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สูสมรภูมิ 
 

 ขณะฟงกําหนดใจไวใหดี เพราะธรรมอยูกับใจ ! 
 ทีแรกกอนปฏิบัติเราไมอยากจะเช่ือวา “ธรรมอยูกับใจ ท่ีไหนกัน” อยูกับความ
เพียรในใจนั้น นาฟงกวาท่ีวา “ธรรมอยูกับใจ” 
 “ธรรมอยูท่ีใจ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยูท่ีใจ ธรรมทั้งหลายอยูที่
ใจ” เราไมยักเชื่อ พระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ อยูท่ีในคัมภีรท้ังน้ัน ทําไมวาอยูท่ี
ใจ น่ีเปนความรูสึกของเจาของ คือความรูสึกด้ังเดิมเปนอยางน้ัน แตพอฟงเทศนไป
เรื่อยๆ องคไหนเทศนทานก็บอกอยางน้ัน ไมเคยเทศนผิดเพี้ยนกันไปเลยวา “ธรรมอยู
กับใจ ธรรมอยูที่ใจ” พอไดฟงไปโดยลําดับ จิตมันปรากฏเปนความสงบข้ึนมาในขณะ
ที่ฟง คือทีแรกเวลาฟงทานเทศน จิตมันสงไปหาทานนี่ ไมไดอยูกับตัว 
 ทานบอกวา “อยาสงจิตออกมาภายนอก ใหทําความรูไวภายในตัวเอง ธรรมจะ
เขาไปสัมผัสเอง จากกระแสธรรมท่ีทานแสดงออกไป เราก็ไมฟง ยังสงออกไปหาทาน
เทศน ดีไมดีอยากจะมองดูหนาทานดวยจนถึงขณะฟงเทศน ถาไมมองดูหนาทานเทศน 
หรือดูปากทานเทศนรูสึกมันไมถนัด นี่เปนความรูสึกดั้งเดิม 
 เวลาฟงนาน ๆ มันปรากฏผลเปนความสงบข้ึนมาภายในใจ ในขณะที่ฟงทาน
เทศนเริ่มเกิดความเชื่อวา “สมาธิธรรมน้ีอยูท่ีใจน่ันเอง” เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาคือเจา
ของเอง ทีน้ีขณะฟงเทศนทาน จิตไมสงไปท่ีอ่ืน สงไปหาทานก็ไมสง มันเพลินกับ
ความสงบ ใจเกิดความสงบ เกิดความเยือกเย็นข้ึนมาในขณะฟง และเพลินไปเรื่อย ๆ 
เลยทําใหเกิดความเช่ือวา ธรรมอยูที่ใจนั้นถูกตองแลว 
 นี่เริ่มเปนความเชื่อขึ้นมา ในขณะที่ “สมาธิธรรม คือ ความสงบ เย็นใจ” ปรากฏ
ขึ้นในจิตของเราขณะที่ฟงเทศนจากทาน ตอจากน้ันก็เปนเหตุใหอยากไดยินไดฟงเร่ือย 
ๆ เพื่อเปนเครื่องกลอมจิตใจเรา ลําดับแรกเปนอยางน้ี ลําดับตอไปการปฏิบัติธรรม จะ
เดินจงกรมก็ดี น่ังสมาธิภาวนาก็ดี ผลปรากฏข้ึนมากนอย ปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้น ไมได
ปรากฏข้ึนท่ีอ่ืน ขณะที่จิตไมมีความสงบ วุนวายตัวเอง ก็อยูท่ีใจ นี่ทราบวา “วันน้ี จิต
ไมสบายเลย” มีความฟุงซานวุนวายตามอารมณตาง ๆ เอะ ทําไมวันนี้จิตไมสบาย ก็ทํา
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ใหเกิดความสนใจข้ึนอีกแงหน่ึง พยายามหาทางสงบใหได พอเขาท่ีภาวนา ใจก็เปน
ความสงบขึ้นมา นี่ก็ยิ่งเปนความชัดเจนขึ้นมาวา “ธรรมอยูท่ีใจ” 
 โลกมันอยูท่ีใจ ธรรมก็อยูท่ีใจ เพราะฉะนั้นผูฟงเทศนจึงควรทําความรูสึกไว
จําเพาะตัวเทานั้น ไมจาํเปนตองสงจิตออกไปสูภายนอก เชนไปเก่ียวของกับทานผู
