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โลกในเรือนจํากับโลกนอก
จิตถาเราจะเทียบทางโลกแลว ก็เปนผูตองขังมาตลอดเวลา เหมือนคนที่เกิดอยูใน
เรือนจํา โดยอยูใ นเรือนจํา ในหองขัง ไมมีวันออกมาดูโลกภายนอก อยูแตในหองขังตั้งแต
เล็กจนโต จึงไมทราบวาภายนอกเขามีอะไรกันบาง ความสุขความทุกขก็เห็นกันอยูแตภาย
ในเรือนจํา ไมไดออกมาดูโลกภายนอกเขา วามีความสุข ความสบาย และมีอิสระกันอยาง
ไรบาง ความรืน่ เริงบันเทิง การไปมาหาสู เขาไปแบบไหน มาอยางไร อยูอยางไรกัน โลก
ภายนอกเขามีความเปนอยูกันอยางไร ไมมีทางทราบได เพราะเราถูกคุมขังอยูใ นเรือนจํา
มาตั้งแตวันเกิดจนถึงวันตาย นีเ่ ปนขอเปรียบเทียบ เทียบเคียง
ความสุข ความทุกข ก็เทาที่มีอยูในนั้น ๆ ไมมีอะไรเปนพิเศษ ไมมีอะไรที่ไดไปจาก
โลกภายนอก เมือ่ กลับเขาไปสูภ ายในเรือนจําพอไดเห็นวา นี่เปนสิ่งที่แปลกจากโลกใน
เรือนจํา สิ่งนี้มาจากโลกนอก คือนอกเรือนจํา เอามาเทียบเคียงกันพอใหทราบวา อันนีเ้ ปน
อยางนี้ อันนัน้ เปนอยางนัน้ อันนี้ดีกวาอันนั้น อันนัน้ ดีกวาอันนี้ อยางนี้ไมมี เพราะไมมีสิ่ง
ใดเขาไปเกี่ยวของ มีแตเรื่องของเรือนจํา สุขหรือทุกขมากนอยเพียงใด ขาดแคลนลําบาก
ลําบน ถูกกดขี่บังคับขนาดไหน ก็เคยเปนมาอยางนั้นตั้งแตดั้งเดิม เลยไมทราบจะหาทาง
ออกไปไหน จะปลดเปลื้องตนไปไดอยางไร ดวยวิธใี ด แมจะออกไปโลกนอก โลกนอกก็ไม
ทราบอยูท ไ่ี หน เพราะเห็นแตโลกในคือเรือนจํา ที่ถูกควบคุมอยูตลอดเวลา และถูกกดขี่
บังคับ เฆี่ยนตีกัน ทรมานกันอยูอยางนั้น อด ๆ อยาก ๆ ขาด ๆ แคลน ๆ ตลอดถึงที่นอน
หมอนมุง อาหารปจจัย ที่อยูอาศัยทุกสิ่งทุกอยาง อยูในลักษณะของนักโทษในเรือนจําทั้ง
หมด เขาก็อยูกันไปได เพราะไมเคยเห็นโลกนอกวาเปนอยางไร พอที่จะเอาไปเทียบเคียง
วา อันใดดีกวา อันใดมีสุขกวากันอยางไรบาง พอที่จะมีแกใจอยากเสาะแสวงหาทางออกไป
สูโลกภายนอก
จิตทีถ่ กู ควบคุมจากอํานาจแหงกิเลสอาสวะทัง้ หลายก็เปนเชนนัน้ คือถูกคุมขังอยู
ดวยกิเลสประเภทตาง ๆ ตั้งแตกัปไหนกัลปไหน เชนเกิดมาในปจจุบนั นี้ กิเลสทีเ่ ปนเจา
อํานาจบนหัวใจสัตวนน้ั มีมาตัง้ แตวนั เกิด ถูกคุมมาเรื่อย ๆ ไมเคยไดเปนอิสระภายในตัว
บางเลย จึงยากทีเ่ ราจะคาดไดวา ความสุขทีน่ อกเหนือไปจากสิง่ ทีเ่ ปนอยูใ นเวลานีน้ น้ั คือ
ความสุขอยางไรกัน เชนเดียวกับคนทีเ่ กิดในเรือนจํา และอยูมาตลอดเวลา
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โลกนอกเปนโลกยังไง ? นาไปและนาอยูไ หม ? ธรรมทานประกาศสอนอยูปงๆก็
ไมคอยสนใจกัน แตยังดีที่ผูสนใจยังมีอยูบางบางแหงบางสถานที่ ที่ไหนไมมีใครประกาศ
ไมมีใครพูดถึงเลยวาโลกนอก คือจิตที่มีธรรมครองใจนั้นเปนอยางไร ไมมีใครพูดใหฟง จึง
ไมทราบวาศาสนธรรมเปนอยางไร ความสุขที่เกิดขึ้นจากอรรถจากธรรมเปนอยางไร มืด
แปดทิศ ติดแบบจมดิ่งไมมีวันฟู พอมองเห็นอวัยวะสวนใดสวนหนึง่ บางเลย เพราะไมมี
ศาสนาชวยฉุดลาก เหมือนวา “โลกนอก” ไมปรากฏเลย มีแตเรือนจําคือกิเลสควบคุมใจ
เทานัน้ เกิดมาในโลกนีม้ แี ตเรือนจําเปนทีอ่ ยูอ าศัย ทีเ่ ปนทีต่ าย อยูนี่ตลอดไป
จิตใจไมเคยทราบวาอะไรทีพ่ อจะใหความสุขความสบาย ความเปนอิสระยิง่ กวาที่
เปนอยูเ วลานี้ ถาจะเทียบเขาไปอีกแงหนึ่งก็เหมือน “เปด” เลนน้าํ อยูใ ตถนุ บานใตถนุ
เรือน แชะๆๆๆๆ อยูอยางนั้น สกปรกโสมมขนาดไหนมันก็พอใจเลน เพราะมันไมเคย
เห็นน้าํ มหาสมุทรทะเล ไมเคยเห็นน้าํ บึงน้าํ บอทีก่ วางขวางพอทีจ่ ะแหวกวาย หัวหางกลาง
ตัวไดอยางสะดวกสบาย มันเห็นแตนาํ้ ใตถนุ บานใตถนุ เรือน ที่เขาลางสิ่งของลงไปขังอยูเทา
นัน้
มันก็ไปเทีย่ วเลนและถือวาสนุกสนาน แหวกวายของมันอยางสะดวกสบายรืน่ เริง
เพราะเหตุไร ? เพราะมันไมเคยเห็นน้าํ ทีก่ วางขวางหรือลึกยิง่ กวานัน้ พอที่จะใหเกิดความ
รืน่ เริงบันเทิง เกิดความสุขความสบายแกการไปมา หรือการแหวกวาย หัวหางกลางตัว
สะดวกสบายกวาน้าํ ใตถนุ บานใตถนุ เรือน
สวนเปดที่อยูตามลําคลองอันกวางลึกนั้น ผิดกันกับเปดใตถุนบาน มันสนุกสนาน
รืน่ เริง เที่ยวไปตามหวยหนองคลองบึง เจาของไลไปเที่ยวที่ไหนมันก็ไป ตามถนนหนทาง
ขามไปมา โอโห ! แผกระจายกันเปนฝูง ๆ เปนรอย ๆ เปนพัน ๆ เปดพวกนี้ยังพอมี
ความสุขบาง นี่ไดแกอะไร ?
ถาเทียบเขามาก็ไดแก “จิต” ทีไ่ มเคยเห็นความสุขความสบาย ความรืน่ เริงบันเทิง
ทีเ่ กิดขึน้ จากอรรถจากธรรม ซึง่ เปนเชนเดียวกับเปดทีเ่ ลนน้าํ ใตถนุ บานใตถนุ เรือน และ
จําพวกทีเ่ พลินเลนน้าํ ในลําคลอง หรือในบึงบางตาง ๆ นัน้ แล
พวกเรามีความสุขความรืน่ เริง ดวยอํานาจของกิเลสบังคับบัญชาอยูเ วลานี้ ซึ่ง
เหมือนกับความสุขของนักโทษในเรือนจํานัน้ แล เมือ่ “จิต” ไดรับการอบรมจากโลกนอก
หมายถึงธรรม ซึ่งออกมาจากโลกุตรธรรม มาจากดินแดนนิพพาน ลงมาโดยลําดับ ๆ จน
กระทั่งถึงมนุษยโลก ทานชี้แจงไวหมดชั้นหมดภูมิทีเดียว
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ผูมีอุปนิสัยมีความสนใจตอโลกนอก ตอความสุขที่ยิ่งไปกวาความเปนอยูเวลานี้มี
อยู เมือ่ ไดยนิ เสียงอรรถเสียงธรรมและอานตามตํารับตําราเกีย่ วกับโลกนอก คือเรือ่ งอรรถ
เรือ่ งธรรม เรื่องความปลดเปลื้องความทุกขความทรมาน ที่ถูกบังคับขับไสอยูภายในใจโดย
ลําดับ จิตใจก็มคี วามรืน่ เริงบันเทิง มีความพออกพอใจสนใจอยากฟง สนใจอยากประพฤติ
ปฏิบัติ จนปรากฏผลขึน้ มาโดยลําดับลําดา นัน่ แหละเริม่ เห็นกระแสแหงโลกนอกพาดพิง
เขามาแลว จิตใจก็มีความดิ้นรนที่จะพยายามแหวกวายออกใหพนจากความกดขี่บังคับซึ่งมี
อยูภ ายในใจ อันเปรียบเหมือนนักโทษในเรือนจํา
ยิ่งไดปฏิบัติทางดานจิตใจมีความสงบขึ้นเพียงไร ความตะเกียกตะกาย ความ
อุตสาหพยายามก็ยิ่งมากขึ้น ๆ สติปญญาก็คอยปรากฏขึ้นมา เห็นโทษแหงการกดขี่บังคับ
ของกิเลสภายในใจ เห็นคุณคาแหงธรรมอันเปนเครื่องปลดเปลื้องไดมากนอยเพียงไร ก็
เปนความสบายภายในใจ เบาอกเบาใจ ซึ่งเปนเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลําดับ ความ
อุตสาหพยายามความอดทนเกิดขึ้นตาม ๆ กัน สติปญญาที่เคยนอนจมปลักอยูอยางแต
กอน ก็คอยฟนตัวตื่นขึ้นมา และคนคิดพิจารณา
แมสง่ิ เหลานีจ้ ะเคยเปนขาศึกมานมนาน และกระทบกระเทือนกันอยูทั้งวันทั้งคืน
แตไมเคยสนใจ ก็เกิดความสนใจขึ้นมา อะไรมากระทบกระเทือนทางตา หู จมูก ลิน้ กาย
ใจ ซึ่งแตกอนก็เหมือนคนตาย ถือเปนธรรมดา ๆ ไมสะดุงสะเทือนสติปญญาพอใหไดคิด
คน หาเหตุผลตนปลายบางเลย แตเมือ่ ใจเริม่ เขากระแสแหงธรรมทีไ่ ดรบั การอบรม จน
เปนพื้นเพแหงสติปญญาไปโดยลําดับ ยอมจะเห็นทั้งโทษทั้งคุณประจักษใจ เพราะเปนของ
มีอยูดวยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจดวงนี้ จิตใจก็มคี วามคลองแคลวในการคิด การ
พิจารณา ใจจะเกิดความอาจหาญ ขุดคนเห็นทั้งโทษ พยายามแก เห็นทัง้ คุณ พยายาม
แหวกวาย พยายามสงเสริมไปโดยลําดับ
นี่เรียกวาจิตคอยปลดเปลื้องจากสิ่งกดขี่บังคับ คือเรือนจําภายในออกไดโดยลําดับ
ทั้งมองเห็นโลกนอกอีกดวยวาโลกนอกเปนโลกอยางไร เหมือนเรือนจําทีม่ อี ยูเ วลานีไ้ หม ?
ตาก็พอมองเห็นโลกนอกบางวาทานซึ่งอยูโลกนอกทานเปนอยูอยางไร ไปมาหากันอยางไร
เราเปนอยูอ ยางไรภายในเรือนจํา ความเปนอยูภ ายใตกเิ ลสครอบงํานีเ้ ปนอยางไร ความที่
เบาบางจากกิเลสลงเปนลําดับ ๆ จิตใจมีความรูส กึ อยางไรบาง ซึ่งพอเทียบกันได
ทีนี้พอมีโลกนอก โลกใน เขาเทียบกันแลว คือความสุขความสบายทีเ่ กิดขึน้ จากการ
แกกิเลสออกไดมากนอยก็ปรากฏ ความทุกขที่กิเลสยังมีคางอยูพาใหแสดงผลก็ทราบชัด
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และเห็นโทษดวยปญญาเปนขั้น ๆ และพยายามแกไขอยูตลอดเวลา ไมลดละความ
พากเพียร
นี่แหละตอนที่สติปญญา ศรัทธา ความเพียร เริม่ หมุนตัวออกแนวรบ ก็ตอนที่เห็น
ทั้งโลกนอก คือความปลดเปลื้องกิเลสออกจากใจไดมากนอย และเห็นทั้งโลกในที่กิเลสกด
ขีบ่ งั คับมาเรือ่ ย ๆ แตกอนไมทราบจะเอาอะไรมาเทียบ เพราะไมรไู มเห็น เกิดขึ้นมาก็จม
อยูในความทุกขทรมานอยางนี้ ขึน้ ชือ่ วาความสุขนัน้ ไมปรากฏจากโลกนอกเลย คือ ไม
ปรากฏจากอรรถจากธรรม
การปรากฏก็ปรากฏแตความสุขแบบทีค่ วามทุกขอยูห ลังฉาก ซึ่งคอยจะมาเหยียบ
ย่าํ ทําลาย เพือ่ ลบลางความสุขนัน้ ใหหายไปโดยไมมเี วลานาฬิกาเตือนบอกเลย ทีนี้ไดรูได
เห็นบาง ความสุขภายนอก คือจากโลกนอกของผูที่ธรรมครองใจนั้น ก็เห็นความสุขภายใน
เรือนจํา คือความสุขที่อยูใตอํานาจของกิเลสก็เห็น ความทุกขที่อยูใตอํานาจของกิเลสก็เห็น
คือรูไดดวยสติปญญาของตัวเองประจักษใจ
ความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอก ไดแกกระแสแหงธรรมที่ซาบซึ้งเขาไปในจิตใจ ก็
เห็นพอเปนเครื่องเทียบเคียงกันไปโดยลําดับ ๆ เห็นโลกภายนอก โลกภายใน ทั้งคุณและ
โทษนํามาประกอบเทียบเคียงกัน ก็ยง่ิ ทําใหเกิดความเขาใจ และความพากเพียรความอด
ทนมากขึ้น กระทั่งอะไรผานเขามาขึ้นชื่อวาเรื่องของกิเลส ซึ่งเคยกดขี่บังคับจิตใจแลว ตอง
ตอสูกันทันที และแกไขปลดเปลื้อง หรือรื้อถอนกันโดยลําดับ ๆ ดวยอํานาจแหงสติปญญา
มีความเพียรเปนเครือ่ งหนุนหลัง
จิตใจจะหมุนไปเอง เมือ่ ความเห็นโทษมีมาก ความเห็นคุณก็มมี าก เมือ่ ความอยาก
รูอ ยากเห็นธรรมมีมาก และความอยากหลุดพนมีมากเพียงไร ความพากเพียรก็ตองมาก
ขึ้นไปตาม ๆ กัน แมความอดความทนก็ตาม ๆ กันมา เพราะมีอยูในใจดวงเดียวกัน เห็น
โทษก็เห็นที่ใจทั้งดวงนั้นแล ใจทั้งดวงเปนผูเห็นโทษ แมเห็นคุณก็ใจทัง้ ดวงนัน้ เปนผูเ ห็น
การทีพ่ ยายามแหวกวายดวยวิธตี า ง ๆ ตามความสามารถของตน ก็เปนเรื่องของใจ
ทั้งดวงจะเปนผูทําความพยายามปลดเปลื้องตนเอง เพราะฉะนัน้ สิง่ เหลานีม้ คี วามเพียร
เปนตน ที่เปนเครื่องมือของจิต เปนเครือ่ งสนับสนุนจิต จึงมาพรอม ๆ กัน เชน ศรัทธา
ความเชื่อตอมรรคตอผล ความเชื่อตอแดนพนทุกข วิริยะ ความพากเพียรทีจ่ ะทําตัวให
หลุดพนไปโดยลําดับ ขันติ ความอดความทน เพื่อบึกบึนใหผานพนไปได ก็มาพรอม ๆ
กัน สติปญ
 ญา ทีจ่ ะใครครวญไปตามแนวทาง อันใดถูกอันใดผิดก็มาตาม ๆ กัน
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ถาจะพูดตามหลักธรรมที่ทานกลาวไว ก็เรียกวา “มรรคสมังคี” คอยรวมตัวกันเขา
มาอยูใ นใจดวงเดียวนี้ อะไรก็รวมเขามา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมา
กัมมันโต ตลอดถึงสัมมาสมาธิ ก็รวมเขามาอยูในจิตดวงเดียวนี้ทั้งมวล ไมไปที่อื่น
สัมมากัมมันตะ ก็มีแตเดินจงกรม นั่งสมาธิ ซึ่งเปนงานชอบ สัมมากัมมันตะ คือ
งานชอบ เพราะเขาถึงงานอันละเอียดที่ใจรวมเขามา จิตเปน มรรคสมังคี คือมรรครวมตัว
เขามาสูใ จดวงเดียว สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ไดแกเรื่องของปญญา คนควาอยูตลอด
เวลา เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ เรือ่ งตาง ๆ ที่ปรากฏหรือสัมผัส เกิดขึ้นแลวดับไปทั้งดีทั้ง
ชั่วทั้งอดีตและอนาคต ทีข่ น้ึ มาปรากฏภายในใจ สติปญญาเปนผูฟาดฟนหั่นแหลกไปโดย
ลําดับ ไมรอใหเสียเวล่าํ เวลา สัมมากัมมันตะ การงานชอบทีเ่ กีย่ วกับกาย ก็คือการนั่ง
ภาวนาหรือเดินจงกรม อันเปนความเพียรละกิเลสในทาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทางใจก็คือวิริยะ
ความพากเพียรทางใจ
สัมมาวาจา พูดกันแตเรื่องอรรถเรื่องธรรม การสนทนากันก็มแี ตเรือ่ ง “สัลเลข
ธรรม” ธรรมเปนเครือ่ งขัดเกลา หรือชําระลางกิเลสอาสวะออกจากจิตใจ วาเราจะทําดวย
วิธีใดกิเลสจึงจะหมดไปโดยสิ้นเชิง นีค่ อื สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ อารมณอันใดที่เปนขาศึก
ตอจิต เมือ่ นําเขามาเปนอารมณของใจเรียกวา “เลี้ยงชีพผิด” เพราะเปนขาศึกตอจิต จิต
ตองมีความมัวหมองไมใชของดี ตองเปนทุกขขึ้นมาภายในใจมากนอยตามสวนแหงจิตที่มี
ความหยาบละเอียดขึน้ ไปโดยลําดับ นี่ก็ชื่อวา“เปนยาพิษ” เลี้ยงชีพไมชอบ ตองแกไขทัน
ที ๆ
อารมณของจิตที่เปนธรรม อันเปนไปเพือ่ ความรืน่ เริง เปนไปเพือ่ ความสุขความ
สบายนัน่ แล คืออารมณที่เหมาะสมกับจิต และเปนอาหารทีเ่ หมาะกับใจ ทําใหใจเกิดความ
สงบสุข การเลี้ยงชีพชอบจึงเลี้ยงอยางนี้ โดยทางธรรมขั้นปฏิบัติตอจิตเปนขั้น ๆ ขึ้นไป
สวนการเลีย้ งชีพชอบทางรางกายดวยอาหารหรือบิณฑบาตนัน้ เปนสาธารณะสําหรับชาว
พุทธทั่ว ๆ ไปจะพึงปฏิบัติใหเหมาะสมกับหนาที่ของตน ๆ
สัมมาวายามะ เพียรชอบ เพียรอะไร ? นีเ่ ราก็ทราบ ทานบอกเพียรใน ๔ สถาน คือ
พยายามระวังไมใหบาปเกิดขึน้ ในตนหนึง่ พยายามละบาปที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไป การ
ระวังบาปตองระวังดวยความมีสติ พยายามสํารวมระวังอยาใหบาปเกิดขึน้ ดวยสติ คือระวัง
จิตที่จะคิด เทีย่ วกวานเอาความทุกขความทรมานเขามาสูจ ติ ใจนัน่ เอง เพราะความคิด
ความปรุงในทางไมดีนั้นเปนเรื่องของ “สมุทัย” จึงพยายามระวังรักษาดวยดี อยาประมาท
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หนึง่ พยายามเจริญสิง่ ทีเ่ ปนกุศล เปนความเฉลียวฉลาด ใหมีมากขึ้นโดยลําดับ ๆ หนึง่
และเพียรระวังรักษากุศลทีเ่ กิดขึน้ แลวใหเจริญยิง่ ขึน้ อยาใหเสื่อมไปหนึ่ง
“สัมมัปปธาน สี”่ ทีท่ า นวาก็อยูท ต่ี วั เรานีแ้ ล “สัมมาสติ” ก็ดูอยูในใจของเรานี่
การเคลื่อนไหวไปมา ความระลึก ความรูต วั นี้ รูอ ยูต ลอดเวลา อะไรมาสัมผัสทางตาทางหู
ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ไมเขาไปสูใจจะไปที่ไหน ใจเปนสถานทีใ่ หญโตคอยรับทราบเรือ่ ง
ราวตาง ๆ ทั้งดีทั้งชั่วอยูตลอดเวลา ปญญาเปนผูว นิ จิ ฉัยใครครวญ สติเปนผูค อยดูตรวจ
ตราพาชีอยูเ สมอ ในเมื่ออะไรเขามาเกี่ยวของกับใจ เปนดีหรือเปนชัว่ อารมณชนิดใด สติ
ปญญาใครครวญเลือกเฟนในอารมณตา ง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับใจ อันใดที่เห็นวาไมชอบ
ธรรม จิตจะสลัดปดทิ้งทันที ๆ คือปญญานั่นแหละเปนผูทําการสลัดปดทิ้ง แนะ
“สัมมาสมาธิ” การงานเพื่อสงบกิเลสโดยสมาธิก็มั่นคงอยูตลอดเวลา จนปรากฏ
ผลเปนความสงบเย็นแกใจทีพ่ กั งานอยางแทจริง ไมมีความฟุงซานเขามากวนใจในขณะนั้น
ประการหนึง่
ในขณะที่จะเขาสมาธิเปนการพักผอนจิต เพื่อเปนกําลังของปญญาในการคนควาตอ
ไปก็พักเสีย พักในสมาธิ คือเขาสูความสงบ ไดแกหยุดการปรุงการแตงการคิดคนควาทาง
ดานปญญาโดยประการทั้งปวง ใหจติ สงบตัวเขามาอยูอ ยางสบาย ไมตองคิดตองปรุงอะไร
ซึ่งเปนเรื่องของงาน พักจิตใหสบายโดยความมีอารมณเดียว หากวาจิตมีความเพลิดเพลิน
ตอการพิจารณาไปมากจะยับยั้งไวไมได เราก็เอา “พุทโธ” เปนเครื่องฉุดลากเขามา ใหจติ
อยูกับ “พุทโธ ๆๆ”
คําบริกรรมกับ “พุทโธ” นี้ แมจะเปนความคิดปรุงก็ตาม แตเปนความคิดปรุงอยู
ในธรรมจุดเดียว ความปรุงอยูใ นธรรมจุดเดียวนัน้ เปนเหตุใหจติ มีความสงบตัวได เชน คํา
วา “พุทโธ ๆๆ” หากจิตจะแย็บออกไปทํางานเพราะความเพลิดเพลินในงาน งานยังไม
เสร็จ เราก็กาํ หนดคําบริกรรมนัน้ ใหถย่ี บิ เขาไป ไมยอมใหจิตนี้ออกไปทํางาน คือจิตขั้นที่
เพลินกับงานนัน้ มีอยู ถาพูดแบบโลกก็วา “เผลอไมได” แตจะวาจิตเผลอก็พูดยาก การ
พูดที่พอใกลเคียงก็ควรวา “รามือไมได” พูดงาย ๆ วายังงั้น เรารามือไมได จิตจะตอง
โดดออกไปหางาน ตอนนีต้ อ งหนักแนนในการบริกรรม บังคับจิตใหอยูกับอารมณอันเดียว
คือ พุทโธ เปนเครือ่ งยับยัง้ จิต กําหนด พุทโธ ๆๆๆ ใหถี่ยิบอยูนั้น แลว พุทโธ กับจิตก็
เปนอันเดียวกัน ใจก็แนว สงบลง สงบลงไป ก็สบาย ปลอยวางงานอะไรทั้งหมด ใจก็เยือก
เย็นขึ้นมา นี่คือสมาธิที่ชอบ
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๖

๗

ในขณะที่จะพักตองพักอยางนี้ ทานเรียกวา “สัมมาสมาธิ” เปนสมาธิชอบ พอสม
ควรเห็นวาใจไดกาํ ลังแลว เพียงปลอยเทานั้นแหละจิตจะดีดตัวออกทํางานทันทีเลย ดีด
ออกจากความเปนหนึ่ง ความเปนอารมณอนั เดียวนัน้ แลวก็เปนสองกับงานละทีนี้ ใจ
ทํางานตอไปอีก ไมหวงกับเรื่องของสมาธิในขณะที่ทํางาน ในขณะที่ทําสมาธิเพื่อความสงบ
ก็ไมตองหวงกับงานเลยเชนเดียวกัน
ขณะที่พักตองพัก เชนในขณะทีร่ บั ประทานตองรับประทาน ไมตองทํางานอะไรทั้ง
นัน้ นอกจากทํางานในการรับประทาน จะพักนอนหลับก็นอนหลับใหสบาย ๆ ในขณะที่
นอนไมตองไปยุงกับงานอะไรทั้งสิ้น แตเวลาที่เริ่มทํางานแลวไมตองไปยุงในเรื่องการกิน
การนอน ตัง้ หนาทํางานจริง ๆ นีไ่ ดชอ่ื วาทํางานเปนชิน้ เปนอัน ทํางานเปนวรรคเปนตอน
ทํางานถูกตองโดยกาลโดยเวลาเหมาะสมกับเหตุการณ
เรียกวา
สัมมากัมมันตะ
“สัมมากัมมันตะ” คือการงานชอบ ไมกาวกายกัน เปนงานทีเ่ หมาะสม
เรื่องสมาธิปลอยไมได การปฏิบัติเพื่อความรื่นเริงของใจ การเห็นวา “สมาธิ” อยู
เฉย ๆ ไมเกิดประโยชนนั้นไมถูก ถาผูติดสมาธิไมอยากออกทํางานเลยอยางนั้น เห็นวาไม
ถูกตองควรตําหนิ เพื่อใหผูนั้นไดถอนตัวออกมาทํางาน แตถา จิตมีความเพลิดเพลินในงาน
แลว เรือ่ งของสมาธิกม็ คี วามจําเปนในดานหนึง่ ในเวลาหนึง่ จนได คนเราทํางานไมพักผอน
นอนหลับบางเลยนี้ทํางานตอไปไมได แมจะรับประทานอาหาร สมบัตเิ สียไปดวยการรับ
ประทานก็ใหมนั เสียไป ผลที่ไดคือธาตุขันธมีกําลังจากการรับประทาน ประกอบการงาน
ตามหนาที่ตอไปไดอีก เงินจะเสียไป ขาวของอะไรทีน่ าํ มารับประทานจะเสียไป ก็เสียไป
เพื่อเกิดประโยชน เพือ่ เปนพลังในรางกายเราจะเปนอะไรไป ใหมนั เสียไปเสียอยางนี้ ไม
เสียผลเสียประโยชนอะไร ถาไมรบั ประทานจะเอากําลังมาจากไหน ตองรับประทาน เสียไป
ก็เสียไปเพื่อกําลัง เพื่อใหเกิดกําลังขึ้นมา
นี่การพักในสมาธิ ในขณะที่พักใหมีความสงบ ความสงบนั้นแลเปนพลังของจิต ที่
จะหนุนทางดานปญญาไดอยางคลองแคลว เราตองพักใหมีความสงบ ถาไมสงบเลยมีแต
ปญญาเดินทาเดียว ก็เหมือนกับมีดไมไดลับหิน ฟนตุบ ๆ ตั๊บ ๆ ไมทราบวาเอาสันลงเอา
คมลง มีแตความอยากรูอยากเห็น อยากเขาใจ อยากถอนกิเลสโดยถายเดียว โดยที่ปญญา
ไมไดลับจากการพักสงบ อันเปนสิง่ ทีห่ นุนหลังใหเปนความสงบเย็นใจ ใหเปนกําลังของใจ
แลวมันก็เหมือนกับมีดที่ไมไดลับหินนะซี ฟนอะไรก็ไมคอยขาดงาย ๆ เสียกําลังวังชาไป
เปลา ๆ
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เพราะฉะนัน้ เพือ่ ความเหมาะสม ในขณะที่พักสงบจิตในเรือนสมาธิตองใหพัก การ
พักผอนจึงเหมือนเอาหินลับปญญานั่นเอง การพักธาตุขันธ คือสกลกายก็มีกําลัง การพัก
จิต จิตก็มีกําลังดวย
พอมีกําลังแลว จิตออกคราวนี้ก็เหมือน “มีดไดลบั หินแลว” อารมณอนั เกานัน้ แล
ปญญาอันเกานัน้ แล ผูพ จิ ารณาคนเกานัน้ แล แตพอกําหนดพิจารณาลงไป มันขาดทะลุไป
เลย คราวนีเ้ หมือนกับคนทีพ่ กั ผอนนอนหลับ รับอาหารใหสบาย ลับมีดพราใหเรียบรอย
แลว ไปฟนไมทอนนั้นแล คน ๆ นัน้ มีดก็เลมนั้น แตมันขาดไดอยางงายดาย เพราะมีดก็
คม คนก็มีกําลัง
นีอ่ ารมณกอ็ ารมณอนั นัน้ แล ปญญาก็ปญญาอันนั้นแล ผูป ฏิบตั คิ นนัน้ แล แตได
“ลับหิน” แลว กําลังของจิตก็มีแลวเปนเครื่องหนุนปญญา จึงแทงทะลุไปไดอยางรวดเร็ว
ผิดกับตอนไมไดพักในสมาธิเปนไหน ๆ
เพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิกับเรื่องของปญญา จึงเปนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน เปนแต
เพียงทํางานในวาระตาง ๆ กันเทานัน้ วาระทีจ่ ะทําสมาธิกท็ าํ เสีย วาระนีจ้ ะพิจารณาทาง
ดานปญญาใหเต็มอรรถเต็มธรรม เต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลัง พิจารณาลงไปใหเต็ม
เหตุเต็มผล เวลาจะพักก็พักใหเต็มที่เต็มฐานเหมือนกัน ใหเปนคนละเวลาไมใหกา วกายกัน
แบบทั้งจะพิจารณาทางดานปญญา ทั้งเปนหวงสมาธิ เวลาเขาสมาธิแลวก็เปนอารมณกบั
เรื่องปญญา อยางนี้ไมถูก จะปลอยทางไหน จะทํางานอะไรใหทาํ งานนัน้ จริง ๆ ใหเปนชิน้
เปนอัน นี่ถูกตองเหมาะสม สัมมาสมาธิ ก็เปนอยางนีจ้ ริง ๆ
เรื่องของกิเลสเปนเรื่องกดถวงจิตใจ จิตเรานีเ่ หมือนเปนนักโทษ ถูกกิเลสอาสวะทั้ง
หลายครอบงําอยูต ลอดเวลา และบังคับทรมานจิตใจมาตลอดนับแตเกิดมา
เมื่อปญญาไดถอดถอนกิเลสออกโดยลําดับ ๆ แลว ใจก็มีความสวางไสวขึ้นมา
ความเบาบางของจิตก็เปนคุณอันหนึง่ ที่เกิดขึ้นจากการที่ถอดถอนสิ่งที่เปนภัย สิ่งที่สกปรก
ออกได เราก็เห็นคุณคาอันนี้ แลวพิจารณาไปเรือ่ ย ๆ
รวมแลว กิเลสอยูที่ไหน ภพชาติอยูที่ไหน ก็มีอยูที่ใจดวงเดียวนี้แหละ นอกนั้นเปน
กิ่งกานสาขา เชน ออกไปทางตา ทางจมูก ทางหู ทางลิ้น ทางกาย แตตนของมันจริง ๆ อยู
ที่ใจ เวลาพิจารณาสิง่ เหลานัน้ รวมเขามา รวมเขามาแลว จะเขามาสูจ ติ ดวงเดียวนี้ “วัฏวน”
ไมไดแกอะไร ไดแกจติ ดวงเดียวนีเ้ ปนผูห มุนผูเ วียน เปนผูพ าใหเกิดใหตายอยูเ ทานี้ เพราะ
อะไร ? เพราะเชื้อของมันมีอยูภายในใจ
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เมือ่ ใชสติปญ
 ญาพิจารณาคนควาเห็นชัดและตัดเขามา ๆ เปนลําดับ ๆ จนเขาถึงจิต
ซึง่ เปนตัวการ มี “อวิชชา” ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากที่เปนเชื้อ “วัฏฏะ” อยูภ ายในใจ แยกลง
ไปพิจารณาลงไป ๆ ไมใหมีอะไรเหลืออยู วานีค้ อื นัน้ นัน้ คือนัน้ กําหนดพิจารณาลงไปที่
จิตเชนเดียวกับสภาวธรรมทัว่ ๆ ไป
แมใจจะมีความสวางไสวขนาดไหนก็ตาม ก็พึงทราบวานี้เปนเรือนใจที่พอพักอาศัย
ไปชัว่ กาลชัว่ เวลาเทานัน้ หากยังไมสามารถพิจารณาใหแตกกระจายลงไปได แตเราอยาลืม
วา จิตที่มีความเดนดวงนี้แลคืออวิชชาแท ใหพจิ ารณาเอาอันนัน้ แหละเปนเปาหมายแหง
การพิจารณา
เอา ! อันนี้จะสลายลงไปจนหมดความรูไมมีอะไรเหลือ กระทั่ง “ผูร ”ู จะฉิบหาย
จมไปดวยกันก็ใหรูเสียที เราพิจารณาเพือ่ หาความจริง เพือ่ รูค วามจริง ตองใหลงถึงเหตุถึง
ผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยาง อะไรจะฉิบหายลงไปก็ใหฉิบหาย แมที่สุด “ผูร ”ู ที่กําลัง
พิจารณาอยูน จ้ี ะฉิบหายไปตามเขา ก็ใหรูดวยสติปญญา ไมตองเหลือไววาอะไรเปนเกาะ
เปนดอนหลอกเรา อะไรเปนเรา อะไรเปนของเรา ไมมเี หลือไวเลย พิจารณาลงไปใหถึง
ความจริงไปดวยกันหมด
สิ่งที่เหลือหลังจากกิเลส “อวิชชา” ทีถ่ กู ทําลายลงโดยสิน้ เชิงแลวนัน้ แล คือสิ่งที่
หมดวิสัยของสมมุติที่จะเอื้อมเขาถึงและไปทําลายได นัน้ แลทานเรียกวา “จิตบริสทุ ธิ”์
หรือ “ความบริสทุ ธิ”์ ธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์นี้ไมมีอะไรทําลายได
กิเลสเปนสิ่งสมมุติที่เกิดขึ้นไดดับได เพราะฉะนั้นจึงชําระได มีมากขึ้นได ทําใหลด
ลงได ทําใหหมดสิ้นไปก็ได เพราะเปนเรื่องของสมมุติ
แตจติ ลวน ๆ ซึง่ เปนธรรมชาติทเ่ี รียกวา “จิตตวิมุตติ” แลว ยอมพนวิสัยแหงกิเลส
ทั้งมวลอันเปนสมมุติจะเอื้อมเขาถึงและทําลายได ถายังไมบริสุทธิ์มันก็เปนสมมุติเชนเดียว
กับสิง่ ทัง้ หลาย เพราะสิ่งสมมุตินั้นแทรกตัวอยูในจิต เมื่อแกนี้ออกจนหมดแลว ธรรมชาติที่
เปนวิมตุ ตินแ่ี ล เปนธรรมชาติทก่ี เิ ลสใด ๆ จะทําอะไรตอไปไมไดอีก เพราะพนวิสยั แลว
แลวอะไรฉิบหาย ?
ทุกขก็ดับไปเพราะสมุทัยดับ นิโรธความดับทุกขก็ดับไป มรรคเครือ่ งประหารสมุทยั
ก็ดับไป สัจธรรมทั้งสี่ดับไปดวยกันทั้งนั้น คือ ทุกขก็ดับ สมุทัยก็ดับ มรรคก็ดับ นิโรธก็ดับ
แนะ ! ฟงซิ
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อะไรที่รูวา “สิ่งนั้น ๆ ดับไป” นัน่ แลคือผูไ มใชสจั ธรรม ผูน ผ้ี เู หนือสัจธรรม การ
พิจารณาสัจธรรม คือการพิจารณาเพือ่ ผูน เ้ี ทานัน้ เมื่อถึงตัวจริงนี้แลว สัจธรรมทั้งสี่ก็หมด
หนาที่ไปเอง โดยไมตองไปชําระ ไมตองไปแกไข ไมตองไปปลดเปลื้อง เชน ปญญาเรา
ทํางานเต็มทีแ่ ลวปญญาเราปลอยได ไมตองมีกําหนดกฎเกณฑ สติก็ดี ปญญาก็ดี ที่เปน
เครือ่ งรบ พอสงครามเลิก ขาศึกหมดไปแลว ธรรมเหลานี้ก็หมดปญหาไปเอง นัน่
อะไรเหลืออยู ? ก็คอื ความบริสทุ ธิน์ น้ั แหละ พระพุทธเจาที่ทรงประกาศธรรมสอน
โลก ก็เอาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้แลไปสอน ศาสนธรรมออกจากธรรมชาติอันนี้ และ
อุบายแหงการสอน ตองสอนทั้งเรื่องของทุกข เรื่องของสมุทัย ของนิโรธ ของมรรค เพราะ
อาการเหลานัน้ เปนอาการเกีย่ วของกับจิตดวงนี้ ใหรูวิธีแกไข รูว ธิ ดี บั รูวิธีบําเพ็ญทุกสิ่งทุก
อยาง จนถึงจุดหมายปลายทาง อันไมตองพูดอะไรตอไปอีกแลว ไดแกความบริสุทธิ์ จิต
ออกสูโลกนอกแลวทีนี้ ออกจากเรือนจําแลวไปสูโ ลกนอกคือความอิสรเสรี ที่ไมตองถูกคุม
ขังอีกแลว
แตโลกนี้ไมมีใครอยากไปกันเพราะไมเคยเห็น โลกนีเ้ ปนโลกสําคัญ “โลกุตระ”
เปนแดนสูงกวาโลกทั่วไป แตเราเพียงวา “โลกนอก” นอกจากสมมุติทั้งหมด เรียก
“โลก” ไปยังงั้นแหละ เพราะโลกมีสมมุติก็วากันไปอยางนั้น ใหพิจารณาออกจากที่คุมขังนี้
ซิ เกิดก็เกิดในที่คุมขัง อยูก็อยูในที่คุมขัง ตายก็ตายในที่คุมขัง ไมไดตายนอกเรือนจําสักที
เอาใหใจไดออกนอกเรือนจําสักทีเถิด จะไดแสนสบาย ๆ ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้ง
หลายทาน ทานก็เกิดในเรือนจําเหมือนกัน แตทานออกไปตายนอกเรือนจํา ออกไปตาย
นอกโลก ไมไดตายอยูในโลกอันคับแคบนี้
ขอยุติการแสดง
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

วัฏจักร
ปญหาของโลกในปจจุบันนี้ที่มีมากก็คือปญหาที่ “ตายแลวเกิด” ดูจะมีนอย “ตาย
แลวสูญ” รูสึกวาจะมีมากขึ้นทุกที ซึ่งเปนปญหาใหญตอจิตใจของนักเกิดนั่นแหละ
การเขาใจวาตายแลวสูญนัน้ ก็คอื เรือ่ งของกิเลสพาใหเขาใจ ไมใชความจริงพาใหเขา
ใจ ผูเชื่อความสําคัญของกิเลสจึงทําผิดเรื่อย ๆ แลวก็ “เกิด” ไมหยุด ทุกขไมถอย ไมมี
เวลาลดนอย เพราะความคิดเชนนั้นเปนการสงเสริมกิเลสและกองทุกขทั้งสิ้น
คนทีเ่ ขาใจวาตายแลวสูญนัน้
ยอมไมคดิ เตรียมเนือ้ เตรียมตัวเพือ่ อนาคต
เพราะหมดหวังแลว ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่เปนไป ทีไ่ ดประสบพบเห็นตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่เราไมหวังก็
ตามมีอยู และสิ่งสําคัญที่มีอยูขณะนี้คือมีอยูทุกขณะก็คือใจ ปญหานี้จึงเปนปญหา
“เพชฌฆาต” เกิดขึ้นมาเพื่อทําลายตัวเองโดยแท การทําลายตัวเองไปในตัวไมมีชิ้นดีแฝง
อยูบ า งเลยนัน้ จัดวาเปนคนหมดหวัง ราวกับโลกทีห่ มดหวัง ไมมีใครชวยไดนั้นเอง
ผูท ม่ี คี วามเขาใจวาตายแลวเกิด ยอมมีการระมัดระวังตัวและกลัวบาป โดยคิด
วาถาเกิดแลวจะเปนอยางไร หากวาเราทําไมดเี สียอยางนี้ เวลาไปโดนความทุกขเขาในเวลา
ไปเกิดใหม ก็จะไดรับสิ่งที่ไมพึงใจทั้งหลายเปนเครื่องตอบแทน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมปรารถนา
อยางยิ่ง แลวก็ไมกลากระทํา เพราะอยางไรเสียจิตก็ตองไปเกิดอีกดวยผลแหงกรรมนั้น ๆ
ผูนี้จึงมักมีความระมัดระวังและขยะแขยงตอสิ่งที่ไมดีไมพึงปรารถนา และก็ไมกลาทําลงไป
แตพวกทีเ่ ชือ่ วาตายแลวสูญนัน้ รูส กึ จะเห็นวาสูญไปโดยประการทัง้ ปวง ในเรือ่ ง
บาปเรื่องบุญคุณโทษอะไรทั้งหมด พอยังมีลมหายใจอยูเทานั้น เมือ่ สิน้ ลมหายใจแลวก็
หมดหวัง ไมมีความดี ความสุขสนองตอบ นอกจากความทุกขความไมดีที่ตนเขาใจวาไมมี
เทานัน้ จะใหผลแกผนู น้ั การทําบุญทําบาปจึงไมมีความหมายอะไรทั้งสิ้นกับเขา นอกจาก
เปนความตองการในปจจุบนั จะทําอะไรก็ทําตามใจชอบ ผิดหรือถูกไมคํานึง ผูมีความคิด
เชนนี้ไดชื่อวาทําลายตนเองไปในตัวทุกระยะที่คิดและทําลงไป
ในหลักธรรมของพระพุทธเจาก็มีไว คือเจาทิฐิตาง ๆ ซึง่ มาสนทนาธรรมกับพระ
พุทธเจา สัตวตายแลวสูญบาง ตายแลวเกิดบาง ทุกสิ่งทุกอยางเที่ยงบาง สัตวที่เคยเกิดเปน
ชนิดใดก็ตองเกิดเปนชนิดนั้นบาง เชนใครเคยเกิดเปนคนก็ตอ งเปนคนเรือ่ ยไป เที่ยงตอ
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กําเนิดของตนที่เคยเกิดเปนอะไร กลายเปนความเที่ยงไปหมด นี่ก็เปนเรื่องของความ
สําคัญ ไมใชความจริงซึ่งมีอยูในสันดานของสัตวเต็มโลก
เรื่องของกิเลสเปนสิ่งที่นากลัวมาก เมื่อพิจารณาและเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู
ภายในใจของเรา ดวยหลักธรรมเปนเครือ่ งพิสจู นโดยลําดับแลว เราจะยิง่ เห็นกิเลสเปนสิง่
ทีน่ า กลัวมาก เพราะแทบทุกสิ่งซึ่งเปนเครื่องหลอกลวงจากกิเลส อันทําใหสตั วเปนภัยเสมอ
ไป แทบจะพูดไดวาทุกระยะที่เปนความกระซิบกระซาบ เปนความบังคับบัญชา อํานาจมาก
อํานาจนอย มักมีอยูกับกิเลสทั้งสิ้น จิตใจเราก็คลอยตามมัน คลอยตามมันจนลืมตัว วาคิด
เชนนั้นเปนสิ่งถูกตองไปหมด แมที่ไมนาเชื่อก็เชื่อไปเลย ทีเ่ รียกวา “ลืมตัวอยางมืดมิด”
ไมทราบไดวาสิ่งที่คิดนั้นเปนทางถูกหรือทางผิด เพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่พาใหงมงายนี้มา
นานแลว
กิเลสเปนธรรมชาติทไ่ี มมคี า สําหรับผูท ม่ี คี า และความเปนผูม คี ณ
ุ คาคือตัวเรา จึง
ตองระวังเสมอ
การที่จะพิสูจนเรื่องเกิดเรื่องตายนี้ เราจะพิสจู นอยางไร ? ไปเรียนที่ไหนไมสิ้นไม
สุด และก็ไมสามารถทีจ่ ะระงับดับความสําคัญอันดนเดาเหลานัน้ ได นอกจากการปฏิบัติตอ
จิตใจโดยเฉพาะ คือ “จิตตภาวนา” งานนี้เปนทางตรงแนวตอความจริงที่จิตจะพึงทราบ
จิตจะตองทราบดวยวิธีนี้แนนอน เพราะปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ทรงทราบ
จากวิธนี เ้ี ปนหลักใหญ
การคิดตรองตองมี “จิตตภาวนา” เปนหลักยืนตัว จึงจะสามารถเขาถึงความ
จริง อยางอื่นไมมีทางทราบได จะเรียนมากเรียนนอยก็ตาม แตไมไดประมาทเพราะการ
เรียนไมใชการชําระกิเลส เปนการจดจําเอาตามการเรียนมาเฉย ๆ แตกิเลสก็เปนกิเลสอยู
โดยดี ถาเราไมแกกเิ ลส กิเลสก็มอี ยูเ ต็มหัวใจตามเดิม ราวกับคนไมเรียนไมละกิเลสนัน่
แล เหมือนอยางเขาสราง “แปลนบานแปลนเมือง” จะทําแปลนไดกี่มากนอยมันก็เปน
แปลนอยูเปลาดี ๆ นัน่ แหละ ถาเราไมลงมือทํามันก็ไมเปนตัวบานตัวเรือนขึ้นมาได
การเรียนธรรม การจดจําชื่อเสียงของกิเลส จะเรียนกันไปขนาดไหนก็เรียนไปจํากัน
ไปแตชื่อ ความจริงมันก็เปน “กิเลส” ของมันอยูอยางนั้น ไมบกพรองลงบางเลยจนนิด
เดียวดวยการทองจํา จึงไมมีประโยชนอะไรที่จะจดจําเปลา ๆ ไมสามารถจะแกกิเลสตาง ๆ
ภายในจิตใจได นอกจากจะปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนมันไปโดยลําดับ ดังที่ปราชญทั้งหลายพา
ดําเนินมาจนถึง “ความบริสทุ ธิพ์ ทุ โธ” เต็มดวงใจเทานัน้
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๑๒

๑๓

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ทั้งสามนี้เปนธรรมสามัคคีกันขาดไปไมได ถาอยากเห็นกิเลส
หลุดลอยออกจากใจ ถาอยากเปนผูรับเหมากิเลสทั้งมวลกองเต็มหัวใจ ก็เพียงเรียนเอา จด
จําเอาแตชื่อของมันก็พอตัวแลว แทบเดินไมไหว เพราะหนักคัมภีรใ บลานทีเ่ รียนจดจํามา
เปลา ๆ โดยเขาใจวาตนเปนปราชญฉลาดพอตัว ทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจ
การปฏิบัติ เชน จิตตภาวนา คือการปฏิบัติตอจิตใจตัวเอง เปนการเรียนเรือ่ งจิตใจ
ของตนโดยตรง วิถีใจชอบคิดไปในทางใดบาง มีมากนอยหนักเบาไปในทางใด ? ทางดี
หรือชั่ว มีธรรมคือสติปญญาเปนตน เปนเครือ่ งพิสจู นอารมณอยูเ สมอ ธรรมทานสอนไว
อยางไร อะไรทีค่ วรเอาชนะ ทีค่ วรจะระวัง ที่ควรจะดับ ทีค่ วรจะสงเสริม ทานบอกไวหมด
เชน จิตมีความฟุงซานซึ่งเปนการกอกวนตัวเอง เวลาฟุงซานมากก็กอกวนมาก
ทําลายตนมาก ใหพยายามระงับดับความคิดเหลานัน้ ดวยอุบายตาง ๆ มีสติปญญาเปน
สําคัญ ตามแตจะเห็นควร เชน การกําหนดภาวนา มีธรรมบทใดเปนหลักยึดแทนอารมณที่
เคยทําใหฟงุ ซานนัน้ เสีย จิตก็ยอมมีทางสงบลงได พอจิตสงบลงไดก็ทราบวา จิตพักงานที่
แสนวุน วายลงไดเปนพัก ๆ เพียงเทานีก้ พ็ อทราบเบือ้ งตนแหงการภาวนาวา มีผลเปน
ความสงบสุขทางใจ ถาเปนโรคก็ถูกกับยา หรือระงับลงแลวดวยยา พอมีทางพยาบาลรักษา
ใหหายไดโดยลําดับ จนหายขาดไดดว ยยาขนานตาง ๆ จิตใจตองสงบเย็น เห็นผลโดย
ลําดับดวยธรรมแขนงตาง ๆ จนถึงขัน้ บริสทุ ธิไ์ ดดว ยธรรม
เมื่อจิตมีพลังทั้งหมดมั่นคงเขาไปเปนลําดับ ๆ ก็ยอมทราบชัด และทราบเรื่องของ
ธาตุของขันธไปโดยลําดับ โดยทางปญญาเปนอยางนั้น ๆ จนทราบวา ธาตุขนั ธเหลานีม้ นั
ไมใชอยางเดียวกัน แมจะอาศัยกันอยูร าวกับเปนอันหนึง่ อันเดียวกันก็ตาม เปรียบเทียบ
เหมือนกับเรามาอาศัยอยูใ นบาน บานนัน้ เปนบาน เราเปนเรา จะอยูใ นบานเราก็เปนเราคน
หนึง่ ตางคนตางอยู เปนแตอาศัยกันอยูชั่วกาล ฉะนัน้ บานจึงไมใชเรา เราจึงไมใชบา น บาน
เปนสมบัตขิ องเรา ธาตุขันธเปนสมบัติของเราคือใจ แตเรานีไ้ มใชบา นและเราไมใชธาตุ
ขันธ ธาตุขันธไมใชเรา แตเพียงอาศัยและเปนความรับผิดชอบกันอยู ฉะนัน้ เราจะเรียกวา
ธาตุขันธเปนของเราตามสมมุติก็ไมผิด แตอยางไร ๆ มันก็เปนคนละอยางอยูดี
การเรียนจิตตภาวนายอมทราบความจริงไปโดยลําดับ ๆ ดังที่อธิบายมา และการ
เรียนเชนนีเ้ ปนภาคปฏิบตั เิ พือ่ กําจัดกิเลสโดยตรง
ครั้งพุทธกาลทานเรียนเพื่อปฏิบัติกําจัดกิเลสตาง ๆ ออกจากใจจริง ๆ ไมไดเรียน
เพือ่ เอาชือ่ เอานามของกิเลสบาปธรรม และชั้นภูมิ ตรี โท เอก มหาเปรียญ อยางเดียว โดย
มีใบประกาศนียบัตรรับรอง อันเปนราวกําแพงรักษาความปลอดภัยใหกเิ ลสผาสุกสนุก
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แพรพันธุออกลูกออกหลาน สรางบานสรางเรือนทีข่ บั ถายบํารุงบําเรอบนหัวใจสัตวโลก ดั่ง
ทีเ่ ปนอยูเ ห็นอยูน เ้ี ลย
ชั้นภูมิของทานที่ไดรับสวนผลจากการปฏิบัติ ก็เปนกัลยาณชน อริยชน เปนขั้น ๆ
โดยสนฺทฏิ ฐ โิ ก เปนเครื่องรับรองตัวเองตามหลักความจริงของภูมิธรรมนั้น ๆ สมกับธรรม
เปนสวากขาตธรรม ที่ตรัสไวชอบ ไดผลเปนที่พึงใจตามพระประสงคที่ทรงสั่งสอนสัตวโลก
ดวยธรรมของจริง อันประกอบดวยพระเมตตาเต็มพระทัยไมเคยบกพรองแตตน จนถึง
เวลาจะเสด็จดับขันธปรินพิ พาน องคพยานวาระสุดทาย คือพระสุภัททะปจฉิมสาวก ผูบ วช
ในราตรีจะปรินพิ พาน ซึง่ ตัง้ หนาทําความเพียร ยังกิเลสทัง้ มวลใหสน้ิ ซากในคืนวันนัน้ จาก
พระโอวาทที่ประทานโดยเฉพาะ หลังจากนั้นก็ประทานปจฉิมโอวาทแกพระสงฆที่ประชุม
พรอม เพื่อการเสด็จปรินิพพานของพระองค โดยใจความสําคัญวา
ภิกษุทั้งหลาย บัดนีเ้ ราเตือนทานทัง้ หลายใหทราบวา (สัจธรรมที่มีติดแนบอยูกับ
ตัว) คือ สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้น เฉพาะอยางยิ่ง คือ (สังขารภายในไดแก ความคิดปรุง
แตงตาง ๆ ทุกขณะ ทั้งดี ชั่ว กลาง) ลวนดับไปโดยสติปญญา ดวยความไมประมาทเถิด
เหลานี้คือพระเมตตาลนฝงแหงโลกธาตุ ทีป่ ระกาศแกมวลสัตวเรือ่ ยมาจนวาระสุด
ทาย สรุปความแลวก็ลงไปรวมทีใ่ จ
ใจจึงควรไดรบั การอบรม อยางนอยก็พอรูวิถีทางเดินของตน และรูวิถีของจิตไป
โดยลําดับดวยวิธจี ติ ตภาวนาวา ปกติจิตของสามัญชนชอบคิดไปในทางใด หนักไปทางใด
จิตจะมีความบึกบึนหรือมีความเสาะแสวงในทางนัน้ เสมอ ถามีสติมีปญญาคอยสอดสอง
คอยสังเกตอยูแลว เราจะพบเห็นวาจิตนีช่ อบไปในทางนัน้ มาก เมื่อจิตคิดในทางนั้นมาก ก็
ทําใหเกิดความสนใจวาทางนัน้ มันเปนอะไร? เปนทางดีหรือทางชั่ว เปนทางผูกมัดหรือทาง
แกทางถอดถอน? ถาเปนทางผูกมัด เปนทางสัง่ สมความชัว่ หรือความทุกขเกิดขึน้ มาแกเรา
เราก็พยายามแกไข พยายามหัก พยายามหักหาม นี่มันมีทางแกกันไดอยางนี้
การพยายามอยูโดยสม่ําเสมอไมมีการลดละ ยอมจะมีทางหักหามสิ่งไมควรนั้นได
จนกระทั่งหักหามไวได และตัดขาดจากกันไปได เหมือนคนตัดไม ตัดฟนครั้งหนึ่งไมขาด
ฟนสองครั้งเขาไป สามครัง้ สีค่ รัง้ เขาไป จนกระทั่งไมนั้นขาดจริง ๆ เพราะความพยายาม
ตัดอยูเสมอ
การตัดกระแสของจิตที่ชอบคิดในเรื่องไมดี ดวยความพยายามในทางดีอยูเ สมอ
อยางนี้ ยอมเปนไปไดทํานองเดียวกัน เมื่อตัดสิ่งใดขาดไปจากจิตแลว ก็ทราบวาสิง่ นัน้ ได
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ขาดไปแลวจากใจ เงื่อนที่จะตอใหจิตเกิดความทุกขความลําบาก เพราะความคิดเชนนัน้ ไม
มีอีกตอไป
กิเลสประเภทใดที่จิตชอบคิด ชอบยึดเหนีย่ ว ชอบยึดมั่นถือมั่น ก็คิดแกไขในแงนั้น
มาก ๆ พึงกําหนดพิจารณาแกไขกันโดยทางสติปญญาอยางสม่ําเสมอ ตอไปกิเลสประเภท
นั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็คอยออนกําลังลงไป สติปญญาคอยแกกลาขึ้นมาจนกระทั่ง
สามารถตัดขาดไดไมมีเหลือ
การพยายามดวยความเพียรตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งของกิเลส ก็นบั วาเปนมงคลแก
ตัวเราโดยลําดับ ถาเปนตนไมก็ตองตัดขาดทีละกิ่งสองกิ่ง ถาเปนรากไมตนหนึ่งๆ มันมี
รากมากนอยเพียงไรก็พยายามตัดมัน จนกระทั่งโคนลมลงไปจนกระทั่งรากแกวไมใหเหลือ
หลอ ดวยความพยายาม คือพยายามตัดทีละรากสองรากเขาไป จนกระทั่งมันทนไมไหว
เพราะการตัดโดยสม่าํ เสมอ ตัดโดยไมหยุดหยอน ไมลดละ มันก็ขาดลมลงโดยไมสงสัย
เรื่องกระแสของกิเลสที่ออกมาจากจิตมันมีมากมายเชนเดียวกับรากไม รากฝอยนั่น
แหละสําคัญ รากแกวมันมีรากเดียว ไอตัวกิเลสก็มีตัว “อวิชชา”อันเดียวเทานัน้ แหละเปน
หลักใหญ นัน่ แหละเรียกวารากแกวของกิเลส ใหพยายามตัด มันแตกแขนงออกไปมาก
มายกายกอง คือมันแตกออกมาทางตาไปสูรูป แลวมีรปู อะไรบาง นัน่ แหละมันแตกแขนง
ไป เปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ยั่วจิตใหคิดไปทางกิเลส
ทีนใ้ี นทางเสียง เสียงอะไรบาง มันก็แตกแขนงออกไปเปนรากฝอยไปเรื่อย ๆ แต
อยางไรก็ตามเราก็ทราบวา รากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตัวนี้เอง จะรากฝอยอะไรกัน
เสียงเปนลักษณะใด ถาเปนเสียงที่จะทําใหเกิดกิเลสขึ้นมา ก็ทราบวาเปนเรือ่ งของกิเลส
ดวยกัน เราก็พยายามตัด พยายามแก คลีค่ ลายเสียงนัน้
รูปมันเปนอะไร ถึงรักถึงชอบ ถึงเกลียดถึงโกรธ แยกออกไป ใครเปนผูโ กรธ โกรธ
เพราะเรื่องอะไร จิตเปนผูโ กรธ โกรธเรื่องอะไร โกรธแลวมันไดประโยชนอะไร ความโกรธ
เปนความรุม รอน เปนความทุกข ทําไมขยันโกรธ? โกรธแลวมันไดประโยชนอะไร โกรธให
ตัวเองคอยยังชั่ว ไอโกรธใหคนอื่นซึ่งตัวเองก็เปนทุกข แลวเขาก็เปนทุกข ยิ่งเพิ่มความทุกข
ทรมานใจทั้งสองคน คือทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมาย
การโกรธใหตัวเองยังมีทางที่จะแกไขไดดีกวาโกรธใหคนอื่น แมจะเปนกิเลสก็ยังพอ
จะถอดถอนความโกรธนี้ได แตสวนมากไมยอมโกรธตัวเอง ที่จะใหบังเกิดอุบายปญญาพอ
แกความโกรธตัวเองได
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การไปโกรธคนอืน่ เหลานีเ้ ปนเรือ่ งของกิเลสลวน ๆ จงแยกแยะดู พิจารณาดวยดี
รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส มันมีเปนแขนง ๆ ไป ออกไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิน้ และทางกายนีแ้ หละ แลวจึงมาสูใ จ คือ “ธรรมารมณ”โดยอาศัย รูป เสียง ฯลฯ ที่เคย
สัมผัสมาแลวนัน้ มาเปนอารมณของใจ ใหนาํ มาครุน คิดอยูต ลอดเวลา นีเ่ ปนการสัง่ สมกิเลส
ประเภทหนึง่ ๆ ขึน้ มาเรือ่ ย ๆ มันแตกแขนงออกมา คือแตกออกมาจากใจ สติปญญาหยั่ง
ทราบอยูภ ายในใจและแกไขกันไปเรือ่ ย ๆ ไมลดละทอถอย หนีไมพนถาลงสติปญญาจดจอ
ตรงนั้น ไมทราบในวาระนีต้ อ งทราบในวาระตอไปจนได ไมทราบมากก็ตองทราบนอย
ทราบไปโดยลําดับ ๆ ก็คอยทราบมากไปเอง คอยตัดขาดไปเอง ทราบตรงไหนแลวก็คอ ย
ละไป ละกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งละไดขาดจากกันไปจริง ๆ นี่การตัดกิเลสทานตัดอยางนี้
เชนเดียวกับที่เราตัดรากฝอยของตนไม ตัดไปตัดมาก็ไมมีรากอะไรเหลืออยู สุดทายก็เหลือ
แตรากแกว ก็ถอนขึ้นมาหมดไมมีเหลือ
เราตัดและถอนตนไมใหตายดวยวิธนี ้ี เราจึงถอดถอนกิเลสดวยวิธีเดียวกัน ดวยสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร จนกิเลสตายเกลีย้ ง เราก็แสนสบายบรมสุข
เรื่องของจิต ภพชาติมันอยูที่จิต ความสูญไมทราบมันอยูที่ไหน เราไมเห็น ใน
คัมภีรก ไ็ มมวี า สัตวตายแลวสูญ มีแตตายแลวเกิดถากิเลสยังมีอยูในใจ ทําไมจึงไปเหมามัน
ไดวา ตายแลวสูญนัน่ นะ จึงเอามาพูด แตภพชาติมันไมสูญนี่นะ มันอยูที่จิต ทําไมเราจึงไมดู
ที่ตรงนี้ ? ไปหาดนเดาเกาที่ไมคันใหมันถลอกปอกเปกเปนทุกขไปทําไม เราเปนมนุษยซง่ึ
เปนชาติทฉ่ี ลาด ทําไมจึงมาโงตอเรื่องของตัว หากมีผมู าวาพวกเราบัดซบจะไมอายเขา
หรือ? หรือวาไมอาย ตองโกรธเขาซิ ดังนี้ก็ยิ่งไปใหญ ขายตัวสองตอสามตอจนไมมีสิ้นสุด
เพราะความโงตวั เดียวพาใหเปนเหตุใหญ
ใครแสดงภพชาติขน้ึ มาใหเราเห็นในระยะนี้ เรานัง่ อยูใ นเวลานี้ ?
ถาไมมีเกิดมันจะมีรูปมีกายมาอยางไร? ตอนเกิดนั้น มันเอาอะไรมาเกิด ถาไมเอา
ของมีอยูมาเกิดจะเอาอะไรมาเกิด? ธาตุขันธอันนี้มาจากอะไร? ธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ ที่
เปนรางกาย ก็เอาสิ่งที่มีอยูมาประสมกัน ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ มาผสมกันเรียก
วา “สวนผสม” อาศัยจิต จิตก็มีอยูจึงเขามาอยูดวยกันได ของไมมีอยูจะเอามาไดอยางไร
นีม่ นั ลวนแลวแตอาศัยสิง่ ทีม่ อี ยูม าประกอบกันเขาเปนรูปเปนกาย
เปนหญิงเปนชาย
เปนตนไมภเู ขาอยางนีเ้ ปนตน มันมีอยูทั้งนั้น ถาไมมีจะประกอบกันขึ้นมาไมได ปรากฏตัว
ขึ้นมาไมได แลวเราวา “สูญ” ขณะนี้มันสูญหรือไมสูญ? เรามาจากไหนถึงไดมาเกิดอยู
เดีย๋ วนี้ ถาสูญจริงแลวมันมาเกิดไดอยางไร นัน่
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ถาอะไร ๆ ก็สูญแลวจะมาปรากฏตัวไดอยางไร ก็เพราะมันไมสูญนั่นเองจึงมา
ปรากฏตัวเปนเราเปนทาน เปนสัตวเปนบุคคล เรื่อยมาดังที่รู ๆ เห็น ๆ อยูนี้ ทีเ่ ราวา
“สูญ”นัน้ ไมคิดอายสิ่งที่มีอยูเต็มโลกบางหรือ? หลวงตาบัวนีอ่ ายจึงไมกลาคิดวาตายแลว
สูญ
นี่คือปญญาแกตัวเอง พิจารณาแยกแยะมันลงไป รางกายมันเอามาจากสิ่งที่มีอยู สิง่
ที่มีอยูจึงปรากฏตัวขึ้นมาได ถาไมมีก็ปรากฏขึ้นมาไมได นี่แหละภพชาติคือกิเลสอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน กรรม เปนเชื้อความสืบตอของภพของชาติ เปนกําเนิดเกิดมีที่โนนที่นี่ มัน
มีเชื้อของมัน มีสืบตอกันอยูที่ในจิตใจดวงนี้ ตัวนี้จึงเปน “ตัวภพ”ตัวนี้จึงเปน “ตัวชาติ”
ตัวนีเ้ ปนตัวไมสญ
ู เปนตัวเกิด ตัวแก ตัวเจ็บ ตัวตาย มันอยูที่ตรงนี้และรวมอยูที่นี่ทั้งหมด
ความสูญนั้นมองไมเห็น มันสูญไดอยางไร ? ตัวสูญอยูที่ไหน? เห็นแตความมีอยู
ภายในจิตใจ ความสูญภายในจิตใจนัน้ มันไมมี ไมเห็นไมปรากฏ แลวใจนัน้ จะสูญไดอยาง
ไรเมื่อมันไมมีสิ่งที่จะใหสูญ มันเปนสิ่งที่มีอยูทั้งนั้น แลวเราจะเอาอะไรมาใหมนั สูญ ขอ
สําคัญคือความสําคัญมันหลอกคนตางหาก ความจริงแลวเปนอยางนี้ มันมีอยูทุกสิ่งทุก
อยางภายในจิตใจ คือพรอมที่จะเกิด เพราะสิ่งที่จะทําใหเกิดมีอยูมากภายในจิต รากเหงา
เคามูลของความเกิดก็คือ “อวิชชา” นี่คือตัวใหเกิด ไมเปนอยางอื่นเลย ถาตัวนี้ยังไมหมด
ไปจากจิตใจเมื่อใด ตองเกิดวันยังค่ําตลอดกัปตลอดกัลป ไมมีกําหนดกฎเกณฑ ไมมีตนมี
ปลายเลย ตองเกิดแลวตาย ๆ อยูอยางนี้ เพราะเชือ้ ความเกิดมันมีอยูภ ายในใจ นี่เปนของ
จริงทีป่ ระจักษอยูภ ายในใจเราเอง
จงปฏิบัติจิตตรงจิตนี้ ดูตรงนี้ดวยสติปญญา แลวตัดเชื้อความเกิดกันที่ตรงนี้ จะสิ้น
สงสัยเรื่องตายเกิดหรือตายสูญทั้งมวล เพราะสุดทายก็ผทู ส่ี าํ คัญวาตายแลวสูญนัน้ แลไป
เกิดอีก ไดรบั ความทุกขความลําบากจากทีต่ นเขาใจวา เมื่อตายแลวมันก็หมดเรื่อง ไมมี
อะไรที่จะสืบตอขางหนาแลว คิดอยากทําอะไรก็ทํา อยากทําบาปอยากทําอะไรก็แลวแต
ตามใจทุกอยางในขณะที่ยังมีชีวิตอยูนี้ เมือ่ ตายแลวหมดความหมาย
ทีนเ้ี มือ่ มันไมหมดความหมายตามความสําคัญตนเลา ใครจะเปนคนรับความชัว่ ชา
ลามกทัง้ หลายเหลานัน้ ? ก็คอื เราเองเปนผูร บั เมือ่ เปนเชนนัน้ เรากลาเสีย่ งแลวเหรอ? ทั้ง
ๆ ที่เปนมนุษยที่กําลังมีคุณคาอยูทั้งคน และเปนคนรับผิดชอบเราอยูต ลอดมา เหตุไรเรา
จะตองยอมเสียทาเสียทีไปลมจมขนาดนั้นดวยอํานาจของกิเลสมันครอบงํา
ดวยความ
สําคัญที่ผิดอยางมหันต ใหบุญไมยอมรับ มาหลอกลวงตนเองถึงขนาดนั้น จงรีบคิดเพื่อหา
ความจริงจากธรรมของจริงเครื่องพิสูจน และปราบปรามกิเลสตัวนัน้ ใหสน้ิ ไป ไมควรนอน
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ใจนอนจมอยูกับมัน แบบไมรูสึกตัวดังที่เคยเปนมากี่กัปนับไมถวนอยูแลว ไมงั้นจะสายเกิน
กาลนานเกินจะแกได เวลาตายจะไมมีกุสลาติดตัว (กุสลาคือความฉลาด)
ความจริงมีอยูทําไมเราจึงไมดู? ความจริงก็คอื ใจและสัจธรรม ใจนีม้ นั ไมสญ
ู นะ
เชื้อกิเลสเชื้อแหงภพแหงชาติก็อยูกับใจนี่เอง ตัวประกันตัวตีตราที่จะใหเกิดมันอยูกับจิตใจ
นี้ แลวจะสูญไปไหน? จะสูญไดอยางไร นีค่ อื ความจริง ความจริงลบไมสูญมันสูญไมได แต
ความสําคัญนัน้ มันสูญได สูญไดตามความสําคัญซึ่งเปนเรื่องของกิเลส แตความจริงมันไม
สูญ แลวบาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปก็เขาไปอยูในจิต ไมไดไปอยูที่อื่น เพราะจิตเปนโรงงาน
ผลิตออกมาจากที่นั่นเอง ผลดีชั่วก็เขาไปรวมตัวอยูที่จิตนั่น
นานนะความจริงจะไปไหน มันเกิดกันที่นั่น ผสมกันที่นั่น ดีชั่วมันอยูที่จิต จิตจะไป
เกิดในสถานที่ใดภพใดแดนใดก็ตาม มันไปดวยกําลังแหงกรรม กรรมและวิบากแหงกรรม
มันผลักไสใหไป แนะ มันจะสูญไปไหน ตายแลวมันพรอมเสมอที่จะเกิด จะเกิดสูงต่ําขนาด
ไหนนัน้ มันแลวแตอาํ นาจแหงกรรมทีม่ อี ยูภ ายในจิตใจซึง่ ตนสัง่ สมไวนน่ั แหละ นีเ่ ปนหลัก
ความจริง
การเรียนเรือ่ งความจริงเหลานี้ จึงตองเรียนลงที่ใจ พิจารณาลงทีใ่ จนี้ ดังที่กลาวมา
เมือ่ สักครูน ว้ี า ใหตดั ตรงนัน้ ลงมาหาตรงนี้ ลงมาดวยจิตตภาวนา คือเราทราบไดดว ย
ปญญา ใจมีความสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด มีความสุขสมใจกับสิ่งใด สิ่งนั้นเปนทางดีหรือชั่ว
เปนสิ่งที่ดีหรือสิ่งชั่ว เราตามรูเ สมอดวยจิตตภาวนา เราตองทราบ เมือ่ ทราบแลวพยายาม
แกไข พยายามตัดฟนดวยอุบายของสติปญญา จนกระทั่งตัดขาด ตัดขาดไป ๆ โดยลําดับ
ๆ
ทานพิจารณาทาง “จิตตภาวนา” หรือทานวา “นัง่ กรรมฐาน” ทานนั่งอยางนี้
แหละ จะไปนั่งอยูในปาในเขา จะนั่งอยู “รุกขมูล” รมไมที่ไหนก็เถอะ ก็ฝก นัง่ เรียนความ
เปนไปของจิต เรียนเรือ่ งความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เรียนเรือ่ งกิเลส การสัง่
สมกิเลส และวิถีทางเดินของกิเลส ความดือ้ ความโลภความหลงมันอยูท จ่ี ติ มันเกิดที่จิต
มันหลั่งไหลจากจิตนี้ไปเปนภพตาง ๆ ใหเราลุม หลง บันเทิง โศกเศราเสียใจ มีแตเรื่องที่
ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้น การเรียนจึงตองเรียนลงทีน่ ่ี จะตองรูสิ่งเหลานี้ประจักษใจดวยสติ
ปญญาแนนอน คือตองทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลําดับ ๆ แลวตัดขาดออกจากกันเรื่อย ๆ แลว
จิตก็หดตัวเขามา ๆ เพราะขาดสิง่ ทีเ่ คยสืบตอ หดตัวเขามา ยนเขามา ๆ สูว งแคบ และตัด
ภาระเขามาโดยลําดับ นี่แหละคือการตัดภพตัดชาติ ตัดสวนหยาบเขามาเรือ่ ย ๆ ตัดเขามา
สูค วามละเอียด ตัดเขามา
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ในทีส่ ดุ รางกายของเรานีก้ เ็ ห็นชัดตามเปนจริงวา “มันเปนแตเพียงธาตุขันธเทา
นัน้ ” นั่นคือธาตุดิน น้าํ ลม ไฟ มาผสมกันเขา มีตัวคือจิตเปนเจาของมายึดครอง แลวก็วา
เปนรูปเปนกายเปนหญิงเปนชาย เปนสัตวเปนบุคคล เมือ่ ทราบชัดแลวก็สลัดภายในจิตอีก
รูปก็สกั แตวา รูป เวทนาก็สกั แตวา เวทนา ไมใชเรา ไมใชของเรา สัญญา สังขาร วิญญาณ
แตละอยาง ๆ ก็สกั แตวา เทานัน้ ไมใชเรา ไมใชของเราโดยประจักษใจ นีป่ ญ
 ญาพิจารณา
ทราบลงไปอยางนี้ เมือ่ ทราบชัดแจงแลว ใครจะไปกลาถือวาเปนเรา ใครจะไปกลาแบก
หามสิง่ เหลานีว้ า เปนเราเปนของเรา ไมกลายึดไมกลาแบกหาม เพราะหนักเหลือทนอยูแ ลว
เพราะปญญาหยั่งทราบหมดแลวจะไปกลาอยางไร
ที่กลาไมเขาเรื่องก็คือ พวกเราที่เปนนักดนเดาเกาหาที่ไมคันใหเกิดทุกขเปลา ๆ
เทานัน้ สวนทานทีร่ จู ริงเห็นจริง ทานสลัดปดทิ้งดวยสติปญญา ไมมอี ปุ าทานเหลือเลย
สติปญ
 ญาเปนธรรมสําคัญมากตามหลักความจริง คือทีร่ จู ริงเห็นจริง คือปญญาเปน
ผูร ผู ฉู ลาด ตามรูต ามเห็นความจริงเปนอยางนัน้ แลว เราจะไปกลาฝนความจริงไดอยางไร
วาไมใชเรา โดยทางปญญาแลว เราจะยังไปถือ ถือก็ถือแตก็ไมใชปญญา มันเปนเรื่องของ
กิเลสอยูโดยดี การแกนี้ตองแกดวยปญญา รูดวยปญญา ละดวยปญญา ทุกประเภทของ
กิเลสไมนอกเหนือสติปญญาไปไดแตไหนแตไรมา
นีแ่ หละการเรียนเรือ่ งการตัดภพตัดชาติ การเรียนเรือ่ งวิถขี องกิเลส การตัดกิเลส
ทานทํากันอยางนี้ จนกระทั่งรูธาตุขันธ ก็สักแตวาธาตุวาขันธ คือรูตามเปนจริงแลวก็ปลอย
วางลงไปเอง
การบอกใหปลอยเฉย ๆ ไมเกิดผล ตองปญญาเปนผูพาใหปลอย เมือ่ เขาใจแลวก็
ปลอย ปลอย ๆ สิง่ ไหนยังไมเขาใจก็พจิ ารณาคนควาเขาไปจนกระทัง่ ถึงความจริง เขาใจ
เต็มภูมิแลวก็ปลอย สุดทายมันมีอะไรอยูอีก การตัดรากฝอยไปเปนลําดับมันก็ถึงรากแกว
เทานัน้ เอง เมื่อตัดรากแกวจนไมมีอะไรสืบตอกันแลว ภพชาติก็ขาด อยางอื่นมันก็ขาดไป
ดวยตามลําดับ ที่ยังเหลือชิ้นสุดทายนั้นคืออะไร? ยอนสติปญญาเขามาจนถึงตัว นัน่ คือ
“อวิชชา” ทีเ่ รียกวา “รากแกว” นีแ่ หละคือตัวกิเลสแท กิ่งกานสาขาของกิเลสไดถูกตัด
ขาดหมดแลว ยังเหลือแตตวั กิเลสแท ๆ ไดแกตัว “อวิชชา”
ทีนี้ “อวิชชา” อยูที่ไหน? มันอยูที่จิตเทานั้น อวิชชาไมอยูที่อื่น มันครอบอยูกับจิต
จนกระทั่งจิตเองก็เขาใจวาอวิชชานั้นเปนตน ตนเปนธรรมชาติอนั นัน้ นี่แหละเมื่อปญญายัง
ไมทราบชัด แตก็ทนไมได เพราะฟงคําวา “ปญญา ๆ” เถิด มีความฉลาดแหลมคมมาก
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เมือ่ นํามาใชในสิง่ ใดก็ตอ งเห็นความจริงในสิง่ นัน้ ดังนั้นเมื่อนํามาใชในจิตที่มีกิเลส คือ
อวิชชาอยูที่นั่น ทําไมจะไมทราบ ทําไมจะทําลายกันไมได จะตัดขาดจากกันไมได เมื่อกิเลส
ชนิดอื่น ๆ ปญญาสามารถตัดขาดได แลวสิ่งนี้ทําไมปญญาจะไมสามารถตัดขาดไดเลา
ปญญาตองสามารถตัดขาดได
เมื่อตัดขาดกิเลสตัวสําคัญนี้แลวตองทราบชัดประจักษใจ ถาจะพูดก็พูดไดเต็มปาก
ไมกระดากอายหรือสะทกสะทานกับสิ่งใดหรือผูใด ถาจะพูดแบบโลก ๆ ก็ตองเรียกวารูชัด
ๆ รอยเปอรเซ็นต หมดปญหากันเสียทีเรือ่ งความเกิดความตาย เรื่องความทุกขทรมานใน
วัฏสงสาร ภพนอยภพใหญที่เคยเปนมากี่กัปกี่กัลปจนนับไมถวน เพราะตัวนีพ้ าใหเปนไป
ตัวนีพ้ าใหเกิดตัวนีพ้ าใหตาย ตายแลวเกิดซ้ําเกิดซากไมหยุดไมถอย ทุกขซ้ํา ๆ ซาก ๆ มา
ยุตกิ นั เสียแลวคราวนี้
ยุติดวยอะไร? อะไรถึงตองยุติ? นาน ยุติลงที่ฆาเชื้ออันใหญขาดกระเด็นออกจาก
ใจแลว เหลือแตความรูล ว น ๆ ทีเ่ รียกวา “ความบริสทุ ธิ”์ นัน้ เปนจิตแท เปนธรรมแท ไม
มีสิ่งใดเขาไปเคลือบแฝงเลยแมนิดเดียว ผูน แ้ี ลเปนผูไ มเกิด ทีนส้ี น้ิ สุดแลว แตไมใชสูญ
แบบที่มองไมเห็น คนควาไมเจอก็หาวาไมมี แลวก็เดากันอยางนั้นตามวิสัยของโลกดนเดา
เรือ่ งกิเลสทีพ่ าใหดน เดาเอาดวยความสําคัญ เหมาเอาดวยความสําคัญ จึงไดรับ
ความทุกขเพราะกิเลส แตก็ยังไมเห็นโทษของกิเลสที่พาใหดนเดา พาใหสาํ คัญมัน่ หมายทัง้
ที่ไมจริงตลอดมา จึงมีแตของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจ ทุกขจึงเต็มหัวใจดวย
เมื่อเรียนรูถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการปฏิบัติแลว ความปลอมมันก็สลาย
ตัวไป จึงไดเห็นโทษชัดเจนวา เหลานี้มีแตความจอมปลอมทั้งหมด ทีเ่ ราไดรบั ความทุกข
ความทรมานมาจนถึงปจจุบนั ชาติทเ่ี ราจําไดเพียงเทานี้ มันก็เปนความทุกขเพราะกิเลสตัวนี้
เทานัน้ ถาเปนธรรมก็ไมทําใหเราเกิดทุกข เมือ่ มีธรรมลวน ๆ ภายในจิตแลว อะไรจะมาทํา
ใจใหมีทุกขอีกตอไปเลา ตองไมมี นัน่ แน อยางนีแ้ หละเรียนธรรมปฏิบตั ธิ รรมภายในจิตใจ
คือเรียนธรรมภาคปฏิบตั ภิ าคภาวนา เห็นจริงอยางนี้ ชัดเจนอยางนี้ กิเลสแตกกระจายชนิด
ไมเปนขบวน
ในเรื่องวิธีปฏิบัตินี้ไมใชวิธีจํา แตเปนวิธีแกกิเลส ทํางานกับกิเลสทําอยางนี้ เมือ่
กิเลสสิน้ สุดไปแลวภายในใจ ใจทีเ่ ปนเจาของปญหามาแตกอ นเพราะกิเลสพาใหเปน ก็สิ้น
สุดกันไปเองไมมีสิ่งใดเหลือเลย นีแ่ หละความสิน้ สุดของวัฏฏะ แตไมใชความสูญซึ่งเปน
ความแสลงตอความจริง คือความมีอยูอยางยิ่ง
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ถาวา “ความสูญของวัฏฏะ” นั้นถูกตอง เพราะวัฏฏะภายในใจไมมีตอไปอีกแลว
สูญสิ้นแหงความสืบตอของภพชาติ เกิด แก เจ็บ ตายแท ภพชาติตอจากนั้นไมมีอีก นีเ่ ปน
ความสูญสิน้ โดยธรรมโดยความจริง ถาวา “ความสูญ” อยางนี้ถูกตอง แตคนและสัตวตาย
แลวสูญสิน้ โดยประการทัง้ ปวง อะไรไมมีเลยอยางนี้ ขัดตอความจริง
ใจเมื่อถึงความจริงเต็มที่แลวก็ถึงความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์แสดงขึ้นชัดในจิตใจ
จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต จึงไมใชความสูญ
อยางพระพุทธเจาตรัสรูแลวกิเลสสูญไปหมด ไมมีอะไรเหลืออยูภายในพระทัยแลว
ตองอาศัยความบริสทุ ธิน์ น้ั แลประกาศธรรมสอนโลกมาเปนเวลา ๔๕ พระพรรษา ถึงได
เสด็จปรินพิ พาน ถาความบริสทุ ธิน์ ไ้ี ดสญ
ู สิน้ ไปแลว พระพุทธเจาจะเอาอะไรมาประกาศ
ศาสนาเลา? ขณะที่สิ้นกิเลสแลวถาจิตก็ไดสูญไปดวย แลวทรงเอาอะไรมาสอนโลกเลา?
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนั้น ไมออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไมไดสูญนั้นแลว จะออกมาจาก
ไหน?
นีแ่ หละเรียนธรรมใหถงึ นีแ้ ลวหายสงสัย ปญหาทั้งปวงก็หมดสิ้นไปไมมีเหลือเมื่อ
เรียนจบ ทราบปญหาภายในใจโดยตลอดทัว่ ถึงแลว อยูไหนก็อยูเถอะ เพราะความสมบูรณ
พูนผลอยูที่ใจนี้ ความสุขอันสมบูรณมอี ยูท ใ่ี จนี้ ถาปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรมของพระ
พุทธเจาแลว คนเราจะไมไดบน เรือ่ งความทุกขความลําบาก จะยอมดําเนินตนไปตามเหตุ
ผลคือหลักธรรม ทุกขก็ยอมรับวาทุกข จนก็ยอมรับวาจน มีไดมาเสียไปเปนธรรมดา
เรียนธรรมรูต ามความจริงชองธรรมแลวไมบน ทุกขก็ยอมทนรับตามเหตุตามผล มี
ก็รบั ตามเหตุตามผลไมปน เกลียวกับธรรม ใจก็สบาย แมจะมีกิเลสที่ยังละไมได ก็ไมถึงกับ
ตองเดือดรอนแบบไมมีขอบเขตเหตุผล ยังพอปลงพอวางได
แตถาไมสนใจเกี่ยวของกับธรรมเลย ไมนาํ ธรรมมาวินจิ ฉัยใครครวญ ก็มักไมมีเหตุ
ผลเครื่องทดสอบ มีแตความตองการของใจที่กิเลสบงการอยางเดียว ความตองการนัน้ แล
จะพาคนลมจมฉิบหาย ความตองการนัน้ แลจะทําลายจิตใจคนใหเสียอยางไมมปี ระมาณ
ใหไดรบั ความเดือดรอนอยูเ สมอ ๆ ตลอดกาลสถานที่ไมมีอะไรอื่น คือความตองการชนิด
นั้นไมมีเหตุผล มีแตอยากตะพัดตะพือ อยากจนไมสนใจทราบวาอะไรเปนพิษอะไรเปนภัย
อยากไดอะไรควาไปกิน มันไมหยุดหยอนผอนคลาย ยิ่งอยากยิ่งตองการก็ยิ่งเพิ่มความคิด
ความปรุงแตงไมถอย ยุงไมหยุด ความทุกขทรมานภายในใจก็ยิ่งมากขึ้น ๆ ไดรบั การสง
เสริมเทาใดก็ยิ่งคิดมากขึ้นแบบไฟไดเชื้อ ดีไมดีสติลอย เลยเปนบาไปเลย นาน พอเห็น
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โทษของความอยากความทะเยอทะยานชนิดไมมีธรรมเปน “เบรก” ไหมละ? ถาพอเห็น
โทษของมันบางก็ควรพยายามแกไข อยาอยูเ ปลาแบบคนสิน้ ทา
วันนีพ้ ดู เรือ่ ง “วัฏจักร” พูดเรื่องความสูญความไมสูญ ตามหลักความจริงเปน
อยางนี้ ศาสนาจึงเปนธรรมทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะพิสจู นความจริง สมควรแกเวลาเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

อุบายวิธดี บั กิเลสและเรือ่ งกรรม
โลกนี้แมจะรุมรอนเพียงไรก็ตาม ยังมีศาสนาเปนเครือ่ งเยียวยา อยางนอยมีศาสนา
เปนเครือ่ งเยียวยา ก็ยังมีทางบรรเทาทุกขไปไดพอสมควร เชนเดียวกับโรคแมจะมีความรุน
แรงเพียงไร แตถา มียาเครือ่ งเยียวยารักษาอยูบ า งแลวก็ยงั พอทําเนาได ไมเหมือนปลอยให
เปนไปตามอัตราของโรคที่มีมากนอยโดยไมมียาไปเกี่ยวของเลย
จิตใจของโลก ถามีแตเรื่องของกิเลสกองทุกขลวน ๆ เปนเจาอํานาจบงการอยูภ าย
ในใจนัน้ โลกไมวา ชาติชน้ั วรรณะใด จะหาความสงบสุขไมไดเลย เพราะไมมเี ครือ่ งบรรเทา
คือศาสนา
คําวา “ศาสนา” ก็คือคําสั่งสอนที่กลมกลืนดวยเหตุผลนั่นเอง รวมแลวเรียกวา
“ศาสนธรรม” เมื่อแยกออกพูดเฉพาะคําวา “ศาสนา” ก็เหมือนกับวาเปนอีกอันหนึ่ง
และเปนอีกอันหนึ่งแตกแขนงออกไป ความจริงคําวา “ศาสนา” ถาพูดตามหลักความจริง
แลว ก็คอื เหตุกบั ผลบวกกันเขานัน่ แลเรียกวา “ศาสนา” การเชื่อตอเหตุตอผลนั้นคือไม
ฝน ไมปนเกลียวตอเหตุตอผลที่ถูกตองแลว และปฏิบตั ดิ าํ เนินไปตามนัน้ โลกจะพอมีทาง
เบาบางจากความทุกขความลําบากทัง้ ภายนอกภายใน
จําพวกไมมศี าสนาเขาเคลือบแฝงเลยนัน้ ใครจะอยูใ นสถานทีใ่ ดก็ตาม ไมวาจะมี
ความรูส งู ต่าํ ฐานะเพียงไร จะหาความสุขความสบาย พอปลงจิตปลงใจลงชั่วระยะกาลไมได
เลย เพราะไมมีที่ปลง เราจะปลงลงทีไ่ หน? ที่ไหนก็มีแตเรื่องของกิเลสอันเปนไฟทั้งกอง
คือมีแตเรื่องความอยาก มีแตเรื่องความตองการไมมีประมาณ อยากใหเปนไปตามใจหวัง
ความอยากนัน้ ๆ ก็ผลิตทุกขขึ้นมาเผาตัวเอง สิ่งที่ตองการกลับไมเจอ แตกลับไปเจอแตสิ่ง
ที่ไมตองการโดยมาก เพราะอํานาจของกิเลสพาสัตวโลกใหเปนเชนนัน้
ถาอํานาจของเหตุผลหรือธรรมพาใหเปนไป แมจะทุกขจะลําบากบางในการฝน
กิเลส โดยทําลงไปตามเหตุตามผล แตเวลาปรากฏผลขึน้ มาก็เปนความสุขความสบาย พอ
มีทางผอนคลายความทุกขลงไดบาง เพราะฉะนัน้ ศาสนาจึงเปนธรรมจําเปนอยางยิง่ ตอจิต
ใจของโลก เฉพาะอยางยิ่งคือมนุษยเรา ซึง่ เปนผูม คี วามฉลาดเหนือสัตวทง้ั หลาย ควรจะมี
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“ศาสนธรรม” เปนสมบัตปิ ระดับและคุม ครองใจกายวาจา และความประพฤติในแงตาง
ๆ จะเปนที่งามตาเย็นใจทั้งสวนยอยสวนใหญไมมีประมาณ
คําวา “ศาสนา” นัน้ เปนแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมลวน ๆ คือออกจากธรรม
“ทีป่ ระเสริฐ” เปนของอัศจรรย แยกออกมาเปนคําสอนโดยทาง “สมมุต”ิ เปนแขนง ๆ
วา “ใหทาํ อยางนัน้ อยาทําอยางนี้” เปนตน ใหเราดําเนินตาม ไมฝา ฝนปนเกลียวกับธรรม
อันเปนแนวทางถูกตองดีงามอยูแลว แมจะยากลําบากในการดําเนินตามเพียงไร เมื่อเชื่อ
ตอเหตุตอผลแลว อุตสาหพยายามฝนทําลงไป การฝนทําลงไปนั้นคือการฝนกิเลสที่เปน
“ขาศึก” ตอธรรม อันเปนการฝนทําในสิ่งที่ตนตองการ อันเปนเรื่องของ “ธรรม” มีใจ
เปนผูบ งการ ผลที่พึงไดรับก็ยอมเปนความรมเย็นเปนสุข
ยกตัวอยางเชน เราคิดอะไรวันนีจ้ นเกิดความวาวุน ขุน มัวไปหมด ใจทั้งดวงกลาย
เปนไฟทั้งกอง เฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่ไมชอบใจ สิ่งที่ขัดใจมาก จิตจะไปยุงอยูกับสิ่งที่ขัดใจ
มากไมพอใจมากนั้นแหละ ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไมยอมปลอยวาง ถือเปนอารมณ
แทนคําบริกรรมภาวนา แลวผลจะมีความสุขขึ้นมาไดอยางไร มันก็ตองเปนไฟขึ้นมาเปน
ลําดับ ๆ เพราะเรือ่ งนัน้ พาใหเปน “ไฟ” และความคิดในเรือ่ งนัน้ พาใหเปนไฟ ผลจะ
ปรากฏขึน้ มาเปน “น้าํ ” ไดอยางไร มันก็ตองเปนไฟอยูโดยดี ขืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งจะ
ทําลายจิตใจของเรามากเพียงนัน้ สุดทายจนกินไมไดนอนไมหลับ แทบไมมีสติหรือไมมีสติ
ยับยัง้ จนเปนบาไปเลยก็มีไมนอย เพราะเรือ่ งและความคิดทําลาย
สิ่งที่ทําลายเหลานี้คืออะไร? ก็คือเรื่องของกิเลส ไมใชเรื่องของธรรม ฉะนั้นการฝน
ไมคิดในอารมณไมดีนั้น ๆ ดวยการหักหามความคิดปรุงของใจดวยสติ สกัดกั้นดวย
ปญญา แมจะลําบาก ผลที่ปรากฏก็คือความสงบยอมเปนที่หวังได หรือพอมีสติขึ้นมา
พิจารณาใครครวญถึงทางที่ถูกที่ควร สิ่งดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้น ในเรือ่ งทีค่ ดิ นัน้ วา ทําไมจึงตอง
คิด ก็ทราบแลววาไมดีคิดไปทําไม แลวหาทางแกไขเพื่อความดีไมไดหรือ? นั่นเรื่องของ
เหตุผลเปนอยางนัน้ การคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอเห็นโทษของมันแลว เพราะทุกขเปนประจักษ
พยานอยูภ ายในใจ มีความรุม รอนเปนกําลัง นี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้น ๆ ที่เปนของไม
ดี ถาจะฝนคิดมากยิ่งกวานี้แลวจะเปนอยางไร ขนาดที่คิดนี้ความทุกขก็แสดงใหเห็นชัดเจน
อยางนีแ้ ลว ถาจะคิดเพิ่มยิ่งกวานี้ ความทุกขจะไมมากกวานี้จนทวมหัวใจไปละหรือ แลวจะ
ทนแบกหาม “มหันตทุกข” ไดอยางไร?
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ถาฝนคิดมาก ทุกขตองเพิ่มมากกวานี้เปนลําดับ เมือ่ มากกวานีแ้ ลวเราจะมีกาํ ลัง
วังชามาจากไหน พอตานทานแบกหามความทุกขที่ผลิตขึ้นทุกระยะ จากความคิดในสิ่งที่ไม
พอใจนั้น ๆ เราจะฝนคิด ยังจะฝนกอบโกยทุกขเหลานั้นเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ยิ่งขึ้นกวานี้อยู
หรือ? เพียงเทานี้จิตก็ไดสติ พอไดสติจิตก็เริ่มสงบและยังยั้งตัวได และพยายามปลอยวาง
ความคิดเชนนัน้ โดยทางเหตุผลอยางใดอยางหนึง่ ที่จะใหจิตผละออกจากสิ่งนั้นและระงับ
ความคิดนัน้ ๆ ได ผลที่จะปรากฏดังที่เคยเปนมาแลวก็ระงับ เพราะความคิดอันรอนอัน
เปนสาเหตุนน้ั มันระงับตัวลง การระงับตัวลงไดแหงความคิดนั้น เพราะความมีสติยบั ยัง้ นี่
ก็พอเปนสักขีพยานอันหนึ่งแลววา เทาทีเ่ ราฝนคิดในสิง่ นัน้ มาดวยสติ และใครครวญดวย
ปญญา มีผลปรากฏขึ้นมาอยางนี้ คือปรากฏเปนความสงบรมเย็นขึน้ มา ทีนี้ทุกขก็ระงับดับ
ไป
แมจะลําบากในการฝน ในการบังคับจิตใจ ก็จงคิดหาอุบายปลดเปลื้องตนเชนนั้น
อันความลําบากนัน้ เราก็ยอมรับวาลําบาก แตลําบากในทางที่ถูก ทีนี้ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็
เปนความสุขและเปนความดี เรื่องก็ไมยุงเหยิงวุนวายตอไป ทุกขก็ไมเพิ่มขึ้นมาอีก เราก็
พอผอนคลายตัวได หรือมีเวลาปลงวาง “ถานเพลิง” คือความทุกขรอนบนหัวใจลงได นี่
เปนหลักเกณฑหนึง่ ทีเ่ ราจะนํามาพิจารณา เกี่ยวกับเรื่องที่ไมถูกตองดีงามทั้งหลาย
เชน เขาดุเขาดา เขาติฉนิ นินทาวาอยางนัน้ ๆ คําติฉนิ นินทาเขาก็ผา นปากเขาไป
แลว ผานความรูส กึ ของเขาไปแลว ตัง้ แตวนั ไหนเดือนไหนไมทราบ เราเพิง่ ทราบในขณะ
นัน้ เวลานัน้ ก็เปนความไมพอใจขึน้ มา ไอลมปากเขาก็หายไปแลวตั้งกี่ปกี่เดือนไมทราบ
เพียงแตลมปากใหมขึ้นมาวา “เขาวาใหคณ
ุ อยางนัน้ ๆ” เชน “นาย ก นาง ข.วาใหคณ
ุ
อยางนั้น ๆ ไมดีอยางนั้น ๆ” นี่เปนลมปากครั้งที่ ๒ เราก็ยดึ เอาอันนัน้ มาเปน “ไฟ” เผา
ตัวขึ้นมาอยางลม ๆ แลง ๆ โดยไมมีเหตุผลอะไรเลย นีเ่ ปนความสําคัญผิดของเรา ถาเขา
ไมเลาใหฟง เราก็ธรรมดาธรรมดา ทั้ง ๆ ที่เรื่องนั้นเขาไดพูดไปแลว ถาเขาไดเคยตําหนิติ
ฉินนินทาเรา เขาก็ตาํ หนิไปแลว ผานไปแลว เราก็ไมเห็นมีความรูส กึ อยางไร เพราะจิตใจ
ไมกระเพื่อมออกมารับสิ่งเหลานั้น จิตเปนปกติ ผลก็ไมแสดงขึ้นมาในทางความทุกขความ
รอนใด ๆ ทั้งสิ้น
เมื่อเปนผูมีสติอยูภายในตัว พอเขาพูดขึ้นมาเชนนั้น ก็ทราบทันทีวา สิง่ นัน้ ไมดี เรา
จะไปควาเอามายึดถือใหสกปรกและหนักหนวงถวงใจเราทําไม ของสกปรกเราก็ทราบแลว
แมแตเดินไปตามถนนหนทางไปเจอสิ่งสกปรก เรายังหลีกใหหา งไกล ไมกลาสัมผัสถูกตอง
แมแตฝาเทาก็ไมแตะตองเลยเพราะทราบแลววาของไมดี ถาขืนแตะตองก็จะตองเปอน
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เปรอะไปหมด เราทราบแลววาสิง่ เหลานีส้ กปรก แลวทําไมเราชอบไปคลุกคลี ชอบไปยุง
ชอบไปนํามาคิดมาวุน วายตัวเอง จนใหเกิดผลขึ้นมาเปนความสกปรกไปทั้งจิต กลายเปน
ไฟทั้งดวง ไมสมควรเลย
เราคิดอยางนี้ เราระงับความคิดและอารมณนน้ั ได พอจะคิดขึ้นในขณะใดสติเราก็
ทันและรูทันที แลวปลอยไปได ไมยดึ มาเปนอารมณเผาลนใจอยูน าน ทีก่ ลาวมาแลวนีท้ ง้ั
หมด เปนหลักธรรมวิธีปองกันตัวในวิธีรักษาตัว
เมือ่ เราใชวธิ นี เ้ี ปน “ยาประจําบาน” ประจําตัวทุกอิรยิ าบถ ใจก็ปกติไมคอยจะเปน
ภัยแกตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลาย จะมาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แม
ในทางอารมณที่เกิดขึ้นกับใจโดยเฉพาะ ที่ไปคิดในเรื่องอดีตที่ไมดีไมงามตาง ๆ มารบกวน
เจาของก็ตาม หรืออะไร ๆ มาสัมผัสก็สลัดไดทันที เพราะสติปญ
 ญามีอยูก บั ใจ นํามาใช
เมื่อไรก็เกิดประโยชนเมื่อนั้น นอกจากจะปลอยใหสง่ิ เหลานัน้ เขามาเหยียบย่าํ ทําลายเสีย
โดยไมคํานึงถึงเครื่องปองกันคือสติปญญาเลย เราถึงยอมรับทุกข
แตถายอมรับทุกขตามหลักความจริงที่ตนโง ตนประมาทแลว ก็ไมตองบนกัน แตน่ี
ก็บนกันทั่วโลกดินแดน เพราะอะไรเลาถึงบน? เพราะไมอยากทุกข เมื่อไมอยากทุกขก็คิด
ทําไมเลา ในสิ่งที่จะเปนทุกขฝนคิดทําไม ก็เพราะความไมรู รูเ ทาไมถงึ การณ เมื่อเปนเชน
นัน้ จะเอาอะไรมาใหรเู ทาถึงการณ? ก็ตอ งเอาสติปญ
 ญามาใชกท็ นั กับเหตุการณ ไมเสีย
ไปหมดทั้งตัว ยังพอยื้อแยงไวไดบางในขั้นเริ่มแรกแหงการฝกหัด ตอไปก็ทันเหตุการณทุก
กรณี ตีชนะไดทุกวิถีทาง
วิธีปฏิบัติตอตัวเองดวยหลักศาสนาตองปฏิบัติอยางนี้ โลกถาตางคนตางมีเหตุผล
เปนเครือ่ งดําเนิน ไมวา กิจการภายนอก ไมวา กิจการภายใน อันใดที่จะเปนภัยตอตนและ
สวนรวม ตางคนตางคิด ตางคนตางเขาใจ ตางคนตางละเวนไมฝาฝนดื้อดานหาญทํากัน
ซึง่ เปนการชวยกันทําลายตนและสวนรวมใหเสียไป
อันใดทีเ่ ปนคุณประโยชนแกตนและสวนรวมแลว พยายามคิดทําในสิง่ นัน้ ๆ โลกก็มี
ความเจริญรุง เรือง อยูดวยกันมากนอยก็มีความผาสุกเย็นใจไปทั่วหนากัน เพราะมีหลัก
ศาสนาเปนเครือ่ งพาดําเนิน ยอมยังบุคคลใหเปนไปเพือ่ ความสงบสุข ดวยการปฏิบัติ
ถูกตองตามหลักเหตุผล อันเปนหลักสากลทีพ่ าโลกใหเจริญ
ดังนัน้ เรือ่ งศาสนาจึงเปนเรือ่ งสําคัญสําหรับการอยูด ว ยกัน นี่หมายถึงปจจุบันที่อยู
ดวยกัน แมปจ จุบนั จิตและตัวเราเองก็มคี วามรมเย็นเปนสุข ไมเดือดรอนวุน วายแผ
กระจายออกไปสูส ว นรวม ตางคนตางก็มีความรูสึกเชนนั้น โลกก็มีความผาสุก เมือ่ หมาย
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ถึงอนาคตขางหนาของจิต จิตที่มีเหตุมีผลเปนหลักยึด มีธรรมอยูภ ายในใจแลว จะหาความ
เดือดรอนจากที่ไหน มาจากโลกใด เพราะจิตเปนผูผ ลิตขึน้ เอง เมื่อจิตไมผลิต จิตมีอรรถมี
ธรรมเปนเครื่องปองกันรักษาตนเองอยูแลว ไปโลกไหนก็ไปเถอะ ไมมคี วามทุกขรอ นที่
จะไปทําลายจิตใจของผูน น้ั ไดเลย
พูดตามหลักธรรมแลว จิตที่มีคุณงามความดีประจําใจ ยอมจะไมไปเกิดในสถานที่
จะไดรับความทุกขความทรมาน เพราะ “กรรมประเภทนัน้ ” ไมมีจะผลักไสไปได มีแต
ความดีคอื กุศลกรรม เปนเครื่องพยุงจูงไปสูสถานที่ดี คติที่งามโดยลําดับ ๆ เทานัน้
อนาคตก็เปนอยางนี้แล
ผูป ฏิบตั ธิ รรม ผูม ธี รรมในใจ ผิดกับบุคคลที่ไมมีธรรมเปนไหน ๆ แมแตอยูใ นโลก
เดียวกัน เปนรูปรางเหมือนกันก็ตาม แตความรูค วามเห็น ความคิด การกระทําตาง ๆ นัน้
มีความผิดกันอยูโดยลําดับ ผลที่จะพึงไดรับจะไดเหมือนกันยอมเปนไปไมได ตองมีความ
แตกตางกันอยูเชนนี้เปนธรรมดาตั้งแตไหนแตไรมา
ฉะนั้น พระพุทธเจา จึงทรงสอนวา “กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรม
เปนเครือ่ งจําแนกสัตวทง้ั หลาย ใหมคี วามประณีตเลวทรามตางกัน” ไมนอกเหนือไปจาก
กรรม กรรมจึงเปนเรื่องใหญโตที่สุดของสัตวโลก ทําไมจึงใหญโต? เพราะเราตางคนตาง
เปนผูผ ลิตกรรมขึน้ มาโดยลําดับดวยกัน แมจะไมคิดวาตนสรางกรรมก็ตาม ผลดีชั่วก็เกิด
จากกรรมคือการกระทําทุกราย จะหักหามไมไดเมื่อยังทํากรรมอยู
คําวา “กรรม” คืออะไร? แปลวาการกระทํา เปนกลาง ๆ คิดดวยใจเรียกวา
“มโนกรรม” พูดดวยวาจา เรียกวา “วจีกรรม” ทําดวยกาย เรียกวา “กายกรรม” ใน
กรรม ๓ ประเภทนี้ เราเปนผูผ ลิตผูส รางอยูต ลอดเวลา แลวจะปดกั้นผลไมใหปรากฏดีชั่ว
ขึ้นมาไดอยางไร เมื่อการผลิตมีดีมีชั่วประจําตนอยู ธรรมชาติทเ่ี ราผลิตขึน้ มานีแ้ ล เปนเจา
อํานาจสําหรับปกครองจิตใจ สนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจใหไปเกิดและอยูใ นสถานทีใ่ ด
คติใดก็ได จะนอกเหนือไปจากผลแหงกรรมที่เรียกวา“วิบาก” ซึ่งตนกระทําแลวนี้ไปไมได
ไมมีสิ่งใดมีอํานาจยิ่งไปกวาผลแหงกรรมที่ตนทํานี้ จะเปนเครื่องประคับประคอง หรือเปน
เครื่องกดขี่บังคับตนในวาระตอไป
หลักศาสนาทานสอนอยางนี้ ทานไมใหเชื่อที่อื่นยิ่งไปกวาความเคลื่อนไหวดีชั่วทาง
กายวาจาใจทีเ่ รียกวา “กรรม” นี้เปนหลักประกันตัวอยูที่นี่ เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีท่ าํ ลายตัวและ
สงเสริมตัวก็คอื อันนีเ้ ทานัน้ ไมมีอะไรมาทําลายและสงเสริมได
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๒๗

๒๘

การคิด การพูด การกระทํา ในทางที่ไมดี คือการทําลายตัวเอง การคิด การพูด การ
กระทําในทางที่ดี คือการสงเสริม บํารุงตนเอง การประกันตนเอง ไมใหตกไปในทางไมพึง
ปรารถนาก็มอี ยูใ น “หลักกรรม” นีเ้ ทานัน้ ไมมีอะไรยิ่งไปกวานี้ เพราะฉะนัน้ เราจึงไมควร
กลัวสิ่งโนนกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุผลไมได จะกลายเปนกระตายตื่นตูมทั้งที่ถือพุทธ อันเปน
องคพยานแหงความฉลาดแหลมคม
สิ่งที่นากลัวที่สุดก็คือ ความคิด การพูด การกระทํา ที่เปนภัยแกตนเอง ไมวา จะใน
แงใดพึงทราบวา “นี้แลคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังแสดงออกกับกาย วาจา ใจของเรา ของ
ทานอยูเ วลานี”้ ถาไมยอมรูสึกตัวแกไขใหมเสีย อันนีแ้ หละจะเปนตัวพิษภัยทีร่ า ยกาจทีส่ ดุ
ใหโทษแกเราไมเพียงแตปจ จุบนั นี้ ยังจะเปนไปในอนาคต จนหมดฤทธิ์หมดอํานาจของ
“กรรม” ทีท่ าํ ไวนแ้ี ลว ทุกขภัยตาง ๆ จึงจะหมดไปได
ผูเชื่อศาสนาจึงตองเชื่อ “หลักกรรมกับวิบากแหงกรรม” คือผลพึงติดตามมาโดย
ลําดับ เราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทํากรรมได? ไมมี ตองทําดวยกันทุกคน คนมี
ศาสนาหรือไมมศี าสนาก็ทาํ “กรรม” กันทั้งสิ้น เพราะเปนหลักธรรมชาติแหงการกระทํา
ซึ่งมีประจําตนอยูแลว และถูกตองตามหลักของศาสนาที่ทานสอนไวแลว กรรมมีอยูกับทุก
คน นอกจากจะเชื่อหรือไมเชื่อเทานั้น ซึ่งก็ไมมีการลบลางกรรมนั้นได ทั้งกรรมทั้งผลแหง
กรรมไมมีทางลบลางได ตองเปนกรรมและเปนผลดีชั่วไปทุกภพทุกชาติ ไมมีอันใดนอก
เหนือไปจาก “กรรม” และ “วิบากแหงกรรม” ซึ่งเกิดจากการทําดีทําชั่วของตัวเอง จึงไม
ควรกลัวเรือ่ งสุม สีส่ มุ หาอันหาเหตุผลไมได ถากลัวนรกก็กลัวบอนรกทีก่ าํ ลังสรางอยูเ วลานี้
ซึง่ อยูภ ายในจิตใจเปนตนเหตุสาํ คัญ นีแ่ หละ“บอนรก”
สาเหตุทจ่ี ะทําใหไฟนรกเผาก็อยูท ใ่ี จนี้ ใหรสู กึ ตัวและมีสติจดจอ มีปญ
 ญาพินจิ
พิจารณาแกไขเครื่องมือของตนที่กําลังคิดผิด และผลิตยาพิษหรือผลิตคุณธรรมขึน้ มา
ภายในใจ ใหเลือกเฟนตรงนี้ และทําตามความเลือกเฟนดวยดีแลว จะไมมอี ะไรเปน
พิษเปนภัยแกสัตวโลกมีเราเปนตนเลย
นีแ่ หละศาสนาจําเปนหรือไมจาํ เปน? ใหคิดที่ตรงนี้ ผูที่สอนก็คือผูที่รูเรื่องของ
กรรม รูเรื่องผลของกรรมดวยดีแลวไมมีที่แยง คือพระพุทธเจา ทรงทราบทุกสิ่งทุกอยาง
ทั้งกรรมของพระองคและกรรมของสัตวโลก
ทั้งผลแหงกรรมของพระองคและผลแหง
กรรมของสัตวโลกทั่วไตรโลกธาตุ ไมมีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรูไดเห็นไดอยางพระพุทธ
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เจา จึงทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเปน “ศาสนธรรม” ใหเราทัง้ หลายไดยนิ ไดฟง ได
ประพฤติปฏิบัติตามโดยไมมีอะไรผิด
ถาไมฝน ศาสนธรรมทีท่ า นสอนไวเสียอยางเดียว
โดยการกระทําในสิ่งที่ไมดีทั้ง
หลาย ผลจึงปนเกลียวกันกับความตองการ กลายเปนความไมสมหวังหรือเปนความทุกข
ขึ้นมา หลักใหญอยูที่ตรงนี้
โลกมีเราเปนตน ถามีศาสนาอยูภ ายในใจ แมจะมีทุกขมากนอยก็พอมีที่ปลงที่วาง
ได เหมือนกับโรคทีม่ ยี าระงับ ไมปลอยใหเปนไปตามกําลังหรืออํานาจของโรคโดย
ถายเดียว ยอมพอมีทางหายได
การสรางความดีไมเปนสิง่ ทีน่ า เบือ่ ไมเปนสิ่งที่นาเอือมระอา ไมเปนสิง่ ทีน่ า เกลียด
ไมเปนสิง่ ทีน่ า อิดหนาระอาใจ เพราะสิง่ ทัง้ หลายทีเ่ ปนความสุขความสมหวังทัง้ มวล เกิดขึ้น
จากการสรางความดีเทานั้นไมไดเกิดขึ้นจากอะไร สรางเทาไรมีเทาไรขึน้ ชือ่ วาความดี
แลวไมเฟอ ไมเหมือนสิ่งภายนอกซึ่งมีทางเฟอได ถามีมากเขาจริง ๆ แตคนดีมมี ากเทา
ไรไมเฟอ ความดีมีมากเทาไรไมมีเฟอ ดีเทาไรยิง่ มีความอบอุน แนนหนามัน่ คงภายในใจ
ยิ่งมีความดีงามตอกันจํานวนมากเทาไรยิ่งอบอุนไปหมด ไมมีคําวา “เฟอ”
ผิดกับสิ่งตาง ๆ ที่มีการเฟอได เชน “เงินเฟอ” “คนเฟอ” เราเคยไดเห็นไหม?
เราเคยไดยนิ แต “เงินเฟอ” สิ่งของมีมากจนลนตลาดก็เฟอ ขายไมไดราคา ตองขายลด
ราคาลงไปตามลําดับ ๆ ทีนี้ “มนุษยเฟอ” เราเคยไดยนิ ไหม?
เวลานีม้ นุษยกาํ ลังเฟอจะหาราค่าํ ราคาไมไดแลวเพราะมีมากตอมาก ใครก็จะเอา
แตตัวรอดวาเปนยอดดี แลวสรางความทุกขใหผูอื่นมากมายเพื่อความสุขของตัวเอง มีเทา
ไรเวลานี้ มีมากมายทีเดียวทีม่ คี วามเห็นแกตวั มาก เห็นแกไดมาก โลภมาก เพราะกิเลส
ตัณหามันเจริญขึน้ โดยลําดับ สิง่ ทีใ่ หมนั เจริญขึน้ โดยลําดับก็เพราะไดรบั การสงเสริมเลีย้ งดู
อยางเหลือเฟอจน “เฟอ” ซึง่ เวลานีก้ าํ ลังมีมาก นิยมกันมาก มีเต็มอยูทุกแหงทุกหน ซึ่ง
แตกอ นเราก็ไมเคยเห็น ไอสง่ิ สงเสริมใหกเิ ลสตัณหาราคะมันแสดงตัวขึน้ เปนเปลวเหมือน
ฟนเหมือนไฟ ทุกวันนีไ้ ดเห็นกันแลว
แตโลกก็ยินดีจะวายังไง ? ทุกขเทาไรก็ไมเห็นโทษของมัน ยังถือวาสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดี
ถือวาดีอยูเรื่อย ๆ จนกระทั่งจะไมมีสติสตังเลยแทบจะเปนบา ก็ยังวาดีอยูเรื่อยไป แลวจะมี
ทางแกกันที่ตรงไหน? เมือ่ ยังมีความยินดีในความเปนบาอยูเ ชนนัน้ แลว มันจะมีสติสตัง
เปนคนดีไดอยางไร? นีแ่ หละ “มนุษยเฟอ” ดูเอา เฟอจนจะเปนบากันทั่วดินแดนทั้งเขา
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ทัง้ เรา เมื่อจิตใจที่เฟออยางนี้แลวมันก็ทําใหมนุษยเฟอดวย กอนที่มนุษยจะเฟอ จิตใจตอง
เฟอเสียกอน คือจิตใจไมมีคุณคา จิตใจไมมีราคา ถูกสิ่งสกปรกโสมมซึ่งรกรุงรังเขาไปทับ
ถมคลุกเคลาเสียหมด หุมหอหมด จนมองหา “ตัวจริง” คือจิตไมเจอ แลวคุณคาของจิต
ดวงนี้จะมีมาจากที่ไหน
เมื่อมีแตของเฟอ ๆ เต็มหัวใจอยางนี้ เวลาแสดงออกทางกายวาจากิรยิ ามารยาทก็
เปน “มนุษยเฟอ” เฟอไปตาม ๆ กันหมด แลวคุณคาของมนุษยนั้นจะมีไดที่ไหน? เมือ่
เปนเชนนีแ้ ลว โลกนีม้ นั นาดูนา ชมและนาอยูท ต่ี รงไหน ? ถาไมอยูกับมนุษยที่ทําตัวใหดีมี
คุณคาสําหรับตัว มันก็มีเทานั้น ถามนุษยเราทําใหเฟอแลวจะไมมีโลกอยูแนนอน แลวจะ
ไปตําหนิใคร ก็มนุษยเปนผูทําใหเฟอเสียเอง ใครไมเห็นก็ดูเอา พูดยอ ๆ แตเพียงเทานี้ก็
พอจะทราบไดวามนุษยเฟอเปนอยางไร
เราไมไปตําหนิคนอืน่ เราก็เฟอ ถาทีไ่ หนไมดสี าํ หรับเรา เราก็เฟอเหมือนกัน นีเ่ รา
เอาหลักธรรมของพระพุทธเจามาทดสอบ ทดสอบพวกเราที่กําลังเฟอ ๆ อยูเ วลานีแ้ หละ
ใหพยายามแกสิ่งที่เฟอออก สิ่งที่เฟอนั่นแหละคือสิ่งที่ทําลายคุณสมบัติของเรา คุณคาของ
มนุษยเรา พยายามแกตรงนี้ที่กําลังเฟอนี้ ใหกลับเปนความดีขน้ึ มา
เอา รนเขามาหานักปฏิบตั เิ รา ความขีเ้ กียจนัน้ แหละคือความเฟอ แกมันออก
ความขีเ้ กียจ ความออนแอ มันพาใหเราเฟอ จงชะลางมันออกไป ใหมีความเขมแข็ง มี
ความอุตสาหพยายามเขามาแทนที่ ดวยความเชือ่ บุญเชือ่ กรรม เชื่อพระพุทธเจา
เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย เรื่องความเกิดกับความตายนั้นมันเปนของคูกันอยูเสมอ
จะแยกมันออกจากกันไปไหน เพราะเราเกิดมากับความตาย เราไมไดตายมากับความเกิด
เมื่อเกิดแลวมันตองมีตาย ถาแกไขไดแลว ตายแลวไมตองเกิดอีก เพราะฉะนัน้ จึงวา
เกิดมากับความตาย ไมใชตายมากับความเกิดนะ
ดังพระพุทธเจาทั้งหลายและสาวกทั้งหลายทานตายแลวทานไมเกิดอีก ผูบ ริสทุ ธิ์
แลวตายแลวไมตองกลับมาเกิดอีก แตเกิดแลวกับความตายจะตองตายเปนคูกัน พระพุทธ
เจาก็ตองตายที่เรียกวา “ปรินิพพาน” ความจริงคือธาตุขนั ธสลายเชนเดียวกับโลกทัว่ ๆ
ไปนั่นเอง เพราะตนเหตุมนั มีอยูแ ลว จะไปลบผลมันไมได ผลคือเกิดขึ้นมาแลว ความตาย
จะตองมีเปนธรรมดา นี่ตนเหตุคือความเกิดขึ้นมา ผลคือความตาย จะแยกกันไมได มัน
ตองมีเปนคูกันเสมอ นี่แหละคูแหงความเกิดตายของโลกที่มีกิเลสฝงเชื้ออยูภายในใจ เปน
อยางนี้
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เราสูเ พือ่ ชัยชนะ จิตไมตาย แตจิตถูกจองจําทําเข็ญ ยุงกันไปวนกันมาจนเปน “นัก
โทษ” ทั้งดวง หาหลักหาเกณฑไมได เพียงแตฝกซอมดัดแปลงตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรก
รกรุงรัง ก็ยังแยกไมได เพราะความออนแอ แมสติปญญามีอยูก็ไมผลิตขึ้นมาเพื่อแกตน
การแกตนแกดวยสติ แกดวยปญญา แกดว ยศรัทธาความเพียร พระพุทธเจาเคยแกอยางนี้
มาแลวกอนจะไดผลและนําธรรมมาสัง่ สอนโลก พอไดลมื ตามองเห็นบุญเห็นบาปบางตาม
กําลัง
สวนเราเอาอะไรมาแก เอาความขี้เกียจมาแกก็เพิ่มเขาไปอีก เพิ่มโทษเขาไปเรื่อย ๆ
ติดโทษประมาณเทานั้นปเทานี้ป แทนที่จะไดออก กลับเพิ่มโทษขึ้นมาเรื่อย ๆ มันก็ไมได
ออกจากคุกจากตะรางสักที เลยตายอยูใ นเรือนจํา นีด่ แี ลวเหรอ?
“เรือนจํา” ในทีน่ ห้ี มายถึง “วัฏจักร” คือความหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงของโลก
เกิดตาย อันฉาบทาไปดวยความทุกขทรมาน ซึ่งไดแกพวกเราเอง แลวเราจะเอาอะไรมา
แก? เอาความออนแอมาแกมันก็จม เพิ่มโทษเขาอีก ตองเอาความเขมแข็งความขยันหมั่น
เพียร ความอุตสาหพยายาม สติปญญา ศรัทธา ความเพียร เรงลงไป เอา ตายก็ตาย โลกนี้
มีความเกิดความตายเทานั้นไมมีใครจะนอกเหนือกวากัน สิ่งที่จะนอกเหนือ คือสติปญญา
ศรัทธา ความเพียรของเรา ทีจ่ ะนําตัวเราใหหลุดพนไปไดในระยะใดก็ตาม ไดชอ่ื วาเราได
ชัยชนะเปนพัก ๆ ไป นีแ่ หละทีจ่ ะทําใหเรามีคณ
ุ คา เอาตรงนี้ ชนะกันตรงนี้ ซึง่ เปนความ
ชนะเลิศเหนือกิเลสสมมุติทั้งปวง
ชนะอะไรก็เคยชนะมาแลว แตชนะตัวเองคือชนะกิเลสของตัวเอง ยังไมเคยเลย เอา
เอาใหชนะใหไดเปนพัก ๆ ไป จนกระทั่งชนะไปโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือนั่นแหละ การ
ชนะอะไรหรือผูอ น่ื ใดคูณดวยลาน ยังไมจดั วาชนะเลิศประเสริฐเหมือนชนะกิเลสของ
ตนคนเดียว การชนะกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวเทานัน้
ผูน น้ั แลเปนผู
ประเสริฐสุดในโลก
นั่นฟงซิ ชนะสิ่งอื่นไมมีอะไรประเสริฐเลย นอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวร
ใหยุงเหยิงติดตอกอแขนง เกี่ยวโยงกันเปนลูกโซไปไมมีทางสิ้นสุดลงไดเทานั้น แตการชนะ
กิเลสของตนดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรนี้ เปนผูป ระเสริฐ ไมตองกลับมาแพอีกแลว
มีหนทางเดียวเทานัน้ ตาย ตายเฉพาะหนเดียว เฉพาะอัตภาพที่มีอยูนี้ อันเปนตนเหตุทจ่ี ะ
ใหตายอยูเ ทานัน้ นอกนั้นไมตองมากอกําเนิดเกิดเที่ยวหาจับจองปาชาที่ไหนอีก เราเคยจับ
จองปาชามานานแลว เรือ่ งปาชานีม้ นั ควรจะเบือ่ กันเสียที เกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละ
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สัตวโลกทุกตัวสัตวมีแต “นักจองปาชา” กันทั้งนั้น เกิดแลวตองตาย ตายแลวเอา
ปาชาทีไ่ หน? ก็เอาตัวของเราเองเปนปาชา มันมีดวยกันทุกคน เราทําไมจะขยันจองนัก
จองปาชามันดีหรือ? คนและสัตวทนทุกขจนถึงตายไป ไมเข็ดไมหลาบที่ตรงนี้จะไปเข็ด
หลาบทีต่ รงไหน? อะไรมาใหทกุ ขใหภยั แกเรา ถาไมใชเรือ่ งของความเกิดความตาย
เทานัน้ เปนทุกขเปนภัย ในระหวางทางก็เปนทุกขในธาตุในขันธ ความหิวโหยโรยแรง
ความทุกขรอนตาง ๆ มันเปนอยูในธาตุในขันธนี้ ไมใชเปนอยูที่ภูเขานี่นา ไมไดอยูใน
อากาศ ไมไดอยูที่ตนไม มันอยูใ นบุคคลคนหนึง่ ๆ สัตวตวั หนึง่ ๆ นีเ้ ทานัน้ กองทุกขรวม
แลวมันอยูที่เรา เราจะไปคิดวา “อยูท น่ี น่ั จะดี อยูท น่ี จ่ี ะดี” ถาธาตุขนั ธมนั เปนภัยอยู
แลวหาอะไรดีไมได ถาจิตยังเปนภัยอยูแ ลวหาอะไรสุขเจริญไมได ตองแกไขที่นี่(จิต)
ดับกันที่นี่ เอาน้าํ ดับ ดับกันที่นี่ น้าํ คือน้าํ ธรรม ดับลงที่นี่แลวก็เย็น เย็นแลวก็สบาย
หายโศกเศรา เลิกกันเสียทีการจับจองปาชา
นีแ่ หละพระพุทธเจาทานสอนศาสนา สอนจนถึงที่นี่ การดําเนินทีจ่ ะใหมคี วามสุข
ความสบาย ก็ใหดาํ เนินไปตาม “สัมมาอาชีวะ” โดยสม่าํ เสมอ ภายนอกภายใน
สัมมาอาชีวะภายใน ก็บาํ รุงเลีย้ งจิตของตนดวยศีลดวยธรรม อยาเอายาพิษเขามา
แผดเผาจิตใจ มีอารมณที่ไมพอใจเปนตน เขามารบกวนจิตใจ เผาลนจิตใจใหเดือดรอนขุน
มัว ก็เปนความชอบ ชอบ ชอบไปตามลําดับ จนกระทั่งจิตไปถึงความชอบธรรมโดย
สมบูรณแลวก็ผา นไปได นี่
การแสดง “สัมมาอาชีวะภายนอก” ไมคอยมีเวลาเพียงพอ
เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา ขอยุติเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

