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หัดตาย 
 
 การปฏิบัตถิึงคราวเด็ดมันตองเด็ด ถึงคราวเฉียบขาดตองเฉียบขาด มันเปนไป
ตามจังหวะหรือตามเหตุการณท่ีเก่ียวของกับจิตน่ีเองแหละ ถึงคราวจะอนุโลมก็ตอง
อนุโลม ถึงคราวจะผอนส้ันผอนยาวไปตามเหตุตามกาลตามธาตุตามขันธก็มี ถึงคราว
หมุนติ้วไปตามอรรถตามธรรมโดยถายเดียวก็มี 
 เวลาจําเปน ใจซึ่งควรจะเด็ดเดี่ยวตองเด็ดเดี่ยวจนเห็นดําเห็นแดงกัน อะไรๆ 
จะสลายไปท่ีไหนก็ไปเถอะ แตจิตกับธรรมจะสลายจากกันไมได การปฏิบัติเปนอยาง
น้ัน เราจะเอาแบบเดียวมาใชนั้นไมได เพราะธรรมไมใชแบบเดียว กิเลสไมใชประเภท
เดียวแบบเดียว ประเภทที่ควรจะลงกันอยางหนักก็ม ี ประเภทที่ควรจะผอนผันสั้นยาว
ไปตามบางก็มีตามกาลตามสมัย หรือเก่ียวกับเร่ืองธาตุเร่ืองขันธกําลังวังชาของตัวก็มี 
ถึงคราวจะทุมเทหมดไมมีอะไรเหลือเลยก็ม ี เมื่อถึงคราวเชนนั้นอะไรจะเหลืออยูไมได 
มันหากบอกในจิตเอง รูอยูกับจิตเอง “เอา ? ทุมลงไปใหหมด กําลังวังชามีเทาไรทุมลง
ไปใหหมดอยาสงวนไว กระท่ังจิตตัวคงทนไมแปรไมแตกสลายเหมือนส่ิงอ่ืนๆ ก็ไม
สงวนหวงแหนไวในขณะน้ัน” 
 “เอา ! จิตจะดับไปดวยการพิจารณาในสิ่งทั้งหลายที่เห็นวาดับไป ๆ ก็ใหรูวาจิต
นี้มันดับไป จะไมมีอะไรเหลือเปน “ความรู” อยูในรางกายเราน้ี ก็ใหรูดวยการปฏิบัติ
ธรรมนี้เทานั้น ไมมีส่ิงอ่ืนใดมาเปนแบบฉบับ” 
 ถึงคราวที่จิตมันจะลาง ลางโลกออกจากใจน่ีนะ โลกคือกิเลสน่ันแล จะรั้งรองอ
มืองอเทาอยูไมได ตองสูจนหัวใจขาดด้ินไมมีคําวา “ถอย” สมมุติทั้งปวงที่มันแทรกอยู
ภายในจติใจรวมเปนกองสูงเทาภูเขาน้ีก็ตาม ตองสูจนตายหรือชนะแลวหลุดพนอยาง
เดียว! เพราะเปน “สงครามลางโลก” ถึงคราวท่ีจะลางใหหมด ตองสูตายขนาดน้ัน ลาง
จนจิตไมมีอะไรเหลืออยูเลย  
 “เอา ใหมันหมดไปดวยกันเสีย กิเลสมันก็ดับไป ๆ จิตที่รูนี้จะดับไดดวยเพราะ
ถูกทําลายดวยสติปญญาก็ใหมันรูมันเห็นซิ ไมตองเสียดาย ! เพราะเราหาความจริง ใจ
จะดับลงไปดวยก็ใหรูวาเปนความจรงิอันหน่ึง” ถากิเลสดับไปใจก็ดับไปดวย ไมมีความ
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รูใดๆ เหลืออยู เหลือแตรางกายเปนหัวตอเพราะไมมีใจครอง ก็ใหมันรูกันในขณะ
ปฏิบัติน้ีแลดีกวากาลอ่ืนใด” 
 “ที่พระพุทธเจาตรัสรูแลว ธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิทําไมยังเหลืออยูในโลก สาวก
อรหัตอรหันตทานบําเพ็ญไดบรรลุธรรม อะไรๆ ข้ึนช่ือวากิเลสดับสูญไปหมดภายในจิต
ใจ แตทําไมใจที่บริสุทธิ์จึงไมดับ แลวเหตุใดพวกเราถึงจะมาดับทั้งจิตดวยจนหาความ
บริสุทธิ์ไมเจอเลย! ถามันจะแหวกแนวจากหลักธรรมของพระพุทธเจาจริงๆ ก็ใหมันรู
ใหมันเห็น แตถาจะไมแหวก ลงถึงกิเลสดับหมดจริงๆ แลวจะไมแหวกแนว ยิ่งจะเห็น
ของจริงอันวิเศษไดอยางชัดเจน” อะไรจะหนักย่ิงกวาการสูรบกับกิเลส และอะไรจะทุกข
ย่ิงกวากิเลสทับจิต เปนไมมีในโลกน้ี! 
