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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘

สงครามจิต สงครามขันธ
แมจะอยูใ นบานในเรือนในตึกในหาง สิง่ เหลานัน้ ไมเปนทุกข อยูใ นสถานทีใ่ ด
สถานทีน่ น้ั ๆ ไมไดเปนทุกข สมบัติเงินทองไมไดเปนทุกข สิง่ ของมากนอยทีเ่ ปน
กรรมสิทธิ์ของเราไมไดเปนทุกข ไมใชทุกข แตโลกไปหากลัวสิง่ ทีไ่ มนา กลัว สิง่ ทีน่ า
กลัวแตไมกลัวกัน ! ไมยอมสนใจคิดกลัวกันบางเลย สิง่ นัน้ โลกจึงโดนกันอยูเ สมอ
และหาทางแกไขเอาตัวรอดไมได นี่โลกเรามาโงกันตรงนี้
มีใครบางมีความเฉลียวฉลาดตามรอยพระบาทของพระพุทธเจาบาง ยังมองไม
เห็น ที่ชี้ถูกจุดแหงทุกข ชีจ้ ดุ ทีแ่ กทกุ ข ชีล้ งทีไ่ หน ชีล้ งในเบญจขันธกบั ใจนีเ้ ปนหลัก
สําคัญ นีแ้ ลสถานทีท่ กุ ขเกิด เกิดที่นี่ เพราะสาเหตุทท่ี าํ ใหทกุ ขเกิดก็มอี ยูท น่ี ่ี วิบากที่
เกิดขึน้ มาจากสาเหตุแหงความหลง คือ ธาตุขันธของเรา ก็มอี ยูก บั ตัวเรา ที่เรียกวา
“รางกาย” นีเ้ ปนวิบาก คือผลของสิง่ ทีผ่ ลิตขึน้ มาจากกิเลส อวิชชา ตัณหา มันผลิตให
เกิดขึ้นมาเปนรูปเปนนาม จึงเรียกวา “วิบาก”ก็อยูที่ตัวเรา
ผูที่จะผลิตทุกขใหเกิดขึ้นโดยลําดับ ๆ ภายในจิต ก็คอื จิต ที่กําลังเปนเครื่องมือ
ของอวิชชานี่เอง พระพุทธเจาทานจึงทรงสอน “ใหรบกันทีน่ ่ี” “ใหรกู นั ทีน่ ”่ี หลบ
หลีกปลีกตัวดวยอุบายสติปญญาทุกแงทุกมุม ตองหลบหลีกกันทีน่ ่ี ตอสูก นั ทีน่ ่ี ใหเขา
ใจกันทีน่ ่ี แกกนั ทีน่ ่ี พนทุกขกันที่นี่ ไมพน ทีอ่ น่ื !
เฉพาะอยางยิ่งขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ไมคอ ยไดสติสตังกันเลย ถาไมใชนัก
ปฏิบตั แิ ละผูท เ่ี คยพิจารณาอยูแ ลว จิตใจจะวาวุน ขุน มัว กระวนกระวายไปกับทุกขเสีย
สิน้ ทุกขเลยฉุดลากเอาจิตทัง้ ดวงไปอยูใ นกองทุกขนน้ั ทุกขเผาจิตใหเดือดรอนวุน วาย
ยิ่งกวาทุกขในธาตุขันธเสียอีก ทั้งนี้เพราะความไมเขาใจในวิธีปฏิบัติ ทีนี้เราจะตําหนิ
ใครก็ตําหนิไมได ตําหนิไมลง เพราะมันเหมือน ๆ กัน นีแ่ ลทีว่ า โลกคือพวกเราทีโ่ งกนั
มาโงในขันธในจิตของตนนีแ้ ล ไมทราบวิธปี ฏิบตั พิ อใหกเิ ลสเบาบางไป ทุกขไดเบาบาง
ลง ไมรับเหมาเอาเสียสิ้น
ใคร ๆ ก็อยากจะพน อยากจะหลบหลีกปลีกตัวออกจากทุกข แตมนั ไปไมได
เพราะความรูค วามฉลาดไมมี อุบายวิธีไมมี เพราะไมไดศึกษา หนึ่ง เพราะการ
ศึกษาและการปฏิบัติยังไมมีความสามารถ หนึ่ง จําเปนตองยอมรับ ทุกขมากนอย
เพียงไรก็จาํ ตองยอมรับ จิตใจแมจะเปนของมีคณ
ุ คามาก ก็ตอ งทุม ลงไปใหกเิ ลสเผาเอา
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เหมือนหางรานทองที่ถูกไฟไหม เจาของไมสามารถนําทองของมีคา ออกได ก็จําตอง
ยอมใหไฟไหมทิ้ง ทั้ง ๆ เสียดาย
ใจก็เชนนั้น ยอมใหความทุกขที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธเผาเอา เพราะอํานาจแหง
กิเลสพาใหหลงยึดถือไมยอมถอนตัว อันเปนเหตุใหมันเผาเอา นี่เปนเรื่องสําคัญมาก !