เลหเ หลีย่ มของกิเลส
ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติผูรักษาตั้งแตศีลอุโบสถขึ้นไปจนถึงเณรถึงพระ ไมให
นัง่ ใหนอนบนทีน่ อนอันสูงและใหญภายในยัดดวยนุน และสําลี นัน่ ทานทรงกลาววาผู
ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท
เพลินในการหลับนอนจนเกินไปยิง่ กวาทําความ
พากเพียร พระองคทรงมีอุบายหามทุกแงทุกมุม ซึง่ จะเปนทางเพิม่ พูนกิเลสทัง้ หลาย
ทรงพยายามชวยเหลือตัดหนทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
ใน
บรรดาที่รักษาศีลตั้งแตศีล ๕ ศีล ๘ ขึ้นไปถึงศีล ๒๒๗ ตามขั้นตอนของผูรักษาศีลนั้น
ๆ
แมธรรมก็ไมมีธรรมขอใดที่จะสอนใหผูปฏิบัติมีความประมาทนอนใจ มีแตสอน
ใหมีสติใหมีปญญา ความระมัดระวัง ใหมคี วามพากเพียรความอุตสาหพยายาม ใหเปน
นักตอสูอยูตลอดเวลา ไมเคยปรากฏในบทใดบาทใดวาพระองคทรงสอนใหลดละความ
พากเพียรและออนแอในการงานทีช่ อบทัง้ หลาย
สอนฝายฆราวาสก็สอนใหมแี ตความขยันหมัน่ เพียรทัง้ นัน้ เราจะเห็นไดในบท
ธรรมวา อุฏฐานสัมปทา ใหถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบ
อารักขสัมปทา เมือ่ แสวงหาทรัพยสมบัตมิ าไดดว ยความชอบธรรมแลว ใหพยายาม
เก็บหอมรอมริบ อยาใชสรุ ยุ สุรา ย กัลยาณมิตตตา ใหระมัดระวังอยาคบคนพาล
สันดานชัว่ ใหคบเพือ่ นทีด่ งี าม ระวังพวกปาปมิตรจะเปนเหตุใหเสียได เพราะคนเรา
เมื่อคบกันไปนาน ๆ ยอมมีนิสัยกลมกลืนไปในรอยเดียวกันได ทั้งคนดีหรือคนชั่ว มี
ทางเปนไปไดทั้งสอง คบคนชัว่ ก็เปนคนชัว่ ไปได คบคนดีก็เปนคนดีไปได สมชีวิตา ให
เลีย้ งชีพพอประมาณ อยาสุรยุ สุรา ยหรือฟุง เฟอเหอเหิมลืมเนือ้ ลืมตัว
การเก็บทรัพยเปนสิง่ สําคัญ ใหรเู หตุผลทีค่ วรเก็บ เหตุผลทีค่ วรจาย นัน่ นาฟง
ไหม ทานสอนพวกเราทีเ่ ปนนักสุรยุ สุรา ยนะ มีจุดไหนที่พระพุทธเจาทรงสอนใหคนมี
ความลืมตัว ไมมี เพราะฉะนัน้ คําวาประหยัด มัธยัสถ จึงเปนหลักประกันการครองชีพ
ของบุคคลทั่วไปตลอดถึงผูปฏิบัติ ความไมลืมตัวคือความมีสติปญญาเปนเครื่องรักษา
ตัวนัน่ เอง สมบัติมีมากมีนอยใหมีความประหยัดความมัธยัสถ ใหรจู กั ใชสอยใหเกิด
ความสุข บรรดาสมบัติเงินทองมีมากนอยอยาใหเปนขาศึกแกตน เพราะความลืมตัวนัน้
เลย
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นีเ่ ทศนสอนฆราวาสทานสอนอยางนี้ และเขากันไดทั้งฝายพระดวย เพราะธรรม
เปนกลาง ๆ ใชไดทั่วไป แลวแตจะยึดมาปฏิบตั ใิ หเหมาะสมกับตนในธรรมขัน้ ใด หรือ
จะใหเปนไปตามจิตใจของผูปฏิบัติขั้นใดไดทั้งนั้น
เวลาสอนพระยิ่งมีความเขมแข็งมากขึ้น ไมใหมีความประมาทอุบายวิธีที่จะกั้น
ความรัว่ ไหลเขามาแหงกิเลสทัง้ หลาย เพราะเทาที่มีอยูนี้ก็มากตอมากจนลนหัวใจ ใน
บางเวลาตองระบายออกทางกิริยา จนเปนสิง่ นากลัวมาก และพยายามฉุดลากมันออก
ยากยิ่งกวาสิ่งใดอยูแลว ไมมีอันใดที่จะเหนียวแนนยิ่งกวากิเลสภายในจิตใจของสัตว วิธี
ถอดถอนกิเลสนี้ก็ตองลําบากยากยิ่งกวาถอดถอนสิ่งใด ทานจึงสอนพยายามระมัดระวัง
ไมใหกิเลสที่ยังไมมีหลั่งไหลเขามา ที่มีอยูแลวก็ใหพยายามรื้อถอนมันออกดวยความ
พากเพียรความอุตสาหพยายาม ดวยความขยัน ความเฉลียวฉลาด ไมใหนอนใจกับ
กิเลสชนิดใดทั้งสิ้น ใน อปณณกปฏิปทา ทีท่ า นสอนไวสาํ หรับผูป ฏิบตั ิ เฉพาะอยางยิ่ง
คือสอนพระ อปณณกปฏิปทาคือการปฏิบัติไมผิด ปฏิบตั โิ ดยความสม่าํ เสมอ คือ
ตั้งแตปฐมยามไปใหประกอบความเพียร จะเดินจงกรมก็ไดจะนั่งสมาธิภาวนาก็
ได พอถึงมัชฌิมยามก็พักผอนนอนหลับ พอปจฉิมยาม ก็ตื่นขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิ
ภาวนาเรือ่ ย ๆ ไป ตอนกลางวันก็ทํานองเดียวกัน หากจะมีการพักผอนบางในตอน
กลางวันก็พักได แตตองระมัดระวังใหปดประตู รักษามารยาทในการพักนอน ทานสอน
ไวโดยละเอียด แตอธิบายเพียงยอ ๆ เทานัน้ การปฏิบตั โิ ดยสม่าํ เสมอเชนนีช้ อ่ื วา
อปณณกปฏิปทา
ผูท จ่ี ะรีบเรงยิง่ กวานีใ้ นบางกาลก็ยง่ิ เปนความชอบยิง่ ขึน้ ไป แตหยอนกวานัน้
ทานไมไดสอน วาใหหยอนกวานีไ้ ด กินแลวอยากหลับอยากนอนเมื่อใดก็นอนเอาตาม
ใจชอบเถอะ อยากกินอยากขบอยากฉันอะไรก็ฉันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะ ตถาคตไดตรัสรู
ดวยวิธนี แ้ี หละ เรือ่ งของธาตุขนั ธนเ้ี ลีย้ งใหมนั มีความอิม่ หนําสําราญใหมคี วามบริบรู ณ
แลวเอาไปแขงหมูตัวกําลังจะขึ้นเขียง นี่ทานไมไดวา
สําคัญทีห่ ลอเลีย้ งจิตใจ นําธรรมเขามาหลอเลีย้ งจิตใจใหมคี วามชุม เย็น การ
หลอเลีย้ งจิตใจดวยอรรถดวยธรรมนีม้ คี วามชุม เย็น จนกระทั่งรางกายก็พลอยมีความ
ผาสุกไปดวยใจที่เปนหลักใหญของกาย แตการหลอเลี้ยงรางกายโดยไมเกี่ยวของกับ
ธรรมเลยนัน้ ไมผดิ กับทีเ่ ขาเลีย้ งหมูไวสาํ หรับขึน้ เขียง เพื่อหอมกระเทียมจะไดเปน
ญาติกันสนิทดี ถาใครตองการผูกญาติมิตรอันสนิทกับหอมกระเทียมละก็ใหเรงการกิน
การนอนความขีเ้ กียจเขาใหมาก
มีหวังไดขึ้นเวทีคลุกเคลากับหอมกระเทียมโดยไม
สงสัย
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ศาสนธรรมทีป่ ระทานไวนน้ั จึงหาทีแ่ ทรกหาทีค่ ดั คานไมได ไมวา จะเปนธรรมขัน้
ใด อุบายวิธีทรงสั่งสอนไวเพื่อปดกั้นกิเลส เพื่อขับไลกิเลส ไมมีอุบายของผูใดที่จะมี
ความฉลาดแหลมคมยิ่งกวาอุบายของพระพุทธเจาที่ทรงนํามาสั่งสอนสัตวโลก เพราะ
การขับไลกเิ ลส การหักหามใจทีก่ าํ ลังมีกเิ ลสครอบงํา พระพุทธเจาไดทรงดําเนินมาแลว
จนไดผลเปนที่พอพระทัยถึงขั้นศาสดา เมื่อไดทรงประสบพบเห็นมาดวยขอปฏิบัติหรือ
อุบายใด พระองคก็ทรงนําขอปฏิบัติหรืออุบายนั้น ๆ มาสัง่ สอนโลก ดวยความถูกตอง
แมนยําไมผิดพลาดคลาดเคลื่อน ถาปฏิบัติตามแนวทางที่พระองคทรงแสดงไวแลว
เรียกวาดําเนินตามหลักมัชฌิมา คือเหมาะสมอยางยิ่งกับการแกกิเลสทุกประเภท ดวย
อุบายวิธตี า ง ๆ ตามขั้นของกิเลสที่หยาบละเอียด
เพราะคําวามัชฌิมานัน้ เหมาะสมกับการแกกเิ ลส โดยทางสติปญ
 ญาศรัทธาความ
เพียร ซึ่งอยูในองคมรรคของมัชฌิมาที่ประทานไวแลว กิเลสประเภทหนาแนนหรือ
เหนียวแนนแกนแหงวัฏฏะก็ตอ งทําใหหนักมือ เชนเดียวกับเขาถากไม ไมที่ตรงไหนคด
งอมากก็ตองถากใหหนักมือเพื่อใหตรง ถาที่ไหนตรงอยูแลวก็ไมตองถากมากมายนัก ที่
ไหนตรงอยูแลวจะถากมากก็เสียไม ถากพอไดสัดไดสวนก็พอแลว
เรือ่ งกิเลสนีก้ เ็ ชนเดียวกัน บางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลส หรือบาง
เวลาทีก่ เิ ลสแสดงออกมาอยางผาดโผนรุนแรงมาก ตองใชความเพียรอยางแข็งแกรง
และแกกันอยางหนัก จะออนแอทอถอยไมได ถึงจะพอกันหรือเหนือกวากิเลสประเภท
นัน้ ๆ ถึงจะยอม ถึงคราวจะทําอยางนี้ก็ตองทํา จะผัดเพีย้ นเลือ่ นเวลาวาเชาสายบาย
เย็นอยูไมได
ความเพียรชนิดเอาเปนเอาตายเขาวากันเชนนีท้ า นก็เรียกวามัชฌิมา
สําหรับกิเลสประเภททีแ่ สดงขึน้ เฉพาะกาลนีเ้ วลานีเ้ กิดขึน้ ลักษณะนี้ เราตองใชวธิ กี าร
แบบนี้ถึงจะทันกัน หรือสามารถปราบปรามกันไดดว ยวิธกี ารนี้ วิธีนี้เรียกวามัชฌิมาของ
กิเลสประเภทนีเ้ ชนเดียวกัน
คําวามัชฌิมาจึงมีหลายขัน้ เปนคูป รับกันกับกิเลสประเภทตาง ๆ เชนเดียวกับ
เครื่องมือทํางานของนายชางตองมีหลายชนิดดวยกัน เพื่อสะดวกแกงานและควรแกการ
ปลูกสรางนัน้ ๆ กิเลสประเภทหยาบก็ตองใชมัชฌิมาแบบแผลงฤทธิ์ใหทันกันกับกิเลส
ประเภทหยาบนัน้ จึงเรียกวามัชฌิมา สวนหยาบ สวนกลางก็ใชสติปญญาศรัทธาความ
เพียรแหงมัชฌิมาใหเปนไปตามนั้น เพื่อใหกิเลสหลุดลอยไปดวยขอปฏิบัตินั้น ๆ นี่ก็
เรียกวามัชฌิมาสําหรับกิเลสขัน้ นัน้ ถึงขั้นละเอียดสติปญญาก็ตองละเอียด ความเพียรก็
ตองละเอียดลออ นั่งอยูที่ใด ยืนเดินอยูที่ใดอยูในอิริยาบถใด ก็เปนความเพียรอยูใ นทา
นัน้ ๆ
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ไมใชวา เดินจงกรมจึงจะเรียกวาเปนความเพียร นัง่ สมาธิจงึ จะเรียกวาเปนความ
เพียร นั่งอยูก็ตาม ยืนอยูก็ตาม เดินอยูก็ตาม ไมวา อิรยิ าบถใด ๆ เวนแตหลับเทานัน้
ตองเปนความเพียรโดยตลอด ไมมีระยะใดที่จะไมมีความเพียร ดวยสติปญญาซึ่งเปน
อัตโนมัติเกิดขึ้นกับตนเพื่อแกกิเลสซึ่งมีอยูภายใน นีเ่ รียกวามัชฌิมาขัน้ ละเอียด คือสติ
ปญญาไหลรินอยูด ว ยความคิดตลอดเวลา เชนเดียวกับน้าํ ซับน้าํ ซึมทีไ่ หลรินอยูท ง้ั หนา
แลงหนาฝนไมมเี วลาเหือดแหง ไหลซึมอยูตลอดกาลเวลาฉะนั้น การแกกิเลสประเภทนี้
ก็เปนเชนนัน้ เหมือนกัน สติปญญาก็ละเอียด พินิจพิจารณากันอยางละเอียดอยูภายใน
นีเ่ รียกวามัชฌิมา
การปฏิบัติ ถาปฏิบัติไมถูกตองเหมาะสมตามวิธีการของการแกกิเลสประเภท
นัน้ ๆ ก็ไมไดผล ขณะกิเลสกําลังหนา ๆ ความขี้เกียจมันตองมีมากขึ้น ความออนแอ
มันก็ตองมาก ความมาก ๆ เหลานี้ลวนแตเปนกองทัพของกิเลสดวยกัน เมื่อเปนเชนนี้
ความเพียรก็ตองดอยถอยกําลังแลวมันจะเขากันไดอยางไร กิเลสหนานั่นเองมันถึงทํา
ใหคนขี้เกียจและมีทุกขมาก ถากิเลสเบาบางบางความทุกขกน็ อ ยลง ความพากเพียรก็
ไหวตัวและตัง้ หนาทํางานเต็มเม็ดเต็มหนวยไปโดยลําดับ ไมอยูด ว ยความอับจนแบบ
คนขีค้ กุ
ตอนที่จะทํากิเลสที่กําลังหนา ๆ ใหเบาบางลงไปจะทําดวยวิธใี ด ความเพียร
เพียงจะนั่งแค ๑๐ นาทีก็เอาละ เทานีพ้ อแลว ถาขืนทํามากกวานี้จะผิดหลักมัชฌิมา ทํา
๑๐ นาทีนี้ถูกตองกับมัชฌิมาแลว ซึ่งเปนอุบายของกิเลสมันหลอกเราตางหากวาพอ
แลว ๆ นี่คือมัชฌิมาของกิเลสไมใชมัชฌิมาของธรรม นักปฏิบตั จิ งึ ควรทราบไวและตืน่
ตัววาถูกหลอกแลว เพราะอุบายแกกเิ ลสไมทราบวาเปนอยางไรบางไมปรากฏ เมื่อเปน
เชนนีก้ ม็ แี ตเรือ่ งกิเลสใหอบุ ายโดยถายเดียว เขาจะเอาอุบายแหงธรรมยืน่ ใหเรานัน้ อยา
หวัง ถาเปนมีดพราเขาก็ยน่ื ทางปลายมาใหเรา เขาจะจับทางดามไวแลวฟนเราโดย
ถายเดียว
ทําความเพียรก็กเิ ลสเปนคนสัง่ ใหทาํ ไมใชธรรมเปนผูสั่งใหทํา นั่งทําสมาธิ
ภาวนาก็ใหกเิ ลสเปนผูส ง่ั ใหทาํ นั่งสมาธิ เอานัง่ เสียประมาณ ๑๐ นาทีเอาละนะ เดี๋ยว
วันพรุง นีจ้ ะเหนือ่ ยลําบากลําบน นัง่ มากกวานีส้ ขุ ภาพจะไมดเี ดีย๋ วเกิดโรค จะอดนอน
ผอนอาหารบางก็เดี๋ยวสุขภาพทรุดโทรมนะจะวาไมบอก นัน่ รูไ หมเห็นไหมอุบายของ
กิเลสมันหลอกนะ อะไร ๆ ก็ตองทําตามกิเลสหลอก ทีนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปได
อยางไร ก็อุบายของมันเพื่อสงเสริมมันเอง ไมใชอุบายของธรรมเพื่อกําราบปราบปราม
มันใหหายซากลงไปนี่
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เพราะฉะนัน้ เพือ่ ผลกําไรชัยชนะ จึงตองใชอุบายของธรรมตามหลักที่พระพุทธ
เจาทรงสัง่ สอน ไมเอาอุบายของกิเลสดังที่กลาวมานี้มาใชมาทําความพากเพียร จะเปน
การเพิ่มกิเลสโดยไมรูสึกตัว เพราะเหตุใด ก็เพราะเวลานัง่ ทําความเพียรเราก็คอยนับ
เอาเวล่าํ เวลา วาเรานัง่ ไดเทานัน้ นาทีเทานีน้ าที นีเ่ ปนความเพียรของเรา แลวกิเลสมัน
หายไปสักกี่ตัวละ พอเคลื่อนที่ขยับ ๆ บางสักตัวไหม ไมปรากฏเลย เราก็ไดแตเวล่าํ
เวลาวานัง่ ไดเทานัน้ เทานี้ เวลาเทานัน้ นาทีเทานีช้ ว่ั โมง สวนกิเลสเพียงหนังถลอกปอก
เปกบางเพราะความถูไปไถมาไมมเี ลย
หลังจากนัง่ นับเวลานาทีแลวก็เอะอะขึน้ มาวา เอ นัง่ เวลานานขนาดนีไ้ มเห็นได
เรือ่ งไดราวอะไรนี่ จิตใจไมเห็นสงบ จะนั่งไปทําไม นี่ก็เปนอุบายของกิเลสหลอกย้ําเขา
ไปอีก สวนอุบายของธรรมทีจ่ ะทําลายกิเลสเลยไมมี นีแ่ หละทีเ่ ราเสียเปรียบกิเลสนะ
เสียเปรียบอยางนีเ้ อง อุบายที่คิดในแงใดก็ตามถาสติปญญาไมทันกลมายาของกิเลส
ตองถูกตมถูกตุนอยูร่ําไป
การพูดทั้งนี้ไมไดพูดดวยเจตนาจะตําหนิติเตียนทานผูหนึ่งผูใด
มิไดตําหนิ
ศาสนาหรือตําหนิอรรถตําหนิธรรมแตอยางใด แตเรื่องของกิเลสตองตําหนิอรรถตําหนิ
ธรรม เพราะกิเลสกับธรรมเปนขาศึกกัน สําหรับบุคคลนัน้ ไมมคี วามรูส กึ วากิเลสพา
ตําหนิธรรม เชนวา นัง่ เทานัน้ ชัว่ โมงเทานีน้ าทีไมเห็นไดเรือ่ งไดราวอะไรเลย ทําไปเสีย
เวล่าํ เวลาเปลา ๆ ทําไปทําไม หยุดเสียดีกวา นัน่ ลวนแลวแตเปนเรือ่ งของกิเลสทัง้ หมด
ทีนี้ตัวเองก็อยูในกรอบของกิเลสหาทางออกไมได เพราะอุบายไมทันมัน เนื่องจากกิเลส
มีเลหเ หลีย่ มรอยสันพันคมไมยอมลมจมเพราะเรางาย ๆ ถาไมเอาจริง ๆ จัง ๆ กับมัน
ใหเราทราบไววา ลวนแลวแตเปนอุบายของกิเลสทีจ่ ะพอกพูนใจเราและทําลายเรา โดย
การเพิ่มกําลังของตนตามลําดับ ดวยอุบายหลอกเราใหหลงเชื่ออยางสนิทติดจม
ผูปฏิบัติพึงคํานึงศาสนธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เฉพาะอยางยิ่งพึง
คํานึงถึงพระพุทธเจาผูทรงเปนบรมศาสดา ทานเปนบรมศาสดาไดเพราะเหตุใด ได
เพราะความนับเวล่าํ เวลา ไดเพราะความทอถอยออนแอ ไดเพราะความโงเขลาเบา
ปญญา หรือไดเพราะความขยันหมั่นเพียร ไดเพราะความอดความทน ไดเพราะความ
ฉลาดแหลมคม พระพุทธเจาไดเปนศาสดาดวยการฆากิเลสตายไปโดยลําดับ ๆ จนไมมี
เหลือในพระทัย ทานฆาไดโดยวิธีใด ทานปราบกิเลสดวยวิธใี ด ดวยความเพียรนัน่ เอง
ฟงแตวา ความเพียรเถิด เพียรอยางไมถอย ติดตามเรื่อย ๆ กิเลสออกชองไหน
ตามรูต ามเห็นไปเรือ่ ย ๆ ความโลภเกิดขึ้น ติดตามความโลภใหรวู า มันเกิดขึน้ เพราะ
เหตุไร ที่มันไปโลภไปโลภอยากไดอะไร อยากไดไปทําไม เทาทีม่ อี ยูเ พราะความโลภไป
เทีย่ วกวานเอามาก็หนักเหลือกําลังอยูแ ลว ยังหาที่ปลงวางไมไดนี่ ในใจเต็มไปดวย
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ความโลภคือความหิวโหยไมมเี วลาอิม่ พอ เมื่อคิดคนยอนกลับไปกลับมาก็จะมาถึงตัว
คือใจซึง่ เปนผูด น้ิ รนหิวโหย
ความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกัน ไมเพงเล็งผูที่ถูกเราโกรธ ตองยอนเขามาดูตัว
โกรธซึ่งแสดงอยูที่ใจและออกจากใจ วาไมมอี นั ใดทีจ่ ะรุนแรง ไมมีอันใดที่จะใหเกิด
ความเดือดรอนเสียหายยิง่ กวาความโกรธทีเ่ กิดขึน้ ภายในใจเรา ทําลายเรากอนแลวถึง
ไปทําลายคนอืน่ เพราะไฟเกิดที่นี่และรอนที่นี่แลวจึงไปทําผูอื่นใหรอนไปตาม ๆ กัน
เมื่อพิจารณาอยางนี้ไมลดละตนเหตุของผูกอเหตุ ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความ
หลงก็ดี ยอมระงับดับลง เพราะการยอนเขามาพิจารณาดับที่ตนตอของมัน ซึ่งเปนจุดที่
ถูกตองและเปนจุดที่สําคัญที่ควรทําลายกิเลสประเภทตาง ๆ ได
พระพุทธเจาทานเคยทรงชําระอยางนีม้ าแลว เรือ่ งเปนเรือ่ งตาย เรื่องกลัวอยาง
โนนกลัวอยางนีท้ า นไมเคยคิดและสงเสริมใหคดิ เพราะนัน่ เปนเรือ่ งของกิเลส ทานเคย
มีทา นเคยรูแ ละเห็นพิษของมันมาเปนเวลานาน
ทานจึงทรงพยายามละเต็มความ
สามารถทุกวิถที าง กระทั่งละไดและไดเปนศาสดาขึ้นมาดวยความขยันหมั่นเพียร ดวย
ความอดทน ดวยความเปนนักรบ โดยอุบายสติปญญาอันแหลมคมทันกับการแกกิเลส
หรือปราบปรามกิเลสทัง้ หลายใหหลุดลอยไปจากพระทัย กลายเปนความบริสทุ ธิข์ น้ึ มา
ลวน ๆ
พวกเราเปนศากยบุตรพุทธชิโนรสคือเปนพุทธบริษทั เรียกวาเปนลูกเตาเหลา
กอของพระพุทธเจา ถาไมดําเนินตามรอยของพระพุทธเจาจะดําเนินอยางไร ถึงจะสม
ชือ่ สมนามวาเปนศากยบุตรเปนพุทธชิโนรสทีป่ รากฏตัววาเปนพุทธบริษทั
จําตอง
ดําเนินแบบลูกศิษยมคี รูสอนและเดินตามครูรตู ามครูหลุดพนตามครู เพราะกิเลสก็เปน
ประเภทเดียวกันซึง่ จะตองดําเนินแบบเดียวกัน เปนแตวามีมากมีนอยตางกัน ความ
เพียรเพื่อละกิเลสก็จะตองดําเนินไปตามกําลังหรือสติปญญาของตน
เทาที่กิเลส
ประเภทนัน้ ๆ จะสงบตัวลงไปและขาดกระเด็นออกไปจากใจ ดวยความพากเพียรของ
ศิษยที่มีครูฝกสอนวิชารบ ใครจะนําไปปฏิบัติก็นําไปปฏิบัติเถิด
ตามทีก่ ลาวมาเหลานีเ้ ปนสวากขาตธรรม
แนนอนตอความพนทุกขไมมีทาง
สงสัย การดําเนินตามธรรมนี้จะไมหนีจากรองรอยของพระพุทธเจา จะไมหนีจากรอง
รอยของพระสาวก ทีท่ า นแกกเิ ลสไดดว ยอุบายใด เราก็จะแกไดดว ยอุบายนัน้ ทานถึง
ไหนเราก็จะถึงนั้น ตางกันเพียงชาหรือเร็วเทานัน้ ไมเปนอยางอืน่ และสมนามวาสวาก
ขาตธรรมแท ผูป ฏิบตั ติ ามสวากขาตธรรม ไมปลีกจากรองรอยแหงธรรม กิเลสตอง
หลุดลอยจากใจโดยลําดับดวยอํานาจแหงธรรมนี้โดยไมตองสงสัย เพราะนีเ่ ปนธรรม
ตายตัว การปฏิบัติจะแยกแยะธรรมเปนอยางอื่นตามชอบใจของตนไมได
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เพราะความชอบใจคนเรา รอยทั้งรอยมักเปนความชอบใจของกิเลสผลักดันให
เปนไป โดยทีเ่ ราไมรวู า เราเปนกิเลสและความคิดของเราเปนกิเลส ความอยากของเรา
เปนกิเลส ความตองการของเราเปนกิเลส ความจริงมันเปนกิเลสดวยกันทัง้ นัน้ นอก
จากจะเลือกเฟนดวยวิจารณปญญาคนหาเหตุผล แมจะไมชอบและฝนใจอยูก็ตาม เมื่อ
เห็นวานัน้ เปนธรรมแลว นั้นเปนเครื่องแกกิเลสไดโดยตรงแลว จะตองยึดนั้นเปนหลัก
แลวฟาดฟนเปลือกกระพี้ที่หุมหอธรรมลงไป ใหเห็นเหตุเห็นผลกันจริง ๆ แบบนีก้ เิ ลส
กลัวมาก
ผูด าํ เนินอยางนีก้ เิ ลสกลัว ผูมีเครื่องมืออยางนี้กิเลสกลัว เพราะเครือ่ งมือนีเ้ ปน
ธรรมเพชฌฆาต ธรรมนีเ้ คยปราบปรามกิเลสมาแลวนับแตพระพุทธเจาองคไหน ๆ มา
เพราะอยางนั้นกิเลสจึงกลัวและยอมทั้งสิ้น
เหตุที่ยอมก็เพราะกิเลสเห็นอํานาจของ
ธรรมแลววาไมสามารถจะตานทานหรือตอสูไ ด ตองถูกทลายลงไปดวยอํานาจของธรรม
นัน้ ๆ ไมสงสัย ผูป ฏิบตั ทิ ต่ี อ งการเรืองอํานาจเหนือกิเลสตองทําแบบนี้ คือเปนก็เปน
ตายก็ตายในทาตอสู ไมยอมถอยทัพกลับแพ
นอกจากนี้มักเปนเรื่องของกิเลสเรืองอํานาจ ทั้งที่ผูปฏิบัตินั้น ๆ เขาใจวาตนมี
ความเพียรดี ผูม คี วามเพียรทีก่ เิ ลสกลัวบางไมกลัวบางนัน้ คือขณะที่กิเลสกลัวนิ่งหรือ
หมอบ ใจก็สงบเย็นเปนสมาธิ ขณะมันสูเราไมไดมันก็วิ่งหนีหาที่หลบซอน ขณะเราสูม นั
ไมไดเราก็วิ่งหนีเชนกันจะวายังไง เราวิง่ หนีคอื อยางไร วิง่ หนีจากทางจงกรมบาง วิ่งหนี
จากการนัง่ สมาธิภาวนาบาง วิง่ หนีจากความความพากความเพียรทาตาง ๆ บาง คือ
ความเพียรลดนอยถอยกําลังลงเปนลําดับ ๆ นีแ่ ลทีเ่ รียกวาวิง่ หนี ความไมสู ความออน
แอหมดกําลังเปนการวิ่งหนีทั้งนั้นแหละ
สูมันไมไดก็ถอย ๆ ถอยเทาไรมันยิง่ ตามเหยียบย่าํ ทําลายลงไปเปนลําดับ ๆ เรา
อยาเขาใจวาถอยแลวจะพน การถอยกิเลสไมมีทางพน นอกจากจะสูเทานั้นจึงจะพน
จากอํานาจของกิเลส กลัวอยางอื่นวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดได แตการวิง่ หนีกเิ ลสนัน้ นัน้
แลคือการเอาคอเขาไปสวมใหกเิ ลสฟนเอา ๆ ฟนเอาแหลกไปหมด เราจะหาอุบายใด
เปนทางออก
วัฏวนนี้เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติแลวแมจะจําไมไดก็ตาม เราถือหลักปจจุบนั อัต
ภาพปจจุบนั นีก้ พ็ อจะทราบไดแลววา เบือ้ งหลังทีเ่ คยผานมาแลวเคยมี อดีตเคยมีมา
แลวจึงตองมีอยางนี้ได ฉะนั้นกาลขางหนามันจะตองมีอยางนี้ได เชนเดียวกับเมือ่ วานนี้
มีแลววันนี้ทําไมจะมีไมได แลววันพรุงนี้เดือนนี้ปหนาทําไมจะมีไมได เพราะมันสืบ
เนื่องไปจากอันเดียวกันนี้
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เฉพาะในชาติปจ จุบนั ยังดีอยูเ ราเปนมนุษย มีสทิ ธิมอี าํ นาจยิง่ กวาบรรดาสัตว จึง
พอมีความสุขความสบายบาง นีเ้ ราก็ทราบวาอยูใ นโลกอนิจจัง เปนของแนนอนเมื่อไร
แตกอนเราอาจเปนภพเปนชาติอะไรมาก็ได มาปจจุบนั นีเ้ รามาเปนมนุษย แมในอัต
ภาพนีม้ นั ยังมีความเปลีย่ นแปลงใหเราเห็นอยู ตั้งแตวันแรกเกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้
มันคงเสนคงวาเมื่อไร สังขารรางกายกําลังวังชาสติปญญาอะไรมันก็ทรุดโทรมเปลี่ยน
แปลงของมันไปเรื่อย ๆ ตอจากนี้ก็เปลี่ยนไปจนถึงที่สุดของมัน สุดทายก็ลงธาตุเดิม
แลวจิตนี่มีกําลังมากนอยเพียงใด ที่จะสามารถทรงตัวไวไดใหอยูในภูมินี้หรือภูมิสูงยิ่ง
กวานี้ ก็เปนเรื่องของเราจะคิดหาอุบายชวยตัวเองในทางดีตอไปไมนิ่งนอนใจ ทีเ่ รียกวา
เตรียมพรอมเพื่อตัวเองทั้งปจจุบันและอนาคต ไมใหอบั จนในสถานทีแ่ ละกาลใด ๆ
จงทําการสงเสริมกําลังในทางดีของเราใหมากขึน้ อยางนอยเพื่อรับอนาคต หาก
จะยังเปนไปอยูในวัฎสงสาร ซึ่งเปรียบเหมือนหองขังนักโทษที่มีกิเลสย่ํายีนี้ พอไดอยูใน
ฐานะทีด่ บี า ง หากวาพอจะผานพนไปไดเพราะมีกําลังสติปญญาพอตัว เหยียบย่าํ ทําลาย
กิเลสอันเปนกงจักรใหทองเที่ยวในวัฏวนนี้ไปได ก็ทาํ ลายใหสน้ิ ซากไปในชาติปจ จุบนั นี้
อยาเขาใจวาสติปญ
 ญาเราจะไมมี มีอยูดวยกันทุกคนถาทําใหมี ความเพียรอยาเขาใจวา
ไมมี ถาเราจะทําใหมีมีไดทั้งนั้น นอกจากมีกิเลสเปนผูกั้นกางกีดขวางไมใหมีความ
เพียร ไมใหมีสติปญญา ใหมีแตความทอแทออนแอเปนเจาเรือน ความดีทง้ั หลายจึงหา
ทางเกิดขึ้นไมได
เรื่องความดีทั้งหลายหาทางเดินไมคอยไดนั้น มักขึ้นอยูกับกิเลสเปนเครื่องกีด
กันไมใชอันใด ไมใชอาํ นาจไมใชวาสนา ไมใชมื้อวันเดือนป ไมใชกาลสถานที่ แตเปน
เรื่องของกิเลสโดยตรงเปนผูกีดกันและหักหาม อยางลึกลับบาง อยางเปดเผยบาง แต
เรามันตาบอดมองไมเห็นความลึกลับ ความเปดเผยของกิเลสที่แสดงตัวกีดกันหวงหาม
อยูตลอดเวลา เพราะกลัวจะพนจากเขา เขาเปนเจาอํานาจครองใจมานาน พอขยับออก
มาอีกนิดหนึ่ง แสดงกิริยาจะออกจากเขานิดหนึ่งเขาก็หาม เราก็เชือ่ เชือ่ มันเสียแลว มัน
ไมตองยกบทบาทคาถาบาลีอะไรมาแสดงเลย
กิเลสสอนมนุษยนะสอนงายจะตายไป แตมนุษยจะสอนมันบาง เดีย๋ วเดียวถูก
มันเอาคัมภีรว ฏั จักรฟาดหัวเอาหมอบและหลับครอก ๆ ไมมีทางสู นอกจากหมอบบน
หมอน ฉะนัน้ ศาสตราจารยของวัฏจักรก็คอื กิเลสบนหัวใจสัตวนน้ั แล การเรียนรูม ากรู
นอยจะตองถูกกลอมมันทั้งนั้นแหละ นอกจากวิชาธรรมดังที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
ตามทีท่ รงดําเนินมาและสาวกทานดําเนินมา ทานเอาจริงเอาจังลงถึงเหตุถงึ ผลถึงความ
สัตยความจริง
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ไมเพียงแตจําชื่อของกิเลสไดแลวก็จะสําเร็จประโยชน หาเปนเชนนัน้ ไม การจํา
ชื่อจําไดกันทั้งนั้นแหละ เชนเดียวกับเราจําชือ่ ของเสือนัน้ เสือนี้ มีกี่รอยกี่พันเสือก็ตามที่
มันกอความวุน วายใหแกบา นเมือง เราจําชื่อของมันไดเทานั้นยังไมพอ จําไดกระทั่ง
โคตรแซมนั ก็ตาม ถายังจับตัวเสือนัน้ ๆ ไมไดเมือ่ ไรบานเมืองจะหาความรมเย็นเปนสุข
ไมได เสือตัวทีจ่ าํ ชือ่ มันไดนน้ั แลกอความวุน วายใหแกบา นเมือง นอกจากเราจับมันได
แลวจะทําอะไรกับมันก็ทําได ทีนี้บานเมืองก็ไดรับความสุขสงบรมเย็น ไมมีเสือรายมา
กอกวนลวนลามเขยาขวัญประชาชนดังที่เคยเปนมา
เรือ่ งกิเลสทานวากิเลสพันหาตัณหารอยแปด อยาวาแตรอ ยแปด พันแปด หมื่น
แปดก็ตามเถิด ถาเราตามจับตัวมันไมได ปราบมันไมได ทําลายมันไมไดแลว เราจําได
แตชื่อมัน จําไดสักเทาไรก็ไมมีปญหาพอสะเทือนขนมันเลย คือไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น
เพราะการจําไดนน้ั เลย
เพราะฉะนัน้ เราตองทําลายมันดวยความพากเพียรจนใหถงึ
ความจริงของกิเลส ถึงความจริงของธรรม จะชือ่ วาจับตัวเสือรายมาประหารได จากนัน้
ก็นอนหลับเต็มตา อาปากพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย
คําวากิเลสแตละประเภทนีม้ นั แสดงอาการอยางไร กอนที่มันจะแสดงผลขึ้นมา
มันแสดงเหตุขน้ึ มาอยางไรบาง จงตามรูและฆามันดวยสติปญญา สวนมากก็แสดงขึ้น
ในขันธนี่แหละไมไดแสดงขึ้นที่ไหน ออกทางตาก็เกี่ยวกับรูป ออกทางเสียงก็เกี่ยวกับหู
จมูก ลิน้ กาย มันสืบเนื่องกับจิตและเครื่องสัมผัส ผลสุดทายก็เกี่ยวกับเบญจขันธของ
เราเอง รูปก็แสดงขึ้นอยางหนึ่ง เวทนาก็แสดงอยางหนึง่ สัญญาแสดงขึ้นอยางหนึ่ง
สังขารแสดงขึน้ อยางหนึง่ วิญญาณแสดงขึ้นอยางหนึ่งจากกิเลสเปนผูบัญชาออกมา เรา
ก็คลอยตามหลงตาม หลงตามมันอยูเรื่อย ๆ หลงตามมันมาเทาไรแลว ลวนแลวแตกล
มายาของกิเลสทั้งนั้น ทุกขทั้งมวลเรายังไมทราบวามันเปนพิษของกิเลส จะใหมคี วาม
ฉลาดแหลมคมไดอยางไร แลวยังเขาใจวาตนมีความฉลาดแหลมหลักนักปราชญชาติกวี
อยูห รือ ไมอบั อายกิเลสทีค่ อยหัวเราะเยาะเยยอยูเ บือ้ งหลังบางหรือ มันนาอับอายจริง
ๆ นี่
การที่จะฉลาดแหลมคมพอรูทันกิเลสก็ตองคนดูกิเลสใหดี ทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่
ไหน เอา คนลงไป เอาใหเห็นฐานเกิดของมันวาเกิดเพราะเหตุไร คนตายแลวมีเวทนา
ไหม เอาดูซิ ถาทุกขเวทนาเกิดขึน้ ภายในรางกาย และกายเปนตัวทราบเวทนาจริง ๆ
เวลาคนตายแลวทุกขเวทนามีไหม เอาไปเผาไฟกายวาอยางไร เอาไปฝงดินกายวายังไง
มันไมวายังไง แลวทําไมถือมันเปนตัวทุกขอยูละเมื่อยังเปนอยู ก็เพราะจิตนัน่ แลเปนผู
รับรูแ ละทรงไว ความยึดมัน่ สําคัญวาขันธ ๕ เปนตนก็เพราะกิเลสนัน้ แลเปนผูก ระซิบ
เปนผูหลอกลวงใหยึดมั่นถือมั่น ใหสาํ คัญวาเวทนาเปนตนเปนของตน ใหถอื วากายนี้
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เปนเราเปนของเรา เมือ่ มันมีอะไรมากระทบกระเทือนสิง่ ทีเ่ รารักเราสงวนและปกปน
เขตแดนเอาไว ก็เกิดความกระทบกระเทือนทุกขรอนขึ้นภายในใจ เพราะกิเลสมัน
หลอกอยางนี้
เมือ่ แยกแยะพิจารณาใหถงึ ฐานของความจริงดวยสติปญ
 ญาจริง ๆ แลว สิง่
เหลานีก้ ห็ มดปญหาไปเอง ใจก็หายสงสัย ความเปนขาศึกตอกันระหวางขันธกับจิตก็ไม
มี เพราะสติปญญาเปนผูพิพากษาวินิจฉัยตัดสินโดยถูกตองใหเลิกแลวกันไป รูปก็รกู นั
แลววารูปซึง่ เปนความจริงของรางกายทุกสวน เวทนาทีเ่ กิดขึน้ ภายในรางกายของเรา
สวนใด นัน่ ก็ทราบวาเปนความจริงของตน ๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยางก็เปน
ความจริงแตละอยางของมันอยูแลว จิตจะมีความกระทบกระเทือนเพราะอะไรกันอีก
เพราะจิตเปนผูร แู ละรูด ว ยปญญาอยางประจักษแลว นัน่ แหละทานเรียกวาเห็นความ
จริงคือสัจธรรมที่มีอยูกับตัว จะไปรูเ ห็นทีไ่ หน เห็นในแบบก็เปนแบบ เห็นในคัมภีรก ็
เปนคัมภีร เห็นในหนังสือก็เปนตัวหนังสือไมใชตัวกิเลส มันไมใชสัจธรรมที่แทจริง
ที่แทจริงมันอยูที่กาย ทีเ่ วทนา ทีจ่ ติ ทีต่ วั ของเรานีเ่ ทานัน้ ความทุกขทั้งมวลที่
เกี่ยวกับกายก็แสดงขึ้นที่นี่ การทีพ่ จิ ารณาทุกขกพ็ จิ ารณากันทีน่ ่ี รูเทาเรื่องทุกขเรื่อง
สมุทัยทั้งหลายก็รูเทากันอยางเปดเผยที่นี่ รูแจงแทงตลอดก็รูกันที่นี่ พนทุกขกันที่นี่ นี่
ทานเรียกวารูส จั ธรรมแทรอู ยางนี้ ไมตองรูที่ไหน ไมวาครั้งพุทธกาลหรือครั้งไหน ๆ สัจ
ธรรมมีอยูที่กายที่ใจของสัตวโลกเทานั้น การเรียนจึงเรียนยอนเขามาทีน่ ่ี ปฏิบัติใหรูวิถี
จิตที่เปนไปดวยอํานาจของกิเลสอาสวะอันเปนตัวสมุทัย เมื่อรูอันนี้แลวจะไปสงสัยอะไร
ที่ไหนกันอีก โลกวิทรู แู จงโลก ก็คือรูแจงธาตุแจงขันธรูแจงจิตใจของตนเปนสําคัญ
นีแ่ ลอุบายวิธแี กกเิ ลสปราบปรามกิเลส ปราบปรามลงทีต่ รงนี้ อยาไปลูบไปคลํา
ทีอ่ น่ื ใหเสียเวลาเปลาประโยชน รวมลงที่นี่หมด พระไตรปฎกก็อยูที่นี่ ไตรจักรก็อยูที่นี่
วัฏจักรไตรจักรมันอยูที่นี่แล เวลาธรรมไมเกิดสติปญ
 ญาไมสามารถ จิตก็เปนไตรจักร
ไตรภพ และหมุนไปใน ๓ ภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ พอสติปญญาเพียงพอแก
ไขไตรจักรนี้ออกไดหมดก็เปนความบริสุทธิ์ขึ้นมา หรือเปนธรรมจักรหมุนรอบตัวขึน้ มา
ภายในจิต ทั้งวัฏจักร ธรรมจักรและวิวัฏจักร มีอยูที่ใจนี้ไมอยูไหน จงพิจารณากันทีน่ ่ี
ปฏิบตั ใิ หเขาใจ
เรียนอะไรก็ไมยากเหมือนเรียนเรือ่ งของจิตเลย จิตนี้สลับซับซอนละเอียดลออ
มาก ตองใชความพินิจพิจารณา ตองใชสติปญญา ใชความพากเพียร ความอดความทน
เต็มสติกาํ ลังความสามารถ บางครัง้ แทบจะตายเราก็ยอมเสียสละชีวติ เพราะความ
อยากรูอ ยากเขาใจความจริงทัง้ หลาย ดังที่พระพุทธเจาไดรูไดเขาใจแลว เปนความ
ประเสริฐอยางยิง่ เราอยากเห็นความจริงเปนสมบัตสิ าํ หรับเราเอง ไมเพียงแตไดยิน
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กิตติศัพทกิตติคุณทานวาประเสริฐ ทานหลุดพนอยางนัน้ ทานประเสริฐอยางนีเ้ ทานัน้
เรายังไมพอใจ ยังอยากทราบทุกสิ่งทุกอยางบรรดาธรรมที่ทานรูทานเห็นดวยจิตใจของ
เราเอง เมือ่ อยากทราบและดําเนินตามทานเราก็ตอ งทราบ ทั้งธรรมฝายต่ําฝายสูง ทั้ง
ฝายดีฝายชั่ว
ในวงสัจธรรมนีท้ กุ ข สมุทัย เปนฝายต่ํา นิโรธคือความดับทุกขเปนฝายสูง มรรค
คือขอปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสเปนฝายสูง เราอยากทราบความจริงของสัจธรรมทัง้ สีน่ ้ี
ประจักษใจเราเอง และการพนจากกิเลสอาสวะเพราะรูร อบในสัจธรรมนัน้ เราก็อยากจะ
พนดวยความประจักษใจเราเอง ไมอยากทราบอยางอื่นใหมากไปกวาอยากจะทราบ
เรือ่ งของเรา
เพราะเราเปนกองทุกข เราเปนกงจักร เราเปนผูม ดื หนาสาโหด เราตองการ
ความฉลาด เราตองการความแหลมคมภายในจิตใจ เราตองการความหลุดพน เราจึง
พยายามเต็มความสามารถในทางความเพียร เพือ่ รูแ ละละสัจธรรม ใจถูกบีบถูกบังคับ
ถูกผูกถูกมัดถูกจําจองอยูที่ตรงไหน จงแกมันดวยสติปญญา ฟาดฟนลงไปที่ตรงนั้นจน
แหลกแตกกระจายไมมีชิ้นใดเหลือ ใจถึงความจริงลวน ๆ นัน้ แลทานเรียกวาหลุดพน
หลุดพนแลวจากกิเลสซึง่ เคยเปนนายเรามากีก่ ปั กีก่ ลั ป หรือเคยเปนศาสตราจารยพร่าํ
สอนเรามาเปนเวลานาน ไดเห็นโทษของมันและถอดถอนมันออกไปหมดโดยสิ้นเชิง
แลว ใจเปนอิสระเต็มภูมิ นี้แลคือที่สุดแหงทุกข ที่สุดแหงธรรม ที่สุดแหงวัฏจักร สิน้ สุด
ที่ใจนี้เองไมสิ้นสุดในที่อื่นใด เพราะกิเลสและธรรมไมมีอยูที่อื่น จึงขอใหยอนจิตเขามา
พิจารณาในกายในใจดวยดี ความสมหวังทีเ่ คยหวังมานานจะสมบูรณในใจทีช่ าํ ระถึงขัน้
บริสุทธิ์เต็มที่แลว
ขอย้ําอีกครั้ง จงเรียนจิตใหรู เรียนจิตรูท ว่ั ถึงแลวไมมอี ะไรสงสัยในโลกนี้ กวาง
แคบไมสาํ คัญ สําคัญที่เรียนจิตใหรูเรื่องของจิต รูก เิ ลสชนิดตาง ๆ ทีแ่ ทรกอยูภ ายในจิต
จริง ๆ เปนพอกับความตองการ พระพุทธเจาเมื่อถึงนี่แลวไมตองการอะไรอีก สาวกทั้ง
หลายพอ ใคร ๆ ก็พอ เมื่อถึงขั้นเพียงพอแลวพอ พอทั้งนั้น เพราะเปนจิตเปนธรรมที่
สมบูรณเต็มทีแ่ ลวตลอดอนันตกาล
จึงขอยุตธิ รรมเทศนาเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

มายากิเลส
การฟงธรรมทางดานปฏิบัติ ทั้งผูเทศนทั้งผูฟง สวนมากไมคอ ยมีคาํ วา “พิธี”
เชน ฟงพอเปนพิธี เทศนพอเปนพิธี อยางนีท้ างภาคปฏิบตั ไิ มไดนาํ มาใชกนั สําหรับผู
มุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ไมนาํ มาใช ถามุง โลกามิสอยูแ ลวอาจนํามาใช แตถามุงตอ
โลกามิสก็ไมเรียกวา “ปฏิบัติ” มันขัดกันตรงนี.้
ทางดานปฏิบัติแลวไมมีพิธีอะไรมาก ผูเทศนตั้งใจเทศนใหผูฟงไดรับความเขา
ใจจริงๆ ดวยเจตนา ผูฟงก็ตั้งใจฟงดวยความสํารวมระวังจิตของตน ไมใหสงไปที่อื่นๆ
ในขณะที่ฟง ทําความรูส กึ อยูก บั ใจของตนเทานัน้ โดยไมจําเปนตองสงกระแสจิตออก
มาภายนอกเพือ่ รับเสียง เชน สงออกมาสูผ เู ทศน เปนตน อยางนีไ้ มควร เพราะจะขาด
กําลังภายในใจ ที่จะพึงไดรับจากการฟง ดวยจิตจดจอตอเนือ่ งกันอยูเ ฉพาะภายใน
เมือ่ ไดตง้ั จิตไวเฉพาะหนาคือมีความรูส กึ อยูก บั ตัว นัน้ แลถาจะเทียบก็คอื คนอยู
ในบาน แขกคนมาจากทีไ่ หนเขามาเกีย่ วของในบานนัน้ เจาของก็รบั ทราบวาแขกนัน้ มา
ธุระอะไรบาง นอกจากเจาของไมอยูบ า นเสียเทานัน้ แมเขาจะมาขโมยของไปกี่ชิ้น กี่
รอยกีพ่ นั อยาง ก็ไมทราบไดเลย
จิตที่อยูกับตัว ขณะทานแสดงธรรมหนักเบา จะตองรับทราบทุกระยะ เพราะใจ
อยูก บั ตัวเหมือนคนอยูใ นบาน ถาความรูส กึ ไดสง ออกไปจากตัวเสีย การฟงเทศนก็ไม
เขาใจ ไมคอยรูเรื่อง ผลไมคอ ยเกิด ถาเปนกิเลสลวงเขาไป เอาอะไรไปหมด เหมือนกับ
โจรผูรายขโมยของอะไรภายในบานก็ไมรู เราไมเคยทําจริงทําจัง จะไปตําหนิติเตียนตู
โทษพระพุทธเจา พระสาวก และพุทธบริษทั ทัง้ หลายวา “เวลาพระพุทธเจาทรงเทศน
คนไดสําเร็จมรรค ผล นิพพาน” จะสําเร็จอยางไรเพียงเทศนเทานั้น โดยผูฟงไมตั้งใจ
ฟง นอกจากคุยกันแขงพระเทศนเทานั้น บางคนไมเชื่อก็มีวาผูเทศนจะสามารถยังผูฟง
ใหสําเร็จ มรรค ผล นิพพาน ได และผูฟงก็ไมสามารถจะบรรลุธรรมไดในขณะที่ฟง
นี้เปนความคิดเห็นของคนประเภทลอยลม หาหลักเกณฑไมได สักแตวา เทานัน้
ตามความลอยลมของตน ถือศาสนาก็สกั แตวา ถือ ถามวาถือศาสนาอะไร ถือศาสนา
พุทธ ก็มีแตชื่อของพระพุทธเจาเต็มปากเต็มคอ แตไมเคยมีธรรมเขาไปเกี่ยวของกับหัว
ใจเลย ขึ้นชื่อวาพุทธ วาธรรม วาสงฆ ไมใชเปนของเล็กนอย ไมใชเปนของเลน ไมใช
ของพิธี ที่จะนํามาทําเลนๆ อยางนัน้ ประเภทที่เลนๆ นี้แลเปนประเภทที่ทําลายศาสนา
ไดอยางแทจริง ดังที่เราทราบๆ กัน จะมีเจตนาหรือไมมีไมสําคัญ เชนไมหลุดจากมือ
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เราตกลงไปทับเทาของเรามันก็เจ็บได ทั้งๆ ที่เจาของไมมีเจตนา หรือมีดถูกมือเจาของ
โดยไมมีเจตนา หรือฟนมือก็เจ็บไดเปนแผลได คําพูดที่เปนภัยตอศาสนาก็เปนได
ทํานองเดียวกันนี้
ทานปฏิบตั จิ ริงๆ พระพุทธเจาก็ปฏิบัติจริง เอาเปนเอาตายเขาวากันจริงๆ พระ
สาวกก็ปฏิบตั จิ ริงๆ ฟงจริงๆ พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมดวยพระเมตตา มีเจตนาเพื่อ
สัตวโลกใหรูแจงเห็นจริงในธรรมตามกําลังความสามารถสัตวโลก ทุกระยะแหงการ
แสดงธรรมของพระองค ไมทรงลดละเจตนาที่หวังจะใหสัตวโลกไดรับผลประโยชนจาก
การฟงนั้นเลย ทานเต็มเม็ดเต็มหนวยในการปฏิบตั ิ เวลาตรัสรูธรรมก็เต็มเม็ดเต็ม
หนวย โลกทั้งหลายไมมีใครที่จะสามารถทําไดอยางพระองค
นี่โลกปจจุบัน คือพวกเราอาจจะลบลาง คือปฏิเสธก็ไดวา “ไมจริง”
ทานทําถึงขนาดนัน้ แตเราวา “ไมจริง” เพราะเราไมเคยทําอยางทานจะเอา
ความจริงมาจากไหน เห็นคนอืน่ ทําเราก็คดั คาน เห็นคนอื่นขยันเราขี้เกียจ ก็ไปคัดคาน
เขา เขาฉลาด เราโง ก็ไปตําหนิเขา ทั้งที่เราไมมีความสามารถอยางนั้น
พระพุทธเจาทานทรงสามารถทั้งดานปฏิบัติ สามารถทั้งความรูความเห็นเต็มภูมิ
ของพระองค การประทานพระโอวาทแกสัตวโลก จึงตองประทานเต็มพระสติปญญา
ความสามารถทุกสิง่ ทุกอยาง ใหสมภูมกิ บั คําวา “ศาสดาของโลก” แมผูฟงก็ฟงดวย
เจตนาอยางนัน้ ดวย ผลไมเปนไปตามเจตนา ไมเปนไปตามการกระทําที่ถูกตองดีงาม
จะเปนอื่นไปไดอยางไร ? เพราะเหตุกับผลเปนความเกี่ยวเนื่องกันเปนลําดับอยูแลว
การทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ผลจะไมเต็มเม็ดเต็มหนวยไดอยางไร ตองเต็ม ! ตองได !
เพราะฉะนั้น ครั้งพุทธกาล ทานแสดงธรรม ผูบ รรลุธรรมจึงมีเปนจํานวนมาก ดวยเหตุ
ผลดังทีก่ ลาวมานี้
ครัน้ ตกมาสมัยทุกวันนี้ ศาสนาซึ่งเปนของแทของจริง ของทานผูวิเศษ ของทาน
ผูทําจริงรูจริงเห็นจริง สัง่ สอนสัตวโลกจริงดวยธรรมนัน้ ๆ แตธรรมเหลานีถ้ กู กลายเปน
“ธรรมพิธีไปตามโลก ซึ่งเปนโลกพิธี ผูน บั ถือกันเปนพิธี ผลก็เปนไปแบบรางๆ อยาง
นัน้ แล อะไรๆ เลือนๆ รางๆ จางไปหมด ปลอมไปหมด เพราะหัวใจเราใหปลอม ถา
หัวใจไมจริงเสียอยางเดียว อะไรก็ปลอมไปหมด
เวลานีศ้ าสนธรรมกําลังอยูใ นระยะหรือจุดนี้ ! สวนพวกเราจะอยูในจุดไหน
ระยะใด จะเปนแบบนีห้ รือเปนแบบไหน !
ถาเราตองการเปนแบบแกตวั เองตามหลักความจริง ที่ทานสอนไวดวยความจริง
เราก็ตองทําจริง ปฏิบตั ใิ หจริง นี่เปนการเตือนใหเราทั้งหลายซึ่งเปนกันเอง ไดทราบถึง
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ขอเท็จจริงของศาสนาและผูปฏิบัติศาสนา วาผลจะเปนจริงและไดรับมากนอยเพียงไร
หรือกลายเปนโมฆะไปหมด เพราะเหตุผลที่กลาวมานี้ไมเปนความจริง
การฟงธรรมซึ่งเปนหลักสําคัญที่ปฏิเสธไมไดในการรับผล ก็คอื ฟงดวยความตัง้
อกตัง้ ใจ มีความรูก บั มีสติกาํ กับอยูก บั ตัวเปนหลักใหญ ชือ่ วาไดตง้ั ภาชนะไวเรียบรอย
แลว การแสดงธรรมถาทานผูร จู ริงเห็นจริงแสดง จะไมหนีธรรมของจริง ของจริงกับ
ของจริงตองเขากันได ผูฟ ง ฟงจริงๆ ผูแสดง แสดงจริงๆ แสดงดวยอรรถธรรมอันเปน
ขอเท็จจริงจริงๆ ไมไดควาหรือลูบๆ คลําๆ มาแสดง ตองเขาใจตามหลักธรรมนั้นๆ
ธรรมทั้งหมดทานมีไวเพื่ออะไร ? ถาเปนน้ํา ก็มไี วสาํ หรับอาบดืม่ ใชสอย ซัก
ฟอกหรือลางสิง่ สกปรกโสมมทัง้ หลาย ธรรมก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน เพราะพวกเราเปน
พวกสกปรกทั้งนั้น บรรดาจิตใจทีม่ กี เิ ลสเปนจิตใจทีส่ กปรก กายวาจาทีเ่ ปนรวงรังของ
กิเลส และจิตที่เปนรวงรังของกิเลส มันจึงเปนเรื่องสกปรกไปตามๆ กันกับกิเลสซึง่ มีอยู
ภายใน ทานจึงตองหาน้าํ ทีส่ ะอาดคือธรรมมาสัง่ สอน หรือชะลางจิตใจของพวกเรา
ธรรมทีส่ ะอาดก็คอื “สวากขาตธรรม” ตรัสไวชอบแลว นี่แสดงวาสะอาดเต็มที่
แลว “นิยยานิกธรรม” เปนธรรมที่รองรับ เหมือนกับน้ําเปนเครื่องรองรับ ชะลางสิ่ง
สกปรกทัง้ หลายใหสะอาด เชนนั้นไดไมเปนอยางอื่น ธรรมก็เปนธรรมชาติที่สะอาดเชน
นัน้ สําหรับชะลางสิง่ สกปรกในหัวใจของสัตวใหสะอาด ขอใหหวั ใจนีจ่ ดจอเพือ่ ความ
สะอาดเถอะ ผลการฟงจะทําใหใจสงบระงับ และสะอาดผองใสไดไมสงสัย เมื่อใจสงบ
ผองใส กาย วาจา หากคอยเปนไปเอง เพราะนี่เปนเครื่องมือเทานั้น
ทีส่ าํ คัญจริงๆ ก็คอื ใจซึง่ เปนตัวการ หากใจยอมรับความจริง ใจยอมรับที่จะซัก
ฟอกตัวเองแลว ตองมีวนั สะอาดขึน้ สักวันหนึง่ จนได จากน้าํ สะอาดคือ “ธรรม” พระ
พุทธเจาทรงประกาศสอนโลก และทรงใชตอ โลกมานานแลว ไดรับผลที่พอใจมาโดย
ลําดับ แมคาํ วา “สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” เรากลาวถึงทานเพื่อประโยชนอะไร ถาไมใช
เปนผูสะอาดหมดจดเต็มที่แลวจาก “น้าํ ” คือพระสัจธรรมของพระพุทธเจา ชําระเสีย
จนสะอาด “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ซึ่งเปนธรรมที่บริสุทธิ์แท ไมออกมาจากพระทัยที่
บริสทุ ธิข์ องพระพุทธเจาจะออกมาจากไหน พระทัยที่จะบริสุทธิ์ได เพราะการชําระ
สะสาง การขัดเกลา การชําระลางดวยอรรถดวยธรรม เปนความจริงมาโดยลําดับๆ จน
กระทั่งถึงปจจุบันเรานี้ ธรรมก็เปนธรรมชาติที่สะอาดอยูเสมอมา สําหรับลางสิ่งสกปรก
โสมมของสัตวโลก
ถาเราคิดตามธรรมดาอยางเผินๆ อยางโลกที่สมมุติทั่วๆ ไปก็วา เรานี้สะอาดที่
สุดไมมีใครจะหยิ่งยิ่งกวาคนโง ไมมีใครจะสะอาดยิ่งกวาคนโงที่สกปรก ถาพูดตาม
ธรรมแลวเปนอยางนี้ เมื่อเราทราบวาเราสกปรกทางใจ ซึ่งเต็มไปดวยกิเลสโสมมแลว
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เราตองเปนผูมุงตออรรถตอธรรมเปนเครื่องชะลาง ดังทีท่ า นทัง้ หลายไดอตุ สาหสละ
เวล่าํ เวลาหนาทีก่ ารงาน ตลอดจนชีวิตจิตใจมาเพื่อบําเพ็ญตนเชนนี้ จึงเปนความถูก
ตองตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงดําเนินมาที่เรียกวา “อริยประเพณี” ประเพณีของ
พุทธบริษัทที่ดีงามของพระพุทธเจาทานดําเนินมาอยางนั้น จึงขอขอบคุณขออนุโมทนา
กับทานทัง้ หลายไวในโอกาสนีด้ ว ย นอกจากเปนความดีสาํ หรับตนแลว ยังเปนคติตัว
อยางแกอนุชนรุน หลังอีกไมมสี น้ิ สุด
คําทีว่ า พวกเราสกปรกนีก้ พ็ อจะทราบกันได คําวาสกปรก สกปรกเพราะอะไร?
เพราะขี้โลภ ขีโ้ กรธ ขีห้ ลง ขีส้ ามกองนีเ้ ต็มอยูบ นหัว บนหัวอะไร ก็บนหัวใจนัน้ แล นี้
นักปราชญทั้งหลายทานตําหนิติเตียน ทานขยะแขยงมาก แตพวกเราชอบจึงไมรูสึกตัว
เมื่อไมรูสึกตัวก็ไมรูสึกสนใจในสิ่งที่จะนํามาชําระลาง เห็นผูประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดูถูก
เหยียดหยาม มีเยอะสมัยจรวดนีจ้ ะวายังไง? เพราะความเห็นผิด ตองผิดไปเรื่อยๆ
อะไรทําใหเห็นผิด? ถาไมใชหัวใจที่เต็มไปดวยกิเลสซึ่งเปนตัวผิดทั้งเพนั้น ถาจิตใจผิด
ไปดวยก็พาใหแสดงออกทุกแงทุกมุมผิดไปตามๆ กัน จนกระทัง่ กาย วาจา ทีแ่ สดงออก
ผิดไปทั้งนั้น เพราะสิ่งที่ทําผิดที่มีอยูภายในจิตใจนั้นไมตองมากมายอะไรเลย ตัวนัน้
เปนตัวการ
พระพุทธเจาทานจึงสอนใหชาํ ระใหลา ง การฟงเทศนฟงธรรมก็เปนการชะลาง
จิตใจของตนดวยธรรม คือในขณะที่ฟงธรรม ทานวามีอานิสงสเกิดขึน้ จากการฟงธรรม
อานิสงสคอื ผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟงนั้นแล ทําจิตของเรา อยางนอยมีความสงบเย็นใจ
รูเหตุรูผล รูทางดีทางชั่ว และรูว ธิ จี ะปฏิบตั ติ อ ตนเอง ขอสําคัญ ใจมีผองใสขึ้น ไดรับ
ความรมเย็นในขณะฟง นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการฟงธรรม ทานวามีอานิสงส ๕ เราจะ
คอยเอาอานิสงสทไ่ี หน ถาไมเอาในขณะที่ฟง เพราะการฟงก็คอื การบําเพ็ญอยูแ ลว ผล
ตองเกิดตามมาในขณะนั้นๆ มีความสงบเย็นใจเปนตน
หากวากิเลสอาสวะเปนวัตถุ และเปนตัวขาศึก เชนเสือรายเปนตนแลว คนเราจะ
อยูใ นโลกดวยกันไมไดเลย มองดูคนไหนก็เห็นแตเสือราย ทั้งเหยียบย่ําทั้งเดินเพนพาน
ทั้งนั่งทั้งนอน ทั้งขับถาย ทัง้ หยอกเลนกัน ทัง้ กัดฉีกและถลกหนังเลนอยูบ นหัวเหมือน
กันหมด คนทั้งคนมีแตเสือรายที่จดจองยองกัดอยูบนหัวคน แลวก็กดั ฉีกหัวคนลงไป
เรื่อยๆ ไมหยุด นอนอยูก ก็ ดั ยืนอยูก ก็ ดั เดินอยูก ก็ ดั นัง่ อยูก ฉ็ กี อะไรๆ ก็ฉกี ทัง้ นัน้
กิริยาความเคลื่อนไหวตางๆ มีแตเสือรายมันกัดมันฉีกอยูต ลอดเวลา จะหาเนือ้ หาหนัง
หาเอ็นหากระดูกมาจากทีไ่ หน ใหติดใหตอกันเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย เปน
สัตวเปนบุคคล เปนเราเปนทานอยางที่เปนอยูนี้ไดเลา มองดูคนนัน้ ก็เปนแบบนี้ มองดู
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คนนีก้ เ็ ปนแบบนัน้ เยิม้ ไปดวยบุพโพโลหิตน้าํ เนาน้าํ หนอง เพราะถูกเสือมันกัดมันฉีก
มันทําลายอวัยวะสวนตางๆ ของมนุษยเรา
กรุณาดูลวดลายของกิเลสมันแสดงออกกับโลกทัว่ ๆ ไป เปนอยางนี้ ถากิเลสมัน
เปนตัวเปนตนอยางนี้ แตมันไมไดเปนตนเปนตัวอยางนี้ โลกจึงไมเห็นโทษของมัน และ
กลับเห็นวาเปนของดีเสียอีก เมื่อไปเสกสรรมันวาเปนของดี คือเห็นของชั่ววาเปนของดี
เห็นของดีวาเปนของชั่วแลว ผลก็ตอ งกลับตาลปตรกันไป สิ่งที่ควรจะไดรับเปนความ
สุข แตมันกลายเปนความทุกขไปหมด ที่โลกรอน รอนเพราะอะไร? ถาไมใชเพราะ
กิเลสเพราะความโลภมาก เพราะความเห็นแกตัวมาก เปนตน
ทุกวันนีเ้ ขาพูดวา “โลกเจริญ” มันเจริญที่ตรงไหน? ถาพูดตามหลักความจริง
แลวมันเจริญที่ตรงไหน คนกําลังจะถูกเผาทัง้ เปนกันอยูแ ลว เพราะความทุกขมันสุมหัว
ใจเวลานี้ จะหาความเจริญมาจากไหน ความเจริญก็ตองเปนความสงบสุข ความสะดวก
สบาย ความเปนอยูส บาย หนาทีก่ ารงานสะดวกสบาย การคบคาสมาคมสะดวกสบาย
อยูด ว ยกันเปนหมูเ ปนคณะมีจาํ นวนมากนอย เปนความสะดวกสบาย ไมทะเลาะเบาะ
แวง ไมแขงดิบแขงดีที่เรียกวา “แขงกิเลสกัน” ไมฆาไมตี ไมแยงไมชิง ไมคดไมโกง ไม
กดขี่บังคับ ไมรีดไมไถ ซึง่ กันและกัน อันเปนการทําลายสมบัตแิ ละจิตใจของกันและกัน
ในขณะเดียวกัน ตางก็เห็นอกเห็นใจกัน เมตตาสงสารกัน เฉลี่ยเผื่อแผ ใหความ
เสมอภาคดวยความมีเมตตากรุณาตอกัน ไมอจิ ฉาริษยากัน ไมเบียดเบียนกัน อยูด ว ย
กันฉันพีน่ อ งเลือดเนือ้ อันเดียวกัน จะเรียกวาโลกเจริญไดตามความจริง โลกไดรับความ
สงบสุขทัว่ หนากัน ทัง้ คนมีคนจน คนโงคนฉลาด โลกไมดถู กู เหยียดหยามกันและกัน
นําความยิม้ แยมแจมใสออกทักทายกัน ไมแสดงอาการบูดบึง้ ใสกนั ตางคนตางมีเหตุมี
ผลเปนหลักดําเนิน
เมื่อพูดตามความเปนจริงแลว ทุกวันนีโ้ ลกเปนอยางนีไ้ หม? ถาเปนอยางนีเ้ รียก
วาโลกเจริญจริง แตทั้งๆ ทีว่ า “เวลานี้โลกกําลังเจริญ”จึงทําใหสงสัยวามันเจริญอะไร
บาง? เจริญที่ตรงไหน?
ถาเจริญดวยวัตถุเครือ่ งกอสราง จะสรางเทาไหรก็ได ถาไมแบกกองทุกขเพราะ
อะไรทวมหัวนะ
ทีนี้ยอนเขามาหาตัวของเรา วันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแตตื่นขึ้นมา หมุนตัวเปนเกลียว
อยูต ลอดเวลาเหมือนกงจักร การทีก่ ายและใจหมุนเปนกงจักร ไมมเี วลาพักผอนตัวบาง
เลยเชนนี้เปนความสุขหรือ? คนเดินทางไมหยุด คนวิง่ ไมมเี วลาหยุด เปนความสุข
หรือ? ความจริงตองมีเวลาพักผอนนอนหลับใหสบายบาง คนเราถึงจะมีความสุข การ
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คิดมากตองวุน มากทุกขมาก ถาหนักเขาตองเปนโรคประสาท ธาตุขันธที่เต็มไปดวยโรค
ภัยไขเจ็บ ทั้งเจ็บหัว ปวดทอง เต็มอวัยวะ คนนัน้ มีความสุขหรือ?
กิเลสมันชอนมันไชมันกัดมันฉีกอยูต ลอดเวลา ทุกอาการทีเ่ คลือ่ นไหวแหงจิตใจ
นัน่ มีความสุขหรือ? โลกเจริญแลวหรืออยางนั้น? ความกัดฉีกของกิเลส ผลที่เกิดขึ้น
จากการกัดการฉีกของกิเลสมันก็มแี ตกองทุกขทง้ั นัน้ หาความสุขไมมี เมื่อเปนเชนนี้จะ
เอาความสุขมาจากไหน? เวลาที่ยอนเขามาดูที่ตัวเรา มันก็เปนไฟอยูภ ายในจิตใจ
เพราะกิเลสกอไฟเผาใจอยูต ลอดเวลา “ราคคฺคนิ า โทสคฺคินา โมหคฺคนิ า” นัน่ ฟง
ซิ! “ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ” ไฟคือความโลภ ความโกรธ ความหลง มัน
เผาอยูท ใ่ี จ
ขึน้ ชือ่ วา “ไฟ” ไมวา จะกอทีไ่ หนเวลาใดมันรอนทีน่ น่ั ถาไฟที่มันลุกโพลงขึ้นมา
ภายในจิตใจ คือไฟโลภะ โทสะ โมหะ มันตองเผาที่จิตใจ แมกายก็จาํ ตองรับทุกขไป
ดวย รับประทานไมได นอนไมหลับ ไมมีแรง
ตามหลักธรรมทานสอนไววา “โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ อนฺธ
กาเรน โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ” เปนตน เมือ่ โลกสันนิวาสนี้ เต็มไปดวยความมืดมน
อนธการ เพราะอํานาจแหงกิเลสตัณหามันแผดเผาอยูต ลอดเวลา พวกทานทัง้ หลาย
เพลิดเพลินหัวเราะราเริงกันหาอะไร? ทําไมจึงไมรีบแสวงหาที่พึ่ง มาเพลินอยูก บั ไฟ
ทําไมกัน เพราะ “ความลืมตัว ประมาท” นัน่ ! ทานสอนฟงซิ ถึงใจไหม? พระพุทธเจา
สอนโลกนะ
ถาเราฟงเพือ่ ถอดถอนกิเลส มันถึงใจจนนาละอายตัวเอง เมื่อฟงดวยความถึงใจ
แลว ทําไมจิตใจจะไมเห็นโทษ และมีความกระหยิ่มตอคุณงามความดีทั้งหลาย ทําไมจะ
ไมมคี วามพอใจแกกเิ ลสตัณหาอาสวะ ซึ่งลุกเปนไฟทั้งกองอยูในจิตใจอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวยเลา และกิเลสทําไมจะไมหลุดลอยออกไป เมือ่ ไดทาํ ความเพียรถอดถอนมันดวย
ความถึงใจ ดวยความเห็นโทษของกิเลสอยางถึงใจ ของผูแสวงหาความจริงอยางเต็มใจ
นี่แหละบรรดาสาวกและพุทธบริษัททั้งหลายที่ทานรูเห็นธรรม เวลาทานเห็น
โทษก็เห็นอยางถึงใจจริงๆ การทําความเพียรพยายามถอดถอน ก็ทําอยางถึงใจ เวลารู
จึงรูถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจจริงๆ และถึงความหลุดพนไปดวยความถึงใจ ไมใชเปน
เรือ่ ง “พิธี” เชน รับศีลก็รับศีลพอเปนพิธี อะไรๆ ก็ทาํ เปนพิธี ฟงธรรมก็พอเปนพิธี
ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเปนของประเสริฐก็พอเปนพิธี เหมือนกับเด็กเลนตุก ตากัน
แตศาสนาไมใชเด็ก และไมใชเรือ่ งของเด็ก จึงเขากันไมได
พระพุทธเจาทั้งพระองคเปนผูประทานศาสนาไว พระพุทธเจาไมใชเด็ก ศาสนธรรมไมใชศาสนธรรมของเด็ก ผูป ฏิบตั ศิ าสนาคือพุทธบริษทั จึงไมควรนําเรื่องของเด็ก
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เขามาแทรกกับตัวเอง ในกิรยิ าแหงการทําเกีย่ วกับศาสนา “พอเปนพิธี” นี้ โลกเลย
เปนพิธีไปหมดในทางศาสนา แลวจะหาผลอันแทจริงมาจากไหน? เมื่อมีแตพิธีเต็มจิต
เต็มใจ เต็มอาการทุกสิง่ ทุกอยางทีเ่ กีย่ วของกับศาสนาในงานตางๆ พากันทราบหรือยัง
วา กิเลสมันมีพิธีที่ไหน เวลามันจะกัดหัวคน มันมีพธิ ไี หม? เราดูซี มันตั้งทาตั้งทางยก
ครูยกคันทําพิธีรีตองตางๆ กอนไหม เวลามันจะขยีห้ วั ใจคนนะ
ความโลภมันเกิดขึ้นมาทันที เมือ่ ไดโอกาสทีม่ นั จะแสดงความโลภ แสดงความ
โกรธ ความหลง มันแสดงอาการออกมา ออกมาดวยกิเลสประเภทตางๆ ทันที มันไม
ไดคอยหาพิธรี ตี องเหมือนกับพวกเราทีจ่ ะคอยฆามัน และแลวก็ฆาพอเปนพิธี ตีเพียง
หนับๆ พอใหมันหัวเราะเยาะเยยวา “มนุษยนี้มันชางกลัวเราเสียจริงๆ ยิง่ กวาหมากลัว
เสือ มาหยอกเราเลนเพียงหนับๆ แลวก็รบี วิง่ ใสหมอน นอนคอยเราตําน้ําพริกไปจิ้มกัน
ทีน่ น่ั ชนิดหมอบราบไมมีทางตอสูเลย” นั่นฟงดูซิ ความเพียรเราเพื่อจะฆากิเลส มันจะ
เขากันไดไหม? เรากลัวบางไหม? ถากิเลสเปนเหมือนกับเสือรายสักตัวหนึง่ อยูบ นหัว
ใคร หัวเราทุกคน มีแตเสือรุมกัดอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน มองไปทางไหนก็มี
แตเสือรุมกัดอวัยวะจนแทบไมมีเหลือ ทั้งกัดทั้งฉีก ไปไหนมันก็กดั ก็ฉกี ไปเรือ่ ย เดินไป
มันก็กดั ก็ฉกี ไปเรือ่ ย เราจะดูไดไหม? ตอบแทนวา “ดูไมไดเลย” ตองพากันวิง่ แนบ
ยิง่ กวาหมากลัวเสือนัน่ แล ทั้งจะมีอะไรบางก็ไมทราบจะหลุดเรี่ยราดไปตามทางนะ คิด
เอาเองเถอะ ขี้เกียจบอกเสียทุกแงทุกมุม
แตนก่ี เิ ลสมันไมเปนตนเปนตัวเชนนัน้ มันกัดมันฉีกอยูภ ายใน เรายังนอนเคลิ้ม
ใหมนั กัดมันฉีกอยางสบายไปอีก แลวจะหาทางแกกเิ ลสไดอยางไร เมือ่ ไมทราบวากิเลส
ไมทราบความกัดของกิเลส และไมทราบความทุกขทก่ี เิ ลสสรางขึน้ บนหัวใจ เราจะหา
ทางแกกิเลสไดอยางไร นีแ่ หละทีพ่ วกเราไมทนั กลมายากิเลส เราเปนคนอาภัพ ก็อาภัพ
เพราะกิเลสมันบังคับนี่แล ธรรมแทไมเคยทําคนใหอาภัพ นอกจากสงเสริมคนใหดี
อยางเดียว
ถาแกกเิ ลสออกจากใจไดเปนลําดับแลว วาสนาไมตอ งบอกจะคอยดีขน้ึ มาเอง
ดีดขึ้นดวยความดีของเราที่ทําอยูเสมอ การใหทานก็เปนการสรางวาสนา การรักษาศีลก็
เปนการสรางวาสนา การเจริญเมตตาภาวนาก็เปนการสรางวาสนา ถาทําดวยเจตนาอัน
ถูกตอง ไมทาํ สักแตวา “ พอเปนพิธ”ี
ทานถาทําพอเปนพิธเี ฉยๆ ก็สกั แตวา ทาน ไมมีผลมาก ศีลก็สกั แตวา พอเปนพิธี
แตเวลาลวงเกินศีลไมลวงพอเปนพิธี มันลวงเกินจริงๆ ทําศีลใหขาดจริงๆ ภาวนาก็พอ
เปนพิธี แตเวลางวง ความงวงเขามาครอบงํานี่ไมใชพิธี ลมตูมลงจริงๆ ถาหมอนไมรบั
ไว กิเลสตองยุง เผาศพ เพราะไมไดนอนพอเปนพิธีนี่ มันนอนหลับเสียจริงๆ หลับ
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ครอกๆ เหมือนคนตาย มันไมเปนพิธี เมื่อถึงเวลาสิ่งเหลานี้เขามาเกี่ยวของแลว แต
เวลาบําเพ็ญธรรมนั้นทําพอเปนพิธี นีแ่ หละมันจึงไมทนั การ ไมทนั กลมายาของกิเลส
จึงตองยอมเปนพลพรรคของกิเลส ใหกิเลสย่ํายีขูดรีดกดขี่บังคับทั้งวันทั้งคืนทั้งปทั้ง
เดือน ทั้งภพทั้งชาติ ตลอดกัปตลอดกัลป ยังไมสามารถจะทราบไดวา วันไหนเราพอจะ
รูจ กั เงาของกิเลสบาง มันทําเราดวยวิธใี ดบาง มันมีเงาไหม? ถาไมเห็นตัวมันพอเห็นเงา
บางก็ยงั ดี เชนกิเลสมันตั้งหมัดตั้งมวยใสเรา พอมองเห็นเขาบางก็ยังนาดู แมไมเห็นตัว
ตนเขาแตพอมองเห็นเงามันก็ยังนาดู แตนี่เราไมเห็นจนกระทั่งเงาของกิเลสที่มันฆาคน
ทําลายคน เบียดเบียนคน ทรมานคน กดขี่บังคับคน แลวเราจะไปแกกิเลสไดที่ตรง
ไหน? เมื่อเงามันเรายังไมเห็นเลย ไมตอ งพูดถึงตัวมันวาอยูท ไ่ี หนและทําลายคนดวยวิธี
ใดบาง
เอา! ทีนี้เพื่อใหรู เพื่อใหทราบเงาของมันและตัวของมัน จงกําหนดความรูค อื
จิต สติเปนเครือ่ งกํากับเขาสูภ ายในกายภายในใจของตน หูจะออกไปรับกับเรื่องอะไร
เจาของหูนค่ี อื ความรู สติปญญามีมันออกไปกระทบกับเรื่องอะไร รูป เสียง กลิน่ รส
เครื่องสัมผัส เขามาสัมผัส จะเขามาสัมผัสจิตใจทั้งหมดซึ่งเปนผูรับทราบ นอกจากตา หู
จมูก ลิน้ กาย และใจเปนตัวการสําคัญ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบและรับผลโดยประการทั้ง
ปวงจากอายตนะเหลานี้ ซึง่ ไปกอเรือ่ งกอราว แลวนําผลโยนมาใหจติ เปนผูร บั บาปหาบ
ทุกขไมมีวันเวลาปลงวางเทานั้น ถากําหนดอยางนี้ เราจะทราบทั้งเงาของกิเลสทั้งตัว
ของกิเลส วามันมาดวยเหตุใดผลใด มันมาดวยอาการอะไร ผูท อ่ี อกตอนรับคือใจเรา
มันออกตอนรับกิเลส ยอมรับกิเลส มันยอมรับดวยเหตุใด เราจะทราบในขณะเดียวกัน
เมือ่ ทราบแลวก็มที างทีแ่ กไขและถอดถอนได
เอา ตั้งสติลงที่ตัวรู คือใจนัน้ แล ตัวคะนองอยูตรงนั้น ทําไมใจจึงคะนอง เพราะ
กิเลสทําใหคะนอง พาใหดน้ิ รนกวัดแกวง และแสดงขึน้ มาจากตรงนัน้ เมื่อมีสติแลวจะรู
ความกระเพื่อมของจิต เบื้องตนเรากําหนดรูอยางนี้ พยายามกําหนดใหรโู ดยมีบท
ธรรมกํากับ ไมคอยตี อาศัยไมคอื ธรรมบทนัน้ ๆ คอยกํากับ ไมใหมันโผลขึ้นมาได ตี
ดวยบทธรรมใหถี่ยิบลงไป เชน “พุทโธ ๆ” เปนตน แลวจิตจะมีความสงบ เมื่อสงบ
แลวจะเย็นลงไป ๆ สงบแนวลงจริงๆ นัน่ แหละคุณคาแหงความสงบจะเห็นประจักษ
ในขณะเดียวกันจะเห็นโทษแหงความฟุงซานของจิต วาเทีย่ วกอความทุกขใหเรามาก
นอยเพียงไร เพราะความฟุงซาน
นี่เปนสาเหตุที่จะใหเราทราบในวาระตอไปของกิเลสประเภทตางๆ วา เงาก็พอ
ทราบหรือวาตัวก็พอทราบแลว ความฟุง ซานเราก็ทราบวามันเปนภัย ความสงบเราก็
ทราบวาเปนคุณ จะสงบดวยวิธใี ดก็ทราบ คือดวยวิธกี ารภาวนาดวยความมีสติ
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เมือ่ ทราบในเงือ่ นหนึง่ แลว ตอไปก็จะทราบไปโดยลําดับ เพราะสติยอ มมีความ
แกกลาขึน้ ไดในเมือ่ ไดรบั การบํารุงสงเสริมอยูเ สมอ ปญญาก็สามารถได เฉลียวฉลาดได
คนเราไมใชคนโงอยูตลอดเวลา ถึงคราวจะฉลาดฉลาดได ถาเจาของสนใจเพือ่ ความ
ฉลาด นอกจากจะนอนอยูเฉยๆ เหมือนหมูอยูใ นเลาในตมในโคลนเทานัน้ จะหาความ
ฉลาดไมไดจนกระทั่งวันตาย และตลอดกัปตลอดกัลป จะจมอยูใน “วัฏสงสาร”ตลอด
ไปเพราะความโงพาใหจม เราไมใชผูตองการจะจมดวยความโงเชนนั้น เรามาเสาะแสวง
หาความฉลาดเพื่อจะปลดเปลื้องความโงของตน ใหใจดีดขึน้ จากตมจากโคลนทัง้ หลาย
คือกิเลสอาสวะประเภทตางๆ กลายเปนอิสรเสรีขึ้นมา เราตองทําความพยายามใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวย จิตสงบดวยการบังคับ ดวยความมีสติ โดยอาศัยบทธรรมเปนเครือ่ ง
กํากับ เปนผลขัน้ หนึง่ ขึน้ มาแลว
แตคาํ วา “ขัน้ นัน้ ขัน้ นี”้ ไมอยากจะเรียกใหเสียเวลา สงบหรือไมสงบมันก็ทราบ
ภายในตัวเองนัน้ แล เหมือนเรารับประทานอาหาร มันถึงขัน้ ไหนแลวเวลานี?้ เราก็ไม
เห็นถามกันนีน่ า เริ่มรับประทานเบื้องตนสําเร็จขั้นไหนไมเห็นวา รับประทานไปๆ จน
กกระทัง้ อิม่ ก็รเู อง ไมจําเปนตองเอาขั้นเอาภูมิไปหาความอิ่ม อันนีก้ เ็ หมือนกันใจรู ไมมี
อะไรที่จะรูยิ่งกวาใจ ทุกขกร็ ู สุขก็รู ดีรู ชั่วรู รอนรู หนาวรู รูไปทั้งนั้น เปนผูรูอยูตลอด
เวลา ใจนีแ่ หละเปนผูร บั รู
เมื่อไดสรางสติปญญาเปนเครื่องกํากับใจดวยดีแลว ใจจะเดนขึ้นดวยความรู
ความสงบ และมีความชํานิชาํ นาญไปโดยลําดับ เอา จะพิจารณาแยกแยะเหตุผลตางๆ
ที่จิตไปติดพันเกี่ยวของกับเรื่องอะไรจึงกลายเปนไฟขึ้นมาเผาตัวเอง ก็จะทราบทั้งรอง
รอยและตัวเหตุตวั ผลของมันอีกดวย จิตมีความรูอ นั เดียวเทานัน้
สติมคี วามระลึกแลวดับไป ๆ เรียกวา สติ ปญญาคือความสอดสอง ความ
ใครครวญ ใครครวญก็ใครครวญเรือ่ งของตัวเองนัน่ แหละ
“อนิจฺจ”ํ ทานวา นีเ่ ปนแผนทีข่ องปญญานะ “ทุกฺขํ อนตฺตา” นี่เปนแผนที่
แนวทางเดินของปญญา จึงเรียกวา “หินลับปญญา”
พิจารณาเรื่อง “อนิจจฺ ํ” มันเปนอะไร อนิจจฺ ํ นี?่ ไตรตรองไปเรื่อยๆ นับจาก
ชิน้ หนึง่ สองชิ้น สามชิน้ จนกระทั่งรอบตัว รอบโลกธาตุแตละอยางๆ เปนอนิจฺจํทั้งสิ้น
นีก่ ท็ ราบดวยปญญา เมื่อทราบชัดดวยปญญาวา ทุกสิง่ ทุกอยางเปนอนิจจฺ หํ มดแลว
เราจะไปนอนใจตายใจติดกับสิ่งเหลานั้นไดอยางไร ทั้งที่รูวามันเปนอนิจฺจํอยางประจักษ
ใจ การพิจารณาธรรมใหประจักษใจเปนอยางนี้
ทุกฺขํก็ทราบ มันแสดงอยูต ลอดเวลา มันเปนภัยจริงๆ ก็ทราบ แลวใจจะชินกับ
ทุกขไดอยางไร ไมชิน ไมเคยไดยินวาใครเคยชินกับความทุกข ถาเราอยากรูช ดั ๆ ก็ลอง
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เอามือจอเขาไปในไฟดูซิ มันจะชินไหม? เราอยูกับไฟมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี้
มันชินกับความรอนทีจ่ ะทําใหเราทุกขนน้ั ไหม? ไมเคยชิน พอมือจอลงไปปบมันก็จะ
ถอนมือทันที มือยอนกลับปบ ทันที กระตุกตัวเองทันที เพราะความรอนมันแผดเผา
ทนอยูไมได นัน่ ! มันชินไปไดยังไง? พิจารณาใหเห็นชัดดวยปญญาอยางถึงใจจริง
คําวา “อนตฺตา” มันวางไปหมด เราเสกสรรเอาเฉยๆ วานัน้ เปนตัว นั่นเปนตน
นัน่ เปนสัตว นัน่ เปนบุคคล แมแตกอ นธาตุทอ่ี ยูใ นรางกายของเรานี้ มันก็วา งจากความ
เปนตนเปนตัวอยูแลวโดยธรรมชาติของมัน แตเรามาเสกสรรเอาวามันเปนกอนเปน
กลุม จากนัน้ ก็วา “เปนเราเปนของเรา” ธรรมชาติจริงๆ แลว อนตฺตา มันวางจาก
ความเปนตนเปนตัวเปนสัตวเปนบุคคลไปหมดอยูแ ลว จงพิจารณาใหเห็นตามหลัก
ธรรมชาติอยางนี้ จิตจะไดถอยตัวเขามาจากความลุม หลงนัน้ ๆ แลวปลอยความกังวลได
ในสภาวะทัง้ หลายซึง่ เปน “อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา”
ทราบโดยทาง “ปญญา” ทราบอยางถึงใจ จิตเมื่อไดถอดถอนตัวหรือไดเปด
เผยรือ้ ฟน ตนจากสิง่ ทีป่ ด บังทัง้ หลาย โดยความรูชัดวาสิ่งเหลานี้เปน อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺ
ตา แลว ทําไมจิตจะไมโลง ทําไมจิตจะไมสวางไสว ทําไมจิตจะไมเบา ทําไมจิตจะไม
อัศจรรย ทําไมจิตจะไมผองใสและเปนสิ่งที่นาอัศจรรย ตองเปนของอัศจรรยอยางแน
นอนไมตอ งสงสัย
ทีจ่ ติ ไมแสดงความอัศจรรยใหเจาของเห็นเลย ก็เพราะมีแตสง่ิ สกปรกโสมม
ทีห่ าคุณคาไมไดมนั ครอบจิตอยู จิตจึงกลายเปนนักโทษทัง้ ดวง แลวจะมีคุณคาที่
ไหน เพราะมันเปนนักโทษทั้งดวง เพราะธรรมชาติที่เปนโทษมันอยูกับจิต คือกิเลสทัง้
หลายนั้นแล
พอเปดออกไป ๆ อุปาทานการยึดมัน่ ถือมัน่ เปดเผยตัวออกไปโดยลําดับๆ
ความสวางกระจางแจงของจิต ความเปนอิสระของจิตตามขัน้ นัน้ ๆ ไมตอ งถาม เบาหวิว
เลย อยูที่ไหนก็เพลินและเบาไปหมด แตกอ นเคยแบกหามจนหนักแยกห็ าทีป่ ลงวางไม
ได นอนก็แบก นัง่ ก็แบก ยืนก็แบก แบกอยูอ ยางนัน้ แหละ แบกอุปาทานความหนัก ภู
เขาทัง้ ลูกวามันใหญโตมันหนัก เราไดเคยแบกมันบางแลวหรือ? เราถึงจะทราบวามัน
หนัก เรายังไมเคยแบกเรายังไมหาญพูดได ดูตวั ทีม่ นั หนักๆ คือ “เบญจขันธนน่ี ะ ”
มันหนักอยูต รงนี้ ยิ่งมีความเจ็บไขไดปวยแลวยิ่งลุกไมขึ้นเอาเลย ตองใหคนอืน่ ชวย
พยุงชวยก็เจ็บหนักเขาอีก ดวยการเจ็บปวยในอวัยวะตางๆ มันทั้งหนัก ทั้งเจ็บทั้งปวด
เลยเพิ่มเปนเรื่องหนักไปหมด นี้แลตัวหนักจริงๆ ทานจึงวา “ภารา หเว ปฺจกฺขนฺ

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๕๓

๕๔

ธา” ภาระอันหนักจริงๆ ก็คอื เบญจขันธ ทานไมไดบอกวาภาระอันหนักจริงคือภูเขา
ทานไมเห็นวา
เราพิจารณาใหเห็นจริงอยางนี้ อันนี้แลเปนเครื่องทับจิตใจเรา พิจารณาใหรูใน
อาการทัง้ ๕ นี้ มันคือไตรลักษณทง้ั นัน้ เราอยาไปอาจหาญ อยาไปเอือ้ ม อยาไปจับ
อยาไปยึด อยาไปแบกหามมันหนัก เขาไปแบกมันหนักจริงๆ ถาปลอยเสียมันก็เบา
ปลอยดวยปญญาใหรูชัดตามความเปนจริง จิตจะเพลิน มีความรื่นเริงบันเทิง อยูท ไ่ี หน
ก็รื่นเริง อยูใ นปาในเขาอดอิม่ เปนตายอะไร มีแตความรื่นเริงบันเทิงในธรรมทั้งหลาย
“ธมฺมปติ สุขํ เสติ” ผูมีปติในธรรมยอมอยูเปนสุข อันนีย้ งั หยาบไป เมื่อเขา
ถึงขัน้ นีแ้ ลว คือวาละเอียดอยางยิง่ มีความสุขละเอียดเปนพื้นฐาน นอนก็เปนสุข นัง่ ก็
เปนสุข ยืน เดิน อยูก เ็ ปนสุขทัง้ นัน้ อดอิ่มเปนสุข สบายไปหมด หมดความกังวล หมด
ภาระเปนเครือ่ งกดถวงจิตใจ
เอา! เพื่อใหกิเลสทั้งมวลสิ้นซากไปเสียไมใหมีอะไรเหลือ ตนไมเราตัดกิ่งตัด
กานตัดตนมันออกหมด ยังเหลือแตหวั ตอ รากแกวรากฝอย ขุดตนมันขึ้นมา เอาเผาไฟ
เสียใหสน้ิ ซากหมดเทานัน้ ตนไมตนนั้นไมมีทางเกิดไดอีกเลย
จิตก็เหมือนกัน ถอนรากแกวซึง่ อยูภ ายในจิต ทานเรียก “อวิชชา” ใจปลอย
อะไรๆ หมด แตตวั เองก็มาอัศจรรยออ ยอิง่ อยูก บั ความสงาผาเผย ความละเอียดลออ
ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสประเภทละเอียด พิจารณาเขาอีกใหพอ นีก่ ค็ อื กองไตรลักษณอกี
เชนเดียวกัน อยาถือวาเปนเรา มันเราอะไรกัน เปนกอง อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา อัน
ละเอียดตางหากนี่ กิเลสตัวรายยังวาเปนเราอยูหรือ? ความผองใสที่ควรจะผานไปได
ถือไวทาํ ไม อันนี้เปนกิเลสประเภทหนึ่งที่ละเอียดมากเกินกวาสติปญญาธรรมดาจะรู
เห็นได ตองเปนสติปญ
 ญาอัตโนมัตกิ าํ จัดมัน
นี่เวลายอนจิตเขามา เมื่อไมมีที่พิจารณาจริงๆ ก็ตอ งยอนจิตเขามาพิจารณา
ธรรมขั้นละเอียดสุดนั่นคือ กิเลสตัวละเอียดอันเปนจุดสุดทาย “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภิ
นิเวสาย”ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น นั่นเมื่อถึงจุดสุดทายแลวก็ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺ
ตา” ธรรมทั้งปวงเปน อนตฺตา ทั้งสิ้น ไมวา จะเปนสวนหยาบสวนละเอียด ตลอดความ
ผองใส ความเศราหมองทั้งสิ้นที่มีอยูภายในจิตโดยเฉพาะ เปน อนตฺตา ทัง้ สิน้
ผูปฏิบัติจงพิจารณาจิตดวงผองใส
ใหเห็นเชนเดียวกับสภาวธรรมทัง้ หลาย
ธรรมทั้งปวงเปน อนตฺตา ธรรมทั้งปวงจึงไมควรถือมั่น จากสิ่งนี้เองที่ไมควรถือมั่น พอ
พิจารณาเต็มที่เต็มภูมิของปญญาแลว สลัดพับเดียวหมด เมื่อสมมุติทั้งปวงไมวาหยาบ
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กลาง ละเอียดไดสิ้นสุดไปจากใจแลว ปญหาอะไรที่จะมีอีกตอไป? ไมมี! หมด! นัน่
แหละทานผูห มดทุกขทา นหมดอยางนี้ นีแ้ ลผูเ หนือกิเลส
กิเลสมากัดมาฉีกเหมือนเสือโครงดังทีก่ ลาวมาแลวนี้ เปนอันยุติกันเพียงเทานี้
เพราะถูกฆาหมดฉิบหายไมมเี หลือเลย กิเลสทุกประเภทที่ทานเปรียบเหมือนเสือโครง
ถูกฆาดวยสติปญ
 ญาอันแหลมคม คือมหาสติมหาปญญา สิน้ ซากไปหมด เสวย อมต
ธรรม โดยหลักธรรมชาติ นีค่ อื ผลแหงการปฏิบตั อิ ยางแทจริงเปนอยางนี้ เพราะธรรม
เปนธรรมชาติที่ถึงใจของสัตวโลก ธรรมเปนของจริง ผูส อนจึงสอนดวยความจริง ผู
ปฏิบัติปฏิบัติจริงๆ จังๆ ฟงจริงๆ จังๆ แกกิเลสตัณหาสวะซึ่งเปนภัยอยางจริงจัง
เพราะเห็นวาเปนภัยอยางจริงใจ แกอยางจริงๆ จังๆ ก็พนไดจริงๆ อยางนีไ้ มเปนอืน่
เพราะ “สวากขาตธรรม” นัน้ ทานเรียกวา “มัชฌิมา” ทันตอเหตุการณอยูตลอดเวลา
ไมวากาลใดอาการใดของกิเลสทีแ่ สดงขึน้ มา “มัชฌิมาปฏิปทา” เปนอาวุธทีท่ นั สมัย
ฟาดฟนกิเลสใหแหลกกระจายไปหมดไมมอี ะไรเหลือเลย ทานจึงเรียกวา “มัชฌิมา”
เหมาะสมตลอดเวลากับการแกกเิ ลสกองทุกขทม่ี อี ยูภ ายในใจของสัตวโลก
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติ
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

กิเลสฝงในจิต
ศาสนาในขัน้ เริม่ แรกทีพ่ ระพุทธเจาทรงประกาศเอง มีสาวกชวยพุทธภาระให
เบาบางลง ในครัง้ นัน้ ศาสนาไมคอ ยกวางขวาง มีแตเนือ้ ๆ ครัน้ ตอมานานเขาๆ เนือ้ ก็
ไมคอ ยปรากฏ มักมีน้ําๆ แลวเลยกลายเปนมีแตเปลือก มีแตกระพีไ้ ป คือมีแตพิธรี ี
ตอง ไปไหนมีแตพิธี ศาสนาจริงๆ มองไมคอยเห็น มีแตพิธีเต็มไปหมดในงานตางๆ
เกีย่ วกับศาสนา เมื่อเปนเชนนั้นผูที่จะยึดเอาเปนหลักเปนเกณฑกับศาสนาจริงๆ ก็เลย
ยึดไมได ไมทราบวาอะไรเปนศาสนา คือแกนแท อะไรเปนกระพี้ เปนเปลือก คือพิธีรี
ตองตางๆ เพราะการแสดงออกแหงพิธนี น้ั ๆ มีมากตอมาก ผูย งั ไมเขาใจก็เขาใจวาเปน
เรื่องศาสนาทั้งนั้น พิธีรีตองเลยทําใหผูตั้งใจตอศาสนาจริงๆ ยุงและสับสนไปหมด ไม
อาจจะยึดศาสนาอันแทจริงได
นีเ่ ปนปญหาหนึง่ ในเวลานีซ้ ง่ึ มีมากมาย และถือเปนหลักเปนเกณฑเสียดวยไม
ใชธรรมดา พิธตี างๆ ซึ่งแฝงศาสนากลายเปนหลักเกณฑขึ้นมา สวนทีเ่ ปนหลักเกณฑ
จริงๆ จึงคลายกับคอยเสือ่ มคอยหายไปเปนลําดับ ถาไมมกี ารปฏิบตั เิ ขาไปเกีย่ วของ ถา
พูดตามแบบโลกๆ ก็วา การปฏิบตั ธิ รรมกับพิธรี ตี องกําลังเปนคูแ ขงกัน โดยไมมีเจตนา
หรือมีก็ไมอาจทราบได เพราะเวลานี้กําลังอยูในความสับสนปนเปกันระหวางพิธีรีตอง
ตางๆ กับการปฏิบตั ิ อาจไมทราบวาอะไรจริงอะไรไมจริง อะไรแทอะไรปลอม อะไร
เปนเปลือกอะไรเปนกระพี้ อะไรเปนแกน หากไมมกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วของไปดวยแลว
อยางไรๆ เปลือก กระพี้จะตองถูกเสกสรรขึ้นมาเปนแกนเปนหลัก เปนความจริงของ
ศาสนาโดยไมสงสัย ทั้งๆที่ไมใชความจริงเลย นีเ่ ปนเรือ่ งทีน่ า วิตกอยูม าก
ศาสนาแทๆ ทานไมมีอะไรมากมายกายกอง นอกจากสิ่งที่จําเปน ทําลงไปแลว
เกิดประโยชนเทานัน้ สมัยตอมาชอบยุง ไมเขาเรือ่ ง เชน รับศีล ก็ตองยุงไปหมด มาไม
ทันรับศีลก็เสียใจ นัน่ ! ฟงดูซิ อะไรๆ ก็รับศีล รับศีลอยูต ลอดเวลา ดัง
“มยํ ภนฺต ติสรเณน สห ปฺจ สีลานิ ยาจาม” ขอวันยังค่ํา แตการรักษาศีลไม
ทราบวารักษาอยางไร เห็นแตการขอรับศีล สมาทานศีลอยูท าํ นองนัน้ ไมวาที่ไหน ๆ ยุง
ไปหมด
การรับศีลก็มเี จตนาอยูภ ายในใจเปนผูชี้ขาด หรือการรับรองในศีลของตน
ดวยเจตนาวิรัติ เรื่องก็มีเทานั้นเปนสําคัญ
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ถาเปนฆราวาสทัว่ ๆ ไปและศีลทัว่ ๆ ไป เชน ศีลหา ศีลแปด ก็ควรรับไวเพือ่
รักษาศีลจริงๆ จะมีประโยชน
สวนศีลที่เปนศีลของพระของเณรนั้น เพือ่ ประกาศเพศของตนใหโลกทราบ จึง
ทําอยางมีกฎเกณฑไปตามหลักธรรมหลักพระวินัย เชน ศีลเณร ศีลพระ แตสดุ ทายก็
เจตนาอันเดียวกัน ไมไดมากมายอะไรนัก ทําพิธกี ็ เอา!
ถวายทาน ก็ฟาดกันจนหมดคัมภีร ผูนั่งฟงจนหาวนอน จะนอนหลับคานัง่ คํา
ถวายทานนี้ก็ไมทราบวาถวายอะไรตออะไร เปนคัมภีรๆ ไลมาหมดโลกธาตุ ดีไมดี
อยากจะอวดภูมิของตัวเองดวยวาไดเรียนมามากและรูมาก ใหคนอื่นเขาอัศจรรยเสียมั่ง
ภูมนิ าํ้ ลาย นั่น! อยางนี้เปนตน
เมือ่ ไดผา นการปฏิบตั มิ าพอสมควร ไดเห็นวาอะไรทําใหเสียเวล่าํ เวลา อะไรจริง
อะไรปลอม หรืออะไรมันยืดเยื้อ กวาจะเขาถึงตัวจริงละโอโห เปนชัว่ โมงๆ อยางนีไ้ ม
ทราบวาทําเพื่ออะไร เพราะฉะนัน้ ในวงกรรมฐานทานจึงไมคอ ยมีพธิ รี ตี องอะไรนัก
อยากจะพูดวา “ไมม”ี แตพูดวา “ไมคอ ยมี” นัน้ เปนความเหมาะสม เพราะบางทีก็
ตองอนุโลมผอนผันทั้งๆ ที่ก็ทราบอยูแลว เพือ่ จิตใจคนผูย งั ใหมตอ ศาสนา แมเชนนัน้ ก็
ควรนําของจริงมาโชวกนั อวดพิธกี นั ใหโกหรูไป แตเอาของปลอมมาโชว! เมื่อพอ
ผอนผันสั้นยาวก็ผอนไปบางทั้งที่ขวางใจขวางธรรม ในวาระตอไปคอยบอกกันใหรเู รือ่ ง
รูร าวในความจริง และหลักเกณฑของพระพุทธศาสนา
จะเห็นไดในขณะทีพ่ ระพุทธเจาทรงสัง่ สอนสาวกตัง้ แตเริม่ เขาบวช พระองค
เริม่ มีความจริงจังขึน้ ในขณะบวชทีเดียว ครั้งแรกพระองคทรงบวชเองดวยพระวาจาวา
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา”.ทานจงเปนภิกษุเถิด นี่เปนวาระแรก ตอมาก็ “ติสรณู
อุปสัมปทา” ถึงสรณะสาม คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลวก็สําเร็จเปนพระขึ้นมา
ถึงวาระที่สามนี้ก็ยกใหสงฆเปนใหญ ใหสาํ เร็จในสงฆ ตอนนีท้ า นประกาศ “รุกฺขมูล
เสนาสนํ” ใหเปนที่อยูอาศัยของพระเพื่อประพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดย
ชอบ ทั้งๆ ที่แตกอนก็สอนใหอยูรุกขมูลรมไมอยูแลว แตไมไดยกขึ้นเปนกฎเปนเกณฑ
ในการบวช พอตอมาวาระทีส่ ามนีข้ น้ึ เปนกฎเกณฑเลย
“รุกขฺ มูลเสนาสนํ”อุปช ฌายจะไมสอนอยางนีไ้ มได ผิด ตองสอนใหถกู ตอง
ตามนี้ อุปช ฌายใดก็ตาม แมเจาของจะไมชอบ “รุกขฺ มูลเสนาสนํ” ขนาดไหน การบวช
กุลบุตรตอนสุดทายภายหลัง ก็ตอ งบวชตองสอนอยางนี้ มี “รุกฺขมูลเสนาสนํ” ขึ้น
หนาอนุศาสน ไมเลือกวาใครหรือนิกายไหน เพราะคําวา “นิกาย” ก็เปนเพียงชือ่ อัน
หนึ่งเทานั้น หลักใหญคอื การบวชนัน่ เอง
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ทานเอาจริงเอาจัง สอนแลวไลเขาปาเขาเขาไปเลยเพือ่ ประพฤติปฏิบตั ิ จนได
บรรลุธรรมแลวแมทานจะออกประกาศธรรมสอนประชาชน ก็ใหเปนไปตามอัธยาศัย
ของทานผูมีอํานาจวาสนามากนอย มีความรูค วามฉลาดลึกตืน้ หยาบละเอียดมากนอย
เพียงไร ก็สง่ั สอนประชาชนไปตามภูมนิ สิ ยั วาสนาของตน
องคใดทีท่ า นไมมนี สิ ยั เกีย่ วของ วาสนาทานไมมีในทางนั้น ทานก็ไมเกี่ยว เชน
พระอัญญาโกณฑัญญะ ไปอยูที่สระ “ฉัททันต” มีชา ง “ฉัททันต” เปนหัวหนาโขลง
อุปถัมภอปุ ฏ ฐากทาน ตั้งสิบเอ็ดป ผาสบงจีวรยอมดวยดินแดง ถึงวาระแลวก็มาทูลลา
พระพุทธเจาเขาสูนิพพานไปเลย องคนป้ี รากฏวาไดสอนเฉพาะ “พระปุณณมันตานี
บุตร” ซึง่ เปนหลานชายเทานัน้ สอนองคเดียว และพระปุณณมันตานีบตุ ร ปรากฏวา
เปน “ธรรมกถึกเอก” นอกนั้นทานไมสนใจกับใครเลย พระอัญญาโกณฑัญญะ เปน
“รัตตัญู” เปนพระสาวกองคแรกที่ไดบรรลุธรรมพระศาสดาใดในตนพุทธกาล
องคทท่ี า นมีอาํ นาจวาสนาในทางใด ทานก็เปนไปตามเรื่องของทานเอง เชน
“พระสารีบุตร” “พระโมคคัลลาน” เปนผูท ม่ี อี าํ นาจวาสนามากเกีย่ วกับบริษทั บริวาร
มีความรูความฉลาดมากดัง “พระสารีบตุ ร” การแนะนําสัง่ สอนก็กวางขวางลึกซึง้ ทุก
สิง่ ทุกอยางเต็มไปดวยความเหมาะสม เพราะฉลาดในการสัง่ สอน “พระโมคคัลลาน”
ก็เปนผูทรงฤทธิ์ทรงเดช เปนไปตามนิสยั วาสนาของทานทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั บริวาร
พระเณร เมือ่ ถึงขัน้ “อรหัตภูมิ” แลว เปนนิสยั วาสนาลวนๆ ไมมีกิเลสเจือปน ทานจะ
อบรมสั่งสอนประชาชนมากนอยเพียงไร ยอมเปนไปตามอัธยาศัยของทาน ไมมีกิเลส
เขาเคลือบแฝง ไมลุมๆ ดอนๆ สูงๆ ต่าํ ๆ เพราะทานสอนทานไดแลวคอยมาสอนคน
อืน่ จึงไมมคี วามผาดโผนโลดเตนแฝงอยูใ นองคทา น เวลาเกี่ยวของกับประชาชนที่มา
พึ่งรมเงาแหงธรรมทาน
ในเบือ้ งตนทานฝกอบรมใจทาน การอบรมสัง่ สอนคนทานทําอยางเต็มที่ ทาน
ฝกฝนทรมานตนอยางเต็มฝมือ ไมลบู ๆ คลําๆ การฝกอบรมตนดวยวิธตี า งๆ เพือ่ แก
กิเลสทั้งมวล ก็ตองเปนการทรมานตัวอยูโดยตรง ถาไมทาํ อยางนัน้ กิเลสก็ไมยอมจํานน
และหมดไปจากใจ การทรมานกิเลสกับการทรมานตนในขณะนั้น จะเรียกวาเปน
“ความทุกขในคนๆ เดียวกัน” ก็ไดไมนาจะผิด เพราะขณะที่ทุมเทกําลังเพื่อ “การรบ
รากับกิเลส” หรือ “เพือ่ แกกเิ ลส” นัน้ ตองใชความ “อุตสาหพยายาม” อยางเต็มที่
ตองไดรบั ความทุกขมาก สมกับขึน้ เวทีเพือ่ ชัยชนะโดยถายเดียว แมทุกขมากนอยหรือ
จะถึงขัน้ ตาย เจาของตองยอมรับ ไมยอมรับไมไดชัยชนะมาครอง มีบางองคทา นเดิน
จงกรมจนฝาเทาแตก นั่นเห็นไหม! ทั้งๆ ทีฝ่ า เทานัน้ ไมใชกเิ ลส แตจําเปนก็ตองไดรับ
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ความกระทบกระเทือนไปดวย ถึงฝาเทาแตกดวยการรบกิเลส บางองคกต็ าแตก “พระ
จักขุบาล” ตาแตกทัง้ สองขาง เพราะไมนอนเปนเวลาตั้งสามเดือน ทานฝกทรมานอยาง
เต็มที่จนตาทั้งสองขางแตก แตใจสวางจาขึน้ มาในขณะนัน้ เพราะบรรลุขั้นอรหัตธรรม
ถึงคราวทีจ่ ะตองรับความทุกขลาํ บาก เพราะการประกอบความเพียรเพื่อแก
กิเลส ก็ตองยอมรับกัน จะไมยอมรับไมได ตองยอมรับ เมือ่ ถึงขัน้ ยอมรับเพือ่ ชัยชนะ
อันใหญหลวง พระพุทธเจาก็ทรงยอมรับ พระสาวกทั้งหลายกวาจะไดมาเปน “สรณะ”
ของพวกเรา ทานก็ยอมรับความทุกขความลําบากในการฝกฝนทรมานตนเพื่อฆากิเลส
ทั้งนั้น เพราะกิเลสอยูก บั ตัว การฟนกิเลส ถาไมฟนเขาไปถูกตัวดวยก็ไมกระทบ
กระเทือนกิเลสทีอ่ ยูก บั ตัว ฉะนัน้ การห้าํ หัน่ กิเลสไมกระทบกระเทือนตัวดวยจึงไมได
ตองมีการกระทบกระเทือนตัวเปนธรรมดา
พวกเราก็เหมือนกัน ถาจะใหกเิ ลสมันอยูห อ งโนน เรามาอยูห อ งนี้ ขังกิเลสไวใน
หองโนน เรามาอยูใ นหองนี้ มันเปนไปไมได ถาเปนไปไดพระองคตอ งทรงทราบกอน
ใครๆ ในโลก เราอยูใ นหองไหนกิเลสก็อยูใ นหองนัน้ การฝกทรมานเราตรงไหนก็เปน
การฝกทรมานกิเลสตรงนั้น และในขณะเดียวกันก็เปนความทุกขในการแกกเิ ลสเชน
เดียวกัน คือเราตองยอมรับทุกข เชน นั่งมากก็ทุกข เดินมากก็ทุกข นอนมากก็ทุกข คือ
นอนพิจารณาเพือ่ แกกเิ ลสนะ ไมใชนอนแบบหมูขน้ึ เขียง เวลากําหนดภาวนามันทุกข
ดวยกันทั้งนั้น ชือ่ วา “ประโยคพยายามทีจ่ ะแกกเิ ลส”แลว มันเปนความทุกขดว ยกันทัง้
นัน้ ฉะนัน้ จึงไมควรทอใจออนใจ กิเลสจะแข็งขอตอสูเ อาจะวาไมบอก
แมจะเปนการอดนอนผอนอาหาร มันก็เปนเรื่องความทุกขทั้งนั้นแหละ แต
เพื่อดับเชื้อของกิเลสนะ ทุกขก็ตองยอมรับ การขาดตกบกพรองในสิง่ ใดบรรดาที่
อาศัย เปนความฝดเคืองกับสิ่งใดก็ยอมรับ อะไรจะขาดตกบกพรองตองยอมรับ ๆ เมื่อ
เข็มทิศอันใหญยิ่งมุงตออรรถตอธรรม คือแดนแหงความพนทุกขอยูแ ลว อะไรๆ ก็ตอ ง
ยอมรับ ตองยอมรับทั้งนั้นไมกังวล ไมยอมรับไมได กิเลสมันอยูก บั เรา เราไมยอมรับ
ความกระทบกระเทือน ความทุกขความลําบากดวยเพราะการแกกเิ ลส ยอมไมได ตอง
ยอมรับ
เอา! ทุกขก็ทุกข ยอมทุกข ลําบากก็ยอม ขอใหกิเลสมันคอยหมดไป ๆ เพราะ
กิเลสเปนเครือ่ งกอกวนภายในจิตใจ จําพวกบอนทําลายก็คอื กิเลสนีแ่ หละ อยางภาย
นอกทีเ่ ราเห็นนัน่ แหละ ลวนแลวแตกิเลสบงการ เพื่อความมักใหญใฝสูงเกินมนุษยมนา
เทวดาอินทรพรหม ไมยอมมองดูตวั เดีย๋ วสไตรคท น่ี น่ั สไตรคท น่ี ่ี เดินขบวนทีน่ น่ั เดิน
ขบวนทีน่ ่ี ก็คือพวกบอนทําลาย ทําลายบานเมือง ทําลายทีน่ น่ั ทําลายทีน่ ่ี ทําลายหลาย
ครัง้ หลายหนมันก็แหลกไปเอง นั่น!
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๕๙