 ความโกรธเปนกิเลสประเภทหนึ่ง ความโลภ ความหลง ก็เปนกิเลส แตละ
ประเภทลวนทับถมจิตใจเปนฟนเปนไฟเผาใจเราเรื่อยๆ มาไมมีเวลาสรางซา ไมมีอะไร
จะทุกข ย่ิงกวาน้ี การแกความโกรธดวยอุบายตางๆ แกความโลภ ความหลง ดวยอุบาย
ตางๆ ก็ตองไดทําหนักมือ ยอมเปนทุกขลําบากเพราะการกระทําเหมือนกัน กิเลสทบั
ถมเราใหเปนทุกขแตไมเกิดประโยชนอะไร เวลาเราสูกับกิเลสยอมเปนทุกข แตได
รับผลประโยชนตามกําลังของความเพียร คือกิเลสสลายตัวลงไปเปนลําดับ จนกิเลส
ไมมีเหลือเลย นั่นคือผลซึ่งเกิดจากการทําดวยความเปนทุกข การสูกับกิเลสดวยความ
เปนทุกข หรือเราเปนทุกขเพราะการสูกับกิเลส ผลปรากฏขึ้นมาเปนความสุขอยางไม
คาดไมฝน ตองเทียบเคียงเหตุผลอยางนั้น เพื่อหาทางรอดพนจากบวงแหงมารตัวมีเลห
เหลี่ยมรอยสันพันคม และทําสัตวใหลมจมอยูใตฝาเทาของมันอยางเกล่ือนกลนลนโลก
เรื่อยมา ยากจะมีผูเล็ดลอดไปได 
 ปกติจิตใจเสาะแสวงหาเหตุกอกวนตนอยูเสมอไมวาจิตของใคร เรื่องของกิเลส
เคยเปนอยางนั้นเรื่อยมา ไมเคยเปลี่ยนแปลงแผนการมาทางดีตอมนุษยและสัตวทั่ว
โลกเลย 
  เร่ืองของสติปญญาก็ตองตามสอดสอง อันไหนท่ีเห็นวาเปนภัยตองไดระงับและ
ตองฝนกัน ถาไมฝนไมเรยีกวา “ตอสูเพื่อปองกันตัว” หรือเอาตัวรอดเพ่ือแกความทุกข
ท่ีกิเลสเปนตนเหตุสรางข้ึนน้ันออกจากใจ แมลําบากก็ตองสู ขืนคิดไปมากพูดบนไป
มากก็ยิ่งปลอยไฟใหเผาเรามากขึ้นในดวงใจ หาความสุขไมไดเลย 
 อุบายวิธีแกเจาของแกอยางน้ี ปกติของจิตถาเราเสริมเทาไร คลอยไปตามเทา
ไร มันยิ่งจะปรุงแตเรื่องที่จะเกิดความเดือดรอนวุนวายแกตนเรื่อยๆ น่ังอยูก็เปนทุกข 
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นอนอยูก็เปนทุกข อยูท่ีไหนก็มีแตกองทุกขหาความสุขไมได จิตเปนไฟทั้งกองจาก
ความคิดปรุงตางๆ เพราะฉะนั้นการแกจึงแกลงที่จิตนี ้
 การระงับ การแกกิเลสตางๆ ดวยอุบายปญญา ถึงจะหนักบางเบาบางทุกขบาง
ลําบากบางยังพอสู เพื่อจิตไดพนจากภัยคือความทุกขความเดือดรอนจากกิเลสกอไฟ
เผาดวยความคิดปรุงและความสําคัญม่ันหมายตางๆ เราตองยอมรับความทุกขที่จะ
เกิดข้ึนจากการตอสูน้ันๆ จะช่ือวา “เปนผูรักตน” ไมปลอยอะไรใหเขามาเผาลน ราวกับ
ใจไมมีเจาของรับผิดชอบ ท่ีปลอยใจใหเรารอนหากําหนดกฎเกณฑไมไดวันยังคํ่าคืนยัง
รุง แลวแตจะเปนอยางไรตามบุญตามกรรมนั้น มันก็เจอแตเรื่อง “ตามบุญตามกรรม” 
เร่ืองยถากรรมไปเรือ่ย ๆ หาสาระภายในใจเลยไมมี สุดทายก็หาความหมายในตัวไม
มี! 