เทศนเปนตน เม่ือเราทําความรูสึกไวกับตัวเชนน้ี ธรรมเทศนาที่ทานแสดงออกไปมาก
นอย จะเขาไปสัมผัสสัมพันธกับความรูของเรา 
 จิตเปนผูรู กระแสเสียงที่เกี่ยวกับธรรมเขามาสัมผัสใจ และสัมผัสอยูเรื่อย ๆ จิต
ไมมีโอกาสสงออกไปสูภายนอก เพราะธรรมเปนเครื่องเย็น และก็ทําใหเพลินไป เพลิน
ไปกับขณะนี้ขณะนั้น คือธรรมสัมผัสเปนขณะ ๆ ตามกระแสเสียงของทานผูเทศน เปน
บทเปนบาท สัมผัสตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จิตก็คอยสงบเย็นลงไป ๆ นี่เปนผลขึ้นมา
แลวจากการฟงธรรม เพราะฉะนั้นการฟงธรรมท่ีถูกตองเพ่ือใหไดผลประจักษ จึง
ตองตั้งจิตไวภายในตัวเอง ไมตองสงออกไปภายนอก และไมตองคิดตองตรองอะไร
มากมายในขณะท่ีฟง คอยฟงใหเปนความรูสึกตามกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปเทา
น้ัน ธรรมจะซึมซาบเขาไปสูจิตใจเรา จิตใจเม่ือไมกวนตัวเองดวยความคิดในเร่ืองตาง 
ๆ ก็สงบเทาน้ัน แตตองสงบดวยวิธีแกกัน คือจะใหจิตสงบไปเฉย ๆ อยางน้ันไมได 
ตองอาศัยบทธรรมบทใดบทหนึ่ง หรืออาศัยการฟงธรรมในขณะทานแสดง อยางนี้จึง
จะเกิดความสงบ 
 อะไรเลาท่ีวุนมากในโลกน้ี ? ไมมีอะไรท่ีจะวุนมากย่ิงกวาใจ ถาพดูถึงเร่ืองของ
ความขุนมัว ก็ไมมีอะไรที่จะขุนมัวยิ่งวาใจ ความทุกขความเดือดรอนมากมายเพียงไร 
ไมมีอะไรที่จะสูใจได ไฟที่วารอนก็ไมรอนเหมือนใจของเราที่รอนที่ทุกขเพราะอํานาจ
กิเลส 
 เรื่องของกิเลส มีแตแสดงใหเกิดความทุกขไปโดยลําดับ ๆ เทานั้น ทานจึงสอน
ใหเห็นโทษ พยายามต้ังสติพิจารณาในแงตาง ๆ ดวยความจงใจ เม่ือสติกับความรูมี
ความเก่ียวเน่ืองกันไปโดยลําดับ ๆ การทําสมาธิหรือการพิจารณาในแงตาง ๆ จะเปน
ทางดานปญญาในแงใดก็ตาม ยอมไดความสงบและอุบายแยบคายข้ึนมาโดยลําดับ ดัง
ทานสอนวา “ชาติป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ อริยสจฺจํ” ทานบอก “อริยสัจ ชาติป ทุกฺขา 
ชราป ทุกฺขา” ชาติความเกิดเปนทุกข แตเรากลับมีความดีใจ เพลิดเพลินในการเกิด 
พอลูกเกิดข้ึนมาก็ดีใจ หลานเกิดข้ึนมาก็ดีใจ บุตรหลานของญาติมิตรสหายเกิดข้ึนมาก็
ดีใจ ไมไดคํานึงถึงความทุกขของเด็กที่เกิดขึ้นมาแตละราย ๆ ท่ีรอดตายจากชอง
แคบ ๆ แลวเกิดมาน้ันเลย  
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 ถาเรามองดู “เงื่อนตน” คือ ความเกิด กับ “เงื่อนปลาย” คือความตาย ยังไมเห็น
ชัดเจนแลว ก็เขาใจวา ทั้งสองเงื่อนนี้จะทําใหเกิดความเพลิดเพลิน และความเศราโศก
ไดไมมีสิ้นสุดจุดหมายปลายทางเลย ความจริง เด็กรอดตายแลวถึงจะเปนมนุษยข้ึน
มา ถาไมรอดก็ตองตายไปในขณะนั้น เชนตายในทองก็มี ตายขณะท่ีตกคลอดออกมาก็
ม ีก็เพราะความทุกขถึงขนาดตาย มันถึงตายไดคนเรา! 