๖๐

กิเลสมันทําลายเรามันทําลายอยางนั้น มันบอนที่ตรงนั้น มันบอนที่ตรงนี้ แตเรา
ไมทราบวามันบอนทําลายเราซิ เราเลยหลงไปเขาขางมันเสีย แลวก็แย! ตัวเราก็เลยเปน
กองทุกขขึ้นมาโดยไมเห็นโทษของตัว
เพราะฉะนัน้ จึงตองใชปญ
 ญาแยกแยะออก เจตสิกธรรมอันใดเปนไปเพื่อความ
กอทุกขความลําบากแกตน ใหระมัดระวังวา เจตสิกธรรมคือความคิดประเภทที่ผดิ
พยายามแกไขโดยถูกทาง ก็จะมีความสุขเย็นใจ ผูเ กีย่ วของก็มคี วามผาสุกเย็นใจเชน
เดียวกัน ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั อุบายแหงการแกกเิ ลสของแตละรายจะขวนขวายใสตน
คําวา “กิเลส” เราอยาคิดวามันอยูท ไ่ี หน ก็คอื ความคิดความปรุงนีแ่ หละ เปน
เครื่องมือของกิเลสโดยตรง กิเลสจริงๆ มีฝง อยูใ นใจ ฝงอยางจมมิด ไมทราบวาใจคือ
อะไร กิเลสคืออะไร เพราะมันเปนอันเดียวกัน ในขณะนีม้ นั เปนอันเดียวกัน มันเปน
อยางนั้นจริงๆ กระเทือนใจก็กระเทือนกิเลส
เมื่อแยกแยะกันไปโดยลําดับดวยความเพียรพยายาม เราถึงจะทราบวา กิเลส
เปนชนิดใด ใจแทหรือ “จิตแท” เปนอยางไร เพราะอํานาจของปญญาเปนเครือ่ ง
ทดสอบ สติเปนเครือ่ งระลึกรูใ นวงงานนัน้ ๆ ปญญาเปนผูคลี่คลายพิจารณาใหทราบวา
ผิดหรือถูกโดยทางเหตุผล แลวก็แกกันไปไดตามลําดับของกิเลสที่มีประเภทตางๆ กัน
เราจะทราบวาอันไหนเปนเรือ่ งของกิเลส อันไหนเปนเรื่องของธรรม ก็คอ ยทราบไป
เรือ่ ยๆ โดยภาคปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา แตเรื่องความทุกขเพราะความเพียร ก็ยอ มมีเปน
ธรรมดาของการทํางาน ไมวา จะเปนความเพียรเพือ่ แกกเิ ลสขัน้ ต่าํ ขัน้ กลาง หรือขัน้
ละเอียด เมื่อกิเลสยังมีอยู ความทุกขในการฝกฝนทรมานตนก็ตองมีอยูโดยดี ถึงจะมีก็
ตาม พึงทราบวาการทํางานไมวางานชนิดใด งานเล็กงานใหญตอ งเปนความทุกขตาม
ความหนักเบาของงาน แตคณ
ุ คานัน้ สูงสมกับงาน
ผูห วังพนทุกขตอ งมีความเขมแข็ง ไมเขมแข็งไมได การฉุดการลากจิตออกจาก
สิ่งมัวหมอง ออกจากกิเลส ออกจากสิง่ สกปรกโสมมนี้ เปนของทําไดยาก เพราะฉะนัน้
โลกจึงไมอยากทํากัน สูนอนจมอยูกับกิเลสไมได ก็จาํ เปนตองนอน นอนจมอยูน น่ั แล
นอนบนอยูน่ันแหละ เฝากองทุกข บนทุกขบนยาก บนวาลําบากรําคาญ แตไมมีทางที่
จะแยกทุกขออกจากตัวได แมบนกันกระทั่งวันตายก็ตายไปเปลาๆ ไมไดรบั ประโยชน
อะไร ฉะนัน้ การมีแตบน ใหทกุ ขและระบายทุกขออกดวยการบน จึงไมเกิดผลอะไร แตก็
จําเปนตองระบายตามนิสยั ทีเ่ คยบนกันแกไมตก ไดระบายใหใครฟงนิดหนึง่ ก็ยงั คิดวา
ไดเปลือ้ งทุกขบา ง ทั้งที่ทุกขยังมีอยูอยางเดิม เพราะนั่นไมใชการแกทุกข! ถาไมแก
กิเลสซึ่งเปนตัวกอทุกขใหเบาบางและสิ้นไป! การบนเพือ่ ระบายทุกข เปนการเพิ่มพูน
กิเลสขึน้ เสียอีก ไมใชอบุ ายแกทกุ ข!
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ถาเดินทางสติปญ
 ญาโดยจิตตภาวนา ใครครวญไตรตรอง ก็มที างแกกเิ ลสและ
กองทุกขไดดงั ทานพาดําเนินมาแลว มีพระพุทธเจาและพระสาวกเปนตัวอยาง ทานแก
กิเลสกองทุกขดว ยวิธปี ฏิบตั ติ อ จิตใจ
ศาสนาในครัง้ พุทธกาลทานปฏิบตั แิ ละสอนอยางนี้ ทานสอนเขาในวงจิตโดย
เฉพาะ การแสดงออกทางกายทางวาจานั้น เปนกิริยาที่สอออกมาจากใจ เมื่อใจไดรับ
การอบรมดีแลว อันไหนถูกอันไหนผิดใจยอมทราบเอง
ขอสําคัญใหจติ ไดรบั ธรรมคือเหตุผลเขาสูด วงใจ ทุกสิง่ ทุกอยางแสดงออกจะ
เปนดวยเหตุดว ยผลและเปนความราบรืน่ ดีงาม การแกกเิ ลสถาไมมเี หตุผลเปนเครือ่ ง
มือแก เชน โกรธใคร ก็พึงยอนจิตเขามาดูตัวผูกําลังโกรธอันเปนตนเหตุไมดี เปนตน
คนเรายอมจะเห็นโทษของตัว ความโกรธก็ระงับไป ไมใชไปเพงเล็งผูถ กู โกรธ ซึ่งเปน
การเพิม่ พูนกิเลสและกองทุกขใหแกตวั มากขึน้
อานคัมภีรไหนก็วาแตเรื่องกิเลส เราเลยเขาใจวากิเลสไปอยูใ นคัมภีรน น้ั ๆ เสีย
นั่นซีมันผิดนะ อันหนึง่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือกิเลสพันหาตัณหารอย
แปด อะไรทํานองนี้ เขาใจวามันอยูในคัมภีร การอานชื่อกิเลสไดมากๆ เรียนจําได
มากๆ ก็วาตัวนี้รูแหลมหลักนักปราชญชาติกวีไปเสีย แนะมันผิดไปแลวนัน่ มันผิด
จากหลักธรรมและเจตนาของพระพุทธเจา ที่ทรงสั่งสอนเพื่อแกกิเลสซึ่งมีอยูกับตัว
คืออยูก บั ใจ การเขาใจดังทีว่ า นัน้ มันเปนการสัง่ สมกิเลสโดยไมรสู กึ ตัวเลย เชนสําคัญ
วากิเลสอยูในคัมภีร ไปจําชือ่ กิเลสนัน้ แลวก็วา ตัวรูต วั เขาใจตัวฉลาดเสีย แนะ!ทั้งๆ ที่
ไมไดใหใจแตะตองหรือเขยาพอใหกเิ ลสตกใจบางสักตัวเดียว หรือพอใหมนั หนังถลอก
ไปบาง กิเลสยังอยูเ ต็มหัวใจ และมากกวาที่ยังไมไดเรียนชื่อของมันเสียอีก ทัง้ นีม้ นั ผิด
พระประสงคของพระพุทธเจา!
เพื่อถูกตามความเปนไปของธรรม หรือนโยบายของพระพุทธเจา กิเลสตัวใดก็
ตาม เรียนรูช อ่ื มันอยูใ นคัมภีรใ ดก็ตาม นั่นเปนชื่อของมัน แตกิเลสอยูภายในใจคน หัว
ใจสัตว ความโลภชื่อมันอยูในคัมภีร ตัวโลภอยูใ นใจคน ความโกรธในคัมภีรไมไดโกรธ
แตหวั ใจคนมันโกรธตางหาก ความลุมหลงคัมภีรไมไดลุมหลง ชือ่ ของกิเลสไมไดลมุ
หลง ตัวกิเลสทีอ่ ยูภ ายในตัวของเรานีเ้ อง เปนตัวใหลมุ หลงตางหาก
การแกกิเลสจึงตองแกที่นคี่ อื ใจ แกที่อื่นไมถูกไมเกิดผล การแกถกู หลักถูกวิธี
กิเลสจะคอยเบาบางลงและหมดไปจากใจ ผูปฏิบัติจิตตภาวนาจึงควรดูใจตัวเองและ
แกกเิ ลสทีใ่ จเปนสําคัญ ดูภายนอกแลวก็ยอนทบทวนเขาดูภายในจึงชื่อวา “เรียนธรรม
ปฏิบัติธรรม” อยาดูแบบโลกๆ ทีด่ ไู ปรักไปชังไปเกลียดไปโกรธ อันเปนการสัง่ สมกิเลส
ใหมากมูนจนลืมเนือ้ ลืมตัว
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ถาดูเขามาในตัวดูออกไปขางนอก เทียบเคียงเหตุเทียบเคียงผลเพือ่ หาทางแก
ยอมมีสว นทีจ่ ะลงกันและแกกเิ ลสไดเปนพักๆ ไป ใจก็สบายและเบา ไมหนักอึ้งดวย
การแบกการหามกิเลสทั้งโคตรแซปูยาตาทวดดังที่เคยแบกหามมา วันหนึ่ง ๆ ให
พิจารณาทบทวนมากๆ ทบทวนเรื่องของตัว พิจารณาเรื่องของตัวใหมาก ดวยสติ
ปญญาพิจารณายอนหนายอนหลังเพื่อรูความจริง เพราะวันเวลาหนึง่ ๆ ใจผลิตความยุง
เหยิงวุน วายขึน้ มาภายในตัวไมไดหยุดถาเราเผลอ แมแตไมเผลอกิเลสมันยังโผลออก
มาไดซึ่งๆ หนาอยางกลาหาญตามสันดานทีห่ ยาบคายของมัน บางทีมันยังแสดงลวด
ลายออกมาตอหนาตอตาแกมนั ไมไดกม็ ี เพราะกําลังของเราไมเพียงพอ ขณะนัน้ จําตอง
ยอมไปกอน อันไหนอยูใ นวิสยั ก็พยายามแกมนั ไป
นีแ่ หละการแกกเิ ลส ที่ทานดําเนินมา ทานไมทอ ถอยและยอมมันเอางายๆ จะ
ทุกขยากลําบากก็ทนเอา เพราะเปนงานของตัวโดยเฉพาะ คนอื่นชวยไมได ทั้งนี้ก็เพื่อ
รื้อสิ่งที่เปนเสี้ยนหนามอยูภายในใจออกนั่นแล เพราะขึ้นชื่อวา “กิเลส” แลวมันเปน
เสี้ยนหนามทิ่มแทงจิตใจทั้งนั้นแหละ จงพยายามถอดถอนออกไปโดยลําดับ จนไมมี
อะไรทิ่มแทงใจตอไป และเปนใจที่ “สมบูรณแบบแท”
ประการสําคัญก็คอื ชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวัน ๆ เมือ่ วานนีก้ ห็ มดไปแลววัน
หนึง่ มันมีแตหมดไปเรือ่ ยๆ หมดจนกระทั่งไมมเี หลือ ชีวิตสังขารผานไปเรื่อยๆ จนไม
มีอะไรเหลือติดตัว เมือ่ ไมมลี มหายใจเหลือติดตัวแลวเขาเรียกวา “คนตาย” กันทั้งนั้น
คนตายสัตวตายที่ไมมีกุศลผลบุญติดเนื้อติดตัว ยิ่งเปนความทุกขอยางหาที่ปลง
วางไมได ฉะนั้นจึงตองรีบเรงขวนขวายกอสรางคุณงามความดีซึ่งจะไมสูญหายไปไหน
เสียแตบัดนี้ ความดีนจ้ี ะติดแนบกับใจไปในภพหนา ไมลดละปลอยวางเจาของผู
บําเพ็ญ การสรางคุณงามความดีทา นเรียกวา “สรางวาสนาบารมี”
“วาสนา” ก็คือธรรมเครื่องอยูนั่นเองจะเปนอะไรไป คือธรรมเครือ่ งอยูเ ครือ่ ง
อาศัย เครื่องพึ่งพิง เครื่องสงเสริมจิตใจ เหมือนคนมีบานมีเรือนเปนที่อยูอาศัยยอม
สบาย ถาไมมีก็ลําบาก บานเมืองเขามีที่อยูที่อาศัยแตเราไมมี ซึง่ เราไมใชกระจอน
กระแต ไมใชสตั ว จึงไมสมควรอยางยิง่ แมแตสตั วเขายังมีรวงรัง มนุษยเราไมมบี า นมี
เรือนอยูไดเหรอ? มันลําบากแคไหน จิตใจไมมีหลักมีเกณฑ ไมมีเหตุมีผล ไมมที พ่ี ง่ึ พิง
อาศัย ไมมที เ่ี กาะทีย่ ดึ เหนีย่ ว อยูโ ดยลําพังไมมสี รณะ จะเปนทุกขเพียงไร ลองวาดภาพ
ดูกไ็ ด ภาพของคนทุกขเปนอยางไร
เราเคยเห็นทัง้ คนและสัตวเปนทุกขทรมานจนตายตอหนาตอตาก็เคยเห็น มันนา
ยินดีเมื่อไหร! เมือ่ มีบารมีธรรมก็พอมีความรมเย็นเปนสุขภายในใจบาง ยังดีกวามีแต
ทุกขลว นๆ อันเปนไฟทัง้ กองบนรางกายและจิตใจเปนไหนๆ เฉพาะอยางยิ่งใหสรางสติ
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ปญญาขึ้นใหมาก แกกเิ ลสในปจจุบนั นัน่ แหละ ใหเห็นชัดๆ กับใจ แกไปไดมากนอยก็รู
เอง กิเลสมันเต็มอยูท ใ่ี นจิตนีแ้ หละไมเคยบกพรองเลย แมโลกจะพากันบนวา สิ่งนี้บก
พรองสิ่งนั้นบกพรอง หรือวาโลกบกพรอง มันวิง่ ออกทาง “ขันธ” และทาง
“อายตนะ” คือทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ อยูต ลอดเวลา ไมเคย
บกพรองกับใครถาไมทาํ ลายมัน
แมเวทนาจะเกิดขึ้น มันก็ไมเกิดเฉพาะเวทนาเทานัน้ กิเลสมันเกิดดวยถาสติไม
มี ทําใหเกิดความเดือดรอนเสียใจ เพราะเปนทุกขทน่ี น่ั เจ็บปวดทีน่ ่ี ความเสียใจนัน้ เกิด
ขึ้นจากความหลงขันธหลงอายตนะวาเปนตนเปนของตน กิเลสจึงเกิดขึ้นตรงนี้ ความ
ทุกขทางใจจึงเกิดขึ้นได เชนเกิดความกระวนกระวายภายในใจวา ทุกขเกิดขึน้ ทีน่ น่ั ทีน่ ่ี
บาง กลัวทุกขจะไมหายบาง กลัวตนจะตายบาง เหลานีม้ แี ตเรือ่ งสงเสริมกิเลสใหเกิดขึน้
ซ้ําเติมเจาของ เพราะความโงเขลาเบาปญญาตามไมทันมันนั่นแล!
ถาจะเปนศิษยพระตถาคตจริงไมเปนศิษยปลอมละก็ตายซี้! เราเรียนความรู
เรียนเพื่ออะไร ก็เพือ่ ความรอบรูใ นสิง่ เหลานีเ้ อง เปนก็เปนมาแลวตัง้ แตวนั เกิดจน
กระทั่งบัดนี้ ทราบทุกระยะอยูแ ลว เวลาตายทําไมจะไมทราบ เพราะอยูในอวัยวะอัน
เดียวกัน เอา ตายเดีย๋ วนีก้ ใ็ หทราบกันเดีย๋ วนีซ้ ิ จิตไมเคยอาภัพความรูแตไหนแตไรมา
เรือ่ งความเปนความตายเปนเรือ่ งของธาตุขนั ธ การรูค วามเปนความตายของตัว
เองเปนหลักวิชา คือสติปญญาทางพุทธศาสนา เมื่อรูแลวตัวเองก็ไมเสียทาเสียทีไปกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นดับไป มีเวทนาเปนตน หรือรางกายที่ปรากฏขึ้นแลวสลายตัวลงไป จิตใจมี
ความมัน่ คงไมหวัน่ ไหวโยกคลอนไปตาม จิตมีหลักเกณฑเปนทีอ่ ยูอ าศัย มีความมัน่ คง
ภายในตัวเอง ไมวุนวายไปกับธาตุขันธที่มันจะสลายตัวไป ที่กิเลสมันแทรกขึ้นไดนั้น
เพราะความสําคัญมัน่ หมายของจิตเปนตนเหตุ วาความทุกขทน่ี น่ั ความเจ็บปวดทีน่ ่ี
กายเราทุกขตรงนั้น ขาเราเจ็บตรงนี้ ศีรษะเราปวดขางนัน้ ทองเราเดินไมหยุด กลัวจะ
ไมหาย กลัวจะตาย กลัวจะตายวันนัน้ กลัวจะตายวันนี้ หาเรื่องคิดไปไมมีเวลาจบสิ้น
ทั้งนี้มีแตเรื่องกอความทุกขความลําบากใหแกรางกายและจิตใจ รับภาระหนักซ้ําเขาไป
อีก ดีไมดีโรคเสียใจเมื่อเกิดมากขึ้น ก็ทาํ ใหตายเร็วกวาทีค่ วรจะเปน จึงไมใชของดี ไม
ใชเรือ่ งแกกเิ ลสใหระงับหรือสิน้ ไป แตเปนเรือ่ งสงเสริมกิเลสใหซาํ้ เติมทัง้ รางกายและ
จิตใจใหหนักเขาโดยลําดับ จึงควรคํานึงใหมากในเวลาไมสบาย
การแกกเิ ลสคืออยางไร? เอา! อะไรเกิดขึ้นก็ใหรูเรื่องความเกิดขึ้นของสิ่งนั้น
เจ็บก็ใหทราบวามันเจ็บขนาดไหน จะรูใ หถงึ ความจริงขนาดนัน้ เรือ่ งของความเจ็บเปน
อันหนึ่งตางหาก ผูรูเจ็บเปนอันหนึ่งตางหาก ไมใชอนั เดียวกันนี้ จะตายก็ใหทราบถึง
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ขณะตาย อันไหนตายก็ใหมนั ตายไป ผูไ มตายคือผูร ู ก็ใหรูวาไมตาย เพราะผูที่รูไมได
ตายไมมีปาชา เปน “อมตํ” (อะมะตัง)
อมตํ ก็หมายถึงจิตนี้เอง แมมีกิเลสอยูใจก็เปน “อมตํ” ของมัน กิเลสสิน้ ไป
แลวก็เปน อมตํ แตเปน“อมตํ” ที่ตางกันเทานั้นเอง อมตํอนั หนึง่ เปนอมตํวฏั ฏะ คือ
ตัวหมุนเวียนอยางนั้นเรื่อยๆไป อมตํอีกอันหนึ่งไมเกิดตอไปอีกและไมตายดวย นี่เปน
อมตํของความบริสุทธิ์แหงใจ มีอยูส องอยางจงเรียนใหรู อันใดที่มาเกี่ยวของมาทําลาย
จิตใจ ใหทราบวาอันนัน้ คือขาศึก ใหรีบแกไขทันที
นี่แหละเรียนธรรม คือเรียนเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธ เรือ่ งอายตนะ สําคัญที่สุดก็คือ
ขันธ ระหวางขันธกับจิตนี่ มันกระทบกระเทือนกันอยูท ง้ั วันทัง้ คืนยืนเดินนัง่ นอน หรือ
ทุกอิรยิ าบถ มันกระทบกระเทือนกันอยูเสมอไมเคยมีเวลาสงบตัวเลย
ถามีสติปญ
 ญา สิง่ เหลานัน้ ก็เปนหินลับอยูเ สมอ ความกระเทือนทัง้ นีเ้ ปนหินลับ
ปญญา คือเปนเครือ่ งปลุกสติปญ
 ญาใหตน่ื ทันกับเหตุการณ และใหรูรอบขอบชิดตอสิ่ง
นั้นๆ สิง่ เหลานัน้ ก็ไมซมึ ซาบเขาภายในและปลอยยาพิษเขาไปในใจได ใจก็ไมเดือด
รอนกระวนกระวาย
เอา! ถึงวาระจะตายก็ตายไปอยาง “สุคโต” เพราะความรูรอบคอบแลว ความ
จริงก็เปนอยางนัน้ เรียนธรรมปฏิบัตธิ รรมทําอยางนี้แหละ กิเลสทั้งหลายถึงจะกลัวและ
ลาถอย ไมตั้งหนาย่ํายีจิตใจดังที่เคยเปนมา
กิเลสก็คอื ความสําคัญมัน่ หมายตางๆ นีแ่ หละ ซึง่ เกิดขึน้ จากจิตดวงเดียว แกให
ทันกับเหตุการณที่ปรากฏขึ้น ยิ่งเวลาจนตรอกเขาจริงๆ เวทนามีมากเทาไหร จะโหมตัว
เขามาอยางเต็มทีเ่ วลานัน้ แตพงึ ทราบวา “นัน่ ตัวเวทนา” อยาเขาใจวาเวทนาเปนตน
สําคัญมาก!
จงพิจารณาใหเห็นความจริงของเวทนา แมทุกขมากนอยเพียงไรก็ใหรู เอาจิต
กําหนดอยูตรงนั้น พิจารณาอยูต รงนัน้ จนรูความจริงของเวทนา จิตเปนธรรมชาติรู
เวทนาเปนสิ่งที่แสดงขึ้น เกิดขึ้นแลวดับไปตามธรรมชาติของมันเอง ผูที่รูใหรูเวลา
เวทนาเกิดและดับ ถาจะตายก็ใหรวู า มันตาย อะไรมันตายก็ใหรู สิง่ ทีไ่ มตายก็อยู คือผูรู
นี!่
ใหทนั กันอยูท กุ เวลา แลวก็ไมวติ กกังวล การเปนการตายเปนเรื่อง ธรรมดา
ธรรมดา! ถาทราบตามหลักธรรมชาติแลว จะไมมปี ญ
 หากับเรือ่ งการเปนการตายอะไร
เลย การจะกอปญหาขึ้นมา ก็คือกิเลสเปนผูสรางปญหาขึ้นมา แลวก็มาพัวพันจิตใจให
เกิดความเดือดรอนวุน วายไปดวย
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ทั้งๆ ทีย่ งั ไมตายก็เดือดรอนแลว กลัวตาย แนะ! เวลาจะตายจริงๆ ยิง่ เดือด
รอนใหญ ซึ่งไมเกิดประโยชนอะไร มีแตความทุกขเต็มตัว ตายแลวก็เสียทาเสียทีเพราะ
ความรอนเปนเหตุอีกนั่นแหละ เพราะเหตุนน้ั จึงตองแกความเดือดรอน ดวยความรู
ความเขาใจในธาตุในขันธในอวัยวะตางๆ ซึง่ อยูใ นกองขันธกองสมมุตทิ ง้ั มวล
เราอาศัยกองสมมุตินี้ จะใหกองสมมุตนิ เ้ี ปนตัวเราไดอยางไร? มันก็ตองเปน
เรือ่ งของเขาอยูน น่ั เอง ธาตุก็เปนธาตุ ขันธกเ็ ปนขันธ ดินเปนดิน น้าํ เปนน้าํ ลมเปนลม
ไฟเปนไฟ จะใหมาเปน “เรา” มันเปนไมได จะใหตั้งอยูยืนนานถาวรตามที่ความคาด
หมายความสําคัญแหงใจ ก็เปนไปไมได เพราะหลักธรรมชาติของมันเปนอยางนั้นมา
ดั้งเดิม ผูเรียนวิชาธรรมะจึงตองเรียนใหรูตามหลักธรรมชาติ แลวอยูต ามหลักธรรมชาติ
ตางอันตางจริงก็สบาย ไมมีอะไรมากอกวน นี่แหละชื่อวา “เรียนธรรม” ชือ่ วา
“แกกเิ ลส” ปฏิบตั เิ พือ่ แกกเิ ลส แกอยางนี้
ถึงเวลาเรงตองเรงเต็มที่ เปนกับตายไมถือเปนภาระความกังวล เพราะเพื่อ
ความรูความหลุดพนอยางเดียว อะไรอืน่ ๆ ไมเกี่ยว จนรูเทาและปลอยวางไวตามสภาพ
ของสิ่งทั้งปวง
ความดีเหลานีแ้ หละ จะเปนเครือ่ งสนับสนุนจิตใหพน จากโลกได พนดวยอํานาจ
แหงความดีนแ้ี ล
นีห่ ลักศาสนาสวนใหญทา นสอนลงทีน่ ่ี แตเราอยาพากันเดินจงกรมแตพอเปน
พิธกี แ็ ลวกัน การทําพอเปนพิธีนั้น คือนั่งก็สักแตวานั่ง สติสตังไมมีเลย นั่งสัปหงกงกงัน
แลวหลับครอกๆ อยูก บั ทานัง่ นั่นแหละมันพิธีอะไรไมรูละ พิธบี า นะ!จะวายังไง? ผู
เปนคนดีฟงเอง!
เดินจงกรมก็เดิน เดินไปยังงัน้ แหละ สติสตังไมทราบไปอยูไ หน แลวก็มานับ
คะแนนเอาเองวา “วันนีเ้ ราเดินจงกรมไดเทานัน้ นาทีเทานีน้ าที ดีใจ!” ดีใจกับลมกับ
แลงไป ไมไดเรื่องอะไรเลย!
พระพุทธเจา พระอรหันต ตลอดครูอาจารย ทานเบื่อเจาพิธีแทบจะอยูกับโลก
พิธีไมได ไมไดคดิ บางหรือวา กิเลสมันไมใชเจาพิธเี หมือนพวกเรานีน่ า มันคือตัว
เหยียบย่ําทําลายผูเปนเจาพิธีโดยตรง ฉะนัน้ ตองแกมนั ลงทีใ่ จนัน้ แกทต่ี รงนัน้ โดยถูก
ทางแลวดวยสติปญญาอันแหลมคม อยูไหนก็เปนความเพียร นัง่ อยูก เ็ ปนความเพียร
ถามีสติปญญารักษาจิตใจอยูโดยสม่ําเสมอ อิริยาบถทั้งสี่เปนความเพียรดวยกันทั้งสิ้น
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เอา! ใหมีความเพียรกันจริงๆ จังๆ นะ นีแ่ หละเรียกวา “เดินทางศาสนาแบบ
ศาสดา” เดินตามแนวทางของผูแ กกเิ ลส เราจะสิ้นกิเลสดวยแบบนี้ สิน้ ในลักษณะนี้ ไม
สิน้ ในแบบอืน่ ลักษณะอืน่
พระพุทธเจาทานสิ้นไปเพราะเหตุนี้ สาวกทานสิน้ ไปดวยอุบายวิธนี ้ี ดวยปฏิปทา
อันนี้ กิเลสมีประเภทเดียวกัน การดําเนินแบบเดียวกัน กิเลสจะตองหลุดลอยไปโดย
ลําดับๆ เชนเดียวกัน และถึงความพนทุกขเชนเดียวกัน จึงขอใหเปนทีล่ งใจในการ
ปฏิบัติของตน
ขอยุติเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

ปลุกใจสูก เิ ลส
ความสุขก็ดี ความทุกขกด็ ี ไมมีอะไรจะสุขหรือทุกขยิ่งกวาใจ ความสกปรกก็ดี
ความสะอาดก็ดี ไมมีอะไรจะสกปรกและสะอาดยิ่งกวาจิตใจ ความโงกด็ ี ความฉลาดก็ดี
ก็คอื ใจ ทานสอนไววา “มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา” สิง่ ทัง้ หลาย
สําคัญอยูท ใ่ี จ สําเร็จแลวดวยใจ
ศาสนาก็สอนลงทีใ่ จ ศาสนาออกก็ออกจากใจ รูก็รูที่ใจ พระพุทธเจารูก็รูที่ใจ นํา
ออกจากใจนีไ้ ปสอนโลก ก็สอนลงทีใ่ จของสัตวโลก ไมไดสอนที่อื่นใดเลย
ในโลกธาตุนจ้ี ะกวางแคบขนาดไหนไมสาํ คัญ ธรรมมีจุดหมายลงที่ใจแหงเดียว
ใจทีค่ วรกับธรรมอยูแ ลวก็เขาถึงกันไดโดยลําดับ ที่ทานวา “มีอุปนิสัย” นัน้ หมายถึง ผู
ควรอยูแ ลว เห็นไดอยางชัดเจน ผูมีนิสัยสูงต่ําตางกันอยางไรพระองคทรงทราบ เชน ผู
มีอุปนิสัยที่จะสามารถบรรลุถึงที่สุดแหงธรรม ควรจะเสด็จไปโปรดกอนใครๆ เพราะ
เกีย่ วกับชีวติ อันตรายทีจ่ ะมาถึงผูน น้ั ในกาลขางหนา เร็วกวาธรรมดาที่ควรจะเปน ก็รีบ
เสด็จไปโปรดคนนั้นกอน ที่ทานวา “ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก” ผูท ม่ี าเกีย่ วของกับ “ตา
ขาย” คือพระญาณของพระองค
คําวา “เล็งญาณดูสตั วโลก” นั้น ทานเล็งญาณดูจิตใจนั่นเอง ทานไมไดเล็ง
ญาณดูตนไมภูเขา ดินฟาอากาศ ซึง่ เปนวัตถุหยาบๆ และใหญโตยิง่ กวาคนและสัตว แต
เมือ่ เกีย่ วกับธรรมแลว ใจเปนสิง่ ทีใ่ หญโตมากกวาสิง่ ใดในโลก และเหมาะสมกับธรรม
อยางยิ่ง การเล็งญาณก็ตองเล็งดูที่ใจ การสัง่ สอนก็ตอ งสัง่ สอนลงทีใ่ จ ใหใจรูแ ละเขาใจ
สิ่งตางๆ ซึ่งมีอยูกับใจเอง
สําหรับเจาของไมสามารถที่จะรูไดวาอะไรผิดอะไรถูก การแกไขจะแกดว ยวิธใี ด
ก็ไมทราบทางแกไข วิธแี กไขพระองคกส็ อน ไมใชสง่ิ ทีน่ าํ มาสอนนัน้ ไมมอี ยูก บั จิตใจ
ของสัตวโลก เปนสิง่ ทีม่ อี ยูด ว ยกัน เปนแตเพียงผูนั้นยังไมทราบ ถูกปดบังหุม หออยู
ดวยสิง่ สกปรกทัง้ หลาย ดังทีก่ ลาวมาแลวขางตนวา ไมมีอะไรที่จะสกปรกยิ่งกวาใจ และ
สกปรกไมมีวันสะอาดเลยถาไมชําระซักฟอกดวยการบําเพ็ญธรรม รางกายเราสกปรก
ยังมีวนั ชะวันลางใหสะอาดได เสื้อผากางเกงสถานที่สกปรก ยังมีการชําระซักฟอกเช็ดถู
ลางใหสะอาดสะอานไดตามกาลเวลา
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แตจิตใจที่สกปรกโดยที่เจาของไมไดสนใจนั้นนะ มันสกปรกมาตั้งแตเมื่อไหร
และสกปรกไปตลอดกาลตัง้ แตวนั เกิดจนกระทัง่ วันตาย ภพนีถ้ งึ ภพนัน้ ภพไหนก็ภพ
ไหน มีแตเรื่องสกปรกพาใหเปนไป พาใหเกิดพาใหตายเรือ่ ยๆ ไปอยางนัน้ หาเวลา
สะอาดไมได ทานเรียกวา “ใจสกปรก” สิ่งที่สกปรกมันจะพาไปดีไดอยางไร? อยูก อ็ ยู
กับความสกปรก ไมใชของดี ผลแหงความสกปรกก็คอื ความทุกขความลําบาก คติที่ไป
ก็ลาํ บาก สถานทีอ่ ยูก ล็ าํ บาก กําเนิดทีเ่ กิดก็ลาํ บาก มีแตของลําบาก ลําบากหมดเพราะ
ความสกปรกของใจ จึงไมใชเปนของดี ควรจะเห็นโทษของใจที่สกปรก ไมมีสิ่งใดที่นา
สะอิดสะเอียนยิง่ กวาใจทีส่ กปรก อยางอืน่ ทีส่ กปรกไมคอ ยไดมคี รูมอี าจารยสอนกัน
เหมือนใจสกปรก
สวนจิตใจที่สกปรกนี้ ตองหาผูสําคัญมาสอนจึงจะสอนได ใครจะมาสอนเรือ่ ง
การซักฟอกจิตใจทีส่ กปรกนีใ้ หสะอาดสะอานไมได นอกจากธรรมของพระพุทธเจา
แตละพระองคที่ทรงรูทรงเห็น และทรงสละเปนสละตายในการบําเพ็ญ เพื่อรูทั้งพระ
ทัยของพระองคเองตลอดถึงวิธีแกไข แลวก็นาํ มาสัง่ สอนโลกไดถกู ตอง ตามวิธีที่พระ
องคทรงบําเพ็ญและไดทรงเห็นผลนั้นมาแลว ใจจึงตองมีครูอาจารยสอนอยางนี้
ความทุกขมนั ก็เปนผลมาจากสิง่ ทีส่ กปรกนัน้ เอง ออกมาจากความโง โงตอตัว
เองแลวก็โงตอ สิง่ ตางๆ ไปเรื่อยๆ ตัวเองโงอยูแลว สิง่ ทีม่ าเกีย่ วของก็ไมทราบวาอะไร
ถูกอะไรผิด แมไมชอบใจก็ตองไดยึดตองไดควา คนเราจึงตองมีทุกขทั้งๆ ทีไ่ มตอ งการ
กันเลย แตทาํ ไมจึงตองเจอกันอยูท กุ แหงทุกหนทุกเวล่าํ เวลา ทุกสัตวทกุ บุคคล ก็เพราะ
ไมสามารถทีจ่ ะหลบหลีกปลีกตัวออกได ดวยอุบายตางๆ แหงความฉลาดของตน นัน้
แลจึงตองอาศัยคําสัง่ สอนของพระพุทธเจา ไดรบั การซักฟอกดวยความดีทง้ั หลายเปน
ลําดับๆ มา
ทานก็เปนการซักฟอกกิเลสประเภทหนึง่
ศีลก็เปนการซักฟอกกิเลสประเภท
หนึง่ ภาวนาก็เปนการซักฟอกกิเลสประเภทตางๆ รวมตัวเขามาอยูใ นองคภาวนานี!่
ลวนแตเปน “น้าํ สะอาด” ทีซ่ กั ฟอกสิง่ สกปรกซึง่ รกรุงรังอยูภ ายในจิตใจของสัตวโลกนี้
แล
อุบายวิธตี า งๆ พระพุทธเจาจึงไดสอนกันมาเปนลําดับลําดา องคนผ้ี า นไปแลว
องคนน้ั ก็มาตรัสรู ตรัสรูก็ตรัสรูใ นธรรมอันเดียวกัน ความจริงอันเดียวกัน เพือ่ จะแก
กิเลสตัณหาอาสวะของสัตวโลกอยางเดียวกัน เพราะฉะนั้นโอวาทของพระพุทธเจาทั้ง
หลายจึงเหมือนๆ กัน
นีเ่ รานับวาเปนผูม วี าสนา ไดเปนผูใครตอศีลตอธรรม ซึ่งเปน “น้าํ ทีส่ ะอาดที่
สุด” สําหรับชะลางสิง่ ทีส่ กปรกทีม่ อี ยูภ ายในใจของตน คนทีไ่ มมคี วามสนใจกับธรรม
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ไมเชื่อธรรมและไมเชื่อศาสนา เหลานีม้ จี าํ นวนมากมาย เราไมไดเขากับคนประเภทนั้น
ก็นบั วา “เปนวาสนาอยางยิง่ ”
แมคนดีมีธรรมในใจจะมีจํานวนนอย ก็มเี ราคนหนึง่ ทีม่ สี ว นอยูด ว ย สําหรับผูท ่ี
ใครตออรรถตอธรรม มีความเชื่อความเลื่อมใสพระโอวาทของพระพุทธเจาที่ทรงสั่ง
สอนไว นับวาเปนผูท ม่ี วี าสนา นีแ่ หละวาสนาของเรา! คืออันนี้เองเปนพื้นฐานที่จะให
เราไดบําเพ็ญความดีสืบเนื่องกันเปนลําดับมา เปนความเจริญรุงเรือง จิตใจก็จะไดมี
ความสะอาดสะอานขึน้ เมื่อจิตใจมีความสะอาดขึ้นโดยลําดับ ความสุขก็ปรากฏขึ้นเปน
เงาตามตัว ความเพลินอันใดจะเหมือนความเพลินของใจ ที่รื่นเริงไปดวยอรรถดวย
ธรรม มีความรักใครใฝใจในธรรม การประพฤติปฏิบัติก็เปนไปดวยความอุตสาห
พยายาม ผลก็ปรากฏขึ้นมาใหเปนความสงบรมเย็น เปนความเพลินอยูภ ายในจิตใจ
ทานจึงวา “รสอะไรก็สูรสแหงธรรมไมได” “รสแหงธรรมชํานะซึง่ รสทัง้ ปวง” คือรส
อันนี้ไมมีวันจืดจาง ไมมีเบื่อ ไมมีชินชา เปนรสหรือเปนความสุข เปนความรื่นเริงดูด
ดื่มไปโดยลําดับลําดา แมที่สุดจนมาถึงขั้น วิมุตติพระนิพพานแลว ความสุขนั้นยิ่งมี
ความสม่าํ เสมอตัว คือคงที่ คงเสนคงวา ตายตัว
การพยายามจะยากหรืองายขึน้ อยูก บั ความพอใจ เราพอใจแลวงานอะไรมันก็ทํา
ไดทั้งนั้น สําคัญอยูท ค่ี วามพอใจ เล็งดูเหตุดูผลเขากันไดแลว ความพอใจหากมาเอง ถึง
ไมมีก็บังคับได เราบังคับเรา บังคับคนอืน่ ยังยากยิง่ กวา เราบังคับเรา เราอยูกับตัวเรา
เอง จะบังคับใหทําอะไรก็ได
“เอา! นัง่ ภาวนาวันนีก้ น็ ง่ั ” “เอา เดินจงกรมก็ได” เอา ทําบุญใหทาน เอา
รักษาศีลนะ ไดทั้งนั้น เราเปนเจาของเราเปนหัวหนา เปนผูบ งั คับบัญชาจิตใจ เราเปน
เจาของ เจาของทุกสวนภายในรางกายเรา อาการเคลือ่ นไหวทัง้ ภายนอกภายในเราเปน
ผูรับผิดชอบ เราเปนผูระมัดระวัง เราเปนผูรักษาเอง ควรหรือไมควรอยางไร เปนหนา
ที่ของเราจักตองบังคับบัญชาหรือสงเสริมเราเอง ในสิ่งที่ควรหรือไมควร เราทราบอยู
ดวยดี
หากเราไมสามารถปกครองตนเองไดในขณะนี้แลว เราจะเอาความสามารถมา
จากไหนในวันหนาเดือนหนาปหนา ชาติหนาภพหนา? เราตองทําความเขาใจไวกับ
ปจจุบันดวยดีตั้งแตบัดนี้ ปจจุบนั นีแ้ ลเปนรากฐานสําคัญทีจ่ ะสงไปถึงอนาคตใหมี
ความเจริญรุงเรืองขนาดไหน ตองไปจากปจจุบันซึ่งบําเพ็ญอยูทุกวัน เจริญอยูทกุ วัน
สงเสริมอยูทุกวัน บํารุงอยูท กุ วัน เจริญขึน้ ทุกวัน นีแ่ หละหลักปจจุบนั อยูท เ่ี ราเวลานี้
วันเดือนป ภพชาตินะ มันเปนผลพลอยไดที่จะสืบเนื่องกันโดยลําดับ เชนเดียว
กับเมือ่ วานนีส้ บื เนือ่ งมาถึงวันนี้ แลวก็สบื เนือ่ งไปถึงพรุง นี้ สวนผลที่จะไดรับดีชั่วมันขึ้น
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อยูกับเรา เราเปนผูรับผิดชอบ จึงตองพิจารณาใหเห็นประจักษเสียแตบดั นีท้ ย่ี งั ควรแก
กาลอยู
ธรรมของพระพุทธเจาเปน “สนฺทิฏฐิโก” ประกาศอยูตลอดเวลาตั้งแตวันพระ
องคทรงประกาศธรรมสอนโลก ก็ประกาศเรื่อง “สนฺทฏิ ฐ โิ ก” นี้ดวยกันตลอดมาจน
ปจจุบนั เปนสิ่งที่ผูปฏิบัติจะพึงรูพึงเห็นภายในใจของตัวเอง กําลังเรามีเทาไรเราก็ทราบ
ผลที่ไดรับมากนอยเพียงไรก็ทราบภายในจิตใจ เพราะใจเปนผูคอยรับทราบอยูตลอด
เวลาอยูแ ลวทําไมจะไมทราบ บกพรองที่ตรงไหนเรงเขาไป การเรงอยูโดยสม่ําเสมอ
ความบกพรองนัน้ ก็คอ ยสมบูรณขน้ึ เปนลําดับ จนกระทั่งสมบูรณเต็มที่ได ไมใชสมบูรณ
ดวยความทอถอย ความทอถอยเปนเรื่องที่จะตัดทอนสิ่งที่มีอยูแลวใหลดลงไป และเปน
สิ่งที่กีดกันสิ่งที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น บรรดาสิ่งที่เราพึงใจทั้งหลายจะไมมีทางเกิดขึ้นได
เพราะไมมีการสงเสริมอันเปนเหตุใหผลเกิดขึ้นได!
โงเราก็โงมาพอ จะเอาไปแขงกันไดยังไง เพราะตางคนตางโงเต็มตัวอยูภายใน
ใจดวยกัน จะเอาไปแขงกันไดอยางไร ไมใชเรื่องจะแขงขันกัน เพราะตางก็มีดวยกันทุก
คน สกปรกก็สกปรก ทุกขกท็ กุ ขดว ยกัน รูด ว ยกันทุกคน ตางคนตางทุกข ตางคนตางรู
ตางคนตางรับภาระเหลานีด้ ว ยกัน ไมใชเรื่องที่จะมาแขงขันกันได เราไมมีความสงสัยใน
เรื่องเหลานี้
เอาใหฉลาด ไมฉลาดกวาใครก็ตาม ขอใหฉลาดเหนือเรือ่ งทีเ่ คยมีอยูใ นจิตใจ
ของเราซึ่งเคยหลอกลวงเรามานาน เราคลอยตามสิง่ เหลานีม้ านานแลว ใหพยายามทํา
ความฉลาดใหทนั กันกับเรือ่ งของตัวเองนีแ่ หละสําคัญ! เมื่อทันกับเรื่องของตัวเองแลว
จะเรียกวา “ชนะตัวเอง” ดังที่ทานพูดไวในหลักธรรมก็ไมผิดนี่ ชนะอะไรก็ตาม ที่ทาน
พูดไวในธรรมบทหนึ่งวา “โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน, เอกฺจ
เชยฺยมตฺตานํ, ส เว สงฺคามชุตตฺ โม” การชนะสงครามทีค่ ณ
ู ดวยลาน ถึงขนาดนัน้
ลวนแตเปนการกอเวรทัง้ นัน้ ไมใชเปนของดีเลย การชนะตนนี่เพียงผูเดียวเทานั้นเปน
ของประเสริฐสุด”
ชนะตนหมายถึงอะไร? ก็หมายถึงชนะสิ่งที่ตัวเราเคยแพมาอยูภายในใจของเรา
นีแ้ ล เราแพอะไรบาง เราทราบเราเองเรื่องอยางนี้ กิเลสทัง้ หมดไมวา แงใด ลูกมันเราก็
แพ หลานมันเราก็แพ เหลนมันเราก็แพ พอแมของมันเราก็แพ ปูยาตายายของมัน เรา
ก็แพ เราแพเสียทั้งหมด แพอยางหลุดลุยยังงี้ อะไรๆ ของมันแพหมด ถาสมมุตวิ า มันมี
มูตรคูถเหมือนอยางคนเราธรรมดานี้ มูตรคูถของมันเราก็แพอีก แตนี่มันไมมี ก็มแี ต
“ขี้โลภ ขี้โกรธ ขีห้ ลง” วาไปยังงั้นเสีย เราแพมันแลวทั้งนั้นนี่
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ความแพนี่มันเปนของดีหรือ? อยูก บั ผูใ ดไมมดี เี ลย คําวา “แพ” นัง่ อยูก แ็ พ
นอนอยูก แ็ พ ยืนอยูก แ็ พ เดินอยูก แ็ พ หาเวลาชนะไมมีเลย มีศักดิ์ศรีที่ไหน! มีแต
ความแพเต็มตัวคนเรามีสาระทีไ่ หน ถาเปนธรรมดาแบบโลกๆ เขาแลว อยากจะไปผูก
คอตายนัน่ แหละ แตนี่มันเปนเรื่องธรรมดา มันสุดวิสยั เราจะวายังไงละ พูดกันใหเห็น
อยางนีแ้ หละ ไมยกขึ้นมาอยางนี้ไมเห็นโทษจะวายังไง?
นําธรรมมาตีพวกเรานี้แหละ พวกนักแพนแ่ี หละ แพอยูท กุ เวล่าํ เวลา เราไมเห็น
โทษของความแพของเราบางหรือ? นีเ่ ปนวิธปี ลุกจิต เราหมายถึงวิธีปลุกจิตใจเรา เรา
ยังจะแพอยูอยางนี้ตลอดไปหรือ? แพอยางหลุดลุย นะ จะแพราบอยางนี้เรื่อยๆ ไม
ตองการชัยชนะบางหรือ?
พระพุทธเจาเปนผูมีชัยชนะ สาวกอรหัตอรหันตทา นเปนผูช นะ พระอริยเจาทาน
เปนผูชนะไปโดยลําดับ สรณะของเราทั้งสาม “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ลวน
แลวตัง้ แตชยั ชนะทัง้ นัน้ ทีเ่ รานึกนอมถึงทาน ตัวเราแพอยางราบตลอดเวลา สมควรแลว
หรือจะเปนลูกศิษยตถาคตนะ ? นัน่ วาอยางนัน้ ซี นีแ่ หละวิธปี ลุกจิตเจาของปลุกอยางนี้
ใหลกุ ขึน้ ตอสูเ พือ่ ชัยชนะ ไมจมอยูก บั ความแพอยางราบคาบเรือ่ ยไป
จิตมันเปนสิ่งที่สงเสริมได กดขี่บังคับได เหยียบย่าํ ทําลายได สําคัญที่เราเองเปน
ผูห าอุบายคิดในแงตา งๆ ทีจ่ ะปลุกจิตปลุกใจของเราใหเกิดความอาจหาญราเริง ตอสู
ในสิ่งที่เปนประโยชน ทีจ่ ะเอาชัยชนะขึน้ มาสูต นดวยอุบายตางๆ ดังทีก่ ลาวมานี้
นี่แหละเปนทางเดินของพระพุทธเจา เปนทางเดินของผูจะกาวเขาสูชัยชนะ ชนะ
ไปวันละเล็กละนอยเรื่อย ๆ ไป ผลสุดทายก็ชนะจนไมมีอะไรเหลือเลย ปญหานีแ้ หละ
สําคัญมาก
สติกบั ปญญาเปนธรรมอันสําคัญอยางยิง่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ขึ้นตน
นะ พิจารณาเอาใหไดชยั ชนะสิง่ ทีแ่ วดลอมเราอยูต ลอดเวลา คอยตบคอยตีเราอยูต ลอด
เวลา คืออะไร ? มันมีที่ไหน ?
มันมีแตรปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นีเ้ ทานัน้ ตัวสําคัญจริงมันอยูที่ตรง
นี้ ตา หู จมูก ลิน้ กาย มันเปนทางเดินเขามาแหงอารมณตางๆ แลวเขามาหาสัญญา
อารมณซึ่งเปนกองขันธนี่เอง สุดทายก็กองขันธนแ่ี หละรบกับเรา หรือมันไมไดรบก็
ไมทราบ เราหมอบราบอยูแลวก็ไมทราบวาจะมารบกับอะไร นอนทับถายรดไปเลยไมมี
ปญหาอะไร เพราะยอมมันอยางราบคาบแลวนี!่
ทีนี้เราจะไมใหเปนอยางนั้น เราแกตัวเรา เราใหเปนเทาที่เปนมาแลวเทานั้น
เวลานี้เราไดศาตราวุธ คืออรรถธรรม สติปญ
 ญาแลว เราจะตอสู พิจารณาเอาใหไดชัย
ชนะภายในตัวเรา ไมเอาชัยชนะกับผูใดเลย เอากับผูใดจะเปนเรื่องกอเวรกับผูนั้น เอา
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กับสัตวตวั ใดก็เปนเรือ่ งกอเวรกับสัตวตวั นัน้ ขึน้ ชือ่ วา “อืน่ นอกไปจากตัวเอง”แลวมี
แตเรือ่ งกอกรรมกอเวร ไมเปนของดีเลย สิ่งที่เลิศประเสริฐสุดก็คือ “เอกฺจ เชยฺยมตฺ
ตานํ ส เว สงฺคามชุตตฺ โม” การชนะเรื่องของเรานี่เทานั้นเปนเรื่องประเสริฐสุดในโลก
พระพุทธเจาก็ชนะแบบนี้ สาวกอรหัตอรหันตทา นชนะแบบนี้ ทานเปนผูไมกอเวรกอ
กรรม นอกจากนัน้ สัตวโลกยังไดอาศัยทานมาเปนลําดับจนกระทัง่ บัดนี้ ทานเอาชนะ
ตรงนี้
“เอา พิจารณา มันเคยหลงอะไรอยูเวลานี้ ?” พิจารณาใหเห็นชัด สิง่ เหลานีไ้ ม
ปดบังลี้ลับ มีอยูภ ายในตัวเรา รางกายก็เตือนเราอยูต ลอดเวลา เจ็บนั้นปวดนี้ ความ
สลาย ความแปรสภาพ แปรที่ไหนกระเทือนที่ตรงนั้น แปรไปนานเทาไหร ก็กระเทือน
มากขึน้ ๆ เวทนากับความแปรสภาพมันเปนคูเ คียงกัน อะไรวิปริตผิดไปนิดหนึ่ง
เวทนาจะเตือนบอกขึน้ มาเรือ่ ยๆ เตือนบอกสติปญ
 ญาของผูป ฏิบตั ิ ของผูตั้งใจจะสง
เสริมสติปญญาใหมีกําลังเพื่อรูเทาทันกับสิ่งเหลานี้ จึงเหมือนกับแสดงธรรมเทศนาอยู
ทั้งวันทั้งคืน ไมจําเปนจะตองใหพระทานขึ้นธรรมาสน “นโม ตสฺสะ ภควโต”
สิ่งเหลานี้เปน “ธรรมเทศนา” สอนเราตลอดเวลาอยูแ ลว เอา! ทุกขเกิดขึ้นที่
ตรงไหน ตั้งธรรมาสนที่ตรงนั้น วินจิ ฉัยกัน ปุจฉา วิสชั นา กันลงไป นีแ่ หละเทศนาสอง
ธรรมาสน ระหวางขันธกบั จิต ขันธใดก็ตาม รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ นีแ่ หละปุจฉา วิสชั นา ใหเขาใจชัดเจนตามสิ่งเหลานี้ที่มีอยู รูปแปร แปร
มาโดยลําดับ นีเ่ ราอยูด ว ยกันนีก่ ว่ี นั กีว่ นั นัน้ คือลวงไปแลวเสียไปแลว ยกตัวอยางเชน
ทานอาจารยหมออุดมทานไปกรุงเทพฯ ไปวันที่ ๑๗ ทานกลับมาวันนีว้ นั ที่ ๒ กลับมา
วันนี้ ทานไมไดวนั สมบูรณมาเหมือนแตกอ น ตั้งแตวันที่ ๑๗ ไปจนถึงวันที่ ๒ เปนกีว่ นั
แนะ ลวงไปเทานั้นวัน ทานขาดวันนีไ้ ปแลว เราอยูน ก่ี ข็ าดไปเชนเดียวกันกับทาน นี่
แหละเราอยูดวยความบกพรองไปทุกวันๆ นะ ไมไดอยูด ว ยความสมบูรณ วันนี้ขาดไป
วันนัน้ ขาดไป วันหนาขาดไป วันหลังขาดไป ขาดไปเรื่อยๆ
เราบกพรองไปเรื่อยๆ เรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธเราเรียนอยางนีแ้ หละ เรียนธรรม เรา
ไมไดอยูด ว ยความสมบูรณ อยูด ว ยความ “หมดไป” ทุกวัน ๆ นีน่ ะ แลวเราจะนอนใจ
ไดอยางไร เมื่อเปนนักธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเปนยอดคนแลว ตองใหเปนยอด
แหงความรูที่จะแกสถานการณซึ่งมีอยูในตัวของเรานี้ ใหรตู ามเปนจริงโดยลําดับ เรา
พบกันวันนี้ วันหลังมาพบกัน บกพรองมาแลว ขาดไปเทานั้นวัน ขาดไปเทานี้ชั่วโมง ผู
อยูก ข็ าด ผูไ ปก็ขาด กลับมาก็ขาด อยูประจําที่ก็ขาด ตางคนตางขาด มีแตตางคนตาง
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บกพรองไปทุกๆ วัน ขาดไปทุกวัน แลวขาดไป ๆ ขาดไปจะไปถึงไหน? มันก็ไปถึงที่
สุดปลายทางแหงความขาดสะบัน้ เทานัน้ เอง!
นี!่ มันตางกันแต “มืด” กับ “แจง” ทีล่ ว งไปวันนัน้ วันนีเ้ ทานัน้ แหละ ชาเร็ว
ตางกัน มีนิดเดียวเทานั้น จะตองไปถึงความขาดสะบั้นเชนเดียวกันหมด เวลานีย้ งั ไม
ขาดเปนแตวาเตือนๆ เรา นาทีเตือน วินาทีเตือน ชั่วโมงเตือน หมดไปเทานั้นวินาที
เทานั้นนาที เทานั้นชั่วโมง เทานัน้ วัน เตือนอยูเสมอ เทานัน้ เดือน เทานั้นป เรื่อย สุด
ทายก็หมด มีเทาไรก็หมด เพราะมันหมดไปทุกวันนี่เอาอะไรมาเหลือ!!!
นี่เปนสติปญญาอันหนึ่งที่จะตองพิจารณา สิง่ ทีม่ นั เหลืออยูน น้ี ะ ทีพ่ อจะได
ประโยชนจากสิง่ ทีเ่ หลืออยู ธาตุขันธของเราอันใดที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็หมดไป เราก็
หมดหวังในอันนัน้ เวลานีอ้ ะไรยังอยูบ า ง? อะไรที่มันยังอยูพอที่จะทําประโยชนได เอา
สิ่งที่กําลังมีพอที่จะทําประโยชนอยูนี่นะ มาทําประโยชนเสียแตบัดนี้ “อชฺเชว กิจจฺ
มาตปฺป โก ชฺญา มรณํ สุเว” ความเพียรที่จะทําใหเปนประโยชนแกตน ควรทําเสีย
ในวันนี้ ใครจะไปรูเรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไร! ทานวาไปอยางนัน้ บอกไมใหเรา
ประมาท
เอา พิจารณารูป มัน “เหลือ”อยูเทาไรเวลานี้ มันเจ็บก็ยงั มีเหลืออยูบ า ง มัน
สลายหรือมันแปรสภาพไป สวนทีย่ งั อยูก ย็ งั มีอยูบ า ง พยายามพิจารณาใหทันกับเหตุ
การณทม่ี นั ยังเหลืออยู รูเทาทันดวยปญญา เวทนา ตั้งสติปญญาพิจารณาใหชัดเจน
เรือ่ งเวทนาก็มเี ทากับเวทนาทีม่ อี ยูน น่ั แหละ ไมเลยจากนัน้ ผูรู รูไปหมด มันจะเทาภูเขา
ก็สามารถรูเวทนาเทาภูเขา ไมมีอันใดที่จะเหนือผูรูไปได มันจะใหญโตขนาดไหน เรื่อง
ทุกขเวทนามันจะเหนือความรูนี้ไปไมได ความรูน จ้ี ะครอบเวทนาทัง้ หมด นีถ่ า มีสติรนู ะ
ถาไมไดสติ ก็เลือ่ นลอยเหมือนกับวาวไมมเี ชือก เชือกขาด แลวแตมันจะไปทางไหน
นีเ่ ราไมใชวา วเชือกขาดนี่ เรามีสติปญญา พิจารณาใหเห็นชัดตามความเปนจริง
เอา เกิดก็เกิด เกิดขึ้นมา เรื่องทุกขเวทนาเปนธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยูแลว เรา
เปนนักธรรมะ เอา ฟงดวยดี ดวยสติปญ
 ญาตามความจริงของมันแลวแยกตัวออก เมื่อ
เขาใจแลวจะไมยึดไมถือกัน ไมเปนกังวลกับเรื่องทุกขเวทนา เรื่องสัญญา เรื่องสังขาร
เรื่องวิญญาณ จะปลอยวางไปดวยกันโดยสิ้นเชิง
สิง่ ทีเ่ หลือคืออะไร ? คือความบริสุทธิ์ ความรอบตัว นีแ้ ลเปนสาระเปนแกน
สาร ถาจะพูดก็วา “เรา” นีแ่ หละ “เรา” แทโดยหลักธรรมชาติ ไมใชเราโดยความ
เสกสรร ถาเปนความสุขก็เปนความสุขในหลักธรรมชาติ ไมใชความสุขที่คอยแตจะมี

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๗๓

๗๔

ความทุกขมาแบงเอาไปกิน ๆ เหมือนอยางวันคืนปเดือน แบงเอาจากรางกายและจิตใจ
ของเรา สังขารของเราไปกิน
นี่ถาพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริง อะไรจะแตกก็แตก ก็เรื่องมันแตก มัน
เคยแตกมาตัง้ กีก่ ปั กีก่ ลั ป ทางเดินของคติธรรมดาเปนอยางนี้ จะไปแยกแยะหรือไปกีด
ขวางไมใหมันเปนไดที่ไหน จะไปกั้นกางไมใหมันเดินไดอยางไร “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา” มันไปในสายเดียวกัน พอวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็มาพรอมกัน มันไปดวยกัน
ใหรูความจริงของมันพรอมๆ กันไป แลวปลอยวางพรอมกันหมด ไมใชวา จะปลอยแลว
ในสวน อนิจฺจํ ยังทุกขฺ ํ ยังอนตฺตา ไมใช พิจารณารอบแลวมันปลอยไปพรอมๆ กัน
บริสุทธิ์พรอมในขณะที่ปลอยวางโดยสิ้นเชิง
ความบริสทุ ธิไ์ มตอ งถามหาวามาจากไหน ! นัน้ แลคือความฉลาดเต็มภูมิ ความ
สะอาดเต็มภูมิ ความสุขเต็มภูมิ ความสกปรกหายไป ความโงหายไป ความทุกขหายไป
หายที่ตรงนี้แหละ ตรงที่แบกทุกข แบกความโง แบกความสกปรกนีแ่ หละ สิง่ เหลานี้
หายไปหมดเพราะอํานาจของปญญา อํานาจของสติ อํานาจของความเพียร เปนธรรม
ชาติที่ชะลางไมมีสิ่งใดเหลือเลย ผูน แ้ี ลเปนผูไ มหมดไมสน้ิ
อะไรจะหมด หมดไปตามสมมุตินิยมโทษ รางกายจะหมดก็หมดไป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ จะแปรสภาพไปไหนก็แปรไปเถะ เมื่อรูตามเปนจริงแลว สิง่ นัน้
จะเปนไปตามธรรมดาของเขา ซึ่งเขาไมมีความหมาย ไมมีความรูสึกเลยวาเขาไดแปรไป
มีแตจิตของเราไปรับทราบวาเขาไดแปรไป ถาไมยึดถือแลวเพียงรับทราบเทานั้น เราก็
ไมแบกทุกขกบั ความยึดถือในอะไรทัง้ หมดเราก็สขุ สบาย
นีแ่ ลทานวา “เอกฺจ
เชยฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม” ไมกอเวรกอกรรมกับอะไรทั้งหมด แมแตกบั
กิเลสก็ไมกอ กิเลสแพเรา กิเลสไมมากอกับเราได เหมือนคนแพคน เราชนะคน ชนะ
อะไรก็ตามกอกรรมกอเวรไดวันยังค่ํา ชนะไปมากเทาไหรกอกรรมมากเทานั้น คิดดูคูณ
ดวยลาน นัน่ แหละ! คือความกอกรรมกอเวรคูณดวยลาน
อันนีไ้ มมเี ลย! ความสบายคือความชนะตนเองเทานัน้ นีเ่ ปนจุดสําคัญของผู
ปฏิบัติ จะหาศาสนาใดมาสอนพวกเราใหเห็นถึงขนาดนีร้ ขู นาดนี้ และจะใหผูใดเปนผู
ปฏิบัติ ใหรใู หเห็นอยางทีว่ า นี้ นอกจากเราเทานั้นจะเปนผูปฏิบัติสําหรับตัวเราเอง
เพราะโงก็เราเปนคนโงเอง จะหาความฉลาดใสตนดวยการแกความโงเขลาออก ก็จะ
เปนใครถาไมใชเรา ทุกขกเ็ ราเปนคนทุกขเอง จะเปลีย่ นแปลงตัวเองดวยความฉลาดให
เปนความสุขขึ้นภายในใจนี้ ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงไมได นัน่ ! เปลี่ยนแปลงไดทั้งนั้น
ไมอยางนัน้ พระพุทธเจาหรือสาวกทัง้ หลาย ทานจะถึงความบริสุทธิ์ไมได ถาธรรมะชะ
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๗๔

๗๕

ลางสิ่งสกปรกไมไดดวยความสามารถของเรา เราก็เปนผูหนึ่งในพุทธบริษัท ซึ่งเปนลูก
เตาเหลากอของพระพุทธเจา ถึงจะไมมีมากคนก็ขอใหเราเปน “คนหนึง่ ในจํานวนนอย
คน” นัน้ นะ ชื่อวาเราเปนผูมีสวนแหงพุทธบริษัทอันแทจริง ลูกของพระพุทธเจาก็คือ
อยางนีเ้ อง พระพุทธเจาเดินอยางไร เราเดินแบบศิษยมีครู รูอยางไร เรารูอยางศิษยมี
ครู รูแ บบครูรไู ปโดยลําดับๆ จนถึง “วิมุตติหลุดพน” สมกับเปนลูกศิษยมคี รู!
การแสดงธรรมวันนีก้ เ็ ห็นวาสมควร ขอยุติเพียงเทานี้

<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ปราบ-ขู
ในมงคลสูตรทานกลาวไวพวกเราฟงจนชินหู สวดสาธยายจนชินปาก คือ “อเส
วนา จ พาลานํ” แปลความวา การไมคบคนพาลสันดานหยาบ การคบบัณฑิตผู
ประพฤติชอบดวยกายวาจาใจ “เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” ทานวาเปนมงคลอันสูงสุด
เราอาจคิดแตในแงภายนอก คบคนพาลสันดานหยาบนอกๆ อยางนัน้ นัน่ ก็ถกู
ในการเกีย่ วกับสังคม เพราะมนุษยเราอยูคนเดียวไมได ตองมีเพื่อนฝูงญาติมิตรเกี่ยว
ของกับสังคมมากนอย นีท่ า นสอนแงหนึง่ แตอาจคิดในแงเดียวเทานั้น สําหรับตนเอง
เปนพาลหรือเปนบัณฑิตนัน้ เลยลืมคิด ถาหากเราคิดแตเพียงแงเดียว เราก็ลืมคิดเรื่อง
ตัวเรา เปนแตเพียงไมไปคบคนพาลภายนอกแลวก็ถอื วาดี แตการทีเ่ ราคบคนพาลภาย
ในคือใจเราเองนั้น เราไมทราบวาคบกันมานานเทาไร ความจริงคบกันมาตั้งแตวันเกิด
จนกระทั่งบัดนี้
คนพาลภายในหมายถึงอะไร ? หมายถึงตัวเราเอง ซึ่งเปนคนๆ หนึง่ ที่มีจิต
เปนพาล คอยกีดกันคอยฉุดลาก คือกีดกันในทางทีด่ ี ไมใหทาํ ความดีไดโดยสะดวก
สบาย หาเรือ่ งนัน้ มาขัดของ หาเรือ่ งนีม้ ายุแหยใหลม เหลวไปตามมันจนไดเรือ่ ยๆ มาที่
เรียกวา “พาลภายใน” คําวา “พาล” นัน้ ทางพุทธศาสนาทานหมายถึงความคิดที่
ทําใหตนและผูอ น่ื เดือนรอนเสียหาย ทานเรียกวาคนพาลหรือคนเขลา จะมีความรู
ความฉลาดมากนอยเพียงไรไมสาํ คัญ ถายังทําตนและคนอืน่ ใหเดือดรอนอยูแ ลว ความ
รูนั้นทานไมเรียกวาเปนความรูที่ดีที่ฉลาด เพราะเปนความรูที่ยังผูนั้นใหเปนคนเลวลง
ทางความประพฤติที่แสดงออก ตลอดคนอืน่ ใหไดรบั ความเดือนรอนเสียหายดวยความ
คิดเปนโจร ความคิดเปนขาศึก ความคิดแอบทําสิง่ ไมดแี กตนอยูเ นืองๆ และคลอย
ตามความคิดเห็นนั้นโดยไมยอมเห็นโทษของมัน บางครัง้ ถึงกับแสดงออกใหคนอืน่ รู
และรังเกียจ นี่ทานเรียกวา “ใจพาลภายใน”ซึง่ มีอยูก บั ทุกคน จะตางกันบางก็เพียง
มากหรือนอย แสดงออกหรือไมแสดงออกใหคนอืน่ รูห รือไมเทานัน้ ซึง่ เปนสิง่ สําคัญ
มากทีม่ อี ยูก บั ตัวเราตลอดมา เราเคยคบคาสมาคมกับพาลตัวนีม้ านานแสนนานจนบัด
นี้ เราก็ยงั มีความสนิมกับพาลของเราอยู โดยไมรูสึกตัววาเรามีพาล เราคบกับพาลคือ
ความคิดและการกระทําที่เราไมรูสึกตัววาเปนความผิด ทานเรียกวา “พาลภายใน”
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จงพยายามเลือกเฟนความคิดที่เห็นวาไมดี ทัง้ สวนหยาบ สวนกลาง สวน
ละเอียดทีม่ อี ยูภ ายในใจอันนี้ อยาปลอยใหใจสัง่ สมความเปนพาล และตัง้ บานเรือนอยู
บนหัวใจไปนาน ความคิดใดที่ไมดี เปนไปบนหัวใจตลอดกาล บานเรือนคือรางกาย เจา
ของคือใจทีอ่ าศัยอยูด ว ยกันจะเสียความมัน่ คง ทรงความดีไวไมได
ความคิดใดที่เปนไปเพื่อสั่งสมทุกขขึ้นมา ความคิดนัน้ ทานเรียกวา “เปนพาล”
การเชือ่ หรือคลอยตามความคิดทีไ่ มดไี มถกู นัน้ ทานเรียกวา “คบคนพาลภายใน” ซึ่ง
แยกตัวออกหางยากกวาพาลภายนอก ผูเปนบัณฑิตทานเห็นโทษทั้งพาลภายในทั้งพาล
ภายนอก และหลีกเวนไมคบและเชือ่ ถือ ทั้งคอยระวังอยางอยางเขมงวดกวดขัน ไม
สนิทติดจมอยูก บั คนพาลทัง้ สองจําพวกนัน้
ปกติคนเราทุกคนมีพาลรอบดานทัง้ ภายในภายนอก ความเปนอยู ความเคลือ่ น
ไหว ทุกคนอยูใ นทามกลางแหงพาลทัง้ สองจําพวกดังกลาวมา ผูต อ งการความสงบสุข
ทั้งทางสวนตน ครอบครัวและสวนรวม จึงควรระวังภัยจากมารทั้งสองจําพวกนั้น
เฉพาะอยางยิง่ มารภายในทีเ่ กิดกับใจตัวเองสําคัญมาก ควรระวังเสมอ ชือ่ วาเปนผูเ ห็น
ภัยของคนพาลทัง้ ภายนอกภายใน และจงคบบัณฑิตนักปราชญ ซึง่ หมายถึงภายนอก
ดวยภายในดวย ดังที่เราคบครูอาจารยเพื่อนฝูงที่มีความรูดี ความประพฤติดีงาม
สม่ําเสมอ ไมเอียงซายเอียงขวา เอียงหนาเอียงหลัง อันเปนอาการแหง “อคติส”่ี ซึ่ง
เปนของไมดี จะเปนญาติเปนมิตรหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ได สําคัญทีต่ อ งเปนคนดีเชือ่ ถือ
ได หรือฝากผีฝากไขฝากเปนฝากตายไดยิ่งเปนการดีมาก
ในบรรดาบัณฑิตทีค่ วรคบคาสมาคม ตลอดถึงครูอาจารยทใ่ี หอบุ ายสัง่ สอนอันดี
งามแกเรา ชือ่ วาบัณฑิต ไมตองมีความรูความฉลาดถึงขนาดตองแบกตูพระไตรปฎกมา
ยืนยัน หรือมีความรูความฉลาดขั้นปริญญาตรี โท เอก ก็ตาม สําคัญอยูท ค่ี วามคิดความ
เห็น การประพฤติตัวเปนธรรม ซึ่งเปนเครื่องชักจูงใหคนอื่นไดคติและไดรับประโยชน
อันชอบธรรม และเห็นเปนความถูกตองดีงามไปดวย เหลานีท้ า นเรียกวา “บัณฑิต”
เปนผูค วรแกการคบคาสมาคมระยะสัน้ หรือยาว ยอมเปนมงคลแกผูคบ ไมเสียหายลม
จมแตอยางใด ยังจัดวาผูรูจักเลือกคบ เปนผูมีชีวิตชีวาอันอุดมมงคลเสียอีก ทางพระ
พุทธศาสนาทานหมายคนอยางนัน้ วา “บัณฑิต”
สวน “บัณฑิตภายใน” ไดแกความคิดอุบายวิธตี า งๆ ที่จะเปนไปเพื่อคุณงาม
ความดีแกตนและผูอ น่ื นับแตพื้นความคิดเห็นอันเปนเหตุจะใหเกิดคุณงามความดี จน
กระทั่งถึงสติปญญาที่จะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจเปนลําดับๆ เปนขัน้ ๆ ของสติ
ปญญา เรียกวา “บัณฑิต, นักปราชญ” เปนชัน้ ๆ ไปจนถึงขั้น “มหาบัณฑิต”
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“มหาบัณฑิต”
ไดแกทา นผูท รงมหาสติมหาปญญานัน่ แล
เลยขัน้
“มหาบัณฑิต”ไปแลวก็ถงึ “วิมุตติ” เรียกวา “จอมปราชญ” หรือ “อัครมหาบัณฑิต”
เลยขัน้ มหาบัณฑิตไปแลวก็เปน “จอมปราชญ” ไดแกผเู ฉลียวฉลาดรอบตัวภายในใจ
คือพระอรหันต สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวง นี่เปนมงคลอันสูงสุดทั้งสองอยาง
คือ “อเสวนา จ พาลานํ” ไมใหคบคนพาลภายนอก ทัง้ คนพาลภายใน “ปณฺฑิตานฺจ
เสวนา” ใหคบบัณฑิตนักปราชญผเู ฉลียวฉลาดทัง้ ภายนอกและภายใน พยายามฝกตัว
ใหมคี วามเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณตา งๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดสิง่ ทีเ่ ปนขาศึกตอใจของ
ตนนี้ เรียกวา “บัณฑิต นักปราชญ” ใหคบผูน ้ี เพื่อจะไดสั่งสมสงเสริมความเปน
ปราชญใหมีกําลังมากขึ้นโดยลําดับๆ เพราะอาศัยทานผูด มี สี ติปญ
 ญาฉลาด “เอตมฺมงฺ
คลมุตฺตมํ” เปนมงคลอันสูงสุดอีกขอหนึง่
อีกขอหนึง่ ทานกลาววา “สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” การเห็น
สมณะผูส งบกายวาจาใจ เปนมงคลอันสูงสุดเชนเดียวกัน
คําวา “สมณะ” ตามหลักธรรมที่ทานแสดงไว มี ๔ ประเภท
“สมณะที่ ๑ ไดแก พระโสดาบัน สมณะที่ ๒ ไดแก พระสกิทาคามี
สมณะที่ ๓ ไดแก พระอนาคามี สมณะที่ ๔ ไดแก พระอรหันต
การเห็นสมณะเหลานีช้ อ่ื วาเปนมงคลอันสูงสุด นีเ่ ปนมงคลขัน้ หนึง่ เปนสมณะ
ขัน้ หนึง่ ๆ จากภายนอก
ทีนี้เราพยายามทําใหแจงซึ่งมรรคผลทั้งสี่นั้น หรือสมณะทั้งสี่นั้น ไดแกพระ
โสดา สกิทา อนาคา อรหัตผล ขึน้ ภายในจิตใจของตน นี้ชื่อวาเปนผูทําใหแจงซึ่งมรรค
ผลทั้ง ๔ รวมเปน ๘ เปนมงคลอันสูงสุด
ในมงคลสูตรทีท่ า นแสดงไวนม้ี แี ตธรรมสําคัญๆ ทั้งนั้น แตมีแยกดังที่วานี้ จง
แยกแยะพิจารณาขางนอกพิจารณาขางในเทียบเคียงกัน
เทวดาทัง้ หลายมีปญ
 หาถกเถียงกันอยูถ งึ ๑๒ ป ไมมใี ครสามรถแกปญ
 หานีไ้ ด
เลย จึงพากันมาทูลถามปญหานี้กับพระพุทธเจา โดยที่ทราบวาพระพุทธเจาไดตรัสรูขึ้น
แลวในโลก และเปนผูส ามารถชีแ้ จงอรรถธรรมหรือปญหาในแงตา งๆ ใหเปนที่เขาใจ
แกผูของใจทั้งหลาย จึงไดพากันมาทูลถามพระพุทธเจา ตามมงคลสูตรที่ทานยกไวเบื้อง
ตน
แตเวลาทีท่ า นสวดมนตทา นยกเอาตัง้ แต “อเสวนา จ พาลานํ”เรื่อยมาเลย ไม
ไดกลาวถึงเรือ่ งเทวดาทัง้ หลายจากโนนจากนีม้ ากมาย มาเฝาพระพุทธเจาทูลถามปญหา
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ทานตัดออกเสียหมด เอาแตเนือ้ ๆ คือมงคลสูตร ๓๘ ประการนี้ เปนคุณแกทั้งเทวดา
และมนุษยทั้งหลายจนกระทั่งทุกวันนี้ เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี้
สูตรใดก็ตามเปนทีแ่ นใจ หรือเปนที่สนิทกับจริตนิสัยดังที่กลาวใน ๒-๓ บท
เบื้องตนนั้นวา “ไมคบคนพาลและใหคบบัณฑิต, การเห็นสมณะใหปรากฏขึน้ ภายใน
จิตใจ ชื่อวาเปนผูทรงคุณธรรมอันสูงสุดไวภายในใจ
คําวา “เทวดา” ตั้งแตวันเกิดมาเราไมเคยรูเคยเห็น คิดดูซิมนุษยดวยกัน แม
พระพุทธเจาก็เปนมนุษยคนหนึ่ง สาวกอรหัตอรหันตทา นก็เปนมนุษยคนหนึง่ ๆ แต
ทําไมทานสามารถรูเห็นเทวดา
จนถึงกับแนะนําสั่งสอนเทวดาใหไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานเปนจํานวนลานๆ ไมใชทําธรรมดา!
บางเรือ่ งกลาวไวในสูตรตางๆ วา “เทวดามาฟงเทศนพระพุทธเจาไดสําเร็จ
มรรคผลนิพพานเปนโกฏิๆ แลวไมใชเพียงแตเทศนวันหนึ่งวันเดียว เทศนจนกระทั่ง
พระองคปรินิพพาน ฟง “พุทธกิจ” ทานแสดงไววา “อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ” ตัง้
แตหกทุมลวงไปแลว ทรงแกปญ
 หาหรือแนะนําสัง่ สอนเทวดาชัน้ ตางๆ ทีม่ าทูลถาม
ปญหา ทานถือเทวดาเหมือนกับมนุษยทง้ั หลาย สอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษยทง้ั
หลายนีเ่ อง ทานถือเปนธรรมดาธรรมดาเชนเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วไปโดยธรรมดา
พระพุทธเจาทรงมองเห็นพวกเทวบุตรเทวดาชั้นตางๆ ประจักษดวยพระญาณของพระ
องคคอื ตาทิพย เชนเดียวกับเรามองเห็นสิ่งตางๆ หรือมนุษยสัตวทั้งหลายดวยตาเนื้อ
ของเรา
แตเมื่อเราไมมีตาทิพยเหมือนพระพุทธเจา ไมสามารถมองเห็นเทวดาทัง้ หลาย
จึงกลายเปนปญหาโลกแตกอยางทุกวันนี้ ที่พระพุทธเจาแสดงอยางนั้นดวยพระจักขุ
ญาณของพระองค กับที่เรามาดนเดาและคาดคะเนดวยความมืดบอดของเรา จึงเปนที่
นาสลดสังเวชอยางยิ่งทีเดียว
นีแ่ หละระหวางคนตาดีกบั คนตาบอด ระหวางคนโงกบั คนฉลาด มันผิดกันอยาง
นี้ ทั้งๆ ทีเ่ ปนมนุษยดว ยกันก็ตาม พระองคสามารถสอนเทวดาอินทรพรหมยมยักษ
ตลอดถึงสัตวนรก เปรต อมนุษยมนา ไมมีจํากัดขอบเขตมีมากมายกายกอง พุทธภาระ
จึงหนักมากสําหรับพระพุทธเจา ตามพุทธวิสยั คือวิสยั ของพระพุทธเจา ทีท่ าํ ประโยชน
แกโลก
พวกเราเปนคนหูหนวกตาบอด ไมสามารถมองเห็นทั้งเทวบุตรเทวดาอินทร
พรหมอะไรตออะไร แมที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไมได แลวเราจะเอาความรูอ นั มืด
บอดนี่ไปเทียบกับพระพุทธเจาหรือ? ขอนี้จะเปนไปไดอยางไร พระพุทธเจาทรงมีพระ
ภาระมากขนาดไหน ยังสามารถนําภาระนั้นไปไดตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันปรินิพพาน
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ไมมภี าระของผูใ ดทีจ่ ะหนักหนายิง่ กวา “พุทธกิจ-พุทธภาระ” ของพระพุทธเจาแตละ
พระองค พระพุทธเจาเปน “พุทธวิสัย” ของศาสดา นําพุทธภาระไปไดตลอดทั่วถึง
สําหรับพวกเราไมมคี วามสามารถอยางทาน แมแตจะสัง่ สอนตนเพียงคนเดียวก็
ยังลมลุกคลุกคลาน ใหกเิ ลสตัณหาเหยียบย่าํ ทําลาย ขี้รดเยี่ยวรดวันยังค่ําคืนยังรุง บาง
ทีเดินจงกรมมันก็ขี้รดบนหัวอยูที่หัวทางจงกรม นอนภาวนามันก็ขร้ี ดเยีย่ วรดอยูท น่ี อน
นัน่ คนทัง้ คนกลายเปน “สวม” ! เปน “ถาน” ของกิเลสตัณหาทุกอิรยิ าบถดวยความ
ไมมีสติ พิจารณาซี ดูมันตางกันไหม? พระพุทธเจากับพวกเราชาวสวมชาวถานของ
กิเลสนะ!
ถาหากจะพิจารณาแลว นําคติทานมาเปนประโยชน เปนคติเครื่องพร่ําสอนตัว
เองใหเกิดประโยชนจากธรรมที่กลาวมานี้ได มีบทสําคัญอยูว า พระพุทธเจาทําไม
สามารถสั่งสอนพระองคได แลวเปนครูของสัตวโลกทัง้ สามโลกธาตุโดยตลอดทัว่ ถึง แต
เราจะสามารถสอนตัวเรา และแกกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีอยูภายในใจเราเพียงดวงเดียว
เทานั้น ทําไมจะทําไมได ทําไมจะปลอยตัวใหกเิ ลสตัณหาอาสวะทัง้ หลายขีร้ ดเยีย่ วรด
อยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ตั้งแตเล็กจนถึงเฒาแกชรา ตายไปกับขีก้ บั เยีย่ วของ
กิเลสคละเคลาเต็มตัวมีอยางเหรอ! มันสกปรกขนาดไหนกิเลสอาสวะนะ แลวทําไมให
มันขี้รดเยี่ยวรดเราอยูตลอดเวลา เราไมมีความขยะแขยงตอมันบางเหรอ?
เพียงเราคนเดียวก็ยังเอาตัวแทบไมรอด ก็ยงั นอนยังนัง่ ใหกเิ ลสตัณหาอาสวะมัน
ขี้รดเยี่ยวรดตลอดมาในอิริยาบถทั้งสี่ ยังจะเปนสวมเปนถานมันอยูอีกหรือ? ควร
พิจารณาตัวเอง นีเ่ ปนคติอนั สําคัญทีเ่ ราจะนํามาใชสาํ หรับตัวเอง กิเลสมันมีอาํ นาจ
วาสนาขนาดไหน พระพุทธเจา พระสาวกอรหัตอรหันต หรือพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต
ครั้งพุทธกาล ทานก็เปนคนๆ หนึง่ แตทําไมทานปราบมันได เอามันมาเปนสวมเปน
ถานได ขี้เยี่ยวรดมันได ทําไมเราจะทําไมได? คิดคนจับมันฟดมันเหวี่ยงดวยสติปญญา
ศรัทธาความเพียร จนมันกลายเปนสวมเปนถานของเราเสียทีไมดีหรือ?
เอา พยายามมองดู มองไปทางไหนก็มแี ตหอ งน้าํ หองสวมของกิเลส มันก็นา
สลดสังเวชเหมือนกัน เอา ฟตตัวใหดี แกใหไดกับมือ วันนีม้ นั อยูท ไ่ี หนกิเลสนะ?มันอยู
ที่หัวใจเรานี่! ไมไดอยูตรงไหน แตวา เรามักจะเขาใจวา กิเลสมันเปนเพือ่ นสนิทของ
เรา และเปนเราเสียทั้งหมด นี่แหละ! ทีม่ นั แกไมตก เพราะเห็นวากิเลสมันเปนเรา จึง
ไมกลาแตะตองทําลายมัน กลัวจะเปนการทําลายตนทีร่ กั สงวนมากไปดวย
ถาถือวากิเลสเปนกิเลสและกิเลสเปนภัยแลว ก็มีทางแกไขได หาอุบายพิจารณา
แกไขตัวเองใหได พูดถึงการแกกไ็ มมอี ะไรทีจ่ ะแกยากยิง่ กวาแกกเิ ลส กิเลสคืออะไร?
ก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนตนนัน่ แล
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มนุษยเรามีหัวใจ สัตวมหี วั ใจ ทําไมจะไมอยากไดอยากมี ทําไมจะไมอยากโลภ
“เมืองพอ” ของความโลภมันมีที่ไหน “เมืองพอ” ของความโกรธมันมีที่ไหน? “เมือง
พอ”ของความหลงมันมีที่ไหน? มันไมมีขอบเขต มันกวางขวางยิง่ กวาแมนาํ้ ทองฟา
มหาสมุทร เพราะฉะนัน้ มันจึงแกยาก เพราะมันกวางแสนกวางจึงเปนของแกไดยาก แต
ถึงกวางขนาดไหนก็ตาม รากฐานของสิ่งเหลานี้มันก็อยูที่ใจดวงเดียวนี้เทานั้น ประมวล
ลงมาฆาที่ตรงนี!้ ตัดรากแกวของมันออกทีต่ รงนีแ้ ลวมันก็ตายไปหมด เชนเดียวกับตน
ไมทถ่ี กู ถอนรากแกวแลวตองตายถายเดียวฉะนัน้ !
ความโลภ ความโกรธ ความหลง กิง่ กานสาขาของมัน แตกกิง่ แตกกาน แตกใบ
แตกดอก แตกผลออกไปมากมายเพียงใดก็ตาม มันขึ้นอยูกับตนของมัน มันมีตนมี
อาหารที่หลอเลี้ยงมันจึงเจริญเติบโต แตกกิง่ แตกกานออกไปได แตถา พยายามตัดสิง่
สําคัญๆ ของมันซึง่ มีอยูภ ายในจิตใจออกแลว มันจะไมมีทางแผกระจายไปไดมากมาย
ดังที่เคยเปนมา จะคอยอับเฉาหรือคอยยุบยอบตายลงไปโดยลําดับ จนกระทั่งตายหมด
โดยสิน้ เชิงหลังจากถอนรากแกว คือ “อวิชชา” ออกหมดแลว ดวยอํานาจของ “มหา
สติ มหาปญญา ศรัทธาความเพียร” ไมมอี ยางอืน่ ทีจ่ ะยิง่ ไปกวาธรรมดังกลาวนี้ ซึ่ง
เหมาะสมอยางยิง่ กับการฆากิเลสทัง้ สามประเภทอันใหญโตนีใ้ หหมดไปจากใจ
คําวา “สมณะที่ ๑, ที่ ๒, ที่ ๓ ที่ ๔” จะปรากฏขึน้ มาเปนลําดับๆ และปรากฏ
ขึ้นมาอยางแจงชัดประจักษใจเปน “สนฺทิฏฐิโก” รูเองเห็นเอง ในวงผูป ฏิบตั โิ ดยเฉพาะ
“ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิ
ฺ หู ิ” ทานผูรูทั้งหลายจะไมรูที่อื่น จะรูขึ้นกับตัวเองนี้ดวยกัน
ทั้งสิ้น เพราะธรรมะทานวางไวเปนสมบัติกลาง นี่เปนจุดที่จะตัดกิเลสอาสวะทั้งหลาย
ตองสูมัน! เวลานี้เราไดสติสตังมาพอสมควรแลว ไดรับการอบรมจากอรรถจากธรรม
ไดศกึ ษาเลาเรียนมาพอสมควร ไดฟง โอวาทจากครูอาจารยมาพอสมควร ปญหาอัน
ใหญกค็ อื เรือ่ งของเราทีจ่ ะฟตตัวใหมสี ติปญ
 ญาทันกับกลมายาของกิเลส ซึ่งมีรอยเลห
พันเหลีย่ มรอยสันพันคมภายในใจ ใหขาดลงไปโดยลําดับๆ
กิเลสขาดลงไปมากนอย
ความสุขความสบายก็คอ ยปรากฏขึน้ มาภายในใจ
ความเย็นใจนีเ้ ย็นยิง่ กวาสิง่ ทัง้ หลายเย็น สุขใจสุกไมมงี อม สุกไมมีเปอยมีเนา สุขอยาง
สม่ําเสมอ สุขสุดยอด จึงเปน “สุข อกาลิโก”ไมมีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหน เปนความ
สุขที่ยอดเยี่ยมคงเสนคงวา ไมมีสมมุติใดมาทําลายไดอีก นีแ่ หละทีท่ า นเรียกวา “ความ
สุขของนักปราชญ”
พระพุทธเจาทานทรงคนพบความสุขประเภทนี้ สาวกอรหัตอรหันตทง้ั หลาย
ทานก็คนพบความสุขประเภทนี้ ทานจึงปลอยวางความสุขสมมุติโดยประการทั้งปวง ที่
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เคยเกี่ยวของกันมา ไมเพียงแตสุข ทุกขก็ปลอยโดยสิ้นเชิงเชนเดียวกัน เปนผูหมดหวง
ใยหมดปาชา ไมตอ งมาวนเวียนตาย-เกิดกันไมหยุดไมถอยในกําเนิดตางๆ ภพนอย
ภพใหญที่เรียกวา “วัฏวน”วนไปวนมา ตัดกงจักร “วัฏวน” นีอ้ อกจากใจเสียได เปน
ความสุขเปนความสบายอันลนพน
นีค่ อื ความสุขของมนุษยแท สมกับภูมขิ องมนุษยทม่ี คี วามเฉลียวฉลาด เจอ
ความสุขนีแ้ ลว สิง่ ใดๆ ก็ปลอยไปหมด นีใ่ นธรรมบททีว่ า “สมณานฺจ ทสฺสนํ” ก็เขา
ในจิตดวงนี้ แม “นิพฺพานสจฺฉิกิริยาจ เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” ก็เชนเดียวกัน การทําพระ
นิพพานใหแจง คือเวลานี้พระนิพพานถูกปดบังดวยกิเลสประเภทตางๆ จนมืดมิดทั้ง
กลางวันกลางคืน ไมมคี วามสงาผาเผยขึน้ ภายในจิตใจแมนดิ หนึง่ เลย
พระอาทิตยแมจะถูกเมฆปดบัง แสงสวางสองมาไมเต็มที่เต็มฐานไดก็ตาม แต
เปนบางกาลบางเวลา ยอมมีการเปดเผยตัวออกไดอยางชัดเจน ทีเ่ รียกวา “ทองฟา
อากาศปลอดโปรง” จิตใจของเราที่ถูกกิเลสหุมหอปดบังอยูนี้ ไมมีวันปลอดโปรงได
เลย มืดมิดปดตาอยูอยางนั้น นัน่ แหละทานวา “ใหทําพระนิพพานใหแจง” พระ
นิพพานก็หมายถึงจิตนั้นเองไมไดหมายถึงอะไรอื่น ที่พระนิพพานยังแจงไมไดก็เพราะ
สิง่ ปดบังทัง้ หลายคือกิเลสนี้ ซึ่งเปรียบเหมือนกอนเมฆปดบังพระอาทิตย เมื่อชําระดวย
ความเพียรมีสติปญญาเปนผูบุกเบิกแลว พระนิพพานซึ่งเปนตัวจิตลวนๆ นัน้ ก็คอ ย
แสดงตัวออกมาโดยลําดับ จนกระทั่งทําพระนิพพานแจงอยางประจักษ
นีก่ ็ “เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” เปนมงคลอันสูงสุด ไมมีมงคลอันใดในโลกนี้จะสูง
ยิ่งกวาการพบสมณะสุดทายคือพระอรหัต และการทําพระนิพพานใหแจง คือถึงความ
บริสุทธิ์ของใจ นี่เปนมงคลอันสูงสุด ทําใหประจักษกับใจเราเอง ทั้งจะไดรูชัดเจนวา
ศาสนาของพระพุทธเจานัน้ นะสอนโลกอยางปาวๆ เลนๆ หรือวาสอนจริงๆ หรือ
ใครเปนคนเลน ใครเปนคนจริง โอวาทเปนของเลน หรือผูฟ ง ผูถ อื เปนคนเลน หรือ
อะไรจริงอะไรไมจริง พิสูจนกันที่หัวใจเรา นําโอวาทนัน้ แหละเขามาพิสจู น เปนเครื่อง
มือเทียบเคียงวาอะไรจริงอะไรปลอมกันแน
เมือ่ ธรรมชาตินจ้ี ริงขึน้ มาลวนๆ ทีใ่ จแลว ตําราธรรมของพระพุทธเจา แมที่
เขียนเปนเศษกระดาษซึ่งตกอยูตามถนนหนทางยังไมกลาเหยียบย่ํา เพราะนั่นเปนคํา
สอนของพระพุทธเจา เหยียบไมลง เพราะลงไดเคารพหลักใหญแลว ปลีกยอยก็เคารพ
ไปหมด พระพุทธรูปก็ตาม จะเปนอะไรก็ตามทีเ่ กีย่ วกับ “พุทธ ธรรม สงฆ” แลว
กราบอยางถึงใจเพราะเชือ่ หลักใหญแลว
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หลักใหญคอื อะไร? คือหัวใจเราถึงความบริสทุ ธิ์ เพราะอํานาจแหงธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาเปนเครื่องชี้แจงแสดงบอกแนวทางใหรูทั้งเหตุและผล จึงเคารพ
ไปหมด ดังทานอาจารยมน่ั เปนตัวอยางในสมัยปจจุบนั
ในหองนอนใดทีถ่ กู นิมนตไปพัก ถามีหนังสือธรรมะอยูต าํ่ กวาทาน ทานจะไม
ยอมนอนในหองนัน้ เลย ทานจะยกหนังสือนัน้ ไวใหสงู กวาศีรษะทานเสมอ ทานจึงยอม
นอน
“นี่ธรรมของพระพุทธเจา เราอยูดวยธรรม กินดวยธรรม เปนตายเรามอบกับ
ธรรม ปฏิบัติไดรูไดเห็นมากนอยเพราะธรรมของพระพุทธเจาทั้งนั้น เราจะเหยียบย่ํา
ทําลายไดอยางไร! ทานวา “เอาธรรมมาอยูต าํ่ กวาเราไดอยางไร!” ทานไมยอมนอน
ยกตัวอยางทีท่ า นมาพักวัดสาลวันเปนตน ในหองนัน้ มีหนังสือธรรมอยู ทานไมยอม
นอน ใหขนหนังสือขึน้ ไวทส่ี งู หมด นีแ่ หละ! ลงเคารพละตองถึงใจทุกอยาง” เพราะ
ธรรมถึงใจ
ความเคารพ ไมวาจะฝายสมมุติไมวาอะไรทานเคารพอยางถึงใจ ถึงเรียกวา
“สุดยอด” กราบพระพุทธรูปก็สนิท ไมมใี ครทีจ่ ะกราบสวยงามแนบสนิทยิง่ กวาทาน
อาจารยมั่นในสมัยปจจุบันนี้ เห็นประจักษดวยตากับใจเราเอง ความเคารพในอรรถใน
ธรรมก็เชนเดียวกัน แมแตรูปพระกัจจายนะ ทีอ่ ยูใ นซองยาพระกัจจายนะ พอทานไดมา
“โอโห ! พระกัจจายนะเปนสาวกของพระพุทธเจานี!่ ทานรีบเทยาออก เอารูปเหน็บไว
เหนือทีน่ อนทาน ทานกราบ “นีอ่ งคพระสาวก นี่รูปของทาน” นัน่ ! “มีความหมายแค
ไหนพระกัจจายนะ จะมาทําเปนเลนอยางนี้ไดเหรอ?” แนะ! ฟงดูซิ
นีแ่ หละเมือ่ ถึงใจแลว ถึงทุกอยาง เคารพทุกอยาง บรรดาสิ่งที่ควรเปนของ
เคารพทานเคารพจริง นั่น ทานไมไดเลนเหมือนปุถชุ นคนหนาหรอก เหยียบโนน
เหยียบนีเ่ หมือนอยางพวกเราทัง้ หลาย เพราะไมรูนี่ คอยลูบๆ คลําๆ งูๆ ปลาๆ ไปใน
ลักษณะของคนตาบอดนัน้ แล ถาคนตาดีแลวไมเหยียบ อันไหนจะเปนขวากเปนหนาม
ไมยอมเหยียบ สิ่งใดที่จะเปนโทษเปนภัยขาดความเคารพ ทานไมยอมทํา นักปราชญ
ทานเปนอยางนัน้ ไมเหมือนคนตาบอดเหยียบดะไปเลย โดยไมคํานึงวาควรหรือไมควร
(เสียงเครื่องบินดังไมหยุด ทานเลยหยุดเทศน)
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

กิเลสกดถวงจิต
โดยปกติอากาศภายนอกไมรบกวนประสาท เสียงตางๆ ไมมีประสาทก็สงบไม
มีการกระทบกระเทือนกัน การกระทบกระเทือนเปนสาเหตุใหเกิดทุกขดานจิตใจและ
สวนรางกาย ความสงบสงัดภายในก็ไมกวนใจ นอกจากเปน “คุณ” แกใจโดยถายเดียว
ใจที่ไมสงบก็เพราะมีสิ่งรบกวนอยูเสมอ ความถูกรบกวนอยูเ สมอ ถาเปนน้าํ ก็ตอ งขุน
น้าํ ถาถูกกวนมากๆ ก็ขุนเปนโคลนเปนตมไปเลย จะอาบดืม่ ใชสอยอะไรก็ไมสะดวกทัง้
นัน้ เพราะน้ําเปนตมเปนโคลน
จิตใจที่เปนเชนนั้นก็แสดงวา ใหประโยชนแกตนไมได ขณะทีถ่ กู รบกวนจนถึง
เปนตมเปนโคลนอยูภ ายในจิตใจ ตองแสดงความรุมรอนใหเจาของไดรับความทุกข
มากเอาการ ผลของมันทําใหเปนความทุกขความลําบาก เราจะเอาความทุกขความ
ลําบากนีไ้ ปใชประโยชนอะไรเลา? เพราะความทุกขความลําบากภายในจิตใจนี้ โลกกลัว
กันทัง้ นัน้ แลวเราจะเอาทุกขนี้ไปทําประโยชนที่ไหนได ! ไมกลัวกับโลกผูดีและปราชญ
ผูแ หลมคมทานบางหรือ?
การแกไขเพื่อไมใหมีอะไรกวนใจก็คอื การระวังดวยสติ ถาจิตสงบก็สบาย เชน
เดียวกับน้ําที่ไมมีอะไรรบกวน ตะกอนแมจะมีอยูก น็ อนกนไปหมดเพราะน้าํ นิง่ ไมถกู รบ
กวนบอยๆ ยอมใสสะอาด
พระพุทธเจาผูประทานธรรมไว ทรงถือเปนสําคัญอยางยิง่ สําหรับใจในอันดับ
แรก ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกในขณะที่ตรัสรูใหมๆ ก็เล็งญาณดูจิตใจ ไมใชเล็งญาณดู
ความรูวิชา ฐานะสูงต่ํา ความมัง่ มีดจี นของสัตวโลกทัว่ ๆ ไปเลย แตทรงเล็งญาณดูจิตใจ
เปนสําคัญ เชน ผูควรจะไดบรรลุมรรคผลนิพพานในระยะรวดเร็ว และจะมีอันตรายมา
ทําลายชีวติ ในเวลาอันสัน้ ก็มี หรือผูมีอุปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานไดและไม
มีอันตรายก็มี เหลานี้ลวนแตทรงถือเรื่องจิตเปนสําคัญ เล็งญาณก็เล็งดูจติ ของสัตวโลก
วาควรจะไดบรรลุหรือไม หรือไมควรรับธรรมเลย เปนจําพวก “ปทปรมะ” คือมืดบอด
ทัง้ กลางวันกลางคืนยืนเดินนัง่ นอน เรียกวา “มืดแปดทิศแปดดาน” ไมมกี าลสถานที่
เขามาเปด เขามาเบิกความมืดนัน้ ออกไดเลย มืดมิดปดตาอยูภายในจิตใจ ประเภทที่
เปนเชนนี้พระองคทรงทราบ และ “ชักสะพาน” คือไมทรงสั่งสอนอะไรทั้งสิ้น ถาเปน
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โรค ก็คือโรคหมดหวัง แตหมอก็ยังตองรักษาโดยมารยาทดวยมนุษยธรรม จึงยังตอง
ใหออกซิเจนหรือยาอะไรๆ ไปบางตามสมควรจนกวาจะถึงกาล
สวนพระพุทธเจาไมทรงสั่งสอน เพราะเปนประเภทหมดหวังโดยสิ้นเชิงแลว ที่
เรียกวา “ปทปรมะ” คือประเภททีไ่ มมที างแกไขเยียวยา รอเวลาความตายอยูเ พียง
เทานัน้ ประเภทนี้เปนประเภทที่มืดบอดที่สุด พระองคก็ทรงทราบ ทราบที่จิตใจนั้น
เองไมทราบที่อื่น เพราะทรงมุงตอจิตใจเปนสําคัญ
ศาสนาวางลงทีจ่ ติ ใจของมนุษยเปนสําคัญยิง่ กวาสิง่ ใดในโลกนี้
“ประเภท อุคฆฏิตัญู” ที่จะรูธรรมไดอยางรวดเร็ว เมื่อพระองคประทาน
ธรรมะเพียงยอๆ เทานั้น พระองคก็ทรงทราบ และรองลงมาประเภท “วิปจิตญ
ั ู” ก็
ทรงทราบ และทรงสั่งสอนธรรมะที่ควรแกอุปนิสัยของรายนั้นๆ “เนยยะ” คือผูท ต่ี อ ง
สัง่ สอนหลายครัง้ หลายหน คือผูที่พอแนะนําสั่งสอนได พอจะนําไปได ฉุดลากไปได
พูดงายๆ “เนยยะ” ก็แปลวา พวกทีจ่ ะถูไถไปไดนน่ั เอง พระองคก็ทรงสั่งสอน ผูน น้ั ก็
พยายามปฏิบตั ติ นในทางความดีไมลดละปลอยวาง ก็ยอ มเปนผลสําเร็จได
สวน “ปทปรมะ” นัน่ หมดหวัง ถึงจะลากไปไหนก็เหมือนลากคนตาย ไมมี
ความรูสึกอะไรเลย ทั้งใสรถหรือเหาะไปในเรือบิน ก็คอื คนตายนัน่ แล ไมเกิดผล
ประโยชนอะไรในทางความดี ตลอดมรรคผลนิพพาน คนประเภทนี้เปนคนที่หมดหวัง
ทั้งๆ ที่ยังมีชีวิตอยู ไมสนใจคิดและบําเพ็ญในเรือ่ งบุญ บาป นรก สวรรค นิพพาน ไม
สนใจกับอะไรเลยขึน้ ชือ่ วา “อรรถ” วา “ธรรม” นอกจากตัง้ หนาตัง้ ตาสัง่ สมบาปนรก
ใสหัวใจใหเต็มจนจะหายใจไมออก เพราะอัดแนนดวยเชือ้ ไฟนรกเทานัน้ เพราะนั่นเปน
งานของคนประเภทนั้นจะตองทํา เนือ่ งจากใจอยูเ ฉยๆ ไมได ตองคิดปรุงและทํางาน
พระองคทรงทราบหมดในบุคคลสี่จําพวกนี้ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกเปนประจํา
ตาม “พุทธกิจ หา” ซึ่งเปนกิจของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ ในพุทธกิจหาประเภทนัน้
มีการเล็งญาณตรวจดูอปุ นิสยั ของสัตวโลกเปนขอหนึง่ ที่พระองคทรงถือเปนกิจสําคัญ
วา ใครทีข่ อ งตาขายคือพระญาณของพระองค และควรเสด็จไปโปรดกอน กอนที่
ภยันตรายจะมาถึงรายนั้นๆ ในไมชา ทั้งนี้หมายถึงจิตนั่นเอง เพราะฉะนั้น “จิต” จึง
เปนภาชนะสําคัญอยางยิ่งของธรรมทั้งหลาย และจิตเปนผูบ งการ “จิตเปนนาย กาย
เปนบาว” จิตไดบงการอะไรแลว กายวาจาจะตองหมุนไปตามเรื่องของใจผูบงการ
เพราะฉะนั้นทางโลกเขาจึงสอน “นาย” หัวหนางานเสียกอน สอนหัวหนางานใหเขาอก
เขาใจในงานแลวก็นาํ ไปอบรมลูกนองใหดาํ เนินตาม
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ฝาย “ธรรม” เมื่อสั่งสอน “ใจ” ผูเปนหัวหนาใหเปนที่เขาใจแลว ใจก็ยึดมา
รักษากายวาจาของตน ใหดําเนินไปตามรองรอยแหงธรรมที่ใจไดรับการอบรมสั่งสอน
มาแลว การปฏิบัติตัวก็เปนไปเพื่อความราบรื่นชื่นใจ ดังนั้นใจผูเปนใหญเปนประธาน
ของกายวาจา จึงเปนสิ่งสําคัญมากในตัวเรา พูดฟงงายก็วา แกนของคนของสัตวทเ่ี ปน
อยูก็คือใจตัวรูๆ อยูใ นรางกายนัน้ แล เปนตัวแรงงานและหัวหนางานทุกประเภท ใจจึง
ควรรับการอบรมดวยดี
ศาสนธรรมจึงสัง่ สอนลงทีใ่ จ ซึ่งเปนภาชนะอันเหมาะสมแกธรรมทุกขั้นทุกภูมิ
นับแตขน้ั ต่าํ จนถึงขัน้ สูงสุด คือ “วิมุตติพระนิพพาน” ไหลลงรวมที่ใจแหงเดียว เราทุก
คนมีจิตใจ
มีความรูอยูทุกขณะไมวาหลับตื่น
ความรูนั้นมีอยูเปนประจําไมเคย
อันตรธานหายไปไหนเลย เวลาหลับสนิทก็ไมใชคนตาย ความหลับสนิทผิดกับคนตาย
ผูร กู ร็ วู า หลับสนิท ตื่นขึ้นมาเราพูดไดวา “หลับ ไมยงุ กับสิง่ นอกๆ ใจจึงราวกับกับไมรู
อะไรในเวลาหลับสนิท แตความจริงนัน้ รู เวลาหลับสนิทก็วา หลับสนิท ตื่นขึ้นมาเราพูด
ไดวา “แหม คืนนีห้ ลับสนิทดีเหลือเกิน” บางคนถึงกับพูดวา “แหม เมือ่ คืนนีน้ อน
หลับสนิทเหมือนตายเลย” มันเหมือนเฉย ๆ แตไมตาย “ผูรู”อันนีเ้ ปนอยางนัน้
ละเอียดถึงขนาดนั้นเทียว จะฝนหรือไมฝน พอตืน่ ขึน้ มาก็พดู ไดถา สัญญาทําหนาทีใ่ ห
คือความจํานัน้ นะทําหนาทีใ่ ห เราก็จําไดและพูดได ถา “สัญญา” คือความจําไมอาจทํา
หนาที่ได หลงลืมไปเสียแลว เราก็นําเรื่องราวในฝนมาพูดไมได สิ่งที่เปนไปแลวนั้นก็
เปนไปแลว รูไปแลว จําไดแลว แตมันหลงลืมไปแลวเทานั้น ก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู
คือใจนัน่ เอง ใจเปนเชนนั้นแล ละเอียดมาก
การนอนอยูเ ฉยๆ ไมมีผูรับรูเชนกับคนตายแลว มันจะไปทํางานทําการ ประสบ
พบเห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เปนเรื่องเปนราวใหฝนไปไดอยางไร มันเปนเรื่องของใจทั้งนั้นที่
แสดงตัวออกไปรูเรื่องตางๆ ใหเราจําไดในขณะที่ฝนและตื่นขึ้นมา “วันนีฝ้ น เรือ่ งนัน้
เรื่องนี้ แตจติ ทีล่ งสูภ วังคแหงความหลับสนิทอยางเต็มทีแ่ ลวก็ไมมฝี น ชือ่ วา “เขาสู
ภวังคแหงความหลับสนิท” คือภวังคแหงความหลับสนิททางจิตเปนอยางนี้ ถาคน
หลับสนิทก็ชอ่ื วาใจเขาสูภ วังคความหลับสนิทอยางเต็มที่ ก็ไมมีฝนอะไร ตื่นขึ้นมาราง
กายก็มกี าํ ลัง จิตใจก็สดใส ไมมคี วามทุกขความรอนอะไร กําลังใจก็ดี ผิดกับการหลับ
ไมสนิท ปรากฏเปนนิมติ ในฝนโนนนีอ่ ยางเห็นไดชดั
เวลาหลับไปแลวฝนไปตางๆ นั่นคือจิตไมไดเขาสูภวังคแหงความหลับสนิท จิต
ออกเทีย่ ว เรๆ รอนๆ ไป ปกติของใจแลวหลับก็รู คําวา “หลับก็ร”ู เปนความรูใ น
หลับโดยเฉพาะ สติปญ
 ญาไมเขาเกีย่ วของในเวลานัน้ รูอยูโดยธรรมชาติ ไมเหมือน
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เวลาตืน่ แตเวลาตื่นแลว สติปญ
 ญามีโอกาสเขาไปเกีย่ วของไดทกุ ระยะ ถามีสติ
คอยตามทราบความรูอ นั นัน้ โดยลําดับ ใจจะแย็บไปรูสิ่งใดก็ทราบ คนมีสติดียอม
ทราบทุกขณะจิตทีเ่ คลือ่ นไหว ไปรูเรื่องอะไรบาง หากไมมสี ติ มีแตความรูก ไ็ มทราบ
ความหมายวามันรูเรื่องอะไรบาง ความไมมีสติเปนเครื่องกํากับรักษาใจ จึงไมคอยได
เรื่องอะไร ดังคนบา นัน่ เขาไมมสี ติ มีแตความรูค อื ใจ กับความมืดบอดแหงโมหะ
อวิชชาหุม หอโดยถายเดียว คิดจะไปไหนทําอะไร ก็ทําไปตามประสีประสาของคนไมมี
สติปญญารับผิดชอบวาถูกหรือผิดประการใด ไมใชคนที่เปนบานั้นเปนคนตาย เขาเปน
คนมีใจครองราง เขารูเ หมือนกัน เปนแตเพียงเขาไมรูดีรูชั่ว ไมรูผิดรูถูกอะไรเทานั้น
เปนเพียงรูเฉยๆ คิดอยากไปอยากมาอยากอยู อยากทําอะไรก็ทาํ ไปตามความอยาก
ประสาคนบา ทีไ่ มมสี ติปญ
 ญารับผิดชอบตัวเอง
นีแ่ หละความรูม นั เปนอยางนัน้ จิตมันเปนอยางนัน้ ถาไมมสี ติรกั ษาแลว จะไมรู
เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องผิดเรื่องถูกอะไรเลย ไมมีการใครครวญเหตุผลตนปลายลึกตื้น
หยาบละเอียดอะไรไดเลย ถาไมมีสติปญญาแฝงอยูในนั้น เพียงความรูโดยลําพังก็เปน
อยางที่วานั้นแหละ ยอมกลายเปนคนบาคนบอไปไดอยางงายดาย
พอมีสติขน้ึ มาคนบาก็คอ ยหายบา เพราะมีสติรับทราบวาผิดหรือถูกตาง ๆ
ความรูท ว่ี า นีไ้ มใชความรูท บ่ี ริสทุ ธิ์ เปนความรูของสามัญชนธรรมดา และยังลดลงไป
จากความรูข องสามัญชนตรงทีไ่ มมสี ติคอยกํากับรักษา จึงไดเปนความรูประเภท
บาๆ บอๆ คือไมมีสติปญญาปกครองตน ไมมีอะไรรับผิดชอบเลย มีแตความรูโดย
ลําพัง จึงเปนเชนนั้น
ถามีสติสตังเปนเครือ่ งกํากับรักษาอยูแ ลว
ความรูนั้นจะเปนอยางนั้นไมได
เพราะมีผูคอยกระซิบและชักจูง มีผูคอยเรงคอยรั้งอยูเสมอ เหมือนกับรถที่มีทั้งคันเรง
มีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัย จะหมุนไปทางไหนก็ไดดวยสติดวยปญญาของคนขับ ทีค่ วบ
คุมจิตและรถอยูตลอดเวลา
สวนจิตของทานผูถ งึ ความหลุดพนแลวนัน้ ไมใชจติ ประเภทนี!้ ความรูเ ฉยๆ
ทีว่ า มีกเิ ลสแฝงนัน้ ทานก็ไมมี เปนความรูที่บริสุทธิ์ลวนๆ จะวาทานมีสติหรือไมมีสติ
ทานก็ไมเสกสรร ทานไมมคี วามสําคัญมัน่ หมายตามสมมุตใิ ดๆ หลักใหญกค็ อื
ความบริสทุ ธิล์ ว นๆ เทานั้น ซึ่งไมมีปญหาใดๆ เขาไปแทรกซึมเลย ทานเปนคนพน
สมมุตหิ รือนอกสมมุตแิ ลว คําวา “ไมมีสติหรือขาดสติ” จึงไมเกี่ยวของกับจิตดวงนั้น
ใชเพียงในวงสมมุตพิ อถึงกาลเทานัน้
จิตของสามัญชนตองอาศัยสติปญญาเปนเครื่องรักษา จึงจะเปนไปในทางที่ถูกที่
ควรในกิรยิ าอาการทีแ่ สดงออก กิรยิ าทาทางนัน้ ๆ ถามีสติปญ
 ญาคอยควบคุมอยูก น็ า ดู
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๘๗

๘๘

สวยงาม การพูดการกระทําก็รูจักผิดรูจักถูก รูจักควรหรือไมควร รูจักสูงรูจักต่ํา การพูด
จาก็มีเหตุมีผล ทําอะไรก็มีเหตุมีผล หลักใหญจงึ ขึน้ อยูก บั สติและปญญาเปนสําคัญ
ในตัวคน
เรานับถือพระพุทธศาสนา เราเปนชาวพุทธ คําวา “พุทธะ” หมายความวาอะไร
ทีว่ า “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” เปนพุทธอันเลิศโลก คือพุทธะทีบ่ ริสทุ ธิ์ พุทธะที่ประเสริฐ
เราถือทานเปนผูประเสริฐ นอมทานผูป ระเสริฐเขามาไวเปนหลักใจ มาเปนเครื่องยึด
เครื่องพึ่งพิงอาศัย เราจึงควรระลึกถึงความรูข องเราอยูเ สมอวา ขณะใดสติสตังไม
บกพรองไปไมมี เวลานั้นเราขาดสรณะ ขณะที่เราขาดสติประจําผูรูคือใจ แมความโกรธ
ก็โกรธมาก เวลาฉุนเฉียวก็ฉนุ เฉียวมาก เวลารักก็รกั มาก เวลาชังชังมากเกลียดมาก
เพราะความไมมีสติรั้ง ถามีสติรง้ั ไวบา ง ก็พอใหทราบโทษของมันและพอยับยั้งตัวได
ไมรุนแรง
วันหนึง่ ๆ ถามีศาสนาอยูภ ายในใจ จะประกอบหนาทีก่ ารงานอะไร ก็ราบรื่นดี
งามและเต็มเม็ดเต็มหนายไมคอยผิดพลาด เมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นภายในใจ ก็มีสติปญญา
รับทราบและกลัน่ กรองพินจิ พิจารณา พอใหทราบทางถูกและผิดได และพยายามแกไข
ดัดแปลงพอเอาตัวรอดไปได
พูดตามความจริงแลว ธรรมะของพระพุทธเจาไมใชเปนสิ่งที่จะทําคนใหเสียหาย
ลมจม แตเปนสิ่งที่ฉุดลากคนใหขึ้นจากหลมลึกไดโดยไมสงสัย เมื่อมีอุปสรรคหรือเกิด
ความทุกขความลําบากประการใด ธรรมะยอมชวยโดยทางสติปญ
 ญาเปนสําคัญ เพราะ
พระพุทธเจามิไดทรงสอนใหคนจนตรอกจนมุม แตสอนใหมคี วามฉลาดเอาตัวรอดได
โดยลําดับของกําลังสติปญญา ศรัทธา ความเพียร
จิตเปนรากฐานสําคัญในชีวิต กรุณาพากันทราบอยางถึงใจ ความรูที่มีประจําตัว
เรานี้แล แมจะจับตองความรูไมไดเหมือนวัตถุตางๆ ก็ตาม ก็คอื ความรูอ นั นีแ้ ลทีเ่ ปน
รากฐานแหงชีวติ และเปน “นักทองเที่ยว” ในวัฏสงสาร จะเคยเปนมานานขนาด
ไหนก็คอื ผูน ้ี จะสิน้ สุดวิมตุ ติตดั เรือ่ งความสมมุตคิ อื เกิดตายทัง้ หมดออกได ก็
เพราะจิตดวงนีไ้ ดรบั การอบรมและซักฟอกสิง่ ทีเ่ ปนภัย อันเปนเหตุใหเกิดใหตายอยู
ภายในออกไดโดยไมเหลือ จึงหมดเหตุหมดปจจัยสืบตอกอแขนงโดยสิน้ เชิง ทีนี้คํา
วา “ใจ เปนนักทองเทีย่ ว”ก็ยุติลงทันที
เวลาทีม่ กี เิ ลสอยูภ ายในใจ ไมวา ใครตองเตรียมพรอมอยูเ สมอทีจ่ ะไปเกิดใน
ภพนอยภพใหญไมมีประมาณ เมือ่ ตางทราบอยูแ กใจเชนนี้ จึงควรทําความระมัดระวัง
และศึกษาปฏิบัติตอเรื่องของจิตใหเพียงพอ ในการดําเนินใหถกู ตองตามหลักของ
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พระพุทธศาสนาอยางแทจริง นอกจากนั้นยังจะนําอรรถธรรมนี้ไปใชเปนประโยชนแก
สังคมอยางกวางขวาง ตามกําลังความสามารถของตนอีกดวย
ศาสนธรรมเปนเครื่องสงเสริม เปนเครื่องพยุงโลกใหมีความสงบรมเย็น ไมใช
เปนเครือ่ งกดถวง ดังที่คนจํานวนมากเขาใจกันวา “ศาสนาเปนเครือ่ งกดถวงความ
เจริญของโลก” ความจริงก็คอื ผูท ว่ี า นัน้ เองเปนผูก ดถวงตัวเอง และกดถวงกีดขวาง
ความเจริญของโลก ไมใชผถู อื ศาสนาและปฏิบตั ศิ าสนา เพราะพระพุทธเจาไมใชผูกด
ถวงโลก! ธรรมไมใชธรรมกดถวงโลก พระสงฆสาวกอรหันตไมไดเปนผูกดถวงโลก
ทานไมเปนภัยตอโลกเหมือนคนไมมศี าสนา ซึง่ กําลังเปนภัยตอโลกอยูเ วลานี้ ศาสน
ธรรมจะสิ้นสูญไปจากโลก ก็เพราะคนประเภทไมมีศาสนาเปนผูทําลาย
เมื่อพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไมเปนภัยตอโลกแลว จะวาเปนสิ่งที่โลก
นากลัวไดอยางไร และจะกดถวงโลกจะทําความทุกขรอนใหแกโลกไดอยางไร? ขอ
สําคัญก็ความคิดเชนนัน้ ของบุคคลผูน น้ั แลคือความเปนภัยแท ผูท ห่ี ลงผิดคิดเชน
นัน้ คนนัน้ คือผูเ ปนภัยแกตนและสวนรวมแทไมอาจสงสัย
การเชือ่ ถือในคําของบุคคลทีเ่ ปนภัยนัน้
ยอมจะมีความเสียหายแกผูอื่นไมมี
ประมาณ เพราะระบาดไปเรื่อยๆ นั้นแลคือภัยแทที่เห็นไดอยางชัดเจน
สวนศาสนธรรมมิไดเปนภัย ถาธรรมเปนภัยแลว พระพุทธเจาวิเศษไดอยางไร
ถาธรรมเปนภัยพระพุทธเจาก็ตองเปนภัยตอพระองคและตอโลก แมพระสงฆก็ตอง
เปนภัยอยางแยกไมออก เพราะสามรัตนะนีเ้ กีย่ วโยงกันอยางสนิท แตนี่ไมปรากฏ
ปรากฏแตวาพระพุทธเจา พระสาวก เสด็จไปที่ใด ประทานธรรม ณ ที่ใด สัตวโลกมี
ความรมเย็นเปนสุขโดยทั่วกัน ไมมีใครเบื่อหนายเกลียดชังทาน หากจะมีกค็ อื ผูเ ปน
ขาศึกแกพระศาสนาและแกประชาชนเทานัน้
สวนมากที่ประจักษในเรื่องความเปนภัยนั้นเห็นๆ กัน แตคนไมมีธรรมในใจนั้น
แล เปนภัยทัง้ แกตนและแกสว นรวม เพราะสติปญญาเครื่องระลึกรูบุญบาปไมมี คุณคา
ของใจไมมี ถูกความเสกสรรทางวัตถุทับถมจนมองไมเห็น การแสดงออกจึงรักก็เปนภัย
เกลียดก็เปนภัย โกรธก็เปนภัย ชังก็เปนภัย อะไรๆ เปนภัยหมดเพราะจิตเปนตัวภัย
ดวย.“ราคคฺคนิ า โทสคฺคินา โมหคฺคนิ า” ผูน แ้ี ลคือผูเ ปนภัย เพราะกิเลสตัวทับถม
เหลานีพ้ าใหเปนภัย
ศาสนธรรมซึ่งเปนเครื่องแกสิ่งที่เปนภัยทั้งหลายโดยตรงอยูแลว เมื่อเปนเชน
นัน้ จะเปนภัยไดอยางไร หากเปนภัยแลวจะแกสง่ิ ไมดเี หลานัน้ ไดอยางไร
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พระพุทธเจาทรงแกสิ่งเหลานี้ไดแลวโดยสิ้นเชิง ไมมีเหลืออยูเลยในพระทัยขึ้น
ชือ่ วาภัยดังทีก่ ลาวมา จนเปนผูบ ริสทุ ธิว์ มิ ตุ ติพทุ โธทัง้ ดวง จึงเรียกวาเปน “ผูเลิศ” “ผู
ประเสริฐ”
พระธรรมของพระองคกเ็ หมือนกัน “ธมฺโม ปทีโป” เปนธรรม “กระจางแจง
ภายในจิต”
สังโฆเปนผูทรงไวซึ่งความสวางกระจางแจงแหงธรรมทั้งดวง ดวยความ
บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน นําศาสนธรรมทีป่ ราศจากภัยมาสอนโลก
ทําไมศาสนธรรมจะเปนเครื่องกดถวงโลกและเปนภัยตอโลก นอกจากผูส าํ คัญ
วาศาสนาเปนภัยนัน้ แลเปนตัวภัยแกตวั และสังคม เพราะความสําคัญเชนนีเ้ ปนความ
สําคัญผิด!
อะไรทีพ่ าใหผดิ ? ก็คอื หัวใจทีเ่ ปนบอเกิดแหงความคิดนัน้ แล เปนตนเหตุแหง
ความผิดหรือเปนผูผิด การแสดงออกมานัน้ จึงเปนความผิด หากไมเปนความผิดเรา
ลองนําความคิดเชนนี้ไปใชในโลกดูซิ โลกไหนจะไมรอนเปนฟนเปนไฟไมมี แมตัวเองก็
ยังรอน
หากนําศาสนาไปสอนโลกตามหลักทีพ่ ระพุทธเจาทรงสัง่ สอนและไดทรงบําเพ็ญ
มาแลวจนไดตรัสรู โลกจะเปนภัย โลกจะเดือดรอนไดอยางไร? โลกวุน วายมันถึงเกิด
ความทุกขความรอน พระพุทธเจาไมไดทรงสอนใหวุนวาย แตสอนใหมคี วามสงบรม
เย็น ใหเห็นอกเห็นใจกัน ใหรจู กั รักกัน สามัคคีกลมกลืนเปนน้าํ หนึง่ ใจเดียวกันเสมอ
ใหรูจักเหตุจักผล รูจักเขารูจักเรา เพราะโลกอยูด ว ยกัน ไมใชอยูค นหนึง่ คนเดียว อยู
ดวยกันเปนหมูเปนคณะ ตั้งเปนบานเปนครอบครัว เปนตําบลหมูบ า น เปนอําเภอเปน
จังหวัด เปนมณฑลหรือเปนภาค เปนเขตเปนประเทศ ทั้งประเทศนั้นประเทศนี้ ลวน
แตหมูชนที่รวมกันอยูทั้งนั้น ซึ่งควรจะเห็นคุณคาของกันและกัน และของการอยูร ว มกัน
ดวยธรรม มีเมตตากรุณาธรรม เปนมาตรฐานของการอยูรวมกันของคนหมูมาก
คนทีอ่ ยูด ว ยกันไมเห็นอกเห็นใจกัน มีแตความเบียดเบียนทําลายกัน มีแตความ
คับแคบเห็นแกตวั จัด ยอมเปนการทําลายคนอืน่ เพราะความเห็นแกตัว แมไมทาํ ลาย
อยางเปดเผยก็คอื การทําลายอยูน น่ั แล จึงทําใหเกิดความกระทบกระเทือนกันอยูเสมอ
ในสังคมมนุษย ขึน้ ชือ่ วา “คนคับแคบ เห็นแกตัวจัด” จะไมทาํ ใหคนอืน่ เดือดรอนฉิบ
หายนั้นไมมี! ไมวาที่ใดถามีคนประเภทนี้แฝงอยูดวย สังคมยอมเดือดรอนทุกสถานที่
ไป เพราะคนประเภทนี้เคยเปนภัยแกสังคมมามาก และนานจนประมาณไมได สังคมจึง
รังเกียจกันเรื่อยมาจนปจจุบันนี้
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ทีธ่ รรมทานสอนไมใหเบียดเบียนกัน
ก็เพราะหัวใจมนุษยมคี ณ
ุ คาดวยกัน
ตลอดสมบัติแตละสิ่งละอยางซึ่งอยูในครอบครอง ดวยเปนของมีคุณคาทางจิตใจอยู
มาก จึงไมควรทําจิตใจกันใหกําเริบ เพราะใจของใครๆ ก็ตองการอิสรภาพเชนเดียวกัน
ไมประสงคความถูกกดขีบ่ งั คับดวยอาการใดๆ ซึง่ ลวนเปนการทําลายจิตใจกันใหกาํ เริบ
อันเปนสาเหตุใหกอกรรมกอเวรไมมีที่สิ้นสุดยุติลงได เพียงสัตวเขายังกลัวตาย เขายัง
กลัวความเบียดเบียนการทําลาย
มนุษยอยูด ว ยกันไมกลัวการเบียดเบียน ไมกลัวการทําลาย ไมกลัวการเอารัดเอา
เปรียบกัน ไมกลัวการดูถกู เหยียดหยามกัน จะมีไดหรือ! สิ่งเหลานี้ใครก็ไมปรารถนา
กันทั้งโลก
การทีท่ าํ ใหเกิดความกระทบกระเทือนซึง่ กันและกัน จนโลกหาความสงบไมได
เปนฟนเปนไฟอยูตลอดเวลามาจนกระทั่งปจจุบันนี้ และจะเปนไปโดยลําดับไมมีที่สิ้น
สุด เพราะอะไรเปนเหตุ ถาไมใชเพราะความเห็นแกตัว อันเปนเรื่องของกิเลสตัว
สกปรกตัวหยาบๆ นี้จะเปนเพราะอะไร
ความผิดถูกดีชว่ั ตางๆ พระพุทธเจาทานทรงสอนไวหมด ทานมีพระเมตตา
กรุณาสุดสวนแกมวลสัตวทกุ ประเภทแมปรมาณู ก็ไมใหเบียดเบียนทําลายกัน เพราะมี
กรรม มีวิบากแหงกรรม อยางเต็มตัวดวยกัน อยูดวยกรรมไปดวยกรรม สุขทุกขดวย
กรรมเหมือนกัน ควรนับถือกันเปนความเสมอภาค ดังในธรรมวา
“สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ไมใหเบียดเบียนทําลาย
กัน” เปนตน
เมื่อตางคนตางเห็นความสําคัญของชีวิตจิตใจ และสมบัตขิ องกันและกันเชนนี้
ยอมไมเบียดเบียนกัน เพราะทํากันไมลง เมือ่ ตางคนตางมีความรูส กึ อยางนีแ้ ลว โลกก็
เย็น อยูด ว ยกันอยางผาสุก มีการยอมรับผิดรับถูก มีหลักธรรมเปนกฎเกณฑ ตางคน
ตางระมัดระวัง ไมหาเรือ่ งหลบหลีกปลีกกฎหมายและศีลธรรมกัน เปนหลักปกครองให
เกิดความรมเย็นผาสุก
เชนไมยอมรับความจริงดังที่เปนอยูเวลานี้
และที่เคยเปนเรื่อยมาจนกระทั่ง
ปจจุบนั ไมมีใครกลาเปนกลาตายตัดหัวธรรม ดวยการยอมรับความจริง แมไปฉกไป
ลักเขามาหยกๆ เวลาถูกจับตัวไดกแ็ กตวั วา “เขาหาวา” คนเราถารับความจริงแลวจะ
วา “เขาหาวา....” ไปทําไม! ขายตัวเปลาๆ ! แมคนติดคุกติดตะรางลองไปถามดูซิวา
“นี่เปนอะไรถึงตองมาติดคุกติดตะรางละ?” ตองไดรับคําตอบวา “เขาหาวาผมลัก
ควาย” เปนตน เมือ่ ถามกลับวา “เราไมไดลักควายของเขาจริงๆ หรือ?” “ลักจริงๆ”
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แนะ! ลักจริงๆ ทําไมบอก “เขาหาวา....” ทั้งนี้เพราะไมยอมรับความจริง เนื่องจาก
ความเห็นแกตวั กลัวเสียเกียรติ ขายขีห้ นา วาเปนคนเลวทรามหยามเหยียด อายเพือ่ น
มนุษยนั่นแล แตการพูดโกหกไมยอมรับความจริงซึ่งเปนความผิดสองซ้ํานั้น ไมพึง
เฉลียวใจและอายบาง ความเปนมนุษยผูดีจะไดมีทางกระเตื้องขึ้นมาบาง
เหลานี้เปนเรื่องของกิเลสความเห็นแกตัว เห็นแกได จึงทําใหหมดยางอายโดย
สิ้นเชิง สิ่งเหลานี้เปนของสกปรกเลวทรามในวงผูดีมีศีลธรรมในใจ สิง่ เหลานีเ้ ปนสิง่
กดถวง เปนสิ่งทําลายจิตใจและทําลายสมบัติของเพื่อนมนุษยดวยกัน สิ่งสกปรกรก
รุงรังเหลานี้ ผูม จี ติ ใจใฝตาํ่ ชอบมันอยางยิง่ ทั้งที่มันใหโทษมากไมมีประมาณ มีมากมี
นอยก็ทําความกระทบกระเทือน และทําความฉิบหายแกผอู น่ื ไมสงสัย
จึงขอตัง้ ปญหาถามตัวเองเพือ่ เปนขอคิดวา “เหลานีห้ รือทีว่ า โลกเจริญ?”
เจริญดวยสิ่งเหลานี้หรือ? อันนีห้ รือทีเ่ รียกวา “เชิดชูกนั และกัน และเชิดชูโลกให
เจริญ?”
คําตอบ “จะเชิดชูโลกอยางไร เวลานี้โลกกําลังรอนเปนฟนเปนไฟ ยังไมทราบ
วามันกดถวงอยูห รือ? นัน่ ! สวนศาสนามีบทใดบาทใดทีส่ อนใหโลกเบียดเบียนกัน ให
เกิดความเดือดรอนวุน วายแกกนั เพียงสังเกตตามความรูสึกธรรมดาก็ไมปรากฏเลย”
ทีนท้ี าํ “โอปนยิโก” นอมขางนอกเขามาขางในเพือ่ ใหเกิดประโยชน ไมเสียหาย
ไปเปลา” การแสดงธรรมมีทั้งขางนอกขางใน ขอสําคัญก็ใหนอ มเขามาเปนสาระสําหรับ
เรา
การแสดงนัน้ ก็เพือ่ แยกขางนอกใหดเู สียกอน แลวยอนเขามาขางใน เวลานีข้ า ง
ในของเราเปนอยางไรบาง? “สวัสดีมีชัยอยูหรือเปนประการใดบาง?” “เวลานีก้ เิ ลส
ประเภทตางๆ ทีเ่ ปนเจาอํานาจกดถวงจิตใจเรามีบา งไหม? โลกแหงขันธ และระหวาง
ขันธกบั จิต สวัสดีมชี ยั อยูห รือ? ไมกดถวงใจของผูเปนเจาของขันธหรือ?
จงดูใหดีดวยสติ พิจารณาดวยปญญาอยางรอบคอบ ขณะใดที่สติปญญา
ประลาตไปจากใจ ขณะนั้นแลเราไดรับความทุกขความเดือดรอน เพราะถูกกดถวงย่ํายี
โดยอาการตางๆ ของกิเลสทัง้ หลาย ขณะใดมีสติปญญารักษาใจไมเผลอตัว แมสติ
ปญญาจะยังไมเพียงพอกับความตานทาน หรือปราบปรามสิ่งเหลานั้นใหหมดไป เราก็
ยังพอยับยั้งได ไมทุกขถึงขนาด หรือไมทุกขเสียจนเต็มเปา ยังพอลดหยอนผอนเบากัน
บาง ยิ่งมีสติปญญาพอตัวแลว ไมมีกิเลสตัวใดที่จะมาเปนขาศึกตอใจไดเลย! พอขยับ
ตัวออกมาก็ถกู ปราบเรียบในขณะนัน้
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นี้แลผูมีธรรมครองใจเปนอยางนี้ ใจเปนอิสระเพราะธรรมครองใจ ใจมีความ
สงบสุขไดเพราะการรักษาใจดวยธรรม
ตลอดถึงความหลุดพนจากความกดถวงทั้ง
หลายโดยประการทั้งปวง ก็เพราะการปฏิบัติธรรม เพราะรูธรรม เพราะเห็นธรรม
ประจักษใจไมสงสัย ลูบๆ คลําๆ ดังที่เคยเปนมาในขั้นเริ่มแรก
ธรรมอยูใ นสถานทีใ่ ด ตองเย็นในสถานทีน่ น้ั ธรรมอยูที่ใจ ใจยอมชุมเย็นผาสุก
ทุกอิรยิ าบถไมมสี ง่ิ รบกวน เมือ่ จิตกาวเขาถึงขัน้ ธรรมเปนใจ ใจเปนธรรม ยิง่ เย็น ไม
มีกาลสถานทีเ่ ขามาเกีย่ วของเลย เย็นเต็มที่เต็มฐาน ก็คือใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ นัน่
แล
เราคิดดูซิ ธรรมบทใดแงใดทีท่ าํ ความกดถวง ทําโลกใหมคี วามทุกขความเดือด
รอน ไมปรากฏแมแตนิดหนึ่ง! การทําใหเราและโลกเดือดรอนวุน วายระส่าํ ระสายจน
แทบไมมีที่ปลงวาง ก็เพราะมันมีแตเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปนเจาการ!
ผูปฏิบัติทั้งหลายที่มีสติปญญาประคองตัว
กิเลสแสดงออกมามากนอยยอม
ทราบทันที และเริม่ แกไขถอดถอนไมนอนใจ จนไมมีอะไรแสดงแลวก็อยูเปนสุข ดัง
ปราชญวา “ฆากิเลสไดแลวอยูเ ปนสุข” ถาพลิกกลับก็วา “ฆากิเลสไมไดยอมเปนทุกข
ทั้งอยูทั้งไป ทั้งเปนทั้งตาย!” ฉะนั้นพวกเราตองสรางสติปญญาใหดี เพื่อตอสูกิเลสที่มี
อยูภ ายในตัว จงระวังอยาใหมนั กลอมเสียหลับทัง้ คืนทัง้ วัน ทัง้ ยืนเดินนัง่ นอน ใหมเี วลา
ตืน่ บาง ใหมเี วลาตอสูก บั เขาบาง ถามีการตอสูก นั คําวา “แพ ชนะ” ก็จะปรากฏขึ้นมา
ไมหมอบราบเสียทีเดียว เพราะไมมีการตอสู มีแตหมอบราบ และเชื่อมันไปหมด กิเลส
วายังไงเชื่อไปหมด หากมีการตอสูบ า ง ก็มแี พมชี นะสับปนกันไป ตอไปก็ชนะเรือ่ ยๆ
ชนะไปเรื่อยๆ และชนะไปเลย ใจเปนอิสระเต็มภูม!ิ
นีอ่ าํ นาจแหงศาสนธรรมทีผ่ นู าํ มาปฏิบตั เิ ปนอยางนี!้ เปนที่เชื่อใจ เปนทีแ่ นใจ
ได ไมมีอะไรที่จะแนใจไดยิ่งกวาศาสนธรรม ถาเราปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถเราก็
เชื่อใจเราได เมื่อบรรลุถึงขั้น “จิตบริสทุ ธิ์” แลวก็แนนอนตลอดเวลาไมสงสัย ไมอยาก
ไมหิวโหยกับอะไรทั้งนั้น ไมอยากรูไ มอยากเห็น ไมอยากศึกษากับใครๆ วานาจะเปน
อยางนัน้ นาจะเปนอยางนี้ อยากรูน น้ั อยากรูน ้ี เพือ่ นัน้ เพือ่ นีอ้ กี ตอไป!
รูท กุ สิง่ ทุกอยางอยูภ ายในใจ เมื่อเต็มภูมิความรูความเห็นแลว ก็ไมอยากไมหวิ
โหย ไมมอี ะไรรบกวนใจก็แสนสบาย ขอใหพากันนําธรรมนี้ไปปฏิบัติรักษาตน อยูส ถาน
ที่ใดไปสถานที่ใดจงทราบเสมอวา ความผิดถูกชัว่ ดีนน้ั อยูก บั เรา การละวางในสิง่ ทีค่ วร
ละวาง และการสงเสริมสิ่งที่ควรสงเสริม ก็อยูที่ตัวของเรา ไปไหนใหมวี ดั อยาให
ปราศจากวัด อยางทานอาจารยฝน ทานเคยวา “วัดทีน่ น่ั วัดทีน่ ่ี วัดอยูภ ายในใจ”
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๙๓