 การแกตัวเองน้ันเพ่ือหาสารคุณ เพื่อหาความจริง เพื่อพบความมุงหมายอัน
สําคัญภายในใจ เพราะเราทั้งคนมีความหมายเต็มตัว จะปลอยใหสิ่งที่จะมาทําลาย
ความหมายมาทําลายสารคุณภายในจติใจ โดยไมมีการตานทานไมมีการแก ไมมีการตอ
สูกันเลยน้ันไมสมควรอยางย่ิง ถาเราแพวันน้ีวันหลังเราก็แพอีก เพราะเราไมสูศัตรูนั้น 
ถาเราไมสูแลวเขาไมถอยเปนอันขาด เพราะไดทาไดทีแลว ยิ่งจะเหยียบย่ําทําลายหนัก
มือเขาไปโดยลําดับ 
 ถาเรามีทางตอสูมีทางแกกันบาง ส่ิงน้ันก็เบาลง อะไรที่เกิดขึ้นคิดขึ้น เห็นวาเปน
ของไมดีรีบแกมันไมนอนใจ สิ่งนั้นก็ไมมีทางกําเริบตอไป เพราะมีสิ่งระงับมีสิ่งดับกัน
อยูเสมอ 
 ภัยของจิตใจก็คือกิเลสน้ันแล ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรัก ความ
ชัง นั้นเปนภัย เราใหรูมันเราแกมัน แมจะยังพนไปไมไดก็ตาม การมีส่ิงแกกันน้ันก็พอสู
กันไปได ถามีแตพิษอยางเดียวไมมียาแกเลยนั้นมันก็แย การส่ังสมแตพิษภัยข้ึนภายใน
จิต อุบายแกไขไมมีเลยมันแยจริงๆ แมจะบนตําหนิตนมากนอยก็ไมเกิดประโยชน มัน
ตองแก! 
 เราเปนคนทั้งคน จิตทั้งดวงมีสาระเต็มดวง จะปลอยใหกิเลสเหยียบยํ่าทําลาย
โดยไมมีการแกไขการตอสูกันเลยน้ัน ไมสมควรกับเราซึ่งเปนเจาของจิตใจ ตองคิด
อยางนี้เสมอ และเรงเครื่องเขาเผชิญหนาทาทายกับกิเลสทุกประเภทวา “มาเถิด กิเลส
ตัวใดที่ยังไมเคยตาย จะไดทราบความตายเสียในวันนี้เดี๋ยวนี ้ เรากําลังรอเขียนใบตาย
ใหอยูแลวเวลาน้ี กิเลสตัวใดไมเคยมีใบตายติดมือ ใหโผลตัวออกมารับมือกับเรา” น่ี 
วิธีปลุกใจใหมีความอาจหาญชาญชัย เพราะใจไมผิดอะไรกับชางมาตัวพาเขาสูสงคราม
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ในคร้ังกอนๆ โนน พอไดรับการปลุกใจจากเจาของผูฉลาดเทาน้ัน ชาง มาจะเกิดความ
ฮึกเหิมผาดโผนโลดเตนขึ้นทันที แลวพาเจาของว่ิงเขาสูแนวรบไมกลัวตาย 
 แตการฝกจิตน่ีสําคัญมาก เพราะจิตเราไมเคยฝก เคยแตปลอยไปตาม
ยถากรรมตั้งแตไหนแตไรมา หรือตั้งแตวันเกิด จะมาหักหามเอาใหไดอยางใจในวัน
หนึ่งขณะเดียวนั้นมันเปนไปไมได การเร่ิมฝกก็คือเร่ิมหักหามจิตใจ ไดบางเสียบาง 
เพราะถือวาเปนขั้นเริ่มแรก ท่ีเรายังไมสามารถอนุโลมปลอยไปกอนก็มี เมื่อมันหนักเขา
จรงิๆ เราก็ตองอนุโลมไปกอน แตหาทางแกไขหักหามมันอยูเสมอภายในใจเพราะ
กําลังเรายังไมพอ ถาไมปลอยบางจะไปสูเขาไดอยางไร ก็ตองยอมปลอยไปกอน โดยทํา
ความเขาใจไว แลวคอยขยับความเพยีรเขาไปเร่ือยๆ เรงไปเรื่อยๆ ดวยวิธีการตางๆ 
 เอา ทุกขบางทนเอาบางจะเปนไรไป เพราะเราเคยทน ทําไมโลกนี้เกิดขึ้นมาใคร
ก็ไมเคยคิดทนเรื่องทุกข แตมันจําเปน เขาทนไดเราก็ทนได แตเวลาเราจะทนบางเก่ียว
กับการฝกจิตที่ไดรับความทุกขตางๆ นั้นทําไมจะทนไมได สิ่งที่ควรทนและพอจะทนได
