๓๘๑

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘

หัดตาย
การปฏิบตั ถิ ึงคราวเด็ดมันตองเด็ด ถึงคราวเฉียบขาดตองเฉียบขาด มันเปนไป
ตามจังหวะหรือตามเหตุการณทเ่ี กีย่ วของกับจิตนีเ่ องแหละ ถึงคราวจะอนุโลมก็ตอ ง
อนุโลม ถึงคราวจะผอนสัน้ ผอนยาวไปตามเหตุตามกาลตามธาตุตามขันธกม็ ี ถึงคราว
หมุนติ้วไปตามอรรถตามธรรมโดยถายเดียวก็มี
เวลาจําเปน ใจซึ่งควรจะเด็ดเดี่ยวตองเด็ดเดี่ยวจนเห็นดําเห็นแดงกัน อะไรๆ
จะสลายไปทีไ่ หนก็ไปเถอะ แตจติ กับธรรมจะสลายจากกันไมได การปฏิบตั เิ ปนอยาง
นัน้ เราจะเอาแบบเดียวมาใชนั้นไมได เพราะธรรมไมใชแบบเดียว กิเลสไมใชประเภท
เดียวแบบเดียว ประเภทที่ควรจะลงกันอยางหนักก็มี ประเภทที่ควรจะผอนผันสั้นยาว
ไปตามบางก็มตี ามกาลตามสมัย หรือเกีย่ วกับเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธกาํ ลังวังชาของตัวก็มี
ถึงคราวจะทุมเทหมดไมมีอะไรเหลือเลยก็มี เมื่อถึงคราวเชนนั้นอะไรจะเหลืออยูไมได
มันหากบอกในจิตเอง รูอ ยูก บั จิตเอง “เอา ? ทุมลงไปใหหมด กําลังวังชามีเทาไรทุม ลง
ไปใหหมดอยาสงวนไว กระทัง่ จิตตัวคงทนไมแปรไมแตกสลายเหมือนสิง่ อืน่ ๆ ก็ไม
สงวนหวงแหนไวในขณะนัน้ ”
“เอา ! จิตจะดับไปดวยการพิจารณาในสิ่งทั้งหลายที่เห็นวาดับไป ๆ ก็ใหรูวาจิต
นี้มันดับไป จะไมมีอะไรเหลือเปน “ความรู” อยูใ นรางกายเรานี้ ก็ใหรดู ว ยการปฏิบตั ิ
ธรรมนี้เทานั้น ไมมสี ง่ิ อืน่ ใดมาเปนแบบฉบับ”
ถึงคราวที่จิตมันจะลาง ลางโลกออกจากใจนีน่ ะ โลกคือกิเลสนัน่ แล จะรั้งรองอ
มืองอเทาอยูไมได ตองสูจ นหัวใจขาดดิน้ ไมมคี าํ วา “ถอย” สมมุติทั้งปวงที่มันแทรกอยู
ภายในจิตใจรวมเปนกองสูงเทาภูเขานีก้ ต็ าม ตองสูจ นตายหรือชนะแลวหลุดพนอยาง
เดียว! เพราะเปน “สงครามลางโลก” ถึงคราวทีจ่ ะลางใหหมด ตองสูต ายขนาดนัน้ ลาง
จนจิตไมมีอะไรเหลืออยูเลย
“เอา ใหมันหมดไปดวยกันเสีย กิเลสมันก็ดบั ไป ๆ จิตที่รูนี้จะดับไดดวยเพราะ
ถูกทําลายดวยสติปญ
 ญาก็ใหมนั รูม นั เห็นซิ ไมตองเสียดาย ! เพราะเราหาความจริง ใจ
จะดับลงไปดวยก็ใหรวู า เปนความจริงอันหนึง่ ” ถากิเลสดับไปใจก็ดับไปดวย ไมมคี วาม
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รูใดๆ เหลืออยู เหลือแตรางกายเปนหัวตอเพราะไมมีใจครอง ก็ใหมนั รูก นั ในขณะ
ปฏิบตั นิ แ้ี ลดีกวากาลอืน่ ใด”
“ที่พระพุทธเจาตรัสรูแลว ธรรมชาติทบ่ี ริสทุ ธิท์ าํ ไมยังเหลืออยูใ นโลก สาวก
อรหัตอรหันตทานบําเพ็ญไดบรรลุธรรม อะไรๆ ขึน้ ชือ่ วากิเลสดับสูญไปหมดภายในจิต
ใจ แตทําไมใจที่บริสุทธิ์จึงไมดับ แลวเหตุใดพวกเราถึงจะมาดับทั้งจิตดวยจนหาความ
บริสุทธิ์ไมเจอเลย! ถามันจะแหวกแนวจากหลักธรรมของพระพุทธเจาจริงๆ ก็ใหมนั รู
ใหมนั เห็น แตถา จะไมแหวก ลงถึงกิเลสดับหมดจริงๆ แลวจะไมแหวกแนว ยิ่งจะเห็น
ของจริงอันวิเศษไดอยางชัดเจน” อะไรจะหนักยิง่ กวาการสูร บกับกิเลส และอะไรจะทุกข
ยิง่ กวากิเลสทับจิต เปนไมมใี นโลกนี้!