 การเกิดขึ้นมาเปนคน อายุมากนอยเพียงใด มันก็ทุกขถึงตายมันจงึตายได ความ
ทุกขนี้มีมาตั้งแตขณะแรกเกิด แตเราไมไดพิจารณาวาเปนทุกข คือสัจธรรม ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
นาเห็นโทษเห็นภัย เปนความขยะแขยง เพื่อจะกําจัดปดเปาใหผานพนไปไดดวยความ
พากเพียรของเรา มีสติปญญาเปนสําคัญ เม่ือเรามีความเพลิดเพลินพอใจในตอนตน 
แตไมพอใจในตอนปลาย เชน ความเกิดเราพอใจ แตความตายเราไมพอใจ มันก็ขัด
แยงกันอยูวันยังคํ่า ความขัดแยงกันมันเปนความสุขท่ีไหนในหัวใจคนเรา ตองเปน
ความทุกขอยูโดยด ี
 เพราะฉะนั้นเพื่อใหตนกับปลายตรงกัน จึงตองพิจารณาไปตั้งแต “ชาติป ทุกฺขา 
ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” ตลอดสายไปเลย เพราะเปนเรื่องของกองทุกข และเปน
ทางแหงความทุกขเดินทั้งนั้น ไมใชทางมรรคผลนิพพานอะไรจะเดินได ถาไมพิจารณา
ใหเปน พิจารณารอบรูในส่ิงท้ังหลายน้ีแลวก็วา “ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส” ทุกขยอมไมมี
แกผูไมเกิด น่ัน! เมื่อไมเกิดแลวมันจะมีทุกขที่ไหนกัน เพราะเชื้อใหเกิดไมมี คือเชื้อ
แหงความทุกขไมมีนั่นเอง ทุกขก็ไมมีในหัวใจ เพราะฉะนั้นพระอรหันตทานจึงไมมี
ทุกขเวทนาภายในใจ เวทนาทางใจน้ีทานไมมี คือสุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี อุเบกขา
เวทนาก็ด ีภายในใจของพระอรหันตทานไมมี 
 มีเวทนาเฉพาะแตจิตของพวกเรา กายของพวกเรา สวนกายของทานมีเวทนา
ทั้งสาม ทานทุกขเหมือนกันกับพวกเราน้ีแหละ แตจิตของทานไมมีเวทนา เวทนาท้ัง
สามไมสามารถกระทบกระเทือนจิตใจของทานได ทานไมหว่ันไหว เหมือนจิตของ
ปุถุชน สุขทานก็รู ทุกขทานก็รู ในสวนรางกายเฉย ๆ ทานก็รู แตทางดานจิตใจของทาน
ไมมีเวทนา เพราะจิตนั้นพนไปจากเวทนาซึ่งเปนสมมุติแลว ไมมีอะไรจะเขาไปแทรกสิง
ไดเลย ใจเปนธรรมลวน ๆ เชนที่วา “ทุกขเวทนา เปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา สุขเวทนาก็
เปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา อุเบกขาเวทนาก็เปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา จึงไปเกี่ยวของกับ
ธรรมชาตินั้นไมได 
 ถาใครอยากมีความเจริญภายในใจ ก็ใหพยายามสรางคุณงามความด ี ศีล ทาน 
อยาไดขาด เปนความดีสําหรับหลอเล้ียงจติใจ สืบภพสืบชาติที่ดีตอไป คนเราที่มีพื้น
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ฐานอันดีดวยคุณงามความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงแลว ไมวาจะเกิดในภพใดชาติใด ก็
ตองมีความดีติดตามเสมอ สุคติเปนที่หวังได 
 ในเมือ่ยังไมพนจากความทุกข ทานสอนไมใหเกียจคราน ใหพยายาม ถาม ี