เราก็ตองทน โลกน้ีไมใชโลกสุขลวนๆ มันมีทุกขเจอืปนอยูดวยกันทุกคนและไมวางาน
ใด มันมีทุกขเจือปนอยูดวยกันทั้งนั้น ข้ึนช่ือวาการทํางานแลว งานทางโลกก็ตองมีทุกข
เพราะการทํางาน งานทางธรรมก็ตองมีทุกขเพราะการทํางาน ใหอยูเฉยๆ จะไมใหมี
ทุกข ทั้งๆที่เราตองทํางานอยูมันเปนไปไมได ตองมีทุกข เราก็ยอมรับเพราะการทํางาน 
แตทุกขเพราะการทํางานทางดานกุศลนี้มันเกิดผล ไมใชเปนทุกขเฉยๆ โรคเกิดขึ้นภาย
ในกายเรา เปนความทุกขความลําบากและไมเกิดผลดีอะไร เรายังตองอดทนตอมัน ถา
เราไมพิจารณาใหเกิดผลดี ถาเราพิจารณาใหเกิดผลดวยอุบายวิธีตางๆ ของสติปญญา 
ทุกขก็เปนเครื่องหนุนปญญาใหแหลมคมได และเกิดผลเปนความสงบ เปนความรูเทา
ทันกัน ปลอยความกังวลได เพราะทราบความจริงดวยการพิจารณา นี่ก็เปนผลด ีจะทํา
ใหเกิดผลดีผลชั่วมันเกิดไดทั้งนั้น 
 ท่ีวาจะทําอะไรลงไปก็กลัวจะลําบาก กลัวจะทุกข หาแตเรื่องยุงเหยิงวุนวายใสตัว
น้ี มันเคยมีเคยเปนมาแลว ขออยาใหมันมารบกวนเรามากมายนักเลย ไมวาอะไรถา
เปนของดีแลว มักจะมีอะไรมาตานทานมาขัดขวางไมอยากจะใหทํา น่ีคืออุบายของ
กิเลสที่เคยอยูเหนือหัวใจเรามานาน จงทราบไวเสียบางวานี้คือเรื่องของฝายต่ํามา
เหยียบย่ําทําลายเรา และอยูเหนือจิตใจเราตอไปไมยอมลง ควรจะผลักมันออกไปก็ให
ผลักไปบาง ควรจะตอสูดวยวิธีใดก็ตอสูบาง หรือจะตอสูจนเวทีพังกิเลสพังก็จะเปนไร
ไป ขอแตอยาใหเราพังก็แลวกัน คําวา “เราพัง” น้ีไมอยากไดยินเลย 
 เอา แพบางชนะบางไมเปนไร! ยังมีการตอสู แสดงวายังไมตายใจกับเขาทีเดียว 
ตองฝนกันบางอยางน้ี ฝนไปฝนมาความฝนก็คอยมี “วันเคยชิน” ขึ้นมา อุบายท่ีจะ
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สนับสนุนการฝนก็มีข้ึนมา ตอไปก็ทันกันไปเอง อยาลืมคําวา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ”ที่
เคยแสดงแลววาพระองคเปนนักรบ นักปราบขาศึกองคเอก จงยึดทานเปนขวัญใจเวลา
เขาสูแนวรบหรือเวลาปกติ ไมมีอะไรขวาง นอกจากเปนสิริมงคลอยางเดียว 
 พระพุทธเจาไมเปนผูลางมือคอยเปบ ทานถึงข้ันสลบไสลน้ันนะ! คนไมทุกขมาก
จะสลบไสลหรือ ทานมีความลําบากลําบนแคไหน การทํางานเปนอยางน้ัน เปนคติตัว
อยางไดทุกพระอาการท่ีแสดงออกมา เราในฐานะพุทธบริษัทไมไดเหมือนพระพุทธเจา
ทุกกระเบียดน้ิวก็ตาม ไดแบบศิษยมีครูก็ยังด ีถือทานเปนคติตัวอยางทั้งการบําเพ็ญทั้ง
การยึดถือ ฝากเปนฝากตายในองค “พุทธะ” หรือพระพุทธเจาผูบริสุทธิ ์ ไมใชเอากิเลส
เปนครูทาเดียว จะทําความเพียรเมื่อไรทาใด ถูกแตทากิเลสดัดเอา ๆ ฟงเสียงแพวา 
“ยอมแลว ๆ” กระเทือนไปทั่วจักรวาล เสียงชางสารก็ไมดังเทาเสียงนักรบยอมแพกิเลส 
นี่มันนาโมโหจะตายไป! 