ความโกรธเปนกิเลสประเภทหนึ่ง ความโลภ ความหลง ก็เปนกิเลส แตละ
ประเภทลวนทับถมจิตใจเปนฟนเปนไฟเผาใจเราเรื่อยๆ มาไมมีเวลาสรางซา ไมมีอะไร
จะทุกข ยิง่ กวานี้ การแกความโกรธดวยอุบายตางๆ แกความโลภ ความหลง ดวยอุบาย
ตางๆ ก็ตอ งไดทาํ หนักมือ ยอมเปนทุกขลาํ บากเพราะการกระทําเหมือนกัน กิเลสทับ
ถมเราใหเปนทุกขแตไมเกิดประโยชนอะไร เวลาเราสูก บั กิเลสยอมเปนทุกข แตได
รับผลประโยชนตามกําลังของความเพียร คือกิเลสสลายตัวลงไปเปนลําดับ จนกิเลส
ไมมีเหลือเลย นั่นคือผลซึ่งเกิดจากการทําดวยความเปนทุกข การสูก บั กิเลสดวยความ
เปนทุกข หรือเราเปนทุกขเพราะการสูกับกิเลส ผลปรากฏขึ้นมาเปนความสุขอยางไม
คาดไมฝน ตองเทียบเคียงเหตุผลอยางนั้น เพื่อหาทางรอดพนจากบวงแหงมารตัวมีเลห
เหลี่ยมรอยสันพันคม และทําสัตวใหลม จมอยูใ ตฝา เทาของมันอยางเกลือ่ นกลนลนโลก
เรื่อยมา ยากจะมีผูเล็ดลอดไปได
ปกติจิตใจเสาะแสวงหาเหตุกอกวนตนอยูเสมอไมวาจิตของใคร เรื่องของกิเลส
เคยเปนอยางนั้นเรื่อยมา ไมเคยเปลี่ยนแปลงแผนการมาทางดีตอมนุษยและสัตวทั่ว
โลกเลย
เรือ่ งของสติปญ
 ญาก็ตอ งตามสอดสอง อันไหนทีเ่ ห็นวาเปนภัยตองไดระงับและ
ตองฝนกัน ถาไมฝน ไมเรียกวา “ตอสูเพื่อปองกันตัว” หรือเอาตัวรอดเพือ่ แกความทุกข
ทีก่ เิ ลสเปนตนเหตุสรางขึน้ นัน้ ออกจากใจ แมลาํ บากก็ตอ งสู ขืนคิดไปมากพูดบนไป
มากก็ยิ่งปลอยไฟใหเผาเรามากขึ้นในดวงใจ หาความสุขไมไดเลย
อุบายวิธแี กเจาของแกอยางนี้ ปกติของจิตถาเราเสริมเทาไร คลอยไปตามเทา
ไร มันยิ่งจะปรุงแตเรื่องที่จะเกิดความเดือดรอนวุนวายแกตนเรื่อยๆ นัง่ อยูก เ็ ปนทุกข
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นอนอยูก เ็ ปนทุกข อยูท ไ่ี หนก็มแี ตกองทุกขหาความสุขไมได จิตเปนไฟทั้งกองจาก
ความคิดปรุงตางๆ เพราะฉะนั้นการแกจึงแกลงที่จิตนี้
การระงับ การแกกเิ ลสตางๆ ดวยอุบายปญญา ถึงจะหนักบางเบาบางทุกขบา ง
ลําบากบางยังพอสู เพื่อจิตไดพนจากภัยคือความทุกขความเดือดรอนจากกิเลสกอไฟ
เผาดวยความคิดปรุงและความสําคัญมัน่ หมายตางๆ เราตองยอมรับความทุกขที่จะ
เกิดขึน้ จากการตอสูน น้ั ๆ จะชือ่ วา “เปนผูร กั ตน” ไมปลอยอะไรใหเขามาเผาลน ราวกับ
ใจไมมีเจาของรับผิดชอบ ทีป่ ลอยใจใหเรารอนหากําหนดกฎเกณฑไมไดวนั ยังค่าํ คืนยัง
รุง แลวแตจะเปนอยางไรตามบุญตามกรรมนั้น มันก็เจอแตเรื่อง “ตามบุญตามกรรม”
เรือ่ งยถากรรมไปเรือ่ ย ๆ หาสาระภายในใจเลยไมมี สุดทายก็หาความหมายในตัวไม
มี!
