอนใหหมด จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจเลย ทีนี้
ความเพียรก็เกง ไมวาทาไหนเกงทั้งนั้น อุตสาหพยายามพากเพียร ความคิดใครครวญ
ตางๆ  ละเอียดลออไปตามๆ กัน หรือ “สุขุมไปตามๆ กัน” เพราะธรรมรวมตัวเขาแลวมี
กําลังดวยกัน ศรัทธาก็รวม วิริยะก็รวม รวมไปในจุดเดียวกัน  “พละ ๕”  รวมอยูในน้ัน  
“อิทธิบาท ๔”  รวมลงไปภายในจิตท่ีเคยเต็มไปดวยกิเลสท้ังหลาย 
 แมจะยากก็เถิด !  อารมณคําวา “ยาก” ก็คอยหมดไปเมื่อปรากฏผลขึ้นภายในที่
เรียกวา “ตนทุน” น้ันแลว ยากก็เหมือนไมยาก แตกอนเรายังไมมีตนทุน คาดวยกําปนมัน
ก็ลําบากอยูบาง พอมีเครื่องมือมีตนทุนบางแลว ถึงจะลําบากก็เหมือนไมลําบาก เพราะ
ความพอใจ สติปญญามีพอตอสู ความพากเพียรไมถอยหลังไมลดละ จิตใจก็มีความเจริญ
รุงเรืองข้ึนโดยลําดับๆ เปนความสงาผาเผยข้ึนท่ีดวงใจดวงท่ีเคยอับเฉามาเปนเวลานานน้ัน
แล น่ีคือผลท่ีเกิดข้ึนกับการปฏิบัติดวยความทุกขยากลําบาก ดวยความเพียรทาตางๆ จิต
โลงดวยความสงบเย็น พูดถึงความสงบก็สงบ คือสงบจิต ไมใชสงบแบบคนส้ินทา สงบ
อยางเยือกเย็น เวลาถึงกาลปญญาจะออกพิจารณาคนควาก็เต็มเม็ดเต็มหนวย สูไมถอย  
กลางคืนกลางวันเต็มไปดวยความพากเพียร ความลําบากลําบนดวยปจจัยส่ีไมสนใจ  ขอให
ไดประกอบความพากเพียรเต็มสติกําลังความสามารถ เปนที่พอใจของนักปฏิบัติเพื่อหวังรู
ธรรม  ผูหวังรูแจงเห็นจริงในธรรมโดยถายเดียวเทาน้ัน 
 ผลสุดทายจิตที่เคยมืดดําก็เปดเผยตัวออกมา ใหเห็นเปนความสวางกระจางแจง
เปนความอัศจรรย ! อุบายสติปญญาที่เคยมืดมิดปดตาคิดอะไรไมออก ก็กลายเปนสติ
ปญญาท่ีหมุนตัวออกมาดวยลวดลายแหงความเฉลียวฉลาด ทันกับเหตุการณของกิเลสที่
แสดงตัวออกมาทุกแงทุกมุม 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๓ 