๙๔

ทานพูดถูก ใหมีวัดอยูภายในจิตใจเสมอ คือ “วัตรปฏิบตั ”ิ มีสติ ปญญา
ศรัทธา ความเพียร ใครควรดูเหตุดูผลอยูเสมอ เวลานั่งรถไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆ ใครจะ
วาบาวาบอก็ตาม ขอสําคัญผูร บั ผิดชอบเรานีค้ อื เราเอง อยาเปนบาไปกับเขาก็แลวกัน
ถาเราไมเปนบาเสียอยางเดียว คนเปนรอยๆ คนจะมาติเตียนหรือกลาวตูว า เราเปนบา
เปนบอ คนรอยๆ คนนัน้ นะมันเปนบากันทัง้ นัน้ แหละ! เราไมเปนบาเสียคนเดียวเราก็
สบาย
นีแ่ หละเปนคติหรืออุดมการณอนั สําคัญ ฟงแลวจงพากันนําไปประพฤติปฏิบัติ
เวลาถูกใครวาอะไรก็ใหคํานึงถึงพระพุทธเจา อยาไปโกรธไปเกรีย้ วใหเขา ความโกรธให
เขาก็คือไฟเผาตัว ความไมพอใจใหเขาก็คือไฟเผาตัวไมใชเผาที่ไหน มันเผาทีน่ ก่ี อ นมัน
ถึงไปเผาทีอ่ น่ื ใหระมัดระวังไฟกองนี้อยาใหเกิด!
เราจะไป “สุคโต” นั่งรถนั่งราไปก็สุคโตเรื่อยไป นัง่ ในบานก็สคุ โต อยูก ส็ บาย
อยูท ไ่ี หนก็สบาย เวลาตายก็เปนสุข ไมวนุ หนาวุน หลังดิน้ พลานอยูร าวกับลิงถูกลูกศร
ซึ่งดูไมไดเลยในวงปฏิบัติ
ฉะนั้นจงระวังไวแตบัดนี้ ปฏิบัติใหเต็มภูมิแตบัดนี!้ คําวา “อาชาไนย” หรือ
“ราชสีห” จะเปนใจของเราผูปฏิบัติเสียเอง!
เอาละ การแสดงธรรมก็พอสมควร!
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

กําจัดกิเลสพนทุกข
ทีท่ า นพูดวา “โลก” ก็คอื หมูส ตั ว “สตฺต” แปลวาผูข อ ง ผูยังติดยังของ อะไร
ทําใหขอ ง? เพียงเทานั้นก็ทราบแลว ทานพรรณนาไวหลายสิง่ หลายอยางหลายภพ
หลายภูมิ ลวนแตภูมิสถานที่ที่ใหจิตติดจิตของและจะตองไปทั้งนั้น ทานจึงวาจิตนีเ้ ปน
นักทองเที่ยว เพราะเที่ยวไปไมหยุดไมถอย กลัวหรือกลาก็ตอ งไป เพราะกําลังตกอยูใ น
ความเปนนักตอสู ขึน้ ชือ่ วา “นัก” แลวมันตองตอสูอ ยางไมลดละทอถอย ถาไมเปน
อยางนัน้ ก็ไมเรียกวา “นัก” คือสูไ มถอย
ภพภูมิตางๆ ไปเกิดไดทั้งนั้น แมแตนรกอเวจีซง่ึ เปนสถานทีม่ ที กุ ขเดือดรอน
มากผิดทุกขทง้ั หลาย จิตยังตองไปเกิด! อะไรทําใหจิตเปนนักตอสู?
เชือ้ แหงภพชาติคอื กิเลสทัง้ มวลนัน่ เอง ที่ทําใหสัตวทํากรรม กรรมเกิดวิบาก
เปนผลดีผลชั่ว วนไปเวียนมาในภพตางๆ ภพนอยภพใหญไมมีประมาณ วาจะหลุดพน
จากความเกิดในภพนัน้ ๆ ไดเมื่อใด เกิดเปนภพอะไรตัวประธานก็อยูท ่ี “ใจ” เปนผูจะ
ไปเกิด เพราะอํานาจกิเลส กรรม วิบาก พาใหเปนไป
ในโลกเรานี้มีสัตวเกิดมากนอยเพียงไรใครจะไปนับได! เพียงในบริเวณวัดนี้
สัตวตางๆ ทีส่ ดุ วิสยั “ตาเนือ้ ” จะมองเห็นไดมีจํานวนมากเทาใด สัตวที่เกิดที่อยูในที่
มองเห็นไดดวยตาเนื้อนี้ก็มี ที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเนื้อ เพราะละเอียดก็มี แม
แตสัตวเล็กๆ ซึ่งเปนดานวัตถุ แตไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเนื้อก็มี สัตวที่เกิดเปน
“ภพ” เปนทั้งลี้ลับทั้งเปดเผยในโลกทั้งสามจึงมีมากมาย ถาเปนสิ่งที่มองเห็นดวยตา
เนือ้ ไดแลว จะหาที่เหยียบย่ําลงไปไมไดเลย เต็มไปดวยจิตวิญญาณของสัตว เต็มไป
ดวยภพดวยชาติของสัตวประเภทตางๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียด เต็มไปทั้งสามภพสามภูมิ
แมแตชองลมหายใจเรายังไมวาง
ในตัวของเรานี้ก็มีสัตวชนิดตางๆ อยูม ากจนนาตกใจ ถามองเห็นดวยตาเนือ้
เชน เชื้อโรค เปนตน ไมเพียงแตวิญญาณ คือจิตเราดวงเดียวทีอ่ าศัยอยูใ นรางนีเ้ ทานัน้
ยังมีอกี กีพ่ นั กีห่ มืน่ วิญญาณอาศัยอยูใ นรางนีด้ ว ย ฉะนัน้ ในรางกายเราแตละคน จึงเต็ม
ไปดวยวิญญาณปรมาณูของสัตวหลายชนิดจนไมอาจคณนา มีอยูทุกแหงได เพราะมี
มากตอมาก และละเอียดมากจนไมสามารถเห็นไดดวยตา ฟงไดดวยหู
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ในอากาศกลางหาว ในน้าํ บนบก ทั่วทิศตางๆ มีสัตวเต็มไปหมด แลวยังมัว
สงสัยอยูห รือวา “ตายแลวสูญไมไดเกิดอีก” ก็อะไรๆ มันเกิดอยูเ วลานีเ้ กลือ่ นแผนดิน
ภพหยาบก็มีมนุษย ซึง่ กําลังหาโลกจะอยูไ มได ยังจะมาสงสัยอะไรอีก
ความเกิดก็แสดงใหเห็นอยูท กุ แหงหน ทั้งหยาบทั้งละเอียด ทัง้ ในน้าํ บนบกมีไป
หมด ตลอดบนอากาศ ยังจะสงสัยอยูหรือวาตายแลวไมเกิด แลวอะไรมันมาเกิด ดูเอาซี
เครื่องยืนยัน “ไมสูญ” มีอยูก บั ทุกคน ถาสัตวตายแลวสูญดังที่เขาใจกัน สัตวเอาอะไร
มาเกิดเลา? ลงตายแลวสูญไปจริงๆ จะเอาอะไรมาเกิดได สิ่งที่ไมสูญนั้นเองพาใหมา
เกิดอยูเ วลานี้ ไปลบลางสิ่งที่มีอยูใหสูญไปไดอยางไร ความจริงมันมีอยูอยางนั้น ทีล่ บ
ไมสูญก็คือความจริงนั่นแล
จะมีใครเปนผูฉลาดแหลมคม
รูไดละเอียดลออทุกสิ่งทุกอยางตามสิ่งที่มีอยู
เหมือนพระพุทธเจาเลา?
พวกเราตาบอดมองไมเห็นตัวเอง ไดแตลบู คลําไปลูบคลํามา คลําไมเจอก็วาไม
มี แตไปโดนอยูไมหยุดหยอนในสิ่งที่เขาใจวาไมมีนั้น ตางคนตางโดน “ความเกิด”
อยางไรละ โดนกันทุกคนไมมีเวน เหมือนเราไมเห็น เดินไปเหยียบขวากเหยียบหนาม
นัน่ นะ เราเขาใจวาหนามไมมีขณะที่เหยียบ แตก็เหยียบหนามที่ตนเขาใจวาไมมีนั่น
แหละ มันปกคนผูไมเห็นแตไปเหยียบเขา เพียงเทานี้ก็พอทราบไดวา ควรเชื่อแลวหรือ
ความรูความเห็นอันมืดบอดของตัวเองนะ เพียงหนามอันเปนของหยาบๆ ยังไมเห็น
และไปเหยียบจนได ถารูว า ทีน่ น่ั มีหนามจะกลาไปเหยียบไดอยางไร เชน หัวตอไปโดน
มันทําไม ไมไปโดนมันทําไม ถาแนใจวามีใครจะกลาไปโดน ใครจะกลาไปเหยียบหนาม
ซึ่งไมใชเรื่องเล็กนอย มันเปนเรื่องเจ็บปวดขนาดไหน แลวทําไมถึงโดนกันเรือ่ ยๆ เลา?
ก็เพราะความเขาใจวาหนามไมมีนั่นเอง
ฉะนัน้ สิง่ ตางๆ จึงไมอยูใ นความสําคัญวามีหรือไมมี มันอยูที่ความจริงอยาง
ตายตัว ไมมใี ครอาจแกไขใหเปนอืน่ ไปได
นีก่ เ็ หมือนกันเรือ่ งภพเรือ่ งชาติของคนและสัตว มีเกิดใหเห็นมีตายใหเห็นอยู
เกลือ่ นแผนดิน เฉพาะในโลกเรานีก้ เ็ ห็นเกลือ่ นแผนดินอยูแ ลว เมื่อเปนเชนนี้จะปฏิเสธ
จะไปลบลางไดอยางไรวามันไมเกิด วามันตายแลวสูญสิน้ ไป
เราไมเชื่อพระพุทธเจา แตเราเชื่อเราเปนอยางไรบาง? ผลของมันทีแ่ สดงตอบ!
ความรูความเห็นของเรามีสูงต่ําหรือแหลมคมขนาดไหนถึงจะเชื่อตนเอง จนสามารถลบ
ลางความจริงทั้งหลายที่มีอยูใหสูญไปตามความรูความเห็นของตน ทั้งๆ ที่ตนไม
สามารถรูความจริงนั้นๆ ทําไมจึงสามารถอาจเอือ้ มไปลบลางสิง่ ทีเ่ คยมีอยูใ หสญ
ู ไปเมือ่
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เราไมรู ลบเพือ่ เหตุผลอันใด? ความรูน ม่ี นั โงสองชัน้ สามชัน้ แลวยังจะวาตนฉลาดอยู
หรือ?
ถามุงตองการความจริงดวยใจเปนนักกีฬา ก็ควรยอมรับตามความจริงที่ปรากฏ
อยู ลองคิดดู มีนกั ปราชญทไ่ี หนบางสอนอยางถูกตองแมนยําตามหลักความจริงเหมือน
พระพุทธเจา จะแหกนั ไปหาทีไ่ หน ลองไปหาดูซี หมดแผนดินทั้งโลกนี้จะไมมีใคร
เหมือนเลย ใครจะมาสอนใหตรงตามหลักความมีความเปนและความจริงดังพระพุทธ
เจา แนใจวาไมม!ี
ประการสําคัญก็คอื การคิดวา “ตายแลวสูญ” นัน้ เปนภัยอันตรายแกผคู ดิ และผู
เกี่ยวของไมมีประมาณ เพราะคนเราเมือ่ คิดวาตายแลวสูญยอมเปนคนสิน้ หวัง อยากทํา
อะไรก็ทาํ ตามใจชอบในเวลามีชวี ติ อยู สวนมากก็มักทําแตสิ่งที่เปนโทษเปนภัยแกตัว
เองและผูอื่น เพราะชาติหนาไมมี ทําอะไรลงไปผลจะสนองตอบไมมี ฉะนัน้ ความคิด
ประเภทนี้จึงทําคนสิ้นใหหวัง หลังจากนัน้ ก็ทาํ อะไรแบบไมคาํ นึงดีชว่ั บุญบาป นรก
สวรรค พอตายแลวก็ไปเกิดในกําเนิดสัตวผสู น้ิ ทา เชน สัตวนรก เปนตน อยางชวย
อะไรไมได ทั้งนี้พวกเรายังไมเห็นเปนของสําคัญอีกหรือ? ถายังไมเห็นศาสนธรรมซึ่ง
เปนของแทของจริงวาเปนของสําคัญ ตัวเราเองก็หาสาระอะไรไมไดนั่นเอง ในขณะ
เดียวกันการปฏิเสธความจริงก็เทากับมาลบลางสารคุณของเราเอง
กลายเปนคนไม
สําคัญ คนไมมีสารคุณ คนหมดความหมาย คนทําลายตัวเอง ชนิดบอกบุญไมรบั
เพราะความคิดทีล่ บลางความจริงทีม่ อี ยูน น้ั เปนความคิดทําลายตนเอง สิ่งที่มีความ
หมายแตไปลบลางสิ่งที่จริง แตไปขัดความจริง สุดทายก็สะทอนกลับสิ่งที่จริงมาหาตัว
เอง เปนผูรับเคราะหกรรมเสียเองโดยไมมีใครอาจชวยได กลายเปนคนขาดทุนทั้งขึ้น
ทั้งลองซี!
พวกเรานับวาดีมาก วาสนาเรามีความดีคมุ ครองถึงไดมาพบพระพุทธศาสนาอัน
เปนศาสนาทีถ่ กู ตองตายตัว บอกขวากหนามใหสตั วโลกรูแ ละหลบหลีกกัน และบอก
สวรรค นิพพาน ใหสตั วโลกไดไป ไดนอมใจเขามาประพฤติปฏิบัติ ถวายกาย วาจา ใจ
ตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอยางกับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดํารงตนอยูด ว ยศีลดวย
ธรรม ประพฤติคุณงามความดีตลอดมา เพื่อเปนการเพิ่มพูนบุญวาสนาบารมีของตนๆ
ใหสูงสงยิ่งขึ้นไป
ผูไ มมโี อกาสทําไดอยางนีม้ จี าํ นวนมากมาย อยากจะพูดวา ราว ๙๙ % ประเภท
เปนอยูด ว ยความเชือ่ บุญเชือ่ บาป ยังเหลือเปอรเซ็นตเดียวหรือไมถงึ เปอรเซ็นตกอ็ าจ
เปนได เมือ่ เทียบกับโลกทัง้ โลก
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ความเกิดความตายมันเห็นอยูช ดั ๆ ภายในจิต เพราะฉะนัน้ ขอใหเรียนความ
จริงซึ่งมีอยูที่จิต มันเกิดอยูที่นั่น มันตายอยูท น่ี น่ั เชือ้ ใหเกิดใหตายมีอยูท จ่ี ติ เมื่อเรียน
และประพฤติปฏิบัติทางดานจิตตภาวนา ทดสอบเขาไปหาความจริงทีม่ อี ยูภ ายในจิต
ทั้งเรื่องเกิดเรื่องตาย เรื่องความเกี่ยวของพัวพันตางๆ เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องบุญเรื่องบาป
เรียนเขาไปตรงนั้น จะเจอเขากับความจริงในแงตางๆ ที่นั่นโดยไมมีทางสงสัย
เมื่อเจอดวยใจตนเองอยางประจักษแลว
ก็เหมือนเราไปเห็นดวยตาเนื้อเรา
จริงๆ เราจะลบลางไดอยางไร ปฏิเสธไดอยางไรวาสิ่งนั้นไมมี แตกอนเขาใจวาไมมี แต
ไปเห็นดวยตาแลวจะปฏิเสธไดอยางไร เพราะตนเปนผูเห็นเอง ถาลบก็ตอ งลบดวยการ
ควักลูกตาตนออกเพราะลูกตาโกหก
ที่ลบลางไมลงลบลางไมไดเพราะตนเห็นดวยตาวา สิง่ นัน้ มันมีอยูจ ริง ถาเปน
ดานวัตถุที่จับตองดูไดก็จับตองดูได เมื่อเปนเชนนั้นตนจะลบลางไดเหรอ? วาสิง่ นัน้ ไม
มี คือสิง่ ทีต่ นถือและดูอยูน น้ั ลบลางไมได ดังนั้นความจริงที่มีอยู ทานผูใดรูเห็น ทานผู
นั้นตองยอมรับความจริงนั้น นอกจากผูไ มสนใจอยากรูอ ยากเห็นยิง่ กวาการเชือ่ ตัวเอง
เทานั้น ก็สุดวิสัยที่ธรรมจะชวยได
เรื่องของความจริงเปนอยางนี้ และพวกทีร่ คู วามจริงก็รอู ยางนี้ ทานจึงไมลบลาง
และสอนตามความมีความจริง พวกเราเปนคนมืดบอด จึงควรเชื่อและดําเนินตามทาน
จะเปนทางที่ถูกตองดีงาม เปนความสวัสดีมงคลแกตวั เอง ผูมุงหวังความหลุดพนทั้ง
ปวงนับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด เปนความจริงไปตามขั้นของธรรมและขั้นของผูเรียน
“จิตตภาวนา” นัน่ แหละ เปนผูจะทราบไดชัดเจน
ในวงขันธมีความกระเพื่อม กระเทือนดวยภพชาติ โดยอาศัยอารมณเปนผูช กั
ใยอยูต ลอดเวลา ดวยความเกิดความดับ ๆ อันมีเชือ้ อยูภ ายในใหเปนผูผ ลักดันให
อาการของจิตออกแสดงตัว จิตยังไปไมไดเพราะยังมีอัตภาพเปนความรับผิดชอบอยู
จิตจึงกระเพื่อมอยู อารมณเปนความเกิดดับ ๆ อยูเ พียงเทานัน้ ถาใจสามารถออกจาก
รางได ใจจะเขาปฏิสนธิสกั กีอ่ ตั ภาพก็ไดในวันหนึง่ ๆ จะไดเปนลานอัตภาพในคนๆ
หนึง่ เพราะมีความติดความของความรักความชอบใจเปนสายใย รักก็ตดิ ชังก็ติด โกรธ
ก็ตดิ เกลียดก็ติด ติดไดทั้งนั้นไมมีอั้น อะไรๆ มันติดทั้งนั้น ถาใจติดอะไรทําใหเปนภพ
เปนชาติขึ้นมาอยางเปดเผยในขณะที่ติดแลว วันหนึง่ ๆ จะมีกี่ลานอัตภาพในตัวเราเอง
แตนี่มันไดอัตภาพอยางเปดเผยเพียงอันเดียวเทานั้น ใจจึงเปนเพียงไปติดไปยึดอยูกับ
อารมณนน้ั ๆ เทานั้น ไมอาจถอนตัวออกจากอัตภาพนีไ้ ปเขาสูอ ยูก บั อารมณทใ่ี จติดได
คนเราจึงมีไดเพียงอัตภาพเดียว ความเปนจริงอยางนี้ การเรียนก็เรียนอยางนี้ เรียนให
ทราบวิถีของจิตซึ่งพรอมที่จะติดอยูเสมอ
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คิดเรื่องอะไรคอยแตจะติด ตําหนิติชมสิ่งใดก็ไปติดกับสิ่งนั้น ตําหนิก็ติด ชมก็
ติด ถาจิตอยูในขั้นที่ควรจะติดเปนติดทั้งนั้น ไมถอยในเรื่องติด เพราะฉะนั้นเรื่องเกิด
เรื่องตายของจิตจึงไมมีถอย เรื่องสุขเรื่องทุกขของจิตจึงมีประจําตน เพราะความคิด
ปรุงพาใหเปนไป จิตเปนผูไมถอยในการทํากรรมดีชั่ว ผลสุขทุกขจึงเปนเงาตามตัวแลว
ปฏิเสธไดอยางไร เรื่องความเปนของจิตก็เปนอยูอยางนี้ เห็นชัดๆ ภายในตัวเอง การ
เรียนจึงเรียนลงที่นี่ เมื่อเรียนลงไปที่นี่ซึ่งเปนเปาหมายแหงความจริงทั้งหลาย ก็รูชัด
เจนโดยลําดับๆ
อันใดทีค่ วรปลอย เมื่อมีความสามารถรูไดดวยสติปญญาแลวมันปลอยของมัน
เอง เมือ่ ปลอยแลวสิง่ นัน้ ไมมมี าของใจอีกคอยๆ หมดไป ๆ ใจหดตัวเขามาเลื่อนเขามา
จากทีเ่ คยอยูว งกวาง ปลอยแลวปลอยเขามา ๆ วงก็แคบเขาจนกระทั่งเหลือนิดเดียวคือ
ที่ใจนี้ ก็รวู า “นี่เชื้อแหงภพยังมีอยูภายในใจ” นี่เชื้อแหงภพนี้เปนสิ่งหลอกตาไดเปน
อยางดี ถาไมใชสติปญ
 ญาพิจารณาอยางละเอียดสุขมุ จะติดเชื้อแหงภพอยางไม
สงสัย ไดเคยบอกแลววา จิตมันรูตัวเองอยางชัดๆ จากการปฏิบตั ิ จะลบลางไดอยางไร
วา “จิตนีเ้ มือ่ ตายไปแลวจะไมพาเกิดอีก” เพราะตัวเกิดก็อยูกับจิต จิตก็รูวาการจะ
เกิดอีกนั้นเพราะเชื้อนี้เปนเหตุ รูๆ เห็นๆ กันอยางเปดเผยจากการปฏิบัติทางจิตต
ภาวนา ซึ่งเปนทางดําเนินที่ทรงดําเนินแลว ทรงรูประจักษพระทัยมาแลว เชือ้ แหงภพ
ชาติมอี ยูใ นจิตมากนอย จิตจะตองเกิดในภพอีก
เมือ่ ปฏิบตั จิ ติ ตภาวนาเขาสูข น้ั ละเอียด
กิเลสยังมีมากนอยยอมรูไ ดชดั ดวย
ปญญา เพราะสติปญญาอันละเอียดนี้คมมาก ไมมีอะไรจะหนีรอดไปได เพราะปญญา
ความรูเ ห็นสิง่ ตางๆ ที่มาเกี่ยวของกับจิตไดอยางรวดเร็ว จิตจะมีสาเหตุใหไปเกิดทีน่ น่ั
ไปเกิดที่โนน สติปญ
 ญาตามแกไขทันกับเหตุการณไมเนิ่นชา และสามารถตัดขาดได
ในโอกาสทีเ่ หมาะสม
 ญาถึง
ประการหนึง่ จิตขั้นละเอียดนี้พรอมที่จะหลุดพนอยูแลว เมือ่ สติปญ
พรอมกับสิง่ ทีค่ วรตัดในโอกาสทีค่ วร จนสามารถตัดขาดเสียได ไมมเี งือ่ นสืบตอภายใน
จิต จนเปนจิตทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว นๆ ขึ้นมา
เมือ่ จิตบริสทุ ธิแ์ ลวจะสูญไปไหน? ถามีการสูญไปอยูจ ะเอาอะไรมาบริสทุ ธิ?์
และเอาอะไรมาศักดิส์ ทิ ธิว์ เิ ศษ? แมพิจารณาเทาไรๆ ก็ไมมเี งือ่ นสืบตอ เพราะ
กิเลสหมดไปแลว จิตถึงความบริสุทธิ์แทแลว จึงเปนอันหมดปญหากับจิตดวงนี้
ความที่จิตนี้จะเกิดจะตายตอไปอีกไมมี! ความสูญก็ไมปรากฏวามี เพราะฉะนั้นพระ
พุทธเจาผูบริสุทธิ์ จึงไมทรงแสดงความสูญไวกับจิตพระอรหันต และจิตของสัตว
โลก จึงขอย้าํ อีกวาจิตทีจ่ ะหมดปญหาแลวมันสูญไหม? จิตยิ่งเดน แลวจะเอาอะไรมา
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สูญเลา? เมือ่ ความจริงเปนอยางนีจ้ ะเอาอะไรมาสูญ? ขุดคนเรื่องสูญเทาไร จิตยิ่งเดน
ยิ่งชัดไมมีอะไรสงสัย เดนจนพูดไมถูก บอกไมถกู ตามโลกนิยมสมมุตซิ ง่ึ หาทีส่ น้ิ สุดยุติ
ไมได ถาใครยังอวดเกงตอความคิดวา “ตายแลวสูญ” เวลาไปโดยผลที่ไมคาดฝนใน
ภพหนา ก็จงเรียก “ความตายแลวสูญ” มาชวยถาจะสมหวัง
จิตที่เดนนอกวงสมมุตินี้ แมเดนเพียงไรก็พูดใหถูกตองความจริงไมได!
เมือ่ ปญหาเกีย่ วกับการตายเกิดตายสูญสิน้ ไปจากใจแลว ก็เปนผู “สิ้นเรื่อง”
โดยประการทัง้ ปวง ถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิ จิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินี้สูญไหม? เมื่อรูชัด
เห็นชัดอยางนี้แลวธรรมชาตินี้จะสูญไปไหน? ลงความจริงทีร่ อู ยูน จ่ี ะลบไดไหม? จะให
สูญไดไหม? ใครจะไปลบเลา? นอกจากคนตาฝาฟางมองไมเห็นหนทาง เหยียบแต
ขวากแตหนามแลวก็บอกวาหนทางไมดี สิง่ ทีม่ กี ค็ อื ขวากหนามเต็มฝาเทาเทานัน้ เมื่อ
เปนเชนนัน้ เราจะเชือ่ คนตาดีหรือคนตาบอด จงตัดสินใจดวน! อยาใหเสียดายเดีย๋ ว
ตายเปลา จะวาไมบอกไมเตือน ทีอ่ ธิบายมาทัง้ นีเ้ ปนคําบอกคําเตือนอยูแ ลว
ความบริสุทธิ์ที่ไมตองฝนอะไรๆ ก็คอื อันนีแ้ ล แลวอันนี้จะสูญไปไดอยางไร แต
จะมาตั้งอยูเหมือนหมอไหโองน้ําไมได เพราะคนไมใชหมอ และนีเ่ ปนจิต จิตธรรมดา
กับจิตบริสทุ ธิน์ น้ั ผิดกันมากมาย จะมาตัง้ กฎเกณฑใหเปนอยางนี้ ใหอยูแ บบนีๆ
้ ไม
ได ไมวาแบบใดๆ เพราะไมใช “ฐานะ” ของจิตประเภทนีท้ จ่ี ะมาตัง้ แบบนีห้ รือแบบ
ใดๆ ดังทานวา “นิพพฺ านํ ปรมํ สุญ
ฺ ”ํ นิพพานสูญแบบนีเ้ อง คือสูญแบบนิพพาน
มิใชสญ
ู แบบโลกๆ ทีเ่ ขาใจกัน
“สูญแบบนิพพาน” คือไมมอี ะไรบรรดาสมมุตเิ หลืออยูภ ายในจิต ผูที่รูวาสิ่ง
ทัง้ หลายสูญสิน้ แลวจากใจนัน่ เลย นั่นแหละคือตัวจริง นัน่ แหละคือผูบ ริสทุ ธิ์ ผูนี้จะ
สูญไปไมได ยิง่ เดนยิง่ ชัดยิง่ เขาใจแจมแจงทุกสิง่ ทุกอยาง ผูนี้ไมสูญ ผูนี้แลเปนผูทรง
คุณสมบัตอิ นั ยอดเยีย่ ม ในบททีส่ องวา “นิพพฺ านํ ปรมํ สุข”ํ ผูน แ้ี ลเปนสุขอยางยิง่
นอกสมมุติทั้งปวง
ถาจิตบริสุทธิ์ไดสูญไปจริงๆ ธรรมบทนี้จะขึ้นมารับไมได เพราะก็สูญไปหมด
แลว ไมมีอะไรจะมาเปนสุขอยางยิ่งไดเลย การปฏิบัติใหเขาใจความจริงความแทของ
ธรรม ตองปฏิบตั ใิ หถกู ธรรม อยาฝนธรรม จะไมรูความจริงแมมีอยูในตน
คําวา “โลก” คือ “หมูสัตว” ก็หมูส ตั วตรงนีเ้ อง คือตรงที่มีเชื้อไดแกอวิชชา
ตัณหาอุปาทานพาใหเกิดอยูไ มหยุด กอนจะไปเกิดใหมตอ งเกิดอยูภ ายในจิตนีเ้ อง
ทานเรียกวา “หมูส ตั วพากันเกิดอยูท ว่ั โลกดินแดน” “ตายทัว่ โลกดินแดน” ก็คอื ธรรม
ชาติทว่ี า นัน่ เอง ไมมีอันใดเปนผูพาใหเกิดพาใหตาย
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๑๐๐

๑๐๑

สวน ความทุกขความลําบากทีม่ าจากธรรมชาติทก่ี อ ภพ ไดแก “ชาติป ทุกขฺ า
ชราป ทุกขฺ า มรณมฺป ทุกขฺ ํ” ธรรมชาติอนั นีเ้ อง เมื่อละหมดโดยตลอดทั่วถึงไมมีเชื้อ
“วัฏฏะ” ทีจ่ ะพาใหเกิดอีกแลว ธรรมชาตินก้ี เ็ ปน “วิวฏั ฏะ”
คําวา “โลกคือหมูส ตั ว” ก็พูดไมไดอีกแลว หมดปญหาทีจ่ ะพูดวาโลกคือหมู
สัตวของผูบ ริสทุ ธิน์ น้ั ฉะนั้นพวกเราจงพยายามปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระพุทธ
เจาทรงสั่งสอนไวแลวนี้ ในธรรมทานวา “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” พระธรรมอัน
พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ชอบทุกสิง่ ทุกอยาง ไมวาเบื้องตน คือ “อาทิกลฺยาณํ”
ไพเราะเพราะพริ้ง เต็มไปดวยเหตุดวยผลในเบื้องตนแหงธรรม “มชฺเฌกลฺยาณํ”
ไพเราะเพราะพริ้ง เต็มไปดวยเหตุดวยผล เต็มไปดวยความถูกตองดีงามในทามกลาง
แหงธรรม “ปริโยสานกลฺยาณํ” ไพเราะในที่สุด ทําใหผูฟงซาบซึ้ง เต็มไปดวยเหตุดวย
ผล ดวยความถูกตองดีงามสุดสวนแหงธรรม ทุกชั้นทุกวรรคทุกตอน
สิ่งที่นาติเตียนและควรแกไขอยางยิ่งก็คือ จิตใจของสัตวโลกผูฝ น หลักธรรมอยู
ตลอดเวลา เพราะกิเลสมีอาํ นาจมากกวาจึงทําใหฝน ธรรม เมื่อฝนธรรมก็ตองไดรับ
ความทุกข เกิดก็เปนเรา แกก็เปนเรา เจ็บก็เปนเรา ตายก็เปนเรา ทุกขยากลําบากชนิด
ไหนๆ ตนก็เปนคนรับเสียเอง กิเลสมันไมมารับแทนพอจะใหมันกลัวทุกข แลวแสวงหา
ธรรมเปนที่พึ่งดังพวกเรา
พระพุทธเจาทานไมรับทุกข สาวกทานไมรบั ทุกข ดังทีม่ วลสัตวรบั กัน!
เพราะฉะนั้นจึงควรเห็นโทษแหงการฝนธรรมวาเปนของไมดี จะทําใหเกิดไป
เรื่อยๆ ตามความฝาฝน จงพยายามแกไขดัดแปลงหรือฝกทรมาน ชําระสะสางสิ่งที่พา
ใหฝน นัน้ ออกจากใจ เราจะคลอยตามธรรมซาบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆ ความซาบซึง้ ใน
ธรรมนั้น เพราะธรรมเริ่มเขาถึงใจเรา และกิเลสก็เริม่ ถอยทัพ กิเลสเบาบางลงไปแลวจึง
ทําใหมีความซาบซึ้งดื่มด่ํา มีความพอใจบําเพ็ญศีลบําเพ็ญธรรม
ถามีแตกเิ ลสลวนๆ เต็มหัวใจ ไมมีธรรมเขาขัดขวางตานทานไวบางเลย ยอมไม
มีใครจะสนใจในอรรถในธรรมกัน ชาตินน้ี บั วามีเราวาสนา เพราะมีธรรมคอยสะกิดใจ
ใหเรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวา บําเพ็ญศีล บําเพ็ญทาน บําเพ็ญภาวนา
ใหมีชองทางปฏิบัติบําเพ็ญธรรม มีความดูดดื่ม มีความพออกพอใจ มีความเชือ่ ความ
เลื่อมใสในธรรม อันเปนธรรมรสภายในใจ มีธรรมคุมครองจิตใจ กิเลสแมยงั มีอยูใ นใจ
ก็จริง แตธรรมที่ไดสั่งสมมาจึงพอตอสูตานทานกัน หากมีแตเรือ่ งกิเลสลวนๆ แลว การ
ทําความดียอมเปนการทํายากยิ่ง ทั้งไมสนใจจะทํา สนใจแต “บาปกรรม” นําตนเขาสู
ความลามกตกนรกทั้งเปนทั้งตาย ไมมีวันผลุบโผลไดเลย
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ผูไมมีธรรมในใจ ก็คือผูมีบาปเต็มไปทั้งดวงใจนั้นแล ผลของบาปจึงไดรับแต
ความทุกขความลําบากเรือ่ ยๆ ไป ไมวา อยูใ นภพใดกําเนิดใด แดนใดภาษาใด เพราะ
ใจนั้นมันไมมีชาติชั้นวรรณะ ไมมีภาษา แตเปนแหลงผลิตกรรมดีชั่วทั้งปวง และเปน
คลังแหงวิบากคือผูร บั ผล จึงตองรับทั้งความสุขความทุกขที่ตนสรางขึ้นทําขึ้นมากนอย
จะหลบหลีกปลีกตัวไปที่ไหนไมได ถาไมสรางปอมปราการคือบุญกุศลไวเสียแตบดั นี้
ซึ่งยังไมสายเกินไป เพื่อบรรเทาหรือลบลางบาปใหลดนอยลงจนไมมีบาปติดตัวติดใจ
ผูน แ้ี ลคือผูม คี วามสุขแท ไมเพียงแตความสุขทีเ่ กิดจากการเสกสรรปน ยอซึง่ หาความ
จริงมิได
การกลาวทัง้ หมดนี้ ใหตางคนตางนอมเขาสูใจของตนเอง ซึ่งเปนตัวการกอ
กรรมทําเข็ญดวยกัน เปนตัวการทัง้ เรือ่ งทีเ่ ปนมานี้ เปนตัวการทั้งเรื่องชําระคือแกไข
ตองฝนตอสูก บั กิเลส ตองฝน อยาถอยมันจะไดใจ เพราะกิเลสเคยฝนเราและเคยบังคับ
เรามานานแลว คราวนี้เราพอมีทางสู เพราะไดอรรถไดธรรมมาจากพระพุทธเจา จากครู
บาอาจารยเปนเครือ่ งมือตอสูก บั กิเลส สูไ มถอย ขึ้นชื่อวาสูแลวจะตองมีชัยชนะจนไดใน
วันเวลาหนึง่ ทีแรกเรายอมมันแบบหมอบราบเลย ถาไมสมู นั ก็ไมเรียกวา “ลูกศิษยพระ
ตถาคต” ผูเ กงกลาในการรบกับกิเลส การตอสูยังดีกวายอมแพเสียทีเดียว คราวนี้แพ
เพราะกําลังยังไมพอ ก็ตอ งยอมแพไปกอน คิดอุบายขึน้ มาใหม สูเรื่อยๆ สูก นั ไปสูก นั
มา ยอมมีทางชนะกันไปเรื่อยๆ เมือ่ สูบ อ ยเขาความชํานาญยอมตามมา และความชํานะ
มีมากขึน้ ๆ ตอไปความแพไมคอยบอยไมคอยมี นัน่ ! ฟงซิ
ทําไมจึงเปนเชนนั้น? เพราะจิตถึงธรรมขั้นไมยอมถอยทัพกลับแพแลว ถาจะ
แพกเิ ลสนอยใหญตอ ไปอีก ก็ขอใหตายเสียดีกวาทีจ่ ะมาเจอความแพน้ี ซึ่งเปนความต่ํา
ตอยดอยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร จึงขอใหตายเสียดีกวา ขอใหชนะกิเลสทุก
ประเภทโดยถายเดียวเทานั้น ไมขออยางอืน่ ทีโ่ ลกขอกัน ถาไมชนะ ก็ใหตาย นั่น! ฟงซิ
เด็ดไหม? จิตดวงเดียวนี่แหละ ดวงที่เคยแพ เคยลมลุกคลุกคลาน นีแ่ หละ
เมื่อเวลาพลิกตัวขึ้นสูธรรม ดวยไดรบั การฝกฝนอบรมจากครูอาจารยมาแลว
ดวยดี จิตมีกาํ ลังวังชาพอมีความรูค วามฉลาด ตลอดถึงผลที่ไดรับประจักษใจ เปน
เครื่องสนับสนุนจิตใจใหถึงขั้นที่วา “ใหตายเสียดีกวาทีจ่ ะเจอความแพกบั กิเลสนอย
ใหญอกี ” ไมประสงคอีกแลว เรื่องความแพนี้ ไมเปนของดีพอจะสงเสริมเลย
เขาแขงกีฬากันแพกนั ผูแพก็ยอมเสียใจ แมจะเปนการเลนสนุกกันก็ตาม ยังทํา
ใหผูแพเสียใจได
เรื่อง “วัฏสงสาร” คือเรือ่ งความเกิดความตาย เรื่องกิเลสซึ่งเปนภัยตอเราโดย
ตรง ไมใชเรือ่ งเลนๆ ดังเขาเลนกีฬากัน เปนเรื่องของความทุกขกองทุกขในตัวเราแทๆ
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การแพสิ่งนี้ถือเปนของเลนของดีแลวหรือ เราคิดดูใหดี ความจริงแลวไมใชของดีเลย
ความแพกเิ ลสเปนความเสียหายแกตวั เราไมมที ส่ี น้ิ สุด ฉะนั้นการแพกิเลสจึงเปนเรื่อง
ใหญโตมาก ทําไมถึงยอมแพมันเรื่อยๆ เอา! สูม นั ไมถอย จนไดชัยชนะไปเปนลําดับๆ
จนถึงขัน้ ไมใหมคี าํ วา “แพ” กระทั่งชนะไปเลย!
ผูนี้แลเปนผูประเสริฐ เมื่อชนะไปเลยแลว ทีนค้ี าํ วา “ตายแลวเกิด ตายแลว
สูญ” นั้นหมด! ไมมอี ะไรเหลืออยูใ นใจเลย เพราะความสําคัญมั่นหมายเปนกิเลสทั้ง
นัน้ คําวา “ตายแลวเกิด ตายแลวสูญ นรกมีหรือไมมี สวรรคมีหรือไมมี นีเ้ ปนเรือ่ งของ
กิเลสพาไปใหคิดดนเดาทั้งสิ้น
พอมาถึงขัน้ “ชนะไปเลย” เรือ่ งเหลานีก้ ห็ มดไปในทันทีทนั ใด ไมมีการเกิดได
อีกเพราะไมมีสิ่งผลักดันใหเกิด ความลังเลสงสัยปลงใจลงกับธรรมไมได ทานเรียกวา
“นิวรณ” เครือ่ งกัน้ กางทางดี แตเปดทางชัว่ ใหทาํ ผูมีนิวรณเขาเปนใหญในใจ จึง
ตองตัดสินใจเพื่อความดีงามอะไรไมได นอกจากงานที่จะลงทางต่ําไปเรื่อยๆ นั้น เปน
งานที่สนใจจดจอ โดยไมคิดวาจะผิดพลาดประการใดและใหผลเชนไรบาง ดวยเหตุนี้
ความชัว่ สัตวโลกจึงทําไดงา ย แตความดีนั้นทําไดยาก ผูโดนทุกขจึงมีมากแทบทุกตัวคน
และมีอยูท กุ หนทุกแหง แมจะพูดวาหลงกองทุกขกันก็ไมผิด แตผูเปนสุขกายสุขใจนั้นมี
นอยมาก แทบไมนาเชื่อวาจะมีได
การทีเ่ ราเห็นเขาแสดงความรืน่ เริงออกมาในทาตางๆ และ สถานที่ตางๆ เชนใน
หนาหนังสือพิมพเปนตน นัน่ เปนเพียงเครือ่ งหลอกกันเลนไปอยางนัน้ เอง ความจริง
ตางอมความทุกขไวภายในใจแทบระเบิด โดยไมเลือกชาติชั้นวรรณะใดๆ เลย ทั้งนี้
เพราะสิ่งที่ทําใหซอนความจริงไวนั้น ไดแกความอาย กลัวเสียเกียรติ และเปนคนใหญ
คนโตที่โลกนิยม นี่ จึงนําออกใหโลกและสังคมเห็นแตอาการทีเ่ ห็นวาเปนความสุขรืน่
เริงเทานั้น
ตัวผลิตทุกขแกมวลสัตวมนั ผลิตอยูภ ายในใครไมอาจรูเ ห็นได นอกจากปราชญ
ที่เรียนรูและปลอยวางมัน และกลมารยาของมันแลวเทานัน้ จึงทราบไดอยางชัดเจนวา
ภายในหัวใจของสัตวโลกคุกรุน อยูด ว ยไฟราคะตัณหา ไฟความโลภ หาความอิม่ เพียง
พอไมเจอ แมจะแสดงออกในทาราเริง ทาฉลาดแหลมคม ทาผูดีมีความสุขฐานะดีเพียง
ไร ก็ไมสามารถปดความจริงที่มีอยูในหัวใจใหมิดไดเลย ปราชญทั้งหลายรูเห็นจับได
เพราะกลมายาของกิเลสกับธรรมละเอียดตางกันอยูมาก ทานผูเปนปราชญโดยธรรม
จึงทราบไดไมยากเย็นอะไรเลย
ดวยเหตุนจ้ี งึ ควรพยายามสรางความดีใหพอแกความตองการ จิตใจเปนของแก
ไขได ใจชั่วแกใหดีก็ได ทําไมจะแกไมได ถาแกไมไดพระพุทธเจาจะฝกพระองคใหดีได
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อยางไร บาปนัน้ มีดว ยกัน เพราะเราทุกคนเกิดมาทามกลางแหงบาป เกิดมากับกิเลส
และอยูใ นวงลอมของกิเลสดวยกัน เกิดมากับบุญกับบาป และอยูในทามกลางสิ่งที่ดีชั่ว
เหลานีแ้ ล เนื่องจากยังไมมีความดีพอจะใหอยูเหนือสิ่งเหลานี้ได แดนมนุษยเปนสถาน
ทีแ่ ละกําเนิดอันเหมาะสมดีอยูแ ลว จะสรางอะไรก็ไดเต็มภูมิ แตการสรางความดีนน้ั
เหมาะสมกับภูมมิ นุษยอยางยิง่ ดังพวกเราสรางหรือบําเพ็ญอยูเวลานี้ อันใดควรแกไข
ดัดแปลง ก็แกไขและดัดแปลง สิ่งที่ควรสงเสริมก็สงเสริมไปเรื่อยๆ ดวยความไม
ประมาทนอนใจ
การไมประมาท สรางประโยชนเพื่อโลกและตัวเองอยูเสมอ แมไปเกิดภพใดก็ไม
เสียทา คนที่มีความดีแลวไมเสียที มีแตความสุขความเจริญไปเรื่อยๆ ในภพนัน้ ๆ มี
ความสุขสบายตลอดไป จนอุปนิสยั วาสนาสามารถเต็มทีแ่ ลว ก็ผา นไปยังแดนเกษม
สําราญ การผานไปก็ผา นไปดวยดี อยูดวยความดี ความดีเปนเครือ่ งสนับสนุนใหผา น
กองทุกขตา งๆ ไปไดโดยไมมีอุปสรรค ถาไมมีความดีก็ไปไมได การไปสูค วามสุขความ
เจริญนั้น โลกอยากไปดวยกันทุกคนนัน่ แล แตทําไมจึงไปไมได? ก็เพราะกําลังไมพอที่
จะไปนัน่ เอง
ถาไปไดดว ยความอยากไปเทานัน้ โลกทั้งโลกใครจะไมทนรับความทุกขความ
ลําบากทีเ่ ปนอยูน เ้ี ลย แมแตสัตวเขายังกลัวทุกข ทําไมมนุษยฉลาดกวาเขาจึงจะไมกลัว
ทุกข จะทนแบกหามทุกขอยูท าํ ไม? ทั้งๆ ที่รูอยูวาทุกขนะ สัตวอยากพนจากทุกขอยาง
เต็มใจดวยกัน ทําไมไมพนไปเสีย? ทั้งนี้ก็เพราะกรรมยังมี วาสนาบารมียังไมสมบูรณ
สุดวิสัยที่จะไปได จึงยอมอยูกันและเสวยทุกขตามที่ประสบ
ยิ่งหลวงตาบัวซึ่งเปนคลังแหงกองทุกขอยางเต็มตัวเต็มใจอยูแลว
มีใครมา
กระซิบวา “โนน! ความเกษมสําราญอยูโ นนนะ มานอนกอดทุกขอยูท าํ ไม ไปซี!” จะ
โดดผางเดียวก็ถึงแดนเกษมนะ เอา! โดด ๆ ๆ เดี๋ยวนี้ จะถึงเดีย๋ วนี”้ ถาเปนไปไดดัง
ทีว่ า นี้ ขาขาดแขนขาดไปขณะที่โดดก็ขาดไปเถอะ ขรัวตาบัวตองโดดผึงเลยอยางไมเสีย
ดาย เพือ่ ไปเสวยความสุขใหบานใจหนอยก็ยงั ดี ดีกวานอนกอดทุกขอยูต ลอดภพชาติท่ี
เต็มไปดวยทุกข ไมมีความสุขมาเยี่ยมเยียนบางเลย แตนม่ี นั สุดวิสยั จึงยอมนั่งหาเหา
เกาหมัดแบบคนสิน้ ทาอยูอ ยางนี้
ฉะนั้นขอทุกทานจงเห็นคุณคาแหงความเพียรเพื่อไปสูแดนเกษม อยาเอาเพียง
ความอยากไปมาหลอกลอใหจมอยูใ นทุกขเปลา ธรรมทานกลาวไววา “คนจะลวงพน
จากทุกขไปไดโดยลําดับๆ เพราะความเพียรพยายามเปนหลักใหญ” นีเ่ ปนธรรม
ของพระพุทธเจาผูพนจากความทุกขเพราะความเพียร ไมใชเพราะความอยากพนเฉยๆ
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และความทอถอยออนแอแยลงทุกวัน กระทัง่ รับประทานอาหารก็นอนรับเพราะขีเ้ กียจ
ลุก นี่ขําดี
เราเปนลูกศิษยพระตถาคต เปนพุทธบริษัท ทานหมายถึงอะไร หมายถึงลูกเตา
เหลากอของพระพุทธเจา พระองคทรงพาเราดําเนินไปอยางใด พระองคทรงดําเนินกาว
หนา เราเดินถอยหลังมันจะเขากันไดไหม? เราก็ตอ งเดินกาวหนาไปดวยความ
พากเพียรไมลดละทอถอย จะชาหรือเร็วก็ตาม ขอใหความพยายามนัน้ เปนไปตามกําลัง
สติปญญาความสามารถ อยาละเวนความเพียรเทานั้น ก็เชือ่ วา “เปนลูกศิษยที่มีครู
สอน ดําเนินตามครู” วาสนาเราสรางทุกวัน ทําไมจึงจะไมเจริญกาวหนา พระพุทธเจาก็
ทรงสอนใหสรางคุณงามความดีเพื่อเปนอํานาจวาสนา ทําไมวาสนาจะไมสนับสนุนเรา
ความจริงตามธรรมแลว ธรรมเหลานัน้ ตองสนับสนุนอยูโ ดยดี จงทําใหยง่ิ ๆ ขึ้นไปโดย
ลําดับ ผลสุดทายก็เปนไปไดเชนเดียวกับพระพุทธเจานั้นแล
ดังทีก่ ลาวเมือ่ สักครูน ว้ี า ทีแรกก็ยอมแพไปกอน สูไปแพไป ๆ ตอไปสูไปแพ
บางชนะบางสลับกันไป ทั้งแพทั้งชนะมีสลับขั้นกันไป ทีเขาทีเรา ตอไปทีเราชนะมาก
กวาทีเขาชนะ ตอไปทีเราชนะมากเขา ๆ สุดทายมีแตทีเราชนะ!
กิเลสหมอบลงเรือ่ ยๆ นอกจากหมอบแลว เราฆามันจนฉิบหายไปหมดไมมี
อะไรเหลือ เมือ่ ฆากิเลสใหตายแลวไมตอ งบอกเรือ่ งความพนทุกข ใจหากพนไปเอง
เทาที่หาความสุขอันพึงหวังไมเจอ ก็เพราะกิเลสเปนกําแพงขวางกัน้ ไวนน่ั เอง พอ
ทําลายมันใหวอดวายไปแลว ความพนทุกขก็เจอเองไมตองถามใคร!
การที่สัตวมาเกิดและทนทุกขทรมาน ก็เพราะมาอยูใ ตอาํ นาจของกองกิเลสเทา
นัน้ ไมมีเรื่องอื่นใดเลยเปนสําคัญกวาเรื่องกิเลสชนิดตางๆ ซึง่ เปนนายเหนือหัวสัตวโลก
เราจึงไมควรมองขามกิเลสวาเปนของเล็กนอย เรื่องของกิเลสก็คือเรื่องกองทุกขนั่นเอง
มองใหซึ้งๆ กิเลสอยูในใจของเรานี่แล มองใหเห็นกันทีน่ ่ี ฝกกันนีท่ ่ี แกกนั ทีน่ ่ี ฆากันที่
นี่ ตายกันทีน่ ่ี ไมตอ งเกิดกันก็ทน่ี แ่ี หละ! ทีส่ น้ิ ทุกขกอ็ ยูท น่ี ไ่ี มอยูท อ่ี น่ื
ขอใหพากันนําไปพินิจพิจารณา และบําเพ็ญคุณงามความดีใหมากเทาที่จะมาก
ได ไมตองกลัวจะพนทุกขเพราะความดีมีมาก นัน่ คิดผิด กิเลสหลอกลวงอยาเชือ่ มัน
เดี๋ยวจมจะวาไมบอก กิจการใดก็ตามที่จะใหเกิดความดี จะเกิดจากการใหทานก็ตาม
ศีลก็ตาม ภาวนาก็ตาม เปนความดีดว ยกันทัง้ นัน้ รวมกันเขาก็เปนมหาสมบัติ เปน
เครื่องสนับสนุนจิตใจเราใหเปนสุข เปนสุขเรียกวา “สุคโตๆ” อยูก็สุคโต ไปก็สุคโต
ถาคนมีบญ
ุ เพราะการสรางบุญ ไมมีอยางอื่น มีอนั นีเ้ ปนสําคัญของคนใจบุญ
จึงขอยุติการแสดงแตเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สุญญกัป-ภัทรกัป
ตามหลักธรรมทานกลาวไววา “สุญญกัป” คือระยะทีว่ า งเปลาจากศาสนา ไมมี
อรรถไมมีธรรม คําวา “ศีล” วา “ธรรม” วา “บาป” วา “บุญ” นี้ไมปรากฏในความรู
สึกของประชาชนทั้งหลาย คงไมมีความสนใจกันและไมทราบวา “ศีลธรรม” หรือ
“บาป-บุญ-คุณ-โทษ” เปนประการใดบาง ทานวาเปนระยะที่รอนมาก แตไมไดหมาย
ถึงดินฟาอากาศรอนผิดปกติธรรมดาทีเ่ คยเปน แตมันรอนภายในจิตใจของสัตวโลกที่
เต็มไปดวยกิเลสซึ่งเปนธรรมชาติที่เผาลนใจสัตว เพราะเปนธรรมชาติที่รอนอยูแลว
เมื่อเขาไปสิงในสถานที่ใดจุดใด จุดนั้นตองรอน ในหัวใจใดหัวใจนัน้ ตองรอน เพราะไม
มีนาํ้ ดับคือ ศาสนธรรม
คําวา “น้าํ ” ก็ไดแก “ศีลธรรม” เปนเครื่องดับความรุมรอนภายใน คือกิเลสที่
สุมใจ แมศาสนามีอยูเ ชนทุกวันนี้ ถาไมสนใจนํา “น้ําศีลธรรม” เขามาชะลางเขามาดับ
ความรุมรอนนี้ก็ไมวายที่จะรอน เชนเดียวกับ “สุญญกัป” คําวา “สุญญกัป” ในครัง้
โนนกับ”สุญญกัป” ของเราในบางเวลา หรือของบุคคลบางคนนัน้ มีอยูเปนประจํา ผูที่
ไมเคยสนใจกับศีลกับธรรม หรือกับคุณงามความดีอะไรเลยนัน้ นะ เปน “สุญญกัป”
ุ งามความดี เขาเปนคนเฉลียว
ผูไ มสนใจอยางนัน้ เราอยาเขาใจวาเขามีเกียรติมีคณ
ฉลาด เขาเปนคนมีฐานะดี เขาเปนมนุษยที่มีสงาราศี ตรงกันขามหมด! คือภายในจิต
ใจที่ไมมีศีลธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยงและเปนน้ําดับไฟแลว จะใหความรมเย็นเกิดขึ้น
ไดอยางไร
เพราะกิเลสมันฝงลึกอยูภายในจิตใจนั้นเปนประจํา แมมีสิ่งที่จะดับแตไมสนใจที่
จะนํามาดับ แลวจะหาความสุขความสบายมาจากทีไ่ หน โลกเรามองกันสวนมาก มอง
อยางเผินๆ คือมองตามความคาดความหมาย ตามความรูสึกของโลกและของตัวเอง
โดยไมไดนําเหตุนําผลนําอรรถนําธรรมเขามาเทียบเคียง หรือวัดตวงกับคนและสิง่ เหลา
นัน้ เนื่องจากเราไมมีความรูและมีปญญาลึกซึ้งทางดานธรรมซึ่งเปนความจริง และเปน
หลักเกณฑอนั ตายตัว มาทดสอบกับเรือ่ งทัง้ หลาย จึงไมทราบความจริงซึ่งมีอยูในหัวใจ
ดวยกันทุกคน
ที่ลวนแลวแตความจริงคือธรรม ทานสอนอรรถสอนธรรมแกสตั วโลกนัน้ ทาน
สอนความจริงไมไดสอนความปลอม แตจิตใจของเรามันชอบปลอมกับธรรมอยูเสมอ
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เปนขาศึกตอตัวเองอยูเรื่อยๆ เวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีเขาสูจิตใจ มัก
จะหาเรือ่ งหาราวกออุปสรรคใหขดั ของตอการประกอบความดีนน้ั ๆ
กลายเปนมาร
สังหารตนเองโดยไมรูสึก โดยที่เราก็คิดวาเปนทางออกของเราอยางดี นี่ก็เปนเรื่องไฟที่
จะทําความรุม รอนใหแกเราแงหนึง่
เพราะฉะนัน้ คําวา “สุญญกัป” อันเปนเรื่องใหญนั้น จึงมาเปนไดกับเรื่องยอยๆ
ในบรรดาเราทั้งหลาย แมจะนับถือพระพุทธศาสนาอยูก ต็ าม ระยะใดที่หางเหินจากศีล
ธรรม จากการประกอบคุณงามความดี เฉพาะอยางยิ่งคือการอบรมจิตใจใหมีความรม
เย็น ระยะนั้นมันก็เปน “สุญญกัป” ได ระยะใดที่เปนสุญญกัปภายในใจ ระยะนัน้ ใจก็
รอน ความรอนนัน้ มันเปน “สุญญกัป” ในหัวใจคน มันจะรอนของมันไปเรือ่ ยๆ
คําวา “สุญญกัป” คือวางเปลาจากเหตุจากผล จากคําวา “อรรถ” วา “ธรรม”
คําวา “บาป” วา “บุญ” ไมไดระลึกพอที่จะหาทางแกไขและสงเสริมเลย ทานเรียกวา
“สุญญกัปภายในจิตใจของสัตวโลก” และ เมื่อ “สุญญกัป” เขาสูจิตใจได แมจะมี
ศาสนาอยูโ ดยทีต่ นก็ปฏิญาณตนวานับถือศาสนาก็ตาม แตขณะที่ไมมีศาสนา ไมมีเหตุมี
ผลเปนเครือ่ งยับยัง้ ชัง่ ตวงทดสอบตนเองวาผิดหรือถูกประการใดบาง ระยะนั้นเปน
ความวุน วายรุม รอนของจิตไมนอ ย ที่เรียกวา “สุญญกัป” ฉะนัน้ สุญญกัป คือความวาง
เปลาจากศีลธรรมเครื่องใหความรมเย็น จึงมักเดนอยูที่จิตใจคนไมเลือกกาลวาเขาถึง
สุญญกัปหรือไม นีเ่ ราเทียบเขามาใหทราบเรือ่ ง “สุญญกัป” ตามหลักธรรมทีท่ า น
กลาวไว พอเลยจากนัน้ ก็มพี ระพุทธเจามาตรัสรู และทรงสั่งสอนธรรมแกโลก โลกก็
เริ่มรูศีลรูธรรมแลวปรับตัวเปนคนดี มีความรมเย็นไปโดยลําดับ เพราะอํานาจแหงศีล
ธรรมเปน “น้าํ ” สําหรับดับ “ไฟกิเลสตัณหาอาสวะ” ซึ่งเปนความรุมรอนโดยหลัก
ธรรมชาติของมัน
ทานกลาวไวอยางนัน้ นีเ่ รายนเขามาดวย “โอปนยิโก นอมเขามาสูต วั ของ
เรา” ในวันหนึง่ คืนหนึง่ เดือนหนึ่งปหนึ่ง ตั้งแตวันเกิดมานี้ กีว่ นั กีค่ นื กีเ่ ดือนกีป่  กี่ชั่ว
โมงนาที ระยะใดบางในชวงที่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ซึ่งเปน “สุญญกัป” ภายในตัวเรา?
ในระยะใดบางที่มีศาสนาประจําใจ
เฉพาะอยางยิง่ แมในขณะทีน่ ง่ั ภาวนามันก็เปน
“สุญญกัป” ไดอกี นัง่ ภาวนา “พุทโธ ๆ” สักประเดี๋ยวเผลอไปลงนรกแลว คือยุง กับ
เรื่องนั้น ยุงกับเรื่องนี้ วุน วายกับอารมณนน้ั วุน วายกับอารมณน้ี นัน่ แหละมันเปน
“สุญญกัป” แลวโดยที่เราไมรูตัว ทั้งๆ ทีเ่ ราก็วา เรานัง่ ภาวนานี่ แตมันนั่งวุนนั่น นัง่ วุน
นี่ จึงกลายเปนนั่ง นั่งสุญญกัปไป! ในหัวใจของนักภาวนาทีช่ อบนัง่ สัปหงกงกงัน และ
จิตใจฟุงซานไปตามอารมณ โดยไมมีสติปญญาตามรักษาและแกไข
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เพื่อใหเขาใจในเรื่องเหลานี้ และเพือ่ ใหทนั กับกลมารยาของกิเลส คือความลุม
หลงอันเปนกิเลสประเภทหนึ่ง จําตองตั้งสติตั้งทาตั้งทางระมัดระวังและพินิจพิจารณา
มีเจตนามุง หนาตอการงานของตนในขณะทีท่ าํ อยาใหความพลัง้ เผลอเหลานัน้ เขามา
แบงสันปนสวนเอาไปกิน และเอาไปกินเสียหมดกระทั่งไมมีอะไรเหลือติดตัว
พอออกมาจากทีภ่ าวนา “เฮอ! ทําไมนั่งภาวนาจึงไมไดเรื่องไดราวอะไรเลยวัน
นี!้ ” สิ่งที่ไดเรื่องไมพูดไดเรื่องอะไร? ก็เรือ่ งยุง เรือ่ งวุน วายนะซี เรื่องไปตกนรกทั้ง
เปนที่ไหนบางนั้นไมพูด แลวจะมาทวงเอาหนีเ้ อาสินจากอรรถจากธรรม เหมือนศาสนา
เปนหนี้สินของตน ทําเหมือนเราเปนเจาหนีศ้ าสนา ทวงอรรถทวงธรรมเอากับทาน มัน
ก็ไมไดนะซี เพราะเราทําเหตุไมดีใหแกตัวตางหากนี่
“นั่งภาวนาตั้งนมตั้งนานไมเห็นเกิดผลเกิดประโยชนอะไร! วาสนานอย เรานี่
อยูเ ฉยๆ ไมทําเสียดีกวา นั่น! เอาอีกแลวนัน่ หลอกไปเรือ่ ยๆ
แตนั่งภาวนาอยูมันยังไมไดเรื่อง สิ่งที่ตองการมันไมไดเพราะเหตุไร? เพราะ
เปนเพียงเจตนาขณะหนึ่งเทานั้นที่วาตองการจะทําภาวนา แตเจตนาที่แฝงขึ้นมาและ
เพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับๆ จนถึงฉุดลากจิตไปสูท ไ่ี หนๆ ไมรู ไมมศี ลี มีธรรมประจําจิตใจ
ในขณะนัน้ เลย ใจไปตกนรกทั้งเปนอยูที่ไหนก็ไมรู นั่นเราไมคิดไมเอามาบวกมาลบ ไม
เอามาเทียบเคียงดูทดลองดูพอใหทราบขอเท็จจริงกัน แลวก็ไปทวง “เอาหนีเ้ อาสิน”
จากอรรถจากธรรมวา “ทําแลวไมเกิดประโยชน ไมเกิดความสุขความสบาย ไมเกิด
ความสงบเย็นใจ” แนะ!
ก็เราไมหาความสงบ หาแตความวุน ผลมันก็ไดแตความทุกขความวุน นัน่ นะซี
ความจริงตามหลักธรรมที่ทานแสดง ทีท่ า นสอนไวโดยถูกตองนัน้ ทานไมได
สอน “ของปลอม” ใหพวกเราเลย สิ่งใดที่มีอยูภายในจิตใจเราทั้งดีทั้งชั่ว ทานสอนให
เขาใจดังที่กลาวมา ซึ่งมีอยูกับจิตใจของทุกคนที่เรียกวา “สุญญกัป”ๆ นะ ความวาง
เปลาจากอรรถจากธรรม ทั้งๆ ที่นั่งภาวนาอยูแตใจเผลอไปไหนก็ไมรู ปลอยไปเรื่อย ๆ
แลววาตนนัง่ ภาวนา ผลก็ไมปรากฏอยูโดยดี เพราะใจเปน “สุญญกัป”!
ถาหากมีสติสตังกําหนดดูอยูน น่ั สมมุตวิ า จะกําหนดลมหายใจ ก็ตั้งหนาตั้งตา
ใหรเู ฉพาะลมหายใจไมยงุ กับอะไร ก็ยอมจะปรากฏผลเทาที่ควรเปนไดตามกําลัง อัน
ความอยากมันเปนเครือ่ งผลักดันออกมาใหคดิ ใหปรุง
มันอยากอยูตลอดเวลาไมมี
ความอิ่มพอในการคิดปรุงเพื่ออารมณ ใหทราบวาความอยากนีเ้ ปนภัยตอความสงบ
เพราะมันผลักดันจิตใจใหคิดปรุงในเรื่องตางๆ ตามนิสัยที่เคยเปนมา พยายามใหเห็น
ภัยในจุดนี้ แลวบังคับไวไมใหใจคิดในแงทเ่ี ราไมตอ งการจะคิด เราตองการรูใ นสิง่
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ใดใหกาํ หนดจิตใจไวดว ยดีเพือ่ รูส ง่ิ นัน้ เชน รูอ านาปานสติหรือลมหายใจเขาออก ลม
เขาออกก็ใหรอู ยูด ว ยสติ ใจยอมจะสงบเย็นได
พระพุทธเจาจะหลอกคนโกหกคนจริงๆ หรือ? หากพระองคเปนนักโกหกคน
ทําไมพระพุทธเจาไดตรัสรูดวยธรรมของจริงละ ถาไมทําจริงจะรู “ธรรม” ของจริงได
อยางไร? เมื่อรูตามความจริงแลวจะมาโกหกโลกไดอยางไร มันเขากันไมได เหตุผลไม
มี! ทานทําจริง รูจริงเห็นจริง สอนจริง!ที่มนั ขัดกันก็ตรงทีเ่ ราเรียกเอาผลกอนทํา
เหตุนเ่ี อง! หากการดําเนินของตนขัดกับธรรมที่ตรงไหน ควรรีบแกไขดัดแปลงจนเขา
กับธรรมไดใจก็สงบ
สวนมากผูท ่ี “ปลอม” ก็คือเราผูรับโอวาทจากทานมา เอามาขยีข้ ยําแหลกเหลว
หมด ทั้งๆ ที่เราวาเรานับถือทาน นับถือศาสนาเทิดทูนศาสนา แตเราทําลายศาสนาซึ่งมี
อยูภ ายในตัวของเรา และทําลาย “ตัวเอง” โดยไมรูสึก เพราะความเผลอความไม
รอบคอบในตัวเรานัน้ แลเปนขาศึกตอเรา
ฉะนั้นเพื่อใหไดผลเทาที่ควรหรือใหไดผลยิ่งๆ ขึน้ ไป จึงควรคํานึงถึงเหตุที่ตน
ทํา คอยจดจองมองดูจุดที่ทําอยาใหเผลอ เชนกําหนด “พุทโธ” ก็ใหเปน “พุทโธ”
จริงๆ ใหรอู ยูก บั “พุทโธ” เทานัน้ ไมตองการสวรรควิมานที่ไหนละ นอกจากคําวา
“พุทโธ” ใหกลมกลืนกันกับความรู มีสติกาํ กับงานอยูเ ทานัน้ เราจะเห็นความสงบ
ที่เคยไดยินแตชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเรา ความเย็นความสบายความเปนสุขที่เกิดขึ้น
เพราะจิตใจสงบ ก็จะเห็นภายในตัวเรา เราจะเปนผูรู จะเปนผูเห็น เราจะเปนผูรับผล
อันนีเ้ พราะเปนผูท าํ เอง ดวยเจตนาทีถ่ กู ตองตามหลักธรรม จะไมเปนอยางอืน่
ศาสนาเคยสอนโลกมาอยางนี้ ถาผูป ฏิบตั ทิ าํ ตามหลักธรรมทีท่ า นสอนนีแ้ ลวจะ
ไมเปนอืน่ ใจตองหยั่งเขาถึงความสงบเปนอยางนอย และจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆ โทษที่
เคยกลุมรุมภายในจิตใจก็จะเห็นกันรูกัน เพราะอยูก บั ใจ คุณคาที่เกิดขึ้นจากใจเพราะ
การชําระการฝกทรมานปราบปรามกิเลสออกไปไดมากนอย ก็จะปรากฏขึน้ ภายในใจ
เราเอง เราจะเปนผูเห็นเองรูเองโดยไมตองฟงขาวของใครๆ ทั้งนั้น เราเปนตัวจริง เรา
เปนตัวรู ผูร บั ทราบ เราเปนผูเ สวยผลเกิดขึน้ จากการกระทําของเรา เราจะทราบ
เรื่องตางๆ เอง
เรือ่ งภาวนาไมใชเรือ่ งเล็กนอย เปนงานทีอ่ ศั จรรยมากมายในผลทีเ่ กิดขึน้
พระพุทธเจาเปนผูร โู ลกดีกเ็ พราะการทําภาวนา ทรงกําหนด “อานาปานสติ” ตาม
หลักทานกลาวไวอยางนัน้ แตกอ นทรงอดพระกระยาหาร โดยมุงหวังความตรัสรูจาก
การอดพระกระยาหารเทานั้น ไมเสวย แตไมไดทรงพิจารณาทางใจซึง่ เปนความถูก
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ตองประกอบกันเลย จึงไมไดสําเร็จ เมื่อยอนพระทัยหวนกลับไประลึกถึงเรื่องเมื่อ
คราวยังทรงพระเยาว ที่พระราชบิดาทรงพาเสด็จไปแรกนาขวัญ ไดทรงเจริญอานา
ปานสติ จิตใจมีความสงบ จึงทรงนําเรือ่ งนัน้ เขามาพิจารณาดวยอานาปานสติ และ
ทรงปรากฏผลขึน้ มาแตเริม่ แรกพิจารณา เพราะพระจิตมีความสงบ และสงบละเอียด
ไปโดยลําดับ ก็ทรงมีทางที่จะทรงพิจารณาไตรตรองโดยทางพระสติปญญา
ทรงยก “ปฏิจจสมุปบาท” ขึ้นมา “อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา” เปนตน เพราะมี
อยูใ นพระกาย มีอยูใ นพระจิตนัน้ ดวยกัน ทรงไตรตรองตามเหตุตามผล ตามความสัตย
ความจริงที่มีอยูดวยพระปญญาปรีชาสามารถ และไดตรัสรู “เญยยธรรม” โดยตลอด
ทัว่ ถึงในปจฉิมยามแหงราตรีของเดือนหกเพ็ญ
เมื่อ “อวิชชฺ าปจฺจยา” ที่จูงมนุษยจูงสัตวทั้งหลายใหทองเที่ยวอยูใน “วัฏวน”
เหมือนกับคนหูหนวกสัตวตาบอด มาตั้งกัปตั้งกัลป พระองคไดทรงสลัดปดทิ้งบรรดา
ความบอดหนวกทัง้ ปวงในราตรีวนั นัน้ ปรากฏในพระทัยวา “อาสวักขยญาณ” ไดสิ้น
ไปแลวจากอาสวะความมืดมนอนธการทัง้ หลาย นอกจากนัน้ ยังทรงรู “ปุพเพนิวาสา
นุสสติญาณ” ทรงระลึกชาติยอนหลังของพระองคไดจนไมมีประมาณ และทรงรู
“จุตปู ปาตญาณ” รูความเกิดความดับของสัตวทั้งหลายไมมีประมาณ ญาณไหนๆ ก็
ทรงทราบโดยทั่วถึง แลวก็ทรงนําสิ่งที่ทรงทําแลว ทรงรูเห็นแลวทั้งเหตุทั้งผลนั่นอันเปน
ความถูกตองแมนยํา มาสัง่ สอนโลกใหพอลืมตาอาปาก พูดเปนเสียงผูเสียงคนขึ้นมา
เปนลําดับ ไมหลับหูหลับตาอาปากพูดแบบปาเถือ่ นเลือ่ นลอย เหมือนแตกอนที่ยังไมมี
ศาสนธรรมมาโสรจสรง ซึง่ ไมมโี อวาทคําสัง่ สอนของผูใ ดทีจ่ ะถูกตองแมนยํา และ
สะอาดยิ่งกวาพระโอวาทของพระพุทธเจา “เอกนามกึ” คือ พระโอวาทคําสัง่ สอนของ
พระพุทธเจา ที่เปนหนึ่งไมมีสองนั่นแล และ “พระญาณ” ความหยั่งทราบในเหตุ
การณตางๆ ก็เปนหนึ่งไมมีสอง ทรงรูทรงเห็นตรัสมาอยางใด ตองเปนไปตามความ
จริงนัน้ โดยไมเปนอืน่ ไปไดเลย นีแ่ หละ “เอกนามกึ” แปลวา หนึง่ ไมมสี อง
พระพุทธเจาที่ตรัสรูขึ้นมาแตละพระองคนั้น ไมไดตรัสรูซ าํ้ กัน มีพระองคเดียว
เทานั้นที่ตรัสรูแตละครั้ง ๆ นีอ่ นั หนึง่ ทีเ่ รียกวา “เอกนามกึ” มีพระพุทธเจาครั้งละพระ
องคเดียวเทานั้น
เอา!ทีนี้ยนเขามาหาพวกเรา ที่กลาวมาทั้งนี้เปนไดทั้งเราทั้งพระพุทธเจา เปน
แตเพียงวากวางแคบตางกัน สําหรับหลักฐานแหงความจริงนัน้ เหมือนกัน
“จุตปู ปาตญาณ” ความรูความเกิดความดับ รูที่ไหนถาไมรสู งั ขารทีเ่ กิดขึน้
และดับไปทั้งดีทั้งชั่วอยูภายในจิตใจ เอาตรงนี้ ปรุงแตงเรื่องภพเรื่องชาติ เรือ่ งกิเลส
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ตัณหาอาสวะ ก็คอื ตัวนีแ้ หละ ปญญาพิจารณาใหเห็นอยางนี้ “อาสวะ”ก็หมายถึง
กิเลส รูกันที่ตรงไหนก็ดับไป ๆ ทีต่ รงนัน้ จนกลายเปน “อาสวักขยญาณ” ความรู
แจงในความสิน้ อาสวกิเลสทัง้ หลายโดยสิน้ เชิง เราอยูใ นกัปไหนเวลานี?้
เราตองทดสอบเราวา อยูใ นภัทรกัปหรือในสุญญกัป?
“ภัทรกัป” แปลวา กัปที่เจริญ เจริญในการประกอบความพากเพียร ในความมี
สารคุณภายในใจ ในวันหนึง่ ๆ ถาไดสรางสารธรรมขึ้นมาภายในจิตใจ ก็เปน
“ภัทรกัป”เปนขณะเปนเวลา เปนกาลทีเ่ จริญรุง เรือง นัง่ สมาธิภาวนาก็เปนสมาธิ
ภาวนา ไมเปน “หัวตอ” ไมมีสติสตัง ทั้งๆ ทีไ่ มหลับแตกห็ ลับอยูเ รือ่ ยๆ ดวยความไม
มีสติ คิดฟุง ซานวุน วาย ฝนดิบฝนสุกไปเรื่อยๆ เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีต้ อ กันไป ถึงลูกถึงหลาน
ถึงบานถึงเรือน ถึงกิจการตางๆ ตลอดเมืองนอกเมืองนาที่ไหนไปหมด อดีตอนาคตยุง
ไปไมหยุดหยอน นีเ่ ปน “กัป” อะไร? ดูซี
ถาไมมสี ติสตังก็เปนอยางนัน้ ถามีสติแลวจะไมไป เราบังคับนี่ เวลานี้เรา
ตองการจะทําหนาทีน่ อ่ี ยางเดียว “ใหเปนภัทรกัป อยาเปน สุญญกัป” นัน่ มันเปน
“สุญญกัป”ทีก่ ลาวไปแลวนัน้ มันนํา “ไฟ” มาเผาเจาของผูเปน “สุญญกัป”ทีไ่ มมี
ศาสนาแฝงเลยขณะนัน้ นะ คือไมมีสติสตัง ไมมีปญญาตามรักษาเลย ปลอยแตกเิ ลส
ใหกเิ ลสฉุดลากจิตใจถายเดียวโดยเจาของไมรสู กึ กวาจะรูสึกนะเขากินของดีหมดแลว
เขาปลอยแลวถึงรูตัว เวลาถูกเขาฉุดเขาลากไปนัน้ ฝนสดไปกับเขา เวลาเขาปลอยแลว
จึงมารูตัว!
“โอยตาย! มันคิดไปอะไร? เรื่องราวอะไร!” ก็ยงั ดีอยูท ร่ี วู า คิดไป ไอที่ไมรูเลย
นัน่ ซิ พอรูต วั ลากกลับมา “เอ!มันยังไง? มานัง่ ภาวนาเปนเวลาตัง้ หลายนาที หรือเปน
ชัว่ โมงๆ ไมเห็นไดเรื่องอะไร นั่งอะไรไมไดเรื่องอยางนี้นะ นอนเสียดีกวา!” ลมไปเลย
สิ่งที่ไดเรื่องไดราวก็คือ “หมอน” แมหมอนเองถามีวญ
ิ ญาณ ก็จะเบื่อคนประเภท
ธรรมไมไดเรือ่ งนี้เต็มประดา เพราะ “สุญญกัป” บนหมอนไมยอมปลอย เมื่อเปนเชน
นั้นมันจะดีกวายังไง? นอกจากมัน “ดีหมอน” เทานั้น
ถาดีกวาดวยหมอนดังความเขาใจนัน้
ใครๆ ก็พนทุกขไปไดดวยกันทั้งนั้น
แหละ! แตนี่มันไมดีกวา มันเปนเรื่องกิเลสหลอกเรา กลอมเราใหหลับวาเปนของดีกวา
คือดีกวาภาวนา!
กิเลสมันตองแทรกธรรมอยูเ สมอ พวกนีพ้ วกกอกวน พวกยุแหย พวกทําลาย
หาทําลายทุกแงทกุ มุม ทุกกาลทุกเวลาทุกอิรยิ าบถ ลวนเปนเรื่องของกิเลส พระพุทธ
เจาจึงทรงสอนใหปราบกิเลสพวกทีแ่ ทรกซึมอยูภ ายในใจ ดวยสติปญญา มีความเพียร
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เปนเครื่องหนุนหลัง ความอดความทน ความพยายาม เราทําหนาทีก่ ารงานอันเปนสาร
ประโยชนสําคัญเพื่อเรา ใหเปน “ภัทรกัปบุคคล” ขึน้ ภายในใจ จึงตองอาศัยความขยัน
หมัน่ เพียร
งานทุกดานที่เปนผลเปนประโยชน เราอยาสรางอุปสรรคมากีดขวางไมใหงาน
นัน้ ๆ เปนผลสําเร็จ
จิตถาสงบก็สบาย ถาไมสงบไมวา แตกาลไหนๆ จนกระทัง่ วันตายก็หาความ
สบายไมได เพราะจิตวุน นีจ่ ะหาความสบายทีไ่ หน จงทําความเขาใจไววา “สุญญกัป” ก็
อยูก บั ความไมเอาไหนนัน่ แล สวน “ภัทรกัป” ก็อยูใ นผูม คี วามเพียร มีสติปญญาเปน
เครื่องรักษาตัว “สุญญกัป” ก็คือการปลอยตามเรื่องตามราว ตามอารมณ ตามบุญตาม
กรรม ไมทราบบุญที่ไหนกรรมที่ไหน ปลอยเรือ่ ยไป ความปลอยเรือ่ ยไปนัน้ คือความ
ผูกมัดตนเองโดยไมรูสึกตัว แลวก็จนตรอกจนมุม เจอแตสิ่งที่ไมพึงปรารถนา ความ
ทุกขใครปรารถนาเลาในโลกนี้? แตทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดน นีก่ เ็ พราะความปลอย
ตามบุญตามกรรมนั่นเอง มันไมมีเหตุผลนี่การปลอยอยางนั้น
ถาปลอยกิเลสวางกิเลสดวยสติปญ
 ญา นั่นมีเหตุมีผล! พระพุทธเจาทานทรง
ปลอยอยางนัน้ รูเหตุรูผลทุกสิ่งทุกอยางแลวปลอยไปโดยลําดับ จนกระทั่งปลอยไดโดย
สิ้นเชิง สุดทายก็ปลอยกิเลสหมด เหลือแตพระทัยที่บริสุทธิ์ พระพุทธเจาทานสอนให
ปลอยอยางนี้
พวกเรามีแตเที่ยวยึดเที่ยวถือ เทีย่ วแบกเทีย่ วหาม หนักเทาไรอยางมากก็บน เอา
แลวก็ไมวายทีจ่ ะแบกจะหาม หามาเพิ่มเติมเรื่อยๆ ไมวาหนุมสาวเฒาแกชราเปนตัว
ขยันที่สุด ก็คอื การแบกการหามอารมณความคิดความปรุงตางๆ นัน่ เอง ไมไดคิดคํานึง
ถึงวัย ถึงปถึงเดือน อายุสงั ขารเจาของบางเลย
ขยันทีส่ ดุ ก็คอื เรือ่ งแบกเรือ่ งหามกองทุกข แบกสัญญาอารมณ การพูดเชนนี้
ก็เพื่อใหเราระลึกถึงตัวเรา ใหรวู า เราเคยเปนอยางนีม้ านานเทาไร แลวยังจะฝนใหเปน
อยางนีอ้ ยูห รือ ผลที่เปนมาเพราะการกระทําอยางนี้เปนอยางไร? เราก็ทราบในตัวเรา
เองเวลานี้ เราจะแกไขตัวเราอยางไรบาง? พอไดมคี วามผอนคลายภายในใจ ไดรับ
ความสะดวกกายสบายใจ
ดังที่ทานทั้งหลายไดอุตสาหมานี้ ก็นบั วาเปนบุญเปนกุศล เปนเจตนาดีที่สุดที่มา
บําเพ็ญ นีช่ อ่ื วา “มาหาสารประโยชน” เพราะฉะนั้นจึงกรุณาบําเพ็ญจิตตภาวนาให
เหมาะสมกับกาลเวลาทีม่ า นัง่ สมาธิภาวนาดูตวั ของเรา ตัวของเราเปนอยางไรถึงตอง
ดู ถาเปนคนไขกต็ อ งหมอเปนผูต รวจผูร กั ษา เวลานี้จิตเรามันเปน “โรค” เปนโรค
อะไร ใครจะเปนผูตรวจผูรักษา นีแ่ หละสําคัญ
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โรคของจิตคือเรื่องของกิเลส “ยา” ก็คือธรรม “หมอ” ก็ไดแกครูแกอาจารย
หรือตํารับตําราทีท่ า นสอนไว เรานํามาประพฤติปฏิบัติกําจัดเชื้อโรคอันสําคัญที่ฝงอยู
ภายในอยางจมมิดนี้ ใหถอนดวยความพากเพียรอยาลดละทอถอย ความหวังที่
ปรารถนาดวยกันนั้นจะพึงสําเร็จไปโดยลําดับๆ
เฉพาะอยางยิง่ คือการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ เรือ่ งความเปนความตายใน
สกลกายนี้ เปนสิง่ สําคัญมากยิง่ กวาไปคิดถึงเรือ่ งอืน่ ๆ เรือ่ งความตายติดแนบกับตัว
เราทุกคน ความเจ็บ ความทุกข ความลําบาก ในรางกายและจิตใจ ก็ตดิ แนบอยูก บั ราง
กายและจิตใจเราไมไดปลอยไมไดวาง นอนอยูม นั ก็ทบั นัง่ อยูม นั ก็ทบั อิริยาบถทั้งสี่มี
แตเรื่องความแก ความเจ็บ ความตาย นี่ทับเราอยูทั้งนั้น ความทุกขความลําบากทับเรา
อยูต ลอดเวลา เราจะหาอุบายวิธไี หนเพือ่ จะใหรเู ทาทันกับสิง่ เหลานี้ เพือ่ จะถอดถอนสิง่
ทีค่ วรถอดถอนดวยอุบายวิธใี ดบาง?
นีเ่ รียกวา “เรียนรูตัวเราเอง” สิง่ ทีเ่ กีย่ วกับตัวเรามีอะไรบางใหรใู หเขาใจ สม
กับศาสนาทีอ่ อกมาจากทานผูฉ ลาดแหลมคม มาสอนเราซึ่งเปนพุทธบริษัท เพือ่ ความ
ฉลาดแหลมคมใหทนั กับกลมารยาแหงความโงของตนทีม่ อี ยูภ ายใน ความโงกค็ อื กิเลส
พาใหโง ธรรมพาใหฉลาด เราวากิเลสมันโงนะ แตความจริงกิเลสมันฉลาดที่สุด แตทํา
คนใหโงและโงทส่ี ดุ ไดอยางสบายมาก เชน เราถูกกลอมไวเรือ่ ยอยางนี้ ดวยความ
แหลมคมของกิเลสทั้งนั้น แลวจะวากิเลสมันโงไดอยางไร ผูที่เชื่อกิเลสนั้นแลคือผูโง
วาอยางนีถ้ กู ตองดี แลวใครละเชื่อกิเลสโดยลําดับลําดา มีใครบาง? ก็สตั วโลกนีเ้ องเปน
พวกโงเพราะเชื่อ กิเลส มันกลอมเมือ่ ไรก็หลับเมือ่ นัน้ เคลิ้มเมื่อนั้น ราบไปเมื่อนั้น ยิง่
กวาเด็กถูกกลอมดวยบทเพลง ไมเคยตื่นเนื้อตื่นตัว ไมเคยเห็นภัยแหงการกลอมของ
มันก็คอื พวกเรานีแ่ ล
พระพุทธเจาและพระสาวกทาน เปนผูรูสึกพระองคและรูสึกตัว ไดนําธรรมเขา
ไปรือ้ ถอนตนออกจากไฟทัง้ หลายเหลานีเ้ สียได แลวนําธรรมเหลานัน้ มาสัง่ สอนพวกเรา
ประกาศทั้งคุณทั้งโทษ “โทษ” ไดแกความลุม หลงไปตามกิเลสตัณหาอาสวะ คุณก็ได
แกสติปญญาศรัทธาความเพียร ทีจ่ ะรือ้ ถอนสิง่ เหลานีอ้ อกจากใจ ใหกลายเปนผูฉ ลาด
แหลมคมขึ้นมา และหลุดพนออกจาก “แอก”ทีม่ นั กดถวงอยูบ นคอ ไดแกหวั ใจของ
เรานี่ จนกลายเปนอิสระขึ้นมาได ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทาน พระพุทธเจาทาน
หมด หมดสิง่ กดถวงใจ ยึดอะไรหลงอะไร อันนัน้ แหละกดถวง ความยึดความถือของ
ตัวเองนัน้ แลมันกดถวงตัวเอง ไปยึดภูเขาทั้งลูก ภูเขานั้นไมไดมากดถวงเรา แตความ
ยึดภูเขาทั้งลูกนั้นแลมันมากดถวงเรา ยึดอะไรหลงอะไร ความยึดความหลงอันนัน้
แหละมันมากดถวง มาบีบบังคับจิตใจเรา สิง่ ทีเ่ ราไปยึดไปถือนัน่ มันไมไดมาทําเรา
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เชน เงินทอง ขาวของ ตึกราม บานชอง ทีไ่ รทน่ี าอะไรก็ตาม มันก็อยูตามเรื่องของมัน
มันไมถือวามันเปนขาศึก หรือเปนคุณเปนโทษแกผูใด แตผทู ไ่ี ปหลงไปยึดไปถือสิง่
เหลานัน้ นัน่ แหละมันกลับมาทับตัวเอง จึงตองแกตวั นีด้ ว ยสติปญ
 ญา
การภาวนาก็เพือ่ ใหรเู รือ่ งความคะนองของใจ ที่คิดไมเขาเรื่องเขาราวอยางนี้
แหละ สั่งสมทุกขใหแกตัวมากเทาไรยังไมเคยเห็นโทษของมัน เมื่อไดเรียนทางดาน
ภาวนาแลวเริม่ จะทราบขึน้ โดยลําดับๆ จนมาถึงเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธอนั เปนสมบัตสิ าํ คัญ
ของเรา ไดแกรางกาย เลื่อนเขามาตรงนี้ รางกายทุกสวนนีม้ นั ก็จะตองสลายไปในวัน
หนึง่ ทุกวันนีม้ นั ก็เริม่ ของมันแลวตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยๆ ความเปลีย่ น
แปลงของธาตุขนั ธแตละชิน้ ละอันนี้ มันทําความทุกขใหแกเรามากนอยเพียงไร ถามัน
แสดงออกอยางเปดเผยก็ทราบชัดวา นี่มันเจ็บตรงนั้น ปวดตรงนี้ เชน เจ็บทอง ปวดหัว
เปนตน ถามันไมแสดงอยางเปดเผย เปนไปอยูอยางลับๆ เราไมทราบได เรื่องธาตุเรื่อง
ขันธเปนอยางนี้ “เวทนา” ก็ความทุกข คือทุกขเวทนาบีบอยูอ ยางนัน้ แหละ ยืน เดิน
นัง่ นอน มันก็บบี บังคับอยูอ ยางนัน้ พิจารณาใหรนู แ้ี ลว แมธาตุขนั ธจะยังอยูก บั เราก็
ตามก็ไมกดถวงเราได เพราะความยึดถือของเราไมมี เนื่องจากเรารูเทาทันกับสิ่งเหลานี้
ปลอยวางไดตามความเปนจริงเชนเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลาย ใจก็สบาย อยูใ น
ทามกลางแหงธาตุขนั ธกไ็ มหลงธาตุขนั ธ ธาตุขันธก็ไมมาทับถมเราได เราก็เปนอิสระอยู
ภายในจิตใจ
นีเ่ รียกวา “ผูฉ ลาดครองขันธ ผูฉ ลาดรักษาขันธ ขันธไมสามารถมาเปนภัยตอ
เราได เพราะมีปญ
 ญาความเฉลียวฉลาดทันกับมัน นักปราชญทานวา “นีค้ อื ความฉลาด
ฉลาดแกตัวใหรอดพนไปได” นัน้ แลเปนความฉลาดของนักปราชญทง้ั หลาย มีพระ
พุทธเจาเปนตน
ความฉลาดนอกนัน้ พาใหเจาของเสียมาก พระพุทธเจาจึงไมทรงชมเชยวา นัน้
เปนความฉลาดอยางแทจริง ความฉลาดใดที่เปนไปเพื่อความสุขความเจริญแกตนและ
สวนรวมนัน้ แล เปนความฉลาดแท เฉพาะอยางยิง่ ความฉลาดเอาตัวรอดนีเ่ ปนสําคัญ!
เอาตัวรอดไดกอน แลวก็นาํ ผูอ น่ื ใหรอดพนไปไดโดยลําดับๆ นีช่ อ่ื วา ความฉลาดแท!
จึงขอยุติการแสดง ฯ
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ปริยตั ,ิ ปฏิบตั ,ิ ปฏิเวธ
วันนีเ้ ทศนเรือ่ งมนุษยสงู กวาบรรดาสัตว โลกสูงกวามนุษย ธรรมสูงกวาโลก
เพราะฉะนั้นธรรมกับมนุษยจึงเปนคูควรกัน มนุษยก็เหมาะสมกับธรรมที่จะรับธรรมไว
บนดวงใจเพื่อประพฤติปฏิบัติ ธรรมก็สมควรแกมนุษยทจ่ี ะเทิดทูนสักการบูชา นอก
เหนือจากธรรมแลวก็ยังมองไมเห็นอะไรที่เปนความเลิศประเสริฐในสกลโลกนี้ ไมมี
อะไรที่ยอดเยี่ยมยิ่งกวาธรรม
ความฉลาดของโลกก็ไมมใี ครจะเยีย่ มยิง่ ไปกวามนุษย ในโลกมนุษยที่มีพุทธ
ศาสนาประจํา จึงเหมาะสมกับมนุษยผูใครธรรมและมีธรรมในใจ แตศาสนธรรมไม
เหมาะสมกับผูเปนมนุษยเพียงแตรางไมมีธรรมภายในใจบางเลย ทัง้ นาเสียดายภูมแิ หง
มนุษยชาติ สูสัตวบางประเภทบางตัวที่มีจิตใจสูงสงก็ไมได นับวาขาดทุนสูญดอก ไมมี
ความดีงามงอกเงยไดบางเลย เกิดมาเปนมนุษยทั้งที!
เราทั้งหลายไดประพฤติปฏิบัติ
ไดนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเปนสิ่งที่เลิศ
ประเสริฐอยูแลวโดยหลักธรรมชาติของธรรม ชือ่ วาเราเปนผูเ หมาะสม ทั้งไดเกิดมาเปน
มนุษย ทัง้ ไดนบั ถือพระพุทธศาสนา ไดตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามกําลังความ
สามารถของตนๆ
เฉพาะอยางยิง่ ทางจิตตภาวนาเปนสิง่ สําคัญมาก
ที่จะทําใหมองเห็นเหตุผล
ตางๆ ซึง่ มีอยูภ ายในตัวเราใกลไกลรอบดาน จะรูเห็นไดดวยภาคปฏิบัติคือ “จิตต
ภาวนา” การภาวนาทานถือเปนสําคัญในภาคปฏิบตั ศิ าสนา ครั้งพุทธกาลจึงถือภาค
ปฏิบตั เิ ปนเยีย่ ม เชนทานกลาวไววา “ปริยตั ,ิ ปฏิบตั ,ิ ปฏิเวธ” แนะ!
“ปริยัต”ิ ไดแกการศึกษาเลาเรียน
“ปฏิบตั ิ” ไดแกศึกษาเลาเรียนมาเปนที่เขาใจแลว ออกไปประพฤติปฏิบตั ติ าม
เข็มทิศทางเดินของธรรมที่ไดเรียนมาแลวนั้น
“ปฏิเวธ” คือความรูแ จงแทงตลอดไปเปนลําดับๆ กระทั่งรูแจงแทงตลอดโดย
ทัว่ ถึง ธรรมทั้งสามนี้เกี่ยวเนื่องกัน เหมือนเชือกสามเกลียวทีฟ่ น ติดกันไว
คําวา “ปริยัต”ิ นั้นเมื่อครั้งพุทธกาล สวนมากทานเรียนเฉพาะเรียนจากพระ
โอษฐของพระพุทธเจามากกวาอยางอื่น ผูจะมาเปนสาวกอรหัตอรหันต สวนมากเรียน
จากพระโอษฐของพระพุทธเจา เรียนอะไร? ขณะที่จะบวชทานทรงสั่งสอน “ตจปญจก
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กรรมฐาน” ให คือ “เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ, ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา” โดย
อนุโลมปฏิโลม ยอนกันไปกันมาเพือ่ ความชํานิชาํ นาญ นีค่ อื ทานสอนธรรมเปนเครือ่ ง
ดําเนินของนักบวช การสอนธรรมเปนเครือ่ งดําเนินนัน้ แลเปนการใหโอวาท ผูที่สดับฟง
ในขณะที่พระพุทธเจาประทานพระโอวาทก็ไดชื่อวา การเรียนดวยและการปฏิบัติไปใน
ตัวดวย
การสอนวา “สิง่ นัน้ เปนนัน้ ๆ” เชนทานสอนวา “เกสา โลมา นขา ทันตา
ตโจ” อยางนีเ้ ปนตน นี่คือทานสอนธรรมซึ่งเปนปริยัติจากพระโอษฐ เราก็เรียนให
ทราบวา “เกสาคืออะไร โลมา นขา ทันตา ตโจ แตละอยาง ๆ คืออะไร
ผูเรียนก็เรียน และปฏิบัติดวยความสนใจใครรูใครเห็นจริงๆ ไมสกั วาเรียนวา
ปฏิบัติเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงใดๆ พระพุทธเจาทรงสอนสภาพความเปนจริง ความเปน
อยูแ ละเปนไปของสิง่ เหลานีท้ ม่ี อี ยูก บั ตัวเอง ตลอดถึงอาการ ๓๒ ทุกแงทุกมุมโดย
ลําดับ ใหทราบวาสิง่ นัน้ เปนนัน้ สิ่งนั้นเปนจริงๆ ตลอดความเปนอยูของสิ่งนั้น ความ
แปรสภาพของสิ่งนั้นวาเปนอยางไร และธรรมชาตินน้ั คืออะไรตามหลักความจริงของ
มัน ใหพจิ ารณาทราบอยางถึงใจ เพื่อจะแก “สมมุติ” ที่เปนเครื่องผูกพันจิตใจมานาน
ความสมมุติของโลกวา สิง่ นัน้ เปนนัน้ สิ่งนี้เปนนี้ ไมมีสิ้นสุด แมจะสมมุติวาสิ่ง
ใดเปนอะไรก็ยดึ ถือในสิง่ นัน้ รักก็ยดึ ชังก็ยึด เกลียดก็ยึด โกรธก็ยดึ อะไรๆ ก็ยึดทั้งนั้น
เพราะเรื่องของโลกก็คือกิเลสเปนสําคัญ มีแตเรื่องยึดและผูกพัน ไมมีคําวา “ปลอย
วาง” กันบางเลย ความยึดถือเปนสาเหตุใหเกิดทุกขกงั วล โลกจึงมีแตความทุกขความ
กังวลเพราะความยึดถือ ถาความยึดถือเปนเหมือนวัตถุมองเห็นไดดวยตาเนื้อแลว
มนุษยเราแบกหามกันทัง้ โลกคงดูกันไมได เพราะบนหัวบนบาเต็มไปดวยภาระความ
แบกหามพะรุงพะรัง ที่ตางคนตางไมมีที่ปลงวาง ราวกับเปนบากันทัง้ โลกนัน่ แล ยังจะ
วา “ดี มีเกียรติยศชื่อเสียง” อยูห รือ? จนปราชญทานไมอาจทนดูไดเพราะทานสงสาร
สังเวชความพะรุงพะรังของสัตวโลกผูหา “เมืองพอดี” ไมมี ภาระเต็มตัวเต็มหัวเต็มบา
ธรรมทานสอนใหรแู ละปลอยวางเปนลําดับ คือปลอยวางภาระความยึดมัน่ ถือ
มัน่ ซึง่ เปนภาระอันหนัก เพราะความลุมหลงพาใหยึด พาใหแบกหาม ตนจึงหนักและ
หนักตลอดเวลา ทานจึงสอนใหรูทั่วถึงตามหลักธรรมชาติของมัน แลวปลอยวางโดยสิน้
เชิง ทัง้ นีส้ บื เนือ่ งมาจากการไดยนิ ไดฟง มาจากพระพุทธเจาแลวนําไปปฏิบตั ิ จนกลาย
เปน “ปฏิเวธ” คือความรูแจงเห็นจริงขึ้นโดยลําดับ
ครัง้ พุทธกาลทานสอนกันอยางนีเ้ ปนสวนมาก สอนใหมคี วามหนักแนนมัน่ คง
ในการประพฤติปฏิบตั ยิ ง่ิ กวาสิง่ อืน่ ใด พระในครัง้ พุทธกาลทีอ่ อกบวชจากตระกูลตางๆ
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มีตระกูลพระราชา เปนตน ทานตั้งหนาบวชเพื่อหนีทุกขจริงๆ จึงสนใจอยากรูอยากเห็น
ธรรมดวยการปฏิบัติเปนอยางยิ่ง ทั้งตั้งใจฟงทั้งตั้งใจปฏิบัติดวยความจดจอตอเนื่อง
ในทางความเพียร พยายามสอนตนใหรเู ห็นธรรมกอน แลวจึงนําธรรมนัน้ มาสัง่ สอน
โลก ทานเปน “พระธรรมกถึก” เพือ่ องคทา นเองกอนแลวจึงเพือ่ ผูอ น่ื ธรรมทานจึง
สมบูรณดว ยความจริงมากกวาจะสมบูรณดว ยความจดจํา
พระธรรมกถึกในครั้งพุทธกาลเชน “พระปุณณมันตานีบุตร” ทานเปนพระ
ธรรมกถึกเอก ซึ่งไดรับคํายกยองชมเชยจากพระศาสดา ทานมักยก “สัลเลขธรรม”
ขึ้นแสดง กลาวถึงเรือ่ งควรขัดเกลากิเลสทัง้ นัน้ นับแต “อัปปจฉตา” ความมักนอยขึน้
ไปจนถึง “วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ” คือความรูแจงแหงการหลุดพน
พระพุทธเจาทานทรงยกยองใหเปน “เอตทัคคะ” ในทางธรรมกถึก เรียกวา
เปนธรรมกถึกเอก พระปุณณมันตานีบุตรนั้นทานเปนพระอรหันตดวย รูแ จงสัจธรรม
ทั้งสี่โดยตลอดทั่วถึงดวย เพราะฉะนั้นทานจึงสอนดวยเหตุดวยผล ดวยความสัตยความ
จริง ซึ่งออกมาจากจิตใจของทานที่รูแลวจริงๆ ไมไดสอนแบบ “ลูบๆ คลําๆ” ตามที่
เรียนมา ซึ่งตนเองก็ไมแนใจวาเปนอะไรกันแน เพราะจิตใจยังไมสัมผัสธรรม เปนแต
เรียนจําชื่อของธรรมไดเทานั้น เพราะฉะนัน้ ทานจึงอธิบาย “สัลเลขธรรม ทั้ง ๑๐
ประการนี้ไดโดยถูกตองถองแท ไมมีอะไรคลาดเคลื่อนจากหลักความจริง เนื่องจากจิต
ทานทรงหลักความจริงไวเต็มสวน นีธ่ รรมกถึกทีเ่ ปนอรรถเปนธรรม เปนความถูก
ตองดีงามแทเปนอยางนั้น
สวนธรรมกถึกอยางเราๆ ทานๆ ทีม่ กี เิ ลสนัน้ ผิดกัน แตไมตอ งกลาวไปมากก็
เขาใจกัน เพราะตางคนตางมี ตางคนตางรูดวยกัน ครัง้ พุทธกาลก็ยงั มีอยูบ า งทีท่ า น
เรียนจนจบพระไตรปฎก และมีลกู ศิษยลกู หาเปนจํานวนมากนับรอยๆ ที่ไปเรียนธรรม
กับทาน ทานสอนทางดานปริยตั ถิ า ยเดียว พระพุทธเจาทรงตําหนิ
ที่ทรงตําหนินั้นดวยทรงเห็นอุปนิสัยของทานสมควรแกมรรคผลนิพพาน ทาน
ชือ่ “โปฐิละ” ซึง่ แปลวา “ใบลานเปลา” ทานเปนผูทรงธรรมไวไดมากมายจนเปน
“พหูสตู ” แตไมใช “พหูสตู ”อยางพระอานนท ทานเปนผูเ รียนมาก มีลูกศิษยบริวาร
ตัง้ ๕๐๐ ทานมีอปุ นิสยั อยู แตกล็ มื ตัวในเวลานัน้ เมื่อไปเฝาพระพุทธเจา พระองคจึง
ทรงแสดงเปนเชิงตําหนิ เพราะพระพุทธเจาทรงตําหนิใครก็ตาม ทรงสรรเสริญใครก็
ตาม ตองมีเหตุมีผลโดยสมบูรณในความติชมนั้นๆ
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เมื่อทานทรงตําหนิ “พระโปฐิละ” พระโปฐิละจึงเกิดสังเวชสลดใจ ขณะที่เขาไป
เฝา พระองคทรงย้าํ แลวย้าํ เลาอยูน น่ั แหละวา “โปฐิละ” ก็แปลวา “ใบลานเปลา”
เรียนเปลาๆ ไดแตความจําเต็มหัวใจ สวนความจริงไมสนใจ
อยางทานอาจารยมน่ั ทานเคยเทศนอยางนัน้ นี่! “เรียนเปลาๆ”, “หัวโลน
เปลาๆ” “กินเปลาๆ นอนเปลาๆ” ย้ําไปย้ํามาจนผูฟงตัวชาไปโนนแนะ ทานวาไป
ทานแปลศัพทของทาน “โปฐิละ” องคเดียวนี่แหละ คือทานสอนพระลูกศิษยของทาน
ทานยกเอาเรื่องพระโปฐิละมาแสดง ใหเปนประโยชนสําหรับพระผูที่ฟงอยูในขณะนั้น
ซึ่งมุงถือเอาประโยชนอยูแลวอยางเต็มใจ
เมื่อพระพุทธองคทรงเรียก “พระโปฐิละ” วา “โปฐิละ เขามา,โปฐิละ จงไป,
อะไรๆ ก็โปฐิละๆ โปฐิละ...ใบลานเปลา ๆ เรียนเปลาๆ แกกเิ ลสสักตัวเดียวก็ไมได
เรียนเปลาๆ กิเลสมากและพอกพูนขึ้นโดยลําดับ ทานประทานอุบายใหพระโปฐิละรูสึก
ตัว และเห็นโทษแหงความลืมตัวมั่วสุมเกลื่อนกลนดวยพระเณรทั้งหลาย ไมหาอุบายสัง่
สอนตนเองบางเพือ่ ทางออกจากทุกขตาม “สวากขาตธรรม”
เวลาทูลลากลับไปแลว ดวยความสลดสังเวชเปนเหตุใหฝงใจลึก พอไปถึงวัดเทา
นั้นก็ขโมยหนีจากพระทั้งหลายซึ่งมีจํานวนตั้ง ๕๐๐ องคดวยกันบรรดาที่เปนลูกศิษย
ออกปฏิบตั กิ รรมฐานโดยลําพังองคเดียวเทานัน้ ทานมุงหนาไปสูสํานักหนึ่งซึ่งมีแตเปน
พระอรหันตทั้งนั้น นับแตพระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามเณรนอย เปนพระ
อรหันตดวยกันทั้งหมด เหตุทท่ี า นออกไปทานเกิดความสลดสังเวชวา “เราก็เรียนมาถึง
ขนาดนี้ แทนที่พระพุทธเจาจะทรงชมเชยในการที่ไดศึกษาเลาเรียนมาของเรา ไมมีเลย
มีแตอะไรๆ ก็ “โปฐิละ ๆ” ไปเสียหมด ทุกอาการเคลื่อนไหวไมมีแงใดที่จะทรงชมเชย
เลย แสดงวาเรานี้ไมมีสารประโยชนอะไรจากการศึกษาเลาเรียนมา หากจะเปน
ประโยชนอยูบางพระองคยอมทรงชมเชยในแงใดแงหนึ่งแนนอน” ทานนําธรรมเหลานี้
มาพิจารณาแลวก็ออกประพฤติปฏิบัติธรรม ดวนความเอาจริงเอาจัง
พอกาวเขาไปสูส าํ นักพระมหาเถระดังทีก่ ลาวแลวนัน้ ก็ไปถวายตัวเปนลูกศิษย
ทาน แตบรรดาพระอรหันตทา นฉลาดแหลมคมอยางลึกซึง้ ฉลาดออกมาจากหลักธรรม
หลักใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ เวลาพระโปฐิละเขาไปมอบกายถวายตัวตอทาน ทานกลับพูดถอมตัว
ไปเสียทุกองค เพือ่ จะหลีกเลีย่ งภาระหนักนัน้ เพราะราวกับสอนพระสังฆราช หรือจะ
เปนอุบายอะไรก็ยากที่จะคาดคะเนทานไดถูก
ทานกลับพูดวา “อาว! ทานก็เปนผูท ไ่ี ดศกึ ษาเลาเรียนมาจนถึงขนาดนีแ้ ลว
เปนคณาจารยมาเปนเวลานาน จะใหพวกผมสอนทานอยางไรได ผมไมมีความสามารถ
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จะสั่งสอนทานได” ทั้งๆ ที่ทานเปนพระอรหันตทั้งองค เต็มไปดวยความสามารถฉลาด
รูทุกแงทุกมุม
“ทานกลับไปถามทานองคนน้ั ลองดู บางทีทา นอาจมีอบุ ายแนะนําสัง่ สอนทาน
ได”
ทานก็ไปจากองคนแ้ี ลวไปถวายตัวตอองคนน้ั องคนน้ั ก็หาอุบายพูดแบบเดียว
กัน ใหไปหาองคนน้ั ๆๆ องคไหนก็พดู อยางเดียวกันหมด จนกระทั่งถึงสามเณรองค
สุดทาย แนะ! ยังพูดแบบเดียวกัน คือทานขอถวายตัวเปนลูกศิษยเณร เณรก็พูด
ทํานองเดียวกัน
ทีนี้พระมหาเถระทานเห็นทาจะไมไดการ หรือวาทานจะหากลอุบายใหเณรรับ
พระองคนี้ หรือใหองคนี้เขาไปเปนลูกศิษยเณรเพื่อดัดเสียบาง เพราะทานเปนพระที่
เรียนมาก อาจมีทิฐิมามากก็คาดไมถึง คาดยาก พระมหาเถระทานวา “ก็ทดลองดูซิ
เณร จะพอมีอบุ ายสัง่ สอนทานไดบา งไหม?”
พอทราบอุบายเชนนัน้ แลว พระโปฐิละก็มอบกายถวายตัวตอสามเณรนัน้ ทันที
แลวเณรก็สง่ั สอนดวยอุบายตางๆ อยางเต็มภูมิ
เราลองฟงซิเณรสอนพระที่เปนมหาเถระ หาอุบายสอนดวยวิธตี า งๆ เชนใหพระ
มหาเถระไปเอาอันนัน้ มาให ไปเอาอันนีม้ าใหบา ง แลวใหครองจีวร เชนตองการสิง่ ของ
อะไรที่อยูในน้ํา ก็ใหมหาเถระครองผาไป ถาจะเปยกจีวรจริงๆ ก็ใหขน้ึ มาเสีย “พอ
แลวไมเอา” ความจริงเปนการทดลองทั้งนั้น
ทานมหาเถระที่เปนธรรมกถึกเอกนั้นไมมีขัดขืนไมมีทิฐิมานะ
สมกับคําวา
“มอบกายถวายตัว” จริงๆ เณรใชใหไปไหนไปหมด บางทีใหไปเอาอะไรอยูในกอไผ
หนามๆ รกๆ ทานก็ไป แลวใหครองผาไปดวยทานก็ทาํ เวลาถึงหนามเขาจริงๆ เณรก็
ใหถอยมาเสีย “หยุดเสียอาจารย ผมไมเอาละมันลําบาก หนามเกาะผา” เณรหาอุบาย
หลายแงหลายมุมจนกระทั่งทราบชัดวาพระองคนั้นไมมีทิฐิมานะ เปนผูมุงหนาตออรรถ
ตอธรรมจริงๆ แลวเณรจึงไดเริ่มสอนพระมหาเถระดวยอุบายตางๆ
เณรสอนพระมหาเถระโดยอุบายวา “มีจอมปลวกแหงหนึง่ มีรูอยู ๖ รู เหี้ยใหญ
มันอยูใ นจอมปลวกนี้ และเทีย่ วออกหากินทางชองตางๆ เพื่อจะจับตัวเหี้ยใหได ทาน
จงปด ๕ ชองเสีย เหลือเอาไวเพียงชองเดียว แลวนัง่ เฝาอยูท ช่ี อ งนัน้ เหี้ยไมมีทางออก
จะออกมาทางชองเดียวนี้ แลวก็จับตัวเหี้ยได”
นี่เปนขอเปรียบเทียบ แมภายในตัวของเรานี้ก็เปนเหมือนจอมปลวกนั่นแล
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ทานแยกสอนอยางนี้ ทานอุปมาอุปมัยเขามาใน “ทวาร ๖” คือ ตาเปนชองหนึ่ง
หูเปนชองหนึ่ง จมูกเปนชองหนึ่ง ลิน้ ชองหนึง่ กายชองหนึง่ ใจชองหนึ่ง ใหทา นปดเสีย
๕ ทวารนัน้ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย เหลือไวแตใจเพียงชองเดียว แลวใหมสี ติรกั ษาอยู
ที่ใจแหงเดียว ขณะรักษาใจดวยสติ จงทําเหมือนไมรูไมเห็นไมรูไมชี้อะไรทั้งหมดที่มา
สัมผัส ทําเหมือนวาโลกอันนีไ้ มมเี ลย มีเฉพาะความรูคือใจอันเดียวที่มีสติควบคุมรักษา
อยูเ ทานัน้ ไมเปนกังวลกับสิ่งใดๆ ในโลกภายนอกมีรปู เสียง เปนตน จงตั้งขอสังเกต
ดูใหดวี า อารมณตา งๆ มันจะเกิดขึ้นที่จิตแหงเดียว ไมวาอารมณดีอารมณชั่ว มันจะ
ปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งมีชองเดียวเทานั้น เมื่อเรามีสติจองมองดูอยูตลอดเวลาไมประมาท
แลว ก็จะจับเหีย้ คือจิต และความคิดปรุงตางๆ ของจิตได
จิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่ว อดีตอนาคต ปรุงไปรัก ปรุงไปชัง เกลียดโกรธกับ
อะไร ก็จะทราบไดทุกระยะๆ เพราะความมีสติกาํ กับรักษาอยูก บั ความรูค อื ใจ ใหทาํ
อยางนีอ้ ยูต ลอดไป จนกวาจะมีการเปลีย่ นแปลงโดยทางอารมณ และวิธดี ดั แปลงแกไข
พระเถระพยายามทําตามอุบายที่เณรสอนทุกประการ ไมมีมานะความถือตัว
พระเถระองคนั้นเมื่อไดฟงและปฏิบัติตามสามเณร ก็ไดสติและไดอบุ ายขึน้ มาโดยลําดับ
จนมีหลักใจ เณรเห็นวาสมควรที่จะพาไปเฝาพระพุทธเจาไดแลว ก็พาพระเถระนี่ไป
เณรเปนอาจารย พระมหาเถระเปนลูกศิษย
เมื่อไปถึงสํานักพระศาสดา พระองคตรัสถามวา “เปนอยางไรเณร, ลูกศิษยเธอ
นะ?” เณรกราบทูล “ดีมากพระเจาคะ ทานไมมีทิฐิมานะใดๆ ทั้งสิ้น และตั้งใจปฏิบัติ
ดีนาเคารพเลื่อมใสมาก แมจะเปนผูเรียนมากและเปนขนาดมหาเถระก็ตาม แตกริ ยิ า
อาการทีท่ า นแสดงเปนความสนใจ เปนความออนนอมถอมตน เปนความสนใจที่จะรู
เห็นความจริงทั้งหลายตลอดมา” นัน่ ! ฟงซิเปนยังไง นักปราชญสนทนากันและปฏิบตั ิ
ตอกัน ระหวางพระมหาเถระกับสามเณรผูเปนอาจารย ซึ่งหาฟงไดยาก
หลังจากนั้นพระพุทธเจาก็ทรงสอนพระมหาเถระวา “ปฺญา เว ชายเต ภูร”ิ
ปญญาซึ่งมีความหนักแนนมั่นคงเหมือนแผนดิน ยอมเกิดขึ้นแกผูใครครวญเสมอ!
ฉะนัน้ จงพยายามทําปญญาใหมน่ั คงเหมือนแผนดิน และสามารถจะแทงทะลุอะไรๆ ได
ใหเกิดขึน้ ดวยการพิจารณาอยูเ สมอ ไมมีอะไรจะแหลมคมยิ่งกวาปญญา ปญญานี้แล
เปนเครื่องตัดกิเลสทั้งมวล
ไมมีอะไรจะเหนือปญญาไปได
พระองคทรงสอน
“วิปส สนา”ในขณะนัน้ โดยสอนใหแยกธาตุแยกขันธ อายตนะ สวนตางๆ ออกเปน
ชิ้นเปนอัน อันนีเ้ ปนอยางนี้ อันนัน้ เปนอยางนัน้ ใหพระมหาเถระเขาใจเปนลําดับๆ
โดยทาง “วิปส สนา” จากนั้นก็แสดงเรื่องรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละ
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๑๒๐

๑๒๑

อยาง ๆ อันเปนอาการของจิต สรุปธรรมที่ทรงแสดงแก พระโปฐิละ ก็คอื อริยะสัจสี่
ปรากฏวาทานไดบรรลุอรหัตผลในวาระสุดทายแหงการประทานธรรม
จะอธิบายขันธหา ตอ สวนมากจิตไปหลงอาการเหลานี้ จึงไมทราบวาตัวของ
ตัวอยูท ไ่ี หน ไปอิงอยูก บั อาการคือรูป วารูปเปนตนบาง วาเวทนาเปนตนบาง สัญญา
เปนตนบาง สังขาร วิญญาณ เปนตนบาง เลยหาตนไมได อะไรๆ ก็วา “ตน” เสียสิน้
เวลาจะจับ “ตน” เพื่อเอาตัวจริงเลยหาตัวจริงไมได! ทั้งนี้ก็เพราะจิตหลงไปควาไป
ยึดเอาสิ่งไมใชตนมาเปนตนเปนตัวนั่นแล ซึ่งเปนเพียงอาการหนึ่งๆ ทีอ่ าศัยกันอยูช ว่ั
ระยะกาลเทานัน้ จึงทําใหจติ เสียเวลาเพราะความเกิดตาย ๆ อยูเ ปลาๆ แตละภพ
ละชาติ!
นอกจากเสียเวลาเพราะความหลงกับสิง่ เหลานีแ้ ลว ยังไดรับความทุกขความ
บอบช้าํ ทัง้ ทางกายและทางจิตใจอีกดวย เพราะฉะนั้นจงใชปญญาพิจารณาใหเห็นตาม
ความจริงของมันเสียแตบดั นีซ้ ง่ึ เปนกาลอันควรอยู ตายแลวหมดวิสยั จะรูค วามจริงได
พระพุทธเจาประทานพระโอวาทไวอยางชัดเจนแลว ไมนาสงสัยวาจะมีอะไรดี
กวาความพนจากทุกข อันมีการเกิดตายเปนตนเหตุ เอา! พิจารณาลงไป!
“รูป” มีอะไรบางที่เรียกวา “รูป?” มันผสมกับอะไรบาง? คําวา “รูป” นี้มีกี่
อาการ? อาการหนึง่ ๆ คืออะไร? ที่รวมกันอยู สภาพความเปนอยูข องมันเปนอยาง
ไร? เปนอยูด ว ยความบําบัดรักษา เปนอยูด ว ยความปฏิกลู โสโครก เหมือนกับปาชาผี
ดิบซึง่ เต็มอยูภ ายในรางกายนี้ แตใจเราก็ยงั ดือ้ ดานอาจหาญถือวา รูปนี้เปนเราเปนของ
เรา ไมทราบวาสิง่ นีเ้ ปนของสกปรกโสมม เปนกอง อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เปนปาชาผีดบิ
บางเลย ตางคนตางมีปาชาเต็มตัว ทําไมมัวเพลิดเพลิน มัวเสกสรรปน ยอ ชนิดไมรูเนื้อ
รูต วั วาเปนปาชาผีดบิ กันบางเลย เวลา “เขา” แตกดับไป “เรา” จะเอาสาระอะไรเปน
เครือ่ งอบอุน ใจ ถาปญญาไมถากถางใหเห็นความจริงไวกอ นแตบดั นี้
ในหลักธรรมชาติของมันก็คอื ธาตุ สมมุตเิ พิม่ เขามาก็คอื สกลกาย เต็มไปดวย
“ปุพโพ โลหิต” น้าํ เหลือง น้าํ เลือด แสดงความปฏิกูลโสโครก และความทุกขใหรใู ห
เห็นอยูต ลอดเวลานับแตวนั เกิดมา ไมเคยขาดวรรคขาดตอนเลย มีอันใดสิ่งใดที่จะควร
ยึดวาเปน “เรา” เปน “ของเรา” ดวยความสนิทใจ? ไมมีเลย!
จึงควรพิจารณาดูตามหลักความจริงนี้ ทั้งความเปนอยู ทัง้ ความสลายทําลายลง
ไป มันลงไปเปนอยางนั้น คือลงไปเปนธาตุดิน ธาตุนาํ้ ธาตุลม ธาตุไฟ
สวน “เวทนา” ก็พิจารณาแยกแยะใหเห็น ความสุขก็ดี ความทุกขกด็ ี ความ
เฉยๆ ก็ดี มันเกิดขึน้ ไดทง้ั ทางกายและทางใจ สักแตวา อาการอันหนึง่ ๆ เกิดขึน้ และ
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ดับไปเทานั้น รูอ ยูเ ห็นอยูป ระจักษตาประจักษใจ ทุกขปรากฏขึน้ มาก็เปนเพียงความ
จริงอันหนึ่งของมัน ตัวมันเองก็ไมทราบความหมายของมัน การทีเ่ ราไปใหความหมาย
มันนัน้ ก็เทากับผูกมัดตนเอง เทากับเอาไฟมาเผาลนตนเอง เพราะความลุมหลงนี้เองจึง
ไปหมาย “เขา” ในทางที่ผิด โดยที่ถือเอาวาเปน “เรา” ทุกขก็เปนเรา เปนไฟทั้งกอง
ยังถือวาเปนเรา อะไรๆ ก็เปนเรา ๆ หมดทั้งที่หาตัวเราไมเจอ ไปเจอแตความทุกข
ตลอดเวลาทีส่ าํ คัญมัน่ หมาย
สัญญา ก็คอื ความจํา จําแลวหายไป ๆ เมือ่ ตองการก็จาํ ขึน้ มาใหม มีความเกิด
ความดับ ๆ ประจําตัวของเขา ทั้งเวทนา ทั้งสัญญา ทั้งสังขาร ทั้งวิญญาณ มีลักษณะเชน
เดียวกัน ถาพิจารณาสิง่ หนึง่ ใหเขาใจแจมแจงหรือประจักษดว ยปญญาแลว อาการทัง้
หานีก้ เ็ หมือนกันหมด ความเขาใจหากกระจายทัว่ ถึงกันไปเอง
เมือ่ สรุปความแลว กองธาตุกองขันธเหลานีไ้ มใชเราไมใชของเราทัง้ นัน้ เปน
ความจริงของเขาแตละอยาง ๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็เปนสาเหตุมาจากจิต แต
เพราะ “ใจ” เปนใหญ ใจเปนประธาน จึงสุดทายก็ใจเปน “บอยเขา” เพราะรับใชดวย
ความลุม หลง ตัวเองยังยืนยันวา “เขา” เปน “เรา” “เปนของเรา” ก็เทากับถือ
“เขา” เปนนายเรานัน่ เอง ฟงซิฟงใหถึงใจ จะไดถึงตัวกิเลสเสียบางและทําลายมันลงได
ดวยสติปญญา
ธรรมของนักปราชญทานสอนพวกเรา ยังจะพากันมามัวเมาไปหาความวิเศษวิโส
จากธาตุขนั ธ ซึง่ เหมือนปาชาอะไรกันอีก! นอกเหนือจากความรูย ง่ิ เห็นจริงในสิง่ เหลานี้
เทานั้น พวกเราพากันหลงตามความเสกสรรธาตุขันธ วาเปนเราเปนของเรา มากีก่ ปั กี่
กัลปแลว สวนผลเปนอยางไร? เราภาคภูมใิ จกับคําวา “เรา” “ของเรา” เหมือนเรามี
อํานาจวาสนาเหนือสิง่ เหลานี้ และเปนผูปกครองสิ่งเหลานี้
ความจริงเราเปน “คนรับใช” สิง่ เหลานี้ ลุมหลงก็คือเรา ไดรบั ความทุกขความ
ลําบาก ไดรบั ความกระทบกระเทือนและแบกหามสิง่ เหลานีด้ ว ยความลุม หลง ก็คือเรา
ผลสุดทายเราเปนคนแยและแยกวาอะไรบรรดามีในโลกเดียวกัน สิ่งทั้งหลายไมใชผู
หลงผูย ดึ ถือ ไมใชผแู บกหาม ไมใชผูรับความทุกขทรมาน ผูรับภาระทั้งปวงจากสิ่งเหลา
นี้ คือเราคนเดียวตางหากนี่
เพราะฉะนั้นจึงควรแยกสิ่งเหลานี้ออกใหเห็นตามความจริงของมัน จิตจะได
ถอนตนออกมาอยูต ามหลักธรรมชาติไมมีเครื่องจองจํา การพิจารณานัน้ เมือ่ ถึงความ
จริงแลวก็ตา งอันตางจริง ไมกระทบกระเทือนกัน และปลดเปลื้องภาระทั้งหลายจาก
ความยึดถือ คืออุปาทานเสียได ใจเปนอิสรเสรีและเรืองฤทธิ์เรืองเดชตลอดกาล
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ระหวางใจกับขันธกท็ ราบกันตามความจริงและไมยดึ ไมถอื กัน การพะวักพะวน
กันเรือ่ งขันธเพราะอํานาจแหงอุปาทานนีไ้ มมี เวลายังครองขันธอยูก อ็ ยูด ว ยกันราวกับ
มิตรสหาย ไมหาเรื่องรายปายสีกันดังที่เคยเปนมา ฉะนั้นจึงอยากใหเราชาวปฏิบัติธรรม
พิจารณาเขาไปถึงตัวจิตนัน้ แล “เหี้ยจริงๆ คือตัวจิต”เหีย้ นัน้ มันออกชองนีถ้ งึ ได
พิจารณาชองนี้ จนกระทั่งเขาไปหาตัวมัน คือจิต
“จิต” คืออะไร? คือรังแหง “วัฏจักร” เพราะกิเลสอาสวะสวนละเอียดสุดฝง
จมอยูภ ายในจิต ตองใชปญญาพิจารณาแยกแยะ กําหนดเอาจิตนัน้ เปนเปาหมายแหง
การพิจารณา เชนเดียวกับอาการตางๆ ที่เราไดพิจารณาลงไปเปนลําดับๆ ดวยปญญา
มาแลว
เมือ่ ถือจิตเปนเปาหมายแหงการพิจารณา
ดวยความไมสงวนสิ่งใดไวทั้งสิ้น
ตองการทราบความจริงจากจิตที่เปนแหลงสรางปญหาทั้งมวลนี้โดยตลอดทั่วถึง การ
พิจารณาไมหยุดยัง้ ก็จะทราบดวยปญญาวา ในจิตนัน้ มีอะไรฝงจมอยูอ ยางลึกลับ
สลับซับซอน อยูด ว ยกลมารยาของกิเลสทัง้ ปวง
จงกําหนดเขาไป พิจารณาเขาไป จิตถาพูดตามหลักการพิจารณาแลว จิตก็เปน
ตัวอนิจฺจํ เปนตัวทุกขฺ ํ เปนตัวอนตฺตา เพราะยังมีสมมุติแทรกอยูจึงตองเปนลักษณะ
สาม คือ “ไตรลักษณ” ได จงฟาดฟนหั่นแหลกลงไปที่ตรงนั้น โดยไมตองยึดมั่นถือมั่น
วาจิตนี้เปนเรา จิตนี้เปนของเรา ไมเพียงแตไมยึดมั่นถือมั่นในรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ วาเปนเราเปนของเราเทานั้น ยังกําหนดใหเห็นชัดเจนในตัวจิตอีกวา ควรจะ
ถือเปนเราเปนของเราหรือไม เพราะเหตุไร! เอา กําหนดลงไปพิจารณาลงไป แยกแยะ
ใหเห็นชัดตามความเปนจริง
สิ่งที่เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ภายในจิตนีจ้ ะกระจายออกหมดไมมอี ะไรเหลือ
เลย เมื่อธรรมชาตินี้ไดกระจายหายไปไมมีอะไรเหลือแลว อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ที่มีอยู
ภายในจิตก็หายไปพรอมกัน เปนจิตที่สิ้นสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว!
การใชคําวา “จิต” เราจะเรียก “จิต” ก็ไดไมเรียกก็ได เพราะนอกโลกนอก
สมมุติไปแลว เมื่อจิตแยกตัวออกจากสมมุติแลว คําวา “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” จึง
ไมมใี นจิตอีกตอไปตลอดอนันตกาล
เมือ่ ทุกสิง่ ทุกอยางสลายตัวไปแลว แตความรูน น้ั กลับบริสทุ ธิข์ น้ึ มา ไมสลาย
หรือไมฉบิ หายไปกับสิง่ ทัง้ หลาย นีเ่ รียกวา “จับตัวเหี้ยไดแลว!” เหีย้ ใหญคอื จิตนีเ้ อง!
ที่เณรสั่งสอนพระโปฐิละนะ! จงจับตัวนี้ใหไดจะเปนผูสิ้นจากทุกข พระโปฐิละก็ไดหลุด
พนจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจาประทานพระโอวาทจบลง เพราะเขาถึงจุดนี้
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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คือเหีย้ ใหญตวั นี้ และทําลายเหี้ยใหญตัวนี้ไดดวยปญญา ที่ทานวา “ปฺญา เว ชายเต
ภูร”ิ ทําปญญาใหเปนเหมือนแผนดิน มั่นคงตอความจริงทั้งหลาย พิจารณาใหเขาถึง
ความจริงใหรูความจริง
สมกับปญญาคือความจริงอันฉลาดแหลมคมมากในองค
“มรรคแปด”
ทีท่ า นสอนใหหยัง่ เขาถึงจุดสุดยอดแหงกิเลสทัง้ หลายคืออะไร? ก็คือจิตที่เต็ม
ไปดวย “อวิชชา” นัน่ แล เมือ่ พิจารณาธรรมชาตินใ้ี หแตกกระจายออกไปแลว จิตก็
บริสทุ ธิ์ เมื่อจิตบริสุทธิ์ขึ้นแลว คําวา “เหี้ย” จะเรียกวา “ถูกจับไดและทําลายได” ก็
ถูก “ถึงตัวจริงของธรรม” ก็ถกู และหมดปญหา!
นี่แหละการพิจารณาธรรม พระพุทธเจาของพวกเราชาวพุทธทานสอนอยางนี้
สวนพวกเราชาวพุทธพากันงัวเงีย ตืน่ หรือยัง? หรือยังหลับสนิทพากันฝนเพลิน
วาดวิมานเพือ่ ราคะตัณหาอยูร าํ่ ไป?
วันนี้พูดเรื่อง “ปริยัต,ิ ปฏิบตั ิ, ปฏิเวธ” ในครัง้ พุทธกาลก็มมี าอยางนัน้ เหมือน
กัน แตทา นมีความหนักแนนในการประพฤติปฏิบตั มิ ากกวาอยางอืน่ ไมเหมือนสมัย
ปจจุบันนี้ซึ่งมีแตการเรียนมากๆ ไมสนใจในการประพฤติปฏิบตั กิ นั บางเลย ความจํา
อรรถจําธรรมไดมันก็ไมผิดอะไรกับนกขุนทองที่วา “แกวเจาขา ๆ”แตเวลาเอาแกวมา
ใหนกขุนทองดูจริงๆ แลว มันก็ไมทราบเลยวานัน่ คืออะไร นอกจากเปนผลไมนก
ขุนทองจะทราบและทราบดีกวาคน แตแกวนกขุนทองไมสนใจทราบ!
ธรรมเปรียบเหมือนแกวดวงประเสริฐ อยาพากันจําแตชอ่ื จะเปนนกขุนทองไป
จงคนดูแกว คือธรรมภายในใจใหรู เมื่อรูแลว ชือ่ ของธรรมก็เจอกันทีน่ น่ั เอง
คําวาธรรมคืออะไร? ถาไมสนใจกับการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ไดร่ํา
เรียนมา ก็เทากับวา “แกว คืออะไร” นัน้ เอง “ธรรมคืออะไรก็ไมทราบ “สมาธิ” คือ
อะไรใจไมเคยสัมผัส เพราะไมเคยนั่งสมาธิ “ปญญา” คืออะไร?ก็ไมไดสัมผัสอีก
เพราะไมไดเจริญปญญาทางดานการปฏิบัติ “วิมุตติ” คืออะไร? ไมทราบ เพราะจิตไม
เคยหลุดพน นอกจากจะสัง่ สมกิเลสใหเต็มหัวใจจนแบกไมไหว นัง่ อยูก ค็ ราง นอนอยูก ็
คราง ไปไหนก็บน เปนทุกขยงุ ไปตลอดกาลสถานที่ ทั้งๆ ที่เขาใจวาตนฉลาดเรียนรูมาก
แตกบ็ น วา “ทุกขๆ” ไมไดวายแตละวัน
เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความจริงนี้และหายบน จึงตองเรียนและปฏิบัติ
ใหเขาถึงความจริง ใหสมั ผัสสมาธิถงึ ความสงบเย็นใจ ดวยการปฏิบัติ ใหสัมผัสปญญา
คือความฉลาดแหลมคม ดวยการปฏิบตั ภิ าวนา ใหสัมผัส “วิมุตติ” ความหลุดพนจาก
กิเลสทั้งมวล ดวยการปฏิบตั ภิ าวนา
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การสัมผัสสมาธิ ปญญา วิมุตติ ดวยการปฏิบัติของตัว และธรรมเหลานี้เปน
สมบัติของตัวแทแลว ยอมหายสงสัยไมถามใคร แมพระพุทธเจาประทับอยูตรงหนาเรา
นีก้ ต็ าม จะไมทูลถามพระพุทธเจาใหทรงรําคาญและเสียเวล่ําเวลาเลย เพราะเปนการ
แสดงความโงออกมาทั้งๆ ทีต่ นรูแ ลว ใครจะแสดงออกมาละก็รูแลว ถามทําไม นัน่ !
เพราะความจริงเหมือนกันและเสมอกัน กีห่ มืน่ กีแ่ สนองค กีพ่ นั กีห่ มืน่ คน ที่ไดสัมผัส
วิมุตติธรรมดวยใจตัวเองแลว ไมมีแมรายหนึ่งจะทูลถามพระพุทธเจาใหทรงลําบาก
รําคาญเลย
เพราะคําวา “สนฺทิฏฐิโก” ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเองนั้น พระพุทธเจาไมทรง
ผูกขาด แตมไี วสาํ หรับผูป ฏิบตั โิ ดยทัว่ กัน ตั้งแตครั้งนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ ตามหลัก
ธรรมทีท่ า นทรงสอนไวไมมเี ปลีย่ นแปลงแตอยางใด ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนถึงบัดนี้
ธรรมเปนธรรมชาติที่คงเสนคงวาเสมอมา ถาผูปฏิบัติใหเปนไปตามหลักธรรมนั้น เรื่อง
มรรคผลนิพพานไมตองไปถามใคร ผูปฏิบัติจะพึงขุดคนขึ้นมาชมอยางเต็มใจไดดวย
การปฏิบัติโดยทางศีล สมาธิ ปญญา ที่เปน “สวากขาตธรรม” ไมตองสงสัย และไมมี
สิ่งอื่นใดที่จะมีอํานาจมาปดกั้นมรรคผลนิพพานใหสิ้นเขตสิ้นสมัยได และไมมีสิ่งใดที่จะ
ขุดคนมรรคผลนิพพานขึ้นมาใหรูเห็นได นอกจากการประพฤติปฏิบตั ดิ ว ยศีล สมาธิ
ปญญา นีเ้ ทานัน้
เพราะฉะนั้นหลักมรรคแปด มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน มีสมั มาสมาธิเปนทีส่ ดุ ที่ทาน
เรียกวา “มัชฌิมา” จึงเปนธรรมคงเสนคงวาตอทางมรรคทางผลอยางสมบูรณ และ
เปนธรรมสม่ําเสมอ เปนธรรมศูนยกลางในการแกกิเลสอาสวะทุกประเภทตลอดมา ตัง้
แตโนนจนบัดนี้และตลอดไปไมมีทางสิ้นสุด ตองเปน “มัชฌิมาปฏิปทา” แกผูปฏิบัติ
ถูกตองตามนัน้ ตลอดกาลสถานที่
ผลที่พึงไดรับจากการปฏิบัติจะไมตองไปถามใคร
ขอใหดาํ เนินไปตามหลัก
ธรรมนี้ใหถูกตองเทานั้น จะเหมาะสมอยางยิ่งตอมรรคผลนิพพาน อันเปนสมบัติลนคา
ของตน ๆ แตผูเดียวไมมีใครเขายุงได
ทีว่ า “มรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยไปแลว” นัน้ ก็คือคนที่ไมเคยปฏิบัติ คน
ไมเคยสนใจกับธรรมเลย แตอุตริตั้งตนเปนศาสดาเหนือพระพุทธเจา พระธรรม พระ
สงฆ คอยใหคะแนนตัดคะแนนพระรัตนตรัยและชาวพุทธทั้งหลาย เขาคนนั้นคือ “ตัว
แทนเทวทัต” จะไปรูเรื่องมรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยไดอยางไร ไมมีอะไรมาคุย
อวด มีอยางไรก็พูดไปอยางนั้นตามประสาของคนที่มีนิสัยตางกัน เพื่อคนอื่นแมไมเชื่อ
แตสนใจฟงบางชั่วขณะก็ยังดี
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พระพุทธเจา สัตวโลกรูและกราบไหวกันทั้งนั้น แตสัตวแปลกประหลาดไมมีตน
มีตัว ปรากฏแตคาํ อวดฉลาด ไมมใี ครนับถือและกราบไหวกพ็ ดู อยางนัน้ เอง ผลของ
การพูดก็ทําใหคนอื่นพลอยโงไปดวย ถาผูต อ งการจะโงอยูแ ลวก็โงไดจริงๆ เพราะคํา
พูดคํานี้เปนคําพูดที่ทําคนใหโง ไมใชเปนคําพูดใหคนฉลาด ถาผูป ฏิบตั มิ เี หตุมผี ลถอด
แบบ “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” แลวจะไมสนใจกับคํานีเ้ ลย แตสนใจกับหลักธรรมที่พระ
พุทธเจาทรงสอนไว แลวปฏิบตั ติ ามนัน้ นั่นแลเปนสิ่งที่เหมาะสมหรือถูกตองที่สุด เรา
ทัง้ หลายไดรบั พระโอวาท คือศาสนธรรมจากพระพุทธเจามาโดยถูกตองแลว จึงพากัน
นําไปประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เปนภัยแกตน ผลที่จะพึงไดรับจะเปนที่พึงพอใจ เพราะ
เราจะเปนผูรับ จะเปนผูค รอง จะเปนเจาของสมบัติที่ตนปฏิบัติไดโดยทั่วกัน ตามหลัก
ธรรมวา “ผูทําดียอมไดดี ผูทําชั่วยอมไดชั่ว ผูท าํ ตนถึงขัน้ บริสทุ ธิย์ อ มพนจากทุกขทง้ั
มวล”
จงจําใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงธรรม ผลพึงใจทั้งมวลคือเราเปนผูเสวย ไมมีใครแยง
ชิงไดตลอดไป จึงขอยุติเพียงนี้
<<สารบัญ
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ภาค ๒ “เรา กับ จิต”
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘

อะไรคือจิต –จิตพระอรหันต
ทานอาจารยมน่ั ทานวา “ใจ” มีภาษาเดียวเหมือนกันหมด ไมวาจะเปนชาติใด
ภาษาใด มีเพียงความรูค อื ใจนี้ ฉะนัน้ ทานจึงวาเปนภาษาเดียว พอนึกออกมาก็เขาใจ
แตเวลาแยกออกมาพูดตองเปนภาษานัน้ ภาษานี้ ไมคอ ยเขาใจกัน ความรูส กึ ภายในจิต
ใจนั้นเหมือนๆ กัน ธรรมกับใจจึงเขากันสนิท เพราะธรรมก็ไมไดเปนภาษาของอะไร
ธรรมก็คอื ภาษาของใจ ธรรมอยูก บั ใจ”
ความสุขความทุกขอยูก บั ใจ การทําใหสุขหรือใหทุกขเกิดขึ้นก็ใจเปนผูคิดขึ้นมา
ผลที่ปรากฏขึ้นเปนสุขเปนทุกข ใจเปนผูรับรู เปนผูรับภาระในผลของตนที่คิดขึ้นมา ใจ
กับธรรมจึงเขากันไดสนิท ไมวาจะเปนชาติใดภาษาใด เรื่องธรรมนั้นเขากันไดทั้งนั้น
เพราะใจกับธรรมเปนของคูควรกันอยูแลว
ใจนีค้ อื แกนในสกลกายของเรา เปนแกนอันหนึ่งหรือเปนของแข็ง หรือเปน
สาระสําคัญทีม่ อี ยูใ นรางกายนี้ ไดแกใจเปนหลักใหญ อาการทีเ่ กิดขึน้ จากใจ เชน ความ
คิดความปรุง เกิดแลวดับ ๆ ก็หมายถึงความกระเพื่อมของใจกระเพื่อมขึ้นมา คือความ
คิดปรุง ความหมายเกีย่ วกับการคาดการจดจํานัน้ หมายถึงสัญญา ยาวออกไปก็เปน
สัญญา สัน้ ก็เปนสังขาร คือปรุงแพล็บก็เปนสังขาร สัญญา คือความหมายความจํา
วิญญาณหมายถึงการรับรูใ นขณะทีส่ ง่ิ ภายนอกเขามาสัมผัสอายตนะภายใน เชน ตากับ
รูปสัมผัสกันเกิดความรูขึ้นมา เปนตน เหลานี้มีการเกิดการดับอยูประจําตัวของเขาเอง
ทานจึงเรียกวา “ขันธ” แตละหมวดแตละกองรวมแลวเรียก วา “ขันธ”
ขันธหา กองนีม้ กี ารเกิดการดับกันอยูเ ปนประจํา
แมแตพระขีณาสพทานก็มี
อาการเหลานีเ้ ชนเดียวกับสามัญชนทัว่ ๆ ไป เปนแตวา ขันธของทานเปนขันธลว นๆ ไม
มีกิเลสเปนเครื่องบังคับบัญชาใชใหทํานี้ ปรุงนี้คิดนั้น เปนขันธที่คิดโดยธรรมชาติของ
มันเอง เปนอิสระของขันธ ไมมีอะไรมาบังคับใหคิดนั่นปรุงนี่เหมือนจิตสามัญชนทั่วๆ
ไป ถาจะเทียบขันธของสามัญชนทั่วไป ก็เหมือนนักโทษทีถ่ กู บังคับบัญชาอยูต ลอดเวลา
ความคิดความปรุง ความสําคัญมัน่ หมายตางๆ เหลานี้ ลวนแตมผี บู งั คับบัญชาออกมา
ใหคดิ อยางนัน้ ใหปรุงอยางนี้ ใหสาํ คัญมัน่ หมายอยางนัน้ อยางนี้ คือมีกเิ ลสเปนนาย หัว
หนา บังคับบัญชาขันธเหลานีใ้ หแสดงตัวขึน้ มา
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สวนพระขีณาสพคือพระอรหันตทานไมมี ปรุงก็ปรุงธรรมดา พอปรุงแลวก็ดบั
ไปธรรมดาไมมีเชื้อตอ ไมมีเชื้อกดถวงจิตใจ เพราะไมมีอะไรบังคับเหมือนดังขันธที่มี
กิเลสปกครองหรือมีกเิ ลสเปนหัวหนา ผิดกันตรงนี้ แตความจริงนัน้ เหมือนกัน
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนอนิจจัง คือความไมเที่ยง ความแปรสภาพของแตละ
ขันธๆ มีประจําตัวดวยกัน นับแตรูปขันธคือกายของเรา เวทนาขันธ ไดแกความสุข
ความทุกข ความเฉยๆ นีก่ เ็ กิดดับๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ มีเกิดมีดับประจําตนอยู
ตลอดไป
สวนความรูจ ริงๆ ทีเ่ ปนรากฐานแหงความรูเ กีย่ วกับสิง่ ตางๆ ที่เกิดดับๆ นี้ไม
ดับ เราจะพูดวา “จิตนี้ดับไมได” เราจะพูดวา “จิตนี้เกิดไมได” เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์
แลวจึงหมดปญหาในเรื่องเกิดเรื่องตาย ทีเ่ กีย่ วกับธาตุขนั ธไปถือกําเนิดเกิดทีน่ น่ั ทีน่ ่ี
แสดงตัวอันหยาบออกมา เชน เปนสัตวเปนบุคคลเหลานั้น เปนตน จึงไมมีสําหรับจิต
ทานทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ลว
แตถา ไมบริสทุ ธิ์ ก็พวกนีแ้ หละไปเกิดไปตาย หมายปาชาอยูไมหยุด เพราะจิต
ทีไ่ มตายนีแ้ หละ
ฉะนัน้ พระพุทธเจาจึงทรงสอนโลก เฉพาะอยางยิ่งคือโลกมนุษยเรา ผูที่รูดีรูชั่ว รู
บาปบุญคุณโทษ และรูวิธีการที่จะแกไขดัดแปลงหรือสงเสริมได เขาใจในภาษาธรรมที่
ทานแสดง ทานจึงไดประกาศสอนโลกมนุษยเปนสําคัญกวาโลกอืน่ ๆ เพื่อจะไดพยายาม
ดัดแปลงหรือแกไขสิ่งที่เห็นวาไมเกิดประโยชนและเปนโทษ ออกจากจิตใจกายวาจา
และสอนใหพยายามบํารุง สงเสริมความดีทพ่ี อมีอยูบ า งแลวหรือมีอยูแ ลว และที่ยังไมมี
ใหมีใหเกิดขึ้น สิ่งที่มีแลวบํารุงรักษาใหเจริญ เพื่อเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจใหมีความชุม
เย็นมีความสงบสุข มีหลักมีเกณฑดว ยคุณธรรมคือความดี หากไดเคลือ่ นยายจากธาตุ
ขันธปจ จุบนั นีไ้ ปสูส ถานทีใ่ ด ภพใดชาติใด จิตที่มีความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงอยูเสมอ
ยอมเปนจิตที่ดี ไปก็ไปดี แมจะเกิดก็เกิดดี อยูก อ็ ยูด ี มีความสุขเรื่อยๆไป
จนกวาจิตนีจ้ ะมีกาํ ลังสามารถอํานาจวาสนา
มีบุญญาภิสมภารที่ไดสรางโดย
ลําดับลําดา นับตั้งแตอดีตมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ตอเนื่องกันมา เชนวานนีเ้ ปนอดีต
สําหรับวันนี้ วันนีเ้ ปนอดีตสําหรับวันพรุง นี้ ซึ่งเปนวันที่เราไดสรางความดีมาดวยกันทั้ง
นัน้ และหนุนกันเปนลําดับ จนกระทั่งจิตมีกําลังกลาสามารถ เพราะอํานาจแหงความดี
นี้เปนเครื่องสนับสนุน แลวผานพนไปได
คําวา “สมมุต”ิ คือการเกิดการตายดังทีเ่ ปนอยูน น้ั จะไปเกิดในภพที่เงียบๆ
ละเอียดขนาดไหนก็ตาม ที่เปนเรื่องของสมมุติแฝงอยูนั้นจึงไมมี ทานผานไปหมดโดย
ประการทั้งปวง นี่ไดแกจิตพระอรหันตและจิตพระพุทธเจา พูดถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องของ
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“พระวังคีสะ” พระวังคีสะ ทานเกงมากในการทีด่ จู ติ ผูท ต่ี ายแลว ไปเกิดในภพใดแดนใด
ตั้งแตทานเปนฆราวาส ใครตายก็ตาม จะวาทานเปนหมอดูก็พูดไมถนัด ทานเกงทาง
ไสยศาสตรนน่ั แหละ เวลาใครตายเขานําเอากะโหลกศีรษะมาใหเคาะ ปอก ๆๆ
กําหนดดูทราบวาอันนัน้ ไปเกิดทีน่ น่ั ๆ เชนไปเกิดเปนสัตวนรกก็บอก ไปเกิดในสวรรค
ก็บอก ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไปเกิดเปนเปรตเปนผีอะไรทานบอกหมดไมมีอัดมีอั้น
บอกไดทง้ั นัน้ ขอใหไดเคาะกะโหลกศีรษะของผูต ายนัน้ ก็แลวกัน
พอทานวังคีสะไดทราบจากเพื่อนฝูงเลาใหฟงวา พระพุทธเจายังเกงกวานี้อีก
หลายเทา ทานอยากไดความรูเ พิม่ เติม จึงไปยังสํานักพระพุทธเจาเพื่อขอเรียนวิชา
แขนงนี้เพิ่มเติมอีก พอไปถึงพระพุทธเจาทานก็เอาศีรษะพระอรหันตมาใหเคาะ “เอา
ลองดูซิไปเกิดที่ไหน?” เคาะแลวฟง เงียบ, เคาะแลวฟง เงียบ, คิดแลวเงียบ กําหนด
แลวเงียบ ไมปรากฏวาเจาของกะโหลกศีรษะนีไ้ ปเกิดทีไ่ หน!
ทานจนตรอก ทานพูดสารภาพอยางตรงไปตรงมาวา “ไมทราบที่เกิด”
ทีแรกพระวังคีสะนีว้ า ตัวเกงเฉลียวฉลาด จะไปแขงกับพระพุทธเจาเสียกอนกอน
จะเรียนตอ พอไปถึงพระพุทธเจา พระองคเอากะโหลกศีรษะพระอรหันตมาใหเคาะนี่
ซิ ! ทานมาติดตรงนี!้ ทีนก้ี อ็ ยากจะเรียนตอ ถาเรียนไดแลวก็จะวิเศษวิโสมาก เมื่อ
การณเปนไปเชนนั้นก็ขอเรียนที่สํานักพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ทรงสอนวิชาให สอน
วิธใี ห คือสอนวิชาธรรมนีใ่ ห ฝกปฏิบตั ิไป ๆ พระวังคีสะก็เลยสําเร็จพระอรหันตขึ้นมา
เลยไมสนใจจะไปเคาะศีรษะใครอีก นอกจากเคาะศีรษะเจาของ รูแจงชัดเจนแลวหมด
ปญหาไปเลย นี่เรียกวา “เคาะศีรษะที่ถูกตอง”!
เมือ่ ยกเรือ่ งจิตทีไ่ มเกิดขึน้ มา กะโหลกศีรษะของทานผูบ ริสทุ ธิแ์ ลว เคาะเทา
ไรก็ไมรวู า ไปเกิดทีไ่ หน! ทั้งๆ ที่พระวังคีสะแตกอนเกงมาก แตจิตที่บริสุทธิ์แลวหาที่
เกิดไมได ! เชน “พระโคธิกะ” ก็เหมือนกัน นีก้ น็ า เปนคติอยูไ มนอ ย ทานไปบําเพ็ญ
สมณธรรมเจริญขึ้นไปโดยลําดับๆ แลวเสือ่ มลง เจริญขึ้นเสื่อมลง ฟงวาถึงหกหน หนที่
เจ็ดทานจะเอามีดโกนมาเชือดคอตนเอง “โอ เสียใจ” แตกลับไดสติขึ้นมา จึงได
พิจารณาธรรมจนไดเปนพระอรหันตในวาระสุดทาย อันนี้เราพูดยอเอาเลย ตอนทาน
นิพพาน พวกพญามารก็มาคนหาวิญญาณของทาน พูดตามภาษาเราก็วา “ตลบเมฆ
เลย” การขุดการคนหาวิญญาณของทานนั้นไมเจอเลย ไมทราบวาทานไปเกิดที่ไหน
พระพุทธเจาจึงรับสั่งวา “การที่จะคนหาวิญญาณของพระโคธิกะที่เปนบุตรของ
เรา ซึ่งเปนผูสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลวโดยประการทั้งปวงนั้น จะขุดจะคนจะพิจารณาเทาไร
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หรือพลิกแผนดินคนหาวิญญาณทานก็ไมเจอ มันสุดวิสยั ของ “สมมุต”ิ แลวจะเจอ
อยางไร! มันเลยวิสยั ของคนทีม่ กี เิ ลสจะไปทราบอํานาจจิตของพระอรหันตทา นได!
ในวงสมมุตทิ ง้ั หลาย
ไมมีผูใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระอรหันตทานได
เพราะทานนอกสมมุติไปแลว จะเปนจิตเหมือนกันก็ตาม ลองพิจารณาดูซิ จิตของเราที่
กําลังลมลุกคลุกคลานอยูเ วลานีก้ ต็ าม เมื่อไดถูกชําระเขาไปโดยสม่ําเสมอไมหยุดไม
ถอย ไมละความเพียรแลว จะคอยละเอียดไปได จนละเอียดถึงที่สุด ความละเอียดก็
หมดไป เพราะความละเอียดนั้นเปนสมมุติ เหลือแตธรรมชาติทองทั้งแทงหรือธรรมทั้ง
ดวง ที่เรียกวา “จิตบริสทุ ธิ์” แลวก็หมดปญหาอีกเชนเดียวกัน เพราะกลายเปนจิต
ประเสริฐ เชนเดียวกับจิตของทานทีพ่ น ไปแลวนัน้ นัน่ แล
จิตประเภทนี้เปนเหมือนกันหมด ไมนิยมเปนผูหญิงผูชาย นี่เปนเพศหรือสมมุติ
อันหนึง่ ตางหาก สวนจิตนัน้ ไมไดนยิ มวาเปนหญิงเปนชาย ความสามารถในอรรถใน
ธรรมจึงมีไดทั้งหญิงทั้งชาย และความสามารถที่บรรลุธรรมขั้นตางๆ จนกระทัง่ ถึง
วิมุตติหลุดพนไปได ก็เปนไปไดทั้งผูหญิงผูชาย ไมมีกฎเกณฑที่จะบังคับกันได ขอแต
ความสามารถอํานาจวาสนาของตนพอแลว เปนอันผานไปไดดว ยกันทัง้ นัน้
เพราะฉะนั้นเราจึงควรพยายามอบรมจิตใจของเรา อยางนอยก็ใหไดความสงบ
เย็น จะดวยธรรมบทใดก็ตาม ทีเ่ ปนธรรมซึง่ จะกลอมใหจติ มีความสงบ แลวปรากฏ
เปนความรมเย็นเปนสุขขึ้นมาภายในจิตใจ พึงนําธรรมบทนัน้ มาเปนเครือ่ งกํากับ มา
เปนเครื่องพึ่งพึง เปนเครื่องยึดของจิต เชน อานาปานสติ ซึ่งเปนกรรมฐานสําคัญบท
หนึง่ ในวงปฏิบตั ทิ ง้ั หลาย
รูส กึ วาอานาปานสติจะเปนธรรมทีถ่ กู กับจริตนิสยั ของคน
จํานวนมากกวาธรรมบทอืน่ ๆ และนําเขามาประพฤติปฏิบัติภายในจิตใจของเราใหได
รับความสงบเย็น
เมื่อใจเริ่มสงบ เราก็จะเริ่มเห็นสาระของใจ หรือจะเริม่ เห็นใจวาเปนอะไร เปน
อยางไร ก็คอื ความทีจ่ ติ รวมกระแสของตัวเขามาสูจ ดุ เดียว เปนความรูล ว นๆ อยู
ภายในตัว นัน้ แหละทานเรียกวา “จิต” ความรวมตัวเขามาของจิตนี้ รวมเขามาตามขั้น
ตามความสามารถ ตามความละเอียดของจิต ตามขั้นของจิตที่มีความละเอียดเปน
ลําดับ ถาจิตยังหยาบ รวมตัวเขามาก็พอทราบไดเหมือนกัน เมื่อจิตละเอียดเขาไปก็
ทราบความละเอียดลงไปอีกวา จิตนี้ละเอียด จิตนี้ผองใส จิตนีส้ งบยิง่ จิตนี้เปนของ
อัศจรรยยง่ิ ยิ่งขึ้นไปโดยลําดับๆ จิตดวงเดียวนี้แหละ!
การชําระการอบรมเพื่อความสงบ การพิจารณาคนควาแกไขสิง่ ทีข่ ดั ของภายใน
จิตดวยปญญา ซึ่งเปนวิธที จ่ี ะทําใหจติ กาวหนา หรือทําใหถึงความจริงของจิตไดโดย
ลําดับ ดวยการกระทําดังทีก่ ลาวนี้ ใจจะหยาบขนาดไหนก็หยาบเถอะ ถาลงความเพียร
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ไดพยายามติดตอกันอยูเ สมอดวยความอุตสาหพยายามของเราอยูแ ลว ความหยาบนัน้
ก็จะคอยหมดไป ๆ ความละเอียดจะคอยปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทําหรือการ
บําเพ็ญของเรา จนกระทั่งสามารถผานพนดวยการฟาดฟนกิเลสใหแหลกไปไดเชนเดียว
กันหมดไมวา ผูห ญิงผูช าย
ในขณะที่เรายังไมสามารถจะทําอยางนั้นไดก็ไมตองเดือดรอนใจ ขอใหทาํ ใจให
มีหลักมีเกณฑ เปนที่ยึดเปนที่พึ่งของตนเองได สวนสกลกายนีเ้ ราก็พง่ึ เขามาแลวตัง้ แต
วันเกิด ทราบไดดว ยกัน พาอยูพ านอน พาขับพาถาย พาทํางานทําการ ทํามาหาเลีย้ ง
ชีพ ทั้งเราใชเขา ทั้งเขาใชเรา ทั้งเขาบังคับเรา ทั้งเราบังคับเขา เชน บังคับใหทาํ งาน
แลวเขาก็บังคับเราใหเปนทุกข ปวดนัน่ เจ็บนี่ ตองไปหาหยูกหายามารักษา ก็เขานัน่
แหละเปนคนเจ็บ และก็เขานัน่ แหละเปนคนหาหยูกหายา เงินทองขาวของก็เขาแหละ
หามา มันหนุนกันไปหนุนกันมาอยูอ ยางนี้
ไมทราบวาใครเปนใหญกวาใคร ธาตุขนั ธกบั เรา? เราบังคับเขาไดชว่ั กาล และ
เขาก็บังคับเราไดตลอด! การเจ็บไขไดปวย การหิวกระหาย การอยากหลับอยากนอน
ลวนแตเปนเรื่องกองทุกขซึ่งเขาบังคับเราทั้งนั้น และบังคับทุกดาน แตเราบังคับเขาได
เพียงเล็กๆ นอยๆ ฉะนัน้ ในกาลอันควรทีเ่ ราจะบังคับเขา ใหพาเขาภาวนา เอา ทําลงไป
เมือ่ ธาตุขนั ธมนั ปกติอยู จะหนักเบามากนอยเพียงไรก็ทาํ ลงไป แตถาธาตุขันธไมปกติ
มีการเจ็บไขไดปวย เราก็ตอ งรูค วามหนักเบาของธาตุขนั ธ เรือ่ งใจใหเปนความเพียร
อยูภ ายในตัวอยาลดละปลอยวาง เพราะเปนกิจจําเปน
เราอาศัยเขามานานแลว เวลานี้มันชํารุดทรุดโทรมก็ใหทราบวามันชํารุด อันไหน
ที่ควรจะใชได อันไหนที่ใชไมได เราเปนเจาของทราบอยูแกใจ ทีค่ วรลดหยอนผอนผัน
ก็ผอ นผันไป
สวนใจที่ไมเจ็บปวยไปตามขันธ ก็ควรเรงความเพียรอยูภายใน ไมขาดประโยชน
ที่ควรไดรับ ใหใจมีหลักมีเกณฑ อยูก ม็ หี ลัก ตายก็มีหลัก เกิดทีไ่ หนก็ใหมหี ลักเกณฑ
อันดีเปนที่พึงพอใจ คําวา “บุญ” ก็ไมใหผิดคาดผิดหมาย ไมใหผิดหวัง ใหมีสิ่งที่พึงพอ
ใจอยูตลอดเวลา สมกับเรา “สรางบุญ” คือความสุขทีโ่ ลกตองการดวยกัน ไมมีใครอิ่ม
พอก็คอื ความสุขนีแ่ หละ จะเปนสุขทางไหนก็ตามเปนสิ่งที่โลกตองการ เฉพาะอยางยิง่
สุขทางใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการทําคุณงามความดีเปนลําดับๆ มีภาวนา เปนตน
นีเ่ ปนความสุขอันเปนแกน หรือเปนสาระสําคัญภายในใจ ฉะนัน้ ใหพากัน
บําเพ็ญในเวลารางกายหรือธาตุขนั ธยงั เปนไปอยู เมือ่ ถึงอวสานแหงชีวติ แลวมันสุดวิสยั
ดวยกัน ทําไดมากนอยก็ตอ งหยุดในเวลานัน้ เรียกวาหยุดงานพักงาน และเสวยผลใน
อันดับตอไป
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โนน! ภพตอไปโนน! ควรจะทําไดเราก็ทํา ถาผานไปเสียหรือหลุดพนไปได ก็
หมดปญหาดวยประการทั้งปวง ไมมีอะไรมาเกี่ยวของยุงเหยิงตอไป นี่พูดถึงเรื่องจิต
เพราะจิตเปนหลักใหญ ที่จะพาเราไปดีไปชั่ว ไปสุขไปทุกข ก็คือจิต ไมใชสิ่งอื่นใดที่จะ
พาใหเปนไป
คําวา “กรรม” วา “เวร” ก็อยูที่จิตเปนผูสรางไว ตนจะจําไดหรือไมไดกต็ าม แต
เชือ้ ของมันซึง่ มีอยูภ ายในใจนัน้ ก็ปด ไมอยูใ นการใหผล เพราะเปนรากเหงาอยูในจิต
เราก็ยอมรับไปตามกรรมนั้น แตเราอยาไปตําหนิมนั เมื่อเราทําลงไปแลวก็เปนอันทํา
จะไปตําหนิไดอยางไร มือเขียนตองมือลบ ยอมรับกันไปเหมือนนักกีฬา เรื่องของกรรม
เปนอยางนั้น จนกวาจะพนไปได มันก็หมดปญหานัน่ แหละ
ตอไปใหทา นปญญา (ภิกษุปญญาวัฑโฒ Peter John MORGAN ชาวอังกฤษ)
อธิบายใหทา นเหลานีฟ้ ง เพราะมีชาวตางประเทศอยูดวย
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

จะฝกจิต ตองฝน
เราเปนชาวพุทธ พระพุทธเจาของเราเปนนักเหตุผล เปนนักอรรถนักธรรม นักรู
นักฉลาดแหลมคม และเปนคลังแหงธรรม ผลธรรมที่อยูในคลัง คือพระทัยอันบริสุทธิ์
ของพระองคนั้น มีแตพระธรรมดวงประเสริฐเลิศโลก ทานไดมาดวยเหตุผลอันใดทาน
จึงไดร่ําลือ เราก็เปนคนๆ หนึ่งไมเห็นเปนที่ร่ําลือ พระพุทธเจาก็เปนคนๆ หนึง่ แต
ทําไมทานจึงร่าํ ลือทัว่ โลกธาตุ “สตฺถา เทวมนุสสฺ านํ” เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้ง
หลาย ทานร่าํ ลือทุกอยางบรรดาความดีทง้ั หลายไมวา ฝายเหตุไมวา ฝายผล ทานเปน
“คลังแหงพระธรรมดวงประเสริฐ”
พระธรรมทีป่ รากฏใหโลกผูส นใจกราบไหวบชู าอยูน ้ี พระพุทธเจาทรงขุดคนได
มากอนใครทั้งโลก แลวทรงนําออกแจกจายโลก แมกระนั้นโลกยังไมเห็นสําคัญในธรรม
ดวงประเสริฐนั้น เห็นสําคัญแตเรื่องไมประเสริฐเรื่องเหลวไหล ทีก่ มุ อํานาจอยูภ ายใน
จิตใจ ความเคลื่อนไหวไปมาของใจกายวาจา จึงเปนไปตามอํานาจเหลานี้เสียโดยมาก
เมื่อเชนนั้น แมความตองการสิ่งประเสริฐเลิศโลกก็ “สักแตความตองการเทา
นัน้ ” เพราะไมไดสนใจดําเนินตามเทาที่ควร ไมไดฝน สิง่ ทีก่ มุ อํานาจไวภายในใจเพือ่ การ
ปฏิบัติบําเพ็ญธรรม สมกับเปนลูกศิษยพระตถาคตผูทรงฝนอยางยิ่ง
การฝนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออรรถเพื่อธรรมนั้นแล
เปนความดียิ่งสําหรับเรา
เพราะครูเราคือพระศาสดาและสาวก ทานพาฝนและไดดีสิริมหามงคลสูงเดนแกโลก
เพราะความฝน ความดีมีคุณคาของคนเรามีอยูที่ตรงนี้ ไมใชมีอยูที่เนื้อที่หนังเหมือน
สัตว ตายแลวนําเขาสูต ลาด ผลปรากฏออกมาเปนเงินเปนทอง เปนอาหารการบริโภคที่
สําเร็จประโยชนไดทั่วโลกดินแดน
สวนมนุษยเรานี้ ไมไดมีคุณคาอยูที่เนื้อที่หนังอยางสัตวเหลานั้น แตมคี ณ
ุ คาทาง
จิตใจ มีคณ
ุ คาทางความประพฤติอธั ยาศัยหนาทีก่ ารงาน อันเปนประโยชนแกตนและ
สวนรวม
ความประพฤติ ถาไมดําเนินมาจากจิตใจก็ไมมีทางดําเนิน จิตใจถาไมมีเหตุผล
เปนเครื่องดําเนินก็ไมปลอดภัย เพราะฉะนั้นมนุษยเราจึงควรมีเหตุผลแนบสนิทกับใจ
ใจตองใครครวญเหตุวาดีหรือไมดีอยูเสมอ ทุกอาการทีเ่ คลือ่ นไหวไปมา ผลที่สําเร็จ
ออกไปจากเหตุนจ้ี ะเปนอยางไร? เมื่อเหตุไมดีแลวผลก็ตองไมดี เพราะไมขึ้นอยูกับ
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ความเสกสรรปน ยอหรือเสกเปาแลวก็วา ดี ดังที่โลกๆ มักนิยมใชกนั เสมอมา แตดแี ละ
ชัว่ อยูท ก่ี ารทําเหตุเปนสําคัญกวาการ “เสก” ใดๆ นี่เปนหลักธรรมชาติที่ใครๆ ไมควร
ฝน เพราะเปนความจริง เมื่อเหตุดีผลตองดี ใครจะติเตียนวันยังค่ํา หรือยกโลกธาตุมา
ตําหนิติเตียนวา “ทําชั่วไดดี ทําดีกลับไดชว่ั ” อยางนี้ ก็สกั แตคาํ พูดหรือความเสกสรร
ปน ยอของคนตางหาก แตนาํ มาใชเปนการยืนยันรับรองไมได เพราะเปนความคิดการ
กระทําของคนผูจะทําลายตนและสังคมตางหาก ธรรมแทไมเกีย่ วกับเรือ่ งจอมปลอม
อยางนี้ เพราะความจริงเปนเรื่องใหญโตมาก ในโลกทั้งสามไมมีอะไรจะจริงยิ่งกวา
ความจริงดังทีก่ ลาวมานี้
พระพุทธเจาทานก็ทรงสั่งสอนโลกตามหลักความจริงนี้ทั้งนั้น ไมวาธรรมในแง
ใด ไมวาพระสูตร พระวินัย พระปรมัตถ ลวนแสดงตามหลักความจริง จะเคลื่อนคลาด
จากนี้ไปไมมี ฉะนั้นพวกเราที่เปนชาวพุทธ จึงตองพยายามประพฤติปฏิบัติตน และพึง
คํานึงถึงพระพุทธเจาเสมอ แมจะไมไดมุงความเปนพระพุทธเจาเหมือนพระองคก็ตาม
แตก็ควรคํานึงถึงความเปน “ลูกศิษยของตถาคต” คือพุทธบริษัท ไดแกอบุ าสก
อุบาสิกา เปนตน แลวพยายามปฏิบัติบําเพ็ญตามธรรมของพระองค พระพุทธเจาทรง
ฝนทุกสิ่งทุกอยางบรรดาที่เปนขาศึกตอความดี เราก็ตองฝนเชนเดียวกับพระพุทธเจา
เพราะตองการความดีหรือของดีทป่ี ราชญทา นวาดี ไมใชดีแบบเสกสรรปนยอเสกเปา
แลวก็ตน่ื ลมกัน โดยไมยอมเหลือบมองดูปราชญทา นวาเปนอยางไรบาง
อันความไมดนี น้ั มีอยูแ ลวภายในจิตใจ สิ่งที่ฝนไมใหทําความดีนี้ลวนแตสิ่งที่ชั่ว
ทั้งนั้น ถาเราไมยอมฝนก็แสดงวา เรายอมจํานนตอความชัว่ ความต่าํ ทรามทีม่ อี ยูภ ายใน
จิตใจมากนอยนัน้ ถาเราฝนก็แสดงวาเราเห็นโทษแหงความไมดีนั้น และฝนใหหลุดพน
จากความไมดี หรือทําลายความไมดีโดยลําดับดวยความฝน ความบากบัน่ กลัน่ กรอง
ตัวเอง ความเห็นโทษเปนเหตุปจจัยใหฝนสิ่งต่ําทรามเหลานี้ เพื่อความดีทั้งหลาย
เรื่องของศาสนาเปนเรื่องฝนสิ่งที่ไมดีทั้งหลาย ไมใชเปนสิ่งที่คลอยตามของไมดี
แตเปนสิ่งที่ฝน ฝนตั้งแตเบื้องตนจนถึงที่สุด จนหาสิ่งที่ใหฝนไมได จิตก็สะดวกสบาย
ไมมีอะไรมาฝนกันอีกตอไป สิ่งที่ฝนมีมากมีนอยเพียงไรนั้นแลคือตัวภัย สิ่งนั้นเมื่อเรา
ดําเนินไปตามหรือคลอยไปตาม จะมีกาํ ลังมากขึน้ โดยลําดับจนกลายเปนนิสยั คําวา
“กลายเปนนิสยั ” คือทีโ่ ลกเขาวา “ตามใจตัวเองจนเปนนิสัย” แตความจริงก็ตามธรรม
ชาติฝา ยต่าํ นัน้ แหละ เพราะใจไมมีอํานาจเหนือสิ่งนั้น และสิง่ นัน้ อยูเ หนือใจ โลกเลย
พูดเสียวา “เอาแตใจตัวเอง ไมคํานึงถึงเหตุผลบางเลย”
ทีนี้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติ เราจําตองฝน ดังทีท่ า นทัง้ หลายมาสูส ถานทีน่ ้ี
หรือไปสูส ถานทีใ่ ดเพือ่ คุณงามความดีทง้ั หลาย ก็ตองฝนเชนเดียวกัน ถาไมฝนก็ไมได
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ของดี ปกติของคนสวนมาก เวล่าํ เวลาจะมีมากนอยเทาไร สิง่ ทีม่ นั กดขีบ่ งั คับอยูภ ายใน
ใจ ซึง่ เปนผูก มุ อํานาจหรือผูค มุ อํานาจนัน้ จะแยงชิงเอาไปกินจนหมดไมมีเหลือเลย จน
กระทั่งโนนละ ขณะที่จะสิ้นลมหายใจมันจึงจะปลอย กอนนัน้ มันไมคอ ยปลอยใหมเี วลา
วางกัน! ดวยเหตุนี้โลกจึงไมคอยมีเวลาทําความดีกัน จําตองมืดทั้งมา มืดทั้งอยูและมืด
ทั้งเวลาจะไปและไปกัน ไมมีเวลาสวางสรางซา
วันคืนปเดือนมีอยูเทาเดิม ปหนึ่งมี ๓๖๕ วัน วันหนึง่ คืนหนึง่ มี ๒๔ ชั่วโมง ก็ไม
มีวา ง! สําหรับธรรมชาติเจาอํานาจนี้จะไมยอมวางใหใครเลย กุมอํานาจอยูต ลอดเวลา
จนขณะจะสิ้นลมหายใจถึงจะเปดโอกาสใหวา “เวลานีว้ า ง จึงไดตาย!” นั่น จงพิจารณา
ใหถงึ ใจ เคียดเเคนใหถึงธรรม ดําเนินใหถงึ แดนปลดปลอยอยาถอยมันเปนอันขาด
ชาติมนุษยพุทธบริษัทที่ฉลาดและแข็งแกรงในโลก มีศาสดาเปนจอมทัพ ไมเคยพาพวก
เราใหกลับแพน่ี
เมือ่ คิดเรือ่ งเหลานีม้ นั นาสลดสังเวชมากทีส่ ดุ เพราะสิง่ เหลานีเ้ คยกดถวง เคย
ทรมาน เคยทําใหเราไดรับความทุกขมามากตอมากจนไมอาจคณนาได แมเชนนัน้ ก็ยงั
ไมทราบวาสิง่ เหลานีเ้ ปนภัยแกตวั เอง ถึงจิตใจจะวุนวายเดือดรอนขนาดหนักแทบไมมี
สติ ก็วา “วันนี้ใจไมดีเลย!” แลวก็ไมทราบวา ไมดีเพราะอะไรเปนเหตุทําใหใจไมดี
ความจริงก็คอื ธรรมชาติอนั นัน้ แลทําคน จะเปนอะไรมาจากโลกไหนเลา? แตเรา
ไมอาจทราบได จึงตองอาศัยการอบรมใหทราบวา สิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก สิ่งไหนดีสิ่ง
ไหนชั่ว ความดีเปนคุณแกจิตใจ ความชัว่ เปนภัยตอจิตใจ มันติดอยูกับใจดวงเดียวทั้ง
สองอยาง มีเพียงมากกับนอยทีต่ า งกัน
เพราะฉะนัน้ เราจะหาอุบายวิธใี ด แกสง่ิ ไมดซี ง่ึ มีอยูใ นจิตอันเดียวกัน ใหออกไป
ไดโดยลําดับ? นอกจากอรรถธรรมและตัวเราเองที่จะฝน โดยอาศัยหลักธรรมเปน
เครื่องมือเทานั้น ไมมีวันที่จะไดรับการปลดปลอยตัวออกสูความวางไดตลอดไป
“พระพุทธเจาทานทําไมจึงวาง?” เราตองคิดไปเชนนัน้ เพือ่ แกตวั เอง “ทานก็เปน
ถึงพระมหากษัตริย ทําไมทานถึงวางและออกบําเพ็ญพระองคได” เราไมมุงบําเพ็ญตาม
แบบพระพุทธเจาก็ตาม แตเรายกทานเปนครูในสวนที่เราจะยึดได มาปฏิบัติเพื่อตัวเอง
ทําไมพระพุทธเจาทานวาง ทานไมมีกิเลสหรือ? ทานไมหึงไมหวงอะไรบางหรือ?
ลูกก็มี เมียก็มี สมบัตพิ สั ถานมากนอย ไพรฟาประชาชีทั้งหลายเต็มแผนดิน ซึ่งเปน
สมบัติอันมีคามหาศาลของพระองคทั้งนั้น ทําไมพระองควางได พระองคปลอยไดและ
วางได จนไดตรัสรูและสะเทือนโลกธาตุ
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เราไมถึงกับจะตองปลอยอยางพระพุทธเจา แตปลอยแบบลูกศิษยมคี รู จึงควร
หาเวลาวางสําหรับตนใหไดบา ง อะไรที่มีสาระสําคัญที่สุดในโลกนี้? จิตของเรามุงตอ
อะไรทุกวันนี้? วาอะไรเปนศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละวิเศษทีส่ ดุ ที่จะเปนสารคุณอันสําคัญพึ่งเปนพึ่ง
ตายไดจริง ๆ มีอะไรบางอยูใ นโลกนี?้ เราเปนมนุษยพุทธบริษัททั้งคน ควรคิดใหเต็ม
ใจกอนจะหมดโอกาสคิดและทํา เพื่อสิ่งที่พึงหวังดังใจหมาย คิดรอบ ๆ ตัวก็พอสะดุด
สะเทือนใจไมเสียผล ดูเอาซีไปที่ไหนเห็นมีแตปาชาเกลื่อนไปหมด ไมวา สัตววา บุคคล
“ปาชา” เต็มตัวดวยกัน เราหวังอะไรเปน “สรณะ” เราหวังอะไรเปนหลักเปนฐานเปนที่
มั่นใจเรา? เมื่อมองไปไหนมีแตภัยรอบดาน จนจะหาทางคืบคลานออกไมมี
ทัง้ นีถ้ า ไมมอี รรถมีธรรมภายในใจบางแลว คนเราจะหาหลักเกณฑไมไดเลย จะ
รวนเรเลื่อนลอย จนกระทัง่ วันสิน้ ชีพวายชนมกเ็ ลือ่ นลอยไปอยางนัน้ ไมมีอะไรเปนหลัก
ในอนาคต ถาไมรบี สรางหลักยึดไวเสียแตในบัดนี้ เมือ่ จิตใจในปจจุบนั มันเลือ่ นลอย
อยางไร ไมมหี ลักเกณฑอยางไร อนาคตไมตอ งพูด ก็คอื ผูน แ้ี หละ ผูเ ลือ่ นลอยนีแ้ หละ
จะไปเปนผูเดือดรอนระทมขมขื่นในอนาคต ไมใชอะไรจะพาใหเปน ตองใจดวงรวนเร
เลือ่ นลอยนีแ้ ลจะพาใหเปน
พระสาวกทานมีจาํ นวนมาก ทานทําไมวางได? ทานทําไมฝนได คําวา “ฝน” เปน
สิ่งสําคัญมาก ทําไมทานฝนได กิเลสของทานเปนกิเลสประเภทใดทานจึงฝนได? กิเลส
ของเราเปนกิเลสประเภทใดเราจึงฝนไมได ก็เปนกิเลสประเภทเดียวกัน ธรรมเครื่องแก
ไขก็เปนประเภทเดียวกัน ทําไมจะนํามาแกสิ่งที่ฝนธรรมไมได!
บุคคลผูจ ะตอสูแ กไข หาเวล่าํ เวลาหรือหาโอกาสเพือ่ ตัวเอง ก็เปนบุคคลเชน
เดียวกับเราไมผดิ กันเลย ถาผิดก็ผดิ แตวา ทานมีความเขมแข็ง เรามีความออนแอ ทาน
เปน “นักตอสู” เราเปน “นักถอยหลัง” ทานกลาหาญ เราขีข้ ลาดหวาดกลัวเทานัน้ ทีผ่ ดิ
กัน! แลวจะทําอยางไรกับตัวเราจึงจะเขากันไดกบั ทานและหลักธรรมของทาน จะไมเปน
ขาศึกกัน
ความออนแอ เปนตน นีแ้ ลเปนสิง่ ทีจ่ ะทําใหเราไดรบั ความทุกขความลําบากบน
เพออยูตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ความบนไมเกิดประโยชนอะไรเลย แตเมือ่ ไดบน บางก็อาจ
เปนทางระบายออกแหงความทุกขทางหนึง่
ความจริงไมใชทางระบายออกแหงทุกข
ความบนมันเปนแงทน่ี า คิดอันหนึง่ เหมือนกัน เพราะความคิดที่จะบนก็เปนงานของจิต
การบนออกมาก็เปนงาน นอกจากนัน้ ยังทําใหบางคนรําคาญ อีกอยางหนึง่ เขาก็มอี ะไร
อยูในใจของเขา พอมาพบเรือ่ งของเราก็มาบวกกันเขา เลยไปกันใหญ สุดทายมีแตกอง
ทุกขทั้งสองฝาย จึงตางคนตางหาบหามอยางเต็มกําลังไมมีคําวา “ปลง”!
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เพราะฉะนั้นเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เราไมพึงปรารถนาทั้งหลาย
จึงขึน้ อยูก บั
“ความฝน” ฝนมากฝนนอย ฝนเถอะ การฝนเรา ฝนสิ่งไมดีของเราเปนความชอบธรรม
ไมผิด ฝนไดมากไดนอยเปนสิริมงคล เปนความดีประจําตัวของเรา จนกลายเปนนิสยั
แหงการฝนสิ่งไมดีทั้งหลาย ใจจะมีความองอาจกลาหาญขึ้นมา ผลสุดทายเรือ่ งทีเ่ ราฝน
นัน้ ก็เลยยอมจํานน
จะไปไหนมาไหน จะพูดอะไร มีเหตุผลอยางไร ทีเ่ ห็นวาถูกวาควรแลวก็ดาํ เนิน
ตามนั้น ไมมีอะไรมาขัดแยงกีดขวาง ยอมเปนไปตามเหตุผลนั้นอยางเดียว สิ่งที่จะมา
ฝน สิ่งที่มาคอยกีดกันขวางทางเดินของเรานั้น มันคอยสลายคอยละลายไป ในทีส่ ดุ ก็
ลมละลายไป เมื่อเราเคยฝนเสมอๆ เคยตอสูตานทานมันเสมอ และเคยไดรับชัยชนะมา
แลว สิ่งนั้นจะมาชนะเราอีกไมได เราไดชัยชนะโดยลําดับ ชนะไปเรื่อยๆ และชนะจนไม
มีอะไรจะตอสูก บั เราอีก นัน่ ! ความฝนเปนผลอยางนีแ้ ล
ใจชอบอยางนี้ แตเหตุผลเปนอยางนั้น เราตองฝนความชอบใจเพื่อเหตุผลนั้นๆ
ซึง่ เปนความถูกตอง ถาจะดําเนินหรือทําไปตามความชอบใจ ก็ความชอบใจนี้มีเหตุผล
อะไรบาง? สวนมากไมมี นอกจากเหตุผลของกิเลสเพือ่ หาทางเล็ดลอดธรรมเทานัน้ ซึ่ง
มีอะไรก็อางมาตามเรื่องของมัน สวนมากเราชอบเหตุผลของกิเลสมากกวาเหตุผลของ
ธรรม ฉะนัน้ ผลทีไ่ ดรบั จึงมีแตความทุกขความรอนภายในใจ ทีเ่ กิดขึน้ จากการทําตาม
เหตุผลของกิเลส
แมนง่ั อยูน ง่ิ ๆ แตจิตไมไดนิ่ง จิตมีความคิดปรุงยุงเหยิงอยูตลอดเวลา ไมมี
อิรยิ าบถใดมาหามมันไดนอกจาก “สติปญญา” ปกติแลวจิตลวนสรางความทุกขขน้ึ แก
ตน ดวยความคิดปรุงในแงตางๆ ซึ่งเปนทางไมดี เราก็ไมยอมเห็นโทษ นี่แหละเหตุผล
ของกิเลสเปนอยางนี้ หาความถูกตองไมไดเลยแตไหนแตไรมา
สวนเหตุผลของธรรมนัน้ มีความถูกตอง
ผลที่ไดรับคือความสุขความเย็นใจ
ตลอดไป ตัง้ แตขน้ั เริม่ ฝกหัดจนถึงขัน้ สูงสุด
การปฏิบตั ติ วั หรือการปฏิบตั ศิ าสนา เปนความลําบากผิดธรรมดาอยูบ า ง ถึงจะ
ผิดธรรมดา เราก็ทราบวาเราหักหามใจ ไมใหเปนไปตามสิ่งต่ําทรามที่กิเลสตั้งชื่อตั้ง
นามในสิง่ ทีต่ นชอบวา “ธรรมดา” ฉะนัน้ จําตองฝนกัน เมื่อฝนครั้งนี้ไดผล ครั้งตอไปสิ่ง
ทีจ่ ะใหเราฝนก็ออ นลง ๆ ความเขมแข็งทางดานเหตุผลและความเพียรก็เพิ่มขึ้น เลยไม
คํานึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกวาเหตุผลที่จะดําเนินไปตามที่เห็นวาถูกตอง นีแ่ หละ
นักธรรมะมีพระพุทธเจาเปนตน ทานทรงดําเนินอยางนี้!

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๑๓๖

๑๓๗

ทําไมทานจึงไมหึงไมหวงไมหวงไมใยครอบครัวเหยาเรือน
ทานเปนมนุษย
ปุถชุ นเชนเดียวกัน ทานตองหวง ทานตองฝนอยางยิง่ เพื่อธรรมดวงเลิศ นัน่ แลครูของ
พวกเรา! สาวกทัง้ หลายทานก็ฝน เต็มกําลังของทาน จนไดเปน “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ
คจฺฉามิ” เขามาสูใจของพวกเรา
เราที่เปนผูรับเอา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” เขามาสูใจ ก็อยาเอาเขามา
เหยียบย่าํ ทําลายทานเลน โดยไมคาํ นึงถึงคุณสมบัตแิ หงธรรมนัน้ ๆ หรือแหงพุทธ แหง
ธรรม แหงสงฆ วามีคณ
ุ คามากเพียงไร จึงเอามาเหยียบย่ําทําลายกับความขี้เกียจออน
แอ ความเห็นแกตวั ความไมมีเหตุผล นําพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาสกปรก
ดวยทําไม ตองคิดอยางนี้เสมอ ซึ่งเปนเครื่องเตือนใจเราใหตื่นตัว จะไดพยายามแกไข
ตนตามทานไปโดยลําดับ
อะไรโลงก็สูจิตใจโลงไมได อะไรคับแคบตีบตันก็สูจิตใจคับแคบตีบตันไมได
อะไรจะทุกขก็สูจิตทุกขไมได อะไรจะสุขก็สูจิตสุขไมได แนะ! รวมลงที่จิตแหงเดียว!
ดินฟาอากาศก็โลงอยางนัน้ เอง เมือ่ มีความทุกขภายในจิตใจ แมจะอยูใ นกลาง
ทุงโลงๆ นัน้ อากาศโลงๆ ก็ชวยอะไรไมได จึงวามันอยูที่จิต ถาจิตมีความปลอดโปรง
โลงสบายแลวอยูท ไ่ี หนก็สบาย อยูใ นถ้าํ ในเหว ในกระตอบ อยูในรมไมชายภูเขา ก็
สบายทัง้ นัน้ ไมจําเปนตองคิดหาวาอากาศโปรงที่นั่น อากาศโปรงที่นี่ เพราะผูขัดของ
จริงๆ ก็คอื จิตซึง่ เปนตัวกอเรือ่ งเทานัน้ ฉะนัน้ ความสุขความทุกข ตลอดทั้งสาเหตุให
เกิดสุขเกิดทุกข จึงรวมอยูที่จิตเปนสําคัญกวาสิ่งอื่นๆ ปราชญทานจึงสอนลงที่ใจอันเปน
ตัวการสําคัญ ใครจะสอนไดถูกตองยิ่งกวาปราชญคือพระพุทธเจาไมม!ี อยาพากันลูบ
คลําทีน่ น่ั ทีน่ ่ี เดี๋ยวเวลามือไปโดนเอาแมงปองเขาจะรองไมเปนเสียงคน จะวา “ไมบอก”
สมบัตอิ นั มีคา มากก็คอื ใจ เปนหลักเปนประธานของสิง่ ทัง้ หลายก็คอื ใจ จึงไม
ควรปลอยใจใหสง่ิ เลวทรามทัง้ หลายเขามาเหยียบย่าํ ทําลาย จนแหลกเหลวไปอยางนา
เสียดาย สวนผลอันไมพึงปรารถนามันโยนใหเราเปนคนรับเคราะห แมทุกขแทบเปน
แทบตายก็คอื เราเองเปนผูร บั ! สวนกิเลสความต่ําทรามเหลานั้นไมไดมารับทุกขกับเรา
เลย ผูเ สียเปรียบจึงคือเรา ผูโงเขลาตอเลหเหลี่ยมของมันอยูเรื่อยไป
ฉะนัน้ จงพยายามแกไขถอดถอนมันดวยเหตุดว ยผล ความสุขอันพึงหวังนั้นเรา
จะไปหาทีไ่ หนในโลกนี้ มันก็เพียงผานๆ ไปดังที่เคยไดประสบพบเห็นกันมาแลว ผาน
มาชั่วขณะๆ เทานัน้ แลวก็ผา นไป มันไมเปนความสุขที่จีรังถาวรอะไรเลย
แตความสุขที่เปนขึ้นในจิตใจ
เกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตดวยการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม นีเ้ ปนความสุขทีจ่ รี งั ถาวร จนกลายเปนความสุขอันตายตัว เปน
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“อกุปปธรรม” คือเปนความสุขที่ไมกําเริบ
เพราะจิตใจไมกําเริบไมเปลี่ยนแปลง
ตลอดอนันตกาล
สมบัตใิ นโลกนีก้ ค็ อื ใจซึง่ เปนสมบัตอิ นั ลนคา
จงพยายามรักษาใจใหดีโดย
สม่ําเสมอ เฉพาะอยางยิง่ จิตตภาวนาอยาถือเปนเรือ่ งเล็กนอย เชน ทําพอเปนพิธีรีตอง
ก็เราไมใชเปนคนพิธี แตเราเกิดมาเปนคนทั้งคนไมใชตุกตา พอจะภาวนาเปนพิธี นัง่
ภาวนาทีละ ๕ นาที ๑๐ นาที ๑๕ นาที ก็แทบลมแทบตาย แทบจะหามกายเขาโรง
พยาบาล ซึง่ เปนเรือ่ งอับอายขายหนาชาวพุทธและนักปฏิบตั จิ ริงๆ เกินกวาจะอภัยกัน
ได
เวลากิเลสพาเอาไปถลุงทัง้ วันทัง้ คืน ยังสนุกกับมันไดชนิดลืมตัวลืมตายลืมปาชา
ที่มีอยูกับตัว นั่นเรารูไหม? กิเลสมันกลอมคนดีขนาดไหนดูเอาก็รเู อง เพราะเคยถูก
กลอมถูกถลุงมาดวยกัน แมผูเทศนก็ไมมีการยกเวนในการถูกตมตุน ฟงเอามันกลอมดี
ขนาดนัน้ แหละ กลอมจนเคลิม้ หลับไมรสู กึ ตัวเลย แมจะเขาโลงผีอยูแ ลว ยังอยากฟง
เสียงเพลงลูกทุงมันอยูเลยไมมีวันเวลาอิ่มพอ จนหมดลมหายใจไปเปลาๆ
สิง่ เหลานีน้ กั ปราชญทา นตําหนินกั แตพวกเราทําไมจึงชอบนัก ชอบอะไรมันก็
ไมรู ตามความจริงแลวคนเราชอบอะไรยอมจะเจอสิ่งนั้น ชอบกิเลสก็เจอกิเลสและทุกข
ที่แฝงมากับกิเลส ชอบธรรมก็เจอธรรมและสุขที่แฝงมากับธรรม เพราะสิ่งเหลานี้มีอยู
ในโลกไมบกพรองจึงหาไดดว ยกัน สุขก็หาไดจากเราคนเดียว ทุกขกห็ าไดจากเราคน
เดียวตามสาเหตุที่เราดําเนินไป ผลก็ตอ งเปนอยางนัน้ ไมเปนอยางอืน่
นี่เราแนใจแลววาเราเกิดเปนมนุษย เปนภูมิที่สูงสง ในโลกนีถ้ อื วามนุษยสงู กวา
สัตว
และไดพบพระพุทธศาสนาซึง่ เปนคําสัง่ สอนทีถ่ กู ตองแมนยํามาจากหลักแหง
“สวากขาตธรรม” พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว พยายามดําเนินใหเปนไปตามหลักแหง
“สวากขาตธรรม” ผลที่พึงไดรับจะเปนที่พึงพอใจ เราอยาถือใครเปนหลักเปนเกณฑยง่ิ
ไปกวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในการยึดและการดําเนิน
วิถที างแหงการครองชีพก็ตาม วิถที างแหงการปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ความอบอุน แก
จิตใจก็ตาม ไมมีใครจะเกินพระพุทธเจาไปไดในความฉลาดแหลมคม ดวยอุบายวิธี
ปองกันหรือรักษาตัว ทัง้ เกีย่ วกับสิง่ ภายนอกและสิง่ ภายใน พระพุทธเจาเปน “นักรูน กั
ฉลาดแหลมคมทุกอยาง” “นักปกครองบานเมือง” ก็เปนพระองคหนึ่ง “นักปกครองดาน
จิตใจ” ก็เปนพระองคหนึ่ง นักปกครองโลกทัว่ ๆ ไปดวยอุบายวิธกี ารอบรมสัง่ สอนโดย
ถูกตองเหมาะสม ไมมีศาสดาองคใดจะแซงพระองคไปได โดยความฉลาดแหลมคมยิง่

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๑๓๘

๑๓๙

กวาพระพุทธเจา พระองคทรงสอนจนถึงขั้น “นิพพาน” เราจะหาขนาดไหนอีก มีใครที่
จะสอนใหเลย ‘นิพพาน” ไปเคยไดยินบางไหม? ไมเคยไดยิน!
เพราะถึงทีน่ น่ั แลวเปนสถานทีส่ ดุ จุดหมายปลายทางโดยสมบูรณแลว เชนเดียว
กับเราขึน้ มาถึงบนบานแลว เปนที่เหมาะสมและถึงจุดที่หมายแลว เพราะไมใชขรัวตา
ดังที่ทานอาจารยมั่นทานเคยนํามาพูดเปนอุบายเพื่อเปนคติแกพระเสมอวา “ทําอะไร
ทําแบบเถรตรงนี่ มันไมไดเรื่องอะไร? ทานวา แลวทานก็ยกนิทานขรัวตาขึน้ มาวา “ขรัว
ตาคนนัน้ เดินเขาไปในบาน ถูกเขานิมนตขน้ึ ไปบนบาน การนิมนตขน้ึ ไปบนบานก็คอื
นิมนตขน้ึ นัง่ บนบานนัน่ เอง แตขรัวตาไมเขาใจอยางนั้น พอถูกเขานิมนตใหขน้ึ ไปบน
บานก็ปน ขึน้ ไปบนขือ่ โนน “อาว! ทานปนขึน้ ไปบนขือ่ โนนทําไมละ แลวกันพิสดารเกิน
เหตุแลวนี่ นิมนตทานลงมา” พอขรัวตาองคนน้ั ลงมาแลว ก็เผนออกจากบานเขาไปเลย
ไมมองหนามองหลัง นัน่ ! เปนอยางนั้นไปเสีย
ความจริงเขานิมนตขึ้นไปนั่งบนบานเขาตางหาก แตทา นกลับปนขึน้ ไปบนขือ่
บานเขาโนน เวลาถูกนิมนตใหลงมาก็ลงและเตลิดเลยบานเขาไปเสีย นี่คือความไมพอดี
ไมมีประมาณ ไมมีเหตุมีผลเอาเลย เพราะความซื่อเสียจนเซอไปแบบไมรูสึกตัว
การสัง่ สอนนัน้ เมือ่ สอนถึงนิพพานแลวจะสอนไปไหนกันอีก เมื่อจิตบรรลุถึง
นิพพานแลวจะเตลิดไปไหนกันอีก ถาไมควาเอาแบบขรัวตามาใชกต็ อ งยุตกิ ารกาวไป
เพียงเทานี้ เพราะสุดยอดแหงธรรมแลว หรือสุดยอดแหงสมมุติ จิตเปนวิมุตติเต็มภูมิ
อรรถภูมิธรรมแลว ปญญาทัง้ มวลก็ยตุ กิ นั ลงแคน้ี
การกลาวนิทานเรื่องขรัวตามาแทรกก็เพื่อใหทราบวา เรื่องความไมใครครวญ
คนไมใครครวญพินิจพิจารณา คนแบบ “เถรตรง” ตรงเสียจนเซอนั้น ไมยังประโยชน
ใดๆ ใหเกิดขึ้น จึงควรถือเปนคติตัวอยางไดดี
ในวงปฏิบตั ขิ องเรานีม้ บี า งไหมทีป่ น ขึน้ บนขือ่ มีซิ! มีแตจาํ พวกทีค่ อยจะปนขึน้
บนขือ่ นัน่ แหละเปนสวนมาก ไมไปกันละตามหลัก “มัชฌิมา” ตามหลักที่พระพุทธเจา
ทรงสอน ชอบปนขึน้ บนขือ่ กันแทบทัง้ นัน้ ทานยกนิทานขรัวตาปนขึน้ บนขือ่ มาประกอบ
การแสดงธรรม นาฟง! เพราะขบขันดี “พวกบนขือ่ ” ทานวาอยางนัน้ เปนคติสําคัญนา
ฟงมาก ฟงแลวซึ้งใจ ทั้งอดหัวเราะอยูภายในไมได นี่ทานพูดถึงเรื่องคนไมใชความคิด
ไมใชความพินิจพิจารณาเหตุผลวาควรไมควร เรียกวา “เถรตรง” คําวา “เถรตรง” นีบ้ าง
ทานก็จะไมเขาใจ นีท่ า นพูดถึงครูบาอาจารย
ทานลางบาตรและเช็ดบาตรแหงแลว ทานเอาปากบาตรคว่าํ ลง แลวทานสองดู
กนบาตรทาน สองใหตรงกับตะวัน การสองดูกน บาตรตรงตะวันนัน้ ทานมีความหมาย
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วาบาตรนีอ้ าจมีกน ทะลุ เปนชองเปนรูตรงไหนบาง สองออกไปทีแ่ จงหรือสองกับแสง
พระอาทิตย มองออกไป ถามีชองทะลุก็จะมองเห็นชัดเจนตรงที่ทะลุนั้น แลวก็จะไดอดุ
ยาเสีย
ทีนล้ี กู ศิษย “เถรตรง” เห็นอาจารยสอ งดูกน บาตร ตนก็ทาํ ตามบางโดยไมทราบ
เหตุผลความมุงหมายวาทานทําเพื่ออะไร เวลาถูกถามวา “ทําเพื่ออะไร?” ก็บอกแบบ
เถรตรงวา “เห็นครูอาจารยทา นสองเราก็เลยสองบาง เพราะทานขลังดี บางทีเราอาจ
ขลัง” นีฟ่ ง ซิ เรื่องบนขื่อขําดีไหม? ฟงไดไหม ในวงผูปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรม ในคําที่
วา “บางทีเราอาจขลังอยางทานบาง” ถาอยางนีก้ ป็ ฏิบตั เิ พือ่ “ความขลัง” ไมไดปฏิบัติ
เพื่อ “ความหลุดพน” อยางนอยก็เพือ่ ความเปนคนดีมคี วามสงบสุข
ครูอาจารยผูฉลาดมีเหตุผล ทานทําอะไรยอมเปนไปตามเหตุผลทุกอยาง ไมได
ทําแบบลอยๆ เราผูม าศึกษากับทานควรพิจารณาดวยดีในสิง่ ทีต่ นทํา ไมสักแตวาพูดวา
ทําไปแบบสุมเดา เพราะความไมสนใจดูตัวอยางทาน จึงเปนราวกับทัพพีอยูกับแกง ไม
รูรสชาติของแกงวา เปรี้ยวหวานเค็มประการใดบางเลย จึงหาความฉลาดรอบรูอะไรไม
ได นอกจากแสวงหาความขลังไปแบบโลกๆ ทีท่ าํ กัน
การศึกษาขึน้ อยูก บั สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนสําคัญ มิไดขน้ึ อยูก บั การ
กินอยูห ลับนอนในสํานักของทานเฉยๆ โดยไมสนใจกับอะไร การปฏิบัติธรรมของพวก
เราทุกวันนีก้ เ็ หมือนกัน เห็นทานเดินจงกรมก็เดิน แตไมมีสติสตัง มีแตความคิดผิดคิด
เพลินเลินเลอเผลอตัวยุงไปหมด พอออกจากทางจงกรม “แหม วันนี้จิตไมเห็นมีความ
สงบบางเลย เราเดินจงกรมตั้งนานไมเห็นไดเรื่องอะไร?” จะไดเรื่องอะไร เพราะไมเอา
เรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องความสงบเปนอารมณบางเลย เอาแตเรือ่ งวุน วายมาพัวพันหัน่
แหลกอยูก บั จิตตลอดเวลาในทางจงกรม
จากนัน้ ก็มานัง่ ภาวนา พอนัง่ ก็ “เอาละ เทานี้พอ!” เวลานั่งก็นั่งคิดนั่งปรุงยุง
เหยิงวุน วายแบบ “ตามรอยโคในคอก” นั่นแล แลวก็มาตําหนิแบบลมๆ แลงๆ ไปวา
“นัง่ ไดเทานัน้ นาทีเทานีน้ าที ไมเห็นไดเรื่องอะไร นอนเสียดีกวา” นัน่ ! ไปลงเอยที่หมอน
นัน่ แล เลยกลายเปนทีต่ ดั สินกิเลสอยูบ นหมอนไปเสีย คําวา “นอนเสียดีกวา” นัน้ แม
นอนก็ไมไดเรือ่ งอยูน น่ั แล เพราะคนไมไดเรื่องอยูแลว ก็ไดแตเรื่อง “หมอน” เทานั้น
นะซี ไมไดมรรคผลนิพพานอะไร จิตลง “ภวังคหลวง” หลับครอกๆ จนตะวันสองกนก็
ไมถอนขึ้นมา (ไมตน่ื นอนนัน่ เอง)
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อยูท ใ่ี ดไปทีใ่ ดก็มแี ตกเิ ลสตามเหยียบย่าํ ทําลายอยูต ลอดเวลา ที่จะไดเหยียบย่ํา
ทําลายกิเลสบางไมปรากฏ เพราะสติสตังไมมี ความจงใจไมมี มีแตกเิ ลสตามลาอยู
ตลอดทุกอิริยาบถ เรามันพวก “กิเลสตามลา’ จะวายังไง? ถาไมวา อยางนัน้
เอา! พยายามตามลากิเลสนะ ทีนเ้ี ปนนายกิเลสเสียบาง ตองฝนกันบาง! ทน
และฝนตรงนี้! จิตไมอยากคิดไปในอรรถในธรรม เราตองบังคับใหคดิ ทําไมจะบังคับ
ไมไดจิตเปนของเรา เราเปนเจาของจิต เราบังคับไมได ใครจะบังคับไดละ ถาจิตแหวก
แนวแลวจิตจะมีหลักแหลงที่ตรงไหน ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการแหวกแนวจะเปนอยางไร เรา
ตองรับเคราะหกรรมอยูดี ฉะนั้นเราตองคิดตองรูไวลวงหนา จึงเรียกวา “ปญญา” มัน
อยากไปไมยอมใหไป เอา! มันอยากทําสิง่ นัน้ ไมยอมใหทาํ มันจะฝนเราไปไดอยางไร!
เมื่อเหตุผลพรอมแลวที่จะไมทํา เราตองไมทํา เมื่อเหตุผลพรอมแลวที่จะทํา ตองทําลง
ไป เปนก็เปน ตายก็ตาย! นี่คือนักธรรมะแท อยางไรกิเลสก็ไปไมพนมือ ตองตายใน
เงือ้ มมือไมวนั ใดเวลาหนึง่ แนนอน
ทําไมโลกเขาทําได ทําไมเราทําไมได โลกเขาทําไมตาย ทําไมเราทําจะตาย ตายก็
ใหตาย ปาชามีทกุ หนทุกแหงไมตอ งเปนกังวลกับความเปนความตาย ขอใหทําสิ่งที่ถูก
ตองดีงามอยางสมใจเถอะ ถาทําอยางนัน้ บางกิเลสมันก็หมอบและตองไดผล ไมมีอะไร
มีอํานาจเหนือธรรมของพระพุทธเจาซึ่งเปนเครื่องแกและปราบปรามกิเลส เพราะกิเลส
ทุกประเภทกลัวธรรมเทานั้น อยางอืน่ กิเลสไมยอมและไมกลัว ยิง่ ความคลอยตามดวย
แลว กิเลสยิ่งรองเพลงรื่นเริงสนุกสนานอยูบนหัวใจ ไมมีวันจบเพลงเลยนั่นแล
ขณะทีฟ่ ง เทศนนจ้ี ติ มีความสงบจิตอยูก บั ตัว ถาจิตอยูก บั ตัว เวลาฟงทานอธิบาย
ก็เขาอกเขาใจไปโดยลําดับๆ ใหจติ อยูก บั ตัวนัน่ แหละถูกตอง ในการฟงเทศนไมจําตอง
สงใจออกมาขางนอก ใหอยูก บั ตัว กระแสธรรมจะเขาไปสัมผัสกับความรูคือใจ เมื่อ
สัมผัสกันเรือ่ ยๆ จิตจะไดรับความสงบในขณะที่ฟง เมือ่ จิตสงบแลวความสุขนัน้ เกิดขึน้
เอง ที่ความสุขไมเกิดความสุขไมมีเพราะจิตไมสงบ จิตยุง อยูต ลอดเวลา กอกวนตนเอง
อยูไ มหยุด ความทุกขก็มีเรื่อยๆ นะซี เพราะปอนเหตุใหเรื่อยๆ ทานจึงวา
“การฟงธรรมมีผล ๕ ประการ ประการสุดทายคือจิตผูฟ ง ยอมผองใส” จิตจะ
ผองใสไดจิตจะตองอยูกับตัว รับสัมผัสกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปโดยลําดับไมให
ขาดวรรคขาดตอน ตัง้ ความรูไ วเทานัน้ แหละ ไมตอ งไปเสียดายอะไรกับสิง่ ภายนอก ไม
ตองไปวุน วายกับสิง่ ใด ที่เราเคยรูเคยคิดเคยปรุงเคยเห็นมาแลว ไมเห็นเกิดประโยชน!
คราวนี้เราตองการใหรูใหเห็นใหเขาใจในอรรถในธรรม จึงใหธรรมเหลานั้น
สัมผัสจิตใจ เพราะใจถูกสิ่งอื่นมาสัมผัสเสียมากมายจนใจไมเปนใจของตน มันเปนใจ
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กิเลสตัณหาอาสวะ หรือเปนใจเปรตใจผีอะไรไปก็ไมรูละ ใจเปนนรกอเวจีไปหมดเพราะ
สิง่ ไมเปนทาเขามากอกวนวุน วาย เวลานี้ใหจิตเปนภาชนะสําหรับรับธรรม ตั้งหนาตั้งตา
ฟงโดยเฉพาะ จิตก็สงบ เมือ่ สงบแลวก็เย็น พอจิตเย็นเทานัน้ แหละก็สบายไปเองคน
เรา! เราหาความสบายไมใชเหรอ? เราไมหาความทุกข!
นีแ่ หละจุดแหงความสบายอยูท ต่ี รงนี้ ใหพยายามระงับจิต อยาปลอยใหคดิ มาก
เกินไป ความคิดมากไมใชของดี คิดมากๆ ไปจนจะเปนบาก็มี เพราะเหตุไร? เพราะสิ่ง
ที่ไมดีนั่นแหละจิตชอบคิด จิตชอบไปเกี่ยวของพัวพัน ยิ่งความโกรธแคนจิตยิ่งติดยิ่ง
ชอบคิด ก็ยง่ิ เพิม่ ความรอนใหจติ ใจมากขึน้ โดยลําดับไมมปี ระมาณ ตั้งตัวไวไมได
ฉะนัน้ ตองหักหามดวยการฝนใจ ใจจะขาดก็ใหขาดไป จิตเปนสมบัติของเราทําไมเราจะ
บังคับไมได และจะมอบใหใครเปนคนบังคับใหเรา? ใครเปนคนรับผิดชอบในจิตของ
เรา? เราเองเทานั้นเปนผูรับผิดชอบ
จงทุม กําลังลงไปไมทอ ถอยจิตจะยอมจํานนเอง แลวสงบตัวลง เห็นผลละทีน!้ี
วา “ออ! ผลแหงการบังคับจิตเปนอยางนี้หรือ!” ตอไปก็มแี กใจ หรือเกิดความกลาหาญ
ที่จะบังคับทรมานตน สุดทายจิตก็เปนสมบัตอิ นั มีคา ขึน้ มาเปนลําดับๆ อยูไ หนก็สบาย
และมีความยับยั้งตั้งตัวไดดวยเหตุดวยผล ดวยสติปญ
 ญาซึง่ เคยไดบาํ เพ็ญมาและเคย
ไดหลักไดเกณฑมาแลว
นีค่ อื การปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา ความอดความทนตอหลักศาสนา การพร่ํา
สอนตามหลักศาสนาดีกวาการพร่าํ สอนใครทัง้ นัน้ ยิง่ ผูท ส่ี อนตนดีแลว พูดใหคนอืน่ ฟง
หรือสัง่ สอนก็จบั ใจไพเราะและเชือ่ ถือไมจดื จาง
ถาตนยังเหลวไหลพูดออกไปก็ไมมรี สชาติแกผฟู ง ถึงแมจะนําคําสอนของพระ
พุทธเจาไปพูดเปนตูๆ หีบๆ มันก็ไมนาฟง มันมีลักษณะ จืดๆ ชืดๆ ราวกับอาหารไมมี
รสอรอยนัน่ แล ถาจิตใจเขมแข็ง ความรูส กึ อยูภ ายในก็มน่ั คง ใจมีพลังธรรมการแสดง
ออกก็มรี สชาติดี จับใจซาบซึง้ เพราะธรรมออกไปจากใจที่เปนตัวการสําคัญ ซึ่งบรรจุไว
แลวหรือบรรจุเต็มแลว
จึงขอใหพยายามรักษาจิตใจใหมีสารคุณปรากฏเดนขึ้นโดยลําดับ ๆ จากการ
ปฏิบัติ มีจิตตภาวนาเปนตน อยาเห็นวาเปนกิจนอกประเด็นหรือเปนกิจพิเศษนอกจาก
ความสําคัญไปเสีย การภาวนานัน้ แหละคือเรือ่ งสําคัญทีส่ ดุ ในชีวติ จิตใจของเรา มีธรรม
นีแ้ หละเปนสําคัญมากกวาสิง่ อืน่ ใด นอกนั้นก็เปนเพียงปริยาย อาศัยกันไปชัว่ คราวชัว่
กาลชัว่ เวลา แลวก็พลัดพรากจากกันไปทั้งเขาทั้งเรา จะหาความจีรังถาวรไมได ทัว่ ทัง้
แดนโลกธาตุอนั เปนสมมุตมิ นั เปนอยางเดียวกัน จึงขอยุติเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

จิตวุน วาย
คนทีม่ นี สิ ยั วาสนาพรอมแลว คือจําพวก “อุคฆฏิตัญู” เชนพระยสกุลบุตร
และพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน เปนตน นี่คือทานผูที่เปน “อุคฆฏิตัญู” ซึ่งคอยจะรู
จะเขาใจในธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานไดอยางรวดเร็วกวาทุกๆ จําพวกที่เปน
เวไนยชน ที่ควรจะรูหรือบรรลุธรรมตามศาสนธรรม
พระยสกุลบุตร อยูใ นบานอยูไ มได เมือ่ ถึงกาลแลวบนวา “วุน วายๆ,ขัดของๆ”
จนถึงกับออกจากบานหนีไปในเวลาเชาตรู โดยไมมจี ดุ หมายปลายทางวาจะกลับมาอยู
บานอีกหรือไมกลับ เพราะความขัดของวุน วายภายในใจ พอดีไปพบพระพุทธเจาซึ่ง
กําลังทรงจงกรมอยูขางทางที่พระยสกุลบุตรเดินผานไป พระองคจึงรับสั่งวา “มาทีน่ ่ี ที่นี่
ไมยุงไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ทีน่ แ่ี สนสบาย เธอจงเขามาหาเราที่นี่”
พระยสกุลบุตรเขาไป ก็ประทานพระโอวาท จนสําเร็จมรรคผลขึ้นในขณะนั้น
อยางรวดเร็ว
ถาอยางนีก้ เ็ หมือนงายๆ งายนิดเดียว และงายจนอาจลืมความทุกขความลําบาก
ของผูเปนศาสดา ซึ่งไดสลบไสลไปถึงสามครั้ง กอนไดตรัสรูธรรมนํามาสอนโลกที่มี
นิสัยมักงายเปนเจาเรือน พระยสกุลบุตรนัน้ เหมือนกับคนเปนโรคซึง่ คอยรับยาอยูแ ลว
ยาก็พรอมทีจ่ ะยังโรคใหหายอยูด ว ย พอรับประทานยาเขาไป โรคก็หายวันหายคืนและ
ระงับดับไปโดยลําดับจนหายขาด ไมยากอะไรเลย! ถาเปนอยางนีห้ มอก็ไมตอ งเรียน
มากมายนัก คนไขกไ็ มตอ งเปนทุกขเดือดรอนและทรมานไปนาน พอเปนขึน้ หมอใหรบั
ประทานยาก็หายไปเลย
นีถ่ า เราพูดขัน้ งายก็เปนอยางนี้ แตพึงทราบในหลายแงของโรคที่เกิดและฝงกาย
ฝงใจในมวลสัตว วามีประเภทตางๆ กัน ทั้งรักษายากทั้งรักษางาย เพราะมิใชโรคหวัด
แตอยางเดียว พอจะนัดยาแลวก็หายไปเลยอยางนัน้
อีกขัน้ หนึง่ ก็หนักลงไปกวานี้ หนักลงไปเปนขั้นๆ จนถึงขนาดทีก่ เิ ลสไมฟง
เสียงธรรม โรคไมฟงยา ธรรมจะดี ยาจะดีวิเศษวิโส พระพุทธเจา พระอรหันต และ
หมอ จะมีความรูดีเชี่ยวชาญฉลาดขนาดไหน มันก็เขากันไมไดกับกิเลสและโรคชนิดไม
รับยารับธรรม สุดทายก็ตองปลอยไปตามบุญตามกรรมไมมีใครชวยไวได นอกจาก “กุ
สลา ธมฺมา” ทีเ่ ชือ่ ถือกันวารับไดทง้ั คนตายคนเปนไมเลือกหนา จนพระที่มุงตอ
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“ธรรมาภิสมัย” ยุงแทบเปนแทบตายเพราะหาเวลาบําเพ็ญ ไมยุงกับ กุสลา ธมฺมา
มาติกาบังสุกลุ แทบเปนลมตาย
จิตของสัตวโลกทีม่ กี เิ ลสเครือ่ งวุน วายสับสน ก็มกั เปนกันอยางนี้แตไหนแต
ไรมาตําหนิกนั ไมลง เพราะตางคนตางมี
โรคที่คอยรับยาคือธรรมอยูแลว เชนประเภท “อุคฆฏิตัญู” ถัดลงมาคือ “วิปจิ
ตัญู” และถัดลงมาประเภท “เนยยะ” ทีพ่ อแนะนําสัง่ สอนหรือพอฉุดลากกันไปได ดัง
เราทัง้ หลายทีไ่ ดพากันอุตสาหพยายามตะเกียกตะกายดวยวิธตี า งๆ หลายครัง้ หลายหน
บําเพ็ญและฟงการอบรมซ้ําๆ ซากๆ ไมลดละทอถอย ธรรมก็คอ ยๆ หยั่งเขาถึงใจ ๆ
เมื่อรับธรรมดวยการปฏิบัติบําเพ็ญไมหยุดไมถอย ธรรมก็เขาถึงใจและหลอเลี้ยงใจให
ชุม ชืน่ เบิกบานดวยคุณธรรมในอิรยิ าบถตางๆ กิเลสทัง้ หลายภายในใจทีเ่ คยหนาแนน ก็
คอยๆ จางออกไป เบาบางลงไป ใจคอยดีดตัวขึ้นสูธรรม นําความสุขเขาไปหลอเลีย้ ง
น้ําใจไมขาดสาย ราวกับน้าํ ซับน้าํ ซึมไหลรินเย็นฉ่าํ อยูต ลอดเวลา ความหวังทัง้ หลายก็
คอยเต็มตืน้ ขึน้ มาเรือ่ ยๆ
ความจริงธรรมมีมากเพียงไร อํานาจใจก็มมี าก กิเลสก็มอี าํ นาจนอยลง ถา
ธรรมไมมีเลย กิเลสก็มีอํานาจเต็มที่ อยากแสดงอํานาจอยางไรก็แสดงออกมาอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ความเดือดรอนจึงมีมาก เพราะกิเลสมีมากและมีอํานาจมาก กอความ
เดือดรอนใหแกโลกไดมาก เมือ่ ธรรมแทรกซึมเขาถึงใจมากนอย กิเลสก็คอ ยออนกําลัง
ลงไป ธรรมก็มีอํานาจมากขึ้นไปโดยลําดับๆ
ฉะนัน้ การปฏิบตั ธิ รรมจึงมีความจําเปนอยางยิง่ ที่จะพยายามใหธรรมเขาสูใจ
อยางสม่าํ เสมอ ไมวาจะอยูในสถานที่ใดๆ ควรมีธรรมเปนสรณะ เปนที่ยึดเหนี่ยวใจอยู
เสมอ เพราะกิเลสไมไดมีกาล ไมมสี ถานที่ เวล่าํ เวลา อดีต อนาคต ไมขึ้นอยูกับสิ่งใดทั้ง
สิน้ แตขน้ึ อยูก บั การผลิตการกระทําของมันเทานัน้ อยูไ หนกิเลสก็สรางตัวใหเปนปก
แผนมัน่ คงบนหัวใจของสัตวโลกไมเวนวันเวลาเลย กิเลสจึงไมมีขาดแคลนบนหัวใจสัตว
แตไหนแตไรมา
ถาเราไมระมัดระวังตัว มันตองผลิตผลออกมาเรือ่ ยๆ ใหไดรบั ความทุกขความ
ลําบากไมมสี น้ิ สุดจุดหมายปลายทางเลย ความหวังในสิ่งที่พึงใจของสัตวโลก ก็มแี ตนบั
วันเลือนรางหายไป เพราะกิเลสที่ตนผลิตขึ้นลบลางไปเสียหมด
การสัง่ สมธรรม การประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งเปนคูแขงหรือเครื่องปราบปราม
กิเลส จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับเราผูมีความหวังประจําใจ และตองการความสงบรมเย็น
เปนมิ่งขวัญของใจ ตลอดหนาทีก่ ารงานทีเ่ ปนไปเพือ่ ความราบรืน่ ดีงามสม่าํ เสมอและ
ผลที่พึงพอใจ ตองอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบัติทางดานศีลธรรม เมื่อธรรมเขาสู
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จิตใจมากนอย ใจก็คอ ยๆ เกิดความยิม้ แยมแจมใส มีรัศมีแพรวพราว เพราะมี
ความสงบรมเย็นภายในตัวเปนพืน้ ฐานแหงธรรม พรอมกับเห็นคุณคาแหงใจและคุณ
คาแหงความพากเพียรไปโดยลําดับ ธรรมเปนสมบัตทิ จ่ี าํ เปนสําหรับผูต อ งการความ
สุขความเจริญทัง้ ภายในและภายนอกโดยทัว่ กัน จึงควรอบรมศีลธรรมใหมขี น้ึ ภาย
ในจิตใจอยาไดลดละปลอยวาง แมจะยากแสนยาก ลําบากกายใจเพียงไร ก็ควรทํา
ความดีเปนคูเคียงกันไป จะเปนผูสมหวังทั้งเบื้องหลังเบื้องหนา ไมขาดทุนสูญดอกไป
เปลาจากความเปนมนุษย
ความยากลําบากเราไมตอ งยึดมาเปนอุปสรรค ทีเ่ คยไดอธิบายมาหลายครัง้
หลายหนแลว การแกกเิ ลสจะไมยากไดอยางไร เพราะกิเลสมันกอตัวและแสนเหนียว
แนนมาแตเมื่อไรไมมีใครทราบไดเลย และไมทราบจนกระทั่งปูยาตายายของมันคือ
อะไร โคตรแซของกิเลสคืออะไร ไมทราบไดเลย ทราบไดแตเพียงวา มันเปนโคตรแซท่ี
เหนียวแนนแสนเอาเปรียบสัตวโลกมาเปนประจํา ไมยอมเสียเปรียบใครอยางงายๆ
เลยแตไหนแตไรมาเทานั้น ฉะนัน้ จงพากันผูกอาฆาตมันใหถงึ ใจทีเดียว
เราจะทําลายกิเลสซึง่ ฝงรากฐานลงอยางลึกทะลุขว้ั หัวใจ จะทําลายเอาอยางใจ
คิดใจหวัง ใหงา ยอยางปอกกลวยมันเปนไปไมได เพราะกิเลสไมใชกลวยพอทีจ่ ะปอก
แลวเอามารับประทานเลยอยางนัน้ ได ผูปฏิบัติธรรมจึงตองเปนผูมีหลักใจแนนหนามั่น
คง มีความมุง มัน่ เปนตน นีค่ อื คนมีหลักใจหรือใจมีหลัก ใจหนักแนน พูดงายๆ มี
เหตุมีผลประจําใจเสมอ เปนเครื่องบังคับใหใจดําเนินตาม หรือเดินตามเหตุผลที่
พิจารณาเห็นวาถูกตองแลวนัน้ ๆ เมื่อใจดําเนินตามหลักของเหตุผลอยูโดยสม่ําเสมอ
ความเคยชินของใจก็มดี ว ย สิ่งที่จะมากอกวนจิตใจใหไดรับความทุกขความลําบาก ก็จะ
มีนอ ยลงเปนลําดับดวย ไมกาํ เริบเสิบสานดังทีม่ นั มีอาํ นาจสังหารโลกใหยอ ยยับทางจิต
ใจ และศีลธรรมอยูในทามกลางที่ใครๆ ก็วา “โลกเจริญๆ” อยูเ วลานีแ้ บบไมลมื หูลมื ตา
ดังผูเทศนอยูเวลานี้เองซึ่งกําลังมืดบอดเต็มที่
นีแ่ หละทีท่ า นสอนใหไปอยูป า หาที่สงบสงัดดังที่พระทานอยูกันเรื่อยมา เชน
พระในครั้งพุทธกาลมีจํานวนมากมายที่มุงตอแดนพนทุกข ไดประพฤติปฏิบัติตนดวย
วิธที ไ่ี ดกลาวมานี้ องคนน้ั สําเร็จมรรคผลอยูท ป่ี า นัน้ องคนบ้ี รรลุธรรมอยูท ภ่ี เู ขาลูกนัน้
เรื่อยมาโดยลําดับ ขาวของทานมีแตขาวดีวิเศษวิโส บทขาวของเรามีแตความโลภโกรธ
หลงเต็มตัว แทบเคลือ่ นยายตัวไปไมได เพราะมันหนักสิง่ เหลานีเ้ หลือประมาณเกินกวา
จะหาบหามไปได
ถาดูเผินๆ แบบคนขี้เกียจทั้งหลายสมัยจรวดดาวเทียม ก็เหมือนทานลางมือ
เปบเอา ๆ งายเหลือเชื่อ ของคนสมัยทีไ่ มอยากเชือ่ ใคร นอกจากเชือ่ ตัวผูเ ดียวทีก่ าํ ลัง
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จะพาจมลงเหวลึกทั้งเปนๆ อยูทุกขณะไมมีขอบเขตอยูแลว แตเหตุคือการบําเพ็ญของ
ทาน ทานสละเปนสละตายมาแทบทุกองค ไมวา จะออกมาจากสกุลใดๆ เมื่อไดมุงหนา
มาประพฤติปฏิบัติธรรม ดวยความเชือ่ ความเลือ่ มใสตอพระโอวาทคําสัง่ สอนของพระ
พุทธเจาแลว ตองเปนผูเ ปลีย่ นเครือ่ งแบบใหมเสียทัง้ หมด จริตนิสัยใจคอที่เคยเปน
อะไรบาง ซึ่งไมดีไมงามมาแตกอน ทานพยายามสลัดปดทิง้ หมด เหลือแตนิสัยดี
ประจําเพศความเปนนักบวช ที่กลาหาญตอความเพียรเพื่อแดนพนทุกขโดยถายเดียว
ทานพยายามดําเนินตามหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจาทรงสัง่ สอนเทานัน้
เอา! หนักก็หนัก,เปนก็เปน, ตายก็ตาย, อดก็ยอมอด อิม่ ก็ยอมรับวาอิม่ ขอให
ไดบาํ เพ็ญธรรมเพือ่ ความพนทุกขสมความมุง หมายก็เปนทีพ่ อใจแลว สาวกทานดําเนิน
อยางนี้ แลวก็ถา ยทอดขอปฏิบตั ปิ ฏิปทาเครือ่ งดําเนินอันดีงามนัน้ มาจนถึงพวกเรา ซึ่ง
เปนปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ําเสมอควรแกมรรคผลนิพพาน
และเปนปฏิปทาที่
สามารถแกกเิ ลส ถอดถอนกิเลสทุกประเภทออกจากใจไดโดยสิ้นเชิงไมสงสัย ไมวา กาล
ใดสมัยใด เมื่อผูปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองคทรงสอนไวแลว ตองไดผลเปนที่พอใจ
โดยลําดับทุกยุคทุกสมัย เพราะ “สวากขาตธรรม” ไมขน้ึ กับโลกกับสมัย แตขน้ึ กับความ
จริงอยางเดียว
คําวา “ทีน่ น่ั วุน วาย ทีน่ ว่ี นุ วาย” จะหมายถึงอะไร? ถาไมหมายถึงใจตัวกอเหตุน้ี
เทานั้นพาใหเปนไปตางหาก สถานทีเ่ ขาไมไดวนุ วาย นอกจากใจเปนผูว นุ วายแตผู
เดียว ดินฟาอากาศเขาไมไดวา เขาเปนทุกขเปนรอนและวุน วายอะไร ถาดูแบบนัก
ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมอยางจริงใจ จะเห็นแตใจดวงเดียวนี้เทานั้นดิ้นรนวุนวายอยูตลอด
เวลา ยิง่ กวาหางจิง้ เหลนขาด (หางจิ้งเหลนขาดมันดิ้นริดๆ) สถานทีใ่ ดก็เปนสถานทีน่ น้ั
อยูตามสภาพของเขา ผูท ว่ี นุ วายก็คอื หัวใจทีเ่ ต็มไปดวยกิเลสเครือ่ งกอกวนใหวนุ วาย
นัน้ เอง ขึน้ ชือ่ วา “กิเลส” แลว ทุกประเภทตองทําคนและสัตวใหอยูเปนปกติสุขไดยาก
ตองลุกลีล้ กุ ลนกระวนกระวายสายแสไปตามความผลักดันของมันมากนอยอยูน น่ั เอง
ที่พระพุทธเจาทานวา “จงมาสูส ถานทีน่ ้ี ทีน่ ไ่ี มวนุ วาย!” คือพระองคไมวนุ วาย
พระองคไดชําระความวุนวายหมดแลว
บรรดาสิ่งที่ทําใหวุนวายภายในพระทัยไมมี
เหลือแลว สถานทีน่ จ้ี งึ ไมวนุ วายไมขดั ของ
“ยสกุลบุตร” ถาพูดถึงชื่อ ก็วา “ยส” เขามานี่ ทีน่ ไ่ี มวนุ วาย ที่นี่ไมขัดของ ที่นี่ไม
เศราหมองขุน มัวไปดวยตมดวยโคลนคือกิเลสโสมมตางๆ แตครั้งนั้นพระพุทธเจาจะ
ทรงทราบชื่อทราบนามของเขาหรือไมก็ตาม ก็หมายเอาผูน น้ั นัน่ แหละ เมื่อเราทราบชื่อ
ของทานแลวก็ถอื เอาความวา สถานทีน่ น้ั ก็คอื สถานทีบ่ าํ เพ็ญเพือ่ ความไมวนุ วายนัน่ เอง
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สถานที่ที่พระพุทธเจาประทับอยูเวลานั้น ก็เปนสถานทีท่ ฆ่ี า กิเลส ทําลายกิเลสทั้งมวล
ไมใชเปนที่สั่งสมกิเลส เปนสถานทีไ่ มวนุ วายกับอะไรบรรดาขาศึกเครือ่ งกอกวน จึงทรง
เรียกพระยสเขามาวา
“มาทีน่ ่ี ที่นี้ไมยุงเหยิง ทีน่ ไ่ี มวนุ วาย ทีน่ ไ่ี มเดือดรอน” ทีน่ เ่ี ปนทีอ่ บรมสัง่ สอน
ธรรมเพื่อแกความเดือดรอนวุนวายภายในใจโดยตรง จนยสกุลบุตรไดบรรลุธรรมเปน
ทีพ่ อใจในทีน่ น้ั
ทีน่ น้ั ควรเปนเครือ่ งระลึก ใหเราทั้งหลายไดคิดถึงเรือ่ งความวุน วายวา มันอยู
ในสถานทีใ่ ดกันแน? ถาไมอยูใ นหัวใจนีไ้ มมใี นทีอ่ น่ื ใด เมือ่ ความวุน วายทีก่ อ กวนอยู
ภายในใจระงับดับลงไปแลว ดวยความประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่อันเหมาะสม
ความสงบเย็นใจก็เกิดขึน้ ไปทีใ่ ดอยูท ใ่ี ดก็ไมวนุ วาย เมือ่ หัวใจไมวนุ วายเสียอยาง
เดียว อยูท ไ่ี หนก็อยูเ ถอะไมวนุ วายทัง้ สิน้ สบายไปหมด! จะอดบางอิม่ บางก็สบาย
เพราะใจอิ่มธรรม ไมหวิ โหยในอารมณเครือ่ งกอกวนใหวนุ วาย เราสังเกตดูเผินๆ ก็
พอทราบได ดวยอาการทีแ่ สดงออกของสัตวและบุคคล ในเวลามีความทุกขเขาทับถม
มากนอย เฉพาะอยางยิง่ ขณะจะตายสัตวจะดิ้นรน คนจะอยูเปนปกติสุขไมได ตอง
กระวนกระวายทิ้งเนื้อทิ้งตัว จนไมมีสติประคองใจ กระทั่งตายไป
ฉะนั้นจึงมีใจดวงเดียวเปนตัวกอเหตุใหเกิดความวุนวาย แตใจนั้นมีสิ่งที่พาให
กอเหตุ ไมใชเฉพาะใจเฉยๆ จะกอเหตุขน้ึ มาอยางดือ้ ๆ สิง่ ทีแ่ ทรกสิงอยูน น้ั คือสิง่ วุน
วายหรือตัววุน วาย เมื่อเขาไปสิงในจิตใจของผูใด ผูน น้ั ก็ตอ งวุน วายไปดวยมัน การแก
กิเลสคือธรรมชาติทท่ี าํ ใหวนุ วายนี้ จึงแกลงที่ใจดวยขอปฏิบัติ เชน ทานสอนให
กําหนด “พุทโธ,ธัมโม,สังโฆ” เปนเครื่องบริกรรม หรือกําหนด “อานาปานสติ” เปน
อารมณ เพื่อใจไดรับความสงบระงับในขัน้ เริม่ แรก ซึ่งเปนธรรมเครื่องระงับความวุน
วาย ตอไปก็ตามดูใจวามันวุน วายกับเรือ่ งอะไร? นีค่ อื ขัน้ เริม่ แรกทีป่ ญ
 ญาจะเริม่
ออกกาวเดินเพือ่ คนหาสาเหตุ คือตัวกิเลสทีท่ าํ ใหใจวุน วายไมหยุดหยอน จนกวาจะรู
เรื่องของมันไปโดยลําดับ ไมยอมถอยทัพกลับแพขา ศึก ตัวแทรกซึมกอกวนทีแ่ อบซอน
อยูภ ายในจิต
เชนใจวุน วายกับเรือ่ งรูป รส กลิน่ เสียง เครื่องสัมผัส ซึง่ เขาใจวาอันนัน้ ดี อันนี้
ชัว่ อันนัน้ เปนอยางนัน้ อันนีเ้ ปนอยางนี้ ดวยความสําคัญตางๆ ปญญา พิจารณาคลี่
คลายดูใหเห็นตามความเปนจริงในสิง่ นัน้ ๆ แลวยอนเขามาดูจติ ใจผูม คี วามสําคัญ
มัน่ หมายในสิง่ นัน้ ๆ วาเปนนัน่ เปนนี่ จนเกิดความวุน วายขึน้ ภายในตัว ใหเห็นชัดเจน
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ทัง้ ภายในภายนอก ใจก็สงบระงับลงไปได เปนอรรถเปนธรรม พอมีทผ่ี อ นคลายหาย
ทุกขไปไดไมรุนแรง
การแกความวุน วายแกตรงทีค่ วามวุน วายมีอยู คือใจนีเ่ อง แกไมหยุดไมถอย ใจ
จะฝนเราไปที่ไหน จะตองสงบระงับความกําเริบลงจนไดไมเหนือธรรมเครื่องฝกทรมาน
ไปได ปราชญทานเคยฝกทรมานจนเห็นผลมาแลว จึงไดนาํ อุบายวิธนี น้ั ๆ มาสอนสัตว
โลกเชนพวกเรา ชาวปฏิบตั ธิ รรมทางใจ
อยาลืม! อยาหนีจากจุดนี!้ “วัฏจักร” ก็คอื จิต เรือ่ งเกิดเรือ่ งตาย เรือ่ งทุกข
ลําบากทัง้ หมด คือจิตเปนสําคัญ เอา! เอาลงที่นี่เลย! ตัวนีเ้ ปนตัวกอเหตุ คําวา “คือ
จิตนี้” ก็คอื กิเลสมีอยูใ นจิตนัน่ เอง จิตยังสํารอกปอกกิเลสออกไมไดหมด จึงตองมี
เรื่องไมพึงปรารถนาเกิดขึ้นภายในจิตอยูเสมอ ทั้งๆ ที่ไมตองการใหมันเกิดแตมันก็เกิด
เพราะธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น ทางเดินของมันอยูที่นั่น จึงลบลางไมไดดวย
ความสําคัญ ดวยความตองการเฉยๆ
แตตอ งลบลางดวยการปฏิบตั ิ กําจัดสิง่ นัน้ ๆ ดวยเหตุผลที่ควร ไดแกอรรถ
ธรรมนีแ่ หละเปนหลักใหญ เอา! บําเพ็ญลงไป คําวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” “ตน
เปนที่พึ่งของตน” ดังที่เคยแสดงแลว ใหเดนภายในใจและความสามารถของเราเอง
อยาหวังพึง่ ใครอืน่ อันเปนการออนความสามารถไมฟต ตัวใหเขมแข็ง ดังธรรมทาน
สอน
มนุษยเราเกิดมาชอบอาศัยผูอ น่ื อยูเ ปนนิสยั อะไรๆ ตองพึ่งผูอื่น อาศัยผูอ น่ื ตัง้
แตเล็กจนโต ราวกับไมมีแขงมีขาไมมีมือมีเทา ไมมีสติปญญาใดๆ เลย มีแตปากกับ
ทอง เวลาเขาจนตรอกจนมุมไมมีผูอาศัยจะไมจมไปละหรือ? ฉะนั้นเราเปนนักปฏิบัติ
ธรรม ตองหัดพึ่งตัวเองตามหลักธรรมที่สอนไว จะเปนผูไมจนมุมในเวลาจําเปน
พยายามสราง “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ขึน้ ในตัว สติไมมีพยายามสรางใหมี ปญญาไม
มีพยายามสรางใหมี ความขีเ้ กียจพยายามปราบปรามมันลงไปใหสน้ิ ซาก อยาใหมากีด
ขวางลวงใจอีกตอไป ความขยันผลิตขึ้นมาดวยความมีเหตุมีผล เมื่อมีเหตุมีผลความ
ขยันมันเกิดขึน้ ไดเอง
ความขีเ้ กียจขีค้ รานนี้ เราเคยไดเงินหมื่นเงินแสนเงินลานจากมันบางไหม? ถา
เราสรางโลกดวยความขีเ้ กียจ จะเปนคนมัง่ มีไดไหม? ความโงมันจะทําใหคนฉลาด
แหลมคมไดไหม? คนโงจะทําอะไรใหสําเร็จลุลวงไปดวยความนาชมมีไหม? ความโง
ความขีเ้ กียจออนแอนําหนา ทําอะไรทันเขาไหม? ความโง ความขีเ้ กียจ เมื่อไดเขาเปน
อันเดียวกันแลวทําอะไรไมสําเร็จ ทีส่ าํ เร็จของมันคือบนหมอน “กอนแลวนิน กินแลว
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นอน!” อยูน น่ั แล นี่แหละโทษของมันเปนอยางนี้ แตคุณของมันยังมองไมเห็น อาจเปน
เพราะขรัวตาเรียนนอยจึงไมอาจรูเทาทันมัน จึงขอมอบใหผูเรียนมากนําไปวินิจฉัยเอง
จะเหมาะสมกวา
ที่ตองการเห็นอรรถเห็นธรรม เห็นความจริงของศาสนธรรมซึ่งมีอยูภายในใจ
เรา ดังที่พระพุทธเจาไดทรงสอนไว เราจะทําวิธไี หน? จะนําความขี้เกียจขี้ครานนี้เขามา
เปนผูนําทางเหรอ? หรือจะเอาความโงเขามาเปนเครื่องบุกเบิกทาง นอกจากมันจะเพิ่ม
ความขี้เกียจและความโงขึ้นอีก หาอะไรเปนชิ้นเปนอันบางไมไดเทานั้น ไมมีอยางอื่นจะ
เปนสารคุณของทั้งสองสิ่งนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแกสิ่งทั้งสองนี้ได จะตองพยายามผลิตสิ่งนั้นขึ้นมา ความ
ฉลาดผลิตได ความพยายามคิดอานไตรตรองอยูเสมอ เปนสิ่งที่ผลิตไดทําไดไมสุด
วิสัยมนุษยเรา ทีแรกตองพยายามพาคิดพาคนไปกอนเพราะยังไมเห็นผล ก็ยังไมมี
กําลังใจดูดดื่มในงานคิดคนไตรตรองเปนธรรมดา จนกวาผลปรากฏขึน้ มาแลว เรื่อง
ความอุตสาหพยายาม ความบึกบึน ความเชือ่ ความเลือ่ มใส ความดูดดื่มภายในจิต จะ
เปนไปเอง เพราะผลเปนเครื่องดึงดูดใหเปนไป
จงนําสติปญญาแกลงที่นี่ กิเลสมันอยูท ใ่ี จ อยาไปคาดไปหมายทีโ่ นนทีน่ ่ี เปน
ความผิดทั้งนั้น กิเลสตัวพาเปนพาคาดพาหมายเราไมดูมัน คาดวาที่นั่นจะดี ที่นี่จะดี
ที่นั่นจะเปนสุข ทีน่ จ่ี ะสบาย ลวนแตมนั หลอกเรา เมือ่ ไปแลวก็อยางวานัน่ เอง เพราะ
“ตัวนี”้ มันรอน ไปไหนๆ ก็ตองรอน ตัวนี้มันทุกข ไปไหนๆ ก็ทกุ ข ถาไมดตู วั มันกอ
ทุกขกอ เหตุกอ ความวุน วายอยูเ สมอภายในใจนี้ จะไมเห็นที่จอดแวะ จะไมเห็นที่แกไข
จะไมเห็นที่ระงับดับมันลงไปไดเลย ความสงบสุขความเย็นใจจะไมปรากฏ ถาไมระงับ
ดับลงที่นี่ ดวยการพิจารณาที่นี่ แกมันที่ตรงนี้
มันรอนทีจ่ ดุ ไหนกําหนดดูทม่ี นั รอนนัน้ มันวุน วายทีต่ รงไหนกําหนดดูทม่ี นั วุน
วายนัน้ ตัง้ สติจอ เขาไป! ที่ตรงนั้น ใหเห็นความจริงและความวุน วายนีว้ า มันเกิดขึ้นมา
จากอะไร? ความทุกขเกิดขึ้นมาจากอะไร? อะไรเปนสาเหตุใหเกิดทุกข คนมันลงไปที่จิต
นัน้ ทุกขนน้ั มันเปนสนามรบดวยดีแลวนี่ ความทุกขเกิดขึ้นก็เอาความทุกขเปนเปา
หมาย กําหนดลงไป หาเหตุมันเกิดขึน้ มาจากอะไร คนความันอยูที่ตรงนั้น คนมันที่ตรง
นัน้ ความวุน วายกับความทุกขมนั เกีย่ วพันกันอยู มันเกิดขึ้นมาจากอะไร เกิดมาจาก
ความสําคัญมัน่ หมายนัน้ แลไมใชเกิดจากอื่น วาอันนัน้ เปนนัน้ อันนีเ้ ปนอยางนี้ ทั้งๆ
ที่มันไมเปน จิตไปสําคัญเอาเองแลวหลงความสําคัญของตัว ก็โกยทุกขขึ้นมาเผาลนตน
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เองใหไดรบั ความทุกขความเดือดรอน มีเทานี้ เรือ่ งสําคัญอยูท ต่ี รงนี้ เพราะฉะนัน้ จึง
ใหยอ นจิตเขามาดูทจ่ี ดุ นี้
เอา! เปนก็ใหรู ตายก็ใหรู ใหเห็นความจริงกับสิง่ ทีป่ รากฏอยูใ นเวลานี้ มันทุกข
แคไหนใหดูตัวทุกข แตกอ นมันยังไมเกิด ทําไมมาเกิดในขณะนี้ แลวมันเกิดขึ้นมาจาก
อะไร ตัวทุกขมันเปน “ทุกฺขํ” อยูแ ลวนี่ และเปนตัว “อนิจฺจํ อนตฺตา” อยูแ ลวนี่ ดูใหชดั
ดวยปญญาจริงๆ นีแ่ หละเปนหินลับปญญา กําหนดพิจารณาลงที่จุดนั้น แลวความ
เปลี่ยนแปลงของมันจะแสดงใหเราเห็น เมื่อสติจดจออยูที่ตรงนั้น ไมยอมใหจติ คิดไป
ทางอื่น ซึง่ เปนการเพิม่ กิเลสขึน้ มาอีก ไมมีสิ้นสุดยุติลงไดสักที
จงดูเฉพาะจิตที่วามันเปนทุกขนั้นดวยปญญา ดวยสติ ใครครวญดวยความ
ละเอียดถีถ่ ว น นีแ่ หละชือ่ วาพิจารณาถูกตอง และเปนทางระงับดับทุกขลงไดโดยไม
ตองสงสัย ปราชญทา นดับทุกขทา นดับทีน่ ่ี ผูม สี ติปญ
 ญาทานดับกันทีน่ ่ี ตรงนีแ้ หละ
คือสถานที่ทําความเพียรใหเกิดปญญา ไมตอ งไปปรารถนาวา ใหทกุ ขนด้ี บั ไปเสีย ไม
ตองไปตั้งความอยากใหทุกขมันดับ ความอยากนีเ้ ปนสิง่ กอกวนและเปนสมุทยั จะ
เพิ่มทุกขขึ้นมาเมื่อมันไมดับอยางใจหมาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมกับสิ่งที่
ปรากฏอยูค อื ความทุกขเวลานี้ ก็คอื การกําหนดใหรเู รือ่ งราวรูร าวของความทุกขวา เกิด
ขึ้นมาจากอะไร จะเห็นความจริงทั้งทุกขดวย จะเห็นความจริงทัง้ สิง่ ทีท่ าํ ใหเกิดทุกข
ดวยปญญา นี่แหละเปนอุบายที่จะยุติความทุกขได และเปนอุบายที่จะระงับดับทุกขลง
ไดโดยไมตองสงสัย มีจดุ นีเ้ ปนจุดสําคัญ
ไมตองไปปรารถนา ไมตองไปหมาย มันจะเพิ่มทุกข ตองการแตความจริง ใหรู
ความจริง ดูความจริงใหเห็น เมื่อทุกขไมดับมันจะตายไปดวยกันก็ใหรู “มันจะไปไหน
วะ?” เอายังงี้เลย เอาลงใหเด็ดถึงคราวเด็ด จิตไมตายไมตองกลัว! เอา! พิจารณาใน
สนามรบนี้ ระหวางขันธกบั จิตนีเ่ ปนสนามรบของสติปญ
 ญากับกิเลสทีต่ อ สูก นั สติ
ปญญา กิเลส นัน้ เปนอันหนึง่ ขันธเปนอันหนึง่ มันเปนคนละอยางกันตามความจริง
ถาขันธไมปกติจะเปนขันธใดก็ตาม จิตตองกระเทือน ถาสติปญ
 ญาไมทนั จิตตอง
กระเทือนและทุกขรอนไปดวย เพราะตามปกติจิตแลว ตองยึดถือขันธเหลานีว้ า เปนตน
อยางฝงใจ เพราะอะไร? เพราะกิเลสพาใหฝง การพิจารณาสิง่ เหลานีโ้ ดยแยกสวนแบง
สวนออกไป ยอมเปนการถอดถอนกิเลส คือความสําคัญนัน้ ๆ ใหเบาบางลง จนกระทั่ง
ความสําคัญเหลานีห้ มดไป คําวา “นัน่ เปนเรา,นี่เปนเรา” ก็หมดไปไมตอ งบังคับ แตมัน
หมดไปดวยการพิจารณา นี่แหละที่วา “ปญญาตัดขาด ตัดขาดอยางนีเ้ อง”
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กรุณาฟงใหถงึ ใจ เพราะเทศนอยางเต็มภูมิแบบถึงใจ ที่ไดปฏิบัติหรือสูรบกับสิ่ง
เหลานี้ ชนิดเอาชีวิตเขาประกันความเปนความตาย ไมอาลัยเสียดายชีวติ มาแลว จงตัด
ความสําคัญวา “นั้นเปนเรา นี้เปนของเรา” ออกใหได เพราะทุกขจะพาใหจม ยังวาเปน
เราเปนของเราอยูอีกหรือ? ยึดเอามาทําไม ทุกขนั้นเปนเหมือนไฟ ยังวาเปนเราและนํา
มาเผาเราทําไมกัน ความรอนก็รวู า รอน ความทุกขกร็ วู า ทุกข ยังจะกวาดเขามาเผาเจา
ของเขาไปอีกหรือ ทุกขกใ็ หรวู า มันเปนทุกข กําหนดดูตรงทีว่ า มันทุกขดว ยปญญา นัน่
เปนความถูกตองทีส่ ดุ แลว อยาไปลูบคลํา หาขวากหาหนามมาทิ่มแทงหัวใจเพิ่มเขาอีก
ถาไมอยากจมไปกับกองทุกขไมมวี นั โผลขน้ึ มาไดนะ
เอา ทุกขตั้งอยูก็ใหรูวาทุกขตั้งอยู ทุกขเกิดขึ้นขณะนี้ ตั้งอยูขณะนี้ แลวมันจะดับ
ไปขณะตอไปนั้น ก็ควรจะรูเ ห็นตามความเคลือ่ นไหวของมัน แตจติ ทําไมไมเห็นมัน
เกิดมันดับ จิตกับทุกขมันเปนผูเดียวกันหรือ? ทุกขเกิดทุกขดับ ทําไมไมเห็นจิตดับไป
ดวยกัน? นอกจากรูอ ยูต ลอดเวลาเทานัน้ ถามีสติคอยดูจองดูมัน ฉะนั้นจงพิจารณา
ใหชัดเจน เมื่อทุกขไมดับและมันจะตายไปดวยกันก็ใหมันตายไป จิตยังไงมันก็ไมตาย
แนนอน ขอใหรตู ามความจริงอันนีเ้ ถิด อยากลัวทุกขกลัวตายซึง่ เปนสัจธรรม
นี่คือวิธีเผาผลาญกิเลสในหลักปจจุบันธรรมตามทางของพระพุทธเจา ทานสอน
อยางนี้ ทานประพฤติปฏิบัติอยางนี้ ทานรูเ ห็นมาอยางนี้ ไดผลมาอยางนี้ ไมเปนอยาง
อืน่ เพราะกิเลสไมเปนอยางอื่น คือเปนกิเลสอยูโดยดี และธรรมคือสติปญญาก็สามารถ
แกไดจริงๆ ไมสงสัย
การแกกเิ ลสชนิดตางๆ ดวยศีล สมาธิ ปญญา ทีเ่ ราบําเพ็ญปฏิบตั อิ ยูเ วลานี้
เปนการกระทําทีถ่ กู ตอง และเหมาะสมแกการแกกิเลสทุกประเภทดังพระพุทธเจาพา
ดําเนินมา อยูท ไ่ี หนก็ตามอยาละกิจทีค่ วรแกไข ควรถอดถอน กิจที่ควรจดจอ กิจที่ควร
สอดรู กิจที่ควรพยายามใหเขาใจ อยาเผลอตัวนอนใจวากิเลสจะตายไปเองโดยไมถกู ฆา
ดวยความเพียรทาตางๆ เพราะกิเลสไมใชหนูพอจะใหแมวชวยกัดชวยฆาได โดยเจาตัว
ไมตองทํางาน
สวนอาการของจิตจะมีการเปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ ถามีการชําระสะสางดวย
ขอปฏิบัติอยูเสมอ แมแตสมาธิกย็ งั ตองเปลีย่ นสภาพไป จากความหยาบในเบือ้ งตน
จนเขาสูความละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ ฐานของจิตคือความแนนหนามัน่ คง ก็จะแนน
หนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆ ตามความละเอียดของสมาธิ
สติปญ
 ญาเมือ่ เรานํามาใชอยูเ สมอ ก็จะคอยมีกาํ ลังขึน้ เรือ่ ยๆ และรวดเร็วขึ้น
โดยลําดับเพราะฝกซอมอยูเสมอ นีแ่ หละสิง่ ทีจ่ ะทําหนาทีป่ ราบปรามกิเลสคือสติกบั
ปญญา มีมากเพียงไรกิเลสยิ่งกลัวมากขึ้น ถามีนอ ยกิเลสก็เหยียบย่าํ ทําลายจนแทบไม
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ปรากฏสติปญญาเลย มีแตนั่งเฝาทุกขอยูเทานั้น ปลอยใหทกุ ขมนั เหยียบย่าํ ทําลายเอา
และบนอยูเ ทานัน้ บนเทาไรก็ไมเปนประโยชน จะบนไปทําไม
หนาที่ของเรามียังไง ฟาดฟนมันลงไปใหเห็นเหตุเห็นผล เห็นความสัตยความ
จริงซึ่งมีอยูภายในจิตใจดวงนี้ เมื่อเห็นชัดเจนแลวกิเลสไมตองบอก มันแตกกระจายไป
หมด นัน่ ! และจะสูเหนือปญญาไปไมได
นั่นแหละจึงเห็นไดชัดวาอะไรเปนกิเลส อะไรเปนกงจักร อะไรเปนตัวพาใหเกิด
ใหตาย อะไรเปนตัวทุกขตัวลําบากทั้งหลาย อะไรเปนตัวยุงเหยิงวุนวาย ที่ไหนเปนที่
เดือดรอน ทีไ่ หนเปนทีว่ นุ วาย ปญญารูชัดประจักษใจสิ้นสงสัย เพราะความเดือดรอน
วุน วายหมดไป เพราะกิเลสตัวกอใหเกิดความเดือดรอนวุน วาย สิน้ ไปดวยอํานาจของ
ปญญา นัน่ !
ความหมดทุกขหมดทีใ่ จ รางกายมีก็เปนเรื่องของมันจะเปนไรไป มันมีของ
มันอยูจ นกระทัง่ วันสลายนัน่ แหละ ยังเปนอยูเดี๋ยวแสดงนูน เดี๋ยวแสดงนี้ เดี๋ยวเจ็บ
ทอง เดี๋ยวปวดหัวไหล ปวดหลัง ปวดเอว ปวดนีป้ วดนัน้ อยูย งั งัน้ เรื่องของขันธไมมี
เวลาเปนปกติสุขไดจะวายังไง เราอยาไปสําคัญมั่นหมายมัน ใหเห็นความจริงของมันจะ
ไมเดือดรอน ถึงคราวจริงๆ มันก็เปนอยางนัน้ นี่เราเห็นชัดตามเปนจริงอยูแลว มันจะ
แตกก็แตก ยิม้ กับมันไดจะวายังไง เพราะไมมอี ะไรจะมาทําลายใจไดน่ี
การตายของธาตุของขันธ การสลายของธาตุของขันธ ไมใชสิ่งที่จะมาลบลางหรือ
ทําลายจิตใจใหฉิบหายไป มันเปนเรื่องของเขาทําหนาที่ตามธรรมชาติของเขา คือเขาทํา
หนาทีต่ าม “ไตรลักษณ” ไดแก “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” เขาก็ทําของเขาไป สติปญญาเรา
มีเพียงไรก็พิจารณาไปไมหยุดยั้ง จนรูรอบตัวโดยสมบูรณ
ผูที่รูกฎไตรลักษณก็พิจารณาเห็นตามความเปนจริงไปชื่อวา “ผูฉ ลาด” นีแ่ หละ
ทานวา “กุสลา ธมฺมา” ใหฉลาดที่ตรงนี้ สวดใหดนี ะ “กุสลา ธมฺมา” อยาคอยแตจะให
เขาเอาพระไปสวดใหเวลาตาย เคาะโลง ปกๆ แปกๆ เฮอ! รําคาญจะตายไป เรานะไม
อยากพบอยากเห็น “กุสลา” แบบนัน้ นัน่ มันแบบคนตายสิน้ ทาแลว ตอง”กุสลา” แบบ
มีทา นากิเลสกลัวซิ! คือคิดคนลงที่ “เบญจขันธ” ใหเกิดความฉลาดขึน้ มา และฆากิเลส
ไปดวยซิ ตอนยังเปนคนอยูไ มอยากฉลาด เวลาตายแลวไปกวานเอาพระมาสวด “กุสลา
ธมฺมา” ยุงไปหมด กุสลา ธมฺมา ก็เทาเดิมนั่นแหละจะวายังไง ตองสวดใหถูกจุด
ประสงคและความหมายซิ
สวด “กุสลา ธมฺมา” แปลวาความฉลาด เรียนเรือ่ งของตัวใหรอบคอบใหรรู อบ
ความโงกอ็ ยูใ นตัวนี่ ความฉลาดก็อยูใ นตัว ผลิตขึ้นมาได “อกุสลา ธมฺมา” ก็อยูท จ่ี ติ
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แกจิตจนบริสุทธิ์แลวไมตองพูดไมตองสวด! “กุสลา ธมฺมา” ใหเสียเวลา “อกุสลา ธมฺ
มา” ก็เสียเวลา “อพฺยากตา ธมฺมา” ก็เสียเวลา ถาตัวเราเปน “โมฆะ” ไมสนใจกับ “กุสลา
ธมฺมา” เพือ่ ความฉลาดดวยสติปญ
 ญา ดังพระพุทธเจาไดสั่งสอนไว ขณะที่ยังมีชีวิตอยู
และสามารถทําไดอยูข ณะนีย้ อ มฉลาด รอบรูต ามความจริงแลวสบายดี ตายแลวไมตอ ง
หาพระมา กุสลา ธมฺมา นะ ! จงทําใหถงึ เหตุถงึ ผลเถอะ เวลารูมันรูจริงๆ นะภายในจิต
ใจนี่ เพราะความจริงมีอยูกับทุกคน ถาตัง้ ใจคนหาตองเจอ
พระพุทธเจาไมหลอกลวงโลกนี่ พระองคเห็นกอนแลวรูก อ นแลว จึงนําความรู
จริงเห็นจริงมาสอนโลก แลวธรรมนัน้ ๆ จะปลอมไปไหน! นอกจากจิตใจเรามันถูกกิเลส
พาใหปลอมเทานัน้ เอง มันถึงปลอมไดวันยังค่ําคืนยังรุง ไดยินไดเห็นอะไรปลอมไป
หมด เพราะกิเลสมันพาใหปลอม ถาสติปญญาไดหยั่งเขาไปตรงไหน ความจริงก็ชัดขึ้น
มาตรงนั้น ปญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูมิไมสงสัย นี่แหละทานเรียกวา “เรียน
ธรรมปฏิบัติธรรมจบ” จบที่ดวงใจนี้
เรียนเรื่องของ “วัฏจักร” “แก วัฏจักร” จบทีจ่ ติ แลวแสนสบาย! ทานวา
โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลก” ทั้งๆ ทีอ่ ยูใ นโลกอยูใ นขันธ ก็เหนือโลกเหนือขันธ ไม
ยอมใหขนั ธกดขีบ่ งั คับไดเหมือนแตกอ น รูตามความจริงของมันเสียทุกอยางแลวไมมี
อะไรมากระเทือนจิตใจ ไมมากดขีบ่ งั คับจิตใจไดเลย จึงเรียกวา “เหนือโลก” “โลก” คือ
“ขันธ” เหนือที่ตรงนี้เอง
“โลกุตรธรรม” แปลวา “ธรรมเหนือโลก” “นิพฺพานํ ปรมํ สุข”ํ ถามหาอะไร? ขอ
ใหจิตบริสุทธิ์เทานั้น กับคํา “นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ” ก็เขากันไดเอง เพราะเปนธรรมอัน
เดียวกัน
สวดไมสวด วาไมวา ก็อนั เดียวกัน จงพยายามสวด “กุสลา ธมฺมา” ใหตวั เองนะ
อยาไปคอยเอาพระมาสวด “กุสลา ธมฺมา” ใหยุงไป โดยทีต่ นไมสนใจกับ “กุสลา ธมฺมา”
ทีม่ อี ยูใ นตนนีเ้ ลย
ถาเปนพระผูมุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ทานไมอยากยุง ทานรําคาญทานไมอยาก
ไป เพราะเสียเวลาบําเพ็ญเพียร นอกจากเปน “พระหากิน” นัน่ แลทีอ่ ยากไป เชนหลวง
ตาบัวอยางนีน้ ะ ไมแนนะอาจเปน ขรัวตา “กุสลา” ก็ไดใครอยาดวนเชือ่ นัก ใหใชสติ
ปญญาดวยดี
“เฮอ! วันนีค้ นตายนะ กุสลาอาหารวางเถิด วันนี!้ ” มันอาจเปนไปได
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แตพระทานมุงอรรถมุงธรรมทานไมสนใจอะไร ทานขีเ้ กียจยุง เวลาสอนให “กุ
สลา ธมฺมา” ไมสนใจ เวลาตายแลวมากวานพระไป “กุสลา ธมฺมา” ใหยงุ ทําไม? นัน่ !
ทานวาอยางนี้ เพราะทานแสวงธรรม ไมไดแสวงอะไรอื่นนี่
เอาละ เอวัง จบเสียที ขืนพูดไปมากคนเขาจะแชงเอา
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

