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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

จิตวางเพราะวางกาย
ขณะฟงเทศนใหจิตอยูกับตัวไมตองสงออกไปที่ไหน ใหรอู ยูจ าํ เพาะตัวเทานัน้ แม
แตที่ผูเทศนก็ไมใหสงออกมา จะเปนทํานองคนไมอยูบาน ใครมาทีบ่ า นก็ไมทราบทัง้ คน
รายคนดี จิตสงออกมาอยูขางนอก ความรูสึกภายในก็ดอยลงไปไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ถา
จิตอยูกับที่ความรูสึกภายในมีเต็มที่ ความสัมผัสแหงธรรมก็เต็มเม็ดเต็มหนวย ผล
ประโยชนเกิดจากการฟงธรรมก็ตองเกิดขึ้น ในขณะที่จิตเรามีความรูสึกอยูกับตัวไมสงออก
ภายนอก มีแตกระแสธรรมที่เขาไปสัมผัสใจเต็มเม็ดเต็มหนวย จิตใจก็มคี วามสงบเย็นใน
ขณะฟงธรรมทุกๆ ครั้งไป
เพราะเสียงธรรมกับเสียงโลกผิดกัน เสียงธรรมเปนเสียงทีเ่ ย็น เสียงโลกเปนเสียง
ทีแ่ ผดเผาเรารอน ความคิดในแงธรรมกับความคิดในแงโลกก็ตางกัน ความคิดในแงโลก
เกิดความไมสงบทําใหวนุ วาย ผลก็ทําใหเปนทุกข ความคิดในแงธรรมใหเกิดความซาบซึง้
ภายในใจ จิตมีความสงบเยือกเย็น ทานจึงเรียกวา “ธรรม” เรียกวา “โลก” แมอาศัยกัน
อยูก็ไมใชอันเดียวกัน โลกกับธรรมตองตางกันเสมอไป เชนเดียวกับผูหญิงและผูชายที่อยู
ดวยกันมองดูก็รูวา นั่นคือผูหญิง นีค่ อื ผูช าย อยูด ว ยกันก็รวู า เปนคนละเพศ เพราะลักษณะ
อาการทุกอยางนั้นตางกัน เรื่องของธรรมกับเรื่องของโลกจึงตางกันโดยลักษณะนี้เอง
วันนีเ้ ปนวันถวายเพลิงศพทานอาจารยกวา ไปปลงอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา และ
เคารพศพทาน ขณะไปถึงพอกาวขึ้นไปสูเมรุทานก็ไปกราบ เพราะมีความสนิทสนมกับทาน
มานาน อาจลวงเกินทานโดยไมมีเจตนาก็เปนได เลยตองไปกราบขอขมาทาน
ทานเปนคนไมชอบพูด มาคิดดูเรื่องปฏิปทาการดําเนินของทานโดยลําดับ ทานไม
เคยมีครอบครัว ทานเปนพระปฏิบตั มิ าอยูก บั ทานอาจารยมน่ั ทานอาจารยไดชมเชยเรือ่ ง
การนวดเสนถวายทาน เพราะบรรดาลูกศิษยที่มาอยูอุปถัมภอุปฏฐากทานมีมากตอมาก
เรือ่ ยมา ซึ่งมีนิสัยตางๆกัน ทานเคยพูดเสมอวาการนวดเสนไมมใี ครสูท า นอาจารยกวาได
เลย ทานวา “ทานกวานี้ เราทําเหมือนกับหลับ ทานก็เหมือนกับหลับอยูต ลอดเวลา เราไม
ทําหลับทานก็เหมือนหลับตลอดเวลา แตมอื ทีท่ าํ งานไมเคยลดละความหนักเบา พอให
ทราบวาทานกวานีห้ ลับไปหรืองวงไป”
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นีท่ า นอาจารยมน่ั ทานชมทานอาจารยกวา แตดูอาการนั้นเปนเรื่องของคนสัปหงก
“เวลานวดเสนใหเรานีส้ ปั หงกงกงันเหมือนคนจะหลับ แตมือนั้นทํางานอยางสม่ําเสมอ
แสดงวาไมหลับ พระนอกนั้นถาลงมีลักษณะสัปหงกแลว มือมันออนและตายไปกับเจาของ
แลว” ทานวา
ทานอาจารยมั่นทานเปนพระพูดตรงไปตรงมาอยางนั้น วา“มือมันตาย เจาของ
กําลังสลบ” ก็คือกําลังสัปหงกนั่นเอง วาเจาของกําลังสลบแตมือมันก็ตายไปดวย ตายไป
กอนเจาของ ทานวา “ทานกวาไมเปนอยางนัน้ การอุปถัมภอุปฏฐากเกงมาก!
ทําใหเราคิดยอนหลังไปวา เวลาทานอุปถัมภอุปฏฐากทานอาจารยมั่น ดูจะเปนสมัย
ที่อยูทางอําเภอ “ทาบอ” หรือที่ไหนบางออกจะลืมๆ ไปเสียแลว
จากนั้นจิตใจของทานก็เขวไปบาง การปฏิบัติก็เขวไปในตอนหนึ่ง คือทานคิดอยาก
จะสึก ตอนเหินหางจากทานอาจารยมน่ั ไปนาน แตแลวทานก็กลับตัวไดตอนทีท่ า นอาจารย
มั่นกลับมาจากเชียงใหม เลยกลับตัวไดเรือ่ ยมาและไมสกึ อยูมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และ
ถึงวาระสุดทายของทาน
ไดไปดูเมรุทานดูหีบศพทาน กราบแลวก็ดพู จิ ารณาอยูภ ายใน นีเ่ ปนวาระสุดทาย
ของชีวิตมาถึงแคนี้ เดินไปไหนก็เดิน เที่ยวไปไหนก็ไป แตวาระสุดทายแลวจําตองยุติกัน
ไมมคี วามเคลือ่ นไหวไปมาวาระทีข่ น้ึ เมรุน้ี แตจติ จะไมขน้ึ เมรุดว ย!