ความสามารถเจริญเมตตาภาวนา เพ่ือสองดูจิตใจของตนท่ีเต็มไปดวยความทุกข
รอนตางๆ น้ี ก็จงทําไปอยาไดลดละ ขัดไปทุกวัน ๆ จิตใจเม่ือไดรับการขัดเกลาอยู
เสมอยอมมีความผองใส เม่ือจิตมีความผองใสยอมเห็นเงาตัวเองได เหมือนกับนํ้าใส
มองเห็นอะไรไดชัดเจน จะเปนขวากเปนหนามหรือเปนสัตวชนิดใดท่ีอยูในนํ้าน้ัน ก็
สามารถมองเห็นไดชัดเจน อะไรที่เปนพิษเปนภัยอยูภายในจิตใจ เมื่อใจมีความสงบ
แลวสามารถมองเห็นได รูไดงายย่ิงกวาจิตท่ีขุนมัวไปดวยกิเลสอาสวะและความวาวุนท้ัง
หลายอยูมาก 
 ทานจึงสอนใหชําระจิตใจ ในโอวาทท่ีรวมไวใน “โอวาทปาฏิโมกข” วา “สพฺพ
ปาปสฺส อกรณ”ํ การไมทําความช่ัวท้ังหลายน้ันประการหน่ึง “กุสลสูปสมฺปทา” การยัง
กุศลใหถึงพรอมประการหนึ่ง “สจิตฺตปริโยทปน”ํ การทําจิตใจใหผองแผวถึงความ
บริสุทธ์ิน้ีประการหน่ึง “เอต ํพุทฺธาน สาสนํ” นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
 พระพุทธเจาองคใดก็ตามทานสอนอยางน้ีท้ังน้ัน เรื่องที่เปนบาปเศราหมองทาน
ไมใหทํา ใหพยายามทําแตกุศลคือคุณงามความด ี เพราะความฉลาดของตน “กุสลสฺ
สูปสมฺปทา” คือยังความฉลาดใหถึงพรอมน่ันเอง 
 การทําจิตใหมีความผองใสจนถึงขั้นบริสุทธิ์นี้เปนสิ่งทําไดยาก แตอยูในความ
สามารถของมนุษยเราที่จะทําได พระพุทธเจาทานก็ลําบาก พระสาวกท้ังหลายทานก็
ลําบาก บรรดาทานผูถึงความบริสุทธ์ิตองลําบากดวยกันท้ังน้ัน ลําบากเพ่ือความบริสุทธ์ิ 
เพื่อความหลุดพน ไมใชลําบากเพื่อความลมจม จึงเปนสิ่งที่นาทํา 
 จิตเวลามีสิ่งสกปรกโสมมครอบงําอยูก็ไมปรากฏวามีคุณคาอะไร แมตัวเองก็
ตําหนิติเตียนตัวได บางทีอยูก็ไมอยากอยู อยากจะตายเสียดีกวาอยางน้ี เพราะความอิด
หนาระอาใจความเปนอยูของตน ไมอยากอยูในโลกใหโลกเขาเห็นหนา ทั้งนี้เพราะจิต
มันอับเฉา จิตมันขุนมัวมากจนกลายเปนไฟทั้งกอง ไมนาอยู เวลามันอับเฉาขนาดน้ัน 
เพราะสิ่งที่อับเฉา สิ่งไมมีคุณคาครอบจิต จนมองหาสาระสําคัญของจิตไมมีเลย จน
คิดอยากจะตายไปเสียไดแหละดี แมตายไปแลวจะไปเอาดีมาจากไหน? ปจจบัุนมันก็ยัง
ไมมีอยูแลว ถาดีดวยความตาย โลกน้ีก็มีคนตายกันมานาน ทําไมไมเห็นดี มันไมดีน่ัน
เองจึงไมอยากตาย ถามันดีอยูแลวตายหรือไมตายก็ไมมีปญหาอะไร เพราะดีอยูแลว 
ขณะท่ีมีส่ิงไมมีคุณคาอะไรมาครอบงําจิตน้ัน ทําไมจิตไรสาระไปหมด ? 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๖๖ 

๓๖๖

 เม่ือชําระสะสางออกไดโดยลําดับๆ ก็คอยสองแสงสวางออกมาใหเห็นประจกัษ
ภายในใจ คือความสงบเย็นใจ ทั้งจิตใจก็ผองใส สบาย ยิ้มแยมแจมใส นั่งอยู ยืนอยู 
เดินอยู นอนอยู หรือทําหนาท่ีการงานอะไรอยู ก็มีความรื่นเริงบันเทิงดวยความสุขที่
ปรากฏอยูกับใจ 