อุบายฝกจิตทางลัด
มีผถู ามปญหาพอระลึกไดบา งก็ปญ
 หา “ปากคอก” นีแ่ หละ มีอยูก บั ทุกคน วา
“โลกหนามีไหม? โลกหนากับผูไ ปโลกหนาโลกหลังอะไรเหลานี้ มันก็ไมใชเรื่องของใคร
แตเปนเรื่องของเราทุกคนที่กําลังแบกภาระอยูนี้ มีผถู ามอยางนัน้ เราก็ถามเขาวา “เมื่อ
วานนีม้ ไี หม แลวเมื่อเชานี้มีไหม? ปจจุบนั ณ บัดนี้มีไหม?” เขาก็ยอมรับวามี “แลววัน
พรุงนี้จะมีไหม วันมะรืน เดือนนีเ้ ดือนหนา ปนป้ี ห นา ปตอๆ ไปจะมีไหม?
สิง่ ทีม่ มี าแลวพอจําไดกพ็ อเดาไปได ถึงเรื่องยังไมมาถึงก็ตาม ก็เอาสิ่งที่จําไดซึ่ง
ผานมาแลว มาเทียบเคียงกับสิง่ ทีเ่ คยมีเคยเปนมาแลว ขางหนาจะตองเปนไปตามที่เคย
เปนมานี้ เชนเมือ่ วานนีม้ มี าแลว วันนีก้ ม็ ี มันเคยผานมาอยางนีเ้ ปนลําดับ เรารูแ ละจํา
ไดไมลืม แลวตอนบาย ตอนค่าํ ตอนกลางคืนจนถึงวันพรุงนี้เชา เราก็เคยรูเคยเห็นมา
แลว เรื่องมันเปนมาผานมาอยางนั้นซึ่งไมมีอะไรผิดกัน และยอมรับวามีดว ยกัน
ความสงสัยโลกนีโ้ ลกหนา หรือเกีย่ วของกับตัว ก็คอื ความหลงเรือ่ งของตัวนัน่
แหละ มันจึงกลายเปนเรื่องใหญโต และกวนใจใหยงุ อยูไ มหยุดทัว่ โลกสงสาร วา “โลก
หนามีไหม? คนตายแลวไปเกิดอีกไหม?” นัน่ มันคูก นั ก็ที่เกิดที่ตายนี้คือใครละ? ก็คอื
เรานัน่ เองทีเ่ กิดทีต่ ายอยูต ลอดมา มาโลกนีไ้ ปโลกหนาก็คอื เราจะเปนใคร ถาไมใช
“สัตวโลก” ผูเปนนักทองเที่ยวนี้ ไมมีใครเปนผูแบกหามปญหาและภาระเหลานี้!
นี่โทษแหงความหลง ความจําไมได มันมาแสดงอยูกับตัวเรา แตเราจับสาเหตุ
ของมันไมไดวา เปนมาเพราะเหตุใด สิ่งที่เปนมาที่ผานมาแลวมันก็จําไมได เรือ่ งของ
ตัวเลยหมุนตัวเอง พันตัวเอง ไมทราบจะไปทางไหน ความหลงตัวเองจึงเปนเรื่องยุง
ยากอยูไ มหยุด หลงสิง่ อืน่ ก็ยงั คอยยังชัว่ หลงตัวเองนี้มันปดตันหาทางออกไมได ผลก็
สะทอนกลับมาหาตัวเราเองไมไปทีอ่ น่ื คือนําความทุกขมาสูต วั เรานัน่ แล เพราะความ
สงสัยเชนนีเ้ ปนปญหาผูกมัดตัวเอง มิใชปญหาเพื่อแกตัวเองใหหลุดไปไดเพราะความ
สงสัยนัน้ ถาไมพิสูจนดวยธรรมทางจิตตภาวนาไมมีหวังเขาใจได
พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหคลี่คลายดูเรื่องของตัว แตการจะคลี่คลายเรื่อง
ของตัวนัน้ สําคัญมาก จะทําแบบดนเดาเอาดวยวิธคี าดคิด หรือดวยวิธอี น่ื ใดไมสาํ เร็จ
ได! นอกจากจะทําคุณงามความดีขึ้นมาโดยลําดับเปนเครื่องสนับสนุน และยนเขามาสู
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“จิตตภาวนา” เพื่อคลี่คลายดูเรื่องของตัว อันรวมอยูใ นวงของจิตตภาวนา ซึ่งจะพาใหรู
แจงแทงความสงสัยนั้นใหทะลุไปได พรอมทั้งผลอันเปนที่พึงใจ หายสงสัยทัง้ การตาย
เกิดตายสูญ
เรื่องของตัวคืออะไร? ก็คือเรื่องของใจ ใจเปนผูแ สดง เปนผูกอเหตุกอผลใสตัว
อยูต ลอดเวลา ทั้งความสุขความทุกข ความยุง เหยิงวุน วายตางๆ สวนมากมักแสดง
ความผูกมัดตัวเองมากกวาการบํารุงสงเสริม ถาไมใชความบังคับบัญชาในทางทีด่ ี ใจ
จึงมีแตความรุมรอนเปนผล คือความทุกขทเ่ี กิดขึน้ จากความฟุง ซานวุน วาย ใจคิดสาย
แสไปในแงตางๆโดยหาเหตุหาสาระไมได แตผลที่จะพึงไดรับนั้น มันเปนสิง่ สําคัญอัน
หนึ่งที่จะทําใหเราเกิดความทุกขความกระทบกระเทือนได จึงเปนเรื่องยากเรื่องหนัก
สําหรับบรรดาผูย งั หลงโลกหลงตัวเอง และตืน่ โลกตืน่ ตัวเองอยู โดยไมสนใจพิสูจนตัว
เองดวยหลักธรรมอันเปนหลักรับรองความจริงทั้งหลาย เชน ตายแลวตองเกิดอีก
เปนตน เมือ่ ยังมีเชือ้ ใหงอกทีพ่ าใหเกิดอยูภ ายในใจ ตองเกิดอีกอยูร่ําไปไมเปนอยางอื่น
เชน ตายแลวสูญ เปนตน
พระพุทธเจาทานทรงสอนใหดูตัวเรื่อง คือดูใจตัวเองผูพ าใหเกิดตาย ถายังไม
เขาใจก็ตอ งบอกวิธกี ารในแงตา งๆ จนเปนทีเ่ ขาใจและปฏิบตั ไิ ดถกู ตอง เฉพาะอยาง
ยิ่งการสอนใหภาวนา โดยนําธรรมบทใดก็ตามมาบริกรรมภาวนา เพื่อใหจิตดวงที่หา
หลักยึดยังไมได กําลังวุนวายหาที่พึ่งยังไมเจอ จนกลายเปนความหลงใหลใฝฝนไมมี
ประมาณ ไดยึดเปนหลักพอตั้งตัวได และมีความสงบเย็นใจไมวอกแวกคลอนแคลน
อันเปนการทําลายความสงบสุขทางใจทีเ่ ราตองการ เชน ทานสอนใหภาวนา “พุทโธ ธัม
โม สังโฆ” หรือ “อัฏฐิ เกสา โลมา” บทใดบทหนึง่ ตามแตจริตชอบ โดยความมีสติควบ
คุมในคําบริกรรมภาวนาของตน อยาใหเผลอสงใจไปทีอ่ น่ื จากคําบริกรรมภาวนา เพื่อ
ใหจติ ที่เคยสงไปในที่ตางๆ นัน้ ไดเกาะหรืออาศัยอยูก บั อารมณแหงธรรม คือคํา
บริกรรมภาวนานัน้ ๆ ความรูที่เคยฟุงซานไปในอารมณตางๆ ก็จะรวมตัวเขามาอยูใ น
จุดนั้น คือจิตซึ่งเปนที่รวมแหงความรู กระแสแหงความรูทั้งหมดจะรวมตัวเขามาสู
อารมณแหงธรรม ทีบ่ ริกรรมหรือภาวนาอยูด ว ยความสนใจ ก็เพราะบทธรรมบริกรรม
อันเปนเครื่องเกาะของจิต เปนเครื่องยึดของจิต ใหตง้ั หลักขึน้ มา เปนความรูอ ยาง
เดนชัดเปนลําดับนัน้ แล ฉะนัน้ ขัน้ เริม่ แรกของการภาวนา คําบริกรรมจึงสําคัญมาก
เมือ่ ไดเห็นคุณคาสารธรรม ทีป่ รากฏขึน้ เปนความสงบสุขเชนนีแ้ ลว ในขณะ
เดียวกันก็เห็นโทษแหงความฟุง ซานวุน วายของจิตทีห่ าหลักยึดไมได และกอความ
เดือดรอนใหแกตวั อยางประจักษใจในขณะนัน้ โดยไมตองไปถามใคร คุณและโทษของ
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จิตที่สงบและฟุงซาน เราทราบภายในจิตของเราเองดวยการปฏิบัติจิตตภาวนา นี่
เปนขัน้ หนึง่ อันเปนขัน้ เริม่ แรกทีท่ า นสอนใหรเู รือ่ งของจิต
แลวพยายามทําจิตใหมคี วามสงบแนวแนลงไปเปนลําดับ ดวยการภาวนากับบท
ธรรมดังที่กลาวมานี้ เจริญแลวเจริญเลาจนมีความชํานิชาํ นาญ กระทั่งจิตสงบไดตาม
ความตองการ ความสุขเกิดขึ้นเพราะใจสงบก็ยิ่งเดนชัดขึ้นทุกวันเวลา พอจิตสงบตัวขึ้น
มาปรากฏเปนความรูเ ดนชัดแลว ในขณะเดียวกันก็เปนการรวมกิเลสเขามาสูจ ดุ
เดียวกันเพือ่ เห็นไดชดั และสังเกตความเคลื่อนไหวของมันไดงายขึ้น และสะดวกแก
การแกการถอดถอนดวยปญญา ตามขั้นของปญญาที่ควรแกกิเลสประเภทหยาบ กลาง
ละเอียด ตามลําดับไป
คําวา “กิเลส” ซึ่งเปนเครื่องบังคับจิตใจใหฟุงซานไปในแงตางๆ จนคํานึง
คํานวณไมไดนั้น เราไมสามารถทีจ่ ะจับตัวของมันไดวา อะไรเปนกิเลส อะไรเปนจิต
เปนธรรม ตองอาศัยความสงบของใจเปนพืน้ ฐานกอน เมื่อจิตสงบตัวเขามา กิเลสก็
สงบตัวเขามาดวย เมือ่ จิตหดตัวเขามาเปนตัวของตัว หรือเปนจุดหมายพอเขาใจได
เรือ่ งของกิเลสก็รวมตัวเขาสูว งแคบในจุดเดียวกัน คือรวมตัวเขามาที่จิต ไมคอ ยออก
เพนพานกอกวนจิตใจเหมือนแตกอ นทีจ่ ติ ยังไมสงบ พอจิตสงบเย็นพอตัง้ ตัวไดบา ง
แลว หรือตั้งตัวไดแลว จากนัน้ ทานสอนใหพจิ ารณาคลีค่ ลายดูอาการตางๆ ของราง
กายอันเปนทีซ่ มุ ซอนของกิเลสทางดานปญญาวา “จิตไปสนใจกับอะไร? ในขณะที่ไม
สงบใจไปยุง กับเรือ่ งอะไรบาง?” แตในขณะทีใ่ จสงบเปนอยางนี้ ไมกอ กวนตัวเอง
แตปกตินิสัยของคนเรา พอมีความสงบสบายบางมักขีเ้ กียจ คอยแตลม ลง
หมอน ไมอยากคลีค่ ลายรางกายธาตุขนั ธดว ยสติปญ
 ญาเพือ่ รูค วามจริง และถอดถอน
กิเลสตางๆ ออกจากใจ โดยไมคํานึงวาการละการตัดกิเลสประเภทตางๆ ที่แทรกสิงอยู
ในกายในขันธนน้ั ทานละทานถอนดวยสติปญ
 ญา สวนความสงบของจิตหรือ “สมาธิ”
นัน้ เปนเพียงการรวมตัวของกิเลสเขามาสูว งแคบเทานัน้ มิใชเปนการละการถอน
กิเลส จึงกรุณาทราบไวอยางถึงใจ
ใจขณะที่ยังไมสงบ มักไมยงุ กับรูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส แลวนํามาเปน
อารมณกวนใจ บรรดารูป เสียง ฯลฯ นั้น จิตไปหนักในอารมณอะไร ซึ่งพอทราบได
ดวยสติปญญา ขณะพิจารณาจิตแสดงออกไปเกี่ยวของกับอารมณอันใด ก็พอทราบกัน
ไดโดยทางสติปญญา เรื่องราวของจิตก็พอมองเห็นได เพราะจิตเคยสงบ พอเริ่มออกไป
สูอารมณตางๆ ก็ทราบ ทานจึงสอนใหพจิ ารณาคลีค่ ลายดวยปญญาเพือ่ ใหทราบวา สิง่
ทีจ่ ติ ไปเกีย่ วของนัน้ คืออะไรบาง พยายามดูใหรูใหเห็นอยางชัดเจนดวยสติปญญาขณะ
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ออกพิจารณา เวนแตขณะทําใจใหสงบโดยทางสมาธิกไ็ มพจิ ารณา เพราะ “สมาธิ”
กับ “ปญญา” นัน้ ผลัดเปลีย่ นทํางานคนละวาระ ดังทีไ่ ดเคยอธิบายแลว
ขณะที่พิจารณา “รูป” คือรูปอะไรทีใ่ จไปเกีย่ วของมากกวาเพือ่ น เพราะเหตุใด?
ดูรูปขยายรูป แยกสวนแบงสวนรูปนัน้ ใหเห็นชัดเจนตามความจริงของมัน เมื่อแยก
แยะสวนรูป จะเปนรูปอะไรก็ตาม ใหเห็นตามเปนจริงของมันดวยปญญา ในขณะเดียว
กันก็จะไดเห็นความเหลวไหลหลอกลวงของจิต ทีไ่ ปยึดมัน่ ถือมัน่ สําคัญผิดตางๆ โดย
หาสาเหตุอะไรไมได หามูลความจริงไมได เพราะเมือ่ พิจารณาละเอียดแลว ไมมอี ะไร
เปนสาระตามทีใ่ จไปสําคัญมัน่ หมาย มีแตความสําคัญของจิตไปลุมหลงเขาเทานั้น
เมือ่ พิจารณาแยกแยะสวนตางๆ ของรางกาย “เขา” หรือรางกาย “เรา” ออกดูโดย
ละเอียดถีถ่ ว นแลวไมเห็นสาระอะไร ใจก็เห็นโทษของความสําคัญมัน่ หมาย ความยึด
มัน่ ถือมัน่ ของใจไปเอง เมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเทาไรก็ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งรูป
และเสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัสตางๆ ทัง้ อาการของจิตทีไ่ ปเกีย่ วของกับอาการนัน้ ๆ
จนรูแจงเห็นชัดดวยปญญา เพราะคลีค่ ลายอยูอ ยางสม่าํ เสมอทัง้ ภายนอกและภายใน รู
แจงเห็นชัดอาการของจิตทางภายในที่ไปเกี่ยวของวา เปนเพราะเหตุนั้นๆ อันเปนเรื่อง
เหลวไหลทั้งเพ
แตกอนไมทราบวามันเกี่ยวของกันเพราะเหตุไร ตอมาก็ทราบชัดวามันไปเกีย่ ว
ของเพราะเหตุนั้นๆ คือเพราะความหลงความสําคัญผิด เมื่อพิจารณาตามความจริง
เห็นความจริงในสิง่ ภายนอกแลว ก็ทราบชัดทางภายในวา “จิต ไปสําคัญวาสภาวธรรม
ตางๆ เปนอยางนัน้ ๆ จึงเกิดอุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ หรือเกิดความรักความชังขึน้
มา เปนกิเลสเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ ใจก็ทราบถึงความเหลวไหลของตน
จิตเมื่อทราบวาตัวเปนผูลุมหลงเหลวไหลแลวก็ถอนตัวเขามา เพราะแมจะฝน
คิดไปยึดมั่นถือมั่น สิ่งเหลานั้นก็ถูกปญญาแทงทะลุไปหมดแลว ไปยึดมัน่ ถือมัน่ หา
อะไร! การพิจารณาทราบชัดแลววาสิง่ นัน้ เปนนัน้ สิง่ นีเ้ ปนนี้ ตามความจริงของแตละสิ่ง
ละอยาง นี่แหละคือวิธีคลี่คลาย “กองปญหาใหญ” ทีร่ วมแลวเปนผลคือกองทุกขภาย
ในใจ ทานสอนใหคลีค่ ลายอยางนี้
เมื่อปญญาคลี่คลายอยูโดยสม่ําเสมอไมลดละ จนเขาใจแจมแจงชัดเจนแลว ไม
ตองบอกใหปลอย จิตรูแ ลวปลอยเอง ยอมปลอยเอง จิตที่ยึดคือจิตที่ยังไมรูไมเขาใจ
ดวยปญญา เมื่อรูอยางเต็มใจแลวก็ตองปลอยเต็มที่ ไมมอี าลัยเสียดาย ความกังวลทัง้
หลายทีจ่ ติ เคยกังวลเสียดายนัน้ ก็หายไปเอง เพราะปญญาสอดสองมองทะลุเห็นแจง
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เห็นชัดไปหมดแลวจะไปงมอะไรอีก ปญหาของใจที่เคยกวางขวางก็แคบเขามา เกีย่ วกับ
เรื่องตางๆ ภายนอกก็หมดไป ๆ เขาทํานองที่เคยเทศนนั้นเอง
จากนัน้ ก็มาคลีค่ ลายดูจติ อันเปนทีร่ วมของกิเลสสวนละเอียดวา แย็บออกไป
หาเรือ่ งอะไรบาง?” และ “แย็บออกไปจากทีไ่ หน? มีอะไรเปนเครือ่ งผลักดันใหจติ
คิดปรุงเรื่องตางๆขึ้นมา?” พอสติปญ
 ญาทันความคิดปรุงทีแ่ ย็บออกในขณะนัน้ มันก็
ดับในขณะนัน้ ไมถงึ กับเปนเรือ่ งเปนราวอะไรขึน้ มาใหยงุ ยากเหมือนแตกอ น เพราะ
สติทนั ปญญาทัน คอยตีตอนปราบปรามกันอยูเสมอ เพราะขยับตามรองรอยแหงตน
เหตุเขาไปเรือ่ ยๆ จนถึง “ตนตอกิเลส” วามีอยู ณ ทีใ่ ดกันแน ลูกเตาหลานเหลน
กิเลสมันออกมาจากไหน สัตวตางๆ ยังมีพอแม พอแมของกิเลสเหลานีค้ อื อะไร? และ
อยูท ไ่ี หน? ทําไมจึงปรุงแลวปรุงเลา คิดแลวคิดเลา ทําใหเกิดความสําคัญมัน่ หมาย
ขยายทุกขอยูไมหยุดไมถอย?
ความจริงการคิดปรุงก็คิดปรุงขึ้นที่จิต ไมไดคิดปรุงจากที่อื่น จงพิจารณาตาม
เขาไปโดยลําดับๆ ไมลดละรองรอยอันจะเขาหาความจริงจนถึงตัว นี่คือการคิดคนดู
เรือ่ งของกิเลสทัง้ มวลดวยกําลังของสติปญ
 ญาอยางแทจริง จนทราบวาจิตนี้ไดขาด
จากสิง่ ใดแลว สิง่ ใดทีย่ งั มีความสัมผัสสัมพันธ และสนใจอยากรูอ ยากเห็นกันอยูเ วลานี้
จึงตามสือ่ ตามเชือ้ นีเ้ ขาไป กิเลสก็นบั วันเวลาแคบเขามา ๆ เพราะถูกตัดสะพานที่
สืบตอกับรูป เสียง กลิน่ รส เครือ่ งสัมผัสสัมพันธ และสิ่งตางๆ ทั่วโลกดินแดน ออก
จากใจดวยสติปญญาไปเรื่อยๆ จนหายสงสัย เหมือนโลกภายนอกไมมี เหลือแต
อารมณที่ปรุงยิบแย็บๆ ไปภายในจิตเทานัน้ ซึ่ง “กษัตริยใ หญตวั คะนอง” ก็อยูท น่ี ้ี ตัว
ปรุงแตง ตัวดิน้ รนกระวนกระวายนอยใหญ จึงอยูที่นี่
แตกอนใจดิ้นไปไหนบางก็ไมทราบ ทราบแตผลที่ปรากฏขึ้นมาเทานั้น ซึ่งไม
เปนที่พึงใจเลยทุกระยะไป คือมีแตความทุกขซึ่งโลกไมตองการกัน ใจเราเองก็แบกแต
กองทุกขจนหาทางออกไมได เพราะไมทราบเงื่อนแกเงื่อนไขกัน ทีนพ้ี อทราบแลว เรื่อง
เหลานี้คอยหมดไปสิ้นไป ก็ยิ่งรูชัดเห็นชัดที่จิต ซึ่ง”อวิชชา” มาแสดงเปนตัวละคร เปน
ตัวเรือ่ งราวอยูภ ายในตัวเอง หาที่ยึดที่เกาะอะไรกับภายนอกไมได เปนแตแสดงอยูภ าย
ในตัว เพราะเหตุใดจึงไมยึดไมเกาะ ก็เพราะสติปญญาเขาใจและหวานลอมไวแลว จะ
ไปยึดไปเกาะอะไรไดอีก เรื่องมันก็มีแต “ยิบแย็บๆๆ” อยูเ ฉพาะภายในจิต ยิ่งเห็นได
ชัด กําหนดเขาไปพิจารณาเขาไป คุย เขีย่ ขุดคนดวยสติปญ
 ญาเขาไปจนรอบตัว ทุก
ขณะทีอ่ าการของจิตเคลือ่ นไหวไมมกี ารพลัง้ เผลอ ดังสติปญญาขั้นเริ่มแรกที่ลมลุก
คลุกคลาน
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ความเพียรขณะนีไ้ มวา ทุกอิรยิ าบถเสียแลว แตกลายเปนทุกขณะที่จิตกระเพื่อม
ตัวออกมา สติปญ
 ญาตองรูท ง้ั ขณะทีก่ ระเพือ่ มออก รูทั้งขณะที่ดับไป เรื่องราวที่จะเกิด
ขึ้นขณะที่จิตปรุงแตงและสําคัญมั่นหมายจึงไมมี เพราะสติปญญาประเภทจรวดดาว
เทียมตามทันกัน พอกระเพื่อมก็รู รูแลวก็ดับ เรื่องราวไมเกิดไมตอ เกิดขึ้นมาขณะใดก็
ดับไปพรอมขณะนั้น ไมแตกกิง่ แตกกานออกไปไหนได เพราะถูกตัดสะพานออกแลว
จากเรื่องภายนอกดวยปญญา
เมือ่ สติปญ
 ญาคนควาอยูอ ยางไมลดละไมทอ ถอย ดวยความสนใจอยากรูอ ยาก
เห็น และอยากทําลายสิง่ ที่เปนภัย ทีใ่ หกอ กําเนิดเกิดเปนสัตวเปนบุคคล พาทอง
เทีย่ วในวัฏสงสาร คืออะไรกัน? อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหสบื ตอ และมีอยูท ไ่ี หน
เวลานี้? นี่เรียกวา “คุย เขีย่ ขุดคน” จิตอวิชชาดวยสติปญญา ก็ไมพน ทีจ่ ะรูจ ะเห็นและ
ตัดขาดตัวเหตุปจ จัยอันสําคัญทีก่ อ ทุกขใหแกสตั วโลก คือกิเลสอวิชชา ที่แทรกอยู
ในจิตอยางลึกลับนี้ไปได นัน่ ! เห็นไหม อํานาจของสติปญ
 ญา ศรัทธา ความเพียรขั้นนี้
ที่ผูปฏิบัติทั้งหลายไมเคยคาดคิดมากอน วาจะเปนไปไดถงึ ขนาดนี้
ทีนี้กิเลสเริ่มเปดเผยตัวขึ้นมาแลว เพราะไมมีที่หลบซอน รูป เสียง กลิน่ รส
เครื่องสัมผัส ซึ่งเปนที่เคยหลบซอนแตกอนไมมีแลว เพราะไดตัดสะพานออกหมดแลว
ก็มที ห่ี ลบซอนอยูเ ฉพาะจิตแหงเดียวเทานัน้ คือจิตเปนทีห่ ลบซอนของ “อวิชชา” เมื่อ
คนควาลงไปที่จิตจนแหลกแตกกระจายไปหมดไมมีอะไรเหลือ เหมือนกับพิจารณา
สภาวธรรมทัว่ ๆ ไปที่เคยดําเนินมาโดยทางปญญา “จิตอวิชชา” นีก่ ถ็ กู พิจารณาแบบ
นัน้ สุดทายกิเลสชั้นยอดคืออวิชชา จอมกษัตริยข องวัฏจักร ก็แตกกระจายออกจากใจ
หมด! ทีนเ้ี ราจะไมทราบยังไงวา ตัวไหนเปนตัวกอเหตุใหเกิดภพนัน้ ภพนี้ สวนจะ
เกิดที่ไหนไมเกิดที่ไหนนั้นไมสําคัญ สําคัญทีต่ วั นีเ้ ปนตัวเหตุใหเกิดตายอยางประจักษ
ใจ
นีแ้ ลการพิสจู นการตายแลวเกิดอีก หรือตายแลวสูญ ตองพิสูจนตัวจิตดวย
การปฏิบตั ติ ามหลักจิตตภาวนา ดังพระพุทธเจาและสาวกทรงปฏิบัติและทรงรูเห็น
ประจักษพระทัยมาแลว อยางอื่นๆ ไมมที างรูไ ด อยาพากันลูบคลําดนเดาเกาหมัด จะ
กลายเปนขี้เรื้อนเปอนไปทั้งตัว โดยไมเกิดผลใดๆ เลย
เมื่อถึงขั้นนี้ เรียกวาไดทาํ ลายความเกิดซึง่ เปนเชือ้ สําคัญอยูภ ายใน ออกโดยสิน้
เชิงแลว ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปไมมีสิ่งใดจะสืบตอกอแขนงไปอีกแลว สติปญญาขั้น
“ธรรมภิสมัย” ทราบไดอยางสมบูรณ
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นีแ่ หละทีว่ า “โลกหนามีไหม?” คือตัวนีแ้ ลเปนผูไ ปจับจองโลกหนา ตัวนีแ้ ลเปน
ผูเ คยจองโลกทีผ่ า นมาแลว ตัวนีแ้ ลเปนตัวทีเ่ คยเกิดเคยตายซ้าํ ๆ ซากๆ ไมหยุดไมถอย
จนไมสามารถจดจําเรือ่ งความเกิดความตาย ความสุขความทุกข ความลําบากมากนอย
ในภพกําเนิดนัน้ ๆ ของตนได คือตัวนี้แล!
กรุณาจําหนาตาของมันไวใหถงึ ใจ และขุดคนฟนลงไปอยางสะบัน้ หัน่ แหลกอยา
ออมแรง จะเปนการทําอาหารไปเลี้ยงมันใหอิ่มหมีพีมัน แลวกลับมาทําลายเราอีก
เมื่อประมวลกิเลสทั้งหลายก็มาอยูที่จิตดวงเดียว รวมกันที่นี่ ทําลายกันทีน่ ่ี พอ
ทําลายมันเสร็จสิน้ ลงไปโดยไมมีอะไรเหลือแลว
ปญหาเรือ่ งความเกิดความตาย
ความทุกขความลําบาก อันเปนผลมาจากความเกิดความตายนี้กไ็ มมี รูไดอยางชัดๆ
โดย “สนฺทฏิ ฐ โิ ก” อยางเต็มภูมิ
เรื่องโลกหนามีไหม? ก็หมดปญหา โลกทีเ่ คยผานมาแลวก็ละมาแลว โลกหนาก็
ตัดสะพานขาดกระเด็นออกไปหมดแลว ปจจุบันก็รูเทา ไมมอี นั ใดเหลืออยูใ นจิตนัน้ เลย
ขึน้ ชือ่ วา “สมมุติ” แลวแมละเอียดเพียงไร! นี่แลคือจิตที่หมดปญหาแท! การแกปญ
 หา
ใหจิตก็แกที่ตรงนี้ เมื่อแกตรงนี้หมดแลวจะไมมีปญหาอะไรอีก!
โลกจะกวางแสนกวางหรือมีกจ่ี กั รวาลนัน้ เปนเรือ่ งหนึง่ ตางหากของ “สมมุติ”
ซึ่งหาประมาณไมได ใจทีร่ รู อบตัวแลวไมยงุ เกีย่ วดวย
เรื่องสําคัญที่ทําความกระทบกระเทือนแกตนอยูเสมอมาไมลดละกระทั่งปจจุบัน
และจะเปนไปขางหนาก็คือเรื่องของจิต ตัวมีภยั ฝงจมอยูภ ายในตัวนีเ้ ทานัน้ เมือ่ แกภยั
นีอ้ อกหมดแลว ก็ไมมีอะไรจะเปนพิษเปนภัยตอไปอีก เรือ่ งโลกหนาโลกหลังจะมีหรือ
ไมมีนั้นหมดความสนใจที่จะคิด เพราะทราบอยางถึงใจแลววาตัวนี้หมดปญหาที่จะไป
สืบตอในโลกไหนๆ อีกแลว นีแ่ หละการเรียนแกปญ
 หาตนเอง จงแกลงที่ตรงนี้จะมี
ทางสิ้นสุดลงได ทัง้ ไมเปนโทษภัยแกตวั และผูอ น่ื แตอยางใด
พระพุทธเจาก็ทรงแกที่ตรงนี้ สาวกอรหัตอรหันตทา นก็แกทต่ี รงนี้ รูกันที่ตรงนี้
ตัดไดขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ การประกาศองคศาสดาขึน้ มาวา “เปนผูส น้ิ แลวจากทุกข
เปนศาสดาเอกของโลก” ก็ประกาศขึน้ มาจากความรูแ ละความหมดเรือ่ งอันนีเ้ อง การ
เรียน”โลก” จบก็จบลงที่จิตอันนี้เอง! การเรียนธรรมจบก็จบโดยสมบูรณที่ตรงนี้
“โลก” คือหมูส ตั ว สัตวแปลวา “ผูของ” ของอยูที่จิต ตัดขาดกันตรงนี้ เรียนรูกัน
ทีน่ ่ี สาวกอรหัตอรหันตกเ็ รียนรูก นั ทีน่ อ่ี ยางเต็มใจ หมดปญหา! ทานเหลานีเ้ ปนผูแ ก
ปญหาตก ไมมีสิ่งใดเหลือหลอเลย
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พวกเราเปนผูรับเหมากองทุกขทั้งมวล เปนผูร บั เหมาปญหาทัง้ มวล แตไมยอม
แกปญ
 หา มีแตจะกวาดตอนเขามาแบกหามอยูต ลอดเวลา กองทุกขจึงเต็มที่หัวใจอะไร
ก็ไมเทา เพราะไมหนักเทาหัวใจที่แบกกองทุกข การแบกกองทุกขและปญหาทัง้ หลาย
มันหนักทีห่ วั ใจ เพราะเรียนไมจบ แบกแตกองทุกขเพราะความลุม หลง!
เรื่อง “วิชชา” คือ ความรูจ ริงไดปรากฏขึน้ แลว และทําลายสิง่ ทีเ่ ปนภัยทัง้
หมดออกจากใจแลว ชื่อวา ‘เปนผูเรียนจบ” โดยหลักธรรมชาติ ไมมีการเสกสรรปนยอ
ทั้งที่หลอกตัวเองใหลุมหลงเพิ่มเขาไปอีก แตการเรียน “ธรรมในดวงใจ” จบ เปนการ
ลบลางความลุม หลงออกไดโดยสิน้ เชิงไมมซี ากเหลืออยูเ ลย
คําวา ‘ไตรภพ” กามภพ รูปภพ อรูปภพ ก็หมดปญหาลงในขณะนัน้ เพราะมัน
อยูท ใ่ี จ “กามภพ” ก็คอื จิตใจทีก่ อ ตัวดวยสิง่ นัน้ (กาม) “รูปภพ อรูปภพ” ก็คอื สมมุติสิ่ง
นัน้ ๆ ในสามภพนีฝ้ ง อยูท ใ่ี จ เมือ่ ใจไดถอดถอนสิง่ เหลานีอ้ อกไปแลว ก็เปนอันหมด
ปญหา นีแ่ กปญ
 หาแกทต่ี รงนี้ โลกนีโ้ ลกหนาอยูท น่ี ่ี เพราะการกาวไปในโลกไหนๆ ก็อยู
ทีน่ ่ี จะกาวไปรับทุกขมากนอย ก็ตัวจิตนี้แล กงจักรเครือ่ งพัดผันมีอยูภ ายในใจนี้ไม
มีในทีอ่ น่ื
พระพุทธเจาจึงทรงสอนลงที่จุดอันถูกตองเหมาะสมที่สุด คือใจ อันเปนตัวการ
สําคัญ สิง่ ทีก่ ลาวมาเหลานีม้ อี ยูก บั ใคร ถาไมมอี ยูก บั เราทุกๆ คน การแกถา ไมแกทต่ี รง
นีจ้ ะไปแกทไ่ี หนกัน?
สัตวโลกจําเปนทีจ่ ะตองไปตามโลกนัน้ ๆ ดวยอํานาจแหงกรรมดี-ชัว่ ทีม่ อี ยู
กับใจ ผูท จ่ี ะไปสูโ ลกสูก องฟนกองไฟคือใจนี้ ถาไมแกตรงนีแ้ ลวก็ไมพน จะไปโดนกอง
ไฟคือความทุกขรอน ถาแกตรงนีไ้ ดแลวก็ไมมปี ญ
 หาวาไฟอยูท ไ่ี หน เพราะรักษาตัวได
แลว มันก็มีเทานั้น! เหลานีเ้ ปนโลกหนักมากสําหรับมวลสัตว ปญหาอะไรเกิดขึ้นมันก็
เกิดขึ้นที่ตรงนี้ วา “ตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญ” “โลกหนามีไหม?” นรกมีไหม?
สวรรคมีไหม? “บาป บุญ มีไหม?”
ไปทีไ่ หนมีแตคาํ ถามวา “นรก สวรรค มีไหม?” เราขี้เกียจจะตอบ ไมทราบจะ
ตอบไปทําไมกัน ก็ผแู บกนรก สวรรค ก็คอื หัวใจซึง่ มีอยูก บั ทุกคนอยูแ ลว จะตอบไป
ใหเสียเวล่าํ เวลาทําไมกัน เพราะเราไมไดเปน “สมุหบัญชีนรก สวรรค นี”่
แกตัวเหตุที่จะไปนรกสวรรคนี่ซ!ิ แกเหตุชว่ั และบํารุงเหตุดี คําวา “ทุกข” มันก็
ไมมี ถาแกถกู จุดแลวมันจะผิดไปไหน! เพราะ “สวากขาตธรรม” สอนใหแกถกู จุด ไม
ผิดจุด! คําวา “นิยยานิกธรรม” ก็เปนเครือ่ งนําผูท ต่ี ดิ อยูใ นความทุกขรอ นดวยอํานาจ
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แหงความลุม หลงออกไป ดวย “สวากขตธรรม” อยูแ ลว จะแกทไ่ี หนถาไมแกทจ่ี ติ
ปญหาอันใหญโตก็มอี ยูท จ่ี ติ นีเ่ ทานัน้
ความรูอ นั นีแ้ หละ หยาบก็อยูก บั ความรูน ้ี
ละเอียดก็อยูก บั ความรูน ้ี ทําใหคนหยาบทําใหคนละเอียดก็คอื ความรูน ้ี เพราะกิเลส
เปนผูห นุนหลัง ทําใหคนละเอียดใจละเอียด ก็เพราะความดีเปนเครื่องหนุน ละเอียด
จนกระทัง่ สุดความละเอียดแลวก็สดุ สมมุติ ยุตดิ ว ยความพนทุกข ไมมเี ชือ้ สืบตออีก
ตอไป
มีปญ
 หาทีม่ คี นมักถามอยูเ สมอวา การแกความขีเ้ กียจจะแกวธิ ไี หน? ถาจะเอา
ความขี้เกียจไปแกความขี้เกียจ มันก็เทากับสอนคนนัน้ ใหเปนขาศึกกับทีน่ อนหมอนมุง
ดวยการนอนจนไมรจู กั ตืน่ และเหมือนคนนัน้ ตายแลวนัน่ เอง เพราะความขี้เกียจมันทํา
ใหออ นเปยกไปหมดเหมือนคนจะตายอยูแ ลว จะเอาความขีเ้ กียจไปแกความขีเ้ กียจ
อยางไรกัน เมื่อไดที่นอนดีๆ ก็เปนเครือ่ งกลอมใหคนนอนจมแบบตายแลวนัน่ เอง ตาย
อยูบ นหมอน นะ! จะวายังไง! ตืน่ แลวก็ยงั ไมยอมลุก ก็ความขีเ้ กียจมันเหยียบย่าํ ทําลาย
และบังคับไมใหลกุ นี่ การเอาความขีเ้ กียจไปแกความขีเ้ กียจมันก็เปนอยางนัน้ แหละ
ถาเอาความขยันหมั่นเพียรเขาไปแก ก็ลกุ ปุบ ปบ ขึน้ มาสูก นั ถามีการตอสูม นั ก็มี
หวังชนะจนได ถายอมหมอบราบไปเลยมันก็มแี ตแพทา เดียว แตจะเรียกวา “แพ” หรือ
เรียกอะไรก็เรียกไมถูก เพราะไมมกี ารตอสูจ ะวาแพอยางไรได ถามีการตอสู สูเขาไมได
เชน คนนี้แพ คนนัน้ ชนะ แตนี่หาทางตอสูไมมีเลย ยอมราบไปโดยถายเดียว จะไมวา
“บอยกลางเรือนของกิเลส” จะวาอะไร? มัน ก็บอ ยกลางเรือนของมันนัน่ แหละ จะเอา
ความขีเ้ กียจจนเปนบอยมันไปแกกเิ ลส ก็ยง่ิ กลับเสริมกิเลสใหมากมูนยิง่ ขึน้ จะวายังไง!
โดยปกติมนั ก็เต็มหัวใจอยูแ ลว จะสงเสริมใหมากมายอะไรอีก จะเอาไปไวที่ตรงไหน?
ใจก็มีดวงเดียว นอกจากจะแกมนั ออกพอใหหายใจไดบา ง ไมยอมใหมนั นัง่ ทับนอนทับ
จมูกจนหายใจไมไดตลอดไป
จงปลดเปลื้องมันออกพอใหมองดูตัวเองไดบางวา ‘โอโห! นับแตเริม่ ภาวนามา
วันนีเ้ ห็นเหลนของกิเลส คือตัวขีเ้ กียจ หลุดลอยจากตัวไปหนึง่ สะเก็ด เทากันกับสะเก็ด
ไมหลุดออกจากตนของมัน วันนีพ้ อดูตวั เองไดบา ง ไมมีแตกิเลสเอาปากเอาจมูกไปใช
เสียหมด นาโมโห!”
ความขยันหมัน่ เพียร ความอุตสาหพยายาม โดยทางเหตุผลที่เกิดประโยชน
เปนทางของปราชญทา นดําเนินกัน แมยากลําบากเราก็สู เหมือนถอนหัวหนามออกจาก
เทาของเรา เจ็บก็ตองทนเอา ถาจะยอมใหมันฝงจมอยูอยางนั้น ฝาเทาก็จะเนาเฟะไปทั้ง
เทาแลวกาวไปไหนไมไดเลย และเสียกระทั่งเทาดวย เพราะฉะนัน้ เหตุผลมีอยูอ ยาง
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เดียว คือตองถอนหนามออกใหได! เจ็บขนาดไหนตองอดทน ถอนหนามออกใหได
เหตุผลนี้ตองยอมรับ เมือ่ ถอนออกหมดแลวมันก็หมดพิษ ใสยาลงไปเทาก็จะหายเจ็บ
ไมมีการกําเริบอีกตอไปเหมือนที่หนามยังจมอยู
กิเลสก็คอื หัวหนามเราดีๆ นีเ่ อง เราจะยอมใหมันฝงจมอยูในหัวใจตลอดเวลา
มันก็ฝง จมอยูอ ยางนัน้ ใจเนาเฟะอยูใน “วัฏสงสาร” เปนที่นาเบื่อหนายรําคาญไมมีที่สิ้น
สุด เราตองการอยูหรือ? การเปนคนเนาเฟะนะ จงถามตัวเองอยาไปถามกิเลส จะเพิ่ม
โทษเขาอีก ถาไมตอ งการตองตอสูม นั เมื่อตอสูแลวตองมีทางชนะจนได หรือจะแพก่ี
ครั้งก็ตาม แตจะตองมีทางชนะมันครั้งหนึ่งจนได ลงชนะครั้งนี้ตอไปก็ชนะไปเรื่อยๆ
ชนะๆๆ เรื่อยไปเลย กระทั่งไมมีอะไรจะมาใหเราตอสู เพราะกิเลสหมดประตูสแู ลว!
คําวา “ชนะ” นัน้ ชนะอะไร! ก็ชนะความขีเ้ กียจดวยความขยัน ชนะกิเลสดวยวิรยิ
ธรรมนะซี แลวก็พน จากทุกข นีแ่ หละการแกปญ
 หาเรือ่ งความเกิดตาย คือแกทด่ี วงใจ
มีจดุ นีเ้ ทานัน้ ทีค่ วรแกทส่ี ดุ เปนจุดที่เหมาะสมอยางยิ่ง เปนจุดทีถ่ กู ตองในการแก แกท่ี
ตรงนี้ แกที่อื่นไมมีทาง จะสําคัญมั่นหมายไปตั้งกัปตั้งกัลป ก็แบกปญหาพาเกิดพาตาย
พาทุกขพาลําบากไปอยูน น่ั แหละ จึงไมควรหาญคิดดนเดาเสียเวลาและตายเปลา เพราะ
เปน “อฐานะ” คือสิ่งเปนไปไมไดตามความคาดหมายดนเดา
วา “ทุกขไมมี บุญบาปไมมี หรือทุกขมี บุญบาปมี” เราก็เสวยกันอยูท กุ คนไมมี
การหลีกเวนได คําวา ‘บาป” ก็คอื ความเศราหมองความทุกข “คําวาบุญ” ก็คอื ความสุข
ความสบายใจนัน่ เอง ก็มอี ยูใ นกายในใจของคนทุกคนแลวจะปฏิเสธอยางไร? คําวา
“บุญ” ก็ชอ่ื ความสุขนัน้ แลทานใหชอ่ื วา ‘บุญ” ความทุกขทา นใหชอ่ื วา “บาป” ทั้งบุญทั้ง
บาปเราก็สมั ผัสอยูท กุ วันเวลา จะอยูโ ลกนีห้ รือไปโลกหนาก็ตอ งเจอ “บุญบาป” อยูโ ดย
ดี!
นรกหรือไมนรกก็ตามเถอะ ถามีทุกขอยูเต็มกายเต็มใจแลว ใครอยากมาเกิดมา
เจอละ? เรารูอ ยูด ว ยกันอยางนี้ จะไปถามเรื่องนรกนเรกที่ไหนอีกเลา เพราะอยูด ว ยกัน
อยางนี้ ทุกขมนั เผาอยูท ไ่ี หนก็รอ นเชนเดียวกับไฟจีน้ น่ั แล จี้เขาตรงไหนก็จี้เขาซิ มัน
ตองรอนเหมือนกันหมด จะวานรกหรือไมนรกก็ตามใจ แตใครก็ไมตองการ เพราะ
ความทุกขรอู ยูก บั ตัว จะหาสวรรคทไ่ี หน? ใหยงุ ยากในหัวใจละ
เจอความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม เฉพาะอยางยิง่ คือความสุขทางใจ
นับตั้งแตความสงบเย็นใจขึ้นไปโดยลําดับ จนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐานของจิตไดแนนหนา
มัน่ คงภายในใจ แนใจในตัวเอง ยิง่ กวานัน้ เราไดหลุดพนไป แลวจะไปถามหาทีไ่ หน
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สวรรค นิพพานนะ ไมจําเปนตองถาม เรารูอยูกับใจของเรา เราเปนเจาของใจ ซึ่งเปน
ตัวเหตุตวั การอยูอ ยางชัดๆ และครองกันอยูเ วลานี้ จะไปหากันทีไ่ หนอีกชือ่ นรกสวรรค
นะ งมหาอะไร!
เราไดตวั มันแลวก็อยูก บั ตัวนัน่ ซิ เรื่องก็มีเทานั้น ธรรมของพระพุทธเจาไมได
หลอกคนใหลบู นัน้ คลํานี้ เอาตัวจริงที่ตรงนี้!
เอาละ การแสดงก็เห็นวาสมควรฯ
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๑๘

อุบายชําระจิตใหเปนธรรม
จิตที่ไดชําระดวยดีมีความผองใสเปนประจํา ขณะที่เราอยูในสถานที่ที่เงียบๆ ไม
มีเสียงตางๆ ปรากฏเลย เชนเวลากลางคืนดึกสงัด จิตทั้งๆ ที่ไมรวมไมสงบลงเปน
สมาธิกต็ าม เมือ่ กําหนดดูทจ่ี ดุ แหงความรูน น้ั จะเห็นวาเปนความละเอียดออนมากที่
สุดจนพูดอะไรไมถูก ความละเอียดนัน้ เลยกลายเปนเหมือนกับรัศมีแผกระจายไป
รอบตัวและรอบทิศ สิ่งที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ก็ไม
ปรากฏในขณะนัน้ ทั้งๆ ทีจ่ ติ ไมไดรวม ไมไดเปนองคแหงสมาธิ แตเปนฐานมัน่ คง
ของจิตทีช่ าํ ระกันดวยดีมาแลว แสดงความรูค วามสงางามออยอิง่ ใหเดนชัดอยูภ าย
ในตัวเอง
ความรูช นิดนีเ้ หมือนไมมรี า งมีกายเปนทีอ่ าศัยอยูเ ลย เปนความรูท ล่ี ะเอียด
มาก เดนอยูเ ฉพาะตัว แมจิตไมรวมเปนสมาธิก็ตาม เพราะความละเอียดของจิต
เพราะความเดนของจิต เลยกลายเปนความรูเ ดนทีไ่ มมภี าพนิมติ ใดๆ มาปรากฏ รู
เดนอยูโดยลําพังตนเอง นีเ่ ปนระยะหนึง่ ของจิต
อีกระยะหนึง่ จิตที่ไดชําระดวยดีแลวนี้หยั่งเขาสูความสงบ ไมคิดไมปรุงอะไร
พักกิริยาคือความกระเพื่อมความคิดความปรุงตางๆ ภายในจิต พักโดยสิ้นเชิง เหลือ
แตความรูล ว นๆ ทีเ่ รียกวา “จิตเขาสูความสงบ” ยิ่งไมมีอะไรๆ ปรากฏเลย จะปรากฏ
เฉพาะความรูน น้ั อยางเดียว เหมือนครอบโลกธาตุไปหมด เพราะกระแสของจิตไม
เหมือนกระแสของไฟ กระแสของไฟมีทส่ี น้ิ สุด มีระยะใกลหรือไกลตามกําลังของไฟ
เชน แสงสวางของไฟฟา ถาแรงเทียนสูงก็สวางไปไกล แรงเทียนต่าํ ก็สวางใกล
แตกระแสจิตนี้ไมเปนเชนนั้น คําวา “ใกล ไกล”ไมมี ทีพ่ ดู ไดชดั ๆ ก็วา ไมมี
กาลสถานทีน่ น่ั แหละ จิตครอบไปไดหมด ไกลก็เหมือนใกล ใกลหรือไกลพูดไมถกู
เห็นแตความรูน น้ั ครอบไปหมดสุดขอบจักรวาล โลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแตความรูอัน
เดียวเทานั้น เหมือนไมมีอะไรเลยในความรูสึก ทัง้ ทีท่ กุ สิง่ ทุกอยางทีเ่ คยมีกม็ อี ยูต าม
ปกติของตน นี่แหละอํานาจของจิต กระแสของจิตทีช่ าํ ระสิง่ ปดบังมัวหมองออกไป
แลว เปนอยางนัน้
ยิ่งจิตมีความบริสุทธิ์หมดจดดวยแลว อันนีย้ ง่ิ พูดไมถกู เลย ไมทราบจะพูดจะ
คาดวาอยางไร เพราะไมใชสิ่งที่คาดไมใชสิ่งที่หมาย ไมใชสิ่งที่จะนํามาพูดไดเชนสมมุติ
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ทัว่ ๆ ไป เนือ่ งจากสิง่ นัน้ ไมใชสมมุตแิ ลว เปนวิสยั ของผูม ใิ ชสมมุติ รูเรื่องความไม
ใชสมมุตขิ องตนเทานัน้ จึงนํามาพูดอะไรไมได
ทีนี้โลกเต็มไปดวยสมมุติ พูดอะไรก็ตองมีภาพสมมุติขึ้นมาเปรียบเทียบทุกๆ
เรื่องไป เชนเห็นจะเปนอยางนั้น เห็นจะเปนอยางนี้ หรือเปนอยางนัน้ เปนอยางนี้
คลายกับสิง่ นัน้ เปนตน ยกตัวอยางเชน ยกคําวา “นิพพาน” ขึน้ มาพูด เรื่องของกิเลส
สามัญ คือจิตสามัญธรรมดาเรา จะตองคาดวานิพพานจะตองกวางขวางเวิง้ วางไปหมด
ไมมีอะไรปรากฏอยูในนั้นเลย แตไมไดคิดในคําวา ‘นิพพาน” ที่เปนคําสมมุติที่ยังมีหลง
เหลืออยู ดีไมดกี อ็ าจคิดไปวา มีแตผูคนที่บริสุทธิ์เดินขวักไขวกันอยูในพระนิพพานนั้น
เทานั้น ซึ่งมีทั้งหญิงทั้งชายเพราะถึงความบริสุทธิ์ดวยกัน มีแตพวกที่บริสุทธิ์เทานั้นเดิน
ขวักไขวกนั ไปมา หรือนัง่ อยูอ ยางสะดวกสบายผาสุกเจริญ ไมมีความโศกเศราเหงา
หงอยเขาไปเกีย่ วของพัวพันเหมือนโลกสมมุตเิ รา ที่เต็มไปดวยความทุกขวุนวาย
ความจริงหาไดทราบไมวา ความที่วามีผูหญิงผูชายที่บริสุทธิ์เดินขวักไขว หรือ
นั่งอยูตามธรรมชาติตามธรรมดาของตน ดวยความสุขความเกษม ไมมีอะไรเขาไปยุง
กวนนัน้ ก็เปนสมมุตอิ นั หนึง่ ซึง่ เขากับ “วิมุตติ” นิพพานแทๆ ไมได การทีน่ าํ มา
กลาวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมุติ แมผนู น้ั ไมสดุ วิสยั แหงความรูก ต็ าม เปนวิสยั แหงความ
รูของตนดวยดีก็ตาม แตไมสามารถที่จะนําออกมาพูดไดในทางสมมุติ พูดออกมาก็ตี
ความหมายไปผิดๆ ถูกๆ เพราะตามธรรมดาจิตก็คอยแตจะผิดอยูแลว หรือยังมีความ
ผิดภายในตัวอยู พอแย็บอะไรออกมาก็ตอ งคาด และดนเดาไปตามความเขาใจที่ไมถูก
ตองไมแนนอนเสมอไป
อยางพระยมกพูดกับพระสารีบุตรวา “พระอรหันตตายแลวสูญ” เพราะพระ
ยมกเปนปุถชุ นอยู พระสารีบุตรเปนพระอรหันต และเปนผูชี้แจงใหฟงยังไมยอมเขาใจ
จนพระพุทธเจาเสด็จมาชี้แจงใหฟงเสียเอง แมเชนนั้นถาจําไมผิดก็ปรากฏวาพระยมก
ยังไมเขาใจตามความจริงที่ทรงชี้แจงนั้น ตามคัมภีรวา พระยมกก็ดูเหมือนไมไดสําเร็จ
มรรคผลนิพพานอะไร แตตองมีเหตุผลพระพุทธเจาจึงจะทรงแสดง หากไมมคี วาม
หมายในการแสดงนั้นพระองคจะไมแสดงเลย เพราะธรรมบางอยางแมผูฟงนั้นจะไมได
รับประโยชนเทาที่ควร แตผูอื่นที่เกี่ยวของยอมไดรับ วิสยั ของพระพุทธเจาเปนอยางนัน้
จะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาตองมีเหตุมีผล คือมีสิ่งที่จะไดรับประโยชนสําหรับผูฟง จึงจะ
ทรงแสดงออกมา หากไมมีอะไรเลยก็ไมทรงแสดง
นี่เปนเรื่องของพระพุทธเจาที่พรอมดวยเหตุดวยผล
รูรอบขอบชิดทุกสิ่งทุก
อยาง ไมพูดไปแบบปาวๆ เปลาๆ เหมือนโลกทัว่ ๆ ไป เพราะฉะนั้นในเวลารับสั่งอะไร
กับพระยมกนั้น เราชักลืมเสียแลว เพราะผานเรือ่ งนีม้ านานแลว จนลืมวามีใครไดผล
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บางในเวลานัน้ หรือวาพระยมกก็ได นี่สงสัยไมแนใจแลว เรามาถือเอาตอนทีว่ า “พระ
อรหันตตายแลวสูญ” เปนธรรมอันสําคัญก็แลวกัน
พระองคทรงแสดงวา “พระอรหันตเปนรูปหรือถึงตายแลวสูญจากรูป พระ
อรหันตเปนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ” หรือ พระอรหันตเปน ดิน น้าํ ลม ไฟหรือ
เมือ่ ตายแลวจึงไดสญ
ู จากสิง่ นัน้ ๆ” รับสั่งถามไปเรื่อย สรุปความแลววา รูปไมเที่ยง รูป
ก็สลายไป,เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมเที่ยง ก็มคี วามสลายไป เมือ่ เรือ่ งของ
สมมุติ เปนไปตามสมมุติอยางนั้น
สวนเรือ่ งของ “วิมุตติ” คือเรื่องของความบริสุทธิ์ จะใหเปนอยางนัน้ ไมได
เพราะไมใชอนั เดียวกัน จะนําเรือ่ ง “วิมุตติธรรม” หรือ “วิมุตติจิต” เขามาคละเคลา
หรือมาบวกกับขันธหา ซึง่ เปนเรือ่ งของสมมุตยิ อ มไมถกู ไมใชฐานะจะเปนไปได ขันธ
หาเปนสมมุตขิ น้ั หนึง่ จิตแบบเปน “สามัญจิต” ก็เปนสมมุตขิ น้ั หนึง่
ความละเอียดของจิต ละเอียดจนอัศจรรย แมขณะที่ยังมีสิ่งพัวพันอยู ก็ออก
แสดงความอัศจรรยตามขั้นภูมิของตนใหเห็นไดอยางชัดเจน ยิ่งสิ่งที่พัวพันทั้งหลาย
หมดไปแลว ก็จิตนั้นแลเปนดวงธรรม หรือธรรมนั้นแลคือจิต หรือจิตนั้นแลคือ
ธรรม ธรรมทั้งแทงก็คือจิตทั้งดวง จิตทั้งดวงก็คือธรรมทั้งแทงอยูโดยดี ทีนก้ี ส็ มมุติ
อะไรไมได เพราะเปนธรรมลวนๆ แลว แมทานจะครองขันธอยู ธรรมชาตินน้ั ก็เปน
อยางนัน้ โดยสมบูรณ
ขันธกเ็ ปนขันธอยูอ ยางพวกเราๆ ทานๆ นีเ้ อง ใครมีรูปลักษณะมีกิริยามารยาท
มีจริตนิสยั อยางใด ก็แสดงออกตามจริตนิสัยของตน ตามเรื่องของสมมุติที่มีการแสดง
ตัวอยางนัน้ จึงนํามาคละเคลาใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไมได เมื่อจิตหลุดพนแลว
ธรรมชาติของ “วิมตุ ติ” นัน้ เปนอีกอยางหนึง่
ขันธโลกก็เปนอีกโลกหนึง่ แมใจทีบ่ ริสทุ ธิจ์ ะอยูใ นโลกแหงขันธ ก็เปน “จิต
วิมุตติ” อยูต ลอดเวลา จะเรียกวา “โลกุตรจิต” ก็ไมผิด เพราะอยูเหนือสมมุติคือธาตุ
ขันธแลว
“โลกุตรธรรม” คือธรรมเหนือโลก ทานถึงทราบไดในเรือ่ งความสืบตอของจิต
เมื่อชําระเขามาโดยลําดับๆ ยอมเห็นเงือ่ นตนเงือ่ นปลาย เห็นความแสดงออกของ
จิตวาหนักไปทางใด ยังมีอะไรเปนเครือ่ งใหสบื ตอหรือเกีย่ วของกันอยู ทานก็ทราบ
ทานทราบชัด เมือ่ ทราบชัดทานก็หาวิธตี ดั วิธปี ลดเปลือ้ งสิง่ ทีส่ บื ตอนัน้ ออกจากจิต
โดยลําดับ
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เวลากิเลสมันหนาแนน ภายในจิตมืดดําไปหมด ระยะนีไ้ มทราบวาจิตเปน
อะไร และสิง่ ทีม่ าเกีย่ วของพัวพันคืออะไร เลยถือเปนอันเดียวกันหมด ทั้งสิ่งที่มา
ของทัง้ ตัวจิตเองคละเคลาเปนอันเดียวกัน ไมมีทางทราบได ตอเมือ่ ไดชาํ ระสะสางไป
โดยลําดับๆ จึงมีทางทราบไดเปนระยะๆ ไป จนทราบไดอยางชัดเจนวา เวลานี้จิตยังมี
อะไรอยูภ ายในตัวมากนอย แมยงั มีอยูน ดิ ก็ทราบวามีอยูน ดิ เพราะความสืบตอใหเห็น
ชัดเจนวา นีค่ อื เชือ้ ทีจ่ ะทําใหไปเกิดในสถานทีใ่ ดทีห่ นึง่ ซึง่ บอกอยูภ ายในจิต เมื่อได
ทราบชัดอยางนีก้ ต็ อ งพยายามแกไข ดวยวิธกี ารตางๆ ของสติปญญา จนกระทั่งสิ่งนั้น
ขาดไปจากจิตไมมีอะไรติดตอกันแลว จิตก็เปนจิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ หมดทางติดตอ เห็น
ไดอยางชัดเจนแลว นี่คือ “ผูหลุดพนแลว” นีค่ อื ผูไ มไดตาย
เพราะการปฏิบัติจริง เปนผูรูจริงๆ ตามหลักความจริง เห็นไดชัดเจนประจักษ
ใจ ทานพูดจริงทําจริงและรูจริง แลวนําสิง่ ทีร่ จู ริงเห็นจริงออกมาพูด จะผิดไปไดอยาง
ไร! พระพุทธเจาของเราแตกอนพระองคก็ไมทรงทราบวาเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติ เกิด
เปนอะไรบาง แมปจ จุบนั จิตมีความติดตอเกีย่ วเนือ่ งกับอะไรบาง เพราะกิเลสมีมากตอ
มาก ในระยะนั้นพระองคก็ยังไมทราบไดเหมือนกัน
ตอเมื่อทรงบําเพ็ญ จนกระทั่งตรัสรูเปนธรรมทั้งดวงขึ้นมาในพระทัยแลว จึง
ทราบไดชัด เมื่อทรงทราบอยางชัดเจนแลว จึงทรงนําความจริงอันนัน้ ออกมาประกาศ
ธรรมสอนโลก และใครผูที่จะสามารถรูธรรมประเภทนี้ไดอยางรวดเร็ว ก็ทรงเล็งญาณ
ทราบ ดังทานทราบวาดาบสทั้งสองและปญจวัคคียทั้งหา มีอุปนิสัยพรอมจะบรรลุธรรม
อยูแ ลว เปนตน แลวเสด็จมาโปรดปญจวัคคียทั้งหา ก็สมพระประสงคที่ทรงกําหนด
ทราบดวยพระญาณไวแลว
ทานเหลานี้ก็ไดบรรลุธรรมเปนขั้นๆ โดยลําดับ จนกระทั่งบรรลุธรรมเปน “พระ
ขีณาสพ” ดวยกันทัง้ ๕ องค เพราะเอาของจริงออกมาแสดงตอผูมุงความจริงอยูดวยกัน
อยางเต็มใจอยูแลว จึงรับกันไดงาย ผูตองการหาความจริงกับผูแสดงความจริงสมดุล
กันแลว เมือ่ แสดงออกตามหลักความจริง ผูนั้นจึงรับไดอยางรวดเร็ว และรูตามพระ
องคเปนลําดับจนรูแจงแทงตลอด บรรดากิเลสทีม่ อี ยูม ากนอยสลายตัวไปหมด คว่ํา
“วัฏจักร” ลงไดอยางหายหวง นี้แลผูรูจริงเห็นจริงแสดงธรรม ไมวาจะเปนแงธรรมเกี่ยว
กับทางโลกหรือทางธรรม ยอมเปนที่แนใจได เพราะเห็นมาดวยตา ไดยนิ มาดวยหู ได
สัมผัสดวยใจตัวเอง แลวจํานํามาพูดจะผิดไปไหน ผิดไมได เชนรสเค็ม ไดทราบที่ลิ้น
แลววาเค็ม พูดออกมาจากความเค็มของเกลือนัน้ จะผิดไปไหน รสเผ็ด พริกมันเผ็ด มา
สัมผัสลิน้ ก็ทราบแลววาพริกนีเ้ ผ็ด แลวพูดออกดวยความจริงวาพริกนีเ้ ผ็ด จะผิดไปที่
ตรงไหน
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การรูธรรมก็เหมือนกัน ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรรูตองรูเปนลําดับลําดา รูธ รรมหรือ
การละกิเลสยอมเปนไปในขณะเดียวกันนั้น กิเลสสลายตัวลงไป ความสวางทีถ่ กู ปดบัง
อยูน น้ั ก็แสดงขึน้ มาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวไป ความจริงไดปรากฏอยางชัด
เจน กิเลสซึง่ เปนความจริงอันหนึง่ ก็ทราบอยางชัดเจน แลวตัดขาดไดดวย “มรรค” อัน
เปนหลักความจริง คือสติปญญา แลวนํามาพูดมาแสดงเพื่อผูฟงดวยความตั้งใจตองเขา
ใจ
ธรรมเหลานี้พระองคแสดงไว ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ไมไดนอกเหนือไป
จาก “เบญจขันธของเรา” มีใจเปนประธานสําหรับรับผิดชอบชัว่ ดีทกุ สิง่ ทีม่ าเกีย่ วของ
สัมผัส ธรรมแมจะมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธก็ตาม ทานแสดงไปตามอาการ
ของจิต อาการของกิเลส อาการของธรรม เพื่อบรรดาสัตวที่มีนิสัยตางๆ กัน จึง
ตองแสดงออกอยางกวางขวางถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เพื่อใหเหมาะสมกับจริต
นิสยั นัน้ ๆ จะไดนําไปประพฤติปฏิบัติและแกไขตนเองในวาระตอไป และควรจะทราบ
ไววา ผูฟงธรรมจากผูรูจริงเห็นจริง ควรจะแกกเิ ลสอาสวะได ในขณะสดับธรรมจาก
พระพุทธเจาและพระอรหันต หรือครูอาจารยทง้ั หลาย โดยไมเลือกกาลสถานที่
ธรรมทั้งหลายรวมลงที่จิต จิตเปนภาชนะที่เหมาะสมอยางยิ่งในธรรมทุกขั้น การ
แสดงธรรมมีอะไรเปนเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู ที่จําตองพูดถึงสิ่งนั้นๆ เพือ่ ความ
เขาใจและปลอยวาง สําหรับผูฟ ง ทัง้ หลายก็มธี าตุขนั ธ รูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส
ภายนอกอันหาประมาณมิได เขามาเกี่ยวของกับตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ของเรา ซึ่งเปน
ภายในตัวเรา จึงตองแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายใน เพราะจิตหลงและติดไดทั้งภาย
นอกและภายใน รักไดชังไดทั้งภายนอกภายใน
เมื่อแสดงใหทราบตามเหตุผลทั้งขางนอกขางในตามหลักความจริง
จิตที่
ใครครวญหรือพิจารณาตามหลักความจริงอยูโดยเฉพาะแลว ตองทราบไดโดยลําดับ
และปลอยวางได เมือ่ ทราบสิง่ ใดแลวก็ยอ มปลอยวางสิง่ นัน้ และหมดปญหาในการทีจ่ ะ
พิสจู นพจิ ารณาอีกตอไป คือสิ่งใดที่เขาใจแลว สิ่งนั้นก็หมดปญหา เพราะเมื่อเขาใจแลว
ก็ปลอยวางสิง่ นัน้ ๆ ปลดปลอยไปเรื่อยๆ เพราะความเขาใจถึงความจริงของสิ่งนั้นๆ
โดยสมบูรณแลว
การพิจารณาธรรมในขัน้ ทีค่ วรแคบก็แคบ ในขัน้ ทีค่ วรกวางก็ตอ งกวางขวางเต็ม
ภูมิจิตภูมิธรรม ดังนัน้ ใจของนักปฏิบตั ธิ รรมทีค่ วรใหอยูใ นวงแคบ ก็ตอ งจํากัดใหอยูใ น
วงนั้น เชน การอบรมในเบือ้ งตน จิตมีแตความวาวุน ขุน มัวอยูต ลอดเวลาหาความ
สงบสุขไมได จึงตองบังคับใหจิตอยูในวงแคบ เชน ใหอยูก บั คําบริกรรม “พุทโธ”
หรือลมหายใจเขาออก เปนตน เพื่อจะตั้งตัวไดดวยบทบริกรรม เพื่อความสงบนั้น
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๑๗๐

๑๗๑

เปนบาทเปนฐานหรือเปนรากฐานของใจพอตั้งตัวไดในการปฏิบัติตอไป จึงตองสอน
ใหจิตมีความสงบจากอารมณตางๆ ดวยธรรมบทใดบทหนึ่งตามจริตชอบไปกอน พอ
เปนที่พักผอนหยอนใจทางความสงบ
เมื่อจิตไดรับความสงบเพราะธรรมบทนั้นๆ พอเปนปากเปนทางแลว ก็เริม่ พินจิ
พิจารณาปญญา ความรูก ค็ อ ยแตกแขนงออกไปโดยลําดับ หรือตีวงกวางออกไปจนไมมี
ประมาณ เมือ่ ถึงกาลอันควรทีจ่ ะพักจิตดวยสมาธิภาวนา ก็กาํ หนดทาง “สมถะ” ดวยบท
ธรรมดังทีเ่ คยทํามาแลว โดยไมตอ งสนใจทางดานปญญาแตอยางใด ในขณะนัน้ ตัง้ หนา
ตั้งตาทําความสงบดวยธรรม บทที่เคยเปนคูเคียงของใจ หรือทีเ่ คยไดปฏิบตั เิ พือ่ ความ
สงบมาแลว กําหนดธรรมบทนัน้ เขาไปโดยลําดับ ดวยความมีสติควบคุม จนปรากฏเปน
ความสงบขึ้นมา แลวมีความสุขความเย็นใจ เรียกวา “การพักผอนหยอนจิตดวยสมาธิ
ภาวนา”
เมือ่ จิตถอนออกจากการพักสงบนัน้ แลว ปญญาก็ตอ งคลีค่ ลายพิจารณาดูสง่ิ
ตางๆ อันใดที่ควรจะพิจารณาในระยะใดเวลาใด ก็พจิ ารณาในเวลานัน้ ๆ จนเปนที่เขา
ใจ เมือ่ ปญญาไดเริม่ ไหวตัวเพราะพลังคือสมาธิเปนเครือ่ งหนุนแลว ปญญาจะตอง
ทําการพิจารณาอยางกวางขวางโดยลําดับๆ ตอนนีป้ ญ
 ญาจะวากวางก็กวาง ธรรมจะวา
กวางก็กวางตอนนี้ ปญญามีความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงใด ก็ยิ่งพิจารณากระจาย
ออกไปจนรูเหตุรูผลในสภาวธรรมทั้งหลายตามความเปนจริง แลวหายสงสัยและปลอย
วางไปโดยลําดับ ตามขัน้ ของสติปญ
 ญาทีค่ วรแกการถอดถอนกิเลสประเภทนัน้ ๆ ออก
จากใจเปนลําดับๆ ไป
จิตคอยถอนตัวเขามาสูวงแคบเทาที่เห็นจําเปนโดยลําพัง
ไมตอ งถูกบังคับ
เหมือนแตกอ น ก็เมื่อพิจารณารูตามความเปนจริงแลว จะไปพัวพันไปกังวลกับสิ่งใดอีก
เลา เทาทีก่ งั วลวุน วายนัน้ ก็เพราะความไมเขาใจจึงไดเปนเชนนั้น เมื่อเขาใจดวยปญญา
ที่ไดพิจารณาคลี่คลายเห็นความจริงของสิ่งนั้นๆ แลว จิตก็ถอยและปลอยกังวลเขามา
เรื่อยๆ จนกลายเปนวงแคบเขามา ๆ จนถึงธาตุถงึ ขันธถงึ จิตตัวเองโดยเฉพาะ ระยะนี้
จิตทํางานในวงแคบ เพราะตัดภาระเขามาโดยลําดับแลว
ธาตุขนั ธมอี ะไรบาง? แจงลงไป ทั้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พิจารณา
จนหายสงสัยในเงือ่ นหนึง่ เงือ่ นใดก็ตาม เชน พิจารณาในรูป เรื่องเวทนานั้นก็เปนอัน
เขาใจไปตามๆ กัน หรือพิจารณาเวทนา ก็วง่ิ มาถึงรูป ถึงสัญญา สังขาร วิญญาณ อันมี
ลักษณะเชนเดียวกัน เพราะออกจากกระแสจิตอันเดียวกัน สรุปความแลวขันธทง้ั หา
ทานก็บอกวา “เปนคลังแหงไตรลักษณ หรือเปนกองแหงไตรลักษณ” ทัง้ สิน้ อยาง
สมบูรณอยูแ ลว
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มีสง่ิ ใดทีค่ วรจะถือเอา รูปธาตุรูปขันธ รูปทั้งปวง ก็เปนกองแหงธาตุอยูแ ลว
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ก็เปนเพียงนามธรรม ปรากฏ “ยิบ
แย็บๆๆ” แลวหายไปในขณะๆ จะถือเปนสาระแกนสารอะไรจากสิ่งเหลานี้เลา ปญญา
หยั่งทราบเขาไปโดยลําดับคือทราบความจริง และซึง้ ถึงจิตจริงๆ แลวก็ปลอยวางดวย
ความรูซึ้งนั้น คือปลอยวางอยางถึงใจ เพราะรูอยางถึงใจก็ปลอยอยางถึงใจ งานก็แคบ
เขาไป ๆ ตามความจําเปนของการทํางานทางดานปญญา
นีแ่ หละการพิจารณาและรูว ถิ ที างเดินของจิต ทีไ่ ปเกีย่ วของกับอารมณตา งๆ
ยอมทราบเขามาและปลอยวางเขามาโดยลําดับ ตัดทางเสือโครงที่เคยออกเที่ยวหากิน
ดังทานวาไวในหนังสือธรรมบทหนึง่ “ตัดทางเสือโครงออกเที่ยวหากิน” คือออกจากทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ไปเที่ยวเกี่ยวของกับทางรูป ทางเสียง กลิน่ รส
เครื่องสัมผัส แลวกวานเอาอาหารทีเ่ ปนพิษเขามาเผาใจ ปญญาจึงตองเที่ยวพิจารณา
ตามรูป ตามเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เพื่อตัดทางเสือโครงที่เคยหากิน โดยการ
คิดคนเขาไป ๆ ตามสายทางเสือโครงเสือดาวทีช่ อบเทีย่ วทางนี้ ทานวา คนเขามาตัด
ทางของมันเขามา จนกระทั่งเอาเสือโครงเขาใสกรงได คือ “อวิชชา” ทีเ่ ปรียบเหมือน
เสือโครงเขารวมตัวในจิตดวงเดียว กิเลสอาสวะทั้งมวลรวมลงในจิตดวงเดียว กิง่ กาน
สาขาตัดขาดไปหมด เหลือแตจิต กิเลสอยูในจิตดวงเดียว ไมมที อ่ี อกเทีย่ วเพนพานหา
อาหารกินไดดงั แตกอ น
“จิตอวิชชา” นีจ้ ะวาเปนเหมือนลูกฟุตบอลก็ได เพราะปญญาคลี่คลายถีบเตะไป
เตะมาจนแตกแหลกละเอียด คือกิเลสอวิชชาแตกกระจายภายในนัน้ จิตขัน้ นีเ้ ปนขัน้
รวมตัวของกิเลส ขณะที่ถูกปญญาคลี่คลายไปมา จึงเหมือนลูกฟุตบอลถูกถีบถูกเตะ
นัน่ แหละ ถูกเตะไปเตะมาอยูใ นวงขันธเสียจนแตกกระจายดวยปญญา เมือ่ จิตทีเ่ ปน
“สมมุต”ิ แตกกระจายไป จิตที่เปน “วิมตุ ติ” ก็แสดงตัวขึน้ มาอยางเต็มที่
ทําไมจึงเรียกวา “จิตเปนสมมุต”ิ กับ “จิตเปนวิมตุ ติ” เลา? มันกลายเปนจิต
สองดวงอยางนั้นเหรอ? ไมใชอยางนัน้ ! จิตดวงเดียวนั้นแหละที่มี “สมมุติ คือกิเลส
อาสวะครอบอยูน น้ั ” เปนจิตลักษณะหนึ่ง แตเมื่อไดถูกชําระขยี้ขยําดวยปญญาจนจิต
ลักษณะนั้นแตกกระจายไปหมดแลว
สวนจิตแทธรรมแทที่ทนตอการพิสูจนไมได
สลายไปดวย สลายไปแตสง่ิ ทีเ่ ปน “อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา” ทีแ่ ทรกอยูใ นจิตเทานัน้
เพราะกิเลสอาสวะแมจะละเอียดเพียงใดก็ตาม มันก็เปน “อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา” และ
เปน “สมมุต”ิ อยูโ ดยดีนน่ั แล
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เมือ่ สิง่ นีส้ ลายไป จิตแทเหนือสมมุติจึงปรากฏตัวอยางเต็มที่ ที่เรียกวา “วิมุตติ
จิต” สิง่ นีแ้ ลทานเรียกวา “จิตบริสุทธิ์” ขาดจากความสืบตอเกีย่ วเนือ่ งใดๆ ทัง้ สิน้
เหลือแตความรูล ว นๆ ที่บริสุทธิ์สุดสวนอยางเดียว
ความรูล ว นๆ นี้ เราพูดไมไดวา เปนจุดอยู ณ ทีใ่ ดในรางกายเรา แตกอ น
เปนจุดเดนรูเห็นไดอยางชัดเจน เชน สมาธิ เราก็ทราบวาอยูใ นทามกลางอก ความรู
เดนอยูตรงนั้น ความสงบเดนอยูที่ตรงนั้น ความสวางความผองใสของจิตเดนอยูที่ตรง
นั้นอยางชัดเจนโดยไมตองไปถามใคร บรรดาทานผูม จี ติ สงบเปนฐานแหงสมาธิแลว จะ
ปรากฏชัดเจนวา จุดผูรูเดนอยูในทามกลางอกนี้จริงๆ ทั้งสิ้น ไมมกี ารถกเถียงกันวา
อยูม นั สมอง เปนตน ดังทีผ่ ไู มเคยรูเ ห็นทางดานสมาธิภาวนาพูดกัน หรือถกเถียงกัน
เสมอในที่ทั่วไป
ทีนเ้ี วลาจิตนีก้ ลายเปนจิตทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ลว จุดนัน้ หายไป จึงพูดไมไดวาจิตอยู
เบื้องบน เบือ้ งลาง หรืออยูส ถานทีใ่ ด เพราะเปนความรูที่บริสุทธิ์ดวย เปนความรูที่
ละเอียดสุขุมเหนือสมมุติใดๆ ดวย แมเชนนั้นก็ยังแยกเปนสมมุติมาพูดวา “ละเอียด
สุด” ซึ่งไมตรงตอความจริงนั่นนักเลย คําวา “ละเอียดสุด” นีม่ นั ตองเปนสมมุตอิ นั หนึง่
นะซิ พูดไมไดวา อยูส งู อยูต าํ่ มีจดุ มีตอ มอยูท ไ่ี หน ไมมเี ลย! มีแตความรูเทานั้นไมมี
อะไรเขาไปแทรกซึม แมจะอยูใ นธาตุในขันธซง่ึ เคยคละเคลากันมากอน ก็ไมเปนเชน
นัน้ อีกแลว กลับเปนคนละโลกไปแลว!
ทราบไดอยางชัดเจน ขันธกเ็ ปนขันธ จิตก็เปนจิต กายก็เปนกาย เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ทีม่ อี ยูภ ายในรางกายนี้ ก็เปนขันธแตละอยางๆ สวนเวทนาในจิตนัน้
ไมมี นับแตจติ ไดหลุดพนกิเลสทัง้ มวลไปแลว เพราะฉะนัน้ คําวา “ไตรลักษณ” ใดก็
ตามซึง่ เปนตัวสมมุติ จึงไมมีในจิตดวงนั้น จิตดวงนัน้ ไมมกี ารเสวยเวทนา นอกจาก
“ปรมํ สุขํ” อันเปนธรรมชาติของตัวเอง และคําวา “ปรมํ สุขํ” ไมใชสขุ เวทนา
ทีท่ า นวา “นิพพฺ านํ ปรมํ สุข’ํ พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง คําวา “สุขอยางยิ่ง”
นัน้ ไมใชสขุ เวทนา เหมือนเวทนาของจิตทีย่ งั มีกเิ ลส และเวทนาของกายซึ่งเปนสุข
เปนทุกขแสดงอยูเสมอๆ “ปรมํ สุขํ” นัน้ ไมใชเวทนาเหลานี้ ทานนักปฏิบัติพึงทราบ
อยางถึงใจ และปฏิบตั ใิ หรดู ว ยตัวเองนัน่ แลจะหมดปญหา สมดังธรรมทานวา “สนฺทฏิ 
ฐิโก” ซึ่งไมทรงผูกขาดไวโดยเฉพาะพระองคผูเดียว
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จิตที่ “บริสทุ ธิล์ ว นๆแลว” เราจะเรียกวา “จิตมีเวทนา” จึงเรียกไมได จิตนีไ้ มมี
เวทนา คําวา “ปรมํ สุข”ํ นัน้ เปนสุขในหลักธรรมชาติแหงความบริสทุ ธิ์ จึงหา อนิจฺจํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา เขาไปแทรกใน “ปรมํ สุขํ” นัน้ ไมได
นิพพานเทีย่ ง ปรมํ สุขํ เที่ยง อันเดียวกัน ทานวา “นิพพานเทีย่ ง ปรมํ สุขํ ก็
เที่ยง ปรมํ สุญ
ฺ ํ ก็เที่ยง เปนอันเดียวกัน” แตสูญแบบพระนิพพานที่นอกสมมุติ ไมได
สูญแบบโลกสมมุตกิ นั
จะพูดอะไรแยกอะไรก็ไดถารูประจักษใจแลว ถาไมเขาใจพูดวันยังค่าํ ก็ผดิ วันยัง
ค่ําไมมีทางถูก เพราะจิตไมถูก พูดออกมาดวยความเขาใจวาถูกตามอรรถตามธรรม
เพียงใดก็ตาม แตจติ ผูแ สดงตัวออกมานัน้ ไมถกู อยูแ ลว จะถูกไดอยางไร เหมือนอยาง
เราเรียกคําวา “นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ นิพพฺ านํ ปรมํ สุญ
ฺ ”ํ เรียกจนติดปากติดใจก็ตาม
จิตก็คอื จิตทีม่ กี เิ ลสอยูน น่ั แล มันถูกไปไมได เมื่อจิตไมพาถูกเสียอยางเดียวอะไรก็ถูก
ไปไมได!
พอจิตถูกเสียอยางเดียว ไมพูดก็ถูก เพราะธรรมชาตินั้นถูกอยูแลว พูดหรือไม
พูดก็ถกู เมือ่ ถึงขัน้ ทีถ่ กู แลวไมมีผดิ นีแ่ หละความอัศจรรยทเ่ี กิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ
ศาสนธรรม
พระพุทธเจาก็ทรงสอนถึงภูมินี้เทานั้น ไมทรงสอนอะไรตอไปอีก หมดสมมุติ
หมดบัญญัติ หมดกิเลส หมดทุกข ดวยประการทัง้ ปวง! จึงไมทรงแสดงอะไรตอไป
อีก เพราะถึงจุดที่มุงหมายอยางเต็มที่แลว หรือเต็มภูมิของจิตของธรรมแลว
ในเวลาจะปรินพิ พานทรงแสดงพระโอวาท เรียกวา “ปจฉิมโอวาท”วา
ดูกอ นภิกษุทง้ั หลาย เราเตือนทานทัง้ หลาย สังขารมีความเกิดขึ้นและดับไป
ตลอดเวลา ทานทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแลวเสื่อมไป หรือเกิดแลวดับไป
ดวยความไมประมาทเถิด!”
เทานัน้ แลวปดพระโอษฐไมรับสั่งอะไรอีกตอไปเลย
ในพระโอวาทที่เปนขนาดนั้น “ปจฉิมโอวาท” แลว เราจะถือหรือเขาใจคําวา
“สังขาร” นี้เปนสังขารประเภทใด โดยแยกออกเปน สังขารภายนอกหรือสังขารภายในก็
ไดไมผิด
แตในขณะนัน้ สวนมากแนใจวา มีแตพระสงฆผูเปนนักปฏิบัติที่มีภูมิจิตภูมิธรรม
สูงทั้งนั้น นับแตพระอรหันตลงมา ที่เขาเฝาพระองคในขณะที่ประทาน “ปจฉิมโอวาท”
ในปจฉิมยามนั้น
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๑๗๔

๑๗๕

หลักใหญจงึ คิดวา พระองคประทานเพื่อสังขารภายในที่คิดปรุงอยูภายในจิต รบ
กวนจิตอยูต ลอดเวลา ใหพจิ ารณาถึงความเกิดความดับแหงสังขารอันนัน้ ดวยความไม
ประมาท คือพิจารณาดวยสติปญญาอยูตลอดเวลานั่นเอง สังขารอันนีค้ รอบโลกธาตุ!
ถาเราจะแยกไปเปน “สังขารภายนอก” ก็ได เชน ตนไม ภูเขา สัตว บุคคล ก็ได
แตไมเหมาะกับภูมิพระสงฆที่สันนิบาตอยูในที่นั่น และไมเหมาะกับกาลเวลาทีเ่ ปนเวลา
สุดทายของพระพุทธเจาที่จะปรินิพพาน แลวประทานพระโอวาทอันเปนยอดคําสอนใน
วาระสุดทายใหแกพระสงฆในขณะนั้น
การแสดงปจฉิมโอวาทเกีย่ วกับเรือ่ งสังขารในขณะทีจ่ ะปรินพิ พานนัน้
จึง
ควรหมายถึงสังขารทีล่ ะเอียดทีส่ ดุ ทีม่ อี ยูภ ายในใจโดยเฉพาะ เมือ่ ทราบ “สังขารภาย
ใน” นี้ชัดเจนแลว ทําไมจะไมทราบรากฐานของสังขารนี้วามันเกิดขึ้นมาจากอะไร ก็ตอ ง
หยั่งเขาไปถึง ‘บอแหงวัฏจักร” คือ “จิตอวิชชา” อันเปนทางที่จะหยั่งเขาในจุดสําคัญนั้น
ผูท อ่ี ยูใ นภูมนิ น้ั จะตองทราบ ผูท ก่ี าํ ลังกาวเขาไปโดยลําดับลําดาทีย่ งั ไมถงึ ภูมนิ น้ั สนิท ก็
ทราบชัดเจน เพราะกําลังพิจารณาอยูแลว ซึ่งเปนพระโอวาทในทามกลางเหตุการณอัน
สําคัญอยางยิง่ ดวย
นีค่ ดิ วาเหมาะกับโอกาสและเวล่าํ เวลาทีพ่ ระองคประทานพระโอวาท เพราะเหตุ
ใด เพราะปกติของจิตที่ไดพิจารณา มีภูมิธรรมสูงขึ้นไปโดยลําดับแลว สังขารภายในคือ
ความคิดปรุงตางๆ จึงเปนสิง่ สําคัญมากตอการพิจารณา เพราะอันนี้แสดงอยูทั้งวันทั้ง
คืน และเปนไปอยูทุกระยะภายในจิต จิตทีม่ ภี มู คิ วรพิจารณาธรรมขัน้ ภายในแลว ก็ตอ ง
ถือเอาสังขารนัน้ เปนเปาหมายแหงการพิจารณา ซึง่ เปนเรือ่ งเกีย่ วเนือ่ งกันกับปจฉิม
โอวาทอยางยิ่งทีเดียว
การทีจ่ ะ ‘คว่าํ อวิชชา” ใหลมจมลงไปได ก็ตองสืบทอดไปจากการพิจารณา
“สังขารภายใน” เปนสําคัญ พอกําหนดตามลงไป ๆ เขาไปถึงรากเหงาเคามูลของกิเลส
และทําลายสังหารกันลงได หลังจากนัน้ สังขารนีก้ ไ็ มมคี วามหมายทีจ่ ะยังกิเลสใหเกิด
อีก นอกจากนํามาใชใหเปนประโยชนในดานอรรถธรรม ใชคิดปรุงแตงอรรถธรรมเพื่อ
ประโยชนแกโลก การแสดงธรรมก็ตองใชสังขาร สังขารประเภทนีก้ เ็ ลยกลายเปนเครือ่ ง
มือของธรรมไป
สังขารที่เปนเครื่องมือของ “อวิชชา” บังคับใหใชนน้ั เปนอันวาเปลีย่ นตัวผูป ก
ครองขันธไปแลว กลายมาเปนสังขารซึ่งเปนเครื่องมือของธรรมไป คือเครื่องมือของใจ
ทีบ่ ริสทุ ธิ์ ทานนําสังขารนีอ้ อกแสดงธรรมแกโลก ดวยการปรุงอรรถปรุงธรรมตางๆ
ธรรมที่กลาวมาทั้งนี้ไมไดมีอยูในครั้งพุทธกาล หรืออดีตทีผ่ า นมาแลว ไมไดมีอยู
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๑๗๕

๑๗๖

อนาคตที่ยังไมมาถึงโดยถายเดียว พอที่จะใหผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมดหวัง แตมอี ยูใ น
ระหวางขันธกับจิตของเราเอง หรืออยูใ นธาตุในขันธในจิตใจของเรานี้ ไมมอี ยูท อ่ี น่ื ใด
นอกจากกายกับจิตของมนุษยหญิงชาย ทั้งฝายกิเลสทั้งฝายมรรค ทัง้ ความบริสทุ ธิม์ อี ยู
ที่ใจนี้ ไมอยูท ก่ี าลโนนสมัยโนน กับคนโนนคนนี้ แตอยูกับผูปฏิบัติ ผูมีสติปญญา
พิจารณาอยูเ วลานี้
เพราะเหตุไร เพราะวาเราตางคนตางมุงตออรรถตอธรรม มุงตอความจริง เชน
เดียวกับธรรมของจริงที่ทานแสดงไวแลวในสมัยนั้นๆ และเขากับหลักวา “มัชฌิมา”
เปนศูนยกลางเสมอ ไมเอียงไปสมัยโนน ไมเอียงมาสมัยนี้ ไมเอียงไปกาลโนน สถานที่
นี้ เปนธรรมคงเสนคงวา เพราะอยูในทามกลางแหงธาตุแหงขันธของเรานี้ มัชฌิมา
ทามกลางหรือเหมาะกับการแกกเิ ลสอยูต ลอดเวลา ขอจงปฏิบัติใหถูกตองตามธรรมนี้
เถิด จะเห็นผลแหง “มัชฌิมา” อันเปนธรรมเหมาะสมตลอดกาลสถานทีแ่ สดงออก ดัง
กลาวมาวา ‘นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” จะไมพนไปจากจิตดวงรูๆ นีเ้ ลย จึงขอยุติเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

จิตตานุปส สนา
“จิต” “ธรรม”
จิตทีห่ วิ ธรรมและอิม่ ธรรม ผิดกับความหิวและอิม่ ในสิง่ ทัง้ หลาย
คําวา “หิวธรรม” นี่เรามาแยกออกพูด จิตมีความรักใครชอบใจพอใจในธรรม
อานธรรมฟงธรรมปฏิบตั ธิ รรมไมเบือ่ หนายจืดจาง จิตมีความดูดดื่มอยูกับธรรมมากนอย
เพียงไร ยอมมีความสุขมากนอยเพียงนั้น ไมเหมือนความดูดดื่มกับสิ่งอื่นๆ มี รูป เสียง
กลิ่น รส เปนตน ซึ่งมีเคลือบแฝงกันไป และอยางหลังนี้มีทุกขสอดแทรกสับปนไปดวย
เสมอ
ความ “อิม่ ธรรม” ตัง้ แตเริม่ แรกปฏิบตั บิ าํ เพ็ญ ทานเรียกวา “ปต”ิ คือความอิ่ม
ใจ ปตินี้จะมีไปเรื่อยๆ ตามขัน้ แหงธรรม ถาทําจิตใจใหละเอียด ปติก็ละเอียด จิตใจหยาบ
คือยังหยาบอยู ปติแสดงขึ้นก็หยาบ บางรายและบางครัง้ ทานก็เรียก “อุเพงคาปติ” คือ
เกิดปติอยางผาดโผนก็มี อันนีก้ ข็ น้ึ อยูก บั นิสยั เปนรายๆ ไป ไมใชจะปรุงแตงใหเปนดังนั้น
ได
การแนะนําสัง่ สอนบรรดาทานผูม าอบรมศึกษาไมวา พระไมวา ฆราวาส มีความมุง
หวังอยางเต็มใจ อยากใหไดอยากใหเห็น อยากใหรใู นธรรมทัง้ หลาย เพราะความรูค วาม
เห็นความไดธรรม ผิดกับความรูค วามเห็นความไดสง่ิ อืน่ ใดในโลก ฉะนัน้ เวลาครูบา
อาจารยทา นแสดงธรรม ยิ่งแสดงธรรมขั้นสูงเทาไร ลักษณะสุมเสียงและเนื้อธรรมจะมี
ความเขมขนขึน้ เปนลําดับๆ จนถึงกับอาจคิดไดวาทานอาจมีโทสะ หรือมีอะไรในทํานอง
นัน้ ขณะไดยินสุมเสียงและเนื้อธรรมเขมขนมากๆ ความจริงแลวเพราะความอยากใหรู
อยากใหเห็นเปนพลังอันหนึ่งเหมือนกัน ที่ใหแสดงออกมาดวยความเขมขนนั้น ทานแสดง
ออกมาจากจิตใจที่มีความมุงมั่น มีความหวังตอบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลาย และถอดออกมา
จากความจริงที่ไดรูไดเห็นอยูแลวประจักษใจ ไมตองไปควาเอามาจากที่ใด ไมวา ฝายเหตุ
และฝายผล เปนสิง่ ทีส่ มบูรณอยูก บั ใจทีไ่ ดรไู ดเห็นจากการบําเพ็ญมาแลวทัง้ นัน้
การรูก ารเห็นซึง่ เปนผลของการปฏิบตั จิ ากหลักธรรมชาติ เปนสิ่งที่เปดเผยอยูกับใจ
ตลอดเวลา ไมมคี วามปดบังลีล้ บั แมแตวนิ าทีหนึง่ เปนสิ่งเปดเผยอยูตามความจริงของตน
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ทุกๆ สภาวธรรม ไมวา ภายในรางกายและจิตใจ ตลอดจนกิจการภายนอก เปนสิ่งที่มีอยู
ตามหลักธรรมชาติของตน และรูไดตามหลักธรรมชาติของจิตที่ไดรับการอบรมมาจนพอ
ตัวแลว
แตความลุม หลง ที่จะไปติดอยูในสิ่งตางๆ ของผูไมไดรับการฝกฝนอบรมมากอน
หรือเคยอบรมแตยงั ไมสมบูรณ จึงมักหลงและติดไดไมเลือกกาลสถานที่ ที่ใจมีความคิด
ความปรุงได สําคัญมั่นหมายได รักได ชังได เกลียดได โกรธได ทุกกาลสถานที่และ
อิริยาบถตางๆ เพราะสิ่งที่จิตไปคิดไปเกี่ยวของ ก็เปนของที่มีอยูตามธรรมชาติของตน สิ่งที่
คิดทีป่ รุงขึน้ มาภายในจิตใจ ก็ปรุงออกจากสิ่งที่มีอยู ตางอันตางมีอยูดวยกันจึงคิดไดติดได
ดวยกัน
ทานวา “ธรรม” นัน้ เปดเผยอยูต ลอดเวลา นอกจากสติปญญาของเรายังไม
สามารถทีจ่ ะทราบความจริงนัน้ ได แมสง่ิ นัน้ ๆ จะเปดเผยความจริงนั้นออกมาตลอดเวลา
นาที สิง่ เหลานัน้ เราจะพึงทราบไดดว ยอํานาจของสติปญ
 ญานีเ้ ทานัน้ ฉะนั้นใจของปุถุชน
เราจึงมักเปนลักษณะลุมๆ ดอนๆ อยูเสมอ วันนีภ้ าวนาเปนอยางนี้ แตวนั นัน้ เปนอยางนัน้
ไมสม่ําเสมอ บางวันไมรเู รือ่ งอะไรเลย บางวันใจมีความสวางไสว บางวันมีความสงบเย็นใจ
เพราะจิตขัน้ นีเ้ ปนลุม ๆ ดอนๆ ยังไมสม่ําเสมอ เรียกวา “ตั้งตัวยังไมได” จึงตองมีไดบาง
เสียบางเปนธรรมดา
อยางไรก็ตามเราไมตอ งเสียอกเสียใจกับการไดการเสียเหลานี้ เพราะเปนการเริม่
แรก จิตของเรายังตั้งตัวไมไดแนนอน หรือยังเกาะธรรมไมไดถนัด ก็เปนอยางนี้เหมือนกัน
แมครูอาจารยทส่ี ง่ั สอนพวกเราทานก็เคยเปนอยางนัน้ มาแลว ไมใชปุบปบก็จะตั้งเนื้อตั้งตัว
ไดปจจุบันทันที แลวเปนครูสอนโลกไดดีเต็มภูมิจิตภูมิธรรมถายเดียว ตองผานความลม
ลุกคลุกคลานมาดวยกันแทบทั้งนั้น
คิดดู พระพุทธเจาก็ทรงบําเพ็ญดวยความลําบากอยางยิ่งอยูถึง ๖ พรรษา ชนิดเอา
จริงเอาจังเอาเปนเอาตายเขาวา ทีเ่ รียกวา “ตกนรกทั้งเปน” ดวยความอุตสาหพยายาม
ตะเกียกตะกายทุกดานทุกทาง ซึง่ ลวนแตเปนความทุกขเพราะความเพียรทัง้ นัน้ ตลอดเวลา
๖ ป จะไมเรียกวาลําบากลําบนไดอยางไร ขนาดสลบไสลไปก็มี พวกเราก็เปนลูกศิษยทา น
มีความหนาบางตางกันตามจริตนิสัยหรืออุปนิสัยของแตละคน เชนเดียวกับน้าํ ในพืน้ ดิน
ในพืน้ ดินนีน้ าํ้ มีอยู ขุดลงไปก็เจอ เปนแตลึกตื้นตางกัน บางแหงขุดลงไปไมกี่เมตร
ก็เจอน้ํา บางแหงขุดลงไปเสียจนลึกแสนลึกถึงเจอน้ําก็มี เรือ่ งเจอน้าํ นัน้ ตองเจอเพราะแผน
ดินนี้เต็มไปดวยน้ําทําไมจะไมเจอ ถาขุดไมหยุดกอนทีจ่ ะถึงน้าํ !
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ความเพียรเพือ่ เจออรรถเจอธรรมก็เชนเดียวกัน ตองเจอโดยไมตองสงสัย เพราะ
ธรรมมีอยูตลอดเวลา “อกาลิโก” เรื่องความจริงมีอยู เปนแตสติปญญาของเราอาจรูได
เพียงเทานัน้ ซึ่งตางกันเกี่ยวกับ “อุปนิสัย” การปฏิบัติจึงมียากมีงาย มีชา มีเร็ว ตางกัน ดัง
ทีท่ า นสอนไววา
“ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา” ทัง้ ปฏิบตั ลิ าํ บาก ทั้งรูไดชา นีป่ ระเภทหนึง่
“ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา” ปฏิบตั ลิ าํ บาก แตรไู ดเร็ว นีป่ ระเภทหนึง่
“สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา” ทั้งปฏิบัติสะดวก ทั้งรูไดเร็ว นีป่ ระเภทหนึง่
“สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา” ปฏิบตั สิ ะดวก แตรูไดชา นีป่ ระเภทหนึง่
นีเ่ ปนพืน้ ฐานแหงอุปนิสยั ของสัตวโลกผูจ ะควรบรรลุธรรมทัง้ หลาย ซึ่งจะตอง
เปนไปตามธรรมสี่ประการนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได เปนแตเพียงไมทราบวารายใดจะเขาใน
ลักษณะใดแหงการปฏิบัติและรูธรรมตามปฏิปทาสี่นี้ เราเองก็นาจะอยูในขายแหงปฏิปทา
ทั้ง ๔ นี้อยางใดอยางหนึ่ง
แตจะเปนประการใดก็ตาม ก็เปนหนาที่ของเราควรประพฤติปฏิบัติ ตะเกียกตะกาย
ไปตามความสามารถและวาสนาของตน เพราะไมใช “อภัพบุคคล” ถาเราอยูป ระเภททีว่ า
“ตาน้าํ อยูล กึ ”ก็ตองขุดลงไปจนถึงน้ํา ถาอยูใ นประเภท “ตาน้าํ ตืน้ ” เราก็ขุดไดสะดวก
และเจอน้าํ เร็ว นาน !
เรื่องสัจธรรมนั้นนะมีอยูตื้นๆ รูไ ดเห็นไดดว ยตาดวยใจธรรมดาอยางชัดเจน แต
ความรูค วามเขาใจ ความสามารถของสติปญญา อาจมีกําลังยังไมพอ ซึ่งกวาจะพอใหขุดคน
สัจธรรม คือความจริงนีข้ น้ึ มาอยางเปดเผยและประจักษภายในเวลาอันสมควร จึงตอง
อาศัยความพยายาม แตสาํ คัญทีค่ วามพากเพียรพยายามเปนเครือ่ งหนุน
เราอยาทอถอย นี่เปนทางของนักปราชญ เปนทางแหงความพนทุกขไปโดยลําดับ
ไมใชทางอับเฉาเบาปญญาหรือตกนรก เปนทางทีจ่ ะพยุงเราใหมคี วามเจริญรุง เรืองโดย
ลําดับ การปฏิบตั เิ ราอยาไปคาดวันนัน้ เดือนนี้ ปนั้น ซึ่งจะทําใหเรามีความทอถอยออนแอ
ทอใจ แลวหมดกําลังใจไปดวย
เมื่อหมดกําลังใจเสียอยางเดียว ความพากเพียรโดยวิธีตางๆ นั้นจะลดลงไปโดย
ลําดับ จนกระทั่งไมมีความพากเพียรเอาเลยซึ่งไมใชของดี พึงระมัดระวังเรื่องความคิดที่จะ
เปนภัยตอการดําเนินของตน!

ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เราตัง้ หนาเขาสูแ นวรบดวยกันอยูแ ลว ตั้งหนาจะถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกอยูแลว
ดวยกัน ทําไมเราจะเปนคนนอกบัญชีไปได บัญชีมอี ยูก บั การกระทําของเราอยูแ ลวเวลานี้
บัญชีเพือ่ ความรูแ จงเห็นจริง เพื่อความปลดเปลื้องทุกขไปโดยลําดับๆ อยูกับการกระทํา
ของเราซึ่งกระทําอยูทุกวันทุกเวลา เราเองจะเปนผูร บั รอง หรือเปนผูป ระกันตัวของเรา โดย
อาศัยธรรมของพระพุทธเจามาเปนเครื่องมือพิสูจนหรือขุดคน
ทานไดมอบใหแลว เปนหนาทีข่ องเราจะเขาสูแ นวรบ เมื่อไดอาวุธแลวก็ไมใชหนา
ที่ของผูอื่นใด ทีจ่ ะทําหนาทีใ่ นการรบดวยเครือ่ งมือทีไ่ ดรบั มาแลวนัน้ ทุกขเพียงไรก็ให
ทราบ ทุกขเพราะความเพียรไมใชทุกขที่ไรประโยชน ไมใชทุกขที่ทรมานอยางการเจ็บไขได
ปวย ซึง่ ไมมปี ระโยชนอะไรสําหรับผูท ไ่ี มพจิ ารณาใหเปนอรรถเปนธรรม นีเ่ ราพิจารณาเปน
อรรถเปนธรรมอยูแ ลว ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย ก็ใหทราบไปในตัววานีค้ อื สัจธรรม ซึ่งเปน
“หินลับสติปญญา” ใหคมกลาไปกับความเพียรของเรา
คนมีความเพียร คนมีสติปญญา ยอมจะทราบเรื่องตางๆ ที่ปรากฏขึ้นกับตัวไดเปน
อยางดีมีทุกขสัจ เปนตน เราอยาไปทอถอยในเรื่องความทุกข อยาไปออนใจในเรื่องความ
ทุกข การออนใจในเรื่องความทุกข คือการออนใจตอการประพฤติปฏิบัติ คือความออนใจ
ตอทางดําเนินเพือ่ ความพนทุกขของตน ซึ่งไมใชของดีเลย
ทุกขมากทุกขนอยในขณะปฏิบัติ เปนหนาที่ของสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร
หรือกําลังวังชาของเราจะขุดคน เพื่อเห็นความจริงของทุกขทุกดาน จะเกิดในดานใดสวนใด
ของอวัยวะ หรือจะเกิดขึน้ ภายในจิต ก็เรียกวา “ทุกข” เชนเดียวกัน สิง่ เหลานีจ้ ะเห็นจริง
เห็นแจงกันดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียรของเราเทานัน้ ไมมีอยางอื่นที่จะขุดคนความ
จริงที่มีอยูนี้ใหเห็นไดอยางประจักษใจจนกระทั่งปลอยวางกันได เรียกวา “หมดคดีเกี่ยว
ของกัน” ทีจ่ ะพาเราใหหมุนเวียนเกิดตาย ซึง่ เปนเหมือนหลุมถานเพลิงเผามวลสัตว
ครูบาอาจารยทพ่ี าดําเนิน และทีด่ าํ เนินมาแลวมาสอนพวกเรา องคไหนที่ปรากฏชื่อ
ลือนามวาเปนที่เคารพนับถือของประชาชนพระเณรมากๆ รูส กึ วาทานจะเปน “พระที่เดน
ตาย” มาแลวดวยกัน ไมใชคอยๆ ทําความเพียรธรรมดา แลวรูข น้ึ มาเปนครูเปนอาจารย
ของบรรดาลูกศิษยทั้งหลาย ควรเรียกไดวา “เปนอาจารยเดนตายมาแลว” ดวยกันแทบทั้ง
นัน้
องคทานเองมีแตบาตร บาตรก็มีแตบาตรเปลาๆ ผาสามผืนเปนไตรจีวร คือ
สบง จีวร สังฆาฏิ และผาอาบน้าํ เทานัน้ ความที่ไมมีอะไรเปนของของตัว ตองอาศัยคนอื่น
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ทุกชิ้นทุกอันเชนนี้ จะหาความสะดวกความสบายมาจากไหน เพราะเรือ่ งของพระจะตอง
เปนผูส ม่าํ เสมอ เปนผูอดผูทน จะหิวกระหาย จะลําบากลําบนแคไหน ตองอดตองทนเต็ม
ความสามารถ ดวยความพากเพียรแหงสมณะ หรือแหง “ศากยบุตร”หรือ“ลูก
ตถาคต” เพื่ออรรถเพื่อธรรมที่ตนมุงหวังเปนสําคัญกวาสิ่งอื่นใด
เวลาทําความเพียรก็ไปทุกขอยูกับความเพียร การแกกเิ ลส สูก นั กับกิเลสประเภท
ตางๆ เพราะกิเลสบางประเภทนัน้ ผาดโผนมาก เนือ่ งจากเคยอยูบ นหัวใจของเรามานาน
การที่จะกดเขาลงอยูใตอํานาจนั้นยอมเปนของลําบากไมใชนอย แมเราเองก็ยังไมอยากจะ
ปลดเปลื้องเขาอีกดวย ความรูส กึ บางเวลาแทรกขึน้ มาวา “เขาดีอยูแ ลว” บางวา“เขาก็คือ
เรานัน่ เอง” บาง “ความขีเ้ กียจ” ก็คอื เรานัน่ เองบาง “เห็นจะไปไมไหว” ก็คอื เรานัน้ เอง
บาง “พักผอนนอนหลับใหสบาย” ก็คอื เรานัน่ เองบาง “ทอดธุระเสียบาง” “วาสนานอย
คอยเปนคอยไปเถอะ” ก็คอื เราบาง หลายๆ อยางบวกกันเขา แทนทีจ่ ะเปนความเพียร
เพื่อแกกิเลส เลยกลายเปนเรือ่ ง “พอกพูนกิเลส” โดยเจาตัวไมรตู วั เพราะฉะนัน้ ในการ
ประกอบความเพียรในทาตางๆ เชน ในทายืน ทาเดิน ทานัง่ หรือทานอน จึงเปนความ
ลําบากไปตามกัน
คําวา “ทานอน”ไมใชนอนหลับ ทานอนคือทาทําความเพียรของผูป ฏิบตั ธิ รรม เชน
เดียวกับทายืน ทาเดิน ทานัง่ นัน่ เอง บางจริตนิสัยชอบนอนก็มี แตไมหลับ นอนพิจารณา
อยูอ ยางนัน้ เชนเดียวกับนัง่ พิจารณา ทานจึงเรียกวา “จริตนิสัยตางกัน” ชอบภาวนาดี
เวลานอน เวลานัง่ เวลายืน เวลาเดิน ตางกันอยางนี้ตามจริตนิสัย และความพากเพียรทุก
ประเภทเปนเรื่องที่จะถอดถอนกิเลส ขุดคนกิเลสออกจากใจของตน จะเปนเรือ่ งงายๆ
เบาๆ สบายๆ ไดอยางไร ตองลําบาก เพราะความรักก็เหนียว ความเกลียดก็เหนียว ความ
โกรธก็เหนียว ขึ้นชื่อวา “กิเลส” แลวเหนียวแนน และฝงหยั่งลึกลงถึงขั้วหัวใจนั่นแล
เราจะถอดถอนไดงายๆ เมื่อไร และเคยฝงมากี่กัปกี่กัลป ฝงอยูที่หัวใจของสัตวโลก
นะ การถอดถอนสิ่งที่ฝงจมลึกอยางนี้ตองเปนของยาก เปนภาระอันหนักไมใชนอย เมือ่
เปนภาระอันหนัก ความทุกขเพราะความเพียรก็ตองมาก ไมวา จะเปนกิเลสประเภทใดก็
ตาม มันออกมาจากรากเหงาเคามูลของมันคือหัวใจ ฝงอยางลึกดวยกันทั้งนั้น เพราะฝงจม
กันมานาน เราตองใชความพยายามเต็มที่เพื่อถอดถอนตัวอุบาทวเหลานี้ออกใหได จะได
เปนบุคคลสิน้ เคราะหสน้ิ กรรมเสียที ไมเปนคนอุบาทวโดนแตทุกขถายเดียวตลอดไป
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แตการกลาวดังนีอ้ ยาคาดคะเนหรือสําคัญเอาวา “เรานีย้ ง่ิ ลึกกวาเพือ่ น” นี่ก็จะยิ่ง
เปนการจมลงไปอีกดวยอุบายของกิเลสหลอกเรา
นีเ่ ราพูดถึงความเพียร หรือความทุกขความลําบากของครูของอาจารย ที่ทานมา
แนะนําสัง่ สอนใหเรา ทานตองใชความอุตสาหพยายาม จนกระทั่งไดเหตุไดผลจากการ
ประพฤติปฏิบัติ เรียกวา “มีตน ทุนขึน้ มาภายในจิตใจ” ใจก็ตั้งหลักได สติปญญาก็พอคิด
อานไตรตรองได
ตอนนั้นแหละเปนตอนที่เพลิน เพลินตอการถอดถอนกิเลสทุกประเภท ไมมีการทอ
ถอยออนใจ มุงหนามุงตาที่จะถอดถอนใหหมด จนไมมอี ะไรเหลืออยูภ ายในจิตใจเลย ทีนี้
ความเพียรก็เกง ไมวาทาไหนเกงทั้งนั้น อุตสาหพยายามพากเพียร ความคิดใครครวญ
ตางๆ ละเอียดลออไปตามๆ กัน หรือ “สุขุมไปตามๆ กัน” เพราะธรรมรวมตัวเขาแลวมี
กําลังดวยกัน ศรัทธาก็รวม วิรยิ ะก็รวม รวมไปในจุดเดียวกัน “พละ ๕” รวมอยูใ นนัน้
“อิทธิบาท ๔” รวมลงไปภายในจิตทีเ่ คยเต็มไปดวยกิเลสทัง้ หลาย
แมจะยากก็เถิด ! อารมณคาํ วา “ยาก” ก็คอยหมดไปเมื่อปรากฏผลขึ้นภายในที่
เรียกวา “ตนทุน” นัน้ แลว ยากก็เหมือนไมยาก แตกอนเรายังไมมีตนทุน คาดวยกําปนมัน
ก็ลาํ บากอยูบ า ง พอมีเครื่องมือมีตนทุนบางแลว ถึงจะลําบากก็เหมือนไมลาํ บาก เพราะ
ความพอใจ สติปญญามีพอตอสู ความพากเพียรไมถอยหลังไมลดละ จิตใจก็มคี วามเจริญ
รุง เรืองขึน้ โดยลําดับๆ เปนความสงาผาเผยขึน้ ทีด่ วงใจดวงทีเ่ คยอับเฉามาเปนเวลานานนัน้
แล นีค่ อื ผลทีเ่ กิดขึน้ กับการปฏิบตั ดิ ว ยความทุกขยากลําบาก ดวยความเพียรทาตางๆ จิต
โลงดวยความสงบเย็น พูดถึงความสงบก็สงบ คือสงบจิต ไมใชสงบแบบคนสิน้ ทา สงบ
อยางเยือกเย็น เวลาถึงกาลปญญาจะออกพิจารณาคนควาก็เต็มเม็ดเต็มหนวย สูไมถอย
กลางคืนกลางวันเต็มไปดวยความพากเพียร ความลําบากลําบนดวยปจจัยสีไ่ มสนใจ ขอให
ไดประกอบความพากเพียรเต็มสติกําลังความสามารถ เปนที่พอใจของนักปฏิบัติเพื่อหวังรู
ธรรม ผูห วังรูแ จงเห็นจริงในธรรมโดยถายเดียวเทานัน้
ผลสุดทายจิตที่เคยมืดดําก็เปดเผยตัวออกมา ใหเห็นเปนความสวางกระจางแจง
เปนความอัศจรรย ! อุบายสติปญญาที่เคยมืดมิดปดตาคิดอะไรไมออก ก็กลายเปนสติ
ปญญาทีห่ มุนตัวออกมาดวยลวดลายแหงความเฉลียวฉลาด ทันกับเหตุการณของกิเลสที่
แสดงตัวออกมาทุกแงทุกมุม
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เมือ่ สติปญ
 ญาเขาขัน้ นีแ้ ลว กิเลสที่เคยสั่งสมตัว สั่งสมกําลังมานั้น ก็ลดนอยลงไป
โดยลําดับๆ จนสามารถพูดไดวากิเลสไมมีทางสั่งสมตัวได แมแตกิเลสที่มีอยูก็ถูกทําลายไป
โดยลําดับดวยสติปญญาขุดคน ไมมีวันมีคืน มีปมีเดือน มีอิริยาบถใดๆ เปนอุปสรรคกีด
ขวางความเพียร มีแตธาตุแหงความเพียรไปทั้งวันทั้งคืน นีห่ มายถึงสติปญ
 ญาหมุนตัวอยู
ตลอดเวลาไมวา อิรยิ าบถใดๆ
ยิง่ เห็นชัดเจน จิตยิ่งเดน เหนือกิเลสขึน้ มาเปนลําดับๆ เพราะฉะนัน้ คําวา “ไมยอม
แพกเิ ลสนี”้ ทําไมจะพูดไมได ! เมือ่ เห็นประจักษใจในกําลังของตัววาเปนผูส ามารถแค
ไหนอยูแ ลว
สติปญ
 ญาทีอ่ อกตระเวนคนควาหากิเลสนัน้ หมุนรอบตัวอยูต ลอดเวลา กิเลสตัวไหน
จะสามารถออกมาเพนพานกลาหาญตอสติปญญาประเภทนี้ก็ออกมา ตองโดนดีกับสติ
ปญญาชนิดสะบั้นหั่นแหลกแตกกระจายไมสงสัย นอกจากจะหลบซอนตัว แมหลบซอนก็
ตองตามขุดคนกันไมหยุดหยอนอยูนั่นแล เพราะถึงคราวธรรมะไดทแี ลว นีแ่ หละทีท่ า นวา
“สติปญญาอัตโนมัติ” หรือ “มหาสติ มหาปญญา” ตองทํางานขุดคนไมหยุดไมถอย
อยางนี้แล
เวลาไปเจอกับกิเลสชนิดใดเขาแลว นัน่ ถือวาเจอขาศึกเขาแลว และพัลวันหรือ
ตะลุมบอนกันเลยจนเห็นเหตุเห็นผล จนกระทั่งถึงความปลอยวาง หรือละกิเลสประเภทนัน้
ได เมื่อหมดประเภทนี้แลวก็เหมือนไมมีอะไรปรากฏ แตสติปญญาขั้นนี้จะไมมีหยุดไมมี
ถอย จะคุยเขี่ยขุดคนอยูอยางนั้น มันอยูที่ตรงไหนขุดคนหาสาเหตุ เสาะทานัน้ แสวงทานี้
ขุดคนไปมาจนเจอ พอปรากฏตัวกิเลสขึ้นมาปบ จับเงือ่ นนัน้ ปุบ ตามเขาไปคนควาเขาไป
ทันทีจนไดเหตุไดผลแลวปลอยวาง
นีก่ ารแกกเิ ลสขัน้ นี้ ตองแกไปเปนลําดับๆ เชนนี้กอน จนกระทัง่ กิเลสมันรวมตัว ที่
เคยพูดเสมอวา “อวิชชา” นัน่ นะรวมตัว ธรรมชาตินน้ั ตองผานการขุดคนภายในจิต
ขุดคนเฉพาะจิต เมื่อไดที่แลว เวลาถอนก็ถอนพรวดเดียวไมมีเหลือเลย สวนกิ่งกานของ
มันนัน้ ตองไดตัดกานนั้นกิ่งนี้เรื่อยไป สาขาไหนที่ออกมากนอย เล็กโตขนาดไหน ตัดดวย
ปญญา ๆ ขาดลงไป ๆ ผลสุดทายก็ยงั เหลือ “หัวตอ” ถอดหัวตอถอนหัวตอนี้ยากแสน
ยาก แตถอนเพียงครั้งเดียวเทานั้น คือพรวดเดียวหมด ! ก็ไมมีอะไรเหลือแลว ! สิน้ วัฏ
จักรสิน้ ทีจ่ ติ พนทีจ่ ติ บริสทุ ธิท์ จ่ี ติ หมดปญหาเกิดตายทั้งมวลที่จิตนี่แล
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นีแ่ หละความทุกขความลําบากในการประกอบความเพียรมามากนอย เราจะไมเห็น
คุณคาอยางไรเลา เมื่อกองทุกขทั้งมวลมากนอยซึ่งทับอยูบนหัวใจ ไดทลายลงไปหมดดวย
อํานาจแหงความเพียรทีว่ า ทุกขๆ ยากๆ ลําบากของเรานัน้ คุม คา ! ตายก็ตายไปเถอะตาย
ดวยความทุกขเพราะความเพียร ไมเสียดายชีวติ เพราะไดเห็นคุณคา หรือไดเห็นผลของ
ความเพียรเปนอยางไรบางประจักษกับจิตของตนเองแลว
ฉะนัน้ การบําเพ็ญเพียร ตองเปนผูไมทอถอย มีอะไรพิจารณากันภายในจิตใจ มืด
เราก็ทราบวามืด จิตไมเคยมืด ความรูจ ริงๆ ไมปดตัวเอง ทุกขขนาดไหนก็ทราบวาทุกข
สุขขนาดไหนก็ทราบ มืดก็ทราบวามืด สวางก็ทราบวาสวาง หนักเบาแคไหน ผูร บั รู รับรูอ ยู
ตลอดเวลา ไมยอมอาภัพกับสิ่งใดทั้งหมด ไมปดกั้นตัวเองเลย ผูน ค้ี อื ผูร บั รูอ ยูต ลอดเวลา
แมจะถูกกิเลสรุมลอมอยูขนาดไหน ความรูอ นั นีจ้ ะรูเ ดนอยูเ สมอ รูตัวเองอยูเสมอ สมกับ
ชื่อวา “ผูร คู อื จิต”
นีแ่ หละจะเอาผูน แ้ี หละใหพน จากสิง่ เกีย่ วของหรือสิง่ พัวพันทัง้ หลาย มาเปนอิสระ
ภายในตนเอง เหลือแตความรูล ว นๆ นี้ จึงตองไดพิจารณาแกไขกันเต็มกําลัง ยากงาย
ลําบากเพียงไรก็ตองทํา เพราะสิง่ เหลานัน้ เปนภัยตอเรา ไมมีชิ้นสวนที่ปราชญทั้งหลายนา
จะยกยองกันบางเลย! เรารูเ ห็นมันวาเปนตัวทุกขประจักษใจ ถาไมถอดถอนพิษภัยออก
จากจิตใจแลว เราก็ไมมีทางกาวเดินออกจากทุกขไดเลย เชนเดียวกับการถอนหัวหนาม
ออกจากเทาเรานัน่ แล
การถอดถอนหัวหนามออกจากเทา ถาเราถือวาเจ็บปวดมากไมกลาถอน นัน่ แหละ
คือเทาจะเสียหมด เพราะหนามฝงจมอยูที่นั่น เปนตนเหตุสาํ คัญทีจ่ ะทําใหเทาเรากําเริบ
มากถึงกับเสียไปหมด เพราะฉะนัน้ โดยทางเหตุผลแลว จะทุกขลําบากขนาดไหน ตองถอน
หัวหนามออกจากเทาจนได ไมถอนหนามนั้นออกเสียเปนไปไมได เทาจะกําเริบใหญ และ
จะทําใหอวัยวะสวนอืน่ เสียไปดวยมากมาย ฉะนั้นแมจะทุกขขนาดไหน ก็ตองถอนออกให
ไดโดยถายเดียว
การบําเพ็ญเพียรเพื่อถอดถอนหนาม คือกิเลสเปนเครื่องเสียดแทงจิตใจอยูตลอด
เวลา ถาไมถอนมันเสียจะเปนอยางไร? การถอนหัวหนามคือกิเลสดวยความเพียร จะทุกข
ยากลําบากขนาดไหนก็ตองทําโดยเหตุผล ตายก็ตองยอม เพื่อใหหนามนี้ออกจากจิตใจ จะ
ไมตองเสียดแทงกันไปนานตลอดกัปนับไมจบสิ้นได!
พูดถึงกิเลส มีอยูท กุ แหงหนในบรรดาสัตวบคุ คล มีอยูรอบตัวของเรามากมายไมมี
เวลาบกพรองเบาบางลงบางเลย แตหาไดทราบไมวา นัน่ คือกิเลสทัง้ มวล เวลาพิจารณาแลว
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ถึงไดรวู า มันมีอยูร อบตัวเรา และกวาดเขามาหาตัวเราทุกวันเวลา ไมมีคําวา “หนัก” วา
“พอแลว” เลย มันติดรูป ติดเสียง ติดกลิ่น ติดรส ติดสมบัติพัสถานตางๆ มากตอมากจน
กลายเปนกิเลสไปหมด เพราะจิตพาใหเปน สิง่ เหลานัน้ เขาไมเปนกิเลส แตจิตไปติดกับ
สิง่ ใด เราก็ถอื วาสิง่ นัน้ เปนกิเลส จําตองพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามสิง่ นัน้ เพื่อจิตจะได
หายสงสัยและถอนตัวเขามาสวนแคบ และพิจารณางายเขา จนสุดทายก็มาอยูที่ในธาตุขันธ
ของเรานีแ่ หละ!
กิเลสคือความรักความสงวนตัวนีส่ าํ คัญมาก ไมมีอันใดจะเหนือความรักตัวสงวน
ตัวไปได เมื่อกิเลสประเภทนี้ไมมีที่เกาะแลว จึงตองยอนกลับเขามารวมตัวอยูในใจดวง
เดียว มันตองไดใชสติปญญาขับไลกันที่ตรงนี้ ไลตรงนี้ไลยากหนอย ยากก็ไล เพราะแมตวั
จัญไรเขามารวมทีน่ ่ี ก็มาเปนกิเลสอยูที่นี่เหมือนกันกับเวลาซานอยูขางนอก เปนเสีย้ นเปน
หนามทิ่มแทงเหมือนกัน เปนพิษเปนภัยเหมือนกัน ตองไลใหออกดวยการพิจารณาเรื่อง
ธาตุขันธ แยกแยะออกดูใหเห็นตามความเปนจริงทุกแงทุกมุม พิจารณาแลวพิจารณาอีก
จนเปนพื้นเพของจิตไดอยางมั่นคงและชัดเจนวา “สักแตวาธาตุ สักแตวาขันธ เทานัน้ ”!
เมือ่ พิจารณาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวมันเปนเชนนัน้
“มันสักแตวา.ๆ” เมือ่
พิจารณาถึงขั้น “สักแตวา แลว” จะไปยึดมั่นถือมั่นไดอยางไร! เพราะปญญาหวานลอมไป
หมด ปญญาชําระไปหมด ชะลางไปหมด มลทินคือกิเลสที่ไปติดพันอยูกับใจ ความสําคัญ
มั่นหมายตางๆ ที่เกี่ยวของติดพันอยูที่ตรงไหน สติปญญาชะลางไปหมด ปลดเปลื้องไป
โดยลําดับๆ สุดทายก็รขู น้ึ มาอยางชัดเจน “สวากขาตธรรมทั้งปวง ก็เปนธรรมที่ซึ้งใจ
สุดสวน ใจไมยดึ มัน่ ถือมัน่ ในธรรมและสิง่ ใด”
รูปก็สกั แตวา รูป ไมวา อาการใดทีเ่ ปนอยูใ นรางกายเราทีใ่ หนามวา “รูป” ก็สัก
แตวา เทานัน้ ไมยิ่งกวานั้นไป จะยิ่งไปไดอยางไรเมื่อจิตไมสงเสริมใหมันยิ่ง ความจริงจิต
เปนผูส ง เสริม จิตเปนผูก ดถวงตัวเองตางหาก เมือ่ สติปญ
 ญาพิจารณารูต ามหลักความ
จริงแลว ทุกสิ่งทุกอยางก็จริงของมันเอง “สักแตวา” นัน่ ! เมือ่ “สักแตวา” แลว จิตไม
เห็นสิง่ นัน้ สิง่ นีม้ คี ณ
ุ คามีราคายิง่ กวาตนพอจะไปหลงยึดถือ จิตก็หายกังวล รูปก็สัก
แตวา ถึงยังเปนอยูก็สักแตวา ตายไปแลวก็สกั แตวา ความเปลีย่ นแปรสภาพของมันเทานัน้
เวทนาเกิดขึน้ มาก็สกั แตวา เมื่อสลายลงไปก็สักแตวา ตามสภาพของมันและตาม
สภาพของทุกอาการ ๆ ปญหาทั้งปวงในขันธในจิตก็หมดไปโดยลําดับ
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สุดทายจิตทีม่ คี วามรักความสงวนดวยอํานาจแหงกิเลสประเภทหนึง่ ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญทีเ่ กาะอยูใ นนัน้ ก็พจิ ารณาลงไป ซึ่งเรียกวา “จิตตานุปส สนา” คือความเห็น
แจงในจิตและอาการของจิตทุกอาการวา “สักแตวา จิต” คือเปนสภาพหนึง่ ๆ เชนเดียว
กับสภาวธรรมทัง้ หลาย ไมถือจิตเปนตน ไมสําคัญจิตวาเปนตน ถาถือจิตวาเปนตนเปน
ของตนจะพิจารณาไมได เพราะความรักความสงวนความหึงหวง กลัววาจิตจะเปนอะไร
ตออะไรไปเสีย แลวกลายเปนกําแพงกัน้ ไว จึงตองพิจารณาตามที่ทานวา “จิตตานุปส ส
นา” พิจารณาลงไปใหเห็น “สักแตวา จิต” คิดก็สักแตวาคิด ปรุงขึ้นมาดีชั่วก็สักแตวา
ปรุง แลวก็ดับไป ๆ สักแตวา ๆ จนถึงรากฐานของ “จิตอวิชชา”
รากฐานของ “จิตอวิชชา” คืออะไร? คือกิเลสชนิดละเอียดสุดอยูภ ายในจิต
ไมพจิ ารณาจิตนัน้ ไมได จิตจะสงวนจิตไว แลวพิจารณากิเลสประเภทนีต้ า งหากนัน้
ยอมหาทางไมได! เพราะกิเลสประเภทสงวนตัวมันหลบอยูใ นอุโมงค คือจิตนีแ้ หละ!
จะเสียดายอุโมงคอยูไมได ถาโจรเขาไปอาศัยอยูใ นอุโมงคนเ้ี ราจะเสียดายอุโมงคไมได
ตองระเบิดหมดทั้งอุโมงคนั่นนะ ใหมนั แตกทลายกลายเปนชิน้ สวนไปหมด นี่ก็เหมือน
กัน ระเบิดดวยสติปญ
 ญาใหหมดเลยทีต่ รง “อุโมงค คือจิตอวิชชา” นีใ้ หสน้ิ ซากไป
เอา ถาจิตเปนจิตจริง ทนตอการพิสูจน ทนตอความจริงจริงๆ จิตจะไมฉบิ หาย
จะฉิบหายไปแตสง่ิ ทีเ่ ปนสมมุตเิ ทานัน้ ! ธรรมชาติตัวจริงของจิตแทๆ จะไมฉบิ หาย
และอะไรจะเปน “วิมุตติ”? ถาจิตสามารถเปนวิมุตติได ทนตอการพิสูจน ทนตอการ
พิจารณาทุกอยางได ก็ใหจิตรูตัวเอง จิตนั้นจะยังคงเหลืออยู
อันใดที่ไมทนตอการพิจารณา อันใดที่เปนสิ่งจอมปลอม ก็จะสลายตัวของมันไป จง
พิจารณาลงทีจ่ ติ ดีชั่วเกิดขึ้นก็แตเพียงแย็บๆๆ อยูภ ายในจิต ดับไปก็ดับที่จิต คนลงไป
พิจารณาลงไป เอาจิตเปนสนามรบ
เราเอาเสียง เอากลิ่น เอารส เปนสนามรบ พิจารณาดวยปญญา ผานเขามาถึงขั้น
เอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนสนามรบ พิจารณาจนรูแ จงเห็นจริงแลวปลอย
วาง ๆ ปลอยวางไปตามเปนจริง
อาว!ที่นี่กิเลสมันไมมีที่ซอนก็วิ่งเขาไปอยูในจิต ตองเอาจิตเปนสนามรบอีก ฟาด
ฟนกันดวยปญญาสะบัน้ หัน่ แหลกลงไปเปนลําดับๆ
โดยไมมีขอแมขอยกเวนวาจะควร
สงวนอะไรไวเลย อันใดที่ปรากฏจะพิจารณาฟาดฟนใหอันนั้นแหลกไปหมด ใหรเู ขาใจไป
หมด นัน่ !
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สุดทายกิเลสก็ทนตัวอยูไมได กระจายออกไป นัน่ ! ของจอมปลอมตองสลายตัวไป
ของจริงอันดั้งเดิมแทไดแกจิต ก็เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแทนทีท่ ก่ี เิ ลสหายไป หา
ความสลายหาความฉิบหายไปไมมเี ลย นีแ้ ลคือความประเสริฐแท เราชนะเพือ่ อันนี้
ธรรมชาติแทไมตายไมฉบิ หาย ถึงจะถูกพิจารณาขนาดไหนก็ตาม แตสติปญ
 ญาจะฟาด
ฟนจิตใหแหลกละเอียดจนฉิบหายไปหมดนัน้ เปนไปไมได นัน่
สุดทายจิตก็บริสุทธิ์ไดดวยปญญา พอจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลว ปญญาก็หมดหนาที่ไป
เอง หรือหมดภาระหนาที่ของตนไปเองตามหลักธรรมชาติของสติปญญา พอจิตบริสุทธิ์
เต็มที่แลวปญญาก็หมดหนาที่ไปเอง หนาที่ของตนไปเอง ตามหลักธรรมชาติของสติปญญา
ที่เปนสมมุติฝายแกกิเลสทั้งมวล นอกจากเราจะนําไปใชบางกาลบางเวลาในแงธรรมตางๆ
หรือธุระหนาที่ตางๆ เทานัน้
ที่จะนํามาแก มาทําลายกิเลส ถอดถอนกิเลสดวยปญญาดังที่ไดทํามาแลวนั้น ไมมี
กิเลสจะใหแกใหถอน สติปญญาจะถอนอะไร ตางอันตางหมดหนาที่ของตัวไปเองโดย
อัตโนมัติหรือธรรมชาติ
สิ่งที่ยังเหลืออยู เหนือสัจธรรมทัง้ สี่ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ก็ไดแกความ
บริสทุ ธิ์ คือผูร ลู ว นๆ ผูนี้แลเปนผูพนจากสมมุติโดยประการทั้งปวง พนจากกิเลสโดย
ประการทั้งปวง ทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์ที่ทานเรียกวา“วิมุตติ” เราจะไปหา “วิมุตติ”ที่
ไหน? ความหลุดพนอยูที่ไหน? ก็มันติดของอยูที่ไหน? เมื่อพนจากความติดของแลว มัน
ก็เปนความหลุดพนทีเ่ รียกวา “วิมุตติ” เทานัน้ เอง การแสดงธรรมจึงยุติเพียงเทานี้ ไมมี
ความรูค วามสามารถแสดงใหยง่ิ กวานีไ้ ด
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