ถาจิตยังไมสน้ิ จากกิเลสอาสวะ จิตจะตองทองเที่ยวไปอีก ทีข่ น้ึ สูเ มรุนม้ี เี พียงราง
กายเทานัน้ ทําใหคิดไปมากมาย แมแตนั่งอยูนั่นก็ยังเอามาเปนอารมณคิดเรื่องนี้อีก ปกติ
จิตทุกวันนี้ไมเหมือนแตกอน ถามีอะไรมาสัมผัสแลวใจชอบคิดหลายแงหลายทางในธรรม
ทัง้ หลาย จนเปนทีเ่ ขาใจความหมายลึกตืน้ หยาบละเอียดแลว จึงจะหยุดคิดเรื่องนั้นๆ
ขณะนัน้ พิจารณาถึงเรือ่ ง “วัฏวน” ที่วนไปวนมา เกิดขึน้ มาอายุสน้ั อายุยาว ก็ทอง
เที่ยวไปที่นั่นมาที่นี่ ไปใกลไปไกล ผลสุดทายก็มาที่จุดนี้ จะไปไหนก็มีกิเลสครอบงําเปน
นายบังคับจิตไปเรือ่ ยๆ จะไปสูภ พใดก็เพราะกรรมวิบาก ซึ่งเปนอํานาจของกิเลสพาใหเปน
ไป สวนมากเปนอยางนัน้ มีกรรม วิบาก และกิเลส ควบคุมไปเหมือนผูต อ งหา ไปสู
กําเนิดนัน้ ไปสูก าํ เนิดนี้ เกิดที่นั่นเกิดที่นี่ ก็เหมือนผูตองหา ไปดวยอํานาจกฎแหงกรรม
โดยมีกเิ ลสเปนผูบ งั คับบัญชาไป สัตวโลกเปนอยางนี้ดวยกัน ไมมีใครที่จะเปนคนพิเศษใน
การทองเที่ยวใน “วัฏสงสาร” นี้ ตองเปนเชนเดียวกัน ผูที่เปนคนพิเศษคือผูที่พนจากกง
จักร คือเครื่องหมุนของกิเลสแลวเทานั้น
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นอกนั้นรอยทั้งรอย มีเทาไรเหมือนกันหมด เปนเหมือนผูตองหา คือไมไดไปโดย
อิสระของตนเอง ไปเกิดก็ไมไดเปนอิสระของตนเอง อยูในสถานที่ใดก็ไมเปนอิสระของตน
เอง ไมวาภพนอยภพใหญภพอะไรก็ตาม ตองมีกฎแหงกรรมเปนเครื่องบังคับบัญชาอยู
เสมอ ไปดวยอํานาจของกฎแหงกรรม เปนผูพัดผันพาใหไปสูกําเนิดสูงต่ําอะไรก็ตาม
กรรมดีกรรมชั่วตองพาใหเปนไปอยางนั้น ไปสูท ด่ี มี คี วามสุขรืน่ เริง ก็เปนอํานาจแหงความ
ดี แตที่ยังไปเกิดอยูก็เพราะอํานาจแหงกิเลส ไปต่าํ ก็เพราะอํานาจแหงความชัว่ และกิเลส
พาใหไป
คําวา “กิเลส” ๆ นี้จึงแทรกอยูตลอดเวลาไมวาจะไปภพใด แมที่สุดพรหมโลก ก็
ยังไมพนที่กิเลสจะตองไปปกครอง ถึงชั้น “สุทธาวาส” ก็ยังตองปกครองอยู “สุทธาวาส ๕
ชั้นคือ อวิหา อตัปปา สุทสั สา สุทสั สี อกนิษฐา” เปนชัน้ ๆ สุทธาวาส แปลวาที่อยูของผู
บริสทุ ธิ์ ถาแยกออกเปนชั้นๆ อวิหา เปนชัน้ แรก ผูท ส่ี าํ เร็จพระอนาคามีขน้ั แรก อตัปปา
เปนชั้นที่สอง เมือ่ บารมีแกกลาแลวก็ไดเลือ่ นขึน้ ชัน้ นี้ เลือ่ นขึน้ ชัน้ นัน้ ๆ จนถึงชัน้ สุทธาวาส
ก็ยงั ไมพน ทีก่ เิ ลสจะไปบังคับจิตใจ เพราะเวลานัน้ ยังมีกเิ ลสอยู ถึงจะละเอียดเพียงใดก็
เรียกวา “กิเลส” อยูน น่ั แล จนกระทั่งพน เมือ่ จิตเต็มภูมแิ ลวในชัน้ สุทธาวาส ก็กา วเขาสู
อรหัตภูมแิ ละถึงนิพพาน นัน่ เรียกวา “เปนผูพนแลวจากโทษแหงการจองจํา”
นี่พูดตามวิถีความเปนไปของกิเลสที่เรียกวา “วัฏวน” แลวพูดไปตามวิถีแหงกุศลที่
สนับสนุนเราใหเปนไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งผานพนไปได ดวยอํานาจของบุญกุศลที่ได
สรางไวน้ี สวนอํานาจของกิเลสทีจ่ ะใหคนเปนอยางนัน้ ไมมที าง มีแตเปนธรรมชาติที่กด
ถวงโดยถายเดียว
บุญกุศลเปนผูผ ลักดันสิง่ เหลานีอ้ อกชวยตัวเองเปนลําดับๆ ไป เพราะฉะนัน้ ทานจึง
สอนใหบาํ เพ็ญกุศลใหมาก หากจะยังตะเกียกตะกายเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารอยู ก็มี
สิ่งที่ชวยตานทานความทุกขรอนทั้งหลายพอใหเบาบางลงได เชน เวลาหนาวมีผา หม เวลา
รอนมีนาํ้ สําหรับอาบสรง เวลาหิวกระหายก็มอี าหารรับประทาน มีที่อยูอาศัย มีหยูกยา
เครือ่ งเยียวยารักษา พอไมใหทุกขทรมานอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย บุญกุศลคอยพยุงอยู
เชนนี้จนกวาจะพนไปไดตราบใด ตราบนัน้ จึงจะหมดปญหา แมเชนนั้นบุญกุศลก็ยังปลอย
ไมได จนกระทั่งถึงวาระสุดทายที่บุญกุศลจะสนับสนุนได
ที่กลาวมาทั้งนี้เปนคําพูดของนักปราชญ ผูเฉลียวฉลาดแหลมคมในโลกทั้งสามไมมี
ใครเสมอเหมือนได คือพระพุทธเจา ถาใครไมเชื่อพระพุทธเจาแลวก็แสดงวา ผูน น้ั หมด
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คุณคาหมดราคา ไมมีสาระอันใดเลยพอที่จะรับความจริงไวได แสดงวากายก็ปลอมทั้งกาย
จิตก็ปลอมทั้งจิต ไมสามารถรับความจริงอันถูกตองนั้นได เพราะความจริงกับความปลอม
นั้นตางกัน
ธรรมเปนของจริง แตจิตเปนของปลอม ปลอมเต็มที่จนไมสามารถจะรับธรรมไวได
อยางนี้มีมากมายในโลกมนุษยเรา สวนใจดานหนึ่งจริงอีกดานหนึ่งปลอม ยังพอจะรับธรรม
ไวได รับธรรมขั้นสูงไมได ก็ยังรับขั้นต่ําไดตามกําลังความสามารถของตน นี่ก็แสดงวายังมี