สงครามในโลก ไมมสี งครามใดยิง่ ไปกวาสงครามระหวางจิตกับขันธ ที่
แสดงตอกัน หรือทีก่ ระทบกระเทือนกัน ! ความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแลวตั้งแต
วันเกิด การเกิดมาเปนของดีมคี วามสุขในขณะทีเ่ กิดมาเมือ่ ไร ! เพราะขณะทีเ่ กิดก็
ลอดออกมาจากชองแคบ จนสลบไสลไมรูสึกตัว และไมรูวาทุกขเปนอยางไร เพราะ
ความจําไมมใี นขณะนัน้ นีก่ เ็ ปนความทุกขแสนสาหัสอันหนึง่ ในขณะทีเ่ กิด แตโลกไมได
สนใจในความทุกขประเภทนี้ จึงพากันดีใจในเรือ่ งความเกิด ยิม้ แยมแจมใสตอความ
เกิด แตโศกเศราเหงาหงอยใหตอความตาย ความจริงมันก็เรื่องเทากัน !
ถาจะพิจารณาใหเปนธรรมแลว มันก็เปนเรือ่ งเทากัน ไมมอี ะไรผิดแปลกกันเลย
การเกิดมาเปนมนุษย บํารุงบําเรอรักษากันมาจนเปนผูเปนคนเปนสัตวเหมือนเรา ๆ
ทาน ๆ ทีม่ องเห็นกันอยูน ้ี มันผานมาจากผูท ร่ี อดตายดวยกันทัง้ นัน้ ถาพิจารณาตาม
หลักธรรมชาติตามหลักความจริงแลว จะไมมีใครที่ไมเปนทุกขในขณะที่ตกคลอดออก
มา นี่เราก็ไมทราบ ผูเกี่ยวของขณะเกิดนั้นก็ไมทราบ ความจําก็หายหมด ไมทราบวา
เกิดมาแตเมื่อไร วันใด เดือนใด ปใด ใครเปนพอ ใครเปนแม พอโตขึ้นมาถึงไดทราบ
วา นั่นเปนพอ นี่เปนแม เกิดวันนั้นเดือนนี้ ก็พอแมบอก เวล่าํ เวลาเทานัน้ เทานี้ ก็พอ
แมบอก หรือคนอืน่ บอกถึงทราบ ตัวเองไมมที างทราบ มันมืดมาโดยลําดับทั้งนั้น
เรื่องจิตนี้ มืดดวยการลบความจําของตนใหหายหมดดวย มันมืดไปหมด ตลอดภพ
กอนทีเ่ พิง่ ผานมาหยก ๆ ก็ไมทราบได เพราะจําไมไดวาตนเคยผานภพชาติ และกอง
ทุกขอยางไรมาบาง มันถึงไดโดนทุกขเรือ่ ยมาไมเข็ดหลาบ นี้แลเรื่องกองทุกข และเริม่
กระทบกระเทือนตัง้ แตบดั นัน้ มาจนกระทัง่ ปจจุบนั นี้ มีอะไรบาง นอกจากขันธกบั จิตที่
บดขยีก้ นั อยูต ลอดเวลาหาความสุขความสบายใจไมได
ภูเขาทั้งลูก ลูกไหนมากระทบกระเทือนเราใหไดรับความลําบาก ตนไมใหญ ๆ
ทีไ่ หนมากระทบกระเทือนเราใหลาํ บาก ไมมี ! นอยทีส่ ดุ รอยจะหาหนึง่ ก็ทง้ั ยาก หรือ
ไมมี เชนตนไมลม ทับคนอยางนี้ รอยหาหนึง่ ก็ไมมี
ที่ขันธลมทับเรานั่นซิ ทับอยูทุกผูทุกคน ทับอยูต ลอดเวลา การพายืน เดิน นัง่
นอน พาขับถาย พารับประทานอาหาร พานุง พาหม เพราะอะไร ก็เพราะเรือ่ งมันทับ
ทนไมไหว ตองหาทางออก หาทางบรรเทากันนั่นเอง เราอยูด ว ยกันดวยการบรรเทา
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แตจิตมันไมรูในจุดนี้ มันจึงไมเห็นโทษที่มีอยูภายในตัว จิตมันฟุง เฟอเหอเหิม
ไปโนนไปนี่ ไปควาอนาคต ไปตามลมตามแลง วาดมโนภาพไปวา อันนั้นจะดี อันนีจ้ ะดี
จะรื่นเริงบันเทิง ทีน่ น่ั จะสุข ทีน่ จ้ี ะสบาย จิตมันเพลิดเพลินไปโนนเสีย มันลืมกองทุกขท่ี