๑๘๓

 เม่ือสติปญญาเขาข้ันน้ีแลว กิเลสที่เคยสั่งสมตัว สั่งสมกําลังมานั้น ก็ลดนอยลงไป
โดยลําดับๆ จนสามารถพูดไดวากิเลสไมมีทางสั่งสมตัวได แมแตกิเลสที่มีอยูก็ถูกทําลายไป
โดยลําดับดวยสติปญญาขุดคน ไมมีวันมีคืน มีปมีเดือน มีอิริยาบถใดๆ เปนอุปสรรคกีด
ขวางความเพียร มีแตธาตุแหงความเพียรไปทั้งวันทั้งคืน  น่ีหมายถึงสติปญญาหมุนตัวอยู
ตลอดเวลาไมวาอิริยาบถใดๆ 
 ย่ิงเห็นชัดเจน จิตยิ่งเดน เหนือกิเลสข้ึนมาเปนลําดับๆ เพราะฉะน้ันคําวา “ไมยอม
แพกิเลสน้ี” ทําไมจะพูดไมได ! เม่ือเห็นประจักษใจในกําลังของตัววาเปนผูสามารถแค
ไหนอยูแลว 
 สติปญญาท่ีออกตระเวนคนควาหากิเลสน้ันหมุนรอบตัวอยูตลอดเวลา กิเลสตัวไหน
จะสามารถออกมาเพนพานกลาหาญตอสติปญญาประเภทนี้ก็ออกมา ตองโดนดีกับสติ
ปญญาชนิดสะบั้นหั่นแหลกแตกกระจายไมสงสัย นอกจากจะหลบซอนตัว แมหลบซอนก็
ตองตามขุดคนกันไมหยุดหยอนอยูนั่นแล  เพราะถึงคราวธรรมะไดทีแลว น่ีแหละท่ีทานวา 
“สติปญญาอัตโนมัต”ิ หรือ “มหาสต ิ มหาปญญา”  ตองทํางานขุดคนไมหยุดไมถอย
อยางนี้แล 
 เวลาไปเจอกับกิเลสชนิดใดเขาแลว น่ันถือวาเจอขาศึกเขาแลว และพัลวันหรือ
ตะลุมบอนกันเลยจนเห็นเหตุเห็นผล จนกระทั่งถึงความปลอยวาง หรือละกิเลสประเภทน้ัน
ได เมื่อหมดประเภทนี้แลวก็เหมือนไมมีอะไรปรากฏ แตสติปญญาขั้นนี้จะไมมีหยุดไมมี
ถอย จะคุยเขี่ยขุดคนอยูอยางนั้น มันอยูที่ตรงไหนขุดคนหาสาเหต ุ เสาะทาน้ันแสวงทาน้ี 
ขุดคนไปมาจนเจอ พอปรากฏตัวกิเลสขึ้นมาปบ จับเง่ือนน้ันปุบ ตามเขาไปคนควาเขาไป
ทันทีจนไดเหตุไดผลแลวปลอยวาง 
 น่ีการแกกิเลสข้ันน้ี ตองแกไปเปนลําดับๆ เชนนี้กอน จนกระท่ังกิเลสมันรวมตัว ที่
เคยพูดเสมอวา “อวิชชา”  น่ันนะรวมตัว ธรรมชาติน้ันตองผานการขุดคนภายในจิต  
ขุดคนเฉพาะจิต เมื่อไดที่แลว เวลาถอนก็ถอนพรวดเดียวไมมีเหลือเลย สวนกิ่งกานของ
มันน้ัน ตองไดตัดกานนั้นกิ่งนี้เรื่อยไป สาขาไหนที่ออกมากนอย เล็กโตขนาดไหน ตัดดวย
ปญญา ๆ ขาดลงไป ๆ ผลสุดทายก็ยังเหลือ  “หัวตอ” ถอดหัวตอถอนหัวตอนี้ยากแสน
ยาก แตถอนเพียงครั้งเดียวเทานั้น คือพรวดเดียวหมด ! ก็ไมมีอะไรเหลือแลว ! ส้ินวัฏ
จักรส้ินท่ีจิต พนท่ีจิต บริสุทธ์ิท่ีจิต หมดปญหาเกิดตายทั้งมวลที่จิตนี่แล 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๔ 