ขาวมีดาํ เจือปนอยูบ า งภายในจิต ไมดําไปเสียหมดหรือไมปลอมไปเสียหมด คนเราถาไม
เชือ่ พระพุทธเจาก็แสดงวาหมดคุณคาภายในจิตใจจริงๆ ไมมีชิ้นดีอะไรพอที่จะรับเอาสิ่งที่
ดีไวไดเลย ใจไมรับธรรมไมรับสงฆก็มีลักษณะเชนเดียวกัน
แตเรานับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ทีเ่ รียกวา “พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ
คจฺฉามิ” อยางเทิดทูนฝงไวในจิตใจ แสดงวาจิตของเรามีความจริงมีหลักมีเกณฑ มีสาระ
สําคัญ จึงรับเอา “ธรรมสาระ” มีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนตน เขาสูจ ติ ใจ
ฝากเปนฝากตายมอบกายถวายตัวประพฤติปฏิบัติตามทาน ยากลําบากเพียงไรก็ไมทอถอย
เพราะความเชื่อในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนสําคัญ เรียกวา “จิตนัน้ มีสาระ
สําคัญกับธรรมตามกําลังความสามารถของตนอยูแลว จึงไมควรตําหนิตเิ ตียนตนวาเปนผูม ี
วาสนานอย”
การติเตียนตนโดยที่ไมพยายามพยุงตัวขึ้น และกลับเปนการกดถวงตัวเองใหทอ
ถอยลงไปนั้น เปนการติเตียนทีผ่ ดิ ไมสมกับคําวา “รักตน” ความรักตนตองพยุง จุดไหน
ที่มีความบกพรองตองพยายามพยุง
สงเสริมจุดบกพรองใหมคี วามสมบูรณขน้ึ มาเปน
ลําดับ สมชื่อสมนามวาเปนผูรักตน และสมกับวา “พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” เรา
ถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนหลักชีวิตจิตใจ หวังทานชวยประคับประคอง หรือ
พยุงจิตใจของตนใหเปนไปตามหลักธรรม อันเปนธรรมมหามงคลสูงสงที่สุดในโลกทั้งสาม
ในสากลโลกนี้ถาพูดถึง “สาระ” หรือสาระสําคัญแลว ก็มีอยูเพียงพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆเทานั้น สรุปแลวมี “ธรรม” เทานั้นเปนธรรมฝากเปนฝากตายได
ตลอดกาลตลอดภพตลอดชาติ จนถึงที่สุดคือวิมุตติพระนิพพาน
ใน “วัฏวน” ทีเ่ ราวกวนกันอยูน ้ี ไมมีอันใดที่จะเปนเครื่องยึดดวยความแนใจและ
รมเย็นใจเหมือนธรรมะนีเ้ ลย “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” พระธรรมยอมรักษาผู
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ปฏิบตั ธิ รรม คําวา “พระธรรมรักษาคืออยางไร?” ทําไมธรรมจึงมารักษาคน ตนเหตุเปน
มาอยางไร?
ตนเหตุคือคนตองรักษาธรรมกอน เชนเราทัง้ หลายรักษาธรรมอยูใ นเวลานี้ รักษา
ธรรมคือรักษาตัว ดําเนินตามหลักธรรมทีท่ า นสัง่ สอนไว ไมใหเคลือ่ นคลาดจากหลักธรรม
พยายามรักษาตนใหดใี นธรรม ดวยความประพฤติทางกายทางวาจา ตลอดถึงความคิดทาง
ใจ อันใดที่เปนขาศึกตอตนและผูอื่นอันนั้นไมใชธรรม ทานเรียกวา “อธรรม” เรา
พยายามกําจัดสิ่งเหลานี้ออก ดําเนินตามหลักธรรมทีท่ า นสัง่ สอน ดังทีเ่ ราทัง้ หลายทําบุญ
ใหทาน รักษาศีล และอบรมสมาธิภาวนา ฟงเทศนฟงธรรมเรื่อยมาจนถึงปจจุบันนี้ ชื่อวา
เปนผูป ฏิบตั ธิ รรม นี่คือการรักษาธรรม
การปฏิบตั ธิ รรมดวยกําลังและเจตนาดีของตนเหลานีช้ อ่ื วารักษาธรรม ผลตองเกิด
ขึน้ เปนธรรมรักษาเราขึน้ มา คําวา “ธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในที่ชั่ว” นั้นก็คือ
ผลของธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของเรานี้แล เปนเครือ่ งสนับสนุนและรักษาเรา ไมใชอยูๆ
พระธรรมทานจะโดดมาชวยโดยทีผ่ นู น้ั ไมสนใจกับธรรมเลย ยอมเปนไปไมได เพราะ
ฉะนั้นเหตุที่พระธรรมจะรักษา ก็คือเราเปนผูรักษาธรรมมากอน ดวยการปฏิบตั ติ ามธรรม
ผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาธรรมนั้น ก็ยอ มนําเราไปในทางแคลวคลาดปลอดภัย มีความอยู
เย็นเปนสุข ทีท่ า นเรียกวา “ธรรมรักษาผูป ฏิบตั ธิ รรม” การปฏิบตั ธิ รรมมีความหนักแนน
มั่นคงละเอียดลออมากนอยเพียงไร ผลเปนเครื่องสนองตอบแทนที่เห็นชัดประจักษใจ ก็
ยิ่งละเอียดขึ้นไปโดยลําดับๆ ตามเหตุทท่ี าํ ไวนน้ั ๆ จนผานพนไปจากภัยทั้งหลายไดโดยสิ้น
เชิงทีเ่ รียกวา “นิยยานิกธรรม” นําผูป ฏิบตั ธิ รรมเต็มสติกาํ ลังความสามารถนัน้ ใหผา นพน
จาก “สมมุต”ิ อันเปนบอแหง อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา หรือแหลงแหงการเกิด แก เจ็บ ตาย
นีไ้ ปเสียไดอยางหายหวงถวงเวลา
พระพุทธเจาเปนผูห ายหวง
พระอริยสงฆเปนผูห ายหวงไดดว ยการปฏิบตั ธิ รรม
ธรรมรักษาทานพยุงทานจนถึงภูมแิ หงความหายหวง ไมมีอะไรเปนอารมณเยื่อใยเสียดาย
เปนผูส น้ิ ภัย สิน้ เวรสิน้ กรรม สิ้นวิบากแหงกรรมโดยตลอดทั่วถึง คือพระพุทธเจาและ