 คนเราเม่ือจิตใจมีความสงบเย็นแลว อยูท่ีไหนก็พออยูท้ังน้ันแหละ มันสําคัญ
อยูท่ีใจ ถาใจไมดี อยูที่ไหนก็ไมดี ท่ีน่ีวาจะดี ที่นั่นวาจะดี หลอกเจาของไปเรื่อย ๆ ที่
โนนละจะดี ชาตินี้ไมด ีชาติหนาจะดี เปนอยูไมด ีตายแลวจะดี นั่นมันหลอกไปเรื่อย ๆ 
ผูที่รอน รอนอยูท่ีน่ีแหละ มันหลอก ผูท่ีถูกกลุมรุมอยูดวยความรุมรอนท้ังหลายนะมัน
หลอกเรา อันน้ันจะดี อันนี้จะด ีแตมันไมไดด ีไปอยูที่ไหน ๆ ก็เทาเดิมน่ีแหละ เพราะ
ตัวนี้ไมดี ตองแกเพ่ือใหดี แกดวยความเพียร  
 จงพยายามพิจารณากําจัดมันดวยความเพียร ทําสมาธิก็ใหมีความสงบได 
บังคับบัญชาจิตใจขณะน้ัน ขณะท่ีทําสมาธิภาวนา ขณะท่ีบังคับจิตฝกทรมานจิต 
ดวยการภาวนาน้ัน ไมใชเปนขณะท่ีจะปลอยไปตามอําเภอใจ เรียกวา “ความเพียร” 
เพียรเพื่อแก เพ่ือถอดถอนส่ิงท่ีเปนขาศึกตอใจ จนใจไดรับความสงบขึ้นมา ใจไดรับ
ความสงบน้ันเพราะ “ความเพียรบังคับใจ” ตางหาก ไมใชเพราะความปลอยตามใจ เรา
คงจะเห็นผลหรือคุณคาของความเพียรนี้บางแลว เพราะเรามีความสงบใจลงไดดวย
ความเพียร และสงบไปไดเรื่อย ๆ เพราะความเพียรเปนลําดับ ๆ คุณคาของความ
เพียรก็จะเดนขึ้น ๆ ตามคุณคาของจิตที่เปนผลมาจากความเพียร 
 เอา ! เมื่อพิจารณาทางดานปญญา ก็กําหนดพิจารณาใหเห็นชัดเจน ไตรตรอง
ส่ิงท้ังหลายใหเห็นตามความสัตยความจริงของมันท่ีมีอยูในโลกท้ังหลายน้ี โลกน้ีกวาง
แสนกวาง แตสิ่งที่คับแคบที่สุดก็คือจิตใจที่ถูกปดบังดวยกิเลส มันแคบท่ีน่ี น่ังอยูนอน
อยูก็ไมสบาย อยูท่ีไหนก็ไมสบาย เพราะมันคับแคบใจ มันทับตัวเอง แกตรงที่มันแคบ 
ๆ น้ีออกใหใจไดรับความกวางขวางเบิกบานย้ิมแยมแจมใสข้ึนมา จิตใจก็โลง เย็นสบาย 
 เอา ! ทีน้ีจะพิจารณาเรือ่งทุกข มันก็มีกําลังที่จะพิจารณา พอใจที่จะพิจารณา 
เพราะทุกขเปนหินลับปญญาใหคมกลาข้ึนเปนลําดับได ฟาดฟนกิเลสอาสวะออก
ดวยสมาธิปญญา การถอดถอนกิเลสตองถอดถอนดวยปญญา จับกิเลสมามัดไดดวย
สมาธิ คือจิตสงบลง สมาธิก็รวมตัวเขามาในจิตดวงเดียว ไมซานออกไปในที่ตาง ๆ 
จนจับตัวไมได ปญญาคล่ีคลายออกใหเห็นชัดเจนวา จิตน้ีมีความติดของอยูกับส่ิงใด 
รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส หรือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แยกแยะดูให
เห็นละเอียดถ่ีถวนตามหลักความจรงิของมันท่ีมีอยู 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๖๗ 

๓๖๗

 ใครครวญแลวใครครวญเลา พิจารณาแลวพิจารณาเลา เปนจุดที่ทองเที่ยวของ
ปญญา เปนหินลับปญญา พิจารณาเทาใดก็ย่ิงแตกฉานออกไปโดยลําดับ เขาใจไปตาม
เปนจริงแลวปลอยวางไปเรื่อย ๆ การปลอยวางลงก็คือปลอยวางภาระ ซ่ึงกดถวงอยู
ภายในใจเราดวยอํานาจแหงอุปาทานน้ันแล 