 คนเราถาเห็นกิเลสเปนภัยบางแลว ผูนั้นยังมีทางจะแกไขและผานพนไปได ถา
เห็นกิเลสกับเราเปนอันเดียวกัน หรือเห็นวาไมเปนเรื่องของกิเลส แตเปนเรื่องของเรา
หมด ก็หาทางแกกันไมได เพราะจะกระเทือนคําวา “เรา” ดีไมดีถูกกลอมใหหลับสนิท
ไมมีวันรูสึกตัวไดเลย แบบน้ีคือแบบ “จม” 
 ถาสิ่งที่เปนขาศึกตอเรา ส่ิงท่ีใหความทุกขความลําบากแกเราน้ัน เราเห็นวาเปน
กิเลส เรากับกิเลสก็ถือวาเปนขาศึกกันและตองตอสูกัน ถามีการตอสูกันก็แสดงวาเปน
คนละคน ไมใชเปนอันเดียวกันเสียจนหมดเนื้อหมดตัว ยังพอมีสติบาง ความเปนผูมี
สติบางน้ีแหละ เปนเหตุใหตอสูความคิดในแงตางๆ ท่ีเห็นวาไมเปนประโยชนหรือ
เปนโทษแกเรา พยายามฝาฝนและแกไขดวยปญญาจนเรื่องนั้นผานไป และพยายาม
แกไขใหผานไปดวยอุบายสติปญญาเร่ือยๆ ตอไปใจก็ราบรื่นไมฝนมากเหมือนขั้นเริ่ม
แรกฝก แมทุกขก็ยอมรับ การทํางานตองทุกข ทุกขเพราะผลอันดีไมเปนไร ขณะที่เราสู 
สูไดขนาดไหนก็สูกันไป ทํากันไป ฝาฝนกันไปดวยความเห็นทุกข นี่เปนทางเดินของนัก
ปราชญทานเคยตะเกียกตะกายมาแลว กอนท่ีทานจะหลุดพนลวนแตตะเกียกตะกายมา
ดวยกันทั้งนั้น จะมาลางมือเปบเอาเฉพาะเราคนเดียวซ่ึงเปนลูกศิษยของตถาคต แต
กลับแหวกแนวย่ิงกวาครูมีอยางหรือ ! 
 ครูมีความทุกข ลูกศิษยก็ตองมีความทุกขบาง เพราะเดินตามครู รองรอยทาน
เดินอยางน้ัน เราจะหนีจากรองรอยทานไปไหน ก็ตองยอมรับทุกขซึ่งเกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ของตนโดยชอบธรรม ทุกขเพราะการบําเพ็ญไมสําคัญเทาใดนัก แตทุกขเวลาจะ
ตายน่ีซิใครจะชวยเราได ! ทุกขเวลาทํางาน ถามันทุกขมากๆ เรายังพักผอนการงานได 
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ทุกขก็ระงับไป ถาจะสูไมไหวเพราะความทุกขน้ีหนักมากเกินไป เราผอนงานลงบาง
ความทุกขก็ผอนลง เราหยุดงานความทุกขก็ดับไป เชน เราน่ังภาวนานานมันเปนทุกข
มาก เราหยุดเสียกอนพักน้ีทุกขก็ดับไป ก็พอระงับกันไปได 
 แตทุกขเวลาจะตายน้ันนะมันระงับไมได! นอนอยูมันก็ทุกข ทุกขหมดทั้งตัวใน
ขณะนอน ลุกข้ึนน่ังมันจะหายไหม ก็ไมหาย เดินจะหายไหม ก็ไมหาย อาการใดก็ไม
หายทั้งนั้น อิริยาบถท้ังส่ีเอามาตอสู หรือเอามาใชกับความทุกขในขณะที่จะตายนั้น ไม
ไดผลทั้งนั้น เราเอาอันน้ีมาเทียบบางซิ เวลาน่ังนานยืนนานเดินนาน หรือตอสูกับ
เวทนาขณะที่มันเจ็บมากปวดมากขึ้นตอนที่เรานั่งภาวนานาน ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่เราพิจารณานี้จะเกิดขึ้นมากนอย ถาสูไมไหวเราถอยได น่ีอันหน่ึงเปนขอลด
หยอนผอนผันไปตามความจําเปน แตอยาถือเปนความจําเปนจนกิเลสไดใจ ถึงกับน่ัง
ภาวนาไมได เดินจงกรมไมได ใหทาน รักษาศีล ไมได ตองมีทาตอสูอยูเสมอ 
 ในขณะที่เราจะตาย ทุกขเวทนามันเผาเราหมดทั้งตัวเพราะถอยไมได ถอยไป
อิริยาบถใดก็เปนไฟไปดวยกัน ทุกขอันไหนจะมีนํ้าหนักมากกวากัน เอาสองขอน้ีมา
เทียบกันดู กอนตายเรายังตองทนทุกขอยู ขนาดที่สูไมไหวยังตองทนจนกระทั่งตาย การ
ภาวนานานบางน้ียังพอสูไหวน่ี พอถอยได ทําไมเราจะทําไมได คิดดูเรามาเทยีบกันดู 
ความขยัน ความบึกบึน ความมีแกใจ ความอาจหาญยอมเกิดข้ึนไดดวยอุบายปญญาแง
หน่ึง เวลาจิตมันถอยมันทอตองเอาอุบายปญญาน้ีมาใช เพ่ือเปนกําลังใจหนุนข้ึนมาให
เกิดความกลาหาญไมสะทกสะทาน ตอสูกันไดชัยชนะไปโดยลําดับๆ ในขณะน้ันก็มีดวย 
 อุบายปญญา คิดดูใหดี ใหทันกลมายาของกิเลส เวลาจะตายมันเปนอยาง
น้ันดวยกันทุกคนไมมีใครมีขอยกเวน !  