มีอยูกับตัวทั้ง ๆ ทีม่ อี ยูต ลอดเวลานีแ่ หละ แตเราไมสนใจคิดมันจึงเหมือนไมมี นีจ่ ะวา
เราเหลิงหรือไมเหลิง ของจริงมีอยู แสดงอยู ความกระทบกระเทือนในธาตุในขันธมีอยู
ทําไมไมเห็นโทษของมันซึ่งกระทบกระเทือนกันอยูตลอดเวลา แลวเราจะหวังเอาความ
เพลิดเพลินอะไรจากสิ่งเหลานี้เลา ยิง่ เวลาเจ็บไขไดปว ยแลวก็ยง่ิ ไปใหญ ยิง่ ทับยิง่ ถม
เขามาทุกดานทุกทางทุกแงทุกมุมทีเดียว อวัยวะสวนไหนๆ ก็เปนทุกขไปดวยกัน เปน
ไฟไปดวยกันหมด เผาลงมาทีจ่ ติ ใจ ถาจิตใจไมมธี รรมเปนเกราะปองกันอยูด ว ยแลว ก็
เปนไฟไปดวยกันกับธาตุขันธ จะยิง่ มีความทุกขรอ น ยิง่ เปนไฟกองทีร่ อ นทีส่ ดุ ยิ่งกวา
ธาตุขนั ธเสียอีก เพราะความหลง ความรูเ ทาไมถงึ การณนี่แหละ จึงเรียกวา
“สงคราม” จงพิจารณาอยางนี้
ทีนี้เมื่อถึงคราวจะตายละ ทุกขจะแสดงขึน้ มาในขันธในจิตขนาดไหน มันไม
เหมือนขณะเกิด ขณะเกิดความจําไมมี สภาพของเด็กก็เปนอีกอยางหนึง่ ทั้ง ๆ ทีท่ กุ ข
ความจดจําสิง่ เหลานัน้ ก็ไมคอ ยมี ความรูเดียงสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องทุกข เด็กก็ไมคอ ยมี
มาก ทั้ง ๆ ทีท่ กุ ขเหมือนกันก็ตาม
แตตอนเปนผูใหญเรานี่ซิ เวลาเจ็บไขไดปวยเขาหนัก ๆ นี่เปนอยางไร เราจะ
ปลงจิตลงทีไ่ หน เพราะมันมีแตไฟทั้งนั้น ถึงวาระสุดทายมันเปนไฟดวยกันหมด ราง
กายเปนไฟทัง้ กองเลย ไมวาขางบนขางลางแตะตองไมได มันเปนไฟทัง้ นัน้ เราจะปลง
จิตปลงใจลงไดอยางไร ถาไมฝกพิจารณาใหรูตามความจริงของมันเสียตั้งแตบัดนี้
การพิจารณาใหรูเรื่องตามความจริงของมัน ก็ทําความเขาใจกันถูกตองตามที่
เคยแสดงใหฟง รูปเปนรูป ไมใชเรา นีเ่ ปนความจริงอันหนึง่ จริงอยางหาอะไรเทียบไม
ไดเลย จริงอยางสุดสวน เวทนาเปนเวทนา คือทุกขขนาดไหน ก็เปนเรื่องของทุกข แม
แตทุกขเองมันยังไมทราบความหมายของมัน เราไปใหความหมายมันทําไม เราไปแบก
ความหมายไวในหัวอกของเราใหทุกขทําไม เวทนาเองมันยังไมทราบความหมายของ
มัน แลวมันก็ไมทราบวามันเปนทุกขเวทนา มันไมทราบวามันใหรายแกผูใด มันเปน
ความจริงอันหนึง่ ลวน ๆ ตามหลักธรรมชาติของมัน โดยตัวมันเองก็ไมใหความหมาย
ตัวเอง และไมทราบความหมายของตัวเอง เราทําไมจึงตองไปใหความหมายมัน แลวไป
แบกความหมายนั้นมาเปนไฟเผาตัว นี่ก็แสดงวาเราโง แนะ ! ถาเราทราบเสียอยางนี้
แลว เราก็เขาใจวานั่นเปนเวทนา นัน่ เปนทุกขอนั หนึง่ เราผูร ผู ดู นู ่ี จะดูใหเห็นจนถึง
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สุดจุดสุดทายของทุกขวา มันจะแสดงไปถึงไหน มันเกิดแลวมันก็ตอ งดับเหมือนกัน
ไมดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่ง หรือดับในขณะที่ตาย !