 จิตคิดเรื่องอะไรบาง เกิดผลเกิดประโยชนอะไร คิดขึ้นในขณะก็ดับไปในขณะ 
คิดดีก็ดับ คิดช่ัวก็ดับ คิดอะไรขึ้นมาก็ดับทั้งนั้น ทานเรียกวา “สังขาร ความปรุง” 
ความปรุงขึ้น ความเกิดขึ้น ความปรุงกับความดับไปนั้นเปนของคูกัน เกิดดับพรอมอยู
ในเวลาน้ัน แลวเราจะถือเอามาเปนตัวเปนตนอยางไรไดกับความเกิด ๆ ดับ ๆ อยาง
น้ัน 
 จงพิจารณา ทุกขเวทนา อันเปนส่ิงท่ีนากลัวอยูแลว ใคร ๆ ก็กลัวคําวา “ทุกข” 
เราจะมาถือวาเปนเราเปนของเราไดอยางไร ทุกขท้ังกองยังจะถือวาเปนเราอยูอีกหรือ? 
ถือเปนเราก็ถือเอาไฟมาเผาใจเราน่ันแล ทุกขใหทราบวาเปน “ทุกข” ผูท่ีทราบวาเปน
ทุกขไมใชทุกขน้ันคือใจ ใจเปนผูรูเรื่องทุกขทั้งหลาย ทุกขเกิดขึ้นใจก็รู ทุกขตั้งอยูใจก็รู 
ทุกขดับไปใจก็รู รูดวยปญญา 
 ปญญาเห็นแจมแจงชัดเจนแลววา ทุกขเปนทุกข เราเปนเรา ผูรูเปนผูรู น้ี
ประการหนึ่ง สัญญา จําไดเทาไรมันก็ลืมไปหมด ถาตองการจะจําก็มาต้ังใจจํากันใหม 
จําไปพรอมดับลงไปพรอม ๆ ขณะเดียวเชนกัน เหลาน้ีหรือเปนตน ? ความจําได
หมายรูแลวดับไป ๆ เกิดดับ ๆ เชนเดียวกับสิ่งอื่น ๆ นั้นนะหรือเปนเราเปนของเรา ? 
ถาวานั้นเปนเราเปนของเรา เราก็ด้ินอยูตลอดเวลาซิ 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 กล่ิน รส เครื่องสัมผัสนั้นหรือเปนตน 
วิญญาณ ความรับทราบสิ่งที่มาสัมผัสหรือเปนตน มันรับทราบพับ ๆ แลวดับไปพรอม 
ๆ อันน้ันหรือเปนตน เปนตนเมื่อไร ความเกิดความดับพรอมมาถือวาเปนตนไดหรือ 
เราจะนอนใจกับมันไดอยางไร มันเกิดแลวมันดับ ๆ เรายังจะถือความเกิดความดับน้ัน
วาเปนตน เราก็ยุงไปวันยังค่ําซิ เพราะสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดมีดับตลอดเวลา ไมวารูป 
เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ไมวาสัญญา สังขาร วิญญาณ มันมีเกิดมีดับของมันเปนประจํา



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๖๘ 

๓๖๘

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 อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา จะมาถือเปนเราเปนของเราไดอยางไร ถา
พิจารณาใหถึงเหตุถึงผลดวยสติปญญาแลวก็ไมอาจไปยึดถือได เวลากิเลสหนา ๆ ใจไม
ไดพิจารณา ทั้งไมทราบวาอะไรเปนอะไรจึงหลงยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นตามเปนจริง
แลวมันปลอยวางของมันเอง 
 พอออกแนวรบ ถึงเวลาจะเปนจะตาย ใหเอาอันน้ีแหละเปนสนามรบ เฉพาะ
อยางยิ่ง “ทุกขเวทนา” น่ันแลจะออกหนาออกตาท่ีสุดในขณะจะแตกดับ เอาทุกขเวทนา
กับจิตน้ีแลเปนสนามรบ พิจารณากันใหเห็นตามความจริงของมัน จะทุกขมากมาย
ขนาดไหนมันไมเลยตาย ทุกขน้ีถึงแคตาย ธาตุขันธน้ีถึงแคตาย ใจไมถึงแคตาย แต