การแกตวั เองนัน้ เพือ่ หาสารคุณ เพื่อหาความจริง เพื่อพบความมุงหมายอัน
สําคัญภายในใจ เพราะเราทั้งคนมีความหมายเต็มตัว จะปลอยใหสิ่งที่จะมาทําลาย
ความหมายมาทําลายสารคุณภายในจิตใจ โดยไมมีการตานทานไมมีการแก ไมมีการตอ
สูก นั เลยนัน้ ไมสมควรอยางยิง่ ถาเราแพวนั นีว้ นั หลังเราก็แพอกี เพราะเราไมสูศัตรูนั้น
ถาเราไมสูแลวเขาไมถอยเปนอันขาด เพราะไดทาไดทีแลว ยิ่งจะเหยียบย่ําทําลายหนัก
มือเขาไปโดยลําดับ
ถาเรามีทางตอสูม ที างแกกนั บาง สิง่ นัน้ ก็เบาลง อะไรที่เกิดขึ้นคิดขึ้น เห็นวาเปน
ของไมดีรีบแกมันไมนอนใจ สิ่งนั้นก็ไมมีทางกําเริบตอไป เพราะมีสิ่งระงับมีสิ่งดับกัน
อยูเ สมอ
ภัยของจิตใจก็คอื กิเลสนัน้ แล ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรัก ความ
ชัง นั้นเปนภัย เราใหรูมันเราแกมัน แมจะยังพนไปไมไดก็ตาม การมีสง่ิ แกกนั นัน้ ก็พอสู
กันไปได ถามีแตพิษอยางเดียวไมมียาแกเลยนั้นมันก็แย การสัง่ สมแตพษิ ภัยขึน้ ภายใน
จิต อุบายแกไขไมมเี ลยมันแยจริงๆ แมจะบนตําหนิตนมากนอยก็ไมเกิดประโยชน มัน
ตองแก!
เราเปนคนทั้งคน จิตทั้งดวงมีสาระเต็มดวง จะปลอยใหกเิ ลสเหยียบย่าํ ทําลาย
โดยไมมกี ารแกไขการตอสูก นั เลยนัน้ ไมสมควรกับเราซึ่งเปนเจาของจิตใจ ตองคิด
อยางนี้เสมอ และเรงเครื่องเขาเผชิญหนาทาทายกับกิเลสทุกประเภทวา “มาเถิด กิเลส
ตัวใดที่ยังไมเคยตาย จะไดทราบความตายเสียในวันนี้เดี๋ยวนี้ เรากําลังรอเขียนใบตาย
ใหอยูแ ลวเวลานี้ กิเลสตัวใดไมเคยมีใบตายติดมือ ใหโผลตวั ออกมารับมือกับเรา” นี่
วิธปี ลุกใจใหมคี วามอาจหาญชาญชัย เพราะใจไมผิดอะไรกับชางมาตัวพาเขาสูสงคราม
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ในครัง้ กอนๆ โนน พอไดรบั การปลุกใจจากเจาของผูฉ ลาดเทานัน้ ชาง มาจะเกิดความ
ฮึกเหิมผาดโผนโลดเตนขึ้นทันที แลวพาเจาของวิง่ เขาสูแ นวรบไมกลัวตาย
แตการฝกจิตนีส่ าํ คัญมาก
เพราะจิตเราไมเคยฝก
เคยแตปลอยไปตาม
ยถากรรมตั้งแตไหนแตไรมา หรือตั้งแตวันเกิด จะมาหักหามเอาใหไดอยางใจในวัน
หนึ่งขณะเดียวนั้นมันเปนไปไมได การเริม่ ฝกก็คอื เริม่ หักหามจิตใจ ไดบางเสียบาง
เพราะถือวาเปนขั้นเริ่มแรก ทีเ่ รายังไมสามารถอนุโลมปลอยไปกอนก็มี เมื่อมันหนักเขา
จริงๆ เราก็ตองอนุโลมไปกอน แตหาทางแกไขหักหามมันอยูเ สมอภายในใจเพราะ
กําลังเรายังไมพอ ถาไมปลอยบางจะไปสูเขาไดอยางไร ก็ตอ งยอมปลอยไปกอน โดยทํา
ความเขาใจไว แลวคอยขยับความเพียรเขาไปเรือ่ ยๆ เรงไปเรื่อยๆ ดวยวิธกี ารตางๆ
เอา ทุกขบางทนเอาบางจะเปนไรไป เพราะเราเคยทน ทําไมโลกนี้เกิดขึ้นมาใคร
ก็ไมเคยคิดทนเรื่องทุกข แตมันจําเปน เขาทนไดเราก็ทนได แตเวลาเราจะทนบางเกีย่ ว