นี่แหละหลักสําคัญมีสองสิ่ง (๑) รางกายทั้งรางนี้เราก็แบก ทั้ง ๆ ที่ทุกข ทั้ง ๆ
ทีเ่ ปนไฟ เราก็แบกวาเปนเราเปนของเราอยางแยกไมออก ถาไมพิจารณาใหทราบชัดวา
รางกายเปนรางกาย (๒) รางกายเปนธาตุอนั หนึง่ ตางหาก มโนธาตุคอื ใจนี้ ก็เปนธาตุ
อันหนึ่งตางหาก ไมใชอันเดียวกัน แตอาศัยกันอยูเ พียงเทานี้ นีเ่ ปนความรูเ ห็นอันถูก
ตอง
ทีนร้ี ะหวางจิตกับรางกายก็เหมือนกัน แมจะอาศัยกันอยู เราก็เปนเรา คือจิต
อวัยวะคือรางกายก็เปนรางกาย เวทนาก็เปนเวทนา เปนแตจิตเปนผูรับทราบในเรื่อง
เวทนาที่เกิดขึ้นวาเปนสุขเปนทุกข รับทราบแลวเราตองมีปญ
 ญาเปนเครือ่ งปองกันตัว
เราอีก เวทนาไมวาจะเกิดขึ้นเพียงเทานี้ แมจะเกิดขึน้ มากกวานี้ จนกระทั่งเวทนาทนไม
ไหว มันจะแตกลงไป ก็ตองเปนเวทนาอยูวันยังค่ํา คือเวทนาเกิด เวทนาตั้งอยู เวทนา
ดับ มีเทานัน้ ไมมอี ยางอืน่ ถาเราไมเอาเราเขาไปแทรกแลว มันมีเทานั้นตามความจริง
นีเ่ ปนขอหนึง่ ทีเ่ ราจะทําความเขาใจใหกบั สิง่ นีโ้ ดยถูกตอง ถาทําความเขาใจกับสิ่งเหลา
นีโ้ ดยถูกตองดวยปญญาแลว ถึงจะอยูในทามกลางกองไฟ คือธาตุขันธนี้เหมือนกองไฟ
ก็ตาม แตเขาไมทราบความหมายของตัวเองวาเขาเปนไฟ เราพูดเพือ่ แกเรานัน้ เอง ตัว
อยูใ นทามกลางกองไฟ แตเราไมเปนไฟดวยนี่
เราเปนเรา รูทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏขึ้น ตัง้ อยูก ร็ ู มากนอยเพียงไรก็รู ความรูน ้ี
ไมไดอาภัพ มีรูอยูตลอดเวลา ขอใหมีสติเถิดจะรับทราบกันตลอดสาย
เอา ทนไมไหว หรือเวทนามันขึ้นขนาดไหน ทนไมไหว จะแตก เอา แตกไป
เวทนาดับไป ผูร นู ไ้ี มไดดบั ผูร คู อื ใจ ใจมีปา ชาทีไ่ หน ใจไมดบั ไมมกี ารดับตัง้ แตไหน
แตไรมา ถูกทองเทีย่ วเกิดอยูใ น “วัฏสงสาร” ก็คือใจดวงนี้เอง เปนแตไปตามบุญ
ตามกรรมของตนเทานัน้ เพราะยังไมมคี วามสามารถ
ถาเราพิจารณาทางดานปญญานี้ จิตจะแนวลงสูค วามจริง ไมสะทกสะทานกับ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น สัญญาทีไ่ ปหมายวานัน้ เปนเรา นี้เปนเราเปนของเรา ก็เปนความ
หมายความหลอก เราก็ทราบแลววาความจริงมันเปนอยางนี้แลว จะมาหมาย มา
หลอกวาเปนเราเปนของเราอยางไรอีก วาเราจะเกิด เราจะตาย หมายไปทําไม
เรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธมีการประชุมกัน หรือการผสมกันเขา มีการตัง้ อยู มีการ
สลายไปตามเรือ่ งของเขา อยาไปเสกสรรปนยอเขา อยาไปแบกไปหามเขา ใหเขาอยู
ตามความเปนจริงของเขา เมือ่ เขาทนไมไดเขาจะแตกก็ใหแตกไป นัน่ เปน “ทางหลวง”
เราจะไปปลูกบาน ปลูกพืชตางๆ ขวางถนนหลวงไมได เปนโทษ
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เรือ่ งคติธรรมดา ก็คอื ความตาย เกิดแลวตองตาย ตนทางคือความเกิด ปลาย
ทางคือความตาย กลางทางคือความทุกขความลําบาก หากเปนมาอยางนี้ เราเห็นอยู