เลยความตาย เพราะจิตไมเคยตาย มันเหนือส่ิงเหลาน้ี ความทุกขก็ทุกขถึงแคตายเทา
น้ัน ไมเลยจากน่ันไป เวทนาพวกไหนจะปรากฏขึ้นมากถ็ึงแคดับของมันเทานั้น จะ
ทุกขมากทุกขนอยจติรับทราบ รับทราบอยูตลอดเวลา 
 เม่ือมีสติแลวจะรับทราบทุกระยะของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ผูรูไมไดดับ เราจะ
ไปวิตกวิจารณอะไรกับเวทนาซึ่งไมใชเราไมใชของเรา มันเปนสภาพที่เกิดขึ้น อาศัยจิต
เกิดข้ึนแตไมใชจิต อาศัยธาตุเกิดข้ึน อาศัยกายน้ีเกิดข้ึนแตไมใชกาย มันเปนเวทนา
ของมัน เชนทุกขเวทนา เปนตน มันเปนคนละช้ินละอันคนละอยาง ความจรงิลวน ๆ 
เปนอยางนี้ ! 
 ถาเราไมปนเกลียวกับความจริง ใจเราก็สงบเพราะการพิจารณาทุกขเวทนาทั้ง
หลาย เฉพาะอยางย่ิงในวาระสุดทายจะแตกดับ เอาใหเต็มเหนี่ยวทีเดียว อะไรจะดับ
กอนดับหลังใหมันรู เพราะผูรูนี้จะรูตลอด จนกระทั่งทุกสิ่งทุกอยางดับไปหมด ผูน้ีก็ยัง
ไมดับ 
 น่ีแหละการพิจารณา ถาไดเห็นเหตุเห็นผลกันเสียครั้งหนึ่งเทานั้น ความอาจ
หาญในเรื่องเหลานี้จะเกิดขึ้นทันที ถึงคราวจําเปนขึ้นมามันจะเตรียมทาสูกันเลย เตรียม
ทาเปนนักรบเขาสูสงครามระหวางขันธกับจิต พิจารณาดวยปญญา เอาสติปญญาเปน
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๓๖๙

เคร่ืองมือฟาดฟนห่ันแหลกลงใหถึงความจรงิ เม่ือแหลกลงไปแลวไปถึงไหน ? ก็ไปถึง
ความจริงนั้นแล 
 จงใชสติปญญาฟาดฟนลงไปใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยาง เม่ือถึงความจริง
แลวราบไปหมด สงบไปหมด ไมมีอะไรอันใดท่ีจะมากอกวนจิตใจ อันใดที่ยังกอ
กวนจิตใจไดอยู อันน้ันเรียกวา “จิตยังพิจารณาไมถึงความจริงเต็มที่” ถาถึงความจริง
เต็มที่ทุกสัดทุกสวนแลว ไมมีอะไรที่จะมาแหยมายุมาแทงมากวนใจได เปนสภาพที่จริง
ท่ัวถึงกันหมด น่ันทานเรียกวา “ราบคาบลงแลวดวยความจรงิ” เพราะอํานาจแหงสติ
ปญญาพิจารณาเห็นชัด 
 นี่แหละพระพุทธเจา พระสาวกท้ังหลาย หรือทานผูส้ินทุกขแลวท้ังหลาย ทาน
สิ้นตรงนี ้ตรงที่ทุกขมันอยู ทุกขมันอยูท่ีไหน ? ทุกขมีอยูท่ีกาย ท่ีขันธอันน้ี ที่จิตดวงนี ้
 การแยกแยะก็แยกกันท่ีน่ี รูก็รูกันตรงที่เราเคยหลงนี้แหละไมรูที่ไหน ผูที่จะทํา
ใหรูก็คือปญญาเคร่ืองมือบุกเบิกหาความจริง ไมมีอะไรที่จะเทียบเทาสติปญญาไดที่
เปนเครื่องมือ ท่ีบุกเบิกใหถึงท่ีสุดแหงธรรมท้ังหลาย และเปนเคร่ืองสํารอกปอกกิเลส
ออกจากจิตใจไดโดยส้ินเชิง ก็ไมมีอะไรเสมอเหมือนปญญา จึงเปนเครื่องมือที่ทันสมัย
ในการแกกิเลสอาสวะท้ังมวล 
 เราจงนําเอาสติปญญานี้ไปใชในเวลาจําเปน เฉพาะอยางย่ิงเวลาจวนตัวเขาแลว