๑๘๔

 น่ีแหละความทุกขความลําบากในการประกอบความเพียรมามากนอย เราจะไมเห็น
คุณคาอยางไรเลา เมื่อกองทุกขทั้งมวลมากนอยซึ่งทับอยูบนหัวใจ ไดทลายลงไปหมดดวย
อํานาจแหงความเพียรท่ีวา ทุกขๆ ยากๆ ลําบากของเราน้ันคุมคา ! ตายก็ตายไปเถอะตาย
ดวยความทุกขเพราะความเพียร ไมเสียดายชีวิต เพราะไดเห็นคุณคา หรือไดเห็นผลของ
ความเพียรเปนอยางไรบางประจักษกับจิตของตนเองแลว 
 ฉะน้ันการบําเพ็ญเพียร ตองเปนผูไมทอถอย มีอะไรพิจารณากันภายในจิตใจ มืด
เราก็ทราบวามืด จิตไมเคยมืด ความรูจริงๆ ไมปดตัวเอง ทุกขขนาดไหนก็ทราบวาทุกข  
สุขขนาดไหนก็ทราบ มืดก็ทราบวามืด สวางก็ทราบวาสวาง หนักเบาแคไหน ผูรับรู รับรูอยู
ตลอดเวลา ไมยอมอาภัพกับสิ่งใดทั้งหมด ไมปดกั้นตัวเองเลย ผูน้ีคือผูรับรูอยูตลอดเวลา  
แมจะถูกกิเลสรุมลอมอยูขนาดไหน ความรูอันน้ีจะรูเดนอยูเสมอ รูตัวเองอยูเสมอ สมกับ
ชื่อวา “ผูรูคือจิต” 
 น่ีแหละจะเอาผูน้ีแหละใหพนจากส่ิงเก่ียวของหรือส่ิงพัวพันท้ังหลาย มาเปนอิสระ
ภายในตนเอง เหลือแตความรูลวนๆ น้ี จึงตองไดพิจารณาแกไขกันเต็มกําลัง  ยากงาย
ลําบากเพียงไรก็ตองทํา เพราะส่ิงเหลาน้ันเปนภัยตอเรา ไมมีชิ้นสวนที่ปราชญทั้งหลายนา
จะยกยองกันบางเลย! เรารูเห็นมันวาเปนตัวทุกขประจักษใจ ถาไมถอดถอนพิษภัยออก
จากจิตใจแลว เราก็ไมมีทางกาวเดินออกจากทุกขไดเลย เชนเดียวกับการถอนหัวหนาม
ออกจากเทาเราน่ันแล 
 การถอดถอนหัวหนามออกจากเทา ถาเราถือวาเจ็บปวดมากไมกลาถอน น่ันแหละ
คือเทาจะเสียหมด เพราะหนามฝงจมอยูที่นั่น เปนตนเหตุสําคัญท่ีจะทําใหเทาเรากําเริบ
มากถึงกับเสียไปหมด เพราะฉะน้ันโดยทางเหตุผลแลว จะทุกขลําบากขนาดไหน ตองถอน
หัวหนามออกจากเทาจนได ไมถอนหนามนั้นออกเสียเปนไปไมได เทาจะกําเริบใหญ และ
จะทําใหอวัยวะสวนอ่ืนเสียไปดวยมากมาย ฉะนั้นแมจะทุกขขนาดไหน ก็ตองถอนออกให
ไดโดยถายเดียว 
 การบําเพ็ญเพียรเพื่อถอดถอนหนาม คือกิเลสเปนเครื่องเสียดแทงจิตใจอยูตลอด
เวลา ถาไมถอนมันเสียจะเปนอยางไร? การถอนหัวหนามคือกิเลสดวยความเพียร จะทุกข
ยากลําบากขนาดไหนก็ตองทําโดยเหตุผล ตายก็ตองยอม เพื่อใหหนามนี้ออกจากจิตใจ จะ
ไมตองเสียดแทงกันไปนานตลอดกัปนับไมจบสิ้นได! 
 พูดถึงกิเลส มีอยูทุกแหงหนในบรรดาสัตวบุคคล มีอยูรอบตัวของเรามากมายไมมี
เวลาบกพรองเบาบางลงบางเลย แตหาไดทราบไมวาน่ันคือกิเลสท้ังมวล เวลาพิจารณาแลว



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๕ 

๑๘๕

ถึงไดรูวามันมีอยูรอบตัวเรา และกวาดเขามาหาตัวเราทุกวันเวลา ไมมีคําวา “หนัก” วา 
“พอแลว” เลย มันติดรูป ติดเสียง ติดกลิ่น ติดรส ติดสมบัติพัสถานตางๆ มากตอมากจน
กลายเปนกิเลสไปหมด เพราะจิตพาใหเปน ส่ิงเหลาน้ันเขาไมเปนกิเลส แตจิตไปติดกับ
ส่ิงใด เราก็ถือวาส่ิงน้ันเปนกิเลส จําตองพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามส่ิงน้ัน เพื่อจิตจะได
หายสงสัยและถอนตัวเขามาสวนแคบ และพิจารณางายเขา จนสุดทายก็มาอยูที่ในธาตุขันธ
ของเราน่ีแหละ! 