แลว มันมีแตกองทุกขทั้งนั้นในธาตุในขันธนี้ มีอะไรใหเปนความสุขความสบาย ถาไม
ประกอบขึ้นภายในจิตใจเรา ใหเปนความรืน่ เริงดวยคุณงามความดี ก็จะหาความสุขไม
มีในขันธอนั นี้ หรือในโลกอันนี้ จะไมมีใครเจอความสุขเลย
นีว่ ธิ พี จิ ารณา หรือรบกันระหวางกองทุกขกบั เรา
วิญญาณ ก็เปนวิญญาณ มันเหมือน ๆ กัน พิจารณาใหเห็นความจริง อะไรจะ
เกิดมากนอยใหรู ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากนอย ใหรตู ามความจริงของมัน เราเปนเรา
ทุกขเปนทุกขแท ๆ ไมเปนอยางอืน่ หลักธรรมชาติเปนอยางนั้น ความจริงเปนอยางนั้น
ย้ํากันลงที่ตรงนี้ พิจารณาจนคลองแคลว ถอยหนาถอยหลัง ยอนหนายอนหลัง กลับไป
กลับมา พิจารณาอยู นีแ่ หละเรียกวา “ขันธเปนหินลับปญญา”
การพิจารณาอยาเอาเพียงหนเดียว อันเปนความขีเ้ กียจมักงาย ใหจิตกับ
ปญญาหมุนอยูกับทุกขเวทนา เกิดขึ้นมาเทาไรกําหนดใหรูทันโดยลําดับ ๆ ไมใหเผลอ
ไมใหหลง เพราะมันแยกกันออกได เอา! ตายก็ตายไปเถอะ สบายเลย คืออยูสบาย
ตายสบาย แยกกันได ไมใหไฟรอบบานเขามาไหมในบานเรา ไมใหไฟในธาตุในขันธ
ที่มันเปนอยูตามธรรมชาติของมันมาไหมจิตใจใหเดือดรอนไปตาม
นี่คือวิธีดําเนิน วิธแี กทกุ ข วิธีรูเทาทุกข วิธถี อนทุกข ไมใหทกุ ขภายในรางกาย
ทีเ่ กิดขึน้ อันเปน “ทุกขเวทนา” เขามาเผาลนจิตใจของเรา เราก็อยูส บาย ผาสุก
จิตนีเ้ ปนสาระอันสําคัญ ไมไดมแี ตกมีสลายไปตามรางกายธาตุขนั ธ เราสงวน
รักษาอันนีไ้ วใหดี ดวยสติดวยปญญาของเรา เราไมไดลม จมไป รางกายจะแตกก็เปน
เรื่องของรางกายแตก จะวารางกายลมจมไปก็ลมจมไป ลงหาดิน น้าํ ลม ไฟ จิตใจไม
ลมจม ไมแตกไปดวย จิตใจไมฉิบหาย เพราะฉะนัน้ การตายจึงเปนเรื่องธรรมดา ไม
ใชไปลมจมกัน
ผูป ฏิบตั เิ พือ่ ความฟน ฟูตวั เอง จะไปลมจมอยางนัน้ ไดอยางไร ก็มแี ตทรงตัวไว
ไดดวยความภูมิใจ จิตเมื่อมีปองกันตัวได มีการรักษาตัวไดในปจจุบัน เฉพาะอยางยิ่ง
ในขณะทีเ่ ปนทุกขอยางมากมายจนถึงวาระ คือตาย เรามีการปองกัน เรามีการพิจารณา
ของเราอยางรอบขอบชิดแลว ไปไหนก็ไปเถอะ รางกายแตก แตกไป เราเปนผูป อ งกัน
ตัวไดแลวโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง ผูปองกันตัวไดแลวนี้แลเปนผูปลอดภัย จะไป
ทีไ่ หนก็ไปเถอะ เมื่อเปนผูปลอดภัยอยูกับตัวแลวไปไหนก็ปลอดภัย นี่เปนหลักสําคัญ
สําหรับใจ
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นีแ่ หละการปฏิบตั ธิ รรมใหผลประจักษอยางนี้ และตองเห็นเมือ่ ปฏิบตั อิ ยางวานี้
ไมเปนอยางอืน่ ไปไดเลย จงทําใจใหเขมขนตอความเพียรเพือ่ เอาตัวรอด เพราะใจตาย
ไมเปน อยาไปออนแอ อยาไปทอถอย ทุกขเวทนามันมีมาแตดั้งเดิม ใครจะทอถอย
หรือไมทอ ถอยกับมัน มันก็เปนทุกขเวทนา ไมเกิดประโยชนอะไรกับความทอถอย นอก
จากจะมาทับถมเจาของเทานั้นเอง