กับการฝกจิตที่ไดรับความทุกขตางๆ นั้นทําไมจะทนไมได สิ่งที่ควรทนและพอจะทนได
เราก็ตองทน โลกนีไ้ มใชโลกสุขลวนๆ มันมีทกุ ขเจือปนอยูด ว ยกันทุกคนและไมวา งาน
ใด มันมีทุกขเจือปนอยูดวยกันทั้งนั้น ขึน้ ชือ่ วาการทํางานแลว งานทางโลกก็ตองมีทุกข
เพราะการทํางาน งานทางธรรมก็ตอ งมีทกุ ขเพราะการทํางาน ใหอยูเ ฉยๆ จะไมใหมี
ทุกข ทั้งๆที่เราตองทํางานอยูมันเปนไปไมได ตองมีทุกข เราก็ยอมรับเพราะการทํางาน
แตทุกขเพราะการทํางานทางดานกุศลนี้มันเกิดผล ไมใชเปนทุกขเฉยๆ โรคเกิดขึ้นภาย
ในกายเรา เปนความทุกขความลําบากและไมเกิดผลดีอะไร เรายังตองอดทนตอมัน ถา
เราไมพิจารณาใหเกิดผลดี ถาเราพิจารณาใหเกิดผลดวยอุบายวิธตี า งๆ ของสติปญญา
ทุกขก็เปนเครื่องหนุนปญญาใหแหลมคมได และเกิดผลเปนความสงบ เปนความรูเทา
ทันกัน ปลอยความกังวลได เพราะทราบความจริงดวยการพิจารณา นี่ก็เปนผลดี จะทํา
ใหเกิดผลดีผลชั่วมันเกิดไดทั้งนั้น
ทีว่ า จะทําอะไรลงไปก็กลัวจะลําบาก กลัวจะทุกข หาแตเรื่องยุงเหยิงวุนวายใสตัว
นี้ มันเคยมีเคยเปนมาแลว ขออยาใหมนั มารบกวนเรามากมายนักเลย ไมวาอะไรถา
เปนของดีแลว มักจะมีอะไรมาตานทานมาขัดขวางไมอยากจะใหทํา นีค่ อื อุบายของ
กิเลสที่เคยอยูเหนือหัวใจเรามานาน
จงทราบไวเสียบางวานี้คือเรื่องของฝายต่ํามา
เหยียบย่ําทําลายเรา และอยูเหนือจิตใจเราตอไปไมยอมลง ควรจะผลักมันออกไปก็ให
ผลักไปบาง ควรจะตอสูด ว ยวิธใี ดก็ตอ สูบ า ง หรือจะตอสูจนเวทีพังกิเลสพังก็จะเปนไร
ไป ขอแตอยาใหเราพังก็แลวกัน คําวา “เราพัง” นีไ้ มอยากไดยนิ เลย
เอา แพบางชนะบางไมเปนไร! ยังมีการตอสู แสดงวายังไมตายใจกับเขาทีเดียว
ตองฝนกันบางอยางนี้ ฝนไปฝนมาความฝนก็คอ ยมี “วันเคยชิน” ขึ้นมา อุบายทีจ่ ะ
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สนับสนุนการฝนก็มขี น้ึ มา ตอไปก็ทันกันไปเอง อยาลืมคําวา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ”ที่
เคยแสดงแลววาพระองคเปนนักรบ นักปราบขาศึกองคเอก จงยึดทานเปนขวัญใจเวลา
เขาสูแ นวรบหรือเวลาปกติ ไมมีอะไรขวาง นอกจากเปนสิริมงคลอยางเดียว
พระพุทธเจาไมเปนผูลางมือคอยเปบ ทานถึงขัน้ สลบไสลนัน้ นะ! คนไมทุกขมาก
จะสลบไสลหรือ ทานมีความลําบากลําบนแคไหน การทํางานเปนอยางนัน้ เปนคติตัว
อยางไดทกุ พระอาการทีแ่ สดงออกมา เราในฐานะพุทธบริษัทไมไดเหมือนพระพุทธเจา
ทุกกระเบียดนิว้ ก็ตาม ไดแบบศิษยมีครูก็ยังดี ถือทานเปนคติตัวอยางทั้งการบําเพ็ญทั้ง
การยึดถือ ฝากเปนฝากตายในองค “พุทธะ” หรือพระพุทธเจาผูบริสุทธิ์ ไมใชเอากิเลส
เปนครูทาเดียว จะทําความเพียรเมื่อไรทาใด ถูกแตทา กิเลสดัดเอา ๆ ฟงเสียงแพวา
“ยอมแลว ๆ” กระเทือนไปทั่วจักรวาล เสียงชางสารก็ไมดังเทาเสียงนักรบยอมแพกิเลส
นี่มันนาโมโหจะตายไป!