ไมมีใครจะชวยเราได ญาติมิตรสายโลหิตใกลไกล พอแม พ่ีนอง 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 ถึงความสัตยความจรงิแหง
สภาวธรรมท้ังหลายแลว นั้นแลถือวาตนเปนที่พึ่งของตนไดโดยแท 
 เอาใหไดที่พึ่ง มีอยูที่ไหนละ ? “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” กระเทือนอยูภายในจิตใจ
ไมมีที่ไหน “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” กระเทือนอยูที่จิตใจ “สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็
กระเทือนอยูที่ใจดวงเดียวนี้เทานั้นเปนภาชนะ ทั้งพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
รวมอยูที่จิตดวงเดียวนี ้ เพราะจิตเปนภาชนะท่ีเหมาะสมกับธรรมท้ังหลาย เอาให
เห็น เฉพาะอยางย่ิง “จิตทั้งดวงนี้แลคือธรรมทั้งดวง” 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๗๐ 

๓๗๐

 ขอใหชําระจิตน้ี ยิ่งใหหลุดพนในขณะนี้ดวยแลวยิ่งด ี “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ไม
ทราบจะไปถามทานท่ีไหน ไมถามเพราะไมสงสัย มองดูความรูของตัวที่แสดงความ
สมบูรณอยูเต็มท่ีแลวฉันใดก็ฉันน้ัน 
 พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นี่เปน “เอกธรรม” ธรรมอันเดียว เปนธรรม
แทงเดียวกัน 
 น่ีคือผลแหงการปฏิบัติกําจดักิเลสอาสวะของตัว ตั้งแตเริ่มแรกที่ไมมีคุณคา
ราคา มีแต “ข้ี” เต็มหัวใจ คือขี้โลภ ขี้โกรธ ข้ีหลง ชําระ “ขี”้ น้ีออกโดยหลักธรรม เมื่อ
หมดของสกปรกนี้แลวก็เปนธรรมขึ้นมา เปนธรรมข้ึนมาแลวแสนสบาย! อยูไหนก็สบาย 
“นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ” อะไรสูญก็รูนี ่อะไรยังอยูก็รู ใครจะไปรูยิ่งกวาผูสิ้นกิเลสแลวเลา 
เพราะคําวา “นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ” นี้ ทานพูดออกมาจากความท่ีส้ินกิเลสแลว 
 ผูเห็นนิพพานแลวพูดออกมา คือพระพุทธเจา พวกเราไมเห็น วาเทาไรมันก็ยัง
อยูอยางน้ัน จงพิจารณาใหเห็นจรงิกับส่ิงเหลาน้ี คําวา “นิพฺพาน ํปรมํ สฺุญํ” จะไมมี
ปญหาอะไรเลย เพราะประจักษกับใจแลวอันใดสูญอันใดยัง!  
 “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” ฟงซิ คําวา “ปรมํ สุขํ” อันเปนความสุขอยางย่ิงน้ัน ไมใช
“สุขเวทนา” เปนสุขท่ีเกิดข้ึนจากความบริสุทธ์ิของใจลวน ๆ โดยไมมีคําวา “ เกิด 
ดับ” เหมือนเวทนาของพวกเรา มีทุกขเวทนา เปนตน อันน้ีไมใชไตรลักษณ “ปรมํ สุขํ” 
ที่มีประจําจิตที่บริสุทธิ์นี้ไมใชไตรลักษณ ไมใชสิ่งที่เปน อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา จึงไมมี
ความแปรสภาพ คงเสนคงวา ทานวา “นิพพานเที่ยง” อะไรเที่ยง? จิตที่บริสุทธิ์นี้เทานั้น 
“เที่ยง” จงเอาใหเห็น เอาใหรู! 

การแสดงธรรม ก็ขอยุต ิ