นีเ่ รียกวา “สงครามจิต สงครามขันธ” อันเปนสงครามใหญโตยิง่ กวาอะไร พูด
ถึงเรือ่ งกองทุกขกน็ แ่ี หละ คือกองทุกขอนั แทจริงทีเ่ รารับผิดชอบ และกระทบกระเทือน
กับเราตลอดกาล คือธาตุ คือขันธ คือกิเลสอาสวะ ทีม่ อี ยูภ ายในจิตใจของเรานีเ้ ทานัน้
ไมมีอันใดที่จะมาทําใหเราไดรับความเดือดรอน
ภูเขาทัง้ ลูกก็เปนภูเขา ไมเคยมาทับใคร ดิน ฟาอากาศ เขาก็อยูตามสภาพของ
เขา แตผูรับกองทุกขทั้งหลาย คือธาตุ คือขันธ คือจิตใจของเรานี้ เปนผูร บั สิง่ เหลานี้
รับเปนสัญญาอารมณวา รอนมาก หนาวมาก อะไรยุงไปหมด นอกนัน้ ก็วา เจ็บนัน่
ปวดนี่ ในธาตุในขันธ จะไมเจ็บปวดอะไร ก็เรือนของโรค มันเปนโรค ความแปรสภาพ
อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา นีค่ อื โรคชนิดหนึง่ ๆ มีเต็มตัวของเราแลว จะไมใหเขาแสดงตัวได
อยางไร อันใดที่มีมันตองแสดงตามเรื่องของมัน เราที่มีสติปญญาก็ใหทราบตามเรื่อง
ของมัน เราก็ไมเสียทาเสียทีใหเขา
เราพิจารณาอยางนี้ จิตใจเรายิง่ มีความเดนดวงขึน้ มาโดยลําดับ เกิดความกลา
หาญ เกิดความผองใสเต็มที่ กลาหาญก็กลาหาญ และเห็นจิตเปนอันหนึง่ จากขันธอยาง
ชัดเจน เมื่อเปนเชนนี้ก็ไมทราบจะไปหวั่นไหวอะไร มันแนวแนอยูภายในจิตใจเต็มที่
แลว มีหลักใจ มีเรือนใจ มีเกราะปองกันจิตใจ แมจะอยูในทามกลางแหงกองเพลิง คือ
ทุกขเวทนาทัง้ หลายทีเ่ ปนอยูใ นขันธน้ี ก็เพียงรับทราบกันเทานั้น ไมมีอะไรจะมาทําจิต
ใจใหลม จมเสียหายไปเพราะทุกขเวทนานัน้ เลย ถาเราไมไปทําความเสียหายใหกับเรา
เอง เพราะความลุมหลงในขันธนี้เทานั้น
ฉะนัน้ จึงตองเอาปญญามาใช พิจารณาใหรอบคอบกับสิง่ เหลานี้
โลกนี้มันเปนโลกเกิดตาย ไมใชโลกอืน่ ใดทีม่ เี กิดแตไมมตี าย ในแดนสมมุตทิ ง้ั
สามโลกนี้ เต็มไปดวยการเกิดกับการตาย ซึง่ มีพอ ๆ กัน ไมมีอะไรยิ่งหยอนกวากัน ไป
ที่ไหนมันจึงมีปาชาเหมือนกันหมด เราจะหลบหลีกปลีกตัวไปไหน จะไปพนความตายนี้
ซึ่งมีเปนเหมือนกันหมด เรือ่ งเทากัน ผิดกันแตเวล่ําเวลานิดหนอยเทานั้น ความจริง
แลวมันเทากัน ใหพจิ ารณาแยบคายดวยปญญา
เราตองสู หาที่หลบที่หลีกไมได ตองสูจนกระทั่งเขาใจแลว นัน่ แหละคือวิธกี าร
หลบหลีก เขาใจอยางเต็มที่ก็หลบหลีกไดอยางเต็มที่ ปลอดภัยไดอยางเต็มตัว ไมมี
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อะไรที่จะเปนภัยตอเรา เราเชื่อกิเลสมานานแลว คราวนีเ้ รากําลังถายเทเอากิเลสออก
สํารอกปอกกิเลสออกมาดวยความเชื่อธรรม เชื่อพระพุทธเจาที่ตรัสไวชอบยิ่ง ไมมผี ดิ
ไมมีพลาด ปฏิบตั ติ ามพระองคแลวแคลวคลาดปลอดภัย ไมมอี ะไรเขามาเหยียบย่าํ
ทําลายจิตใจ อยูก็เปนสุขปลอดภัย ไปก็ไมมีภัยมีเวร เพราะตัวปลอดภัยอยูก บั ตัวเอง
ตัวเองรักษาตัวอยูดวยดีแลว ไปไหนก็ไป ภพไหนก็ภพเถอะ ผูมีธรรมครองใจตองเปน
สุขทั้งนั้น ไมมคี าํ วาลมวาจม