คนเราถาเห็นกิเลสเปนภัยบางแลว ผูนั้นยังมีทางจะแกไขและผานพนไปได ถา
เห็นกิเลสกับเราเปนอันเดียวกัน หรือเห็นวาไมเปนเรื่องของกิเลส แตเปนเรื่องของเรา
หมด ก็หาทางแกกนั ไมได เพราะจะกระเทือนคําวา “เรา” ดีไมดถี กู กลอมใหหลับสนิท
ไมมีวันรูสึกตัวไดเลย แบบนีค้ อื แบบ “จม”
ถาสิ่งที่เปนขาศึกตอเรา สิง่ ทีใ่ หความทุกขความลําบากแกเรานัน้ เราเห็นวาเปน
กิเลส เรากับกิเลสก็ถอื วาเปนขาศึกกันและตองตอสูก นั ถามีการตอสูก นั ก็แสดงวาเปน
คนละคน ไมใชเปนอันเดียวกันเสียจนหมดเนื้อหมดตัว ยังพอมีสติบา ง ความเปนผูม ี
สติบา งนีแ้ หละ เปนเหตุใหตอ สูค วามคิดในแงตา งๆ ทีเ่ ห็นวาไมเปนประโยชนหรือ
เปนโทษแกเรา พยายามฝาฝนและแกไขดวยปญญาจนเรื่องนั้นผานไป และพยายาม
แกไขใหผา นไปดวยอุบายสติปญ
 ญาเรือ่ ยๆ ตอไปใจก็ราบรื่นไมฝนมากเหมือนขั้นเริ่ม
แรกฝก แมทุกขก็ยอมรับ การทํางานตองทุกข ทุกขเพราะผลอันดีไมเปนไร ขณะที่เราสู
สูไ ดขนาดไหนก็สกู นั ไป ทํากันไป ฝาฝนกันไปดวยความเห็นทุกข นี่เปนทางเดินของนัก
ปราชญทานเคยตะเกียกตะกายมาแลว กอนทีท่ า นจะหลุดพนลวนแตตะเกียกตะกายมา
ดวยกันทั้งนั้น จะมาลางมือเปบเอาเฉพาะเราคนเดียวซึง่ เปนลูกศิษยของตถาคต แต
กลับแหวกแนวยิง่ กวาครูมอี ยางหรือ !
ครูมีความทุกข ลูกศิษยกต็ อ งมีความทุกขบา ง เพราะเดินตามครู รองรอยทาน
เดินอยางนัน้ เราจะหนีจากรองรอยทานไปไหน ก็ตองยอมรับทุกขซึ่งเกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ของตนโดยชอบธรรม ทุกขเพราะการบําเพ็ญไมสําคัญเทาใดนัก แตทุกขเวลาจะ
ตายนีซ่ ใิ ครจะชวยเราได ! ทุกขเวลาทํางาน ถามันทุกขมากๆ เรายังพักผอนการงานได
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ทุกขก็ระงับไป ถาจะสูไ มไหวเพราะความทุกขนห้ี นักมากเกินไป เราผอนงานลงบาง
ความทุกขกผ็ อ นลง เราหยุดงานความทุกขก็ดับไป เชน เรานัง่ ภาวนานานมันเปนทุกข
มาก เราหยุดเสียกอนพักนีท้ กุ ขกด็ บั ไป ก็พอระงับกันไปได
แตทกุ ขเวลาจะตายนัน้ นะมันระงับไมได! นอนอยูม นั ก็ทกุ ข ทุกขหมดทั้งตัวใน
ขณะนอน ลุกขึน้ นัง่ มันจะหายไหม ก็ไมหาย เดินจะหายไหม ก็ไมหาย อาการใดก็ไม
หายทั้งนั้น อิรยิ าบถทัง้ สีเ่ อามาตอสู หรือเอามาใชกับความทุกขในขณะที่จะตายนั้น ไม
ไดผลทั้งนั้น เราเอาอันนีม้ าเทียบบางซิ เวลานัง่ นานยืนนานเดินนาน หรือตอสูก บั
เวทนาขณะที่มันเจ็บมากปวดมากขึ้นตอนที่เรานั่งภาวนานาน ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่เราพิจารณานี้จะเกิดขึ้นมากนอย ถาสูไ มไหวเราถอยได นีอ่ นั หนึง่ เปนขอลด
หยอนผอนผันไปตามความจําเปน แตอยาถือเปนความจําเปนจนกิเลสไดใจ ถึงกับนัง่
ภาวนาไมได เดินจงกรมไมได ใหทาน รักษาศีล ไมได ตองมีทาตอสูอยูเสมอ
ในขณะที่เราจะตาย ทุกขเวทนามันเผาเราหมดทั้งตัวเพราะถอยไมได ถอยไป
อิรยิ าบถใดก็เปนไฟไปดวยกัน ทุกขอนั ไหนจะมีนาํ้ หนักมากกวากัน เอาสองขอนีม้ า
เทียบกันดู กอนตายเรายังตองทนทุกขอยู ขนาดที่สูไมไหวยังตองทนจนกระทั่งตาย การ
ภาวนานานบางนีย้ งั พอสูไ หวนี่ พอถอยได ทําไมเราจะทําไมได คิดดูเรามาเทียบกันดู
ความขยัน ความบึกบึน ความมีแกใจ ความอาจหาญยอมเกิดขึน้ ไดดว ยอุบายปญญาแง
หนึง่ เวลาจิตมันถอยมันทอตองเอาอุบายปญญานีม้ าใช เพือ่ เปนกําลังใจหนุนขึน้ มาให
เกิดความกลาหาญไมสะทกสะทาน ตอสูกันไดชัยชนะไปโดยลําดับๆ ในขณะนัน้ ก็มดี ว ย
อุบายปญญา คิดดูใหดี ใหทนั กลมายาของกิเลส เวลาจะตายมันเปนอยาง
นัน้ ดวยกันทุกคนไมมใี ครมีขอ ยกเวน !