พระสงฆสาวกทาน
ธรรมจึงเปน “ธรรมจําเปน” ตอสัตวโลกผูห วังความสุขเปนแกนสาร ฝงนิสัย
สันดานเรือ่ ยมาแตกาลไหนๆ ผูหวังความสุขความเจริญจําตองปฏิบัติตนตามธรรมดวยดี
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เพื่อความหวังดังใจหมายไมผิดพลาด
ซึง่ เปนการสรางความเสียใจในภายหลังไมมี
ประมาณ ซึ่งสัตวโลกไมพึงปรารถนากัน
อันความหวังนั้นหวังดวยกันทุกคน แตสิ่งที่จะมาสนองความหวังนั้น ขึ้นอยูกับการ
ประพฤติปฏิบัติของตนเปนสําคัญ เราอยาใหมคี วามหวังอยูภ ายในใจอยูอ ยางเดียว ตอง
สรางเหตุอนั ดี ที่จะเปนเครื่องสนองตอบแทนความหวังนั้นดวยดี ดังเราทั้งหลายไดปฏิบัติ
ธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันและปฏิบัติตอไปโดยลําดับ นีแ้ ลคือการสรางความหวังไว
โดยถูกทาง ความสมหวังจะไมเปนของใคร จะเปนสมบัติอันพึงใจของผูสรางเหตุ คือกุศล
ธรรมไวดแี ลวนัน่ แล ไมมีผูใดจะมาแยงไปครองได เพราะเปน “อัตสมบัติ” ของแตละ
บุคคลทีบ่ าํ เพ็ญไวเฉพาะตัว ไมเหมือนสมบัติอื่นที่โลกมีกัน ซึ่งมักพินาศฉิบหายไปดวยเหตุ
ตางๆ มีจากโจรผูร า ย เปนตน ไมไดครองดวยความภูมิใจเสมอไป ทั้งเสี่ยงตอภัยอยูตลอด
เวลา
ไปกราบทีเ่ มรุทา นวันนี้ ก็เห็นประชาชนมากมาย และเกิดความสงสาร ทําใหคิดถึง
เรือ่ งความเปนความตาย เฉพาะอยางยิ่งคิดถึงองคทานที่ประพฤติปฏิบัติมาก็เปนวาระสุด
ทาย รางกายทุกสวนมอบไวทเ่ี มรุ เปนอันวาหมดความหมายทุกสิง่ ทุกประการภายในราง
กาย จิตใจเรายังจะตองกาวไปอีก กาวไปตามกรรม ตามวิบากแหงกรรมไมหยุดยั้ง ไมมา
สุดสิน้ อยูท เ่ี มรุเหมือนรางกาย แตจะอยูด ว ยกรรมและวิบากแหงกรรมเทานัน้ เปนผูค วบ
คุมและสงเสริม
กรรมและวิบากแหงกรรมอยูท ไ่ี หนเลา? ก็อยูที่จิตนั่นแหละจะเปนเครื่องพาใหเปน
ไป ที่ไปดูไปปลงอนิจจังธรรมสังเวชกันที่นั่น ก็ดว ยความระลึกรูส กึ ตัววาเราทุกคนจะตอง
เปนอยางนัน้ เพราะฉะนัน้ จงพยายามสรางความดีไวใหเต็มที่ จนเพียงพอแกความตองการ
เสียแตบดั นี้ จะเปนทีภ่ มู ใิ จทัง้ เวลาปกติและเวลาจวนตัว
ใครก็ตามที่พูดและกระทําไมถูกตองตามอรรถตามธรรม อยาถือมาเปนอารมณ
ใหเปนเครื่องกอกวนใจโดยไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากเกิดโทษขึ้นมากับตัวเอง เพราะ
ความคิดไปพูดไปกับอารมณไมเปนประโยชนนั้น
ผูใดจะเปนสรณะของเรา ผูใ ดจะเปนทีพ่ ง่ึ ทีย่ ดึ ทีเ่ หนีย่ วของเรา เปนคติเครื่อง
สอนใจเราในขณะที่เราไดเห็นไดยินไดฟง ผูน น้ั แลคือกัลยาณมิตร ถาเปนเพื่อนดวยกัน
นับแตพระสงฆลงมาโดยลําดับ จะเปนเด็กก็ตาม ธรรมนัน้ ไมใชเด็ก คติอันดีงามนั้นยึดได
ทุกแหงทุกหนทุกบุคคล ไมวา ผูห ญิงผูช าย ไมวาเด็กวาผูใหญยึดได แมแตกบั สัตว
เดรัจฉาน ตัวใดมีอัธยาศัยใจคอดีก็นายึดเอามาเทียบเคียง ถือเอาประโยชนจากเขาได
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ผูท เ่ี ปนคนรกโลก อยานําเขามาคิดใหรกรุงรังภายในจิตใจเลย รกโลกใหมันรกอยู
เฉพาะเขา โลกของเขาเอง รกในหัวใจของเขาเอง อยาไปนําอารมณของเขามารกโลกคือ
หัวใจเรา นัน้ เปนความโงไมใชความฉลาด เราสรางความฉลาดทุกวัน พยายามเสาะแสวง
หาความฉลาด ทําไมเราจะไปโงกบั อารมณเหลานี้ ปฏิบัติไปอยามีความหวั่นไหวตอสิ่งใด
ไมมใี ครรับผิดชอบเรายิง่ กวาเราจะรับผิดชอบตัวเองในขณะนีโ้ ดยธรรม จนถึงวาระสุด
ทายปลายแดนแหงชีวติ ของเราหาไม เราจะตองรับ รับผิดชอบตัวเราเองอยูต ลอดสาย จะ
เปนภพหนาหรือภพไหนก็ตาม ความรับผิดชอบตนนี้จะตองติดแนบไปกับตัว แลวเรา
จะสรางอะไรไวเพื่อสนองความรับผิดชอบของเราใหเปนที่พึงพอใจ
นอกจากคุณงาม
ความดีนไ้ี มมี!
เราไมไดตาํ หนิเรือ่ งโลก เราเกิดมากับโลกธาตุขันธทั้ง ๕ รางกายนี้ก็เปนโลกทั้งนั้น
พอแมเราก็เปนโลก ทุกสิ่งทุกอยางที่มารักษาเยียวยาก็เปนโลก เราเกิดมากับโลกทําไมจะดู
ถูกโลกวาไมสําคัญ? ทั้งนี้เพื่อจะเปนเครื่องเตือนตนวา จะไมอาจยึดเปนหลักเปนฐานเปน
กฎเกณฑไดตลอดไป การหวังพึ่งเปนพึ่งตายกับสิ่งนั้นจริงๆ มันพึ่งไมได! เพราะฉะนัน้
เราจึงเห็นความสําคัญของมันในขณะปจจุบนั ที่เปนเครื่องมือ ทีจ่ ะใชทาํ งานใหเปนผล
เปนประโยชนทั้งทางโลกและทางธรรม แตเราอยาถือวาเปนสาระสําคัญจนกระทั่งลืม
เนื้อลืมตัวและหลงไปตามโลก ไมคดิ ถึงอนาคตของตนวาจะเปนอยางไรภายในใจซึง่
เปนสวนสําคัญ วาจะไดรบั ผลอะไรบาง
ถามีแตความเพลิดเพลินจนไมรูสึกตัว มัวยึดแตรา งกายนีว้ า เปนเราเปนของเรา ก็