 อิริยาบถท้ังส่ี จะเอาไปใชประโยชนในการผอนคลายทุกขเวทนาซึ่งแสดงขึ้นใน
เวลาจะตายน้ันไมไดผลเลย มีแตจะ “แตก” ทาเดียว มีแตทุกขทาเดียว กระทัง่แตกไป 
ขณะที่เราจะสูกับทุกขเพื่อการทําความด ี ทําไมจะสูกันไมได ก็มันยังไมแตกน่ี มันทุกข
ขึ้นมาจริงๆ เราถอยได นี่ก็ยังพอฟดพอเหวี่ยงกันไปดวยอุบายปญญา เวลาจะเอาจริง 
“เอา ขณะที่มันจะตาย อะไรจะตายก็ตายไปเถอะ เร่ืองสติปญญาถึงข้ันแหลมคมเต็มท่ี
แลวภายในใจ จะรักษาดวงใจน้ีไดอยางสมบูรณ ไมมีทุกขเวทนาตัวใดที่จะเขามา
เหยียบยํ่าทําลายจิตใจน้ีใหเสียไปได น่ีเรียกวา “แนใจเต็มที ่!” 
 ทุกขเกิดขึ้น ทุกขน้ันก็ดับไป ไมมีอะไรดับ นอกจากทุกขท่ีเกิดข้ึนแลวดับไป
เทาน้ัน มีทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนภายในกาย มีกายที่เปนตัวเกิดนี้เทานั้นเปนทุกข เปนผู
จะดับจะสลาย ไมมีอันใดดับอันใดสลาย นอกจากส่ิงน้ี ส่ิงท่ีผสมกันน้ีสลายเทาน้ัน 
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 สวนจิตไมมีอะไรผสม นอกจากกิเลสเทาน้ันที่มาผสมจิต กิเลสเปนส่ิงท่ีดับไป
ได แตจิตลวนๆ ดับไมได ไมมีดับ จิตจะดับไปไหน อะไรจะสลายก็สลายไปจะเสียดาย
มันทําไม ความเสียดายเปนความเย่ือใย เปนเร่ืองกดถวงจิตใจ ความเสียดายน้ันคือ
ความฝนคติธรรมดาแหงหลักธรรมท่ีทานสอนไว และเปนขาศึกและผูอาลัยเสียดายอีก
ดวย 
 เอา ทุกขเกิดขึ้นมากนอยก็เปนเรื่องของทุกข ทุกขจะดับไปก็เปนเรื่องของทุกข 
เราเปนผูรู รูทั้งที่ทุกขเกิดขึ้น ทั้งทุกขตั้งอยู ทั้งทุกขดับไป ธรรมชาติน้ีเปน “ผูรู” ไมใช
ผูเกิดผูดับ จะกลัวความเกิดความดับ กลัวความลมความจมในจติอยางไรกัน มันจะลม
จมไปไหน พิจารณาอยางนี้เพื่อจะฟนฟูจิตใจข้ึนมาจากตมจากโคลน เพือ่ใหใจไดเห็น
ชัดรูชัดตามความจริง จิตใจจะลมจมไปไหนถึงกลัวนักหนาในขณะจะตาย มันหลอกกัน
เฉยๆ น่ี! ตามความเขาใจของทานของเรา ถาพูดถึงวาหลอกกันนะ แตไมมีใครจะมี
เจตนาหลอกใครแหละ ตายๆๆน่ีนะ 
 โลกเขาสมมุติกันมาอยางน้ันนับกัปกัลปไมไดแลว เมื่อพิจารณาเขาถึงความ
จรงิแลว “โอ น่ีมันหลอกกัน” ความจริงไมมีอะไรตาย! ธาตุส่ี ดิน นํ้า ลม ไฟ สลายลง
ไปแลวก็ไปอยูตามธาตุเดิมของเขา จิตที่กลัวตายนี้ยิ่งเดน มันไมไดตายนี ่ เห็นชัดๆ
อยางน้ี อะไรเปนสาเหตุใหจิตตายไมมี เห็นชัดๆ อยูวาไมมี ใจยิ่งเดน ผูที่รูที่พิจารณา
สิ่งทั้งหลายนั้นยิ่งเดน 
 เราไมหวงอะไร จะไปก็ไปเมื่อถึงคราวแลว ผูที่รูก็รูตามเหตุตามผล ไมถอยใน
เรื่องรู ผูท่ีสลายก็สลายไป ไมอาลัยไมเสียดาย ไมหวง หวงทําไม? มันหนัก ยึดไวทําไม? 