กิเลสคือความรักความสงวนตัวน่ีสําคัญมาก ไมมีอันใดจะเหนือความรักตัวสงวน
ตัวไปได เมื่อกิเลสประเภทนี้ไมมีที่เกาะแลว จึงตองยอนกลับเขามารวมตัวอยูในใจดวง
เดียว มันตองไดใชสติปญญาขับไลกันที่ตรงนี้ ไลตรงนี้ไลยากหนอย ยากก็ไล เพราะแมตัว
จัญไรเขามารวมท่ีน่ี ก็มาเปนกิเลสอยูที่นี่เหมือนกันกับเวลาซานอยูขางนอก เปนเส้ียนเปน
หนามทิ่มแทงเหมือนกัน เปนพิษเปนภัยเหมือนกัน ตองไลใหออกดวยการพิจารณาเรื่อง
ธาตุขันธ แยกแยะออกดูใหเห็นตามความเปนจริงทุกแงทุกมุม พิจารณาแลวพิจารณาอีก 
จนเปนพื้นเพของจิตไดอยางมั่นคงและชัดเจนวา “สักแตวาธาต ุสักแตวาขันธ เทาน้ัน”! 
 เม่ือพิจารณาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวมันเปนเชนน้ัน  “มันสักแตวา.ๆ” เม่ือ
พิจารณาถึงขั้น  “สักแตวาแลว” จะไปยึดมั่นถือมั่นไดอยางไร! เพราะปญญาหวานลอมไป
หมด ปญญาชําระไปหมด ชะลางไปหมด มลทินคือกิเลสที่ไปติดพันอยูกับใจ ความสําคัญ
มั่นหมายตางๆ ที่เกี่ยวของติดพันอยูที่ตรงไหน สติปญญาชะลางไปหมด ปลดเปลื้องไป
โดยลําดับๆ สุดทายก็รูข้ึนมาอยางชัดเจน “สวากขาตธรรมทั้งปวง ก็เปนธรรมที่ซึ้งใจ
สุดสวน  ใจไมยึดม่ันถือม่ันในธรรมและส่ิงใด” 
 รูปก็สักแตวารูป ไมวาอาการใดท่ีเปนอยูในรางกายเราท่ีใหนามวา “รูป” ก็สัก
แตวาเทาน้ัน ไมยิ่งกวานั้นไป จะยิ่งไปไดอยางไรเมื่อจิตไมสงเสริมใหมันยิ่ง ความจริงจิต
เปนผูสงเสริม จิตเปนผูกดถวงตัวเองตางหาก เม่ือสติปญญาพิจารณารูตามหลักความ
จริงแลว ทุกสิ่งทุกอยางก็จริงของมันเอง  “สักแตวา” น่ัน! เม่ือ “สักแตวา” แลว จิตไม
เห็นส่ิงน้ันส่ิงน้ีมีคุณคามีราคาย่ิงกวาตนพอจะไปหลงยึดถือ จิตก็หายกังวล รูปก็สัก
แตวา ถึงยังเปนอยูก็สักแตวา ตายไปแลวก็สักแตวาความเปล่ียนแปรสภาพของมันเทาน้ัน 
 เวทนาเกิดข้ึนมาก็สักแตวา เมื่อสลายลงไปก็สักแตวา ตามสภาพของมันและตาม
สภาพของทุกอาการ ๆ ปญหาทั้งปวงในขันธในจิตก็หมดไปโดยลําดับ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๖ 

๑๘๖

 สุดทายจิตท่ีมีความรักความสงวนดวยอํานาจแหงกิเลสประเภทหน่ึง ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญท่ีเกาะอยูในน้ัน ก็พิจารณาลงไป ซึ่งเรียกวา “จิตตานุปสสนา”  คือความเห็น
แจงในจิตและอาการของจิตทุกอาการวา “สักแตวาจิต” คือเปนสภาพหน่ึงๆ เชนเดียว
กับสภาวธรรมท้ังหลาย ไมถือจิตเปนตน ไมสําคัญจิตวาเปนตน ถาถือจิตวาเปนตนเปน
ของตนจะพิจารณาไมได เพราะความรักความสงวนความหึงหวง กลัววาจิตจะเปนอะไร
ตออะไรไปเสีย แลวกลายเปนกําแพงก้ันไว จึงตองพิจารณาตามที่ทานวา “จิตตานุปสส
นา”  พิจารณาลงไปใหเห็น  “สักแตวาจิต” คิดก็สักแตวาคิด ปรุงขึ้นมาดีชั่วก็สักแตวา
ปรุง แลวก็ดับไป ๆ สักแตวา ๆ จนถึงรากฐานของ “จิตอวิชชา” 
 รากฐานของ “จิตอวิชชา” คืออะไร? คือกิเลสชนิดละเอียดสุดอยูภายในจิต 
ไมพิจารณาจิตน้ันไมได  จิตจะสงวนจิตไว  แลวพิจารณากิเลสประเภทน้ีตางหากน้ัน 
ยอมหาทางไมได! เพราะกิเลสประเภทสงวนตัวมันหลบอยูในอุโมงค คือจิตน้ีแหละ! 
จะเสียดายอุโมงคอยูไมได ถาโจรเขาไปอาศัยอยูในอุโมงคน้ีเราจะเสียดายอุโมงคไมได 
ตองระเบิดหมดทั้งอุโมงคนั่นนะ  ใหมันแตกทลายกลายเปนช้ินสวนไปหมด นี่ก็เหมือน
กัน ระเบิดดวยสติปญญาใหหมดเลยท่ีตรง “อุโมงค คือจิตอวิชชา” น้ีใหส้ินซากไป 
 เอา ถาจิตเปนจิตจริง ทนตอการพิสูจน ทนตอความจริงจริงๆ จิตจะไมฉิบหาย  
จะฉิบหายไปแตส่ิงท่ีเปนสมมุติเทาน้ัน! ธรรมชาติตัวจริงของจิตแทๆ จะไมฉิบหาย 
และอะไรจะเปน “วิมุตต”ิ? ถาจิตสามารถเปนวิมุตติได ทนตอการพิสูจน ทนตอการ
พิจารณาทุกอยางได ก็ใหจิตรูตัวเอง จิตนั้นจะยังคงเหลืออยู 
 อันใดที่ไมทนตอการพิจารณา อันใดที่เปนสิ่งจอมปลอม ก็จะสลายตัวของมันไป จง
พิจารณาลงท่ีจิต  ดีชั่วเกิดขึ้นก็แตเพียงแย็บๆๆ  อยูภายในจิต ดับไปก็ดับที่จิต คนลงไป
พิจารณาลงไป เอาจิตเปนสนามรบ 
 เราเอาเสียง เอากลิ่น เอารส เปนสนามรบ พิจารณาดวยปญญา ผานเขามาถึงขั้น
เอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนสนามรบ พิจารณาจนรูแจงเห็นจริงแลวปลอย
วาง ๆ ปลอยวางไปตามเปนจริง 
 อาว!ที่นี่กิเลสมันไมมีที่ซอนก็วิ่งเขาไปอยูในจิต ตองเอาจิตเปนสนามรบอีก ฟาด
ฟนกันดวยปญญาสะบ้ันห่ันแหลกลงไปเปนลําดับๆ โดยไมมีขอแมขอยกเวนวาจะควร
สงวนอะไรไวเลย อันใดที่ปรากฏจะพิจารณาฟาดฟนใหอันนั้นแหลกไปหมด ใหรูเขาใจไป
หมด น่ัน! 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๗ 