อิรยิ าบถทัง้ สี่ จะเอาไปใชประโยชนในการผอนคลายทุกขเวทนาซึ่งแสดงขึ้นใน
เวลาจะตายนัน้ ไมไดผลเลย มีแตจะ “แตก” ทาเดียว มีแตทกุ ขทา เดียว กระทัง่ แตกไป
ขณะที่เราจะสูกับทุกขเพื่อการทําความดี ทําไมจะสูกันไมได ก็มนั ยังไมแตกนี่ มันทุกข
ขึ้นมาจริงๆ เราถอยได นี่ก็ยังพอฟดพอเหวี่ยงกันไปดวยอุบายปญญา เวลาจะเอาจริง
“เอา ขณะที่มันจะตาย อะไรจะตายก็ตายไปเถอะ เรือ่ งสติปญ
 ญาถึงขัน้ แหลมคมเต็มที่
แลวภายในใจ จะรักษาดวงใจนีไ้ ดอยางสมบูรณ ไมมีทุกขเวทนาตัวใดที่จะเขามา
เหยียบย่าํ ทําลายจิตใจนีใ้ หเสียไปได นีเ่ รียกวา “แนใจเต็มที่ !”
ทุกขเกิดขึ้น ทุกขนน้ั ก็ดบั ไป ไมมอี ะไรดับ นอกจากทุกขทเ่ี กิดขึน้ แลวดับไป
เทานัน้ มีทกุ ขเวทนาทีเ่ กิดขึน้ ภายในกาย มีกายที่เปนตัวเกิดนี้เทานั้นเปนทุกข เปนผู
จะดับจะสลาย ไมมอี นั ใดดับอันใดสลาย นอกจากสิง่ นี้ สิง่ ทีผ่ สมกันนีส้ ลายเทานัน้
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สวนจิตไมมอี ะไรผสม นอกจากกิเลสเทานัน้ ที่มาผสมจิต กิเลสเปนสิง่ ทีด่ บั ไป
ได แตจิตลวนๆ ดับไมได ไมมีดับ จิตจะดับไปไหน อะไรจะสลายก็สลายไปจะเสียดาย
มันทําไม ความเสียดายเปนความเยือ่ ใย เปนเรือ่ งกดถวงจิตใจ ความเสียดายนัน้ คือ
ความฝนคติธรรมดาแหงหลักธรรมทีท่ า นสอนไว และเปนขาศึกและผูอ าลัยเสียดายอีก
ดวย
เอา ทุกขเกิดขึ้นมากนอยก็เปนเรื่องของทุกข ทุกขจะดับไปก็เปนเรื่องของทุกข
เราเปนผูร ู รูทั้งที่ทุกขเกิดขึ้น ทั้งทุกขตั้งอยู ทั้งทุกขดับไป ธรรมชาตินเ้ี ปน “ผูรู” ไมใช
ผูเ กิดผูด บั จะกลัวความเกิดความดับ กลัวความลมความจมในจิตอยางไรกัน มันจะลม
จมไปไหน พิจารณาอยางนี้เพื่อจะฟนฟูจิตใจขึ้นมาจากตมจากโคลน เพือ่ ใหใจไดเห็น
ชัดรูชัดตามความจริง จิตใจจะลมจมไปไหนถึงกลัวนักหนาในขณะจะตาย มันหลอกกัน
เฉยๆ นี!่ ตามความเขาใจของทานของเรา ถาพูดถึงวาหลอกกันนะ แตไมมีใครจะมี
เจตนาหลอกใครแหละ ตายๆๆนีน่ ะ
โลกเขาสมมุตกิ นั มาอยางนัน้ นับกัปกัลปไมไดแลว เมื่อพิจารณาเขาถึงความ
จริงแลว “โอ นีม่ นั หลอกกัน” ความจริงไมมอี ะไรตาย! ธาตุส่ี ดิน น้าํ ลม ไฟ สลายลง
ไปแลวก็ไปอยูตามธาตุเดิมของเขา จิตที่กลัวตายนี้ยิ่งเดน มันไมไดตายนี่ เห็นชัดๆ
อยางนี้ อะไรเปนสาเหตุใหจติ ตายไมมี เห็นชัดๆ อยูวาไมมี ใจยิ่งเดน ผูที่รูที่พิจารณา
สิ่งทั้งหลายนั้นยิ่งเดน
เราไมหวงอะไร จะไปก็ไปเมื่อถึงคราวแลว ผูที่รูก็รูตามเหตุตามผล ไมถอยใน
เรื่องรู ผูท ส่ี ลายก็สลายไป ไมอาลัยไมเสียดาย ไมหวง หวงทําไม? มันหนัก ยึดไวทาํ ไม?