สิ่งเหลานี้เปนของหนักมาก 
 การรูตามเปนจริง ปลอยวางตามสภาพของมัน น่ันแลคือความจริง ไมกังวล ถึง
อยูไปอีกมันก็จะตายอยางน้ี อยูเพื่อตาย! อยูเพื่อแตก! เวลาน้ี พิจารณาใหเห็นความ
แตกดับเสียกอนตั้งแตยังไมแตก นี่เปนสิ่งที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับผูมีปญญา น่ีข้ัน
สําคัญ ! 
 ผูพิจารณาเชนน้ีจะเปนผูไมหว่ันไหว เห็นชัดตามเปนจริง ที่ชื่อวา “เวทนา”น้ัน 
มันเปนอะไร มันก็เวทนาน่ันแล มันเปนเราเมื่อไร มันเกิดขึ้นมันดับไป เราทําไมจะเกิด
ขึ้นดับไปอยูวันยังค่ําคืนยังรุงเชนนั้น ถาเวทนาเปนเรา ถาเวทนาเปนเราแลว เอาท่ีไหน
เปนที่แนใจวา “เปนเรา” หรือสาระอะไรวาเปนเราได ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็วาเราเกิดขึ้น 
ทุกขเวทนาดับไปก็วาเราดับไป มีแตเราเกิดเราดับอยูวันยังคํ่าคืนยังรุงหาความแนนอน
ที่ไหนได! ถาเราจะไปเอาเรากับทุกขเวทนามาบวกกันมันไมไดเร่ือง เหลวไหลทั้งนั้น 
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เพราะฉะนั้นเพื่อความจริง เพื่อความไมเหลวไหลตองใหทราบ ทุกขมันเกิดข้ึนมากนอย 
ตองใหทราบวาทุกขเกิดขึ้นคือเรื่องของทุกข มันต้ังอยูก็คือเรือ่งของทุกข มันดับไปก็คือ
เรื่องของทุกข เราผูรูทั้งทุกขที่เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปเปนเรื่องของเรา เปนเร่ืองของ
ความรูนี!่ 
 “สัญญา” จําไดแลวมันดับ เราเห็นไหม มันเกิดมันดับอยูอยางน้ัน เปน “เรา”ได
อยางไร เอาความแนนอนกับมันไดทีไ่หน ทานจึงวา “สฺญา อนิจฺจา สฺญา อนตฺตา” 
 “สังขาร” ปรุงดีปรุงชั่ว ปรุงเทาไรมันก็ดับไปพรอมกันทั้งนั้น ถาเราจะเอา“เรา” 
เขาไปสูสังขาร มันเกิดดับวันยังค่ํา หาความสุขไมไดเลย 
 “วิญญาณ” มันกระทบทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กระทบเมื่อไรมันรู ๆ รูแลว
ดับไปพรอมๆ กัน ท้ังขณะท่ีเกิดท่ีดับมันข้ึนในขณะเดียวกัน เราจะเกิดดับ ๆ เกิดดับ
อยูอยางน้ัน หาความแนนอนเที่ยงตรงไดอยางไร 
 เพราะฉะนั้นส่ิงเหลาน้ีจึงเปนอาการอันหน่ึง ๆ เทาน้ัน ผูที่รูสิ่งทั้งหลายเหลา
น้ีแลคือใจ ความรูเปนส่ิงท่ีแนนอน เปนสิ่งที่ตายตัว ขอใหรูส่ิงภายนอกอันจอมปลอม
ท้ังหลายน้ี วาเปนสภาพอันหน่ึงๆ เทาน้ัน จิตนี้จะตั้งตัวไดอยางตรงแนวไมหวั่นไหว 
จะเกิดข้ึนก็ไมหว่ันไหว จะไมเกิดขึ้นก็ไมหวั่นไหว จะดับไปก็ไมมีอะไรหวั่นไหว เพราะ
จิตรูเร่ืองทุกส่ิงทุกอยางบรรดาอาการท่ีอาศัยกันอยู และรูทั้งตัวจริงคือธรรมชาติ
ของจิตแทวาเปนตัวของตัวแท ดวยความบริสุทธ์ิใจ ดวยปญญาซักฟอกดวยดีแลว ผูน้ี
เปนผูแนนอน น่ีแหละทานผูแนนอน คือทานผูรูธรรมชาติท่ีแนนอน และรูถึงสิ่งที่เกี่ยว
ของทั้งหลายตามความเปนจริง ปลอยวาง สลัดปดทิ้งออกตามสวนของมัน สวนไหนท่ี
จริงใหอยูตามธรรมชาติแหงความจริงของตน เชน จิต เปนตน 
 น่ีหลักความจริง หรือหลักวิชาท่ีเรียนมาเพือ่ปองกันตัว เพื่อรักษาตัว เพ่ือความ
พนภัย เปล้ืองทุกขท้ังหลายออกจากตัว น่ีคือหลักวิชาแท เรียนธรรมเรียนอยางนี้เรียน
เรื่องของตัวเอง เรียนเรื่อง “ความรู” ความคิดตางๆ เรียนเรื่องกาย เรื่องเวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อันเปน “อาการ ๕ อยาง” น้ี ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองกับใจ ถึงกับเหมา
วา นี่เปนตนเปนของตน ใหรูตามความเปนจริงของมันทุกอาการ แลวปลอยวางไวตาม
สภาพแหงอาการของมัน 
 น่ี เรียกวา “เรยีน” เรียกวา “ปฏิบัติ” เรียกวา “รู” รูก็ละก็ถอน! 