จะเปนความเสียหายสําหรับเราเองทีไ่ มไดคดิ ใหรอบคอบตอธาตุขนั ธอนั นี้ เราทุกคนเปน
โลก พึ่งพาอาศัยกันไปตามกําลังของมันไมปฏิเสธ โลกอยูดวยกันตองสรางอยูสรางกิน
เพราะรางกายนี้มีความบกพรองตองการอยูตลอดเวลาจะอยูเฉยๆ ไมได ตองพานั่ง พา
นอน พายืน พาเดิน พาขับถาย พารับประทาน อะไรทุกสิ่งทุกประการลวนแตจะนํามา
เยียวยารักษาความบกพรองของรางกายซึ่งเปนโลกนี้เอง
เมือ่ เปนเชนนัน้ ไมทาํ งานไดหรือคนเรา อยูเฉยๆ อยูไมได ตองทํางานเพื่อธาตุขันธ
นีเ่ ปนความจําเปนสําหรับเราทุกคน ในขณะเดียวกันก็เปนความจําเปนสําหรับจิตที่ตอง
เรียกหาความสุขความเย็นใจ รองเรียกหาความหวัง หาความสมหวัง รองเรียกหาความ
ชวยเหลือจากเราเชนเดียวกับธาตุขนั ธนน้ั แล เราอยาลืมความรูส กึ อันนี้ซึ่งมีอยูภายใน
ใจของโลกที่ยังปรารถนากัน
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แมจะมีวัตถุสมบัติอะไรมากมาย ความหิวโหยของจิต ความเรียกรองของจิต จะ
แสดงอยูตลอดเวลา เพื่อเปนเครื่องสนองตอบแทนกันใหเหมาะสมทั้งภายนอกและภายใน
จําตองขวนขวายไปพรอมๆ กันดวยความไมประมาท ภายนอกไดแกรางกาย ภายในได
แกจติ ใจ เราจึงตองสรางสิง่ เยียวยารักษา เปนเครือ่ งบํารุงไวใหพรอมมูลทัง้ ๒ ประการ
สวนรางกายก็เสาะแสวงหาทรัพยสมบัตเิ งินทองมาไวสาํ หรับเวลาจําเปน คุณงาม
ความดีกเ็ สาะแสวงหาเพือ่ เปนเครือ่ งบรรเทาจิตใจ หรือพยุงสงเสริมจิตใจใหมอี าหาร
เครือ่ งหลอเลีย้ งเชนเดียวกับสวนรางกายจนมีความสุขสบาย เฉพาะอยางยิ่งสรางสติ
สรางปญญาขึน้ ใหรอบตัว เราเกิดมาไมไดเกิดมาเพื่อความจนตรอกจนมุม เราเกิดมาเปน
คนทั้งคน เฉพาะอยางยิ่งหลักวิชาทุกแขนงสอนใหคนฉลาดทั้งนั้น ทางโลกก็ดี ทางธรรมก็ดี
สอนแบบเดียวกัน
เฉพาะทางธรรมที่พระพุทธเจาผูซึ่งฉลาดแหลมคมที่สุด
ทรงสั่งสอนวิชาชนิดที่
มนุษยไมสามารถสอนกันได รูอยางที่มนุษยไมสามารถรูกันได ถอดถอนสิ่งที่มนุษยหึงหวง
ที่สุด ไมสามารถจะถอดถอนกันได แตพระพุทธเจาถอดถอนไดทั้งสิ้น เวลามาสอนโลกไมมี
ใครที่จะสอนแบบพระองคได ผูน เ้ี ปนผูท น่ี า ยึดถือกราบไหวอยางยิง่ ผลทีป่ รากฏจากความ
ฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจาก็คือ ไดเปนพระพุทธเจา เปนศาสดาเอกของโลก สั่งสอน
โลกจนสะเทือนกระทั่งวันปรินิพพาน แมนพิ พานแลวยังประทาน “ธรรม” ไวเพือ่ สัตวโลก
ไดปฏิบัติตามเพื่อความเกษมสําราญแกตน ไมมีอะไรบกพรองสําหรับพระองคเลย ทานผู
นีแ้ ลสมพระนามวา“เปน สรณํ คจฺฉามิ” โดยสมบูรณของมวลสัตวในไตรภพไป
ตลอดอนันตกาล
เราพยายามสรางเนือ้ สรางตัวคือจิตใจ
ใหมคี วามสมบูรณพนู สุขไปดวยคุณงาม
ความดี ความฉลาดภายในอยาใหจนตรอกจนมุม พระพุทธเจาไมพาจนตรอก ไมเคยทราบ
วาพระพุทธเจาจนตรอก ไปไมไดและติดอยูที่ตรงไหนเลย ติดตรงไหนทานก็ฟนตรงนั้น
ขุดตรงนั้นจนทะลุไปไดไมจนมุม ไมใชติดอยูแลวนอนอยูนั่นเสีย จมอยูน น่ั เสีย อยางสัตว
โลกทั้งหลายที่จนตรอกจนมุมแลวทอถอยออนแอถอนกําลังออกไปเสีย อยางนี้ใชไมได !
สุดทายก็ยิ่งจมใหญ ยิง่ กวาคนตกน้าํ ทามกลางมหาสมุทรทะเลหลวง
ที่ถูกติดตรงไหน ขัดของตรงไหน นัน้ แลคือคติธรรมอันหนึง่ เปนเครือ่ งพร่าํ สอน
เราใหพนิ จิ พิจารณา สติปญญาจงผลิตขึ้นมาใหทันกับเหตุการณที่ขัดของ แมจะประสบเหตุ
การณอันใดก็ตาม อยาเอาความจนตรอกจนมุมมาขวางหนาเรา จงเอาสติปญ
 ญาเปนเครือ่ ง
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บุกเบิก อะไรมันขวางบุกเบิกเขาไปเรื่อยๆ คนเราไมใชจะโงไปเรื่อยๆ แตไมใชจะฉลาด
มาตัง้ แตวนั เกิด ตองอาศัยการศึกษาอบรม อาศัยการพินจิ พิจารณา อาศัยการอบรมสัง่
สอนของครูอาจารย อาศัยการคนควา ความฉลาดจะเกิดขึน้ โดยลําดับๆ และไมมี
ประมาณ ในน้าํ มหาสมุทรจะวากวางแคบอะไรก็ตาม ปญญายังแทรกไปไดหมด และกวาง
ลึกยิ่งกวาแมน้ํามหาสมุทร!
ความโง อะไรจะโงยง่ิ กวาจิตไมมี ถาทําใหโง โงจนตั้งกัปตั้งกัลป เกิดดวยความโง
ตายดวยความโง อยูดวยความโง โงตลอดไปถาจะใหโง ใจตองโงอยางนั้น! ถาจะใหฉลาด
ฉลาดทีส่ ดุ ก็ทใ่ี จดวงนี้! ฉะนัน้ จงพยายาม เราตองการอะไรเวลานีน้ อกจากความฉลาด?
เพราะความฉลาดพาใหคนดี พาคนใหพนทุกข ไมวาทางโลกทางธรรมพาคนผานพนไปได
ทั้งนั้นไมจนตรอกจนมุมถามีความฉลาด นีเ่ รากําลังสรางความฉลาดใหกบั เรา จงผลิตความ
ฉลาดใหมากใหพอ เฉพาะอยางยิง่ เราแบกหามเบญจขันธอนั นีม้ านาน เราฉลาดกับมันแลว
หรือยัง?