๑๘๗

 สุดทายกิเลสก็ทนตัวอยูไมได กระจายออกไป น่ัน ! ของจอมปลอมตองสลายตัวไป 
ของจริงอันดั้งเดิมแทไดแกจิต ก็เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแทนทีท่ี่กิเลสหายไป หา
ความสลายหาความฉิบหายไปไมมีเลย น้ีแลคือความประเสริฐแท เราชนะเพ่ืออันน้ี  
ธรรมชาติแทไมตายไมฉิบหาย ถึงจะถูกพิจารณาขนาดไหนก็ตาม แตสติปญญาจะฟาด
ฟนจิตใหแหลกละเอียดจนฉิบหายไปหมดน้ันเปนไปไมได น่ัน 
 สุดทายจิตก็บริสุทธิ์ไดดวยปญญา  พอจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลว  ปญญาก็หมดหนาที่ไป
เอง หรือหมดภาระหนาที่ของตนไปเองตามหลักธรรมชาติของสติปญญา พอจิตบริสุทธิ์
เต็มที่แลวปญญาก็หมดหนาที่ไปเอง หนาที่ของตนไปเอง ตามหลักธรรมชาติของสติปญญา
ที่เปนสมมุติฝายแกกิเลสทั้งมวล นอกจากเราจะนําไปใชบางกาลบางเวลาในแงธรรมตางๆ 
หรือธุระหนาที่ตางๆ เทาน้ัน 
 ที่จะนํามาแก มาทําลายกิเลส ถอดถอนกิเลสดวยปญญาดังที่ไดทํามาแลวนั้น ไมมี
กิเลสจะใหแกใหถอน สติปญญาจะถอนอะไร ตางอันตางหมดหนาที่ของตัวไปเองโดย
อัตโนมัติหรือธรรมชาติ 
 สิ่งที่ยังเหลืออยู เหนือสัจธรรมท้ังส่ี คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ก็ไดแกความ
บริสุทธ์ิ คือผูรูลวนๆ ผูนี้แลเปนผูพนจากสมมุติโดยประการทั้งปวง พนจากกิเลสโดย
ประการทั้งปวง ทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์ที่ทานเรียกวา“วิมุตต”ิ เราจะไปหา “วิมุตต”ิที่
ไหน? ความหลุดพนอยูที่ไหน? ก็มันติดของอยูที่ไหน? เมื่อพนจากความติดของแลว มัน
ก็เปนความหลุดพนท่ีเรียกวา “วิมุตต”ิ เทาน้ันเอง การแสดงธรรมจึงยุติเพียงเทานี ้ ไมมี
ความรูความสามารถแสดงใหย่ิงกวาน้ีได 