สิ่งเหลานี้เปนของหนักมาก
การรูตามเปนจริง ปลอยวางตามสภาพของมัน นัน่ แลคือความจริง ไมกงั วล ถึง
อยูไ ปอีกมันก็จะตายอยางนี้ อยูเพื่อตาย! อยูเพื่อแตก! เวลานี้ พิจารณาใหเห็นความ
แตกดับเสียกอนตั้งแตยังไมแตก นี่เปนสิ่งที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับผูมีปญญา นีข่ น้ั
สําคัญ !
ผูพ จิ ารณาเชนนีจ้ ะเปนผูไ มหวัน่ ไหว เห็นชัดตามเปนจริง ที่ชื่อวา “เวทนา”นัน้
มันเปนอะไร มันก็เวทนานัน่ แล มันเปนเราเมื่อไร มันเกิดขึ้นมันดับไป เราทําไมจะเกิด
ขึ้นดับไปอยูวันยังค่ําคืนยังรุงเชนนั้น ถาเวทนาเปนเรา ถาเวทนาเปนเราแลว เอาทีไ่ หน
เปนที่แนใจวา “เปนเรา” หรือสาระอะไรวาเปนเราได ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็วาเราเกิดขึ้น
ทุกขเวทนาดับไปก็วาเราดับไป มีแตเราเกิดเราดับอยูว นั ยังค่าํ คืนยังรุง หาความแนนอน
ที่ไหนได! ถาเราจะไปเอาเรากับทุกขเวทนามาบวกกันมันไมไดเรือ่ ง เหลวไหลทั้งนั้น
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เพราะฉะนั้นเพื่อความจริง เพื่อความไมเหลวไหลตองใหทราบ ทุกขมนั เกิดขึน้ มากนอย
ตองใหทราบวาทุกขเกิดขึ้นคือเรื่องของทุกข มันตัง้ อยูก ค็ อื เรือ่ งของทุกข มันดับไปก็คือ
เรื่องของทุกข เราผูรูทั้งทุกขที่เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปเปนเรื่องของเรา เปนเรือ่ งของ
ความรูน!ี่
“สัญญา” จําไดแลวมันดับ เราเห็นไหม มันเกิดมันดับอยูอ ยางนัน้ เปน “เรา”ได
อยางไร เอาความแนนอนกับมันไดทไ่ี หน ทานจึงวา “สฺญา อนิจฺจา สฺญา อนตฺตา”
“สังขาร” ปรุงดีปรุงชั่ว ปรุงเทาไรมันก็ดับไปพรอมกันทั้งนั้น ถาเราจะเอา“เรา”
เขาไปสูสังขาร มันเกิดดับวันยังค่ํา หาความสุขไมไดเลย
“วิญญาณ” มันกระทบทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ กระทบเมื่อไรมันรู ๆ รูแ ลว
ดับไปพรอมๆ กัน ทัง้ ขณะทีเ่ กิดทีด่ บั มันขึน้ ในขณะเดียวกัน เราจะเกิดดับ ๆ เกิดดับ
อยูอ ยางนัน้ หาความแนนอนเที่ยงตรงไดอยางไร
เพราะฉะนั้นสิง่ เหลานีจ้ งึ เปนอาการอันหนึง่ ๆ เทานัน้ ผูที่รูสิ่งทั้งหลายเหลา
นีแ้ ลคือใจ ความรูเ ปนสิง่ ทีแ่ นนอน เปนสิ่งที่ตายตัว ขอใหรสู ง่ิ ภายนอกอันจอมปลอม
ทัง้ หลายนี้ วาเปนสภาพอันหนึง่ ๆ เทานัน้ จิตนี้จะตั้งตัวไดอยางตรงแนวไมหวั่นไหว
จะเกิดขึน้ ก็ไมหวัน่ ไหว จะไมเกิดขึ้นก็ไมหวั่นไหว จะดับไปก็ไมมีอะไรหวั่นไหว เพราะ
จิตรูเ รือ่ งทุกสิง่ ทุกอยางบรรดาอาการทีอ่ าศัยกันอยู และรูทั้งตัวจริงคือธรรมชาติ
ของจิตแทวาเปนตัวของตัวแท ดวยความบริสทุ ธิใ์ จ ดวยปญญาซักฟอกดวยดีแลว ผูน ้ี
เปนผูแ นนอน นีแ่ หละทานผูแ นนอน คือทานผูร ธู รรมชาติทแ่ี นนอน และรูถึงสิ่งที่เกี่ยว
ของทั้งหลายตามความเปนจริง ปลอยวาง สลัดปดทิ้งออกตามสวนของมัน สวนไหนที่
จริงใหอยูตามธรรมชาติแหงความจริงของตน เชน จิต เปนตน
นีห่ ลักความจริง หรือหลักวิชาทีเ่ รียนมาเพือ่ ปองกันตัว เพื่อรักษาตัว เพือ่ ความ
พนภัย เปลือ้ งทุกขทง้ั หลายออกจากตัว นีค่ อื หลักวิชาแท เรียนธรรมเรียนอยางนี้เรียน
เรื่องของตัวเอง เรียนเรื่อง “ความรู” ความคิดตางๆ เรียนเรื่องกาย เรื่องเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันเปน “อาการ ๕ อยาง” นี้ ซึง่ เปนสิง่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับใจ ถึงกับเหมา
วา นี่เปนตนเปนของตน ใหรูตามความเปนจริงของมันทุกอาการ แลวปลอยวางไวตาม
สภาพแหงอาการของมัน
นี่ เรียกวา “เรียน” เรียกวา “ปฏิบตั ิ” เรียกวา “รู” รูก ล็ ะก็ถอน!