 ถารูจริงแลวตองละตองถอน เม่ือละถอนแลว ความหนักซึ่งเคยกดถวงจิตใจที่
เนื่องมาจาก “อุปทาน” ก็หมดไป ๆ เรียกวา “จิตพนจากโทษ” คือความจองจําจากความ
สําคัญมั่นหมายที่เปนเหตุใหจองจํา พนอยางนี้แลที่วา “จิตหลุดพน” ไมไดเหาะเหิน
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เดินฟาขึ้นไปที่ไหน พนตรงที่มันของนั่นแหละ ท่ีมันถูกจองจําน่ันแหละ ไมไดพนที่
ไหน รูที่มันหลงนี่แหละ สวางที่มันมืดนั่นเอง นี่จิตสวาง คือสวางที่ตรงมืดๆ มืดมน
อนธการ มืดอยูภายในตัวเอง 
 ทีน้ีเวลาพิจารณาปฏิบัติไป สติปญญาเกิดขึ้น ๆ สองแสงสวางใหเห็นความจริง
ในส่ิงท่ีเก่ียวของกับตน ทราบวาเปนเพียงส่ิงท่ีเก่ียวของ สลัดออกไดโดยลําดับๆ เมื่อ
ความสวางรอบตัวก็ปลอยไดหมด 
 “ธมฺโม ปทีโป” จะหมายถึงอะไร ถาไมหมายถึง “จิต” ดวงที่สวางรอบตัวไมมี
อะไรเจือปนเลยจะหมายถึงอะไร! น่ีเรียกวา “ธรรมแท” ธรรมแทที่เปนสมบัติของเรา
หมายถึงธรรมนี ้ ที่เปนสมบัติของเราแท ที่เปนสมบัติของพระพุทธเจาก็ที่ประทานไว
เปนตํารับตํารา! 
 เราเรียนเทาไรก็มีแตความจํา ไมใชเปนตัวของตัวแท เอาความจําน้ันเขามา
ปฏิบัติใหเปนความจริง จนปรากฏข้ึนเปน “ธมฺโม ปทีโป” เฉพาะภายในใจเรานี้เปน
สมบัติของเราแท น้ีแลคือ “ธรรมสมบัต”ิ ของผูปฏิบัติ 
 พระพุทธเจามีพระประสงคอยางนี้ที่ประทานศาสนาไว ใหรูจริงเห็นจริงตามนี้
“สนฺทิฏฐิโก” ไมทรงผูกขาด ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง “ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ”
ทานผูรูทั้งหลายจะพึงรูเฉพาะตน คือหมายถึงรูอยางน้ี” นี่เปนผลของการปฏิบัติธรรม 
เมื่อไดผลเต็มที่แลว อยูไหนก็อยูเถอะ แสนสบาย หมดกังวล โลกจะมีมากมีนอยเพียง
ใดมีความวุนวายขนาดไหน ผูนี้ไมวุน เพราะผูนี้ไมเปนโลก ผูนี้ไมหลง 
 เรื่องโลกมันกวางขวางมาก ไกลจากตัวของเราออกไป เฉพาะอยางย่ิงท่ีเก่ียวของ
อยูทั้งวันทั้งคืน ก็คือ “ขันธหา” กับ “จิต” น่ีแหละ มันเก่ียวของกันจนจะแยกกันไมออก 
แตน้ีเรายังสามารถแยกออกได ทําไมเราจะไปหลงวาเปน “โลก” ดวยกัน 
 น่ีแหละการปฏิบัติ ผลเปนอยางน้ี เปนอยางนี้แนนอนไมเปนอื่น ขอใหผลิตข้ึน
มาพิจารณาขึ้นมา ปญญาหุงตมกินไมได ใชไดแตแกกิเลส ใชแกความงมงายของเจา
ของเทานั้น ใหพิจารณา เรียนตรงนี้แหละเรียนธรรม อยาไปเรียนท่ีอ่ืนใหมากมายกาย
กอง เพราะพิษอยูตรงนี้ โทษภัยก็อยูตรงนี ้ แกตรงน้ีแลว คุณคาอันสําคัญก็เกิดอยูท่ีน่ี
เอง! 
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