สวนมากมีแตบน ใหมนั โดยทีม่ นั ไมรสู กึ ตัวกับเราเลย บนใหแขงใหขาอวัยวะสวน
ตางๆ ปวดนัน้ ปวดนีบ้ น กันไป มันออกมาจากใจนะความบนนะ ความไมพอใจนะ การบน
นัน้ เหมือนกับเปนการระบายทุกข ความจริงไมใชการระบายทุกข มันกลับเพิ่มทุกข แตเรา
ไมรูสึกตัววามันเปนทุกขสองชั้นขึ้นมาแลว ขณะนีร้ หู รือยัง? ถายังขณะตอไป วันเวลาเดือน
ปตอไป จะเจอกับปญหาเพิ่มทุกขสองชั้นอีก ชนิดไมมีทางสิ้นสุดยุติลงได
เรื่องของทุกขนะเรียนใหรูตลอดทั่วถึง ขันธอยูกับเรา สมบัตเิ งินทองมีอยูใ นบานเรา
มีมากนอยเพียงไรเรายังมีทะเบียนบัญชี เรายังรูว า ของนัน้ มีเทานัน้ ของนี้มีเทานี้ เก็บไวที่
นัน่ เทานัน้ เก็บไวทน่ี เ่ี ทานี้ เรายังรูเรื่องของมันจํานวนของมัน เก็บไวในสถานทีใ่ ด ยังรูได
ตลอดทั่วถึง
แตสกลกายนี้ ธาตุขันธของเรานี้ เราแบกหามมาตัง้ แตวนั เกิด เรารูบ า งไหมวามัน
เปนอยางไร มีอะไรอยูที่ไหน มันมีดีมีชั่ว มีความสกปรกโสมม หรือมีความสะอาดสะอานที่
ตรงไหน มีสาระสําคัญอยูที่ตรงไหน ไมเปนสาระสําคัญมีอยูที่ตรงไหน มี อนิจฺจํ หรือ นิจจฺ ํ
ทีต่ รงไหนบาง มีทุกฺขํ หรือ สุขํ ทีต่ รงไหนบาง มีอนตฺตา หรือ อตฺตา อยูที่ตรงไหนบาง
ควรคนใหเห็นเหตุผล เพราะมีอยูกับตัวดวยกันทุกคน
ในธาตุในขันธ จงใชสติปญญาขุดคนลงไป พระพุทธเจาทรงสอนสวนมากอยากจะ
วารอยทัง้ รอยวา “รูป อนตฺตา” นัน่ ! ฟงซิ “รูป อนิจจฺ ํ” คําวา “อนิจฺจํ” คืออะไร? มัน
เตือนเราอยูต ลอดเวลา ความ อนิจฺจํ มันเตือน ถาหากจะพูดแบบนักธรรมกันจริงละก็ มัน
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เตือนเราอยูต ลอดเวลา“อยาประมาท อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา อยาไปถือไฟ รูไ หม? อนตฺตา
มันเปนไฟ ถือแลวรอนนะ ปลอยๆ ซิถือไวทําไมไฟนะ”
รูป แยกออกไป รูปมันมีกี่อาการ อาการอะไรบาง ดูทั้งขางนอกขางใน ดูใหเห็น
ตลอดทั่วถึง พระพุทธเจาทานดูและรูตลอดทั่วถึง ปญญาไมมจี นตรอก รูทั่วถึงไปหมดถา
จะพาใหทั่วถึง ถาจะใหติดตันอยูตลอดเวลาก็ติด เพราะไมไดคิดไดคน
สําคัญจริงๆ ก็คือรางกายมันมีหนังหุมดูใหดี สอนมูลกรรมฐาน ทานวา “เกสา
โลมา นขา “ทันตา ตโจ” พอมาถึง “ตโจ” เทานัน้ หยุด! ทานเรียกวา “ตจปญจก
กรรมฐาน” แปลวา กรรมฐานมีหนังเปนทีห่ า นี่แปลตามศัพทนะ พอมาถึง “ตโจ” แลว
ทําไมถึงหยุดเสีย? ทานสอนพระสงฆผบู วชใหม ก็เปนเชนเดียวกัน และอนุโลมปฏิโลม
คือวาถอยหลังยอนกลับ
พอถึง “หนัง” แลวหยุด เพราะเหตุใดทานถึงหยุด มีความหมายอยางไร? หนังนัน้
เปนเรื่องสําคัญมากของสัตวโลก ที่ติดกันก็มาติดที่ตรง “หนัง” ที่คลุมกายไวก็คือหนัง
ผิวพรรณวรรณะขางนอกนาดู แตไมไดหนาเทาใบลานเลยสวนทีห่ มุ นัน้ ทีนี้ลองถลกหนัง
ออกดูซิ เราดูกนั ไดไหม เปนสัตวก็ดูไมได เปนคนก็ดูไมได เปนหญิงเปนชายดูกันไมไดทั้ง
นัน้ เมื่อถลกเอาหนังออกแลวเปนอยางไร นี่แหละพอมาถึง “ตโจ” ทานจึงหยุด เพราะอัน
นีม้ นั ครอบสกลกายแลว เรียกวา “ครอบโลกธาตุ” แลว
พิจารณาตรงนัน้ คลี่คลายออกดูทั้งขางนอกขางในของหนังเปนอยางไรบาง หนัง
รองเทามันไมสกปรก มันไมเหมือนหนังคนหนังสัตวที่ยังสดๆ รอนๆ อยู ดูนแ่ี หละ
กรรมฐาน ดูทั้งขางลางขางบน คนทั้งคนถลกหนังใหหมด ทั้งเราทั้งเขาดูไดไหม อยูกันได
ไหม เรายังไมเห็นหรือความจริงทีแ่ สดงอยูภ ายในตัวของเรา เรายังยึดยังถือวาเปนเราอยูไ ด
เหรอ? ไมอายตอความจริงบางเหรอ? นีค้ วามจริงเปนอยางนัน้ แตเราฝนความจริง
เฉยๆ เพราะอะไร?
เพราะกิเลสตัณหาความมืดดําตางๆ มันพาดื้อดาน เราตองทนดานกับมันทีท่ าํ ให
ฝน ไมอายพระพุทธเจาบางหรือ พระพุทธเจามีพระเมตตาสั่งสอนสัตวโลกใหปลอยวางสิ่ง
เหลานี้ แตพวกเรายึดถือไปเรื่อย บางคนแทบจะตายยังตายไปไมได เวลานีย้ งั มีธรุ ะอยู
อยางนัน้ ๆ จะตายไปไมได ฟงดูซีมันขบขันดีไหม?