ถารูจ ริงแลวตองละตองถอน เมือ่ ละถอนแลว ความหนักซึ่งเคยกดถวงจิตใจที่
เนื่องมาจาก “อุปทาน” ก็หมดไป ๆ เรียกวา “จิตพนจากโทษ” คือความจองจําจากความ
สําคัญมั่นหมายที่เปนเหตุใหจองจํา พนอยางนี้แลที่วา “จิตหลุดพน” ไมไดเหาะเหิน
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เดินฟาขึ้นไปที่ไหน พนตรงที่มันของนั่นแหละ ทีม่ นั ถูกจองจํานัน่ แหละ ไมไดพนที่
ไหน รูที่มันหลงนี่แหละ สวางที่มันมืดนั่นเอง นี่จิตสวาง คือสวางที่ตรงมืดๆ มืดมน
อนธการ มืดอยูภ ายในตัวเอง
ทีนเ้ี วลาพิจารณาปฏิบตั ไิ ป สติปญญาเกิดขึ้น ๆ สองแสงสวางใหเห็นความจริง
ในสิง่ ทีเ่ กีย่ วของกับตน ทราบวาเปนเพียงสิง่ ทีเ่ กีย่ วของ สลัดออกไดโดยลําดับๆ เมื่อ
ความสวางรอบตัวก็ปลอยไดหมด
“ธมฺโม ปทีโป” จะหมายถึงอะไร ถาไมหมายถึง “จิต” ดวงที่สวางรอบตัวไมมี
อะไรเจือปนเลยจะหมายถึงอะไร! นีเ่ รียกวา “ธรรมแท” ธรรมแทที่เปนสมบัติของเรา
หมายถึงธรรมนี้ ที่เปนสมบัติของเราแท ที่เปนสมบัติของพระพุทธเจาก็ที่ประทานไว
เปนตํารับตํารา!
เราเรียนเทาไรก็มแี ตความจํา ไมใชเปนตัวของตัวแท เอาความจํานัน้ เขามา
ปฏิบตั ใิ หเปนความจริง จนปรากฏขึน้ เปน “ธมฺโม ปทีโป” เฉพาะภายในใจเรานี้เปน
สมบัติของเราแท นีแ้ ลคือ “ธรรมสมบัต”ิ ของผูป ฏิบตั ิ
พระพุทธเจามีพระประสงคอยางนี้ที่ประทานศาสนาไว ใหรูจริงเห็นจริงตามนี้
“สนฺทฏิ ฐ โิ ก” ไมทรงผูกขาด ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง “ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิ
ฺ หู ิ”
ทานผูรูทั้งหลายจะพึงรูเฉพาะตน คือหมายถึงรูอ ยางนี”้ นี่เปนผลของการปฏิบัติธรรม
เมื่อไดผลเต็มที่แลว อยูไ หนก็อยูเ ถอะ แสนสบาย หมดกังวล โลกจะมีมากมีนอยเพียง
ใดมีความวุน วายขนาดไหน ผูนี้ไมวุน เพราะผูนี้ไมเปนโลก ผูนี้ไมหลง
เรื่องโลกมันกวางขวางมาก ไกลจากตัวของเราออกไป เฉพาะอยางยิง่ ทีเ่ กีย่ วของ
อยูทั้งวันทั้งคืน ก็คอื “ขันธหา” กับ “จิต” นีแ่ หละ มันเกีย่ วของกันจนจะแยกกันไมออก
แตนเ้ี รายังสามารถแยกออกได ทําไมเราจะไปหลงวาเปน “โลก” ดวยกัน
นีแ่ หละการปฏิบตั ิ ผลเปนอยางนี้ เปนอยางนี้แนนอนไมเปนอื่น ขอใหผลิตขึน้
มาพิจารณาขึ้นมา ปญญาหุงตมกินไมได ใชไดแตแกกิเลส ใชแกความงมงายของเจา
ของเทานั้น ใหพจิ ารณา เรียนตรงนี้แหละเรียนธรรม อยาไปเรียนทีอ่ น่ื ใหมากมายกาย
กอง เพราะพิษอยูตรงนี้ โทษภัยก็อยูตรงนี้ แกตรงนีแ้ ลว คุณคาอันสําคัญก็เกิดอยูท น่ี ่ี
เอง!
เอาละ การแสดงธรรมขอยุติ
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