ความดีเราสรางใหเห็นประจักษชดั เจนอยูก บั ใจเชนนี้ มันจะลมจมไปทีไ่ หน มี
แตความสุขกายสบายใจ ไปไหนก็สบาย อํานาจแหงการปฏิบตั ธิ รรมเปนคุณคาเห็น
ประจักษกบั ใจของผูป ฏิบตั ิ เราเกิดมาในภพนี้ไดพบพระพุทธศาสนา ไดประพฤติ
ปฏิบัติเต็มสติกําลังความสามารถ คนที่ไมมีศาสนาหาหลักหาแหลงไมไดนั้นนะ รอยจะ
หาสักหนึ่งนาจะไมมี ถาเราเทียบกันทัง้ โลกนี้ ยุง กันแตจะหาความสุข แตไมปรากฏวา
ใครเจอความสุข เจอแตความทุกขกันทั้งนั้น ไปที่ไหนบนอื้อไปหมดทั้งโลก ทําไมจึง
เปนอยางนั้น? ก็ไมหาในจุดทีค่ วรจะเจอแลวมันจะเจอไดอยางไร ตองหาจุดที่ควรเจอ
ซิ มันถึงจะเจอ !
พระพุทธเจาทรงคนพบแลวเจอแลว แลวนําสิ่งที่ทรงพบแลวนั้นมาสอนโลก
โลกปฏิบตั ติ ามนัน้ จะผิดหวังไปไหน เพราะเปนจุดอันเดียวกันกับพระพุทธเจาทีท่ รงคน
และทรงพบมาแลว วิธกี ารก็เปนวิธกี ารอันเดียวกัน สิ่งที่จะใหพบก็เปนอยางเดียวกัน
ไมใชเปนอยางอื่นอยางใด ไมมกี อ นไมมหี ลัง ความจริงนัน้ เปนจริงเหมือนกันหมด ใคร
จะปฏิบตั เิ มือ่ ใดก็ได พระพุทธเจาปรินพิ พานแลวก็ไมขดั ของ เพราะทางเดินไดประทาน
ไวแลว คือปฏิปทา เครือ่ งดําเนินถึงความสิน้ ทุกข ซึ่งมีอยูภายในจิตใจของสัตว
ผูม ศี าสนาก็มที างพนทุกขไปไดโดยลําดับ ผูไ มมนี น่ั ซิ หลักใจไมมี เอาแตภาย
นอกเปนสรณะ ตายแลวก็หมดคุณคา เอาความสุขไปไวกับสิ่งโนนสิ่งนี้ ไปไวกบั โลกโนน
โลกนี้ ทวีปนั้น ทวีปนี้ เอาความสุขไปไวกบั วัตถุสง่ิ ของอันนัน้ อันนี้ เอาความสุขไปไวสิ่ง
โนน เอาจิตใจไปไวสิ่งโนน พอสิ่งโนนสลายไปเทานั้นก็หมดทา ! ถึงอันนั้นไมสลาย
เวลาเราจะตายก็หมดทาอีก ! หาความเปนสาระไมไดเลย นัน่ แหละเรียกวา “คน
ขาดที่พึ่ง”
เราไมใชคนเชนนัน้ เรากําลังสรางทีพ่ ง่ึ ภายในจิตใจ พึง่ ภายนอกเราไดพง่ึ มาแลว
ทุกสิ่งทุกอยางไดอาศัยมาพอสมควรพอรูหนักเบาของมันแลว
ทีนี้เราจะสรางสาระ
สําคัญขึน้ ภายในจิตใจทีเ่ รียกวา “อัตสมบัต”ิ หรือ “อริยทรัพย” ขึ้นภายในใจของตน
อันเปนทรัพยอันประเสริฐนี้ ใหสมบูรณพูนสุขขึ้นมาโดยลําดับ จึงขอใหมคี วาม
พยายาม การพยายามหนักเบามากนอยก็เพือ่ เราเทานัน้ ความลําบากลําบนอยาถือเปน
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อุปสรรค อยาถือเปนมาอารมณจะเปนอุปสรรคตอทางดําเนิน อันใดทีค่ วรเปน
ประโยชนแกเราในขณะนี้ หรือขณะใดก็ตาม ใหรีบเรงขวนขวาย เพราะความตายนั้น
เหมือนเซ็นสัญญาไวกบั เราแลววา เราตองตายแน ๆ นะ แตไมไดบอกวันเวลาไวเทานัน้
เราจะนอนใจไดที่ไหนวาวันไหนเราจะตาย เราทราบแตวา “จะตาย” เซ็น
สัญญาไวแลว, ตีตราไวแลวกับเราทุกคน แตวันเวลาไมตี เรายังจะนอนใจอยูหรือ? ถึง
แมวาเขายังไมตีวันเวลา เขามาเอาเมือ่ ไรก็ได ใหรบี เสียแตบดั นีเ้ พือ่ ทันการ
อชฺเชว กิจจฺ มาตปฺป
โกชฺญา มรณํ สุเว,
น หิ โน สงฺครนฺเตน
มหาเสเนน มจฺจุนา.