จะตายไปไมไดยังไง? ตั้งแตเปนมันยังเปนอยูได เจ็บมันยังเจ็บได ทําไมมันจะตาย
ไมได! ไมคดิ บางหรือ นีแ่ หละความโง ความโงเขลาของพวกเราเปนอยางนี้ เพราะฉะนัน้ จึง
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ตองแจงออกใหเห็นความโงของตัวเอง เพื่อสติปญญาจะกลายเปนความฉลาดแหลมคมขึ้น
มา “กรรมฐานหา” ทานสอนถึง “ตโจ” เปนประโยชนอยางมากทีเดียว
เอา ดูเขาไปเนือ้ เอ็น กระดูก เขาไปดูขางใน ดูไดพิจารณาดู นีเ่ รียกวา “เทีย่ ว
กรรมฐาน” เทีย่ วอยางนี้ ใหดขู า งบนขางลาง ใหเพลินอยูก บั ความจริง แลว “อุปาทาน
ความกอดรัดไวมั่น” มันจะคอยๆ คลายออก คลายออกเรื่อยๆ พอความรูค วามเขาใจซึม
ซาบเขาไปถึงไหน ความผอนคลายของใจก็เบาลง ๆ เบาไปโดยลําดับเหมือนคนจะสราง
จากไขนน่ั แล
ความสําคัญนีเ้ ปนเครือ่ งทําใหหนักอยูภ ายในใจเรา พอมีความเขาใจในอันนีแ้ ลวจึง
ปลอยวางไดโดยลําดับ แลวก็มคี วามเบาภายในใจ นีเ่ ปนประโยชนในการพิจารณา
กรรมฐานมาก
ไมวา เปนชิน้ เปนอันใด กําหนดใหเปอยพังไปเรื่อยๆ มันเปอยๆ อยูตลอดเวลา จน
อยูไมได อะไรที่จะเกิดความขยะแขยงซึ่งมีอยูในรางกายจะปรากฏขึ้นมา ซึ่งแตกอนก็ไม
ขยะแขยง ทําใหเกิดใหมีดวยสติปญญาของเรา พิจารณาใหเห็นชัดตามความจริงเปนอยาง
นี้
ความปลอมมันเกิดขึ้นได ใครก็เกิดไดดวยกันทั้งนั้น ความปลอมมันเกิดงายติดงาย
แทจริงมันไมคอยอยากเกิด แตเราไมคอ ยพิจารณา ไมคอยสนใจไมคอยชอบ ไปชอบสิ่งที่
ไมนาชอบ แลวมันก็ทุกขในสิ่งที่เราไมชอบอีกนั่นแล
ความทุกขไมมีใครชอบแตก็เจออยูดวยกัน เพราะมันปนเกลียวกับความจริง เรา
กําหนดใหเปอ ยลงโดยลําดับๆ ก็ได จะกําหนดแยกออก เฉือนออก เฉือนออกเปนกองๆ
กองเนื้อกองหนัง อะไรๆ เอาออกไป เหลือแตกระดูกก็ได กระดูกก็มีชิ้นใหญชิ้นเล็ก มัน
ติดตอกับที่ตรงไหน กําหนดออกไป ดึงออกไปกอง เอาไฟเผาเขาไป นีค่ อื อุบายแหง
“มรรค” ไดแกปญญา ความติดพันในสิ่งเหลานี้จนถึงกับเปนอุปาทานยึดมั่นถือมั่น หนัก
ยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก ๆ ก็เพราะ “ความสําคัญ ความปรุงความแตงของใจ” ความสําคัญ
มั่นหมายของใจซึ่งเปนตัวจอมปลอมนั้นแล เรายังพอใจติดใจได เรายังพอใจคิดพอใจ
สําคัญมั่นหมายได และพอใจอยูได
ปญญาหรืออุบายวิธดี งั ทีไ่ ดอธิบายมานี้ คือการคลีค่ ลายออกใหเห็นตามความ
จริงของมัน นี่เปนความคิดความปรุงที่ถูกตองเพื่อการถอดถอนตัวเอง ทําไมจะถือวา
เปนความคิดเฉยๆ สิง่ ทีเ่ ปนความคิดเฉยๆ เราคิดนัน่ เปนเรือ่ งของ “สมุทยั ” เรายังยอม
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คิด สิ่งทีเ่ ปนมรรคเพื่อจะถอดถอนความผิดประเภทนั้น “สังขารแกสงั ขาร ปญญาแก
ความโง ทําไมเราจะทําไมได มันจะขัดกันที่ตรงไหน นีแ่ หละทานเรียกวา “ปญญา”
เอา กําหนดเผาไฟลงไป ไดกี่ครั้งกี่หนไมตองไปนับครั้งนับหน ทําจนชํานาญเปน
ของสําคัญ ชํานาญจนกระทั่งมันปลอยวางได จากนัน้ ก็เปน สุญญากาศ วางเปลา
รางกายของเรานี้ทีแรกมันก็เปนปฏิกูล ทีแรกไมไดพจิ ารณาเลยมันก็สวยก็งาม
พอพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจาเขาไปที่เรียกวา “ปฏิกูล” มันก็เห็นชัดคลอย
ตามซึง้ เขาไปเปนลําดับๆ จนกระทัง่ เกิดความเบือ่ หนาย มีความขยะแขยง เกิดความสลด
สังเวช น้าํ ตารวงพรูๆ ในขณะทีพ่ จิ ารณาเห็นประจักษภายในใจจริงๆ “โอโห ! เห็นกัน
แลวหรือวันนี้ แตกอนไปอยูที่ไหน รางกายทั้งรางอยูดวยกันมาตั้งแตวันเกิด ทําไมไมเห็น
ทําไมไมเกิดความสลดสังเวช วันนีท้ าํ ไมจึงเห็น อยูที่ไหนถึงมาเจอกันวันนี้ ทั้งๆ ที่อยูดวย
กันมา “นัน่ ! รําพึงรําพันกับตัวเอง พอเห็นชัดเขาจริงแลวเกิดความขยะแขยง เกิดความ
สลดสังเวชแลวใจเบา ไมมีอะไรจะบอกใหถูกได เพราะความหนักก็ไดแกความยึดความถือ
พอเขาใจสิง่ เหลานีช้ ดั เจนประจักษใจในขณะนัน้ จิตมันก็ถอนออกมา จิตเบาโลงไปหมด
จากนัน้ กําหนดลงไปทลายลงไปจนแหลกเหลวไปหมด กลายเปนดิน เปนน้าํ เปนลม เปน
ไฟ
จิตปรากฏเปนเหมือนกับอากาศ อะไรๆ เปนอากาศธาตุไปหมด จิตวางไป
หมด! นี่เปนอุบายของสติปญญาทําใหคนเปนอยางนี้ ทําความรูค วามเห็นใหเปนอยางนี้
ทําผลใหเกิดเปนความสุขความสบาย ความเบาจิตเบาใจอยางนี!้
เมือ่ กําหนดเขาไปนานๆ จะมีความชํานาญละเอียดยิ่งไปกวานี้ แมทส่ี ดุ รางกายทีเ่ รา
มองเห็นดวยตาเนือ้ นี้มนั หายไปหมด จากภาพทางรูป กลายเปนอากาศธาตุ วางไปหมด
เลย ดูตนไมก็มองเห็นเพียงเปนรางๆ เหมือนกับเงาๆ ดูภูเขาทั้งลูกก็เหมือนกับเงา ไมได
เปนภูเขาจริงจังเหมือนแตกอน เพราะจิตมันแทงทะลุไปหมด รางกายทั้งรางก็เปนเหมือน
เงาๆ เทานัน้ เอง ปญญาแทงทะลุไปหมด จิตวาง วางเพราะวางกายดวย เพราะจิตทะลุ
รางกายทั้งหมดดวย ความเปนชิน้ เปนอัน เปนทอนเปนกอน เปนอะไรอยางนี้ ทะลุไป
หมดหาชิ้นหากอนไมมี กลายเปนอากาศธาตุไปทีเดียว นีห่ มายถึงรางกาย !