“ควรทํากิจที่เปนผลประโยชน เปนสาระสําคัญแกตนเสียในวันนี้ ไมควรคํานึง
ถึงวันนั้นวันไหน เพราะความตายที่เปนพญามัจจุราชนั่นนะ ไมไดกาํ หนดเวล่าํ เวลาวาจะ
มาเมื่อใด” เชาสายบายเย็นอะไร ไมวา ทัง้ นัน้ และไมมีใครที่จะรอดพนไปได ปญญา
เฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ไมพน เรือ่ งความตาย เพราะใหญกวาทุกสิ่งทุกอยาง เนือ่ งจาก
เบื้องตนคือตนเหตุความเกิดเปนขึ้นมาแลว ความตายจะไมมีนั้นเปนไปไมได จึงวา
“ทําเสียในบัดนี”้ ขึน้ ชือ่ วา “ความดีทง้ั หลาย” อยานอนใจ กลางคืนกลางวันมันมีแต
มืดกับแจงเทานั้น อยาไปสําคัญมั่นหมาย อยาหวังไปเอาความสุขความเจริญกับมืดกับ
สวางนัน้ ถาหากมืดกับสวางนี้จะใหความสุขกับคนไดจริง ๆ แลว ทุกคนเกิดมาพบแลว
ความมืดความสวาง บรรดาคนทีม่ นี ยั นตา ความสวางก็เห็น ความมืดก็เห็น ทําไมมีกอง
ทุกขอยูเ ต็มหัวใจดวยกัน หากวาสิง่ เหลานีจ้ ะเอาความสุขความสบายใหคน ตามมโน
ภาพทีว่ าดไวนน้ั เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องโมฆะ
ใหหยัง่ จิตลงในจุดทีจ่ ะเปนสุข ทุกขมันเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อแกจุดนั้นแลว สุขจะ
เกิดขึ้นที่นั่นแหละ แลวทุกขมนั จะเกิดทีไ่ หนเวลานี้ นอกจากเกิดในธาตุในขันธในจิตใจ
นี้ ไมมที อ่ี น่ื เปนทีเ่ กิดของทุกข แตละคน ๆ เปนเรือนรับรองทุกขทั้งหลายดวยกัน เมื่อ
เปนเชนนี้จึงจําตองสราง “เรือนรับรองธรรม”ขึน้ มา ดวยสติปญญา ศรัทธา ความ
เชื่อความเลื่อมใส ใหเกิดขึน้ ในสถานทีแ่ หงเดียวกัน แลวกําจัดสิง่ ทีม่ ดื มนอนธการทัง้
หลายนี้ออก เหลือแตความสวางกระจางแจงภายในจิตใจ ผูน น้ั แลกลางคืนก็ตามกลาง
วันก็ตาม เปนผูมี “ราตรี” อันเดียวเทานั้น คือมีความสวางไสวอยูต ลอดเวลา ไมนยิ ม
วาเปนกลางวันกลางคืน รูท ใ่ี จนัน้ แหละ คือผูม หี ลักใจ ผูมอี ริยทรัพย ผูม คี วามสุข สุข
อยูท ห่ี วั ใจ
การแสดงก็เห็นวาสมควร จึงขอยุติ

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๓๔๒