เวทนา มันก็เพียงยิบยับ ๆ นิดๆ เกิดในรางกาย มันก็วางของมันอีกเหมือนกัน
เวทนาเกิดขึน้ ก็ทราบวาเกิด แตกอนเวทนานี้ที่มันเปนตัวเปนตนขึ้นมาก็ไมมี เพราะอํานาจ
แหงปญญานี้เองแทงทะลุไปอีก มีลักษณะเปนเงาๆ ของเวทนา
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สัญญาก็เปนเงาๆ สังขาร ก็เปนเพียงเงาๆ นีเ่ วลาปญญามันครอบเขาไป ครอบเขา
ไปละเอียดเขาไป อะไรก็กลายเปนเงาๆ ไปทั้งนั้น
จากนัน้ ก็ทะลุถงึ จิต มันเปนกอนอีก คือ “กอนอวิชชา” กอนสมมุติ กอนภพ
กอนชาติ มันอยูท จ่ี ติ ปญญาฟาดฟนลงไปที่นั่น คําทีว่ า “เงาๆ หมดไป กอนสมมุตทิ ง้ั
กอนหมดภายในจิต” ไมมีอะไรเหลือ เหลือแตความรูล ว นๆ ความรูล ว นๆ อันนี้คือ
ความรูบ ริสทุ ธิ์
อันใดที่เปนรางๆ หรือเปนเงาๆ ซึ่งเปนเรื่องของสมมุติเปนเรื่องของกิเลส ตองถูก
ชําระออกหมดดวยปญญา ไมมีอะไรปดบังจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ไดเลย! นั่นคือที่สุดแหง
ทุกข ที่สุดแหงภพแหงชาติ ที่สุดแหง “วัฏจักร” ทัง้ หลาย สิน้ สุดลงทีจ่ ดุ นี้ หมด
ปญหา การปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แลวอยูที่ไหนก็อยูเถอะ!
พระพุทธเจากับธรรมชาตินี้เปนอันเดียวกัน พระธรรม พระสงฆ เปนอันเดียวกันกับ
ธรรมชาติน้ี ผูใ ดเห็นธรรม “ผูน น้ั ชือ่ วาเห็นเราตถาคต” หมายถึงธรรมชาติอนั นีแ้ ล
พระพุทธเจาจะปรินิพพานนานเพียงใดก็ตามไมสําคัญเลย เพราะนัน้ เปนกาลเปนสถานที่
เปนพระกายคือเรือนรางแหงพุทธะเทานั้น พุทธะอันแทจริงคือความบริสทุ ธิน์ ้ี อันนีเ้ ปน
ฉันใดอันนัน้ เปนฉันนัน้ พระพุทธเจาจะสูญไปไหน เมือ่ ธรรมชาตินต้ี นผูบ ริสทุ ธิก์ ร็ อู ยู
แลววาไมสญ
ู แลวพระพุทธเจาจะสูญไปไดอยางไร คําวา “พระธรรมๆ” นั้นสูญไปได
อยางไร รูอ ะไรถาไมรธู รรม! แลวธรรมไมมีจะรูไดอยางไร ถาวาธรรมสูญจะรูไดอยางไร
ลงที่จุดนี้!
อยูที่ไหนก็เหมือนอยูกับพระพุทธเจา กับพระธรรม กับพระสงฆ ไมวา “เหมือน
อยู” นะ คืออยูกับพระพุทธเจา วายังงัน้ เลย ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยตามความรูสึกของจิต
นัน้ เราจะเชื่อพระพุทธเจาวาสูญหรือไมสูญได ก็เมือ่ ธรรมชาตินเ้ี ปนเครือ่ งยืนยันเทียบ
เคียงหรือเปนสักขีพยาน พุทธะของพระองค กับธรรมะ สังฆะทั้งหลาย เปนอันเดียวกันอยู
แลว เราจะปฏิเสธพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไดอยางไร เมือ่ เราปฏิเสธธรรมชาติน้ี
ไมได เมือ่ รับรองธรรมชาติน้ี ก็รับรองพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาอันเดียวกัน
ถาจะปฏิเสธพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาไมมใี นโลก ก็ปฏิเสธอันนีเ้ สียวา
ไมมี แลวปฏิเสธไดหรือทั้งๆ ทีร่ ๆ
ู อยู ยังจะวาไมมีไดหรือ นีย่ อมรับกันตรงนี้
บรรดาพระสาวกทัง้ หลายเมือ่ รูธ รรมโดยทัว่ ถึงแลว จะไมมีอะไรสงสัยพระพุทธเจา
เลย แมจะไมไดเคยพบเห็นพระพุทธเจาก็ตาม พระพุทธเจาแทจริงไมใชเรือนราง ไมใช
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รางกาย เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ดังที่ตัวไดรูไดเห็นอยูแลวนี้แล นี่คือธรรมชาติที่
อัศจรรย
เรือ่ งการเกิด แก เจ็บ ตาย ยังไมยุติ รางกายขึน้ บนเมรุแลวมันยังขยันหาเอาซาก
ศพอื่นอยูเรื่อย เรือ่ งจิตเปนคลังกิเลสนีส้ าํ คัญมากทีเดียว ศพบางศพไมไดขึ้นเมรุ ถาเปน
ศพเปดศพไกมันขึ้นเตาไฟเผากันที่นั่น แตเราไมไดเห็นวาเปนปาชา ถาเปนมนุษยเอาไป
เผาไปฝงตรงไหน นัน่ เปนปาชา กลัวผีกันจะตายไป สัตวตางๆ ถูกขนเขาเตาไฟไมเห็นกลัว
วาเปนปาชา ยิ่งสนุกสนานกันไปใหญ นีเ่ พราะความสําคัญมันผิดกันนัน่ เอง และจิตมันก็
ชอบ ขึน้ เมรุแลวรางนีม้ นั ไปกวานหาใหม ๆ เอาไปขึน้ เมรุเรือ่ ยๆ ที่ไหนก็ไมรูละ ถาธรรม
ชาตินี้ไมไดหลุดพนจากกิเลสอยางเต็มใจแลว ความขึ้นเมรุไมตองสงสัย ความจับจองปาชา
ก็ไมตองสงสัย ภพใดก็ตามก็คือภพอันเปนปาชานี้เอง ปาชาเปนวาระสุดทายแหงกอง
ทุกขในชาตินน้ั
เราขยันนักหรือในการเกิดการตายโดยหาหลักฐานไมได หากฎเกณฑไมได หา
ความแนนอนไมได ถาเรามีความแนนอนในการเกิด จะเกิดเปนนั้นเปนนี้ก็ยังพอทําเนา
เพราะภพทีเ่ ราตองการนัน้ เปนความสุข แตนจ่ี ะปรารถนาอะไรไดสมหวัง ถาเราไมเรง
สรางเหตุใหเปนความสมหวังเสียแตบดั นี้ คือ
สรางจิตสรางใจ สรางคุณงามความดี ของเราไวเสียแตบดั นี!้ นีค่ อื สรางความ
สมหวังไวสาํ หรับตน แลวจะเปนผูส มหวังเรือ่ ยๆ ไป จนกระทัง่ ถึงแดนสมหวังในวาระสุด
ทายอันเปนทีพ่ งึ พอใจ ไดแก “วิมุตติ” หลุดพน คือพระนิพพาน
ในอวสาน ก็เห็นวาสมควร เอาละ ยุติ
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