จิตผองใส คือ อวิชชา
ปกติจิตเปนสิ่งที่ผองใส และพรอมที่จะสัมผัสสัมพันธกับทุกสิ่งทุกอยางอยูเสมอ
สภาพทัง้ หลายเปน “ไตรลักษณ” ตกอยูในกฎแหง อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ดวยกันทั้งนั้นไม
มีเวน แตธรรมชาติของจิตที่แทจริงนั้นไมไดอยูในกฎนี้ เทาที่จิตเปนไปตามกฎของ “อนิจจฺ ํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา ” ก็เพราะสิ่งที่เปนไตรลักษณ คือสิ่งที่หมุนเวียนเขาไปเกี่ยวของกับจิต จิตจึง
หมุนเวียนไปตามเขา แตหมุนเวียนไปดวยธรรมชาติที่ไมแตกไมสลาย หมุนไปตามสิ่งที่มี
อํานาจใหหมุนไป แตที่เปนอํานาจของจิตอยูโดยหลักธรรมชาตินั้น คือ “รูแ ละไมตาย”
ความไมตายนีแ้ ลเปนสิง่ ทีเ่ หนือความแตก ความไมแตกสลายนี้แลเปนสิ่งที่เหนือกฎไตร
ลักษณและ “หลักสากลนิยม” ทัง้ หลาย แตที่ไมทราบก็เพราะธรรมชาติที่เปนสมมุติเขาไป
เกี่ยวของรุมลอมจิตเสียหมด จิตจึงกลมกลืนกับเรื่องเหลานี้ไปเสีย
ทีเ่ ราไมทราบวาการเกิดตายเปนของมีมาดัง้ เดิมประจําจิตทีม่ กี เิ ลสเปนเชือ้ ก็เพราะ
ความไมทราบเปนเรื่องของกิเลส ความเกิดตายเปนเรื่องของกิเลส เรือ่ งเราจริงๆ เรือ่ งเรา
ลวนๆ คือเรื่องจิตลวนๆ ไมมีอํานาจเปนตัวของตัวเองได อาศัยของจอมปลอมมาเปนตัว
ของตัวเรื่อยมา การแสดงออกของจิตจึงไมตรงตามความจริง มีการแสดงออกตางๆ ตาม
กลมารยาของกิเลส เชนทําใหกลัว ทําใหสะทกสะทาน กลัวจะเปนกลัวจะตาย กลัวอะไร
กลัวไปหมด แมทุกขนอยทุกขใหญอะไรมาปรากฏก็กลัว อะไรกระทบกระเทือนไมไดเลยมี
แตกลัว ผลทีส่ ดุ ในจิตจึงเต็มไปดวยความหวาดความกลัวไปเสียสิน้ นัน่ ! ทั้งๆ ทีเ่ รือ่ งความ
หวาดความกลัวเหลานีไ้ มใชเรือ่ งของจิตโดยตรงเลย แตก็ทําใหจิตหวั่นไหวไปตามจนได
เราจะเห็นไดเวลาทีจ่ ติ ชําระจนบริสทุ ธิล์ ว น ๆ แลว ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของไดแลว
จะไมปรากฏเลยวาจิตนีก้ ลัว กลาก็ไมปรากฏ กลัวก็ไมปรากฏ ปรากฏแตธรรมชาติของตัว
เองอยูโดยลําพังหรือโดยหลักธรรมชาติตลอดเวลา “อกาลิโก” เทานัน้ นีเ้ ปนจิตแท จิตแท
นี้ตองเปน “ความบริสทุ ธิ”์ หรือ “สอุปาทิเสสนิพพาน” ของพระอรหันตทานเทานั้น นอก
จากนีไ้ มอาจเรียก “จิตแท” อยางเต็มปากเต็มใจได สําหรับผูแ สดงกระดากใจไมอาจเรียก
ได
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“จิตดั้งเดิม” หมายถึงจิตดั้งเดิมแหง “วัฏฏะ” ของจิตที่เปนอยูนี่ ซึ่งหมุนไปเวียน
มา ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนไวในหลักธรรมวา “ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย จิตเดิมแทผองใส”
นัน่ ! “แตอาศัยความคละเคลาของกิเลสหรือกิเลสจรมา จึงทําใหจติ เศราหมอง” ทานวา
“จิตเดิมแท” นั้นหมายถึงเดิมแทของสมมุติตางหาก ไมไดหมายถึงความเดิมแท
ของความบริสุทธิ์ เวลาทานแยกออกมา “ปภสฺสรมิทํ จิตฺตํ ภิกขฺ เว” “ปภสฺสร” หมายถึง
ประภัสสร คือความผองใส ไมไดหมายถึงความบริสุทธิ์ นี่หลักเกณฑของทานพูดถูกตองหา
ที่แยงไมไดเลย ถาวาจิตเดิมเปนจิตทีบ่ ริสทุ ธิน์ น้ั จะมีทค่ี า นกันวา “ถาบริสทุ ธิแ์ ลวมาเกิด
ทําไม?” นัน่ แนะ!
ทานผูชําระจิตบริสุทธิ์แลวทานไมไดมาเกิดอีก ถาจิตบริสทุ ธิแ์ ลวชําระกันทําไม มัน
มีที่แยงกันตรงนี้ จะชําระเพื่ออะไร? ถาจิตผองใสก็ชําระ เพราะความผองใสนัน้ แลคือตัว
“อวิชชา” แทไมใชอื่นใด ผูปฏิบัติจะทราบประจักษใจของตนในขณะที่จิตไดผานจากความ
ผองใสนี้ไปแลวเขาถึง “วิมุตติจิต” ความผองใสนีจ้ ะไมปรากฏตัวเลย นัน่ ! ทราบไดตรงนี้
อยางประจักษกับผูปฏิบัติ และคานกันไดก็คานกันตรงนี้ เพราะความจริงนั้นจะตองจริงกับ
ใจของบุคคล เมื่อใครทราบใครรูก็ตองพูดไดเต็มปากทีเดียว
ฉะนั้นจิตของพวกเรากําลังตกอยูในวงลอม ทําใหหวาดใหกลัว ใหรกั ใหชงั ใหเปน
ทุกสิ่งทุกอยางชื่อวาเปนอาการของสมมุติ เปนอาการของกิเลสโดยสิน้ เชิง ตัวเราเองไมได
พลังจิตเปนของตนเอง มีแตพลังของกิเลสตัณหาอาสวะ มันผลักมันดันอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน
เดิน นัง่ นอน แลวเราจะหาความสุขความสบายมาจากทีไ่ หน เมื่อธรรมชาตินี้ซึ่งเปนของ
แปรสภาพอยูต ลอดเวลา ยังมายั่วยุจิตใหเปนไปตามอีกดวยโดยที่เราไมรูสึก
โลกนีจ้ ะหาความสุขทีไ่ หน หาไมได ถาไมไดถอดถอนธรรมชาติเหลานี้ออกจากจิต
ใจโดยสิ้นเชิงเสียเมื่อไร จะหาความทรงตัวอยูอ ยางสบายหายหวงไมไดเลย จะตองกระดิก
พลิกแพลงหรือตองเอนโนนเอนนี้ ตามสิ่งที่มาเกี่ยวของยั่วยวนมากนอย ฉะนั้นทานจึงสอน
ใหชาํ ระจิต ซึ่งเปนการชําระความทุกขทรมานของตนนั้นแล
ไมมีผูใดที่จะหยั่งถึงหลักความจริงไดอยางแทจริงดั่งพระพุทธเจา มีพระองคเดียวที่
เรียกวา “สยัมภู” โดยไมตองไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูหนึ่งผูใดเลย ในการแกกเิ ลส
ออกจากพระทัยของพระองค ทรงทําหนาที่ทั้งเปนนักศึกษาทั้งเปนครูไปในตัวลําพังพระ
องคเดียว จนไดตรัสรูถึงขั้น “ยอดธรรม ยอดคน ยอดศาสดา”
สวนทางสมาธิดา นความสงบนัน้ ทานคงไดศึกษาอบรมมาบางเหมือนกันกับดาบส
ทั้งสอง ไมปฏิเสธ แตนั่นไมใชทางถอดถอนถึงความเปน “สัพพัญู” ได เวลาจะเปน
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“สัพพัญู” ก็เสด็จออกจากดาบสทั้งสองไปบําเพ็ญลําพังพระองคเดียว และทรงรูเ องเห็น
เองโดยไมมีครูสั่งสอนเลย แลวนําธรรมนัน้ มาสัง่ สอนโลก พอไดรบู ญ
ุ รูบ าป รูน รกสวรรค
ตลอดนิพพานมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ หากไมมใี ครมาสัง่ สอนเลย สัตวโลกก็จะแบกแตกอง
เพลิงเต็มหัวใจไมมวี นั เวลาปลอยวางไดเลย เมือ่ เปนเชนนีค้ วรจะเห็นคุณคาแหงธรรมที่
ทานนํามาสอนโลกไดโดยยาก ไมมใี ครในโลกสามารถทําไดอยางทานเลย
เวลานีอ้ ะไรเปนเครือ่ งหุม หอจิตใจ หาความ “ผองใส” และ “ความบริสทุ ธิ”์ ไมได
ทั้งๆ ทีเ่ ราตองการหาความบริสทุ ธิด์ ว ยกันทุกคน อะไรเปนเครือ่ งปดบังอยูเ วลานี้? ถาพูด
ตามหลักธรรมชาติแลว ก็มีขันธหาเปนที่หนึ่ง สวน “จิตอวิชชา” นั้นยกไวกอน เอาแตที่
เดนๆ คือขันธหา นัน้ เปนทีห่ นึง่ และทีเ่ ปนสหายกันนัน้ ก็คอื รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
ซึ่งติดตอสื่อสารกันกับตา หู จมูก ลิน้ กาย และเขาไปประสานกับใจ จากนัน้ ก็เปน “ความ
สําคัญ” ขึน้ มาอยางนัน้ อยางนีจ้ ากรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส แลวนําเอาอารมณทผ่ี า น
ไปแลวนัน้ แล เขามาผูกมัดวุน วาย หรือมาหุมหอตัวเองใหมืดมิดปดตาไปดวยความรัก
ความชัง ความเกลียด ความโกรธ และอะไรๆ เต็มไปหมด ซึ่งไดมาจากสิ่งดังกลาวทั้งนั้น
สวนที่ฝงอยูลึกก็คือขันธของเรานี้ เราถือวาเปนตัวเปนตนของเรามาตั้งแตดึกดํา
บรรพกาลไหนๆ ทุกชาติทุกภาษา แมจะเปนสัตวก็ตองถือวาเรานี้เปนของเรา นีเ้ ปนสัตว
เปนตัวของสัตว เปนตัวของเรา จะเปนกายทิพย รางกายทิพยก็เปนตัวของเรา จะเปนเปรต
เปนผีเปนอะไรก็ตามเถอะ สิง่ ทีอ่ าศัยอยูร า งหยาบรางละเอียด ตองถือวาเปนเราเปนของ
เราดวยกันทัง้ นัน้ จนกระทั่งที่มาเปนมนุษยที่รูจักดีรูจักชั่วบางแลว ก็ยังตองถือวา “นีเ้ ปน
เราเปนของเรา” ในขันธหา รูปก็เปนเรา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เปนเราเปนของ
เรา เหลานี้ยังฝงอยูอยางลึกลับ
ฉะนัน้ ทานจึงสอนใหพจิ ารณา การพิจารณาก็เพือ่ จะใหรชู ดั เจนตามความจริงของ
มัน แลวถอนความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดวาตน เพื่อความเปนอิสระนั่นเองไมใชเพื่ออะไร
ตามปกติของเขาแลวจะพิจารณาเขาทําไม? รูปก็เปนรูป เสียงเปนเสียง กลิ่นเปนกลิ่น รสก็
เปนรส เครื่องสัมผัสตางๆ เปนธรรมชาติของเขาอยูดั้งเดิม เขาไมไดวาเขาเปนขาศึกอะไร
ตอเราเลย ไปพิจารณาเขาทําไม?
การพิจารณาก็เพือ่ ใหทราบความจริงของสิง่ นัน้ ๆ ตามความเปนจริงของเขา แลว
ทราบความลุม หลงของตนดวยการพิจารณานี้ และถอนตัวเขามาดวยความรู การที่จิตเขา
ไปจับจองยึดขันธวาเปนตนเปนของตน ก็เพราะความลุม หลงนัน่ เอง
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เมือ่ พิจารณาเขาใจวาสิง่ นัน้ เปนอะไรอยางชัดเจนแลว จิตก็ถอนตัวเขามาดวยความ
รูค วามเขาใจดวยปญญา หมดกังวลกับสิง่ เหลานัน้ การพิจารณาอันใดทีเ่ ดนชัดในบรรดา
ขันธหา นี้ ไมตองไปสําคัญมั่นหมาย คือคาดคะเนวาเราไมไดพจิ ารณาขันธหา โดยทัว่ ถึง คือ
ทุกขันธไปโดยลําดับ ไมตองไปทําความสําคัญ ขอแตวาขันธใดเปนที่เดนชัดซึ่งควร
พิจารณาในเวลานัน้ และเหมาะสมกับจริตนิสยั ของเรา ก็ใหพจิ ารณาคนควาในขันธนน้ั ให
ชัดเจน เชน รูปขันธ เปนตน
ในรูปขันธ มีอาการใดเดนในความรูส กึ ของเรา ทีเ่ กิดความสนใจอยากจะพิจารณา
มากกวาอาการอื่นๆ เราพึงจับจุดนัน้ กําหนดพิจารณาใหเห็นความจริงของมันวา “ทุกขฺ ํ
คืออะไร?”
ตามหลักธรรมทานกลาวไววา “ทุกขฺ ํ” คือความทนไมได มันไมคอ ยสนิทใจเราซึง่
เปนคนมีนสิ ยั หยาบ จึงชอบแปลแบบลางเนือ้ ชอบลางยาเปนสวนมากวา “ทุกขฺ ํ คือความ
บีบบังคับอยูต ลอดเวลานีแ้ ล” นีเ่ หมาะกับใจเราทีห่ ยาบมาก ดังธรรมบทวา “ยมฺปจ ฉฺ ํ น
ลภติ ตมฺป ทุกขฺ ํ” นีต้ รงกับคําทีว่ า นี้ คือปรารถนาสิ่งใดไมไดสมใจก็เปนทุกข เปนทุกขคือ
อะไร? ก็คอื บีบคัน้ ตัวเองนัน้ แล หรือเกิดความไมสบายนัน่ แลว ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้น
ก็ไมสบาย ปรารถนาสิง่ ใดแมไดแลว แตสิ่งนั้นพลัดพรากจากไปเสียก็เปนความทุกขขึ้นมา
ความทุกขอันนี้เขากันไดกับคําวา “มันบีบบังคับ” ความบีบบังคับนัน้ แลคือความทุกข
ความทนไมได เมื่อทนไมไดก็เปนไปตามเรื่องของเขา ไปยุงกับเขาทําไม! ความจริงจะเปน
ขันธใดหรือไตรลักษณใดก็ตาม ใจของเราไปยึดไปถือเขาตางหาก จึงตองมาพิจารณาใหชัด
เจนในขันธ
รูปขันธ อาการใดดูใหเห็นชัดเจน ถายังไมทราบชัดใน “ปฏิกูล” ซึ่งมีอยูในรูปขันธ
ของเรา ก็ใหดปู า ชาในตัวของเรานีใ้ หเห็นชัดเจน คําวา “เยีย่ มปาชา” ใหเยีย่ มทีน่ ่ี แมเยีย่ ม
ปาชานอกก็เพื่อนอมเขามาสูปาชาในตัวของเรา “ปาชานอก” คนตายในครั้งพุทธกาล มัน
ปาชาผีดิบทิ้งเกลื่อน ไมคอยจะเผาจะฝงกันเหมือนอยางทุกวันนี้ ทานจึงสอนใหพระไป
เยีย่ มปาชา ทีต่ ายเกาตายใหมเกลือ่ นกลาดเต็มไปหมดในบริเวณนัน้ เวลาเขาใหเขาทางทิศ
นัน้ ทิศนี้ ทานก็สอนไวโดยละเอียดถี่ถวน ดวยความฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจาผูเปน
“สยัมภู” หรือ “ผูเ ปนศาสดาของโลก” ทานสอนใหไปทางเหนือลม ไมใหไปทางใตลม จะ
เปนอันตรายตอสุขภาพ เพราะกลิน่ ซากศพทีต่ ายเกาตายใหมนน้ั ๆ
เมื่อไปเจอซากศพเชนนี้เขาแลว ความรูส กึ เปนอยางไร แลวใหไปดูซากศพชนิด
นัน้ ๆ ความรูส กึ เปนอยางไร ใหประมวลหรือ “โอปนยิโก” นอมเขามาสูตัวเองซึ่งเปนซาก
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อันหนึง่ ทานสอนใหพจิ ารณาอยางนี้ เมือ่ เราไดสกั ขีพยานคือตัวเราเอง วาซากศพที่อยูใน
ปาชาภายนอกนัน้ เปนอยางไรแลว นอมเขามาสูป า ชาภายในคือตัวเราเอง เมื่อไดหลักเกณฑ
ทีน่ แ่ี ลว การเยีย่ มปาชานัน้ ก็คอ ยจางไป ๆ แลวมาพิจารณาปาชานีใ้ หเห็นชัดเจนขึน้ โดย
ลําดับ คือกายนีเ้ ปนบอปฏิกลู นาเกลียด ตองชะลางอาบสรง ทําความสะอาดอยูตลอดเวลา
ทุกสิ่งทุกอยางที่มาเกี่ยวของกับทุกสวนของรางกายเรานี้ มีอะไรที่เปนของสะอาด
แมเครื่องอุปโภคบริโภคเมื่อนํามาบริโภคก็กลายเปนของปฏิกูล
นับแตขณะเขาทางมุข
ทวารและผานลงไปโดยลําดับ เครื่องนุงหมใชสอยตางๆ มันก็สกปรก ตองไปชะลางซัก
ฟอกยุงไปหมด ที่บานที่เรือนก็เหมือนกัน ตองชะลางเช็ดถูปดกวาดอยูเสมอ ไมเชนนั้นก็
จะกลายเปนปาชาขึน้ ทีน่ น่ั อีก เพราะความสกปรกเหม็นคลุง ทัว่ ดินแดน มนุษยไปอยูที่ไหน
ตองทําความสะอาด เพราะมนุษยสกปรก แนะ! ในตัวเราซึง่ เปนตัวสกปรกอยูแ ลว สิ่งที่มา
เกี่ยวของกับตัวเรามันจึงสกปรก แมแตอาหารหวานคาวทีม่ รี สเอร็ดอรอยนารับประทาน สี
สันวรรณะก็นา ดูนา ชม พอเขามาคละเคลากับสิ่งสกปรกที่มีอยูภายในรางกาย เชน น้าํ ลาย
เปนตน ก็กลายเปนของสกปรกไปดวย อาหารชนิดตางๆ ทีผ่ า นมุขทวารเขาไปแลว เวลา
คายออกมา จะนํากลับเขาไปอีกไมได รูสึกขยะแขยงเกลียดกลัว เพราะเหตุไร? ก็เพราะราง
กายนี้มีความสกปรกอยูแลวตามหลักธรรมชาติของตน อันใดที่มาเกี่ยวของกับรางกายนี้จึง
กลายเปนของสกปรกไปดวยกัน
การพิจารณาอยางนีเ้ รียกวา “พิจารณาปาชา” “พิจารณา อสุภกรรมฐาน”
เอา กําหนดเขาไป ในหลักธรรมชาติของมันเปนอยางไร ดูทุกแงทุกมุมตามความ
ถนัดใจ คือปกติเมื่อเราดูในจุดนี้แลว มันจะคอยซึมซาบไปจุดนั้นๆ โดยลําดับ ถาสติกับ
ความรูสึกสืบตอกันอยูแลว ปญญาจะตองทํางานและกาวไปไมลดละ จะมีความรูส กึ ซาบซึง้
ในการรูจ ริงเห็นจริงโดยลําดับ นีเ่ ปนปญญาระดับแรกของการพิจารณา
เมือ่ พิจารณาในขัน้ “ปฏิกูล” แลว พิจารณาความเปลีย่ นแปรสภาพของรางกาย คือ
ความปฏิกูลก็อยูในรางกายนี้ ปาชาผีดบิ ก็อยูใ นรางกายนี้ ปาชาผีแหงผีสดผีรอยแปดอะไร
ก็รวมอยูในนี้หมด เวลานําไปเผาไปตมแกงในเตาไฟ ไมเห็นวาเปนปาชากันบางเลย แต
กลับวา“ครัวไฟ” ไปเสีย ความจริงก็คือปาชาของสัตวนั่นแหละ และขนเขามาเก็บเอาไวทน่ี ่ี
(ทองคน) ในหลุมในบออันนี้เต็มไปหมด นี่ก็คือที่ฝงศพของสัตวตางๆ เราดีๆ นัน่ แลถา
คิดใหเปนธรรม คือใหความเสมอภาค เพราะศพใหมศพเกาเกลื่อนอยูที่นี่ เมือ่ พิจารณา
อยางนี้แลวจะไมเกิดความสะอิดสะเอียน
ไมเกิดความสังเวชสลดใจแลวจะเกิดอะไร?
เพราะความจริงเปนอยางนัน้ แทๆ
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พระพุทธเจาทรงสอนใหถึงความจริง เพราะความจริงมีอยูอ ยางนี้ ถาเราไมปน
เกลียวกับความจริง ใครๆ ก็จะไดปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญผิด อันเปน
ความโงเขลาเบาปญญาของตนออกไดเปนลําดับๆ จิตใจจะมีความสวางกระจางแจง ฉาย
แสงออกมาดวยความสงาผาเผยองอาจกลาหาญตอความจริง ที่สัมผัสสัมพันธกับตนอยู
ตลอดเวลา พอใจรับความจริงทุกแงทุกมุมดวยความเปนธรรมไมลําเอียง แมยังละไมขาดก็
พอมีความเบาใจ มีที่ปลงที่วางบาง ไมแบกหามอุปาทานในขันธเสียจนย่าํ แยตลอดไป แบบ
ภาษิตทานวา “คนโงนน้ั หนักเทาไรยิง่ ขนเขา” “ปราชญทา นเบาเทาไรยิง่ ขนออกจนหมด
สิน้ !”
เมือ่ พิจารณาอยางนีแ้ ลว จงพิจารณาความแปรสภาพของขันธ ขันธแปรทุกชิ้นทุก
อันทุกสัดทุกสวนบรรดาทีม่ ใี นรางกายนี้ แมแตผมเสนหนึง่ ไมไดเวนเลย แปรสภาพเหมือน
กันหมด อันไหนทีเ่ ปนเรา อันไหนที่เปนของเรา ที่ควรยึดถือ?
คําวา “อนตฺตา” ก็เหมือนกัน ยิ่งสอนย้ําความไมนายึดถือเขาไปอยางแนบสนิท
อนตฺตาก็อยูในชิ้นเดียวกัน ชิ้นเดียวกันนี่แหละที่เปนอนตฺตา ไมใชเรา! และของใครทั้งสิ้น!
เปนสภาพธรรมแตละอยาง ๆ ที่คละเคลากันอยูตามธรรมชาติของตน ๆ ไมสนใจวาใครจะ
รักจะชัง จะเกลียดจะโกรธ จะยึดถือหรือปลอยวาง
แตมนุษยเรานัน้ มือไวใจเร็ว อะไรผานมาก็ความับ ๆ ไมสนใจคิดวาผิดหรือถูกอะไร
บางเลย มือไวใจเร็วยิ่งกวาลิงรอยตัว แตมักไปตําหนิลิงวาอยูไมเปนสุขกันทั้งโลก สวน
มนุษยเองอยูไมเปนสุข ทุกอิริยาบถเต็มไปดวยความหลุกหลิก คึกคะนองน้ําลนฝงอยู
ตลอดเวลา ไมสนใจตําหนิกนั บางเลย “ธรรม” ทีท่ า นสอนไว จึงเปรียบเหมือนไมสาํ หรับตี
มือลิงตัวมือไวใจคะนองนั้นแล!
“ไตรลักษณ” มี อนตฺตา เปนตน ทานขูไ วตบไว ตีขอมือไว “อยาไปเอื้อม!” ตบไว
ตีไว “อยาไปเอือ้ มวาเปนเราเปนของเรา” นัน่ ! คําวา “รูป อนตฺตา” ก็อุปมาเหมือนอยาง
นัน้ เอง “อยาเอื้อม” “อยาเขาไปยึดถือ!” นัน่ ! ใหเห็นวามันเปนอนตฺตาอยูแ ลว นัน่ แนะ!
ธรรมชาติของมันเปนอนตฺตา ไมเปนของใครทั้งหมด “อนตฺตา ไมเปนตน” ก็บอกอยูแลว
นีค่ อื การพิจารณารางกาย
เอาละทีน่ ก่ี าํ หนดใหมนั สลายไป จะสลายลงไปแบบไหนก็เอาตามความถนัดใจ อัน
นัน้ เปอ ยลง อันนี้เปอยลง อันนัน้ ขาดลง อันนีข้ าดลง กําหนดดูอยางเพลินใจดวยปญญา
ของตน อันนัน้ ขาดลง อันนีข้ าดลง ขาดลงไปจนขาดลงไปทุกชิ้นทุกอัน ตั้งแตกะโหลก
ศีรษะขาดลงไป กระดูกแตละชิ้นละอันเมื่อหนังหุมมันเปอยลงไปแลว เนื้อก็เปอยลงไปแลว
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เสนเอ็นที่ยึดกันขาดเปอยลงไปแลว มันทนไมไดตองขาดไป ๆ เพราะมีชิ้นติดชิ้นตอกันอยู
อยางนีด้ ว ยเอ็นเทานัน้ เมื่อเสนเอ็นเปอยลงไป สวนตางๆ ตองขาดลงไป ขาดลงไปกองอยู
กับพื้น และเรีย่ ราดกระจัดกระจายเต็มบริเวณ มิหนํายังกําหนดใหแรงกาหมากินและกัดทิ้ง
ไปทัว่ บริเวณ ใจจะมีความรูส กึ อยางไรบาง
เอา กําหนดดู! สวนทีเ่ ปนน้าํ มันก็กระจายลงไป ซึมซาบลงไปในดินดวย เปนไอขึ้น
ไปบนอากาศดวย แลวก็แหงเขาไป ๆ จนไมปรากฏสิ่งที่แข็ง เมื่อแหงเขาไปแลวก็กลายเปน
ดินตามเดิม ดินเปนดิน น้าํ เปนน้าํ ลมเปนลม ซอยลงไป อันใดก็ตามในธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม
ไฟนี้ เปนสิ่งประจักษในทางสัจธรรมดวยกันทั้งนั้น เราไมตอ งคิดวาเราพิจารณาดินชัด แต
สวนนัน้ ไมชดั สวนนีไ้ มชดั ไมตองวา พิจารณาใหมนั ชัดไปสวนใดสวนหนึง่ ก็ตาม มันตอง
ทั่วถึงกันหมด เพราะดิน น้าํ ลม ไฟ เปนทีเ่ ปดเผยอยูแ ลวในสายตาของเราก็เห็น ภายใน
รางกายนีน้ าํ้ เราก็มอี ยูแ ลว ลมคือลมหายใจ เปนตน ก็มีชัดๆ เห็นชัดๆ อยูแลว แนะ! ไฟ
คือความอบอุน ในรางกายเปนตน แนะ! ตางก็มอี ยูแ ลวภายในรางกายนี้ ทําไมจะไมยอมรับ
ความจริงของมันดวยปญญาอันชอบธรรมเลา เมือ่ พิจารณาหลายครัง้ หลายหนมันตองยอม
รับ ฝนความจริงไปไมได เพราะตองการความจริงอยูแ ลวนี่
พิจารณาลงไป คนหาชิน้ ใดวาเปนเราเปนของเรา หาดูซิไมมีเลยแมแตชิ้นเดียว !
มันเปนสมบัติเดิมของเขาเทานั้น คือดิน น้าํ ลม ไฟ เปนสมบัติเดิมของธาตุตางๆ นี่อัน
หนึง่ ดูอยางนี้ จิตสงบแนวลงไปได และไมใชอารมณที่พาใหจิตฟุงเฟอเหอเหิมคะนอง แต
เปนธรรมทีท่ าํ ใหใจสงบเย็นตางหาก ทานจึงสอนใหพจิ ารณาเนืองๆ จนเปนทีเ่ ขาใจและ
ชํานาญ
เมื่อจิตไดเห็นประจักษดวยปญญาแลว จิตจะเปนอื่นไปไมได ตองถอนตัวเขาไปสู
ความสงบแนวแนอยูภ ายใน ปลอยความกังวลใดๆ ทั้งหมด นีเ่ ปนขัน้ หนึง่ ในการพิจารณา
ธาตุขันธ!
เอา วาระตอไปพิจารณาทุกขเวทนา เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่เจ็บไขไดปวย หรือ
ขณะที่นั่งมากๆ เกิดความเจ็บปวดมาก เอาตรงนีแ้ หละ ! นักรบตองรบในเวลามีขา ศึก ไม
มีขาศึกจะเรียกนักรบไดอยางไร อะไรเปนขาศึก? ทุกขเวทนาคือขาศึกของใจ เจ็บไขไดปวย
มีทุกขตรงไหน นั้นแหละคือขาศึกอยูแลว ถาเราเปนนักรบเราจะถอยไปหลบอยูท ไ่ี หน?
ตองสูจ นรูแ ละชนะดวยความรูน ้ี
เอา เวทนามันเกิดขึ้นจากอะไร? ตัง้ แตเกิดมาจนเราเริม่ นัง่ ทีแรกไมเห็นเปน แต
กอนเรายังไมเริ่มเปนไข
ไมเห็นปรากฏทุกขเวทนาขึ้นมา
นีเ่ วลาเราเจ็บไขไดปว ย
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ทุกขเวทนาจึงปรากฏขึ้นมา แตกอนนี้มันไปหลบซอนอยูที่ไหน? ถาเปนตัวของเราจริง จิต
เรารูอ ยูต ลอดเวลา ทุกขเวทนาชนิดนี้ทําไมไมปรากฏอยูตลอดเวลา ทําไมจึงมาปรากฏใน
ขณะนี้? ถาทุกขเวทนาเปนเรา เวลาทุกขเวทนาดับไปทําไมจิตจึงไมดับไปดวย ถาเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันจริงๆ ตองดับไปดวยกัน จิตยังมีความรูส กึ อยูต ราบใด ทุกขเวทนาก็ควรจะ
มีอยูต ราบนัน้ ถาเปนอันเดียวกันแลวไมควรดับไป ตองพิจารณาดูใหชัด และแยกดูกาย
ดวย ขณะที่ทุกขเกิดขึ้น เชน เจ็บแขงเจ็บขา ปวดกระดูกชิ้นนั้นชิ้นนี้ จงกําหนดดูกระดูก ถา
มันปวดกระดูกเจ็บกระดูกมากๆ ในเวลานัน้
“กระดูกนี้หรือเปนตัวทุกข?” เอาถามดู และถามที่ตรงไหนใหจอจิตลงที่นั่นดวยนะ
อยาถามแบบเผอเรอไปตางๆ ใหถามดวย “จอจิตเพือ่ รูค วามจริง” จอจิตแนวอยูกับทุกข
จองอยูกับกระดูกชิ้นนั้นทอนนั้นที่เขาใจวาเปนตัวทุกข ดูใหดีวากระดูกชิ้นนี้หรือเปนทุกข
กําหนดดูเพื่อเปนขอสังเกตดวยปญญาจริงๆ ถากระดูกนี้เปนทุกขจริงๆ แลว เวลาทุกขดับ
ไปทําไมกระดูกนี้ไมดับไปดวย นัน่ ! ถาเปนอันเดียวกันจริง เมื่อทุกขดับไปกระดูกนี้ตองดับ
ไปดวยไมควรจะยังเหลืออยู แตนเ่ี วลาโรคภัยไขเจ็บหายไป หรือเวลาเราลุกจากทีน่ ง่ั ภาวนา
แลว ความเจ็บปวดมากๆ นีห้ ายไป หรือทุกขนี้หายไป กระดูกทําไมไมหายไปดวยถาเปน
อันเดียวกัน นี่แสดงวาไมใชอันเดียวกัน เวทนาก็ไมใชอนั เดียวกันกับกาย กายก็ไมใชอัน
เดียวกันกับเวทนา กายกับจิตก็ไมใชอันเดียวกัน ตางอันตางจริงของเขา แลวแยกดูใหเห็น
ชัดเจนตามความจริงนี้ จะเขาใจความจริงของสิ่งเหลานี้โดยทางปญญาไมสงสัย
เวทนาจะปรากฏเปนความจริงของมัน ผลสุดทายการพิจารณาก็จะยนเขามา ๆ ยน
เขามาสูจ ติ เวทนานัน้ จะคอยหดตัวเขามา ๆ จากความสําคัญของจิต คือจิตเปนเจาตัวการ
จิตเปนเจาของเรือ่ ง เราก็จะทราบ ทุกขเวทนาในสวนรางกายก็คอ ยๆ ยุบยอบ คอยดับไป
ๆ รางกายก็สกั แตวา รางกาย มีจริงอยูอยางนั้นตั้งแตทุกขเวทนายังไมเกิด แมทุกขเวทนา
ดับไปแลว เนือ้ หนัง เอ็น กระดูก สวนไหนทีว่ า เปนทุกข ก็เปนความจริงของมันอยูอยาง
นัน้ มันไมไดเปนทุกขนี่ กายก็เปนกาย เวทนาก็เปนเวทนา ใจก็เปนใจ กําหนดใหเห็นชัด
เจนตามเปนจริงนี้ เมือ่ จิตพิจารณาถึงความจริงแลวเวทนาก็ดบั นีป่ ระการหนึง่
ประการที่สอง แมเวทนาไมดับก็ตาม นีห่ มายถึงเวทนาทางกาย แตก็ไมสามารถทํา
ความกระทบกระเทือนใหแกจิตได สุดทายใจก็มคี วามสงบรมเย็น สงาผาเผยอยูใ น
ทามกลางแหงทุกขเวทนาซึ่งมีอยูภายในรางกายของเรานี้ จะเปนสวนใดหรือหมดทั้งตัวก็
ตามที่วาเปนทุกข ใจของเราก็ไมหวาดหวั่นพรั่นพรึงอะไรทั้งหมด มีความเย็นสบาย เพราะ
รูเ ทาทุกขเวทนาดวยปญญาในเวลานัน้ นีค่ อื การพิจารณาทุกขเวทนาทีป่ รากฏผลอีกแงหนึง่
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การพิจารณาทุกขเวทนา ยิ่งเจ็บปวดมากเทาใดสติปญญาเราจะถอยไมได มีแตขยับ
เขาไปเรือ่ ยๆ เพือ่ รูค วามจริง ไมตองไปตั้งกฎเกณฑ ตัง้ ความสําคัญมัน่ หมายขึน้ วา “ให
ทุกขเวทนาดับไป” ดวยความอยากของตนนั้น จะเปนเครือ่ งชวยเสริมทุกขเวทนาใหหนัก
ขึน้ โดยลําดับ ความจริงก็พจิ ารณาใหเห็นความจริงเทานัน้ ทุกขจะดับหรือไมก็ตาม ขอให
ทราบความจริงที่เปนทุกขหรือเกิดทุกขขึ้นมา ดวยการรูเทาทางปญญาของเราเปนที่พอใจ
เรากําหนดทีต่ รงนัน้ และสิง่ เหลานีม้ นั เกิดมันดับอยูอ ยางนัน้ ภายในขันธ
กายมันเกิดขึน้ มาเปนเวลาชัว่ กาลชัว่ ระยะก็แตกสลายลงไป ทีเ่ รียกวา “แตกดับ”
หรือ “ตาย” ทุกขเวทนาเกิดรอยครัง้ พันครัง้ ในวันหนึง่ ๆ ก็ดับรอยครั้งพันครั้งเหมือนกัน
จะจีรงั ถาวรทีไ่ หน เปนความจริงของมันอยางนั้น เอาใหทราบความจริงของทุกขเวทนาที่
เกิดขึ้นอยางชัดเจนดวยปญญาอยาทอถอยเลื่อนลอย สัญญามันหมายอะไรบาง สัญญานี่
เปนตัวการสําคัญมาก พอสังขารปรุงแพล็บเทานัน้ แหละ สัญญาจะยึดเอาเลย แลวหมาย
นัน้ หมายนีย้ งุ ไปหมด ที่วาพวกกอกวนพวกยุแหยใหเกิดเรื่องนั้นใหเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา ก็คือ
พวกนี้เอง คือพวกสังขารกับพวกสัญญา ทีส่ าํ คัญมัน่ หมายวานัน้ เปนเรานัน้ เปนของเรา
หรือนั้นเปนทุกข เจ็บปวดทีต่ รงนัน้ เจ็บปวดทีต่ รงนี้ กลัวเจ็บกลัวตาย กลัวอะไรๆ ไปเสีย
ทุกสิ่งทุกอยาง กลัวไปหมด คือพวกนี้เปนผูหลอกใหกลัว จิตก็เลยหวั่นไปตามและทอถอย
ความเพียรแลวแพ นัน่ ! ความแพดลี ะหรือ? แมแตเด็กเลนกีฬาแพ เขายังรูจ กั อับอายและ
พยายามแกมือ สวนนักภาวนาแพกเิ ลสแพทกุ ขเวทนา ไมอายตัวเองและกิเลสเวทนาบาง ก็
นับจะดานเกินไป
จงทราบวาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอาการหนึง่ ๆ ของจิตที่แสดงออก
เทานัน้ เกิดขึ้นแลวก็ดับ “สฺญา อนตฺตา” นัน่ ! มันก็เปนอนตฺตาอยางนั้นเอง แลวไปถือ
มันยังไง ไปเชือ่ มันยังไงวาเปนเราเปนของเรา วาเปนความจริง จงกําหนดตามใหรูอยางชัด
เจน ดวยสติปญ
 ญาอันหาวหาญชาญชัย ใจเพชรเด็ดดวงไมยอทองอกิเลสและเวทนาทั้งมวล
สังขารความปรุง เพียงปรุงแพล็บๆๆ “ขึน้ มาภายในใจ” ใจกระเพื่อมขึ้นมา “แย็บๆๆ”
ชั่วขณะ เกิดขึ้นในขณะไหนมันก็ดับไปขณะนั้น จะเอาสาระแกนสารอะไรกับสังขารและ
สัญญาอันนีเ้ ลา
วิญญาณเมื่อมีอะไรมาสัมผัส ก็รบั ทราบแลวดับไป ๆ ผลสุดทายก็มีแตเรื่องเกิด
เรื่องดับเต็มขันธอยูอยางนี้ ไมมีอันใดที่จีรังถาวรพอเปนเนื้อเปนหนังแกตัวเราอยางแทจริง
ไดเลย หาชิ้นสาระอันใดไมไดในขันธอันนี้ เรือ่ งปญญาจงพิจารณาใหเห็นชัดโดยทํานองนี้
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จะเห็น “ธรรมของจริง” ดังพระพุทธเจาสอนไวไมเปนอื่นมาแตกาลไหนๆ ทั้งจะไมเปนอื่น
ไปตลอดกาลไหนๆ อีกเชนกัน
เมือ่ พิจารณาจนถึงขนาดนีแ้ ลว ทําไมจิตจะไมหดตัวเขามาสูความสงบจนเห็นไดชัด
เจนเลา ตองสงบและตองเดน ความรูสึกที่จิตนี้ตองเดนดวงเพราะหดตัวเขามา เพราะ
ความเห็นจริงในสิง่ นัน้ ๆ แลว จิตตองเดน เวทนาจะกลาแสนสาหัส ก็จะสลายไปดวยการ
พิจารณาเห็นประจักษอยูก บั จิตแลวตามความจริง ถาไมดับก็ตางคนตางจริงใจ ก็มคี วาม
สงาผาเผยอาจหาญอยูภ ายในไมสะทกสะทาน ถึงกาลจะแตกก็แตกไปเถอะ ไมมีอะไรสะทก
สะทานแลว เพราะเรื่องแตกไปนั้นลวนแตเรื่องของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง
นัน้ ไมใชเรื่องผูรูคือใจนี้แตกไป ไมใชผูรูคือใจนี้ตายไป! มีแตสง่ิ เหลานัน้ เทานัน้ ทีแ่ ตกดับ
สลายลงไป มีความสําคัญมั่นหมายของใจที่หลอกตนเองนี้เทานั้นทําใหกลัว ถาจับจุดแหง
ความสําคัญมัน่ หมายนีว้ า เปนตัวมารยาทีไ่ มนา เชือ่ ถือแลว จิตก็ถอยตัวเขามาไมเชื่อสิ่งเหลา
นี้ แตเชื่อความจริงเชื่อปญญาที่พิจารณาโดยตลอดทั่วถึงแลว
เอา เมื่อจิตพิจารณาหลายครั้งหลายหนไมหยุดไมถอย ความชํานิชาํ นาญในขันธหา
จะปรากฏขึ้น รูปขันธจะถูกปลอยไปกอนดวยปญญาในขั้นเริ่มแรกพิจารณารูปขันธ ปญญา
จะรูเทากอนขันธอื่นและปลอยวางรูปได จากนั้นก็คอยปลอยเวทนาได สัญญาได สังขารได
วิญญาณไดในระยะเดียวกัน คือรูเทา พูดงายๆ พอรูเทาก็ปลอยวาง ถายังไมรูเทามันก็ยึด
พอรูเทาดวยปญญาแลวก็ปลอย ปลอยไปหมด เพราะเห็นแตจติ กระเพือ่ มแย็บๆๆ ไมมี
สาระอะไรเลย คิดดีขึ้นมาก็ดับ คิดชั่วขึ้นมาก็ดับ คิดอะไรๆ ขึน้ มาขึน้ ชือ่ วาสังขารปรุงแลว
ดับดวยกันทั้งนั้นรอยทั้งรอย ไมมีอะไรตั้งอยูไดนานพอจะเปนสาระแกนสารใหเปนที่ตาย
ใจไดเลย
แลวมีอะไรที่คอยปอนหรือผลักดันสิ่งเหลานี้ออกมาเรื่อยๆ เดีย๋ วผลักดันสิง่ เหลานี้
และสิ่งเหลานั้นออกมาหลอกเจาของอยูเรื่อย นีแ่ หละทานวา “ประภัสสรจิต” จิตเดิมแท
ผองใส ภิกษุทั้งหลาย แตอาศัยความคละเคลาของกิเลส หรือความจรมาของกิเลส มาจาก
รูปเสียงกลิน่ รส จากเครื่องสัมผัสตางๆ จรมาจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ความสําคัญมัน่ หมายตางๆ ไปกวานเอามาเผาลนตัวเองนีแ่ หละ ทีม่ าทําใหจติ เศราหมอง
เศราหมองดวยสิง่ เหลานีเ้ อง
ดังนัน้ การพิจารณา จึงเพื่อจะถอดถอนสิ่งเหลานี้ออกเพื่อเปดเผยตัวจิตขึ้นมาดวย
ปญญาอยางประจักษ จึงจะเห็นไดวา ในขณะจิตที่ยังไมไดออกเกี่ยวของกับอารมณใดๆ
เพราะเครื่องมือคืออายตนะยังไมสมบูรณ ยังออนอยู จิตประเภทนี้ยอมสงบตัวและผองใส
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ทีเ่ รียกวา “จิตเดิมเปนจิตผองใส” แตเปนจิตเดิมของ “วัฏจักร” เชนจิตเด็กแรกเกิดนัน้ แล
ซึง่ ความเคลือ่ นไหวตางๆ ยังไมสมบูรณพรอมพอรับอารมณตางๆ ไดเต็มที่ ไมใชจิตเดิม
ของวิวัฏจักรที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว
ทีนเ้ี วลาพิจารณารอบไปโดยลําดับแลว อาการของกิเลสทีเ่ คยเพนพานจะรวมตัวเขา
สูจ ดุ นัน้ เปนความผองใสขึน้ มาภายในใจ และความผองใสนีแ้ ล แมแตเครื่องมือประเภท
“มหาสติ มหาปญญา” ก็ยังตองลุมหลงความผองใสในระยะเริ่มแรกที่เจอกัน เพราะเปน
สิ่งที่ไมเคยเห็นไมเคยพบมากอนเลย นับแตวนั เกิดและเริม่ แรกปฏิบตั ิ จึงเกิดความแปลก
ประหลาดและอัศจรรย ดูเหมือนสงาผาเผยไมมีอะไรจะเปรียบเทียบไดในขณะนั้น ก็จะไม
สงาผาเผยยังไง เพราะเปน “ราชาแหงวัฏจักร” ทัง้ สามโลก คือกามโลก รูปโลก อรูปโลก
มาแลวเปนเวลานานแสนกัปนับไมไดโนนนะ เปนผูม อี าํ นาจเหนือจิต ครอบครองจิตอยู
ตลอดมา ในเวลาที่จิตยังไมมีสติปญญาเพื่อถอนตัวออกจากใตอํานาจนั้น ก็จะไมสงาผาเผย
ยังไง! จึงสามารถบังคับถูไถจิตใหไปเกิดในที่ตางๆ โดยไมมีกําหนดกฎเกณฑ แลวแต
อํานาจแหง “วิบากกรรม” ที่ตนสรางไวมากนอย เพราะกิเลสประเภทนางบังเงาเปนผูบ ง
การ ความทีส่ ตั วโลกเรรอ นเกิดตายอยูไ มหยุด ก็เพราะธรรมชาตินแ้ี ลทําใหเปนไป
เมือ่ เปนเชนนัน้ จึงตองพิจารณาใหเห็นชัด ความจริงแลว “ความผองใส” กับ
“ความเศราหมอง” เปนของคูกัน เพราะตางก็เปนสมมุติดวยกัน ความผองใสเพราะการ
รวมตัวของกิเลสตางๆ นี้ จะเปนจุดใหเราทราบไดอยางชัดเจนวา “นี้ คือจุดแหงความผอง
ใส” เมื่อมีความเศราหมองขึ้นมา ตามสภาพของจิตหรือตามขั้นภูมิของจิต ก็จะเกิดความ
ทุกขอันละเอียดในลักษณะเดียวกันขึ้นมาในจุดที่วาผองใสนั้นแล ความผองใส ความเศรา
หมอง และความทุกขอันละเอียด ทัง้ สามนีเ้ ปนสหายกัน คือเปนคูกัน เพราะฉะนั้นจิตที่
เปนความผองใสนี้ จึงตองมีความพะวักพะวนระมัดระวังรักษาอยูตลอดเวลา กลัวจะมีอะไร
มารบกวนใหกระทบกระเทือน และทําใหจิตที่ผองใสนี้เศราหมองไป แมจะเปนความเศรา
หมองอันละเอียดเพียงใด แตเปนเรื่องของกิเลสที่ผูปฏิบัติทั้งหลายไมควรนอนใจทั้งนั้น จํา
ตองพิจารณาดวยปญญาอยูไมหยุดหยอน
เพื่อใหตัดภาระกังวลลงไปโดยเด็ดขาด จงตั้งปญหาถามตัวเองวา “ความผองใสนี้
คืออะไร?” จงกําหนดใหรู ไมตองกลัวความผองใสนี้จะฉิบหายวายปวงไป แลว “เราทีแ่ ท
จริง” จะลมจมฉิบหายไปดวย การพิจารณาจงกําหนดลงไปในจุดนัน้ ใหเห็นชัดเจน ความ
ผองใสนี้ก็เปน “อนิจจลักขณะ ทุกขลักขณะ อนัตตลักขณะ” เหมือนกันกับสภาพธรรมทั้ง
หลายทีเ่ ราเคยพิจารณามาแลวไมมอี ะไรผิดกันเลย นอกจากมีความละเอียดตางกันเทานั้น
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จึงไมควรไวใจกับอะไรทั้งสิ้นขึ้นชื่อวา “สมมุต”ิ แลว ปญญาใหฟาดฟนลงไป กําหนดลงไป
ทีต่ วั จิตนีแ่ หละ สิ่งจอมปลอมแทๆ มันอยูที่ตัวจิตนี้เอง ความผองใสนั่นแหละคือตัว
จอมปลอมแท ! และเปนจุดเดนทีส่ ดุ ในเวลานัน้ แทบไมอยากแตะตองทําลาย เพราะเปน
สิ่งที่รักสงวนมากผิดสิ่งอื่นใด ในรางกายนี้ไมมีอะไรที่จะเดนยิ่งไปกวาความผองใสนี้ จนถึง
กับใหเกิดความอัศจรรย ใหเกิดความรักความสงวนออยอิ่งอยูภายใน ไมอยากจะใหอะไร
มาแตะตอง นัน่ นะ จอมกษัตริยคืออวิชชา !
เคยเห็นไหม? ถาไมเคยเห็น เมื่อปฏิบัติมาถึงจุดนี้ ก็จะหลงเองแลวก็จะรูเอง ไมมี
ใครบอกก็รูเมื่อสติปญญาพรอมแลว นีแ่ หละทานเรียกวา “อวิชชา” คือตรงนี้ที่เปนอวิชชา
แท ไมใชอะไรเปนอวิชชาแท อยาพากันวาดภาพ “อวิชชา” เปนเสือโครงเสือดาว หรือเปน
ยักษเปนมารไป ความจริงแลวอวิชชา ก็คือนางงามจักรวาลที่นารักนาหลงใหลใฝฝนของ
โลกดีๆ นี่เอง อวิชชาแทกับความคาดหมายผิดกันมากมาย เมื่อเขาถึงอวิชชาแทแลว เราไม
ทราบวาอวิชชาคืออะไร? จึงมาติดกันอยูที่ตรงนี้ ถาไมมีผูแนะนําสั่งสอน ไมมีผูใหอุบาย
จะตองติดอยูเ ปนเวลานานๆ กวาจะรูไดพนได แตถามีผูใหอุบายแลวก็พอเขาใจและเขาตี
จุดนั้นได ไมไวใจกับธรรมชาตินี้ การพิจารณาตองพิจารณาเชนเดียวกับสภาวธรรมทัง้
หลาย
เมือ่ พิจารณาดวยปญญาอันแหลมคมจนรูเ ห็นประจักษแลว สภาพนีจ้ ะสลายตัวลง
ไปโดยไมคาดฝนเลย ขณะเดียวกันจะเรียกวา “ลางปาชาของวัฏจักรของวัฏจิตสําเร็จเสร็จ
สิ้นลงแลวใตตนโพธิ์ คือความรูแ จงเห็นจริง” ก็ไมผิด เมือ่ ธรรมชาตินส้ี ลายตัวลงไปแลว
สิ่งที่อัศจรรยยิ่งกวาธรรมชาตินี้ซึ่งถูกอวิชชาปกปดเอาไว จะเปดเผยขึ้นมาอยางเต็มตัวเต็ม
ภูมิทีเดียว นีแ้ ลทีท่ า นวา “เหมือนโลกธาตุหวัน่ ไหว” กระเทือนอยูภ ายในจิต เปนขณะจิตที่
สําคัญมากที่ขาดจาก “สมมุต”ิ ระหวาง “วิมุตติกับสมมุติขาดจากกัน” เปนความอัศจรรย
สุดจะกลาว ทีท่ า นวา “อรหัตมรรคพลิกตัวเขาถึงอรหัตผล” หมายความถึงขณะจิตขณะนี้
เอง ขณะที่อวิชชาดับไปนั้นแล! ทานเรียกวามรรคสมบูรณเต็มทีแ่ ลว กาวเขาถึงอรหัตผล
“อันเปนธรรมและจิตทีส่ มบูรณแบบ” จากนั้นก็หมดปญหา
คําวา “นิพพานหนึง่ ” ก็สมบูรณอยูภ ายในจิตดวงนี้ ขณะที่อวิชชากําลังสลายตัวลง
ไปนั้น ทานเรียกวา “มรรคกับผลกาวเขาถึงกัน” ซึ่งเปนธรรมคู ถาเปรียบกับการเดินขึน้
บันได เทาขางหนึง่ กําลังเหยียบอยูบ นั ไดขัน้ สุด เทาอีกขางหนึง่ กาวขึน้ ไปเหยียบบนบาน
แลว แตยังไมไดกาวขึ้นไปทั้งสองเทาเทานั้น พอกาวขึ้นไปบนบานทั้งสองเทาแลว นัน้ แล
เรียกวา “ถึงบาน” ถาเปนจิตก็เรียกวา “ถึงธรรม” หรือบรรลุธรรมขัน้ สุดยอด ขณะเดียว
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กับการบรรลุธรรมสิน้ สุดลง” ทานเรียกวา “นิพพานหนึง่ ” คือเปนอิสระอยางเต็มที่แลว ไม
มีกิริยาใดที่แสดงอีกตอไปในการถอดถอนกิเลส นัน่ ทานเรียกวา “นิพพานหนึง่ ” จะวา
“อรหัตผล” ก็ได เพราะไมมีกิเลสตัวใดมาแยงแลว “นิพพานหนึง่ ” ก็ได แตเมื่อจะแยกให
เปนสมมุติโดยสมบูรณตามหลักธรรมชาติ ไมใหมีความบกพรองโดยทางสมมุติแลว ตอง
วา “นิพพานหนึง่ ” ถึงจะเหมาะเต็มภูมิ “สมมุต”ิ กับ “วิมุตติ” ในวาระสุดทายแหงการ
ลางปาชาของ “จิตอวิชชา”
พระพุทธเจาทานวา “นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ” สุขอื่นนอกจากความสงบไมมี นีห้ มายถึง
ความเปนผูสิ้นกิเลสของผูได “สอุปาทิเสสนิพพาน” ซึ่งยังทรงขันธอยู ดังพระอรหันตทาน
การปฏิบตั ศิ าสนาคือการปฏิบตั ติ อ จิตใจเราเอง ใครเปนผูร บั ทุกขรบั ความลําบาก
เปนผูตองหาถูกจองจําอยูตลอดเวลา คือใคร? ใครเปนผูถูกจองจําถาไมใชจิต! ใครเปนผู
จองจําจิตถาไมใชกิเลสอาสวะทั้งปวง! การแกก็ตองแกที่ตัวของขาศึกที่มีตอจิตใจนั้นดวย
ปญญา มีปญญาอันแหลมคมเทานั้นที่จะสามารถแกกิเลสไดทุกประเภท จนกระทั่งสลายตัว
เองไปดังที่กลาวมาแลว หมดปญหาใดๆ ทั้งสิ้น !
เรือ่ งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนแตเพียงอาการ ๆ เทานัน้ ไมอาจมา
กระทบกระเทือนจิตใจใหกําเริบไดอีกเลย รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ก็เชนเดียวกัน
ตางอันตางจริง ตางอันตางวา “มีก็มี ไมมีก็ไมมีปญหาอะไร มีแตจิตไปสําคัญมั่นหมาย
เพราะความโงเขลาของตน เมื่อจิตฉลาดพอตัวแลว จิตก็จริง สภาวธรรมทัง้ หลายทัง้ ในและ
นอกก็จริง ตางอันตางจริงไมขัดแยงกัน ไมเกิดเรื่องกันดังที่เคยเปนมา
เมื่อถึงขั้นตางอันตางจริงแลวก็เรียกไดวา “สงครามกิเลสกับจิตเลิกรากันแลว ถึง
กาลสลายก็สลายไป เมื่อยังไมถึงกาลก็อยูไปดังโลกๆ เขาอยูกัน แตไมโกรธกันเหมือนโลก
เขาเพราะไดพจิ ารณาแลว
คําวา “อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา” ถาไมหมายถึงขันธที่เรารับผิดชอบนี้จะหมายถึง
อะไร? เราก็เรียนจบแลว คือจบ “ไตรลักษณ” ไมใชจบพระไตรปฎก แตพระไตรปฎกก็คือ
พระไตรลักษณอยูนั่นเอง เนื่องจากพระไตรปฎกพรรณนาเรื่องของพระไตรลักษณตลอด
เรือ่ ง
อนิจจฺ ํ คือความแปรสภาพ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ก็ไมใชเราอยูแลว ยังอยูก็ไมใชเรา ตาย
แลวจะไปยึดอะไร เมือ่ ทราบความจริงอยางนีแ้ ลวก็ไมหวัน่ ไหวพรัน่ พรึง ทั้งความเปนอยู
แหงขันธ ทั้งความสลายไปแหงขันธ จิตเปนแตเพียงรูไปตามอาการที่ขันธเคลื่อนไหวและ
แตกสลายไปเทานัน้ ธรรมชาตินี้ไมไดฉิบหายไปตามธาตุขันธ จึงไมมีอะไรที่นากลัวในเรื่อง
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ความตาย เอา จะตายเมื่อไรก็ตายไปไมหาม ยังอยูก็อยูไปไมหาม เพราะเปนความจริง
ดวยกัน
การเรียนใหจบเรือ่ งความตายเปนยอดคน คือยอดเรา ผูเ รียนจบเรือ่ งความตาย
แลวไมกลัวตาย ยังเปนอยูก็อยูไป ถึงวาระที่ตายก็ตายไป เพราะไดกางขายดวยปญญาไว
รอบดานแลว เราจะไมหวัน่ ไหวตอความจริงนัน้ ๆ ซึง่ รูอ ยูก บั ใจทุกวันเวลานาทีอยูแ ลวโดย
สมบูรณ
เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร พอดีเทปก็หมด
<<สารบัญ

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๒๐๑

๒๐๒

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
เชนนีจ้ นกวาจะพนไปไดตราบใด 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
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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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
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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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
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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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
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๒๑๒

๒๑๓

คิด สิ่งที่เปนมรรคเพื่อจะถอดถอนความผิดประเภทนั้น “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 นีม้ นั 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
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก
ธรรมทานกลาวไววา “กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก” คือ ความสงัด ๓ อยาง เปน
๓ ขั้น การปฏิบัติเพื่อความสงัดทั้งสามประการนี้ก็มี
กายวิ เวก ถ า เป น นั ก บวชท านก็ ส อนดั ง ที่ ป รากฏในอนุ ศ าสน ซึ่ ง เป น เทศน
มหัศจรรยสําหรับพระผูเปนนักรบอยางพรอมแลวเทานั้น เรื่องกายวิเวกทานหยิบยก
เอารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ธรรมารมณ ซึ่งเกี่ยวกับประสาทที่ผานเขามาทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แลวเขาไปสัมผัสหรือฟองใจ ใจเปนผูรับเรื่องของ
สิ่งเหลานั้นขึ้นมาไมหยุดหยอน ตอกันเปนลูกโซตามลําดับ เมื่อกายวิเวกไดดําเนินไป
ดวยความสะดวกสบายในสถานที่เหมาะสม ไมมีส่ิงดังกลาวรบกวนประสาท ก็ยอมเปน
บาทฐานของ “จิตวิเวก” การเขาไปเพื่อกายวิเวก ก็เพื่อจิตวิเวก และเพื่ออุปธิวิเวก ใน
ขณะเดียวกันกายไดรับความสะดวกในการบําเพ็ญ ไมมีอะไรรบกวนประสาทสวนตางๆ
ยอมตัดอารมณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายเสียได ใจก็ไมวุนวาย ตั้งหนาตั้ง
ตาบําเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อความสงัดทางใจ ใจไมคิดไมปรุงกอความวุนวายแกตนเอง
เพราะไมมีอารมณกับทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย เขาไปฟองที่ใจใหยุงไป
ตาม
การบําเพ็ญอยูอยางนี้โดยสม่ําเสมอ และหาสถานที่เหมาะสมเพื่อกายวิเวกได
โดยสม่ําเสมอ คือสงัดจากสิ่งรบกวน นักปฏิบัติหรือนักบวชซึ่งมีหนาที่อันเดียว บําเพ็ญ
ไมขาดวรรคขาดตอน ยอมเปนเครื่องสงเสริมงานของตนใหกาวหนา ตลอดถึงผลที่พึง
ไดรับยอมมีความกาวหนาขึ้นไปโดยลําดับ เมื่อกายวิเวกกับสถานที่เปลาเปลี่ยววิเวก
วังเวงเปนที่บําเพ็ญ ยอมเปนความเหมาะสมที่จะยังธรรมใหเกิดไดโดยสะดวก
จิตวิเวก คือความสงัดจิตดวยอํานาจแหงจิตตภาวนา เพราะไดสถานที่เหมาะ
สมเปนที่บําเพ็ญ ก็ยอมมีความสงัดภายในจิตใจ สงัดจากอารมณกอกวนตัวเอง ใจเปน
สมาธิ มีความละเอียดเขาไปเปนลําดับ ปกติจิตสรางความวุนวายใหแกตนเองอยูตลอด
เวลา ไมไดมีอิริยาบถหรือมีสิ่งใดเปนเครื่องกีดขวาง หรือหามปรามงานของจิตที่สั่งสม
อารมณเพราะการคิดปรุงได นอกจากจิตตภาวนาเทานั้นที่เปนเครื่องหามปรามจิต ให
งานของจิตที่สรางเรื่องวุนวาย หรือความวุนวายใหแกตนนั้นเบาบางลงได เพราะฉะนั้น
จิตวิเวกจึงมีความจําดวยจิตตภาวนาในขั้นที่ควรบังคับ เชนเดียวกับเราจับสัตวมาฝกหัด
ใสคราด ใสไถ ใสเกวียนอะไรตามแตเจาของตองการ
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ขณะที่ฝกหัดเบื้องตน สัตวมันตองผาดโผนโลดเตน ดีไมดีชนจนกระทั่งเจาของ
เพราะเขาใจวาเจาของจะทําลายมัน หรืออะไรทํานองนั้น แลวเจาของตองฝกอยางหนัก
มือประมาทไมไดในขณะนั้น แมแตสัตวเลี้ยงในบานมาดั้งเดิมก็เปนขาศึกตอเจาของได
เพราะเขาเขาใจวาเราเปนขาศึกตอเขา จะทํารายเขา มันตองมีความรุนแรงตอกันไม
นอยในเวลานัน้
สุดทายก็สูคนไมได เพราะคนมีความฉลาดเหนือสัตว สัตวก็คอยรูเรื่องรูราวไป
เองวา คนไมไดทําไม ไมไดทําอันตรายเขาแตอยางใด เปนแตเพียงฝกหัดใหทํางานที่
สัตวนั้นจะพึงทําไดตามวิสัยหรือความสามารถของตนเทานั้น ตอไปเขาก็คอยรูเรื่องของ
คนและงานของคนของตน แลวก็คอยทํางานตามคนไปเรื่อยๆ ไมตื่นตกใจและผาดโผน
โลดเตนดังแตกอ น เชน ใสลอใสเกวียน ก็ดันไปตามเรื่อง พอชํานิชํานาญแลวเจาของก็
ไมทําแบบฝกหรือทรมาน เมื่อถึงคราวจะใชการใชงาน ก็จบั มาใสลอใสเกวียนและไลไป
ธรรมดา จะลากเข็นอะไรก็ไดทั้งนั้น ไมฝาฝนดื้อดึงเหมือนแตกอนที่ยังไมเคยไดฝกหัด
ใหรหู นาทีก่ ารงาน
จิตใจในเบื้องตนซึ่งยังไมเคยรับการฝกหัด ฝกฝนทรมาน หรือหามปรามดวยวิธี
ที่ถูกที่ดีใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแตวันเกิดมาจนถึงขณะที่เราเริ่มฝกหัดภาวนา จึงเปนจิตทึ่ดื้อดึง
ฝาฝนและผาดโผนอยูไมนอย เพราะความเคยชินของจิตกับอารมณตางๆ ที่เคยคิดเคย
สั่งสมมานาน เราจะแยกแยะหรือบังคับบัญชาไมใหเขาคิดเขาปรุงนั้น จึงเปนการยาก
และตองฝกทรมานหรือสูกันอยางหนัก ระหวางความคิดปรุงกับควรระงับดวยธรรม
บทใด หรือดวยวิธกี ารใดก็ตาม จึงเปนความรุนแรงตอกันไมนอ ย
นี่แหละการภาวนาเกิดความทุกขก็เพราะเหตุนี้ แตจะทุ กขอยางไรก็ตาม พึ ง
เทียบกันกับระหวางสัตวพาหนะกับเจาของที่เขาฝกเพื่องานตางๆ ของเขา สุดทายก็เปน
การเปนงานขึ้นมาได
จิตใจในเวลาที่ถูกฝกฝนทรมาน ถึงจะลําบากลําบนแคไหนก็ตาม สุดทายก็เปน
การเปนงานขึ้นมาภายในจิต จิตไดเห็นผลประโยชนจากการฝกทรมานตน จึงมีความ
สงบขึ้น มา จิต วิเวก คื อ จิ ต มี ค วามสงบสงัด จากอารมณ เครื่อ งก อกวน ไม ฟุ งซ าน
รําคาญไปตามอารมณของตนโดยถายเดียว เวลาคิดก็มีความยับยั้ง มีความใครครวญวา
ควรหรือไมควร การคิดนั้นจะคิดเรื่องใดประเภทใดบาง ที่ จะกอใหเกิดกิเลสอาสวะ
หรือจะใหเปนศีลเปนธรรมซึ่งเปนเครื่องแกกิเลสขึ้นมา จิตก็เปนผูใครครวญพิจารณา
เอง คือสติปญญาเปนเครื่องใครครวญ จิตเมื่อไดรับการอารักขาพยายามปองกันสิ่งที่
เปนภัยไมใหเกิดขึ้นจากจิต และพยายามสงเสริมสิ่งที่เปนคุณแกจิตใจใหเกิดใหมีข้ึน
เรื่อยๆ จิตก็ไดรับความสงบเย็นใจขึ้นมาเปนจิตวิเวก นั่นคือจิตที่สงบ และมีความ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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สงบเปนพื้นฐานมั่นคงไปโดยลําดับ ไมวอกแวกคลอนแคลนเหมือนกอนที่ไมเคยไดรับ
การฝกฝนอบรม
คําวา “จิตวิเวก” ก็มคี วามละเอียดขึน้ ไปโดยลําดับ จนเปนความละเอียดสุขุมของ
จิตในอิริยาบถตางๆ เนื่องมาจาก “กายวิเวก” ที่ควรแกการงานเปนเครื่องอุดหนุน แม
จิตวิเวกก็จาํ ตองใชปญ
 ญาคนคิด ตามกาลเวลาทีเ่ ห็นวาเหมาะสมหรือโอกาสอันควร
เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควร พอจะทําหนาที่ทางปญญาไดแลว ก็ตอง
ฝกหัดคิดตางๆ ดวยปญญา โดยถือธาตุขันธซึ่งเคยเปนขาศึกกันนั้น ใหกลับมาเปน
ธรรมเปนเครื่องแก ใหเขาใจความเปนจริงของเขา นั่นเรียกวา “ปญ ญาขุดคุยสิ่งที่ยัง
นอนจมอยูภายในจิตใจซึ่งมีมากมายเต็มหัวใจ” พูดงายๆ ที่ใจมีความสงบก็เพราะสิ่ง
เหลานี้ออ นกําลัง ไมสามารถแสดงตัวอยางผาดโผนดังที่เคยเปนมาเทานั้น นอกจากนั้น
“สัจธรรม” คือสติปญญายังกดขี่บังคับเอาไว เราจึงพอมีทางไดรับความสุขความสบาย
และมีโอกาสทีจ่ ะพิจารณาทางดานปญญาตอไปไดดว ยความสะดวก
ตอไปพอจิตไดรับความวิเวกสงัด จิตควรมีสติปญญาประกอบดวยการฝกหัดคิด
คนเพื่อความแยบคายตางๆ คือทราบความผิดถูกดีชั่วของตน และทราบความติดของ
ภายในใจวาใจติดของเพราะเหตุใด จะตองพิจารณาอยางไรจิตจึงจะผานพนไป และ
ปลอยวางสิ่งนั้นได นําปญญาเขามาพิจารณาทบทวนไปมา เหมือนเขาคราดนา คราด
กลับไปกลับมาจนกระทั่งมูลคราดมูลไถแหลกละเอียดพอแกความตองการแลว เขาก็
หยุด
สวนสัตวพาหนะที่รับภาระในการคราดการไถ จะชาหรือเร็วไมสําคัญ สําคัญที่
มูลคราดมูลไถตองแหลกละเอียดเปนที่พอใจ เหมาะแกการเพาะปลูกนั่นแหละ เขาจึง
หยุด
เรื่องปญญาของเรา จะชาหรือเร็วไมสําคัญ จะพิจารณากี่ครั้งกี่หน โดยถือธาตุ
ขันธของเรานี้เปนเหมือนกับพื้นที่ทํางานคราดไถของชาวนา สติปญญาเปนเหมือนกับ
เราคราดเราไถ ค นควาทบทวนไปมาอยูน่ันแหละ ครั้งแลวครั้งเลาจนเปนที่เขาใจ
อยางแนชัดแลวก็หยุด จะขืนพิจารณาไปไดอยางไรเมื่อทราบวาเขาใจดวยปญญาจน
พอแลว เชนเดียวกับการรับประทาน หิวเราก็ทราบวาหิว หิวมากหิ วนอยเราก็ทราบ
เวลารั บ ประทานพอแก ค วามต อ งการแล ว จะฝ น ให รับ ประทานได อี ก อย างไร การ
พิจารณาจนเปนที่เขาใจในสิ่งนั้นอยางชัดเจนดวยปญญาก็เชนเดียวกัน
คําวา “ฝน” เจาของก็ทราบ เพราะคําวา “พอแกธาตุขันธแลว” เจาของก็ทราบอยู
แลว ยังจะฝนไปไดอยางไรอีก การพิจารณาเมื่อถึงขั้นที่ควรปลอยวาง หรือหยุดกันได
ในขันธใด มีรูปขันธเปนตน มันก็รูและหยุดอยางนั้นเชนกัน เราไมไดคาดฝนหรือหมาย
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ไวกอนก็ตาม การพิจารณานี้เปน “ปจฺจตฺตํ” คือการเขาใจดวยตนเอง เรื่องธาตุเรื่องขันธ
เปนสําคัญก็เขาใจดวย ปจฺจตฺตํ เมื่อถึงขั้นพอตัวในธรรมขั้นใดในขันธใดจิตยอมปลอย
วางได ปลอยวางดวยการพิจารณานัน้ ได เชนเดียวกับเขาหยุดคราดนา
การชาการเร็วของสติปญญา เราอยาไปตําหนิติเตียน หนาที่ของสติปญญาจะ
เปนผูทําหนาที่เอง หนาที่ใดเปนการแกกิเลสอาสวะที่ควรเขาใจในเรื่องตางๆ ของ
กิเลส เปนหนาของสติปญ ญาจะกลั่นกรองไปตามสติกําลังความสามารถของตน
เราเปนผูบ งั คับบัญชาหรือเปนนายงาน หัวหนางาน คอยสอดสองดูแล
สติเปนสําคัญใหความรูนั้นจดจออยูกับงาน แลวปญญาเปนผูคลี่คลายดูสิ่งนั้นๆ
ที่ความรูกําลังจับกําลังจดจองดูสิ่งที่กําลังสัมผัสสัมพันธกันอยูนั้นจนเปนที่เขาใจ โดยไม
ตองบอกจะปลอยเอง ไมมีใครบรรดาผูบําเพ็ญธรรมจะกลายเปนบาเปนบอไปถึงกับ
กอดธรรมนัน้ อยูท ง้ั ๆ ที่พิจารณารอบแลวพอตัวแลว
คิดดูซิที่โลกเขาขึ้นบันได พอถึงที่แลวเขายังปลอยวางบันไดเอง โดยไมตองมี
เจตนาอะไรวาจะปลอยวาง มาถึงที่แลว แมสายทางที่เราเดินมามันก็ปลอยวาง หมด
ปญหากันไปเอง การพิจารณานี้ก็เชนเดียวกัน เมื่อพอแกความตองการแลวมันก็หมด
ปญหากันไปเอง โดยไมตองมีเจตนาอะไรจะใหหมดปญหาและใหปลอยวางใดๆ ทั้งสิ้น
นีเ่ รียกวาจิตนีเ่ ปน “จิตวิเวก” แลว กําลังกาวเดินเพื่อบรรลุถึง “อุปธิวเิ วก” คือ
ความสงัดจากกิเลสไปโดยลําดับ กิเลสจะเปนประเภทใดก็ตาม ตองเปนขาศึกตอใจอยู
โดยดี ไมวา จะเปนสวนหยาบ สวนกลาง หรือสวนละเอียด เปนขาศึกทั้งนั้น
พระพุทธเจาจึงไมทรงชมเชยวากิเลสอันใดเปนของดี มีคาควรแกการสงเสริม
เทิ ด ทู น ท านสอนให ล ะโดยสิ้ น เชิ งไม ให เหลื อ อยู เลย สมกั บ วาสิ่ งนั้ น เป น ขาศึ ก จริ ง
เหมือนกับเสือ พอมันก็เปนเสือ แมมันก็เปนเสือ ลูกเกิดมามันก็ตองเปนเสือ เสือมัน
กินอะไรมันกัด อะไร มันเปนอัน ตรายตอสิ่งใดบางทราบไหม? เรื่องของกิเลสก็เป น
ทํานองเดียวกัน มันเปนอันตรายตอจิตใจและขยายไปถึงทั้งแกผูเกี่ยวของและหนาที่
การงาน เปนพิษเปนภัยระบาดออกไปไมมีที่สิ้นสุด เรื่องของกิเลสไมใชเปนของดี จึง
ตองชําระจึงตองกําจัดโดยลําดับดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรไมลดละ
นี่เราหมายถึงการพิจารณาโดยธรรมดาของการภาวนาเพื่อ “อุปธิวิเวก” หากถึง
คราวจําเปนขึ้นมาที่จะตองนํามาใชแบบผาดโผน แบบเอาเปนเอาตาย ตองสูกันจริงๆ
เวลาจนตรอกจนมุม เชนในเวลาที่เจ็บปวยขึ้นมาอยางเต็มที่อยางนี้ หรือทุกขเวทนาเกิด
ขึ้น จะเกิดขึ้นดวยการนั่งสมาธิภาวนานาน หรือสาเหตุใดก็ตาม มันเปน “สัจธรรม” ดวย
กัน ถาเราไมแกไมพิจารณาในตอนนี้ใหเปนเหตุเปนผลอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มภูมิ
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ของสติปญญาแลว จะไมมีทางไดผลและจะเปนความเสียหายแกเราไมนอย นี่คือเหตุ
ผลทีบ่ อกขึน้ มาภายในตัวเอง
เพราะฉะนั้นมีอะไรเราตองทุมลงใหหมด เมื่อจิตไดปลงใจลงอยางนั้นแลว อะไร
ก็เถอะจะไมมีถอยเลย ทุกขเวทนาจะยกเมฆกันมาก็ตาม เมฆก็เทากับชิ้นสวนในรางกาย
ในขันธหาเทานั้น เทศนากัณฑใหญก็คือ “เมฆธาตุ เมฆขันธ” นี้เอง ปญญาเทานั้นจะเปน
“สัจธรรม” หรือทํานบปดกั้นได พิจารณาใหเห็นตามความจริงของทุกขเวทนาทุกขกวานี้
ทุกแงทุกมุมที่ทุกขเวทนาปรากฏขึ้นมา เฉพาะอยางยิ่งเราคือเรา เอาตรงความจริงนี้
แหละ
กองธาตุน้ีแลคือกองทุกข เอาตรงนี้! ความหลงนี้แหละที่พาเราใหตกอยูในกอง
ทุกข ความหลงนี้เทานั้นเปนผูสงเสริมทุกขดวย สั่งสมทุกขดวย ทั้งสงเสริมทุกขใหมาก
ขึ้นดวย และมีสติปญญานี้เทานั้นที่จะแกความหลงทั้งหลาย เกี่ยวกับทุกขเวทนาที่เกิด
ขึ้นในธาตุในขันธในรางกายของเรานี่ใหเสื่อมไปสิ้นไป เราตองพิจารณาใหเห็นชัดเจน
ดังที่ไดเคยอธิบายใหฟงแลว
ในขณะที่ทุกขเกิดขึ้นมากนอย เราถือเอาจุดสําคัญของทุกขที่มีมากกวาเพื่อนนั้น
แลเปนจุดพิจารณาเปนสนามรบ จดจอสติ หรือตั้งสติปญญาลงที่จุดนั้น เราไมตองมุง
หมายวาจะใหทุกขเวทนานี้ดับไป เพราะไมไดพิจารณาเพื่อใหทุกขเวทนานี้ดับไป เรา
พิจารณาเพื่อจะเห็นจริงตามสัจธรรมที่เปนของจริงเทานั้น อยางนี้เราจะสะดวกมากใน
การพิจารณา เปนก็เปน ตายก็ตาย อันนี้มันอยูในกรอบแหง “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ซึ่ง
มีอยูประจําธาตุประจําขันธ เราตองการแตความจริงในขันธอันนี้ดวยสติปญญาเทา
นั้น สวนทุกขเวทนาจะดับหรือไมนั้น เปนความจริงของเขาแตละอยางๆ จะเปนไปตาม
เหตุการณโดยไมตองบังคับ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปขันธอันเปนสถานที่อยู ที่อาศัย ที่เกิดขึ้น และ
รูปขันธอันไดแกรางกายของเรานี้ คืออันใดเปนภาชนะในเวลานั้นที่เดนมากที่สุด คือ
เปนทุกขอยูในอวัยวะสวนใดซึ่งมากที่สุด เรากําหนดแยกแยะดูใหละเอียด สมมุติวาเจ็บ
อยูในกระดูก คนลงไปในกระดูกใหเห็นชัดเจน กระดูกทอนอื่นๆ ทําไมไมเปนทุกข?
ทําไมจึงมาเปนเฉพาะทอนนี้? ถากระดูกนี้เปนตัวทุกขจริง ทุกทอนทุกชิ้นของกระดูกที่
มีอยูในรางกายของเรานี้ ตองเปนตัวทุกขท้ังหมดในขณะเดียวกัน แตแลวทําไมจึงมา
เปนเฉพาะจุดซึ่งไมใชความเสมอภาคเลย นี่แสดงวาความสําคัญความเขาใจของเรานี้ไม
ถูก ไปหาวากระดูกทอนนี้ชิ้นนี้เปนทุกข ความจริงไมไดเปนทุกข
กระดูกตองเปนกระดูกอยูรอยเปอรเซ็นต ตั้งแตวัน ที่เราอุบัติ ข้ึนมาจนถึงวัน
สลายกลายเปนดินไป เปนอยูอยางนี้ ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามก็คือ
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“ทุกขเวทนา"”เรียกวา “เวทนาขันธ”

กองทัพแหงทุกขเวทนา เอา พูดอยางนี้ใหถึงใจทั้ง

ผูเทศนผูฟง!
นี่แหละ “ขันธ” แปลวากอง แปลวากลุมวากอน แปลวาหมวดอะไรก็แลวแต นี่ก็
กองทุกข ที่มันเกิดขึ้นมาก็เปนเรื่องความทุกขอันหนึ่ง ที่มันเกิดขึ้นมาในจุดนั้น แตมัน
ไมใชจุดนั้นเปนตัวทุกข “เวทนา” คือ “ทุกขเวทนา” ตางหากเปนเรื่องทุกข เพราะเปน
หลักธรรมชาติของมัน มันไมไดมีความมุงหมาย ไมไดมีเจตนา ไมไดมีความสําคัญอัน
ใดที่จะใหผูหนึ่งผูใดไดรับความทุกขความลําบาก เพราะมันเกิดขึ้นมามากนอย
จิตถาไมมีเจาของ ไมมีเครื่องปองกัน ไมมีผูรักษา คือสติปญญา ก็หลวมตัวเขา
ไปสูจุดนั้นวาทุกขนี้เปนตน วาตนเปนทุกข วากายของตนเปนทุกข เพราะตนถือวากายนี้
เปนตนเปนของตน มันจึงคละเคลากันไป ดวยเหตุนี้เองเพียงความรูเทานั้นไมรักษา
ตนได ดั งที่ ได เคยอธิ บ ายให ฟ งแล ว เช น คนเป น บ า เขามี ค วามรูอ ยู เหมื อ นกั น กั บ
มนุษยท่ัวๆ ไป เปนแตสติ ปญญา ความรับผิดชอบในผิดถูกดีชั่วใดๆ ของเขาไมมีเทา
นั้น สวนความรูนั้นมีอยู เดินไปตามประสีประสาของคนไมมีสติอยูกับตัว แมที่สุดกลาง
ถนนเขาก็น่ังก็นอนไดอยางสบาย ไมไดคํานึงวาบานใครเรือนใคร หนาบานหลังเรือน
ใคร เขาไมไดสําคัญวานั่นเปนของใคร มีแตรูๆ อยูเ ทานัน้
นี่แหละจิตที่มีแตเพียง “รูๆ ๆ” นี่แหละ เราดูแตคนที่เปนบาเพียงเทานี้ก็รู ทีน้ี
จิตของเราขณะที่เจอะกับทุกขเวทนา เจอกับสภาพเชนนั้น ถามีแตความรูลวนๆ เพียง
เทานั้น ไมมีสติปญญาเปนเจาของคอยปองกันคอยรักษาแลว มันจะตองยึดตุมยึดไหจน
สิง่ นัน้ ๆ ทับมันจนได กลายเปนความทุกขขน้ึ มา
ถามีสติปญญาเราพอทราบไดวาอันนั้นเปนทุกข อันนี้เปนทุกข เวลานี้เราทุกข
มากทุกขนอย แตเรายังไมมีความสามารถทราบดวยอุบายตางๆ ในการพิจารณาเรื่อง
ของทุกขใหเห็นตามความจริงของทุกข เห็นตามความจริงของกาย เห็นตามความจริง
ของจิต ปญญาขั้นนี้ยังไมมี จิตจึงตองไดรับทุกข เพราะทุกขเวทนาทั้งหลายเหลานั้น
ครอบจิต
เพื่อการปลดเปลื้องทุกข ใหเปนความทุกขตามความจริงของตน อวัยวะสวน
ตางๆ จะเปนเนื้อเปนหนังเปนกระดูกก็ตาม ใหเปนความจริงอยูต ามสภาพของตน ดวย
อาศัยปญญาซึ่งเปนความแหลมคม เขาแยกแยะออกสูความจริงของแตละชิ้นแตละอัน
ไม ให ค ละเคลากั น จนถึงจิต ให ท ราบความจริงตามสวนแห งความจริงทั้งหลาย ทั้ ง
เวทนา ทั้งกาย ทั้งจิต ดวยปญญาอันเห็นแจงชัดเจนแลว ไมสักแตวาเดาเอาดวยความ
สําคัญเปลาๆ
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ความเห็นแจงชัดนี้ไมตองบอก แยกเองทีเดียว ขอใหเห็นแจงชัดเถอะ ถาชัด
ดวยปญญาไมมีอะไรติดคาง ปญญาสามารถแทงทะลุฟนขาดกระจายไปได ตามกําลัง
ของสติปญ
 ญาทีเ่ ราฝกขึน้ มาใหมกี าํ ลังมากนอย
เมื่อถึงวาระสําคัญเชนนี้ เราจะตองทุมเทกําลังสติปญญาลงใหถึงเหตุถึงผลถึง
อรรถถึงธรรม ถึงความจริงเต็มเม็ดเต็มหนวย โดยไมคํานึงถึงเรื่องการเปนการตาย
เพราะอันนั้นเปนเรื่องสมมุติอันหนึ่ง อยูที่ไหนก็ไมทราบ เปนโนน ตายนี้ หลอกกันอยู
ภายนอกเทานั้น สวนความจริงไมมองกันนะซิ โลกถึงไดมีทุกข ถึงมีความลําบากมาก
มายจนหาที่ปลงวางไมได ตางคนตางมีเต็มกายเต็มใจดวยกัน
ถาพิจารณาความจริงตามที่พระพุทธเจาทรงสอนแลว ใครจะไปกลัวตาย ใครจะ
กลัวทุกขทําไม มันเปนความจริงดวยกันทั้งนั้น ไมมีใครกลัว ถาตามหลักธรรมแลวเปน
อยางนี้ พระพุทธเจาเมื่อทรงทราบความจริงนี้แลว ไมทรงกลัวเรื่องความตายเลย สาวก
อรหัตอรหันตท้ังหลาย ซึ่งเคยกลัวมาดวยกันทั้งนั้นในเรื่องความตาย แมแตสัตวมันยัง
กลัว พอทานเรียนเขาถึงความจริงเต็มสวนแลว ทานไมไดกลัวกันเลย ทานถือเปนคติ
ธรรมดาไปหมด เพราะเปนเรื่องธรรมดาแทๆ โดยหลักธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น
การพิ จารณาใหถึงความจริงเชนนี้ จึงเขาใจไดอยางอาจหาญ เมื่อไมนําความ
ตายซึ่งเปนสมมุติหลอกลวงนั้นเขามาปดกั้นตัวเองใหเกิดความขยะแขยง ใหเกิดความ
ทอแท และความกลัวก็สงเสริมกิเลส ใหเกิดความทุกขความลําบากขึ้นอีกมากมาย เราก็
ไมเห็นโทษแหงความกลัวนั้นวา เปนตัวสั่งสมกิเลสขึ้นมาใหเกิดความทุกข เราจึงได
ทุกขๆ เรื่อยไป กลัวเรื่อยไป ไมเห็นใครจะพนไดสักคนเดียว ความตายกลัวก็ตายไม
กลัวก็ตายมันไปไมพน เพราะเปนความจริง
แตถามีปญญาพินิจพิจารณาดังที่วามานี้แลว ถึงจะไมพนในชาตินี้ก็ตาม ก็พนอยู
ภายในจิตใหเห็นอยางชัดเจน ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของพัวพันอยูภายในจิต ใหไดรับ
ความทุกขความลําบากเลย เพราะปญญามีความเฉลียวฉลาดเฉียบขาดแหลมคม ฟาด
ฟนสิ่งเหลานั้นใหแตกกระจายออกไปหมด คือเจาจอมปลอม ความยึดความถือดวย
ความรูเทาไมถึงการณ ก็ขาดสะบั้นออกจากกัน เหลือแตความจริงลวนๆ แลวกลัวตาย
ไปหาอะไร นั่น! คําวา “ตาย” นี่ก็โกหกกัน เราจะพูดอยางนี้ก็ได ถาเราไมไดพูดเพื่อทํา
รายปายสีผูหนึ่งผูใด เพราะตางคนมักพูดวา “กลัวตาย” กันทั้งนั้น จึงเหมือนโกหกกัน
โดยไมมเี จตนา
ทีน้ีเราอยากเรียนความจริงใหถึงเหตุถึงผลดวยกัน จงทุมสติปญญาลงไปโดยไม
ตองกลัวตายเลย กลัวหาอะไร กลัวแบบผิดๆ กลัวลมกลัวแลงไปทําไม ความจริงมีอยาง
ไรใหรูใหเห็นใหถึงที่สุดของความจริง เอา อะไรจะตายกอนตายหลัง ถาเราคือใจจะ
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ตายจริงๆ ก็ใหมันรูไปในขณะที่เขาถึงธรรมของจริงเต็มสวน ดวยใจที่บริสุทธิ์ลวนๆ
แลว !
ขันธคือกองธาตุ รูปขันธของเรามันก็เปนรูปอยูอยางนี้ตั้งแตวันเกิดมา จะให
มันเปนอะไรอีก มันไมไดแปรสภาพจากนี่ไปเปนอื่นเปนไหนเลย ก็เปนสภาพอยูอยางนี้
จนกวาจะถึงกาลอวสาน จึงสลายลงไปเปนดินธรรมดา สวนน้ําก็เปนน้ําธรรมดา ลมก็
เปนลม ไฟก็เปนไฟธรรมดา
เวทนาก็เกิดดับ ไปตามธรรมดาของเขาเทานั้น อะไรๆ ก็ดับไปตามธรรมชาติ
ของมันที่เกิดขึ้นแลวดับไป ซึ่งเปนของคูกันมาแตดั้งเดิม เราจะไปยึดเอาเงาๆ มาเปน
ตัวเปนตนแลวกลัวเงากันไปทําไม มีแตเรื่องเงาๆ กันทั้งนั้น เรากลัวเงา! ตัวมันจริงๆ
ทําไมไมกลัวกัน? ตัวจริงๆ ก็คือ “ความหลง” นั่นแหละ เราไมกลัวตัวนี้เราก็ตองได
แบกหามทุกขอยูเรื่อยไป หลงธาตุหลงขันธอยูเรื่อยไป เวลาจะเปนจะตายก็ไมไดอะไร
จะไดแตความทุกขความรอน ความลําบากลําบน ความกลัวเปนกลัวตาย ผลสุดทายก็
ตายไปทั้งๆ ที่กลัวๆ แลวหอบทุกขไปดวยมีอยางเหรอ! นั่น! ดูเอาโทษแหงความหลง
ของจิตเปนอยางนี้แล
เพื่อใหเขาใจสิ่งนี้อยางชัดเจน จึงตองตั้งหลัก คือนามรูปลงในระหวางขันธ
กับจิต ขันธเปนขันธ จิตเปนจิต เอาตั้งกันลงที่ตรงนี้ ปาชาไมมี เมื่อถึงที่สุดกันแลว
ปาชาของขันธก็ไมมี ปาชาของจิตก็ไมมี ขันธสลายตัวลงไปตามธรรมชาติของมัน มี
ปาชาที่ตรงไหน? ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา ลมเปนลม ไฟเปนไฟ มีปาชาที่ไหน ถาเราเปน
ปาชา ปาชาก็เต็มไปหมดทั้งแผนดิน ที่เรานั่งอยูนี้ก็เปนปาชา เพาะมันเปนธาตุดินธาตุ
น้ําธาตุลมธาตุไฟที่ควรสมมุติเปนปาชาไดดวยกัน
เวทนา เกิดขึ้นดับไป ๆ เวทนามีปาชาที่ไหน มันเกิดขึ้นจากจิตดับไปที่จิต แนะ!
เปนอาการของจิตเทานั้นเอง ไมใชตัวจริงของจิต เปนอาการของจิตตางหาก เพราะ
ฉะนั้ น จิต จึงรูเท าได ถาลงเป น ตั วจิต จริงๆ แล ว มั น แก กัน ไม ออก มั น แยกกั น ไม ได
ระหวางเวทนากับจิต แตนี่เปนของที่แยกกันไดโดยไมตองสงสัย เพราะเปนอาการอัน
หนึ่งๆ แสดงขึ้นทางกาย ทุกขเวทนาแสดงขึ้นทางกายก็รู แสดงขึ้นทางใจก็รู ทีนี้เวลา
แยกกันไดอยางเด็ดขาดแลว แสดงขึ้นทางกายนั้นมีและรูเทาดวย แตที่แสดงขึ้นทางใจ
นั้ น ไม มี เพราะหมดเชื้ อแห งสมมุ ติ ท้ั งปวง ซึ่งจะให เป น ทุ กขเวทนา สุ ข เวทนา หรือ
อุเบกขาเวทนา เพราะไมมีเชื้อใหสมมุติเหลานี้เกิดขึ้นมาได นี่แหละจงพากันเขาใจตาม
นี้
สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานี้มีปาชาที่ไหน มันแสดงอาการเกิดดับของมัน
โดยอาศัยจิตเปนตนเหตุหรือรากฐาน แลวแสดงอาการขึ้นมา มาทางตาก็ตาเปนเครื่อง
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๒๒๓

๒๒๔
มือ แลวเปนสื่อเขามาทางใจ ใจถาเปนผูฉลาดก็เพี ยงรับทราบ ๆ วินิจฉัยตามหลัก
ธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับตน รูเรื่องตามความเปนจริงโดยลําดับแลวปลอยวางไป โดยไม
ตองไปบังคับใหปลอยวาง รูเทา ๆ รูเทาทัน รูตามเปนจริง ๆ อันนั้นก็เปนเพียง “สัก
แตวา ผานไปผานมาธรรมดาเทานัน้
เราก็ไมมีอะไร คนเขาไปซิมันอยูท่ีไหน? มันไมมีอะไรหลอกใหกลัวใหกลา ก็
เหลือแตความรูลวนๆ แลวกลัวที่ไหน กลัวตายกลัวอะไร กลัวลมกลัวแลงไปทําไมกัน!
ให ก ลัวตั วจริงของมั น คื อความหลงเปน ตัวของสําคัญ ความหลงทํ าให สํ าคัญ คื อ
สําคัญวานีเ่ ปนเรา นั่นเปนของเรา อะไรปรากฏขึ้นมาก็วาเรา อะไรผิดปกตินิดหนึ่งก็เกิด
ความเดือดรอนวุนวายขึ้นมา เพราะความสําคัญนั้นแหละเปนเหตุอันสําคัญ ซึ่งออกมา
จาก “โมหะอวิชชา” ที่เปนเคามูลหรือเปนรากเหงาสําคัญฝงอยูภายในจิต แสดงออกมา
ในทาตางๆ เชน ความสําคัญมั่นหมาย สิ่งนั้นเปนเราเปนของเรา นี่แหละมีเยอะ ตาม
แตผูปฏิบัติจะพิจารณาใหรอบคอบดวยปญญา เพื่อความปลอยวางไปโดยลําดับๆ เถิด
ถาเราหาความจริงดวยสติปญญาอยางจริงจังแลว เราจะไปหลงความจอมปลอม
ที่ไหนกัน ตองรูความปลอมนี้เรื่อยไป ปญญามีไวเพื่ออะไร ถาไมมีไวเพื่อแกของปลอม
ซึ่งมีเต็มหัวใจดวยกันทุกคน นี่เวลาจําเปนควรจะไดทุมเทสติปญญาลงตรงนี้ ตองเอาให
เต็มเม็ดเต็มหนวย เต็ม เหตุ เต็ มผล ถึ งขั้น ไห ก็ให มั นทราบกัน กั บ จิต ของเรานี่ ตาย
จริงๆ ก็ใหทราบกัน ไมตายก็ใหทราบกัน จึงสมนามวาเราหาของจริง ตองทําใหรูความ
จริงในตัวของเราเอง
เราอยาไปเชื่อคนอื่นยิ่งกวาเชื่อธรรม พระพุ ท ธเจาท านตรัสวา “อยาเชื่อตาม
ตํารับตําราจนขาดสติปญญาไตรตรอง” ในกาลามสูตรทานแสดงไว ใหเชื่อตามที่เห็นวา
ควรคิด ควรเชื่อได นั่นทานหมายถึงธรรมขั้นที่ควรเชื่อตัวเองไดแลว ไมควรจะไปเชื่อ
แบบแผนซึ่งเปนการหยิบยืม แตทานก็ไมไดปฏิเสธดวยประการทั้งปวงวา ไมใหเชื่อ
ครูเชื่ออาจารย! เชื่อตํารับตํารา แตก็ตองเชื่อตามขั้น จะไมเชื่อเลยไมได เมื่อถึงขั้นซึ่ง
ควรจะเชื่อตัวเองไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเต็มธรรม เต็มภูมิของใจที่รูอยาง
เต็มตัวจริงๆ แลว แตยังไปหาลูบคลํา เชื่ออันนั้นสิ่งนั้นอยู ตองแสดงวาเรายังบกพรอง
อยูมาก ยังชวยตัวเองไมได ทั้งไมเปน “สนฺทิฏฐิโก” ดังทานตรัสไว ธรรมขอนั้นจึง
สรุปลงในจุดนี้เหมาะสมอยางยิ่งวาไมเชื่อใคร เชื่อปญญาที่พิจารณารูเห็นตามความจริง
ที่มีอยูภายในใจ ในธาตุในขันธของเรานี้เทานั้น เมื่อรูชัดเจนแลวยอมหายสงสัยไปหมด
อะไรจริงอะไรปลอมรูหมดทั้งสิ้น (ในกาลามสูตร มุงรูธรรมภาคปฏิบัติดวย “สนฺทิฏฐิ
โก” จึงปฏิเสธการเชื่อภายนอก มีเชือ่ ครูอาจารยเปนตน)
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ผลสุ ดทายสิ่ งที่ เรากลั วเรื่องความเป น ความตาย มั น ก็ห มดป ญ หาไปตามกัน
เพราะความกลัวมันเปนกิเลสนี่ เมื่อกิเลสประเภทนี้หมดไปแลว จะเอาอะไรมากลัว! ถึง
คราวจะพิจารณาเอาใหเต็มที่เต็มฐาน ตองพิจารณาอยางนั้น ไมเสียดายอะไรทั้งหมด
ไมตองกลัวเรื่องเปนเรื่องตาย เปนคติธรรมดาของโลกที่สมมุติกันมา เราพิจารณาให
เห็นความจริงของสมมุติซึ่งมีอยูภายในตัวเราเอง เมื่อประจักษแลวก็หายสงสัย
นี้แลการสงครามระหวางเรากับขันธและจิต ระหวางจิตกับกิเลสที่มีอยูในจิต ซึ่ง
เปนขั้นละเอียด เปนขั้นสุดยอดของกิเลสที่ไดอธิบายไปแลว ยอดของปญญาก็เนนหนัก
กันลงที่ตรงนั้น ฟาดฟนกันลงที่ตรงนั้น จนกิเลสกระจายไปหมดไมมอี ะไรเหลืออยูเ ลย
คําที่วา “สมมุติ” หรือจุดที่วา “สมมุติ” ไมมีเหลือ คําวา “อนิจฺจํ” ก็ดี ทุกฺขํ ก็ดี
อนตฺตา ก็ดี” ขางนอก คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ดี ที่มีอยูภายในใจก็ดี
ยอมหมดปญหาไปโดยประการทั้งปวง ไมไดไปตําหนิและไมไดไปชมวา “อนิจฺจํ ทุกฺขํ
อนตฺตา” เปนอะไร หมดการตําหนิติชม เพราะเชื้อแหงความตําหนิติชมไดหมดไปแลว
จะหาความตําหนิติชมมาจากไหน นอกจากมีแตหลักความจริงลวนๆ ตามหลักธรรม
ชาติเทานั้น
การเอาชัยชนะ เอากันทีต่ รงนี้ ชนะตัวเอง ชนะอยางนี้ มันแสนสุข และชนะอยาง
ประเสริฐสุด ไมตอ งกลัวตาย จงพิจารณาอยางนี้
ที่กลาวมาทั้งมวล รวมลงยอดของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีอยูภายในใจ และได
พิจารณากันดวยยอดแหงสติปญญาจนสิ้นสุดลงไป นั่นแหละที่วา “ลบลางสมมุติ” “ลบ
ลางปาชา” ลบลางกันที่ตรงนั้น ตรงทีท่ าํ ใหเกิดตายภายในใจนี้
ความเกิดจะเกิดที่จุดนั้น เกิดเปนอะไรก็ตาม จะเกิดที่จุดนั้น ความดับก็ดับที่
ตรงนั้น ที่อื่นไมมี ตามที่ทานวา “ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด” ก็อยู
ทีจ่ ดุ นัน้ แหละ
เมื่อลบลางปาชาไดหมดดวยปญญาอันแหลมคมแลว ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด
ก็อยูตรงนั้น จิตจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอีกเลา เมื่อไมมีกิเลสเปนตัวเหตุใหเกิด
พูดถึงเรื่องจิตที่บริสุทธิ์แลว แมจะมีความคิดความปรุงแตงตางๆ ตามหนาที่
ของขันธ ก็เปนขันธลวนๆ ไมมีกิเลสเปนผูผลักดันใหคิดใหปรุงอะไรทั้งสิ้น ทานจึงไม
เรียกวา “เกิด” เมื่อธาตุขันธสลายไปแลว ลางธาตุลางขันธไปดวยความตายโดยทาง
สมมุติแลว ก็เปนอันวาลางปาชาโดยสิ้นเชิง ปาชาที่จะเอาธาตุขันธมาตั้งเปนปาชาขึ้น
ภายในตัวเองอยางที่เคยเปนมา เปนอันวาหมดปญ หากันไป ปาชาในจิตมีท่ีไหนกัน
นอกจาก “นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ” เทานั้น ไมมีความเปนอื่นเลย
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ฉะนั้นขอใหเราทั้งหลายพินิจพิจารณาคนควาและปลอยวางที่จุดนี้ เรื่องชัยชนะ
เรื่องความจริง จะรูเห็นกันที่จุดนี้เอง ไมมีท่ีอ่ืนใดเปนที่รับรองความบริสุทธิ์หลุดพน มี
นีเ่ ทานัน้
จึงขอยุติ เพียงเทานี้
<<สารบัญ

ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สรางธรรมใหจิตใหพอกอนตาย
พระวัชชีบุตร ทานเปนบุตรแหงชาว “วัชชี” สกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวของพอแม
บวชแลวไปบําเพ็ญสมณธรรมอยูท่ีปาชา ทานเคยมีเพื่อนฝูงที่เปนชาววัชชีมากมายใน
คราวที่ทานเปนฆราวาส คืนนั้นทานกําลังเดินจงกรมอยูในปาชาคนเดียว คืนวันนั้นมี
งานนักษัตร ประชาชนและหนุมสาวชาววัชชีพากันเดินมาที่ขางปาชาที่ทานพักอยู เขาสง
เสียงเอ็ดตะโรไดยินไปถึงในปาชา
ขณะนั้นทานกําลังเดินจงกรมอยู จึงเกิดความวิตกและนอยใจวาโลกเขามีความ
สุขรื่นเริงกัน แตเรามาอยูในปาชาซึ่งมีแตผีตายทั้งนั้น จึงเปนผูที่ไรคาหาราคามิได เรา
อยูในปาชาคนเดียวราวกับผีดิบอยูกับผีที่ตายแลว เรามาอยูกับคนที่ตายแลวทั้งนั้น โลก
เขามีความสุขรื่นเริงกัน แตเรามาอยูกับคนตาย หาความสุขความรื่นเริงมิได ราวกับคน
ตายทั้งเปนในปาชา ซึ่งเปนสถานที่อยูของคนที่หมดความหมายแลวทั้งนั้น เราเปนคน
หาคาหาราคามิได ทานตําหนิตัวเองดวยความโศกเศราเหงาหงอย และนอยใจในขณะ
นัน้
ขณะที่กําลังถูกกิเลส คือความนอยเนื้อต่ําใจครอบงําอยู ก็ปรากฏเสียงเทวดาที่
ชาติ ปางกอนเคยเป นสหายกั นมา ประกาศเตื อนท านอยูบ นอากาศวา “เราไม เห็ น มี
บุคคลใดซึ่งมีคุณ คามากยิ่งกวาทาน ที่กําลังบําเพ็ญ สมณธรรมอยูในปาชาเวลานี้เลย
พวกเหลานั้ นเขาสงเสียงเปนทารื่นเริงบั น เทิงไปตามความโงเขลาเบาปญ ญา เพราะ
กิเลสครอบงําเขาตางหาก เขาไมไดไปดวยอรรถดวยธรรม ดวยความรูความฉลาด ที่จะ
ยังตนใหพน จากทุกขเหมือนทาน ซึง่ กําลังจะเปนปราชญอยูแ ลวดวยการสิน้ กิเลส เพราะ
ความพากเพียรตามธรรมของพระพุทธเจา ขอทานจงภาคภูมิใจในความเปนอยู และ
ความพากเพี ย รของท านเถิ ด เราอนุ โมทนากั บ ท านเป น อย างยิ่ งที่ เป น มนุ ษ ย ฉ ลาด
สามารถปลีกตนออกจากโลกอันเต็มไปดวยความเกลื่อนกลนวุนวาย มาบําเพ็ญสมณ
ธรรม เพื่อเอาตัวรอดเปนยอดคน พนทุกขไปแตผูเดียว
การสั่งสม “วัฏฏะ ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับเรื่องความเกิด ความ
ตาย ซ้ําๆ ซากๆ ไมมีวันเลิกแลวนั้น เปนทางเดินของคนโงซ่ึงหาทางไปไมได เดินกัน
ตางหาก ซึ่งมิใชทางอันประเสริฐเลิศเลออะไรเลย สวนทานกําลังดําเนินตามเสนทาง
ของทานผูเห็นภัยในความทุกข ทําไมทานจึงไปชมเชยผูกําลังหลงอยูในความทุกขอยาง
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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นั้นเลา” “การทําความเพียร เพื่อสมณธรรมใหจิตใจไดรับความสงบ เห็นโทษเห็นภัยใน
ความเกิด แก เจ็บ ตาย เปนความชอบธรรมแลว ที่ทานกําลังดําเนินอยูเวลานี้ จะมีใคร
เลาเปนผูมีจิตใจสูงสง เสาะแสวงหาความหลุดพนอยางทานนี้ ทานควรจะยินดีในการ
บําเพ็ญของทาน เพราะทําใหทา นเปนผูม คี ณ
ุ คามากในการทีท่ า นบําเพ็ญอยูเ ชนนี้”
พระวัชชีบุตร กลับไดสติทันที เมื่อถูกเทวดาเตือนเชนนั้น แลวบําเพ็ญธรรมตอ
ไปดวยความหาวหาญตลอดคืน ปรากฏวาทานไดบรรลุถงึ ทีส่ ดุ แหงธรรมในคืนวันนัน้
นีก่ แ็ สดงวา จิตของทานเปนไปอยางรวดเร็ว เรื่องทานเปนอยางนี้เอง ที่กิเลสมัน
มากระซิบหลอกทานวา การทําอยางนั้นดี การทําอยางนี้ไมดี แตฝายธรรมที่เปนวาสนา
บารมีของทาน หากชวยบันดาลใหมีเทวดามาเตือนสติใหรูสึกตัว กลับบําเพ็ ญ เพี ยร
อยางกลาหาญ จนไดบรรลุธรรมในคืนนั้น
นี่เรื่องของพระวัชชีบุตร เปนลูกชายคนเดียวของเศรษฐีสกุลนั้น ซึ่งมีสมบัติเงิน
ทองมากมาย เวลากิเลสมันกลอม มันก็กลอมไดอยางสนิท ดังที่รูๆ กันอยูน่ันแล เรื่อง
ของกิเลสตองเปนเชนนั้นเรื่อยมาไมเคยเปนอื่น คือ เซอๆ ซาๆ เหมือนพวกเราเลยมัน
ฉลาดแหลมคมมาก ทานตองอาศัยคติธรรมที่เทวดามาชวยชี้แจงใหเห็นโทษเห็นภัย
เห็นคุณเห็นประโยชนท้ังสองดานดวยความเขาใจซาบซึ้ง และบําเพ็ญธรรมตอไปจนได
บรรลุถึงธรรมสุดยอด
รูสึกวาทานเปนประเภท “ขิปปาภิญญา รูไดอยางรวดเร็ว” นี่ถาจิตของทานมี
ภูมิธรรมสูงละเอียดมากอนเหตุการณนี้อยูแลว และสมควรจะไดบรรลุธรรมในคืนวัน
นั้นโดยลําพัง ทานก็ไมควรจะวิตกวิจารณไปในทางต่ําอยางนั้น จึงแนใจวา ภูมิธรรมใน
จิตตภาวนาทานยังไมมใี นเวลานัน้ มีแตภมู วิ าสนาบารมีที่เคยบําเพ็ญมาแตอดีตชาติ
ความวิตกวิจารณอยางนั้น หมายถึงจิตที่ยังไมมีภูมิรู ยังไมพนจากสิ่งเหลานี้ไป
ทานจึงตองตําหนิตนซึ่งกําลังบําเพ็ญในทางที่ชอบ แตเมื่อไดสติแลว ทานก็จะพิจารณา
เห็นโทษแหงความเปนไปไดอยางรวดเร็ว จึงคิดวาทานมีนิสัยวาสนามาดั้งเดิมที่ควรแก
การบรรลุธรรม ยังไมใชภูมิธรรมที่ทานบําเพ็ญไดในขณะที่เปนเพศสมณะ จึงมีวิตกใน
ทางโลกๆ ไดเปนธรรมดา
การอยูใ นสถานทีอ่ นั เหมาะสมแกการบําเพ็ญธรรมนัน้ เปนความชอบยิง่
พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหไปอยูในปาชา เพื่อเปนเครื่องเตือนสติ และเทียบกัน
ระหวางคนที่ตายแลวกับคนที่กําลังเปนอยูไดดี เชนเทียบวาเราที่ยังไมตายกับเขาที่ตาย
แลวเปนอยางไร เปนตน
จิตเมื่อไดอยูในสถานที่เชนนั้น ยอมไมเกิดความเพลิดเพลิน ทั้งจะเปนความ
สลดสังเวชในความ เกิด แก เจ็บ ตาย ของเขาของเราไดดี จิตจะมีทางออกจากกองทุกข
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ไดเร็วผิดกับที่ธรรมดาทั่วไป และมีความยับยั้งชั่งตวง และใครครวญในธรรมทั้งหลาย
โดยสม่ําเสมอ ซึ่งเปนทางออกโดยชอบธรรม ทานจึงสอนใหอยูในปาชา เนื่องจากจิต
เวลาไปอยูสถานที่หนึ่งเปนอยางหนึ่ง ไปอยูอีกที่หนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง เกี่ยวกับสิ่งที่
เกีย่ วของหรือสิง่ แวดลอมตางกัน
การไปอยู ในสถานที่ เปลี่ ย วๆ ก็ ไม ท ราบจะไปคิ ด หากิ เลสตั ณ หาอาสวะ ซึ่ ง
เปรียบเหมือนยักษเหมือนผีกันทําไม ในปาเปลี่ยวๆ มีส่ิงบังคับใหระมัดระวังตัวหลาย
ดานอยูตลอดเวลา แลวใครจะไปมีโอกาสคิดสั่งสมกิเลสขึ้นมาเลา นอกจากจะพิจารณา
โดยธรรมเพื่อถอดถอนกิเลสของตัวออกไปโดยลําดับเทานั้น ทานจึงสอนใหไปอยูที่เชน
นั้นเพื่อเปนความไมประมาทนอนใจ ประคองความเพียรดี จิตใจกาวหนา ทั้งนี้จะเห็น
ไดดวยตัวเราเองที่บําเพ็ญสมณธรรมอยูกับหมูเพื่อน ในที่ที่มีเพื่อนฝูงหรือในที่ที่ไมนา
กลัว ถึงจะมีความเพียรดีจิตมีพื้นฐานอยูแลวก็ตาม ความเพียรก็ไมคืบหนาไปอยางรวด
เร็ว ไมเหมือนไปอยูใ นสถานทีเ่ ปลีย่ วๆ ใจรูส กึ มีความอืดอาดเนือยนายพิกล
ขณะที่อยูกับเพื่อนฝูงมากๆ ในสถานที่ที่ไมตองระมัดระวังอะไร เปนสถานที่
ปลอดภัยจากสัตวรายตางๆ มีเสือ เปนตน การบําเพ็ญก็เปนไปอยางเชื่องชา แตพอ
กาวเขาไปอยูในสถานที่ท่ีตองระมัดระวังทั้งวันทั้งคืน ใจเปนความเพียรประจําอยู
ตลอดเวลา แมกลางวันก็มีสติระมัดระวังอยูเสมอ ยิ่งกลางคืนดวยแลว จิตยิ่งตั้งทาตั้ง
ทางระมัดระวังมาก คือระวังอยูภายในตัวในใจ ไมใหจิตเผลอไปคิดเรื่องอะไรๆ แมคิด
เรื่องเสือ ทั้งๆ ที่เสือไมมีในเวลานั้น ความคิดเชนนี้ก็เปนภัยแกตัวแลว คือความคิดนั้น
เขยาเราใหสะดุงหวาดกลัวขึ้นมาใหเปนทุกข และเปนการสั่งสมกิเลส คือความกลัวขึ้น
มา แลวก็เปนผลใหเกิดความทุกขอันเนื่องมาจากความกลัวนั้น เพราะฉะนั้นความคิด
ในแงตางๆ ที่เปนภัยแกตัว จึงตองรีบแกไขในขณะนั้นๆ ไมปลอยใหใจเรรอนไปตาม
ความคิดที่เห็นวาเปนภัย ซึ่งเปนเหตุใหกอความวุนวายใหแกใจตัวเองจนหาทางสงบสุข
ไมได
สวนมากผูไปอยูในปาในเขาเชนนั้นได ตองเปนผูที่ไดพิจารณาตัวเองพอสมควร
วาจะไมถอยหลัง ถายังมีความขยาดครั่นครามตอภัยอยูก็ไมกลาไป ตองเปนผูตัดสินใจ
ตัวเองอยางเด็ดเดี่ยวแลววา “เปนก็เปน ตายก็ตาย” แลวตัดสินใจลงไปอยางเด็ดขาดไม
ลังเลสงสัย เมื่อไปแลวเจตนาเดิมกับการที่อยูนั้นตองเปนอันเดียวกัน คือคงเสนคงวาไม
หวั่นไหว โดยทําความเขาใจกับตัวเองวา “ก็เรามาแลวดวยความเสียสละ ทําไมไมอยู
ดวยความเสียสละ จะหวงอะไร ? จะเสียดายอะไร เวลาอยูโนนก็ไดพิจารณาแลววาราง
กายอันนี้ ชีวิตอันนี้ เปนของไมมีคาสาระแกนสารใดๆ กลาเสียสละได จนถึงเขามาอยู
ในสถานที่น้ี เมื่อกาวเขามาอยูในสถานที่นี้แลวรางกายจิตใจนี้กลับมีคุณคามากเชียว
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หรือ ถึงตองรักตองสงวนไมยอมเสียสละเลา ความจริงคือรางกายและจิตใจอันเกานี้แล
เหตุใดจึงเสียสละไมได อยูโนนก็มีความตาย อยูน้ีก็มีความตาย ไปอยูในสถานที่ใดๆ ก็
มีความตายเทากัน จะคิดกลัวตายเพื่ออะไรอีก นี่คืออุบายสอนตัวเอง “อะไรอยากกิน ก็
กินไปซี เพราะเขากินก็อิ่มทองเขาไปวันหนึ่ง แลวก็ตายในวันตอไป เราตายในวันนี้ เขา
ก็จะตายในวันหนา ความตายมีเสมอกัน ขอใหตายอยูในสนามรบ คือสงครามระหวาง
กิเลสกับธรรมเถิด ใหไดชัยชนะ อยาไดพลั้งพลาดทอถอยเลย ตายก็ตายอยางนักรบ
คือตายในสงครามไมหวัน่ ไหว”
เมื่อไดพร่ําสอนจิตเราอยูทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกลูนอกทาง ใหเกิดความ
กลัวขึ้นมาอยูแลว จิตก็ไมกลาจะคิด เพราะสติคอยบังคับบัญชาอยูเสมอ นั่นแลคือ
ความเพียร
เมื่อความเพียรเปนอยูดวยสติ ดวยปญญา ระมัดระวังตัวอยู จิตของผูน้ันยอม
กาวไปสูความสงบไดทั้งๆ ที่ไมเคยสงบก็สงบไดอยางประจักษใจ ซึ่งไมตองไปถามใคร
เลย เพราะขณะจิตสงบนั้นเปนความไมกอกวนตัวเอง เรื่องอะไรก็หายหมด เรื่องกลัวก็
หาย มีแตความรูลวนๆ ที่เดนอยูดวยความเที่ยงตรงของจิต ขณะนั้นเปนความสุขความ
สบายปราศจากความวุนวาย และสิ่งกอกวนตางๆ โดยสิ้นเชิง เหลือแตความรูลวนๆ ที่
เดนอยูดวยความเที่ยงตรงของจิต ขณะนั้นเปนความสุขความสบาย ปราศจากความวุน
วายและสิ่งกอกวนตาง ๆ โดยสิ้นเชิง เหลือแตความรูลวน ๆ กับความสบาย นี่คือ ผล
แหงความระมัดระวังความคิดปรุงที่ออกไปนอกลูนอกทาง ดวยสติปญ ญาที่คิดอาน
ไตรตรองหักหามใจ ทําความรูสึกนึกคิดตางๆ ดวยสติ คิดออกมาประเภทใด สติคอย
รับรู ปญญาก็คอยตัดฟนคอยหักหามดวยเหตุผล จิตจะเหนือเหตุผลไปไมได ยอมจะ
กาวเขาสูค วามสงบไดอยางสบายๆ หายหวง
เมื่อจิตไดกาวเขาสูความสงบดวยเหตุผลอันเหมาะสมแลว จะอยูในที่เชนไร ก็
อยูไดทั้งนั้น ไมไดถือวาที่น่ีเปนภัย ที่นี่มีเสือมีชาง ที่วามีอะไรหรือสัตวรายตางๆ นั้น ก็
คือความคิดปรุงของตัวที่คอยหลอกตัวเทานั้น แมจะเปนความจริงที่จะมีอันตรายก็ตาย
ไปซี อยูเฉยๆ เราก็จะตายอยูแลวเมื่อถึงกาลเวลา มันจะตายเวลานี้ก็ถึงกาลของมันที่
เหมาะสมกันอยูแลว เราจะไปกั้นกางหักหามมันทําไม เรื่องความตายเปนคติธรรมดา
จะตายในทางจงกรมนี้ก็ตายซิเมื่อถึงกาลแลว เมื่อยังไมถึงกาลมันก็ยังไมตาย จะตายอยู
ในรมไมชายเขาที่ไหนก็ตายเถิด เมื่อถึงกาลแลวไมตองกลัว จะไปคัดคานคติธรรมดาที่
เคยมีมาดั้งเดิมอยางไรอีก จะรอตายวันพรุงนี้ เมื่อถึงวันพรุงนี้ขึ้นมาแลว จะเอาอะไรมา
คัดคานก็คานไมได มันก็ตองตายอยูนั่นเอง เพราะตัวเรามันเปน “กอนตาย” นี่เปน
อุบายวิธีหักหาม ปราบปรามใจของตน ไมใหออกนอกลูนอกทาง เพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมา
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เวลาไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในปา เราก็ไปเพื่อถอดถอนกิเลส ไมใชไปสั่งสมกิเลส
คือความหวาดกลัวเปนตน ขึ้นมาเผาลนจิตใจ ซึ่งผิดความหมายของธรรมที่สอนเพื่อแก
กิเลส
พระธุดงคกรรมฐานที่มุงตอแดนพนทุกข ทานปฏิบัติเพื่อเห็นคุณคาแหงการ
ชําระแหงการดัดแปลง แหงการฝกฝนทรมานตนจริงๆ ทานจึงไมสะทกสะทานในการที่
จะไปอยูในสถานที่ใดก็ตาม ขอใหเปนที่เหมาะสมตอการประกอบความเพียรเทานั้น
เปนที่พอใจทาน ความสุข ความอดอยาก ขาดแคลนทางรางกาย ทานไมถือเปนสิ่งจํา
เปนยิ่งกวาการบําเพ็ญสมณธรรมดวยความสะดวกสบายใจ ธรรมจึงมีความเจริญขึ้น
ภายในใจเรือ่ ยๆ
คําวา “ธรรม” สวนผล ก็คือความสงบรมเย็น เปนตน สวนเหตุ คืออุบายแยบ
คายตางๆ ที่เปนเครื่องประหัตประหารกิเลส ไดแก สติ ปญญา นี้แล ซึ่งทํางานแกกิเลส
ฆากิเลสไปเรื่อยๆ ทําใหรูเห็นสิ่งตางๆ ภายในใจที่ไมเคยรูเคยเห็นมาแตกอน
การภาวนาอยูในสถานที่ธรรมดาเปนอยางหนึ่ง จิตใจมักเฉื่อยชา ไมคอยมีความ
ตื่นเตนและกระตือรือรนในธรรมทั้งหลาย พอกาวเขาไปอยูในที่เชนนั้น ความรูความ
เห็นที่แปลกประหลาดมักปรากฏขึ้นเรื่อยๆ อุบายตางๆ ของปญญาที่จะเกิดขึ้นมาสง
เสริมใหทันกับกลมายาของกิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ สติก็ตอเนื่องกันเปนลําดับลําดา กิเลส
คอยๆ หมอบลงไปเปนลําดับ พอกิเลสหมอบเทานั้นใจก็เย็น พอกิเลสออกพลุกพลาน
ใจตองรุมรอน เพราะพลุกพลานหาเหตุเพือ่ ทําลายใจนีแ่ ล
คําวา “กิเลส” กิเลสมันตองหาเหตุ นําความทุกขรอนเขามาใสใจเสมอ ถาปลอย
ใหกิเลสพลุกพลานมากเพียงใด ก็แสดงวาปลอยใหกิเลสออกไปกอบโกยเอาความทุกข
เขามาเผาลนตนเองใหรอนมากขึ้นเพียงนั้น ทั้งๆ ที่ไมมีกองไฟอยูในหัวใจ แตใจก็รอน
ยิง่ กวาไฟ เพราะไฟของกิเลสรอนยิง่ กวาไฟใดๆ ทัง้ สิน้
ฉะนั้นจึงตองระมัดระวังไมใหมีไฟ คือกิเลสลุกลามขึ้นมา เมื่อฝกฝนทรมานใจ
ไมลดละทอถอยโดยสม่ําเสมอ ใจก็กลายเปนความเคยชินขึน้ มา สติสตังก็มีขึ้น ไปอยูใน
ที่เชนไรสติก็มีไปเรื่อยๆ ความเย็นใจนัน้ ไมมอี ะไรทีจ่ ะเย็นยิง่ กวาใจสงบ
ใจสงบในขณะใด ยอมแสดงความเย็นใหเห็นประจักษ ใจที่เย็นตามฐานะของ
ตนที่มีพื้นเพอันดีอยูแลว เพราะอํานาจแหงสมาธิที่สงบหลายครั้งหลายหน จนกลาย
เปนการสรางฐานมั่นคงขึ้นมานั้น ยอมเปนความสุขอันละเอียดออนอยูประจําใจ ทั้งที่
ใจไมไดรวมลงเปนสมาธิดวยการภาวนาเหมือนขั้นเริ่มแรก
เมื่อถอยออกพิจารณาทางดานปญญา ก็สามารถแยกแยะสวนตางๆ ของรางกาย
ลงในกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ได ตลอดสิ่งภายนอก เชน ตนไม ภูเขา ก็แยกแยะออก
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ใหเห็นเปน “ไตรลักษณ” ไดเชนเดียวกับสวนภายใน พิจารณาประสานกันไปทั้งภาย
ในภายนอก เชน จําพวกสัตว พวกเสือ เปนตน ก็เปนธาตุเปนขันธ เปนสภาวธรรมอัน
หนึ่งๆ เชนเดียวกับธาตุขันธของเราจะไปกลัวไปเกรงกันหาอะไรไมเขาเรื่อง หาเหตุหา
ผลไมได ไรสารคุณของผูแสวงธรรมเพื่อความพนทุกข นาอับอายสัตวปาเขาที่อยูกันได
ไมกลัวแบบพระกรรมฐานปลอม
เหลานี้คืออุ บายสติ ปญ ญาของผูแสวงธรรมฆ ากิเลส ไมใชอุบายกิเลสสังหาร
ธรรม สังหารพระธุดงคกรรมฐานปลอม เพราะหลงกลมายาของกิเลส เชน ความกลัว
เสือ กลัวตาย เปนตน
พระพุทธองคทรงสอนพระผูเริ่มบวชวา “รุกฺขมูลเสนาสนํ” เปนตน ทานไลเขา
ไปอยูบําเพ็ญธรรมในปาในเขา อยูตามรมไม ชายปา ชายเขา ที่ไหนก็ได ที่เปนความ
สะดวกในการบําเพ็ญสมณธรรม อันเปนสถานที่ฆากิเลสภายในใจ กระทั่งไมมีกิเลสตัว
ใดเหลือหลออยูภ ายในใจเลย เพราะสถานที่เชนนั้น
แตระวัง! แตอยาไปอยูแบบผูข้ึนเขียงใหกิเลส คือความสะดุงกลัวตัวสั่น ไม
เปนอันภาวนาสับ ยําแหลกก็แลวกัน! อุบ ายแหงธรรมตางๆ ที่ทานสอนสอนเพื่อฆา
กิเลสทําลายกิเลสภายในใจใหส้ินไปทั้งนั้น ไมไดสอนเพื่อใหกิเลสฆาคน ฆาพระ ใน
สถานที่และอิริยาบถตางๆ ไวเลย แตพวกเรามักจะเปนกันทํานองนี้ โดยที่เจาตัวก็ไมรู
วาเปน
“ธรรม” แทนที่จะเปนเครื่องแกกิเลส จึงมักกลายมาเปนเครื่องมือของกิเลสและ
สั่งสมกิเลสไปเสีย เพราะหัวใจมีกิเลส กิเลสจึงมีอํานาจที่จะฉุดลากธรรมเขามาเปน
กิเลสได
ฉะนั้นจึงขอเนนความจริงใหทานผูฟงทั้งหลายทราบไวอยางถึงใจวา ไมวา สมัย
โนนสมัยนี้ “ธรรม” คือ “ธรรมรอยเปอรเซ็นต” อยูเ รือ่ ยมาและเรือ่ ยไป ผูปฏิบัติ
ตามหลักธรรมจึงสามารถแกกิเลสไดโดยลําดับๆ ไมสงสัย นับตั้งแตครั้งพุทธกาลมา
จนกระทัง่ ปจจุบนั ไมเปนอืน่ กิเลสทุกประเภทยอมหรือกลัวแตธรรมเทานัน้ นอก
จากธรรมแลวกิเลสไมกลัวอะไร กิเลสครอบโลกธาตุอยางสงาผาเผย ไมกลัวอะไร! กลัว
แตธรรมอยางเดียว
“ธรรม” คื ออะไร? คื อ วิริยธรรม ขัน ติ ธรรม วิริยะ คื อ ความเพี ย ร ขั น ติ คื อ
ความอดทน สติธรรม ปญญาธรรมหนุนกันเขาไป กิเลสอยูที่ตรงไหน จงนําเครื่องมือ
เหลานี้ หรือธรรมเหลานี้หมุนตัวเขาไปตรงนั้น กิเลสขยับขยายออกไป ธรรมไลสงออก
ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไมมีกิเลสตัวใดเหลืออยู แมพอแม ปูยา ตายายของกิเลส ที่เคยเขา
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มาตั้ งรากตั้งฐาน ตั้งโคตรตั้งแซ อยูในหั วใจเรามากมายเพี ยงไร ก็สูวิริยธรรม ขัน ติ
ธรรม สติธรรม ปญญาธรรมไปไมได ธรรมเหลานี้กวาดลางไปหมด คือกวาดลางผูกอ
การรายซึง่ มีอยูภ ายในใจ และกอกวนความสงบอยูต ลอดเวลา
ผูกอการราย ยุน้ัน ยั่วนี้ แหยนั้น หลอกหลอนเราใหหลงกลของมันอยูตลอด
เวลา ถาธรรมชาตินี้มีอยูในหัวใจใด หัวใจนั้นจะหาความสงบรมเย็นไมไดเลย เหมือน
เชื้อโรคที่ชอนไชรางกายใหหาความปกติสุขไมไดนั่นเอง ปราชญทา นจึงถือวา กิเลสทุก
ประเภทเปนภัยตอจิตใจมาแตไหนแตไร
นักปราชญที่กลาหาญไมรูเรื่องรูราว ไมเขาทาเขาที ไมรูจักเปนจักตาย ก็คือพวก
เรา จึงตองแบกหามโทษทุกขอยูตลอดเวลา แลวยังพากันอาจหาญตอกิเลส สงเสริม
กิเลสอยางออกหนาออกตาไมละอายปราชญทา นบางเลย ไปอยูที่ไหนก็บนวาทุกข จะไม
บนยังไง ก็เราเปนผูเสาะแสวงหาทุกขกันทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ดวยการสั่งสม
กิเลส อันเปนตัวเหตุตนเพลิงกันทั้งนั้น
เมื่อกิเลสเกิดขึ้น เพิ่มขึ้น และสรางบานเรือนบนหัวใจเรา จนเกิดความทุกขขึ้น
มาอยางเดนชัดแทบยกไมไหวแลว ก็บนกันวาเปนทุกขเปนรอน แมบนมันก็ไมกลัวถา
ไมทําลายมัน ถากิเลสเปนเหมือนดานวัตถุแลว โลกนี้โลกไหนก็ไมมีที่เหยียบยางไปได
เลย เพราะมันอัดแนนไปดวยกิเลสของคนและสัตว
พระอรหันตทานบําเพ็ญเพียรเพื่อความเปนพระอรหันตนะ ทานมีความเพียร
แกกลาสามารถขนาดไหน ทานจึงเอื้อมถึงภูมิ นั้นได ทั้งนี้ทานตองเปนนักรบจริง ๆ
เหนือคนธรรมดาอยูมาก ตางองคก็มีความเพียรสมเหตุสมผล ความเพียรมีมาก กิเลส
ก็ตายไปเรื่อยๆ ตามทางจงกรม สถานที่นั่งที่นอนมีแตปาชาของกิเลส ที่ทานฟาดฟน
หั่ น แหลกกั น อยู เป น ลํ าดั บ ไม ล ดละความเพี ย ร เพราะสติ อั น เป น ความพากเพี ย รนี้
ทํางานอยูตลอดเวลา ยืนอยูทานก็ทํา เดินอยูทานก็ทํา นั่งอยูทานก็ทํา เขาไปเดินจงกรม
อยูทานก็ฆากิเลส นอนอยูทานก็ฆากิเลส เวนแตเวลาหลับเทานั้น แมแตเวลาขบฉันอยู
ทานก็ฆากิเลสดวยสติปญญาซึ่งทํางานอยูตลอดเวลา ในอิริยาบถตาง ๆ เปนอิริยาบถ
ของนักรบเพื่อฆาแตกิเลสอาสวะทั้งนั้น ไมไดน่ังสั่งสมกิเลส ยืนสั่งสมกิเลส นอนสั่งสม
กิเลส แมขณะกําลังเดินจงกรมอยู ก็สั่งสมกิเลสเหมือนอยางพวกเรา เพราะความไมมี
สติมนั ผิดกันอยางนี้!
เดินจงกรม แย็บๆ สามสีก่ า วเพลียแลว งวงนอนแลวนี่ นอนเสียดีกวา มันดีกวา
ยังไง? ก็เคยดีกวาดวยการนอนแบบตายแตหัวค่ํา ตลอดตะวันโผลเปนเวลานานแลวถึง
ฟนตัวขึ้นมา ก็ไมเห็นเปนทาเปนทาง นี่แหละ “ดีกวา” ไมเปนทาเปนทาง คือพวกเรานี่
แล นั่งภาวนาไมก่ีนาที “โอย เหนื่อยแลวนอนดีกวา” มันดีกวาอะไร ? แปลไมออก
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มันศัพทลึกลับ นี่คือ “พวกดีกวา” แตไมเห็นดีอะไรพอไดชมเชยบางเลย นี้ไดแกพวก
เรามั น ดี แ ต ช่ื อ ดี แ ต เรื่ อ งของกิ เลส เรื่องของธรรมไม ดี แล ว จะเอาไปเที ย บกั บ ครั้ ง
พุทธกาล
วา “ทาน...นั้น บรรลุที่นี่ที่นั่น ฟงเทศนฟงธรรม ก็ไดบรรลุมรรคผลนิพพาน เรา
ฟงแทบลมแทบตาย เรียนแทบลมแทบตาย ปฏิบัติแทบลมแทบตายไมเห็นไดอะไร!”
มันขนาดไหนก็ไมรู คําวา “แทบลมแทบตาย” นะ เอะอะก็ “แทบลม” นอกจากลมลง
บนหมอน “แทบตาย” ก็ ต ายลงบนหมอนเท า นั้ น เอง มั น ยั ง มองไม เห็ น ความที่ ว า
“ลําบากลําบน” จริงๆ อยางทีว่ า ดังพระพุทธเจาและสาวกทานดําเนินมา
ถาหากทํา “แบบแทบลมแทบตาย” ดวยความถูกตองดีงามจริงๆ ชอบธรรม
จริงๆ อยางทานนั้น กิเลสมันจะทนอยูไดหรือ เพราะกิเลสก็เปนประเภทเดียวกันกับ
ครั้งพุทธกาล ธรรมที่นํามาประหัตประหารกิเลส ก็คือสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร
เหมือนกัน หากธรรมเหลานี้มีกําลังเพียงพอ กิเลสจะตานทานไดอยางไร มันจะตองลม
จมฉิบหายไปเชนเดียวกับในครัง้ พุทธกาล
แตน่ีเราเพี ยงแตเหยาะแหยะ เพียงแตแหยๆ มั น พอมัน ตื่ นขึ้น มาตวาดเอา
“เหนื่อยแลวนะ ไมเปนทานแลวนี่!” “ เราพักผอนเสียหนอยเถอะพอใหสบาย นอนดี
กวา!" นี่มันตวาดเราใหเผนออกจากความเพียรเสีย เหลือแตเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะอยู
รอบตัว และรอบเขตจักรวาล จนไมอาจคํานึงคํานวณได
พอไดสติข้ึนมา “โอย ! นี่ นั่งภาวนามานานแสนนานไมเห็นไดเรื่องอะไร ครั้ง
พุทธกาลทานภาวนาไดอรรถไดธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพาน เรานี้ภาวนาแทบตาย
มันไมเห็นไดอะไร” ก็คิดยุงจนแทบตาย ปลอยจิตสงไปโนนไปนี่จนจะเปนบา ไมเคยได
ยินวาเราฆากิเลสจนแทบตาย แลวมันจะไดอะไรเลา เพราะเหตุไมตรงกับความจริง ผล
จะตรงกับความจริงไดอยางไร เหตุตรงกับความจริง ก็ดังที่ทานพาดําเนินมา สติก็มี
ดังทาน ปญญาก็ขุดคนกิเลสประเภทตางๆ มีความแยกคายทันกับมายาของกิเลส กิเลส
จะตองหลุดลอยไปโดยไมตองสงสัย
การทําที่ควรแกเหตุเปนอยางนี้ ผลก็เปนที่พึงพอใจเกิดขึ้นโดยลําดับ อะไรที่จะ
แกยากยิง่ กวาแกกเิ ลสไมมี ฆายากทีส่ ดุ ก็คอื ฆากิเลส มันไมไดตายงายๆ มันเหนียวแนน
แกนกิเลส จริงๆ ! เพราะฉะนั้นจึงตองใชประโยค “พยายามอยางถึงที่ถึงฐานใหทันและ
เหนือกิเลส ไมออนขอตอรองกับมันพอใหมันไดใจ และปนขึ้นบนหัวใจเราอีก” การทํา
ความเพียรนัน้ ตองทุม เทกัน จนบางครัง้ ตองมอบชีวติ จิตใจลงไปเพือ่ แลกกับธรรม
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จะตายก็ตายเถอะ ถึงเวลาที่จะสูกันแลว เอา ตายเปนตาย ไมตายก็ใหรู ไมตาย
ใหชนะ ใหทราบกันในแนวรบนี้ จิตเมื่อไดทุมเทลงถึงขนาดนั้นแลว กิเลสมันออนขอ
อยางเห็นไดชัด สิ่งที่ไมเคยรูก็รูข้ึนมา สิ่งที่อัศจรรยซ่ึงไมเคยรูเคยเห็น ก็ปรากฏขึ้นมา
เรื่อยๆ ในขณะนัน้
ธรรมอัศจรรยตามนั้นก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆ บนเวทีการตอสู เพราะสติปญญาทัน
กับเหตุการณควรแกการฆากิเลสไดโดยชอบธรรม กิเลสคอยหลุดลอยไป ๆ ความสวาง
กระจางแจงปรากฏขึ้นมา ใจมีความผาสุก รื่นเริงตามขั้นของธรรมที่ปรากฏเปนพักๆ
ไมขาดสาย จนกลายเปนความอัศจรรยขึ้นมาในตน ความอัศจรรยจะไมเกิดขึ้นไดอยาง
ไร เมื่อถึงกาลเวลาและเหตุผลที่ควรเกิด ตองเกิดใหไดชมไมสงสัย เพราะความเพียร
กลา สติปญญาทันกับเหตุการณที่กิเลสแสดงขึ้นมา
ธรรมประเภทตางๆ ตองปรากฏเมื่อเหตุผลเพียงพอกันแลว ไมวาครั้งพุทธกาล
ไมวาครั้งนี้ไมวาครั้งไหน ธรรมก็คือธรรมอันเดียวกัน จากพระพุทธเจาพระองคเดียว
กัน ตรัสไวแลวดวยความชอบธรรมอยางเดียวกัน กิเลสที่เปนตัวตานทานธรรมทั้งหลาย
ก็มีประเภทเดียวกัน
เมื่อนําธรรมเขามาแกหรือถอดถอน ใหพอแกเหตุแกผลกันแลว ทําไมกิเลสจะ
ไมตาย จะไมสลายเพราะถูกทําลาย ตองฉิบหายไปอยางแนนอนไมสงสัย ไมเชนนั้น
ความแมนยําแหง “สวากขาตธรรม” ที่ตรัสไวชอบแลวก็ไมมีความหมาย และไมเรียกวา
“นิยยานิกธรรม” เครื่องนําผูปฏิบัติใหถึงความพนทุกขไปไดโดยลําดับ จนพนทุกขไป
โดยสิ้นเชิงได
จะมีความสงสัยอะไรอีกในพระธรรมของพระพุทธเจา เพราะธรรมเปนธรรมแท
ทีป่ ราศจากความสงสัย! พวกเราจะสงสัยอรรถสงสัยธรรม สงสัยมรรคผลนิพพาน ใหลา
ชาฆาตัวเองไปทําไมกัน! นั่นมันเปนเรื่องของกิเลสยุแหยหลอกลวงตางหาก เพื่อไมให
เราปฏิบัติตามนี่ เชน “อยาทําดีอยางนั้น อยาทําภาวนาอยางนี้ มรรค ผล นิพพานหมด
แลว สิ้น แลว ทําไปเทาไรก็ไมเกิดผล เสียเวลาและกําลังวังชาไปเปลาๆ “นั่น ! ฟงซิ
เสนหเลหกลของกิเลสนะแหลมคมขนาดไหน ตามทันไหม?
เราต อ งคิ ด ยอ นกลั บ วา “เวลาผลิ ต กิ เลส สรางกิ เลส” มั น ทํ าไมเกิ ด ผล สราง
ความโลภก็เกิดความโลภขึ้นมา สรางความโกรธก็เกิดความโกรธขึ้นมา สรางความหลง
ก็เกิดความหลงขึ้นมา ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ
ดวยการสรางการผลิต ไมเห็นเลือกกาลเลือกสมัยเลา จนเต็มหัวใจสัตวโลกแทบหาที่
เก็บไมไดอยูแลว
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บทเวลาจะสรางอรรถสรางธรรม สั่ งสมอรรถสั่งสมธรรม ทําไมจะไม เกิ ด ผล
ทําไมหากาลหาเวลา ทั้งที่ธรรมก็มีอยูในคนเดียวกัน ?
พึงทราบวา อะไรก็ตามไมวาบุญหรือบาป กิเลสอาสวะ มรรค ผล นิพพานเปน
ธรรมชาติที่มีอยูดั้งเดิมแลวตามหลัก “สวากขาตธรรม” สรางอะไรตองไดส่ิงนั้น ถาไม
สรางไมทําก็ไมได ไมมี เพราะขึ้นอยูกับเราผูสรางผูทํา อยาเปดทางใหกิเลสจอมมายา
มาหลอกลวงได สิ่งเหลานี้ไมข้ึนอยูกับ วัน เดือน ป แตข้ึนอยูกับการสรางการทําอยาง
เดียว
เราผูรับผิดชอบเราเองตองระวังรักษาตัวเอง อยาปลอยใหกิเลสและสถานที่เวลา
มารับรอง ความรับผิดชอบเรามีเต็มตัว และรับผิดชอบกันอยูตลอดเวลา ไมใชถึงป
นั้ น ๆ จึงจะรับ ผิ ด ชอบตั ว ใครๆ ก็ต อ งรับ ผิ ด ชอบตั วมาตั้ งแต วัน รูเดี ย งสาภาวะจน
ตลอดวันตาย ไมเคยลดละปลอยวาง ฉะนั้นการจะทําดีหรือทําชั่ว ตองใชความพิจารณา
ใหรอบคอบทุกกรณี ไมหลวมตัวทําไปอยางงายๆ ในฐานะที่เราเปนผูรับผิดชอบเรา
เชน เวลาหิวก็รับประทาน หิวน้ําก็ดื่ม หิวขาวก็รับประทานขาว หิวนอนก็นอน เจ็บไขได
ปวยก็ตอ งหาหยูกหายามารักษา เราตองรับผิดชอบเราอยูตลอดเวลาอยางนี้เอง
การประพฤติปฏิบัติธรรม เราจะหาเวล่ําเวลาใหกิเลสกดถวงลวงใจทําไม ตลอด
มรรคผลนิพพาน เปนหนาที่ของเราจะถือเปนความหนักแนน พยายามบําเพ็ญใหเกิด
ใหมีข้ึนกับตัว และรูเห็นประจักษใจ เปนที่อบอุน สมกับความรับผิดชอบตน เพราะจิต
หวังความสุขอยูตลอดเวลาไมเคยจืดจางเลย
ความหวังนี้มีประจําอยูภายในใจ ไมมีใครจะไมหวังนอกจากคนตายเทานั้น คน
มี คนจน คนโง คนฉลาด ใครอยูในฐานะใด ยอมหวังความสุขความเจริญ ให ส มใจ
หมายดวยกันทั้งสิ้น ฉะนั้นความสุขความเจริญ จึงไมเปนแตเพียงความหวังแบบลมๆ
แลงๆ วา “นั่นเปนไปไมได” แตเปนสิ่งที่ไมเคยลาสมัยสําหรับโลกทั่วไป เปนแตเปนไป
ไดบางไมไดบาง เพราะความเหมาะสมแหงธรรมทั้งมวลมีแหงเดียวคือใจ แตเพียง
ความหวังแบบลมๆ แลงๆ วา “นั่นเปนไปไมได” แตเปนสิ่งที่ไมเคยลาสมัยสําหรับโลก
ทั่วไป เปนแตเปนไปไดบางไมไดบาง ตามกําลังสติปญญาหรือบุญวาสนาสรางมาตางๆ
กัน ดีบางชั่วบาง บางคนเกียจครานแทบรางกายผุพัง ยังอยากเปนเศรษฐีกับเขา บาง
คนสรางแตบาปหาบแตความชั่วจนทวมหัว ยังหวังความสุขความเจริญ และอยากไป
สวรรคนิพพานกับเขา ทั้งที่ตนเองทําลายความหวังดวยการทําบาปหาบนรกอยูตลอด
เวลา
การสรางความดีงามประเภทตางๆ สําหรับตนอยูเสมอไมประมาทนั้น ชื่อวา
“สรางความหวังใหแกตนโดยลําดับๆ” ความหวังเมื่อบรรจุเขาในใจของผูสรางผูบําเพ็ญ
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ยอมมีหวังและเปนผูสมหวังไปเรื่อยๆ จนบรรลุความสมหวังอยางพึงใจ ดังพระพุทธ
เจาและพระสาวกทั้งหลาย ทานเปนผูหวังอยางพึงพอใจ สมกับทานรับผิดชอบตนจนถึง
ทีส่ ดุ จุดหมายปลายทาง
เราตองพยายามสรางความดีใหพอ สรางขึ้นที่ใจนี่แหละ ใจนี้แลคือภาชนะอัน
เหมาะสมกับธรรมทัง้ หลาย ธรรมทั้งหลายบรรจุที่ใจแหงเดียว เพราะความเหมาะสม
แหงธรรมทั้งมวลมีแหงเดียว คือใจ
แตกอนกิเลสเคยบรรจุที่ใจมากมาย ใจจึงกลายเปนของสกปรก เปนภาชนะที่
สกปรกดวยสิ่งสกปรกทั้งหลายคือกิเลส จงพยายามชะลางสิ่งที่สกปรกภายในภาชนะคือ
จิต ใหสะอาดโดยลําดับๆ นําเอาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ ฝกฝนใจดวยธรรมใหเกิดใหมี
ขึ้นภายในใจ จนกลายเปนภาชนะแหงธรรมขึ้นมาแทนที่ ใจจะมีแตความเกษมสําราญ
ทั้งปจจุบันและอนาคตตลอดกาลไหนๆ ผูมีธรรมคือความดีงามภายในใจ ไปไหนก็ไม
จนตรอกจนมุม เพราะความสุขความสบายมีอยูกับใจนั้นแล ไมวาจะไปเกิดในสถานที่
ใดๆ ไมสําคัญ สําคัญที่ใหมีธรรมคือความดีอยูภายในใจ เมื่อใจมีธรรมแลว ใจนี้แลจะ
เปนผูมีความสุข ไปอยูสถานที่ใดก็ไมปราศจากสุข เพราะสุขอยูที่ธรรม ธรรมอยูที่ใจ ใจ
เปนผูรูผูเห็น เปนผูเสวยผลธรรมนั้นๆ ไมมีอะไรเปนผูเสวย นอกจากใจเพียงดวงเดียว
ที่เปนสารธรรมหรือสารจิต จะเปนเจาของธรรมสมบัติแตผูเดียว
ขอย้ําตอนสุดทายใหเปนที่มั่นใจวา ศาสนธรรมเทานั้นเปนอาวุธยอดเยี่ยม ทัน
การปราบปรามกิเลสที่เปนเชื้อแหง “วัฏจักร” ความเกิดตายใหขาดสะบั้นลงไป กลาย
เปน "วิวฏั จักร” “วิวัฏจิต” ขึ้นมาประจักษใจ ดังธรรมทานวา “สนฺทิฏฐิโก” รูเองเห็นเอง
ไมจําตองไปถามใครใหเสียเวลา เอาละสมควรยุติ
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

จงสรางวาสนาทีใ่ จ
จงพยายามทําใจใหเปนหลัก เพื่อเปนเครื่องยึด ทําอะไรตองใหมีหลักเกณฑ ให
มีเหตุผล ถาไมมีเหตุมีผลก็หาความแนนอนไมได การอยูดวยความไมแนนอน ไปดวย
ความไมแนนอน ทําอะไรดวยความไมแนนอน เปนสิ่งที่เสี่ยงตอความผิดพลาดทั้งนั้น
ผลแหงความผิดพลาดก็คือความทุกขความผิดหวัง ตองยอนเขามาหาตัวเหตุคือผูทํา
อยูเสมอ อยามองขามไป ใจมีความสําคัญที่จะสรางความแนนอนใหแกตัวเอง คนที่มี
จิตเปนหลักมีธรรมเปนหลัก มีธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยง ไมวาจะทําหนาที่การงานอะไร
ยอมเปนไปดวยหลักดวยเกณฑดว ยเหตุดว ยผล เปนความแนใจและแนนอน
การอบรมจิตใจดวยศีลดวยธรรม ก็เพื่อใหใจมีหลัก ใจนั้นมีอยูแลว รูอยูแลว
แตชอบเอนเอียงไปตามสิ่งตางๆ ไมมีประมาณ อะไรมาผานก็เอนเอียงไปตาม ถูกอะไร
พัดผันนิดๆ หนอยๆ ก็เอนเอียงไปตาม นั่นคือจิตไมมีหลักเกณฑ ตั้งตัวไมได ถูกฟด
ถูกเหวี่ยงไปมาอยูเสมอ ความเอนเอียงไปมาเพราะการถูกสัมผัสตางๆ นั้น ยังมีผล
สะทอนกลับมาถึงตัวเราใหเดือดรอนดวย ฉะนั้นจึงตองสรางความแนนอนใหแกจิตใจ
โดยทางเหตุผลอรรถธรรมเปนเครื่องดําเนิน
ที่พ่ึ งพิงของใจก็คือ “ธรรม” ธรรมมีทั้งเหตุทั้งผล เหตุคือการกระทําที่ชอบ
ดวยเหตุผล ที่เห็นวาถูกตองดีงามตามที่ทานสอนไวแลว อยานําความยากความลําบาก
เขามาเปนอุปสรรคกีดขวางทางเดินที่ถูกตองดีงามโดยเหตุโดยผลของเรา เพื่อจะผลิต
ผลอันดีใหเกิดขึ้นแกตัวเราเอง
เราอยาตําหนิตนวา “อํานาจวาสนานอย” ซึ่งไมเขาทาเขาทาง และตัดกําลังใจให
ดอยลง ทั้งเปนลักษณะของคนออนแอ ขี้บน อยูที่ไหนก็บน เห็นอะไรก็บน เกี่ยวของกับ
ใครก็บน ทําหนาที่การงานก็บนใหคน บนไมหยุดไมถอย บนใหลูกใหหลาน บนใหสามี
ภรรยา สวนมากมักเปนผูหญิงที่ชางบน เพราะงานจุกจิกสวนมากมารวมอยูกับผูหญิง
จึงตองขออภัยที่พูดเปนลักษณะตําหนิ และเอารัดเอาเปรียบผูหญิงมากไป ทั้งที่ผูชาย
ทั้งหลายยิ่งไมเปนทานาเบื่อเสียจริงๆ ยิง่ กวาผูห ญิงหลายเทาตัว
การบนใหตนเอง โดยไมเสาะแสวงหาเครื่องสงเสริมในสิ่งที่บกพรองใหสมบูรณ
ขึ้นนั้น ก็ไมเกิดประโยชนอะไร ใครไมไดหาบ “อํานาจวาสนา” มาออกรานใหเห็นได
อยางชัดเจน ดังเขาหาบสิ่งของตางๆ ไปขายที่ตลาด
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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“วาสนาบารมี” ก็มีอยูภายในใจดวยกันทั้งนั้น หากไมมีวาสนาแลวไหนจะมา
สนใจกับอรรถกับธรรม เบื้องตนก็ไดเกิดมาเปนมนุษยสมบูรณไมเสียจริตจิตวิกลวิการ
ตางๆ ยังมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเปนของเลิศประเสริฐ ไมมีส่ิง
ใดประเสริฐยิ่งกวาศาสนธรรม ซึ่งเปนธรรมรื้อขนสัตวโลกใหพนจากทุกขโดยลําดับ ดัง
ที่เคยกลาววา “นิยยานิกธรรม” ผูปฏิบัติศาสนธรรม นําธรรมเหลานี้ไปบํารุงซอมแซม
จิตใจของตนที่เห็นวาบกพรอง ใหสมบูรณ ข้ึนโดยลําดับ ก็เทากับขนทุกขออกจากใจ
เรื่อยๆ ใจมีความบกพรองที่ตรงไหน นั้นแลคือความอาภัพของจิตที่ตรงนั้น ความ
เปนอยูแ ละการกระทําของจิตก็บกพรองไปดวย
ควรมองดูจิตนี้ใหมากยิ่งกวาการมองสิ่งอื่นแบบลมๆ แลงๆ และตําหนิ “อํานาจ
วาสนาของตน” วานอย คนอื่นเขาดีกันหมด แตตัวไมดี ทั้งๆ ที่ตัวก็ทําดีอยูแตตําหนิวา
ตัวไมดี เราไปทําความเสียหายอะไรถึงวาไมดี การทําดีอยู จะไมเรียกวาดีจะเรียกอะไร?
ความทําดีนั้นแลเปนเครื่องรับรองผูนั้นวาดี ไมใชการกระทําชั่วแลวกลับเปนเครื่องรับ
รองคนวาดี นี้ไมมีตามหลักธรรม นอกจากเสกสรรปนยอขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลสพา
ใหชมเชยอยางนั้น กิเลสชอบชมเชยในสิ่งที่ไมดีวาเปนของดี ตําหนิสิ่งที่ดีวาเปนของไม
ดี เพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเปนขาศึกกันเสมอ อันใดที่ธรรมชอบกิเลสไมชอบ ทั้งที่
กิเลสก็อยูก บั ใจ ธรรมก็อยูก บั ใจของพวกเราเอง
ถากิเลสมีมาก ก็คอยแตจะตําหนิติเตียนธรรม เหยียบย่ําทําลายธรรมภายในจิต
ใจ การที่เราจะบําเพ็ญตนใหเปนไปเพื่อความดีงาม ใหไดมรรคไดผลตามความมุงมาด
ปรารถนา จึงมีการคัดคานตนอยูเสมอ เฉพาะอยางยิ่งก็คือการตําหนิติเตียนตนวา “มี
อํานาจวาสนานอย” “เกิดมาอาภัพวาสนา ใครๆ เขารูเขาเห็น ไอเราไมรูไมเห็นอะไร
ใครๆ เขาเปนใหญเปนโตภายในใจ แตเราเปนเด็กเล็กๆ ตามพรรษา ก็เทากับเณรนอย
องคหนึ่งภายในใจ” นี่คือการตําหนิติเตียนตัวเอง และเกิดความเดือดรอนขึ้นมาดวย
ทําใหนอ ยอกนอยใจตัวเอง!
การนอยใจนี้ ไมใชจะทําใหเรามีความขยันหมั่นเพียร มีแกจิตแกใจเพื่อบําเพ็ญ
ตนใหมีระดับสูงขึ้นไป แตเปนการเหยียบย่าํ ทําลายตน ทําใหเกิดความทอแทออ นใจ ซึ่ง
ไมใชของดีเลย ทั้งนี้เปนกลอุบายของกิเลสทั้งนั้น พร่ําสอนคนใหดอยวาสนาบารมีลง
ไป เพราะความไมมีแกใจบําเพ็ญเพื่อสงเสริม
พวกเราจงทราบไววา นี้คืออุบายของกิเลสหลอกคน มันบกพรองที่ตรงไหน ให
พยายามแกไขดัดแปลงที่ตรงนั้น ซึ่งเปนความถูกตองกับหลักธรรมของพระพุทธเจาแท
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ไมผิด วาสนาบารมีจะตองสมบูรณข้ึนมาวันหนึ่งแนนอนเมื่อไดรับการบํารุงอยูเสมอ นี่
คือทางทีถ่ กู ตอง ใครไมไดไปที่ไหน ไมไดรทู ไ่ี หน รูที่จิต วาสนาก็รวมอยูท จ่ี ติ
รางกายแตกสลายไปแลว อํานาจวาสนาที่สรางไวในจิตนั้น ตองติดแนบกับ
จิต ไป จนกระทั่ งถึงวาระสุด ท ายที่ จ ะผ านพ น โลกที่สั บ สนวุน วายนี้ ไป เรื่อง “อํ านาจ
วาสนา” ซึ่งเปนสมมุติและเปนเครื่องสนับสนุนเราในเวลาที่ยังทองเที่ยววกเวียนอยูใน
“วัฏสงสาร” ก็ตองผานไปหมด เมื่อถึงขั้นที่พนจากโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว
จะตําหนิท่ีตรงไหน มีทางตําหนิตนไดที่ตรงไหน ตอนี้ไปไมมีเลย เพราะสมบูรณเต็ม
ทีแ่ ลว
ฉะนั้นใหพยายามเรงบําเพ็ญตนดวยความพากเพียร อยาไปคิดทางอื่นเรื่องอื่น
นอกจากเรื่องของตัว ใหเสียเวลาและทําใหจิตทอถอยออนแอไปดวย
การสรางวาสนาใหสมบูรณข้ึนมา ใหมีอํานาจวาสนามาก ก็สรางที่ตัวเราเอง
สรางทีละเล็กละนอย สรางไมหยุดไมถอยก็สมบูรณไปเอง เชนเดียวกับปลวกมันสราง
“จอมปลวก” ไดใหญโตขนาดไหน ขุดเปนเดือนๆ ก็ไมราบ เมื่อจะขุดใหมันราบเหมือน
ที่ดินทั้งหลาย ฟนมันสองซี่เทานั้นแหละ มันสามารถสรางจอมปลวกไดเกือบเทาภูเขา
นี่แหละความพากเพียรของมัน เรามีความสามารถฉลาดในอุบายวิธีตางๆ ยิ่งกวาปลวก
ฟนเราก็หลายซี่ กําลังของเราก็มากยิ่งกวาปลวก ทําไมเราจะสรางตัวเราใหมีความสูง
เดนขึ้นไมได ถาเรามีความเพียรเหมือนกับปลวกนะ! นอกจากไมเพียรเทานั้นจึงจะสูมัน
ไมได ตองสรางใหสงู ไดดว ยอํานาจแหงความเพียร จะหนีความเพียรไปไมพน
พระพุ ท ธเจาได ตรัสรูดวยความเพี ยร เราทําไมจะกลายเปน คนอาภั พ ไปจาก
ความเพียร ทั้ง ๆ ที่กําลังและความฉลาดมีมากกวาสัตว และทําไดมากกวาสัตว ตอง
เพียรไดเต็มภูมิมนุษยเราไมสงสัย ถาลงไดเพียรตามหลักธรรมที่ทานสอนไวแลวไมมี
ทางอื่น นอกจากจะทําใหผูน้ันมีความเจริญ รุงเรืองขึ้นภายในใจ จนกลายเปนจิตที่มี
หลักฐานมัน่ คงโดยถายเดียว
เราเห็นไดชัดๆ ในเวลาที่เราไมเคยประพฤติปฏิบัติเลย เชน ภาวนา “พุทโธ ธัม
โม สังโฆ” จิตไมเคยรวมไมเคยสงบใหเห็นปรากฏบางเลยแมแตนอย เวลาเราฟงธรรม
ที่ทานแสดงทางภาคการปฏิบัติ พูดถึงเรื่องสมาธิก็ไดยินแตชื่อ ยังไมรูเรื่องรูราว ทาน
แสดงถึงวิถีจิตที่ดําเนินไปดวยความจริงวา “เวลาภาวนาจิตที่มีสมาธิจะมีความสงบอยาง
นั้น อาการของจิตเปนอยางนั้น ๆ ตามจริตนิสัยตางๆ กัน สุดทายจิตไดลงสูความสงบ
อยางแนบแนน มีความสุขความสบายอยางนั้น ๆ” เราก็ไมเขาใจ พูดถึงเรื่องปญญา
การพิ จารณาคลี่คลายดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ และพิ จารณากระจายทั่วโลกธาตุ ซึ่งเปน
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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สภาวธรรมทั่วๆ ไป อันควรแกปญญาซึ่งจะพิจารณาใหรูแจงเห็นจริง เราก็เพียงแตเขา
ใจในคําพูดเฉยๆ แตความหมายอันแทจริงนั้นเรายังไมทราบ หรือบางทีอาจไมเขาใจ
เลยก็ได
ทีนี้เมื่อเราไดรับการอบรมดวยจิตตภาวนาอยูโดยสม่ําเสมอ จิตคอยมีความสงบ
เย็นใจบาง อันเปนผลเกิดขึ้นจากการภาวนา พอทานแสดงธรรมถึงภาคปฏิบัติ จิตของ
เรากับกระแสแหงธรรมจะเขากันได เริ่มเขากันไดเปนลําดับๆ กระแสแหงธรรมเลย
กลายเปนเหมือน “เพลง” ที่แมกลอมลูกใหหลับสนิท จิตใจของเรามีความสงบไดดวย
กระแสแหงธรรมที่ทานแสดง
เมื่อสงบได ใจก็เย็นสบาย เห็นผลในขณะที่ฟงธรรม แลวคอยเห็นคุณ คาของ
การฟงธรรมเปนลําดับๆ ไป และเห็นคุณคาของการปฏิบัติโดยลําดับ จนกระทั่งจิตมี
ความสงบเย็นจริงๆ แทบทุกวันทุกครั้งที่ฟงเทศนภาคปฏิบัตินั้นแล จิตยิง่ มีความดูดดืม่
และซาบซึ้งขึ้นเป น ลําดับ เพี ยงขั้น นี้ จิต ก็ยอมรับ และพอใจในการฟ งธรรมทางภาค
ปฏิบัติ ยิ่งจิตมีความละเอียดมากเพียงไร สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี ยอมมีความละเอียดไป
ตามขั้น เชน สมาธิมีความละเอียดขึ้นโดยลําดับ ผูพิจารณาทางดานปญ ญาก็มีความ
ละเอียดทางดานปญญาไปโดยลําดับเชนกัน
การฟงธรรมที่ทานแสดงทางภาคปฏิบัติ เชน แสดงเรื่องสมาธิ และปญญาขั้นใด
ก็ตาม จิตรูสึกวาคลอยตามไปโดยลําดับ เคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินอะไรพูดไมถูก ซึ้งจน
ลืมเวล่ําเวลา มีแตความรูสึกกับธรรมที่สัมผัสกัน เกิดความเขาใจทุกขณะๆ ที่ทานแสดง
ไป ซึ่งเปนการซักฟอกจิตใจไปในตัวและกลอมจิตใหสงบเย็นไปดวย
ถาจิตกําลังอยูในขั้นจะควรสงบ ธรรมก็กลอมใหมีความสงบ จิตกําลังกาวทาง
ดานปญญา ก็เหมือนกับธรรมนั้นขัดเกลาซักฟอก บุกเบิกทางเดินใหจิตกาวไปตามดวย
ความสะดวก เวลาฟงเทศนจึงเหมือนกับเอาน้ําที่สะอาดมาชะลางสิ่งสกปรกที่อยูภายใน
จิตใจใหผองใสขึ้นโดยลําดับ เห็นผลประจักษในขณะฟง จิตยิ่งมีความรักความชอบใน
การฟง และมีความจดจอตอเนื่องกันไปไมขาดวรรคขาดตอน กระทั่งฟงเทศนจบลง จิต
ยั งอยากได ยิ น ได ฟ งอยู โดยสม่ํ าเสมอทุ ก วัน เสี ย ด วย นอกจากนั้ น ยั ง อยากจะฟ งคํ า
อธิบายธรรมในแงตา งๆ ไปตามโอกาสทีท่ า นวางอีกดวย
กรุณาคิดดูจิตดวงเดียวนี่แหละ ขนาดที่ฟงไมรูเรื่องก็มี นี่เคยเปนมาแลว จึงขอ
เรียนเรื่องความโงของตนใหทานทั้งหลายฟง ขณะที่ไปหาทานอาจารยมั่นทีแรก ไดฟง
ทานเทศนเรื่องสมาธิเรื่องปญญา ไมวาขั้นไหนไมรูเรื่องเลย เหมือนกับรองเพลงให
ควายฟงนั่นแล แตดีอยางหนึ่งที่ไมเคยตําหนิติเตียนทานวา ทานเทศนไมรูเรื่องรูราว
แต ย อ นกลั บ มาตํ า หนิ เจ าของว า “นี่ เห็ น ไหม ท า นอาจารย มั่ น ชื่ อ เสี ย งท า นโด ง ดั ง
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กิตติศัพทกิตติคุณทานลือกระฉอนไปทั่วโลกมาเปนเวลานานตั้งแตเรายังเปนเด็ก เรามี
ความพอใจที่จะไดพบไดเห็นไดฟงโอวาทของทาน ทีนี้เราไดมาฟงแลวไมเขาใจ เราอยา
เขาใจวาเราฉลาดเลย นี่เราโงแคไหน รูหรือยังทีนี้!
เราเคยฟงเทศนทางดานปริยัติ ฟงจนกระทั่งเทศนของสมเด็จ เราเขาใจไปหมด
แตเวลามาฟงเทศนทานอาจารยมั่น ซึ่งเปนองคประเสริฐทั้งภาคปฏิบัติและจิตใจ แตไม
เขาใจ เราเชื่อแลววาทานเปนพระประเสริฐที่ปรากฏชื่อเสียงมานานถึงขนาดนั้น เรายัง
ไมเขาใจ นี่เห็นแลวหรือยัง ความโงของเรา! เราหาบ “ความโง” เต็มตัวมาหาทาน
ความฉลาดนิดหนึ่งไมมี จึงไมสามารถเขาใจอรรถธรรมของทานที่แสดงอยางลึกซึ้ง ดัง
ที่พระทั้งหลายซึ่งอยูกับทานมานานแลวเลาใหฟงวา “แหม! วันนี้ทานแสดงธรรมลึกซึ้ง
มาก ฟงแลวซาบซึ้งบอกไมถูก!” ดังนี้ แตเรามันลึกซึ้งที่ไหน มันไมซึ้งจึงไมเขาใจ นี่เรา
โงไหม? ทราบหรือยังวาตัวโง อันเปนคําตําหนิเจาของ ดีอยางหนึ่งที่ไมไปตําหนิทาน
แลวกอบโกยเอาบาปกรรมเขามาทับเขาไปอีก ทั้งๆ ทีก่ ห็ นักอยูแ ลว
ครั้นฟงทานไปนานๆ เราก็ปฏิบัติไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลา ฟงเทศนทานคอยเขาใจ
จิตคอยไดรับความสงบเย็นเขาไป ๆ เปนลําดับ ทีน้ีรูสึกวาเริ่มคอยซึ้ง เพราะฟงธรรม
เทศนาของทานก็เขาใจ พูดถึงเรื่องสมาธิแลว “แจว” ภายในจิตใจ จากนั้นก็เริ่มเขาใจ
โดยลําดับๆ ซาบซึ้งโดยลําดับๆ เลยกลายเปน “คนหูสูง” ไป! สูงยังไง? คือนอกจาก
ทานแลวไมอยากฟงเทศนของใครเลย เพราะเทศนไมถูกจุดที่ตองการ เทศนไมถกู จุด
ของกิเลสที่ซุมซอนตัวอยู นั่น! เทศนไมถูกจุดของสติปญญาซึ่งเปนธรรมแกกิเลส
เทศนไมถูกจุดแหงมรรคผลนิพพาน นั่น! เพราะความซึ้งความเชื่อ เหตุที่จะเชื่อจะซึ้ง
ก็เพราะเห็นเหตุเห็นผลปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟงโดยลําดับ ๆ นัน้ แล
นี่แหละจิตดวงเดียวนี้ เวลาหนึ่งเปนอยางหนึ่ง มาเวลาหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง
ทําไมจึงเปนอยางนั้น? ก็เพราะเบื้องตนสิ่งที่เกี่ยวของหุมหอจิตมันมีแตสิ่งดําๆ ทั้งนั้น
สกปรกทั้งนั้น ธรรมที่สะอาดเขาไปไมถึง เพราะความสกปรกของจิตมีมาก เทน้ําลง
ขนาดครุหนึ่ง ยังไมปรากฏวาความสกปรกนั้นจะหลุดลอยออกบางเลย ตองเทลง ๆ ชะ
ลางขัดถูกันอยางเต็มที่ เต็มกําลังความสามารถไมหยุดไมถอย จึงคอยสะอาดขึ้นมา ๆ
นี่แหละธรรมที่ทานแสดง เหมือนกับเทน้ําลางสิ่งสกปรกภายในจิตใจเรา ซึ่งมัน
ไม ย อมเข า ใจอรรถธรรมอะไรง า ยๆ ทั้ ง ๆ ที่ เ ป น ธรรมอั น ประเสริ ฐ แต จิ ต มั น ไม
ประเสริฐ จิตมันยังสกปรก จิตมันยังเปนของไมมีคุณคา ธรรมแมจะมีคุณคา ใจก็ไม
ยอมรับ เพราะสิ่งทีต่ ํ่ากับสิ่งที่สูงมันเขากันไมได ขณะที่มันโงมันจะเอาความฉลาดมา
จากไหน ขณะที่มันเศราหมองมันดํา มันจะเอาความแจงขาวมาจากไหน ตองอาศัยการ
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ชะลางเรื่อยๆ มันก็คอยสะอาดขึ้นมา ๆ ใจปรากฏเปนของมีคุณคาขึ้นมา อะไรๆ เมื่อ
จิตเริ่ม มีคุณ คาเสียอยางเดียวเทานั้น สิ่งที่มาเกี่ยวของก็คอยมีคุณ คาขึ้นมาโดย
ลําดับ แมท่ีสุดไดยินเขารองไห เขาดากัน ทะเลาะกันเถียงกัน ก็ยังนําเขามาเปนอรรถ
เปนธรรมได เปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาขึน้ ไดจากสิง่ ทีไ่ มพงึ ปรารถนานัน้ ๆ
นี่แหละความเปลี่ยนแปลงของจิต เปลี่ยนแปลงไปอยางนี้ จากการประพฤติ
ปฏิบัติ จากการอบรมตนอยูโดยสม่ําเสมอ นีค่ อื การสราง “วาสนา” สรางอยางนี้
การตํ าหนิ ตั วเองไม เห็ น เกิ ด ประโยชน อ ะไรเลย นอกจากจะทํ าให เกิ ด ความ
อับเฉานอยเนื้อต่ําใจ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น เราตั้งใจจะมาสลัดตัดกิเลสออกจาก
จิตใจ แตกลับมาเอากิเลสเขาสูจิตใจ ดวยอาการตางๆ อยางที่กลาวมานี้ จึงไมสมเหตุ
สมผลที่เราตองการ ที่เรามุงประพฤติปฏิบัติเพื่อสงเสริมตนนั้นเลย
วาสนามีอยูกับใจ สรางตรงนี้แหละ ตรงที่พูดถึงนี่แหละ พยายามสรางพยายาม
ขัดเกลาลงไป กิเลสมีหลายชนิด ที่ดื้อก็มี โดยมากมันดื้อทั้งนั้นแหละกิเลสนะ ถามีกาํ ลัง
มากก็ดื้อมาก มีกําลังนอยก็ดื้อนอย แลวแตกิเลสมีมากนอย ของไมดีมีมากเทาไรมันยิ่ง
แสดงความไมดีใหเห็นมาก นั่นแหละเราตองสูตรงที่มันไมดี เพื่อเอาของดีขึ้นมาครอง
ภายในใจ
เรื่องความขยันหมั่นเพียร ความอดความทน การเจริญเมตตาภาวนาทุกดาน ก็
เพื่อแกส่ิงที่มันดื้อดานภายในจิตใจเรานั่นแล มันคอยทําลายเราดวยวิธีตางๆ ทั้งๆ ที่
เราเขาใจวาเรามาบําเพ็ญความดี แตมันก็ติดมาดวยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมีโอกาส
เมื่อไรมันตองทําลายเราจนได จึงไมนาไวใจและไมควรนอนใจ
เพราะกิเลสมันแทรกอยูในใจนั้น เรามาอยูปามันก็มาดวย เพราะมันอยูที่จิต เรา
อยู ที่ ไหนมั น ก็ อ ยู ด วย เราว า เราไปเรีย นธรรมไปบํ าเพ็ ญ ธรรม กิ เลสมั น ไม เป น ผู
บําเพ็ญธรรม แตมันติดแนบไปดวยกับผูบําเพ็ญธรรม และไปเปนขาศึกตอผูบําเพ็ญ
ธรรม แตผูน้ันก็ไมทราบวา กิเลสมันมาทําลายตัวตั้งแตเมื่อไร เราเลยถือความคิดที่
ทําลายตนเองนั้นวาเปนของเราเอง เลยติดปญหาตัวเองในขอนี้ โดยไมเขาใจวาเปน
ปญหาติดกิเลสตัวเอง ตนเองถูกทําลายก็ยังไมเขาใจวาถูกทําลาย นั่น! เรื่องกิเลสมัน
สลับซับซอนหลายสันพันคมอยางนีแ้ ล
การปฏิบัติธรรมตองใชสติปญญา ที่จะทราบความดีความชั่ว ความผิดความ
ถูก อันใดเปนกิเลส อันใดเปนธรรม ซึ่งมีอยูภายในจิตของเราเอง ความมีวาสนานะ
มีทุกคน อยูที่ใจนี่ ใครจะไปแขงกันไมได ทานหามไมใหแขงอํานาจวาสนากัน แมแต
สัตวเดรัจฉาน ทานก็ไมใหไปดูถูกเหยียดหยามเขาวาเขาเปนสัตว เพราะการทองเที่ยว
ใน “วัฏสงสาร” เปรียบเหมือนกับเราเดินทาง ยอมมีสงู ๆ ต่าํ ๆ ลุมๆ ดอนๆ ขรุขระบาง
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สะดวกบาง เปนธรรมดาอยางนั้นตลอดไป ในขณะที่เขาเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ก็คืออยู
ในสถานทีล่ มุ ๆ ดอนๆ หรือขรุขระลําบากลําบน แตผเู ดินทางก็คอื จิต
พระมหากษัตริยท่ีเรายกยองวาทานเปนผูปกครองบานเมือง หรือเปนพอบาน
พอเมือง เวลารถที่ทานเสด็จไปตามถนนหนทางลงไปที่ต่ํา พระมหากษัตริยก็ตองลงไป
ที่ลุมๆ ดอนๆ ก็ตองไปตามสายทางที่พาใหไป ขึ้นที่สูงก็ขึ้น ลงที่ตํ่าก็ลง แตพระมหา
กษัตริยองคนั้นแหละลงต่ํา ก็พระมหากษัตริยขึ้นสูง ก็พระมหากษัตริยอ งคเกานัน้ แหละ
นี่จิตเวลามันขรุขระ ก็คือจิตดวงนั้นแหละ มีวาสนาอยูภายในตัว แตถึงคราว
ลําบากก็ตองมีบางเปนธรรมดา เพราะโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันอยู เมื่อโลกนี้มีทั้ง
ดีท้ังชั่วปะปนกันอยู จิตใจของเรามีทั้งดีทั้งชั่ว จะไมใหมันแสดงตัวไดอยางไร มันตอง
แสดง
ถาเราเปนนักประพฤติปฏิบัติเพื่อรูเพื่อเขาใจในสิ่งที่มีอยูกับตัวนั้น วาสิ่งไหน
ควรแก สิ่งไหนควรถอดถอน สิ่งไหนควรบําเพ็ญ เราก็ควรจะยินดีตามความจริงที่แสดง
ขึ้นมาใหเราไดแกไข ใหเราไดสงเสริม นี่ชื่อวา “นักธรรมะ” กลาเผชิญหนากับทุกสิ่ง
ทุกอยาง จนกระทั่งหาที่เผชิญไมได หมดภัยหมดเวรทุกสิ่งทุกอยาง แลวก็ไมทราบวา
จะตอสูกับอะไรอีก
เวลาที่ยังมีขาศึกอยูก็ตองสู สิ่งที่ไมดีทั้งหลายนั้นแลคือขาศึกตอตัวเรา เวลานี้
เรามารบกับกิเลส กิเลสมีอยูในตัวเรา เราอยาหลงมายาของกิเลสที่หลอกเรา จะไดชื่อ
วา “เปนผูแสวงหาความฉลาดเพื่อแกกิเลส อยาใหกิเลสมาหาอุบายมัดตัวเรา ถูกมัดดี
หรือ เราเห็นไหมคนอยูในหองขังดีหรือ ถูกขอหายังดีมีทางแก ถูกเขาหองขังนั่นซิหมด
ทา!
กิเลสกับเรามันตอสูกันเหมือนผูตองหาเวลานี้ ใจนะเหมือนผูตองหา กิเลสก็มี
ธรรมก็มี ทางหนึ่งทางชวย ทางหนึ่งทางย่ํายี ทางไหนที่มีกําลังมากกวาทางนั้นก็ชนะ แต
เวลานี้เราจะเอาทางไหนเปนทางชนะ ทางไหนเปนทางแพ กิเลสกับธรรมอยูในใจดวง
เดียวกัน เราจะพยายามตอสูเพื่อชิงชัย ไดหลักเกณฑขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของ
เรา ใจก็มีหลัก เริ่มเชื่อถือได มีหลักดวยธรรม ถาใจมีหลักดวยธรรมใจก็เย็น อยูที่ไหน
ก็เย็นสบาย นีค้ อื การสรางบารมีสรางอยางนี้
สติปญ ญามีเทาไร เอา ขุดคนขึ้นมาแกกิเลสจนกิเลสยอม ขึ้นชื่อวาสติปญ ญา
แลวกิเลสตองยอม อยางอื่นมั นไมยอม จงขุดคน ขึ้นมาพิ จารณา ใจเรามันมีเรื่องอยู
ตลอดเวลาถาจะพิจารณาดูเรือ่ ง ไมใชเรือ่ งอะไรดอก เรื่องกิเลสแทบทั้งนั้นเต็มหัวใจ
ถาเราสรางสติปญญาขึ้นมา จะไดมองเห็นเรื่องของกิเลสที่แสดงตัวเปนขาศึก
ตอเรา อยูมากนอยเพียงไร ตลอดกาลมา เราจะไดพยายามแกไข พยายามตอสูจนได
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ชัยชนะเปนลําดับๆ จนรูแถวทางของกิเลสที่มันออกในแงใดบาง พอจะทราบ พอจะดัก
ตอสูและทําลายกันได พอจะมีวันแพบางชนะบาง ตลอดถึงชนะไปเรื่อยๆ และชนะไป
เลยไดดวยอํานาจของสติปญญา ศรัทธา ความเพียร
อยาลดละทอถอย อยาใหขาดทุนที่เกิดมาเปนมนุษยไดอัตภาพรางกายนี้ กอนที่
เขาจะแตกดับไป อยาใหแตกสลายทิ้งไปเปลา อยางตนไมที่ลมทิ้งเกลื่อนอยูเฉยๆ ไม
ไดทําประโยชนอะไรเลย ก็เสียทรัพยากรของชาติไปเปลาๆ นี่ก็เปนทรัพยากรอันหนึ่ง
ภายในใจเรา ไดแกรางกาย พยายามนําสิ่งนี้มาบําเพ็ญประโยชน มีเทานี้ที่เราจะได
ประโยชนจากรางกายอันนี้ ทําเสียตั้งแตบัดนี้ เวลาถูกมัดแลวไมมีทางทําได เหมือน
กับนักโทษ ถาเขาไดตัดสินแลวเทานั้นแหละ ใครจะไปคัดคานหรือฉุดลากตัวออกมาก็
ไมได ตองเปนนักโทษนอนจมปลักอยูใ นตะรางนัน่ เอง จนกวาจะพนโทษจึงจะไดรับการ
ปลดปลอยออกมาเปนอิสระ
เวลานี้จิตของเราก็เหมือนกัน กําลังเปนผูตองหา เอา ตอสู หาทนายขึ้นมาพรอม
กัน ดวยสติปญ ญาอุบายวิธีการตางๆ มีความเพียรสนับสนุน สูกันจนถึงที่สุด เพราะ
ศาลนีเ้ ปนศาลสําคัญมาก ศาลตนก็อยูท น่ี ่ี ศาลอุทธรณกอ็ ยูท น่ี ่ี ศาลฎีกาก็อยูท น่ี ่ี
ศาลตนคื ออะไร คือสูกิเลสอยางหยาบๆ สูที่นี่ ไม ได เอา ขึ้น อีก ศาลหนึ่ ง สติ
ปญญามีหาอุบายใชใหมเอาจนชนะ ขึ้นถึงศาลสูงสุด ตัดสินกันเด็ดขาดโดยประการทั้ง
ปวง กิเลสอยางหยาบแกดวยปญญาอยางหยาบ กิเลสอยางกลางแกดวยปญญาอยาง
กลาง กิเลสอยางละเอียดและละเอียดสุด แกดวยปญญาอันสูงสุด ไดแกสติปญญาอัน
เกงกลาสามารถทีท่ า นเรียกวา “มหาสติ มหาปญญา”
เมื่อถึงศาลฎีกาแลว ตัดสินกันขาดสะบั้นไปเลยไมมีอะไรเหลือ ไมตองไปศาล
ไหนอีก อยูอ ยางสบาย นีโ่ รงศาลใหญเราเห็นไหม?
อัตภาพรางกายของเรา ธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ เปนเครื่องค้ําประกันเราใหเปน
มนุษยข้ึนมา ขันธ ๕ เปนเครื่องค้ําประกันเราใหเปนมนุษย เปนศาลสถิตยุติธรรมอยูท่ี
ตรงนี้ วากันโดยอรรถโดยธรรม วากันโดยเหตุโดยผล พิจารณากันโดยเหตุโดยผล ไม
ตองยอทอตอกิเลสตัวใด ไมตองตําหนิติเตียนตนวา เปนอยางนั้นอยางนี้ อันเปนการ
เขากับฝายกิเลสใหมันไดใจ แลวเอาชนะเราไปโดยที่เราไมรูสึกตัว ผลที่เราทําไดก็คือ
ความเสียอกเสียใจ ความทุกข ความลําบาก ทรมานใจ นั่นคือเราแพ!
จงขุดคนขึ้นมาพิจารณา คดีมันมีมูลอยูแลว กิเลสมันมีเหตุมีผลของมันมันจึง
เกิดขึ้น นี่เรียกวา “คดีมีมูล” ปญญา ก็มีเหตุมีผลที่ควรแกกิเลสไดอยูแลว ใหพิจารณา
ลงไปที่กิเลสมันหลอกเราวา รางกายนี้เปนของเรานะ “รางกายทั้งหมดนี้นะ หนังก็เปน
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เรา เนื้อก็เปนเรา กระดูกก็เปนเรา ผม ขน เล็บ อะไรเปนเราทั้งนั้น เปนเรามาตั้งกัปตั้ง
กัลปแลว” เรายอมแพมันตลอด ไมวา ศาลไหน ภพใด แพมันมาเรื่อยๆ
คราวนี้เราสูในอัตภาพนี้ เรียกวาศาลตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ก็วากันไปตรงนี้
เอา แตงทนายขึ้นมา สติ ปญญา ขุดคนขึ้นมา นั่นแหละคือทนายอันสําคัญๆ ผูจะตัด
สินจริงๆ คือผูพิพากษา ไดแก “ปญญาอันเฉียบแหลม” คนลงไปใหเห็นชัดจริงๆ
“ไหน คนจริงๆ อยูที่ไหน? อัตภาพรางกายนี้หรือเปนเรา เราจริงๆ หรือ ถาอัต
ภาพรางกายนี้แตกลงไปแลว เราจะไมหมดความหมายไปหรือ รางกายนี้ไมใชเรานั่น
เอง แมมันจะแตกสลายลงไป เราจึงไมหมดความหมาย เราจึงยังคือเราอยูโดยดี เพราะ
เราแทไมใชรางกาย”
ความหมายวา “เรา” นั้นไมไดอยูกับรางกาย เรานั้นอยูกับผูรู ผูรูอยาไปหลง
อยาไปกอบโกยเอาทุกขข้ึนมา ทุกขอยูภายในจิต เพราะการยึดถือก็มากพอแลว ยังจะ
ไปหลงแบกหามอะไรไปอีก มันก็ยิ่งเปนทุกขเพิ่มขึ้นอีก อะไรๆ ก็เปนเรา เปนของเรา
ไปเสียหมด กอบโกยเขามาเป นกองทุ กข นี่ แหละคื อแพ กิเลส ตลอดวัน ตลอดภพ
ตลอดชาติ จงคนควาลงไปใหเห็นตามความจริงของมัน
ดูหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ทุกสิ่งทุกสวน อันไหนเปนเราจริงๆ ? คนลงไปดวย
ป ญ ญาให เห็ น ชั ด ดู ลั ก ษณะของมั น สี สั น วรรณะ ดู ให ชั ด เจนวามั น เป น เราจริง หรื อ
ความรูอันนี้กับธรรมชาติท่ีเปนรูปเปนราง เปนลักษณะสีน้ันสีน้ี มันเขากันไดหรือ?
ถาหากเป น “เรา” จริงๆ ความรูกั บ สิ่ งเหลานั้ น ต อ งเป น สภาพอั น เดี ย วกั น แต น่ี
สภาพมันก็ไมเหมือนกัน ความรูรูอยู มีเทานั้น มันไมมีสีสันวรรณะ แตรางกายนั้นมี
ทุกสิ่งทุกอยาง มีทั้งกลิ่นทั้งอะไรเต็มไปหมด เมื่อรางกายมันแตก เอา ถาหากเราถือวา
รางกายนี้เปนเรา เมื่อรางกายแตกเราก็หมดความหมาย ฉิบหายวายปวงไปดวยไมมี
อะไรเหลือ เราจะเอาอะไรไปตอภพตอชาติมีอํานาจวาสนาตอไปขางหนาละ เพราะราง
กายมันจบไปแลว
ที่วาเรานั่ นน ะ จงพิ จ ารณาแยกให เห็ น ชัด เจน ถาเราไม ถือ “รางกาย” วาเป น
“เรา” เอา รางกายจะแตกก็แตกไป ตัวเรายังมีอยู นี้แลคือตัววาสนา เวทนา ความสุข
ความทุกข เกิดขึ้น ดับไป เอา ดับไป นั่นไมใชเราไมใชของเรา เห็นชัดเจน นี่แหละคือ
“ไตรลักษณ”
ที่จะกาวเขาสู “ชัยสมรภูมิ” ก็คือพิจารณาใหเห็นตามความจริงที่พระพุทธเจา
ทรงสั่งสอนไวแลวนี้โดยถูกตอง “รูป อนิจฺจํ รูป อนตฺตา” แนะ! ฟงซิ ประกาศกังวาน
อยูท่ัวโลกธาตุ เฉพาะอยางยิ่งทั่วสกลกายของเรา ทั่วขันธ ๕ ไมวาขันธใดที่จะปฏิเสธ
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“อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” นี้ไมมีเลย เต็มไปดวย “ไตรลักษณ” ประกาศอยู เหมือนกับวา
“อยาเอื้อมมานะมือนะ ตีขอมือนะ!” ไมอายหรือไปยึดเขาวาเปนเราเปนของเรานะ เขา
ไมใชเรา เราไมใชเขา ตางอันตางจริง นี่ทานผูรูสอนไว ทานผูรูเขาใจทุกสิ่งทุกอยางแลว
ละไดแลว เห็นความสุขอันสมบูรณแลว ดวยการละการถอนดวยสติปญ
 ญาประเภทนี้
จงพิจารณาตามนี้ อยาฝนหลักธรรมของพระพุทธเจา อยาไปยอมตัวเปนลูกนอง
ของกิเลสวา “นั้นเปนเรา นี้เปนของเรา” นั่นคือเรื่องของกิเลสที่พาเราใหจมอยูตลอดมา
ไมเข็ดไมหลาบบางหรือ ? “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ทานวาที่ไหน ถาไมวาที่ขันธ ๕ “รูป
อนิจฺจํ รูป อนตฺตา เวทนา อนิจฺจา เวทนา อนตฺตา สฺญา อนิจฺจา สฺญา อนตฺตา
สงฺขารา อนิจฺจา สงฺขารา อนตฺตา วิฺญาณํ อนิจฺจํ วิฺญาณํ อนตฺตา” นั่น! ฟงซิ คํา
วา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” เมื่อถึงขั้นเต็มที่ท่ีจะปลอยวางโดยประการทั้งปวงแลว ขึ้น
ชื่อวา “สมมุติ” ทั้งปวง ไมวาดีไมวาชั่ว เปน อนตฺตา ทั้งสิ้น นั่น! ทานวา “สพฺเพ ธมฺมา
อนตฺตา ธรรมทั้งปวงขึ้นชื่อวาสมมุติ ไมวาภายนอกภายในเปน อนตฺตา ทั้งสิ้น ไมควร
ไปยึดวาเปนเราเปนของเรา”
สุดทายทานวา “ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย”
ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น นี่ถึงขั้นที่ควรปลอยวางแลว ปลอยวางโดยประการทั้งปวง
ไมใหมีอะไรเหลืออยูเลย จิตจะไดพนจากความกดถวงทั้งหลาย เปน “อิสรจิต” อิสร
เสรี นัน่ แลคือกองมหาสมบัติ นัน้ แลคือหลักใจทีเ่ ลิศประเสริฐสุดในโลก
การสรางจิตใจ สรางหลักใจ สรางดวยอรรถดวยธรรม สรางดวยความรูความ
ฉลาด สรางดวยความพากเพียร สรางดวยความอุตสาหพยายาม สรางดวยความเปน
“นักตอสู” !
เราไมตองกลัวตาย ปาชามีอยูทุกคนจะกลัวตายไปทําไม กลัวก็ไมพน ความตาย
เปนคติธรรมดา เราตองรู ผูรูความตายมีอยู ไมใชจะฉิบหายจะตายไปดวยความตาย
นั้นเมื่อไร ความรูเปนความรู ไมตาย เราอยาไปกลัวตาย อันใดที่ปรากฏขึ้นมา พิจารณา
ใหเห็นชัดตามความจริงของความรูที่มีอยู สติปญญาที่มีอยูไมถอยหลัง ผูน้ันแลผูจะ
ปลดเปลือ้ งถึงความอิสรเสรีได เพราะความไมทอถอยที่จะพิจารณาดวยปญญา
นี่เมื่อสรางใหเต็มที่แลว เราจะไปหาวาสนาจากไหนอีก เมื่อเต็มแลวก็เต็มอยาง
นี้เอง! ไมไดตั้งรานขายกันเหมือนกับสิ่งของทั้งหลาย มีอยูภายในใจเปนมหาสมบัติอยู
นี่ จายไปเทาใดก็ไมหมด
อยางพระพุทธเจา นั่นทานสั่งสอนโลกสั่งสอนเทาไร ตั้งสามโลกก็ไมหมด ธรรม
ของพระพุทธเจาออกมาจากมหาสมบัติ คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค นัน่ แล
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วาระนี้เราพยายามสั่งสอนเรา เอาใหเต็มภูมิ ปลดเปลื้องกันใหเต็มภูมิ ขั้นศาล
ฎีกาตัดสินกันใหราบลงไป อยาใหมีอะไรมาคานไดอีกเลย กิเลสเอาใหเรียบวุธ ถึงขั้น
อิสรเสรีแลว พอ ! นั่นแหละ “เมืองพอ” ! เราจะไปหาในโลก หาที่ไหนเมืองพอก็ไมมี
ไดเทานี้อยากไดเทานั้น ไดเทานั้นอยากไดอีกเทาโนน อยากไดตะพึดตะพือเหมือนกับ
ไฟไดเชื้อ เราเคยเห็นวา ไฟมันพอเชื้อ มีที่ไหน? เอาเชื้อใสลงไปซิ ไฟจะแสดงเปลวขึ้น
มาทวมเมฆ ทานวา “ไฟ ไมไดดับเพราะการเพิ่มเชื้อ” กิเลสไมไดดับเพราะการกระทํา
ตามความอยาก ไดเทาไรก็ไมพอ อยากนั้นอยากนี้ จนกระทั่งวันตายยังไมพอ นั่นขึ้น
ชือ่ วา “กิเลส” แลวไมมเี มืองพอ
ความเปนผูส้ินกิเลสแลวนั้น คือ “เมืองพอ” อยูท่ีไหนก็พอ ความพอคือความ
สบายจริง ความบกพรองความหิวโหยคือการรบกวนตัวเอง อยางเราหิวขาวเปนอยางไร
สบายหรือ หิวหลับหิวนอน สบายหรือ นั่น! เปนความรบกวนทั้งนั้น ไมมีอะไรรบกวน
นัน้ แสนสบาย นีแ่ หละเมืองพอ
สร า งจิ ต ให พ อตั ว ชื่ อ ว า “เมื อ งพอ” พออยู ที่ จิ ต วาสนา พออยู ท่ี จิ ต เต็ ม
สมบูรณอยูที่จิต ไมอยูท อ่ี น่ื ใหสรางที่ตรงนี้ นี่แลเปน “วาสนา” แท อยูที่ใจของเรา
เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควร
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

จงสรางใจ ใหชวยตัวเอง
การปฏิบัติเพื่อชวยสังคม อันดับแรกเราตองชวยตัวเองอยางเต็มกําลังความ
สามารถ เมื่อมีกําลังทางใจแลว อันดับตอไปก็ชวยโลกชวยสงสาร ญาติมิตร เพื่อนฝูง
เปนลําดับลําดา ตามกําลังความสามารถของตน เมื่อเวลาเราปฏิบัติตองพยุงจิตใจจน
เป น ที่ แ น ใจได มี ค วามเข ม แข็ งมี ค วามแน ใจอย างเต็ ม ที่ ใจก็ ไม ห วั งพึ่ งอะไรทั้ งนั้ น
เพราะพึ่งตัวเองไดแลว นี่คือหลักใหญของการปฏิบัติธรรม เพื่อเปนหลักใจอันแนน
หนามั่นคง ดํารงตนอยูอยางอิสรเสรีเต็มตัว
เมื่อยังไมสามารถพึ่งตัวเองได ก็ตองพึ่งครูพึ่งอาจารย ใหทานอธิบายแนะนําสั่ง
สอนตลอดถึงวิธีการปฏิบัติตางๆ ที่จะตองบําเพ็ญโดยลําดับลําดาตามขั้นตามภูมิ ทั้งนี้
ตองไดรับคําสั่งสอนตักเตือนจากครูอาจารยไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลาย
ทางไมมีทางไปอีกแลว เปนอันวาสิ้นสงสัย นั่นเรียกวา “ไมหวังพึ่งอะไรทั้งสิ้น” คือพึ่ง
ตัวเองไดแลว ประจักษใจทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรบกพรองภายในใจ ถาเปนอยางนั้น
แลว อยูท่ีไหนก็อยูได ตายที่ไหนก็ตายได ไมมีอะไรเปนปญหาทั้งการเปนอยูและการ
ตายไป
ที่สําคัญมันเปนปญหาของความหวงใยในธาตุในขันธ ในคนนั้นคนนี้ เพราะ
ความเปนอยูภายในจิตใจของเราเองพาใหเปนอยางนั้น เมื่อบําเพ็ญตนไดผลเต็มที่
แลวก็ปลอยไดหมด การตายก็เปนของงาย ไมหนักใจ ไมสรางปญหาความยุงยากให
แกตัวและผูเกี่ยวของใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากเปนเรื่องของคนอื่นเสียเองจะมาทําใหยุง ดัง
ที่เคยเห็นเคยพิจารณาแลว การพิจารณาจนเขาใจทุกสิ่งทุกอยางแลวจะไปยากอะไร ไม
มี อ ะไรยากเลย พระอรหั น ต ท า นตายไม ย าก ทุ ก ท า อิ ริ ย าบถตามแต ท านถนั ด ใน
อิรยิ าบถใด
ความแกก็ทราบวาแกลงทุกขณะ การพิจารณาก็วางตาขายคือ “ญาณ” ความ
รู “ปญญา” ความเขาอกเขาใจซาบซึ้งในทุกสิ่งทุกอยาง ครอบไวหมดแลว แตยังไม
แกไมตาย
ความเจ็บ ความทุกข ความลําบาก ในธาตุขัน ธไม มีใครผูใดหลีกเลี่ย งได
เพราะมีอยูกับทุกคน เราเรียนเรื่องนี้ใหรูตามความจริงทุกแงทุกมุมแลว ก็ปลอยไดต้ัง
แตยังไมตาย เปนเพียงรับผิดชอบกันไปตามหลักธรรมชาติธรรมดาเทานั้นเอง เอา!
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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แก จ ะแก ไปถึ งไหนก็ แ ก ไปเถอะ “ตาข า ย” คื อ “ป ญ ญาญาณ” หยั่ ง ทราบไวโดย
ตลอดทั่วถึงแลว ทานรับทราบไวแลว รูไวแลว ประจักษใจอยูแลวไมสงสัย เจ็บทุกข
ทรมานในรางกายสวนตางๆ ก็ทราบแลวดวยปญ ญา ตายก็ทราบแลวดวยป ญ ญา ก็
เมื่อทราบดวยปญญาอันเปนของแนนอนแลว จะโอนเอนโยกคลอนไปที่ไหนอีก ถาเปน
เชนนั้นคําสอนของพระพุทธเจา โลกก็ไวใจไมไดละซี
ถาผูปฏิบัติตามหลักธรรม รูตามหลักธรรมแลว ยังจะโอนเอนเอียงหนาเอียง
หลัง ลมซายลมขวาอยูแลว ธรรมก็เปนเครื่องยึดของโลกไมได เทาที่จิตเราเชื่อตัวเอง
ไมได ก็เพราะจิตยังไมเขาถึงธรรมในขั้นที่เชื่อตัวเองไดน่ันเอง ฉะนั้นการปฏิบัติจิต
ใจเพื่อใหเขาสนิทสนมกลมกลืนกับธรรมเปนขั้นๆ ไป เพื่อความเชื่อตัวเองไดตามหลัก
ธรรมที่ทานสอนไวนั้น จึงเปนสิ่งสมควรอยางยิ่งสําหรับเราทุกคน ผูจะตองเผชิญกับภัย
ธรรมชาติที่เต็มอยูในขันธของแตละราย
เราเกิดมาทุกคนไมมีใครตองการความทุกขความลําบากเลย ไมวาทางรางกาย
และจิตใจ แตตองการความสุขความสบายความสมหวังทุกสิ่ง สิ่งใดที่เขามาเกี่ยวของ
กั บเรา ขอให เป น สิ่งที่ พึ งปรารถนาด วยกั น ทั้ งนั้ น แต ทํ าไมไม เป นไปตามใจหวัง! ก็
เพราะแมแตใจเราเองยังไมเปนไปตามใจหวังนั้นเอง ไมใชสิ่งเหลานั้นไมเปนไปตามใจ
หวังโดยถ ายเดี ย ว คื อ จิ ต ใจไม เป น ไปตามความหวัง มี ค วามบกพรอ งในตั ว เอง จึ ง
ตองการสิ่งนั้น ตองการสิ่งนี้ เมื่อตองการแบบไมเขาหลักเขาเกณฑ สิ่งที่ไมพึงหวัง เชน
ความหิวโหยโรยแรงก็เกิดเปนความทุกขขึ้นมาจนได ใครๆ ก็หลีกไมพนตองโดนอยู
โดยดี!
“ยมฺปจฺฉํ น ลภติ ตมฺป ทุกฺขํ” ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้นก็เกิดความทุกข คน
เรามีความบกพรองจึงตองมีความปรารถนา จึงตองการ เมื่อไมไดดังใจหวังก็เปนทุกข
นี่ เป น ทุ กข ป ระเภทหนึ่ ง เพราะเหตุ ไรจึงเป น เชนนั้ น ? เพราะเรื่องของกิ เลส ความ
ตองการสิ่งนั้นๆ ดวยความอยาก ดวยอํานาจของกิเลส เวลาไดมาก็ไดมาดวยอํานาจ
ของกิเลส รักษาดวยอํานาจของกิเลส สูญหายไปดวยอํานาจของกิเลส มันก็เกิดทุกขกัน
ทั้งนั้น
ถาเรียน “ธรรม” รูธรรมเปนหลักใจแลว ไดมาก็ตาม ไมไดมาก็ตาม หรือเสีย
ไปก็ ต ามก็ ไม เป น ทุ ก ข ผิ ด กั น ตรงนี้ จิ ต ที่ มี ธรรมกั บ จิต ที่ ไม มี ธรรมผิ ด กั น อยู ม าก
ฉะนั้นธรรมกับโลกแมอยูดวยกัน จําตองตางกันอยูโดยดี ความสมบูรณของจิตกับความ
บกพรองของจิต จึงตางกันคนละโลก แมจะชื่อวา “จิต” ดวยกันก็ตาม จิตดวงหนึ่งเปน
จิตที่สมบูรณดวยธรรม แตจิตดวงหนึ่งเต็มไปดวยความบกพรอง ทั้งสองอยางนี้ความ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เปนอยูและการทรงตัวตางกันอยูมาก ดวงหนึ่งทรงตัวอยูไมได ตองเอนเอียงตองวุน
วาย ควานั้นมาเกาะควานี้มายึด อาศัยยุงไปหมด แทนที่จะอยูสะดวกสบายตามที่อาศัย
โนนอาศัยนี้แตกลับเปนทุกข เพราะจิตนี้เปนความบกพรองอยูแลว จะอาศัยอะไรก็บก
พรองในตัวของมันอยูนั่นแล ไมเหมือนจิตที่มีธรรมเปนเครื่องยึด หรือจิตที่มีธรรม
สมบูรณในใจแลว อยูท ไ่ี หนก็ปกติสขุ ไมลกุ ลีล้ กุ ลนขนทุกขใสตวั
ทานจึงสอนใหทําใจใหดี ใหดีไปโดยลําดับ จนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณแลว แม
อะไรจะบกพรอง อะไรจะวิกลวิการไปก็ตาม เครื่องใชไมสอยที่เราเคยอาศัยมาดั้งเดิม
จะขาดตกบกพรองไป ก็ไมมีอะไรเปนปญหา เพราะจิตไมมีปญหากับสิ่งเหลานั้น แลว
สิ่งเหลานั้นจะมาเปนอันตรายตอจิตไดอยางไร เรื่องเปนอันตรายก็จิตเปนผูสรางขึ้นมา
เอง สรางขึ้นมาเปนพิษเปนภัยตอตัวเอง นี่แหละหลักธรรมของพระพุทธเจาทานสอน
ไวอยางนี้ ถาตองการความสุขความสมหวัง จงยึดไปปฏิบัติตัวดวยดี ผลจะเปนที่พึงพอ
ใจ
เราไดยินแตชื่อวา “ธรรม ๆ” แตธรรมไมเคยเขาสัมผัสใจ “สมาธิ” ก็ไดยิน
แตชื่อ อานแตช่ือของสมาธิท้ังวันทั้งคืน แตไมเคยเห็นองคของสมาธิแทปรากฏขึ้นที่ใจ
อานชื่อ “ปญญา” เราก็อาน ทานวาฉลาดอยางนั้นฉลาดอยางนี้ เราก็อานชื่อของความ
ฉลาด แตใจของเรามันโงอยูน่ันแล เพราะไมสนใจปฏิบัติตามที่ทานบอกไว อานมรรค
อานผล อาน “สวรรค” อาน “วิมาน” อาน “นิพพาน” เราอานกันไดทั้งนั้นแหละ แตตัว
มรรคตั วผลตัวสวรรคตัวนิพ พานจริงๆ ไม ป รากฏ ไม สัม ผั สกั บจิต ใจเลย ใจก็ ฟุ บ ก็
หมอบอยูอยางเดิม ฉะนั้นจะตองคนหาตัวจริงใหเจอ ไดชื่อแลวไมไดตัวจริงมันก็เชน
เดียวกับการจําชื่อของโจรของเสือรายได แตไมเคยจับตัวของโจรของเสือรายนั้นๆ ได
โจรหรือเสือรายกี่คน ก็เทีย่ วฉกเที่ยวลักเที่ยวปลนสะดม ใหบานเมืองเดือดรอนวุนวาย
อยูนั่นแล เราจําชื่อมันไดกระทั่งโคตรแซมันมาหมดก็ไมทําอะไรใหดีขึ้น มันยังคงฉกคง
ลักคงปลนสะดมอยูตามเดิม นอกจากจะจับไดตัวมันมาเสียเทานั้นนั่นแหละ บานเมือง
จะรมเย็นสงบสุข ไมทําลายสมบัติเงินทองและทําลายจิตใจประชาชนใหเสียหายและช้ํา
ใจตอไป
ที่เราเรียนไดแตชื่อของ “มรรค ผล สวรรค นิพพาน สมาธิ ปญญา” ไดแต
ชื่อของกิ เลสตางๆ แตไมเคยสัมผัสกับ “สมาธิ ปญ ญา” และไม เคยสัมผัส “สวรรค
นิพพาน” ใหเปนสมบัตขิ องใจ เพราะไมเคยฆากิเลสตายแมตัวเดียว จึงไมวายที่กิเลสจะ
มาทํ าลายตน เราได แ ต ช่ื อ “มรรค ผล สวรรค นิ พ พาน” ก็ ไม ว ายที่ เราจะเป น ทุ ก ข
เพราะใจไมไดเปนอยางนั้น
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๒๕๐

๒๕๑

เพื่อความถูกตองดีงาม จึงตองบําเพ็ญตัวเราใหเปนไปตามนั้น ทานวา “สมาธิ
ภาวนา” เปนอยางไร ผลของการภาวนาทําจิตใจใหมีความสงบรมเย็น เเละวิธีทําทํ า
อยางไรจึงจะมีความสงบรมเย็น เราก็ศึกษาวิธีทําแลวก็ทํา เชน กําหนด “พุทโธ” หรือ
“ธัมโม,สังโฆ” บทใดก็ตาม หรือกําหนด “อานาปานสติ” แลวแตจริตจิตใจเราชอบ นํา
มากํากับรักษาจิตเรา ซึ่งเคยเที่ยวเกาะนั้นเกาะนี้ ที่ไมเปนสาระมากไปกวาเปนยาพิษ
ทําลายตน
ทีน้ีใหเกาะ “ธรรม” คือคําบริกรรมภาวนา ดวยความมีสติต้ังอยูกับธรรมบท
นั้นๆ ไมยอมใหจิตสายแสไปในสิ่งตางๆ ซึ่งเคยนําเรื่องราวมากอกวนตัวเอง หรือยุ
แหยกอกวนใจใหไดรับความทุกขความลําบาก ใหจิตอยูในจุดเดียว คือคําภาวนานั้น นี่
เรียกวาเราทําตามวิธีเพื่อความสงบเย็นใจ ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนไว
จิตเมื่อไดรับการบังคับบัญชาดวยสติในทางที่ถูกตอง ยอมเขาสูความสงบเย็น
เมื่อความสงบเริ่มปรากฏขึ้นในจิต เราก็ทราบวา “ความสงบเปนอยางนี้” ในขณะเดียว
กันเมื่อจิตมีความสงบ ความสุขสบายก็ปรากฏขึ้นมาในใจนั้น นี่เริ่มเห็น “ตัวจริงของ
ความสงบ” บางแลว เริ่มเห็น “ตัวความสงบของจิต” ดวย เห็นความสุขที่ปรากฏขึ้น
จากความสงบนั้นดวย จะเรียกวา “จิตของเราเริ่มเปนสมาธิ” ก็ได ไมเรียกก็ได จิตมี
ความสงบเยือกเย็นอยูภายใน คือจิตที่ไดหลักฐาน หรือไดอาหารที่เหมาะสมกับจิตใจ
ใจยอมสงบเย็นไมเดือดรอน เพราะไมใชอาหารอันเปนพิษเหมือนอาหารที่เคยคิดเคย
ปรุงแตงทั้งหลายนั้น ซึ่งสวนมากเปนอาหารพิษ คิดออกมาเทาไรก็มาเผาลนตนเองให
เดือดรอนวุน วายระส่าํ ระสายอยูอ ยางนัน้
บางทีจนนอนไมหลับเพราะความคิดมาก แตก็ไมรูวิธีดับรูแตวิธีกอ อยางกอไฟ
นะ แตวิธีดับไมรู รูแตวิธีคิดวิธีปรุง ยุงไปหมด แตวิธีระงับดับความคิดความปรุงของ
ตนเพื่ อความสงบนั้ น ไม รู ทุ กข มั น จึ งตามมาอยูเรื่อ ยๆ บ น เท าไรก็ ไรผ ล ไม สํ าเร็จ
ประโยชน หากวา “ความบน” นี้มีคุณ คาสําเร็จประโยชนได ทุกขตองดับไปนานแลว
เพราะใครๆ ก็บนกันไดทั้งนั้น ไมจําเปนจะตองประพฤติปฏิบัติธรรมใดๆ ทั้งสิ้น บนให
ทุกขพินาศฉิบหายไปหมด คนจะไดมีความสุขกันทั้งโลก เพราะ “บนไดผลและบนได
ดวยกัน”
แตนี้ไมสําเร็จประโยชนเพราะการบนเฉยๆ ตองทําตามหลักทีท่ า นสอน วิธที าํ ก็
ดังไดอธิบายมาแลว
ขัน้ ทีจ่ ติ จะเปน “สมาธิ” จิตจะสงบ ทานสอนอยางนี้
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ถาจิตมีความสงบแลวความสุขไมตองถาม ความสุขภายในจิตที่เกิดขึ้นจากความ
สงบดวยการภาวนานี้ เปนความสุขที่แปลกประหลาดยิ่งกวาความสุขอื่นใดที่เคยผานมา
แลวในโลกนี้ เมื่อปรากฏหรือสัมผัสเขาภายในใจเทานั้น กี่ปก่ีเดือนก็ไมลืม ถาความ
สงบนี้ไมเขยิบขึ้นไป คือจิตไมสงบขึ้นมากกวานี้ หรือความสงบนี้เสื่อมไป ไมปรากฏขึ้น
มาอีก ความจําความอาลัยนี้จะฝงอยูภายในจิตเปนเวลานาน แมไมตั้งใจจะจําก็จําได
อยางติดใจ เพราะเปนความสุขที่แปลกประหลาดกวาความสุขทั้งหลายที่เคยผานมา
การทําสมาธิ สมาธิจะเกิดขึ้นไดดวยการภาวนา โดยการบังคับจิตใจใหเขาสูจุด
เดี ย วในคํ าบริก รรม เชน อานาปานสติ กํ าหนดลมหายใจเข าออก การกํ าหนดลม
หายใจเขาออก เราไมตองไปคิดวา “ลมสั้น หรือ ยาว” หายใจเขา หายใจออก ไปถึง
ไหนบาง ไมตองไปตามลมเขาและลมออก ขอใหรูอยูกับความสัมผัสของลม ที่ไหน
ลมสัมผัสมากเวลาผานเขาออก สวนมากก็เปน “ดั้งจมูก” จงกําหนดไวที่ตรงนั้น ให “รู”
อยูตรงนั้น อะไรจะเปนอยางไรก็ใหรูเฉพาะลมที่เขาออกนี้เทานั้น ไมตองสงไปทางไหน
ไมตองไปปรุงไปแตงเรื่องมรรค เรือ่ งผล
การบําเพ็ญดวยความถูกตอง ดวยความมีสติอยูในจุดลมรวมแหงเดียวนั้น เปน
การสราง “มรรค” คือ สรางหนทางเพื่อความสงบอยูแลว เมื่อสติมีความสืบตออยูดวย
ลม รูลมอยูตลอดเวลา ลมละเอียดก็ทราบ แตอยาไปปรุงไปแตงวา ลมจะละเอียดอีก
แคไหนตอไป ใหทราบอยูเพียงกับลมเทานั้น ลมละเอียดใจก็ละเอียด ความสุขก็คอย
ปรากฏขึน้ มาเอง นีเ้ รียกวา “อุบายทีถ่ กู ตอง”
ถาผูที่กําหนด “พุทโธ” หรือธรรมบทใด ก็ใหรูอยูกับธรรมบทนั้น จิตจะหยั่งเขา
สู ค วามสงบ พอจิ ต สงบแล ว ใจก็ เย็ น ไปเอง เกิ ด ความแปลกประหลาด เกิ ด ความ
อัศจรรยในตัวเอง ใจปรากฏวามีคุณคาขึ้นมาแลวบัดนี้ แตกอนไมไดคิดวาเรามีคุณคา
ถาคิดวามีคุณคาก็เปนการเสกสรรเอาเฉยๆ พอความสงบเกิดขึ้นมาภายในจิต ไดเห็น
ดวงจิตเดนชัดแลว ใจมีความสุขเกิดขึ้นในจุดความรูที่เดนชัดนั้นแล เปนจุดที่มีคุณคา
มาก “ออ เรามีคุณคา” เรามีราคา และมีความแปลกประหลาดขึ้นภายในใจ ใจยิ่งเกิด
เกิดความสนใจในจุดนั้นมากขึ้น แลวพยายามบําเพ็ญใหมากขึ้นโดยลําดับ จุดนี้จะเดน
ขึ้นไปเรื่อย จนกลายเปนความอัศจรรยขึ้นมาภายในใจ แมใครไมเห็นก็ตาม เปนความ
กระหยิ่มอยูภายในจิตเอิบอิ่มอยูทั้งวันทั้งคืน ใจเย็นสบาย เย็นภายในจิตนี้ผิดกับเย็นทั้ง
หลาย! รางกายก็ เบา อารมณ ก็เบา จิต ใจก็ เบา ถู กใครวาอะไร ก็ ไม คอ ยจะโกรธเอา
งายๆ เพราะมีอารมณมีอาหารเปนเครื่องดื่มของใจ ใจไมไดหวิ โหย
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ในขณะที่หิวโหยเราสังเกตดูซี ในธาตุขันธของเรานี้ขณะที่ธาตุขันธของเรากําลัง
หิวโหยมาก เห็นใบไมก็เขาใจวาเปนผักไปเลย เพราะความหิวโหยบังคับใหสําคัญวานั้น
เปนอาหาร กินอะไรก็อรอยหมด ทีนี้พออิ่มแลว มันรูวาอะไรเปนผักไมเปนผัก อะไร
อรอยไมอรอย จิตใจก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน เวลามีความอิ่มตัวพอสมควร มีอาหารคือ
ธรรมเปนเครื่องดื่ม อารมณอะไรเขามาสัมผัสก็ไมวอกแวกคลอนแคลน และไมไปควา
เอางายๆ ไมฉุนเฉียวงายอยางที่เคยเปนมา อยางมากก็คิดเหตุคิดผลกอนที่จะโกรธหรือ
ไมโกรธ หรือใครพูดอะไรมา ก็ไมไดเอาความโกรธออกตอนรับโดยถายเดียว นําคําพูด
ของเขาที่พูดมานั้นมาเทียบเคียงโดยเหตุโดยผล หากวาสมควรจะยึดก็ยึดเอา ไมควรจะ
ยึดก็ปลอยทิ้งเสีย เพราะไมเกิดประโยชน ขืนเอามายุงกับตัวเอง ตัวก็กลายเปนคนยุงไป
อีกคนหนึ่ง เพราะนอกจากจะไมเกิดประโยชนแลว ยังเกิดโทษกับตัวเองอีกมีอยางหรือ!
ใจสลัดไปเสีย นักภาวนาทานเปนอยางนั้น ทานแสวงหา “อาหารภายใน คือ ธรรม”
เปนเครื่องเสวย ซึ่งมีคุณคากวายาพิษที่พนออกมาจากปาก จากกิริยาอาการของคนอื่น
เปนไหนๆ และนี้คืออุบายแหงความฉลาดของธรรมที่ผูปฏิบัติจะพึงไดรับ
ขั้นสมาธิปรากฏขึ้นภายในใจ คือมีความสงบขึ้นมา เราก็เห็นเราเปนคนหนึ่งขึ้น
มาแลว โดยที่ไมเกิดเพราะความสําคัญมั่นหมายอะไรเลย มันหากเปนในตัวเอง เปน
ความสําคัญขึ้นมาภายในตัวเองดวยอํานาจแหงธรรม คือความสงบของใจในขณะทํา
ภาวนา
“ใจ” ไมใชเรื่องเล็กนอย ใจเปนสิ่งที่มีคุณคามากโดยหลักธรรมชาติ เทาที่ใจไม
ปรากฏวามีคุณคาอะไร ก็เพราะสิ่งที่ไมมีคุณคานั้นแลมันครอบคลุมจิต จนกลายเปนจิต
เหลวไหลไปทั้งดวง ตัวก็เลยกลายเปนคนเหลวไหลไปดวย เปนคนอาภัพอํานาจวาสนา
ไปดวย ทีนี้ก็ตําหนิเจาของไปเรื่อยๆ ตําหนิเทาใดก็ยิ่งดอยลงไป ๆ เพราะไมกลับตัวไม
พยุงตัวใหสูงขึ้น เหตุท่ีจะตําหนิ ก็เพราะมันไมมีอะไรปรากฏความดีพอมีคุณคาภายใน
จิต เปนความทุกขรอนเสียสิ้นตลอดทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ยุงไปหมด ยิ่งกวา
นั้นก็คิดอยากตายใหรูแลวรูรอดไปเสีย ทั้งที่ตายไปแลว ก็ไมพนจะเปนทุกขที่มีอยูกับใจ
ดวงเหลวไหล พาใหเสวยกรรมตอไป
แตพอจิตไดรับความสงบเยือกเย็นขึ้นมาเทานั้น จะมองดูโนน มองดูนี้ ฟงอะไร
ก็ฟงไดเต็มหู ดูอะไรก็ดูไดเต็มตา พิจารณาไดดวยปญญา ไมคอยฉุนเฉียวอยางงายดาย
นี่คืออํานาจแหงความสงบของใจ อํานาจแหงความสุขของใจที่มีอาหารดื่ม ทําใหคนมี
ความเชื่อง ทําใจใหมีความเชื่องตอเหตุตอผลตออารมณท้ังหลายไดดี ยิ่งกาวเขาทาง
ดานปญญาดวยแลว ก็ย่ิงมีความเฉลียวฉลาดแพรวพราว พิจารณาอะไร คนควาอะไร
เห็นไดชัดเจน รูไดรวดเร็ว
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อันความตายนั้น พิจารณาเฉพาะตัวก็กระจายไปหมดทั่วโลกธาตุ วาเปนอยาง
เดียวกัน คือเปนโลกตาย เพราะเปนโลกเกิดมาแลวดั้งเดิม การเกิดเปนตนเหตุแหง
ความตาย ใครเกิดมาอะไรเกิดมา ตองตายดวยกันทั้งนั้น แตวามนุษยและสัตวนี้สําคัญ
เพราะมีวิญญาณเขาครอบเขาสิงอยูนั้น ใจรับทราบทั้งความสุขความทุกขทุกสิ่งทุกอยาง
กอนที่จะตายแตละราง ๆ แตละคน ๆ “โอโห! ทุรนทุรายเอาการ จนกระทั่งทนไมไหว
แลวก็ตายไป นี้เปนความทุกข บางรายถึงกับไมมีสติประคองตัว ตายอยางอเนจอนาถ
ราวกับสัตวตาย ทั้งนี้เพราะขาดการเอาใจใสทางจิตทางธรรมนั่นแล จึงทําใหคนทั้งคน
หมดความหมาย ตายแบบลมจม
ความเกิดก็เปนความทุกข ในขณะที่เกิดขึ้นมาทีแรก แตเราไมรูเฉยๆ มันรอด
ตายถึงไดเปนมนุษย ก็ออกมาจากชองแคบๆ ทําไมจะไมสลบไสล แตเราไมไดเคยคิด
และมองขามไปเสีย จึงตองการแตจะเกิดๆ ทุกขที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เกิดนั้น เราไม
ทราบเพราะไมมอง ทั้งที่ความจริงมันเปนอยางนั้น จึงกลัวแตความตาย ความเกิดไม
กลัวกัน
การพิจารณาใหเสมอตนเสมอปลายโดยเปนอรรถเปนธรรมแลว เกิดนั่นแหละ
เปนทุกข และเปนตนเหตุแหงความทุกขมากอน แลวจึงสงผลไปถึงความตาย ทุกขจะ
ตองเปนไปในระยะนั้นอีกมากมาย เรื่องปญญาพิจารณาอยางนี้ แกก็แกไปดวยกันนั่น
แหละ ตนไมใบหญาก็ยังแก แตมันไมทราบความหมายของมันวา “แก” เรานี้ทราบ แก
เทาไรทุกขก็แกไปดวย ทุกขก็แกข้ึนทุกวันเวลา คนแกลงมากเทาไรทุกขย่ิงแกข้ึนโดย
ลําดับ ดีไมไดแบกขันธของตัวไปไมไหว เพราะมันทุกขมันลําบากมากๆ ทุกขจนไมมี
กําลังจะทรงรางอยูได ตองอาศัยคนอื่นชวยพยุง เวลาจะเคลื่อนยายไปไหนมาไหนแตละ
ครั้ง เปนกองทุกขอนั ใหญหลวง
แก เจ็บ ตาย คือโลกอันนี้ โลกนี้เต็มไปดวยปาชา มีชองไหนที่พอจะวางใหเรา
อยูไดพอมีความผาสุกสบายบาง? ไมตองแก ไมตองชราคร่ําครา ไมตองไดรับความ
ทุกขความลําบาก ไมตองลมหายตายจากกัน ใหเปนความทุกขลําบากทั้งผูจากไป และผู
ที่ยังมีชีวิตอยูซึ่งแสนอาลัยในโลกนี้ ไมมี! มันมีแตความตายเต็มไปหมด นอกจากกอน
หรือหลังกันเทานั้น โลกเปนไปอยางนี้ดวยกัน นี่คือปญญาพิจารณาใหเห็นเหตุเห็น
ผล!
จิตก็คอยถอยตัวเขามา ไมเพลิดเพลินจนเกินเหตุเกินผล ลืมเนื้อลืมตัว เมื่อจิต
ถอยเขามาก็ถอยดวยความรูเ รือ่ งรูเ หตุผล ถอยเขามาดวยความฉลาดและสงบ เปนที่พึ่ง
ของตนได เพราะอํานาจแหงปญญาเปนเครื่องซักฟอกความหลงงมงายภายในจิตออก
ใจก็มีความแพรวพราวขึ้น อาจหาญขึน้ ไมอบั เฉาเมามัว และพึ่งตัวเองได
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การพิจารณาเรื่อง การเกิด แก เจ็บ ตาย นี้ ก็เพื่อจะสลัดความลุมหลงในสิ่ง
เหลานั้นออก ถอนตัวออกมาอยูโดยเอกเทศไมตองไปยึดอะไร ดวยอํานาจของปญญา
ที่กลั่นกรองสิ่งที่ไมมีประโยชนทั้งหลายออกจากจิตใจเปนลําดับๆ จนจิตมีความบริสุทธิ์
ขึ้นมาดวยอํานาจของปญญาที่ฉลาดเต็มภูมิแลว ใจกับขันธกห็ มดปญหาตอกัน
ฉะนั้นการดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ยอมจะเปนสาระของใจตัวเอง
ไปเรื่อยๆ ซึ่งเปนการสรางที่พึ่งใหแกตนแนนหนามั่นคงยิ่งขึ้น ปญญาเครื่องพิจารณามี
ความเฉลียวฉลาดรอบตัวเทาใด ยิ่งชําระจิตใหเขาสูความละเอียด และชําระสิ่งสกปรก
โสมมทั้งหลาย ซึ่งเกาะหุมหออยูภายในจิตนี้ออกไปไดเปนลําดับลําดา จนที่สุดแมแต
ธาตุขันธซึ่งอยูกับตัวเราและรับผิดชอบกันอยูนี้ ก็สามารถรูรอบขอบชิดและปลอยวางไม
ยึดถือวาเปนตน แมจะพาไปมาเปนอยูต ลอดเวลา ในความรับผิดชอบก็รบั ตามฐานะที่
ไดอาศัยกันมาตามหลักธรรมชาติตางหาก ไมไดไปยึดถือดวยความสําคัญมั่นหมาย
จนเปน “อุปาทาน” ดังสามัญจิตทั้งหลาย
ความหนักภายในใจดังที่เคยเปนมาก็คือ “อุปาทาน” จงรูเทาทันดวยปญ ญา
โดยแยกแยะใหเห็นเปนเรื่องธาตุเรื่องขันธ เวลานี้ขันธยังเปนอยู ตอไปเขาจะแตกจะดับ
จากเรา จงบอกตัวเองใหเขาใจเรื่องความจริง อยาหลง! ปาชาอยูกับตัวของขันธโดย
สมบูรณอยูแลว การไปจับจองวา “ไมใหตาย” นั้นผิด เพราะเปนการฝนคติธรรมดาจะ
เกิดทุกขแกเราเอง ปญญาจงสอดแทรกเขาไป เมื่อเห็นชัดตามความจริงแลวก็ปลอยวาง
รูปกายก็ปลอยวาง เวทนาเกิดขึ้นแลวก็ดับไป ๆ รูตามหลักธรรมชาติของมัน จะเกิดขึ้น
ภายในกายก็ตาม จะเกิดขึ้นภายในจิตก็ตามก็คือ “เวทนา” อันเปน “วิปริณามธรรม”
เปนของแปรปรวน เปนของไมแนนอนนั่นเอง ไมควรจะไปยึดไปถือ ไมควรจะไปพึ่งพิง
อาศัยมันใหเกิดความทุกขขน้ึ มา
ธรรมที่เปนหลักสําคัญในการแกสิ่งผูกพันทั้งหลายก็คือ “สติปญญา” ควรจะสน
ใจใหมากเทาที่จะมากได สิ่งที่จะเปนความผองใสขึ้นมาภายในใหไดชมก็คือ ใจ เมื่อ
ปญญาซักฟอกสิ่งทั้งหลายที่เขาไปเกี่ยวของกับจิตนั้นออกไดมากนอย ใจก็สวางไสวและ
พึ่งตัวเองไดโดยลําดับ
บรรดาธาตุขันธและกิเลสอาสวะที่มีอยูภายในใจ สติปญญาสามารถกําจัดไดโดย
สิ้นเชิง นั่นคือ “จิตที่พึ่งตนเองไดเต็มที่” แลวก็ไมตองพึ่งใครอีก ไมพึ่งผูใดทั้งสิ้น? แม
จะอยูเฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาก็ไมทูลถามทาน ไมหวังพึง่ ทานอีกในการแก ในการ
ถอดถอนกิเลส เพราะเราสรางที่พึ่งแกตนอยางเพียงพอแลวภายในใจ
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นี่แหละสาวกทั้งหลายทานสรางตัวทาน ทานสรางอยางนี้ สรางใหเห็นประจักษ
ตั้งแตความสุขในขั้นเริ่มแรก จนกระทั่งความสุขอันสมบูรณภายในใจ การสรางใจจึง
เปนการสรางยาก ปฏิบัติตอใจเปนการปฏิบัติยาก งานของใจเปนงานที่ยาก แตเวลา
ไดผลแลวคุมคา คนไมอยากทําเพราะเห็นวายาก แตนักปราชญหรือผูเล็งเห็นการณ
ไกล ก็อดสรางความดีไวใหเปนที่พ่ึงของตนไมได ตองทุมเทกําลังเพื่อความเห็นการณ
ไกลจนสุ ด กํ าลัง ฝ งกิ เลสให จ มมิ ด หมดแลว จะตายหรือนิ พ พานเมื่ อ ไร ใจก็ ไม เป น
ปญหาและไมลา สมัย
ฉะนั้นพวกเราชาวพุทธ จงพยายามสรางใจใหสมบูรณ เพื่อความสุขอันสมบูรณ
รางกายนี้อาศัยไดเพียงเทานั้นๆ วัน ตอจากนี้ไปจะอาศัยอะไรถาความดีไมมี คือเชื้ออัน
ดีไมมีภายในจิต แลวอันใดจะเปนเครื่องสนับสนุนจิต อันใดที่เปนเครื่องสนองความ
ตองการของเราที่มีความตองการอยูเสมอ ความตองการก็ตองการแตสิ่งที่พึงปรารถนา
ทั้งนั้น อันใดเปนที่พึงปรารถนาของเรา ก็คอื “ความสุข”
ความสุขจะไดมาดวยเหตุใด ถาไมไดมาดวยสาเหตุแหงการกระทําความดี ไมมี
ทางอื่นที่จะใหเกิดความสุขได นี่แหละเปนสาเหตุที่จะใหเราตองสรางความดี เราก็สราง
ตามหลักธรรมที่ทานสอนไว เราเชื่อธรรม เชื่อพระพุทธเจา ยากลําบากเราก็ทํา ดังที่
ทานทั้งหลายที่อุตสาหมาจากกรุงเทพฯ มาถึงนี่ก็ไกลแสนไกล ทําไมมาได ก็มาดวย
ความเชื่อความเลื่อมใส มาดวยความอุตสาหพยายาม เพราะความเชื่อพระพุทธเจานั้น
แล ลําบากแคไหนก็มา สละเปนสละตาย สละเวล่ําเวลา สละทุกสิ่งทุกอยาง เมื่อถึงกาล
แลว พรอมเสมอที่จะใหเปนไปตามความจําเปนหรือเหตุการณนั้นๆ เราจึงมาได ถาไม
ไดคิดสละอยางนี้ก็มาไมได
ใครจะไมรักไมสงวนชีวิตของตัว ใครจะไมรักไมสงวนสมบัติเงินทองขาวของ
เสียไปแตละบาทละสตางคยอมเสียดายกันทั้งนั้น เพราะเปนสมบัติของเรา แตทําไมเรา
ถึงสละได ก็เพราะน้ําใจที่เชื่อตอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และเชื่อตัวเองนี้แล
เราจึงมาได นี่พูดถึงเรื่อง “ศรัทธา” ซึ่งมีใจเปนผูพาใหเปนไป สมกับใจเปนใจ ใจเปน
ประธานในตัวเรา
พูดถึงเรื่อง “ปญญา” แมพิจารณายากลําบากเราก็พยายามทําได การบําเพ็ญจิต
ใจเปนสิง่ สําคัญ ขออยาไดละเลยในสิง่ สําคัญนี้ ขอใหเห็นวาสิ่งสําคัญนั้นแลเปนสิ่งที่ควร
รักสงวน เปนสิ่งที่ควรทะนุถนอมบํารุงรักษาใหดีขึ้นโดยถายเดียว ชาติน้ีเราก็อาศัยใจ
เราอาศัยความสุข ชาติหนาเราก็ตองอาศัยใจ และอาศัยความสุขเหมือนกัน ชาตินี้กับ
ชาติหนามันก็เหมือนวันนี้กับพรุงนี้ แยกกันไมออก จากวันนี้ไปถึงวันพรุงนี้ มะรืนนี้ สืบ
ทอดกันเรื่อยๆ ไป สืบเนื่องมาจากวานนี้ก็มาเปนวันนี้ สืบเนื่องจากชาติกอนก็มาเปน
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ชาตินี้ สืบเนื่องจากชาตินี้ก็เปนชาติหนาชาติโนนเรื่อยไป นี่เปนหลักธรรมชาติของจิตที่มี
เชื้อแหง “วัฏฏะ” อยูภายในตัว จะแยกไมออกในเรื่องการเกิด การตาย สืบตอเนื่องกัน
โดยลําดับ
หากจะมีภพมีชาติตอเนื่องกันไปเปนลําดับก็ตาม ขอใหมีคุณงามความดีเปนสิริ
มงคล เปนเครื่องพยุงจิตใจอยูภายใน ไปภพใดชาติใดหากยังตองเกิดใน “วัฏสงสาร” ก็
ยังพอมีความสุขเปนเครื่องสนองความตองการ จะไมรอนรนอนธการมากนัก จะไมได
รับความทุกขความทรมานมาก เพราะมีความสุขเปนเครื่องบรรเทากันไป เราก็พอเปน
ไปได เพราะอาศัยความสุขซึง่ เกิดจากความดี ที่เราอุตสาหบําเพ็ญมาโดยลําดับ
เวลานี้ เรากํ าลังสร างความดี พยายามสรางให ม ากโดยลําดั บ จนกระทั่ งเป น
“มหาเศรษฐีความดี” นั่นแล ทีน้ีก็ไมตองพึ่งใครอาศัยใคร ดังพระพุทธเจา และ พระ
สาวกทัง้ หลายทานจะนิพพาน ก็ไมยาก นิพพานไดอยางสะดวกสบาย ธรรมดาธรรมดา
เราเมื่อไดสรางจิตใจใหเต็มภูมิแลว ไมหวังจะพึ่งอะไรทั้งหมด เพราะพึ่งตนเอง
ไดแลว เต็มภู มิของใจแลว การเปนไปของเราก็ไมยาก ตายที่ไหนเราก็ตายไดท้ังนั้น
แหละ เพราะการตายไมใชจะทําใหเราลมจม ความตายเปนเรื่องธาตุเรื่องขันธ เรื่อง
ความบริสุทธิ์เปนเรื่องของใจ ดีตองดีเสมอไป ไมมีความลมจม บริสุทธิ์ตองบริสุทธิ์
เสมอไป ไมใชความบริสุทธิ์เพื่ อความลมจม เราจะไปลมจมที่ไหนกัน เมื่อมีความดี
อยางเต็มใจอยูแลว
ถาเปนของลมจม เราเกิดมากี่ภพกี่ชาติ ทําไมเรามาเกิดไดอีก ทําไมไมลมจมไป
เสีย ชาตินี้เรามาเกิดไดอยางไร ชาติหนาก็มีอยูเชนเดียวกับชาติน้ี วันพรุงนี้ก็ตองมีเชน
เดียวกันกับวันนี้
ขอใหพากันพินิจพิจารณา การบําเพ็ญจิตตภาวนาเปนสําคัญ สรางจิตของเราให
เปนสาระขึ้น จะเปนที่อบอุนสบายจิตสบายใจ การทําหนาที่การงานอะไรก็ตาม สมาธิ
ภาวนา การบําเพ็ญคุณงามความดีนี้ ไมเปนอุปสรรคตอหนาที่การงานอะไรทั้งนั้น นอก
จากเปนเครื่องสงเสริมหนาที่การงานนั้นใหมีความสมบูรณ ใหมีความรอบคอบ ใหถูก
ตองดีงามขึ้นไปโดยลําดับเทานั้น ไมมีอยางอื่นที่การบําเพ็ญธรรมจะเปนขาศึกตอหนาที่
การงานและผลประโยชนทั้งหลาย
ขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

จิตบริสทุ ธิ์
ทานที่ถือการฟงธรรมเปนเนื้อเปนหนังจริง ๆ คือ ทานนักปฏิบัติ ซึ่งเคยฟง
การอบรมจากครูอาจารยมา และฟงธรรมดานปฏิบัติ ไมใชฟงธรรมทั่วๆ ไป เพราะ
ขณะที่น่ังฟงนั้นเปนภาคปฏิบัติไดเปนอยางดี ยิ่งกวาการปฏิบัติโดยลําพังตนเอง เพราะ
เกี่ยวกับธรรมะที่ทานแสดงเขาไปสัมผัสภายในใจเปนลําดับๆ ใจรับทราบ และทราบทั้ง
ความหมายดวยไปในตัว จิตที่รับกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปไมขาดวรรคขาดตอน
นัน้ ยอมทําใหจิตลืมความคิดตางๆ ซึ่งเคยคิดโดยปกติของจิต จนกลายเปนความเพลิน
ตอธรรม และเปนความสงบลงไปได
แมผูที่ยังไมเคยฟงการอบรมเลย เวลานั่งภาวนาฟงก็เกิดความสงบได สําหรับผู
ที่เคยอยูแลวนั้นก็เปนอีกแงหนึ่ง การนั่งปฏิบัติกรรมฐานในขณะฟงธรรม จึงเปนภาค
ปฏิบัติอันดับหนึ่งของการปฏิบัติท้ังหลาย เพราะเราไมไดปรุงไดแตง ทานปรุงทาน
แตงใหเสร็จ เนื้ออรรถเนื้อธรรมทานแสดงเขาไปสัมผัส ซึมซาบถึงจิตใจใหเกิดความ
ซาบซึ้ง ใหเกิดความสงบเย็นใจลงโดยลําดับ ถาจิตเกี่ยวกับสมาธิก็สงบไดอยางรวดเร็ว
และงายกวาที่เราบังคับบัญชาโดยลําพังที่ภาวนาเพียงคนเดียว ถาเปนดานปญญา ทาน
อธิบายไปในแงใด ปญญาก็ตามทาน คือขยับตามทานเรื่อยๆ เพลินไปตามนั้น เหมือน
กับทานพาบุกเบิกและทานบุกเบิกให เราก็ติดตอยตามหลังทานไป เพราะฉะนั้นครั้ง
พุทธกาลเวลาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม พุทธบริษัทจึงสําเร็จมรรคผลกันมาก การ
แสดงธรรมจึงเปนพื้นฐานมาโดยลําดับ จนถึงพระปฏิบัติในสมัยปจจุบันที่เกี่ยวกับการ
ฟงเทศน
ครั้งพุทธกาลฟงเทศนจากพระพุทธเจา เพราะคําวา “ศาสดา” แลวก็พรอมหมด
ทุกสิ่งทุกอยาง ผูปฏิบัติและฟงธรรมอยูในขณะนั้น เปนผูมีภูมิจิตภูมิธรรมเหลื่อมล้ําต่ํา
สูงตางกัน การฟงเทศนจึงตองไดรับประโยชนในขณะที่ฟงตางๆ กันไป บางทานที่มี
อุปนิสัยสามารถที่ทานเรียกวา “อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู” คือ ผูท่ีจะสามารถรูไดอยาง
รวดเร็ว และรองกันลงมา เวลาฟงธรรมจากพระโอษฐ ทานก็สามารถบรรลุธรรมไดใน
ขณะที่พระพุทธเจาทรงแสดง แมในขณะนั้นยังไมสําเร็จหรือยังไมผาน ก็เปนการเขยิบ
ขั้นภูมิขึ้นไป ฟงครั้งนี้ขยับขึ้นไป ฟงครั้งนั้นขยับขึ้นไป หลายครัง้ หลายหนก็ทะลุไปได
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พระมีจํานวนเทาไรที่ฟงเทศนนั้น ลวนแตผูปฏิบัติผูมุงตออรรถตอธรรมอยางยิ่ง
อยูแลว ไมเหมือนกับสมัยปจจุบันเรานี้ ซึ่งผูเทศนก็รูสึกจะเทศนพอเปนพิธี ผูฟงก็ฟง
พอเปนพิธี จึงกลายเปนเทศนเปนพิธี ฟงเปนพิธี ศาสนาเปนพิธี ธรรมจึงกลายเปน
โลกไปเสีย หรือกลายเปน “ธรรมพิธี” ไปตามโลกที่พาใหเปนไป
ทางภาคปฏิบัติ ผูท่ีจะแสดงอรรถธรรมตามหลักความจริงที่ไดปฏิบัติและรูเห็น
มานั้นใหฟงก็มีจํานวนนอย ไมเหมือนครั้งพุทธกาลซึ่งมีสาวกมากมายที่ไดสําเร็จไปโดย
สมบูรณแลว การฟงธรรมจากสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาล จึงฟงไดอยางสะดวกและ
เปนอรรถเปนธรรมจริงๆ เพราะผูรูธรรมมีจํานวนมาก และสถานที่ท่ีบําเพ็ญก็สะดวก
สบาย เปนในปาในเขาในที่เงียบสงัด
สมัยทุกวันนี้ ผูปฏิบัติท่ีจะรูจริงเห็นจริงดังครั้งพุทธกาล ก็มีจํานวนนอย นอก
จากนั้นผูปฏิบัติที่สนใจตออรรถตอธรรมอยางจริงจังเหมือนในครั้งนั้น ก็มีจํานวนนอย
อีกดวย แตอยางไรก็ตามผูมุงตออรรถตอธรรม ฟงอรรถฟงธรรมจากการปฏิบัติของครู
อาจารยที่ไดปฏิบัติและรูเห็นมาดวยดีนั้น ยอมมีผลประจักษโดยลําดับ ตามกําลังความ
สามารถของผูฟ ง เชนเดียวกับครัง้ พุทธกาล
จะเห็นไดในขณะที่ทานอาจารยมั่นแสดง เรากําลังปฏิบัติอยูในจุดใด หรือมีขอ
ของใจอยูในจุดใด ขณะที่ฟงไปโดยลําดับก็เพลินไป เปนผลเปนประโยชนในขณะนั้น
โดยลําดับ พอการแสดงธรรมจวนจะถึงจุดนั้น จิตจะจอทันที เพราะนั้นเปนปญหาที่
เรายังไมสามารถจะแกใหทะลุปรุโปรงไปไดโดยลําพังตัวเอง ขณะที่ฟงก็รอทาน พอถึง
จุดนัน้ ทานจะวาอยางไร อุบายทานจะแกจดุ นีท้ า นจะแกอยางไร จิตจออยูตรงนั้น
พอทานอธิบายไปถึงจุดนั้น ทานก็แสดงผานไปดวยอุบายที่ทานเคยรูเคยเห็นมา
แลว เราก็ไดคติขึ้นมาทันที คือเขาใจในจุดนั้นทันที เปนอันวาทานชวยแกในจุดนี้ผาน
ไปไดจุดหนึ่ง จากนั้นก็ปฏิบัติโดยลําดับ ตามธรรมดาของชั้นปญญานี้ จะมีความของใจ
ในธรรมแงตางๆ อยูเรื่อย ความของใจอยูท่ีจุดไหน นั้นแลคือจุดที่ทํางาน ซึ่งปญญา
จะตองพินิจพิจารณาคลี่คลายปญ หาธรรมอยูที่จุดนั้น จนกวาจะเขาใจและผานไปได
ขณะฟงธรรมเปนการแกกิเลสไปในตัวของผูปฏิบัติ ไดมากไดนอยหากไดไปเรื่อยๆ
ครั้งนั้นครั้งนี้ หลายครั้งหลายหนก็ผานไปไดเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล แมจะชาเร็ว
ตางกันอยูบ า ง ก็ขน้ึ อยูก บั ความสามารถของผูป ฏิบตั ทิ จ่ี ะรูจ ะเห็น
ในครั้งพุทธกาลท านมุงตอการถอดถอนกิเลสโดยฝายเดียว หรือ จะพู ด เป น
เปอรเซ็นตก็เรียกวา ๙๐% เปน ผูมุ งปฏิ บัติเพื่ อความหลุด พ น เรื่องขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี เชน บวชพอเปนพิธีหรืออะไรอยางนี้ รูสึกจะไมคอยมีในครั้งนั้น ตอมาก็คอย
เลือนราง คอยจางไปเปนธรรมดา
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การฟงเทศนทางภาคปฏิบัติ คือนั่งฟงอยูใ นขณะที่ทานกําลังแสดงธรรมนั้น มัน
เปนความเพลิดเพลินภายในจิตใจของผูฟงแตละทานๆ ที่ตางองคหรือตางคนตางสนใจ
จึงไมมีกําหนดไมสําคัญกับเวล่ําเวลาวา ทานเทศนนานหรือไมนาน ๒-๓-๔ ชั่วโมง ก็
ไมไดคํานึงถึง มีแตสติกับความรูกับธรรม ที่สัมผัสในขณะที่ทานเทศนเทานั้น มีเทา
นั้น! เรื่องเวล่ําเวลาไมสนใจ แมที่สุดรางกายไมทราบวามันเจ็บมันปวดหรือไม ก็มันไม
ปรากฏนี่ มีแตความรูเดนในขณะที่ฟง ทานวาอะไรความรูก็ทราบความหมายไปโดย
ลําดับๆ ความทราบความหมายแหงธรรมทั้งหลายนั้นแล เปนความเพลิดเพลินของจิต
ในขณะฟง นอกจากนั้นจุดใดที่เรากําลังสงสัย เวลาทานเทศนไปในจุดนั้น ก็เกิดความ
เขาใจขึ้นมา นี่เรียกวาไดผลจากการฟงธรรมเปนพิเศษ นอกจากไดผลเปนความสงบ
เย็นใจ หรือไดผลเปนความคลองแคลวของจิตที่ขยับตามทานดวยปญญา ยังไดผลใน
ขณะที่เรายังสงสัยอยูดวย พอทานแสดงผานไป เราก็เขาใจและผานไปไดจากจุดนั้น
จากนัน้ ก็ออกไปบําเพ็ญอยูโ ดยลําพังตนเอง
เมื่อไดรับการอบรมจากทานแลว ตางองคตางหาที่หลบซอน บําเพ็ญโดยลําพัง
ผูใดอยูในภูมิใดก็เรงในภูมินั้น เชน ภูมิสมาธิ ที่ยังไมมีความแนนหนามั่นคงพอ ก็เรง
เขา สวนปญญาพิจารณาไปตามกาลที่เห็นสมควรโดยลําดับเชนเดียวกัน ผูอยูในขั้น
ปญญาลวนๆ ก็พิจารณาในดานปญญา ฟงเทศนก็ดวยปญญาติดตามทาน ซึ่งเปนการ
ทํางานเพื่อการแกกิเลส การถอดถอนกิเลสในขณะฟงธรรม ฟงเทศนในหลักธรรมชาติ
แกกิเลสไปในตัวตามขณะที่พิจารณาไป เปนความเพลิดเพลินในงานของตน ผลของ
งานที่เกิดขึ้นแตละชิ้นละอันนี้ เกิดขึ้นจากการแกกิเลสไดทั้งนั้น
ความเพลิดเพลินในธรรม จึงเปนความเพลิดเพลินที่แปลกประหลาด เพลินไม
อิ่มไมพอ เพลินแลวไมมีความโศกเศราเคลือบแฝงมาตามหลังเหมือนกับความเพลิน
ในสิ่งทั้งหลาย! จิตใจถาฟงธรรมทางดานปฏิบัติเขาใจ ก็แสดงวาฐานของจิตมีพอสม
ควรแลว ตามธรรมดาถาไมมีฐานของจิต ไมมีอะไรเลย ฟงธรรมดานปฏิบัติจะเขาใจได
ยาก
แมแตอาจารยเองก็เคยฟงเทศนทานอาจารยมั่น เมื่อไปถึงทานทีแรกฟงไมรู
เรื่องรูราวอะไรเลย เวลาทานเทศนถึงเรื่องธาตุ เรื่องขันธ เรื่องกิเลส การถอดถอนกิเลส
ดวยวิธีใดๆ อาการใด ฟงไมเขาใจ เพราะฐานของจิตเราไมมี มีแตความฟุงซานรําคาญ
โดยถายเดียว แตเมื่อจิตไดรับการอบรมและฟงเทศนไปโดยลําดับ จนใจพอมีความ
สงบบ างแลว จึงเกิ ด ความเขาใจและซาบซึ้ง กระทั่งจิต มี ฐานแห งความสงบแล ว ยิ่ ง
ไพเราะเพราะพริ้ง ซาบซึ้งจับ ใจตลอดเวลาในการฟ ง จากนั้น ก็ยิ่งมีค วามดูดดื่ม หิว
กระหายอยากฟงทานเทศนอยูต ลอดเวลา
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ทานเทศนละเอียดลออ และเทศนธรรมขั้นสูงเทาไร แมตนจะยังไมเขาใจใน
ธรรมขั้นนั้น แตจิตก็เพลิดเพลินไปตาม ประหนึ่งมือจะเอื้อมถึงพระนิพพานอยูแลวใน
ขณะที่ทานเทศน เปนความเพลิดเพลิน วาดภาพพจนไปตาม รูสึกวารื่นเริงภายในจิตใจ
อยางบอกไมถูก พอทานเทศนจบลงก็เหมือนเอากระทะมาครอบหัวนี่แหละ มองไมเห็น
อรรถธรรมที่ทานแสดงไปแลวนัน่ เลย พยายามบึกบึนตะเกียกตะกายไปตามกําลังความ
สามารถของตน นีเ่ วลาฟงธรรมฝายปฏิบตั ไิ มเขาใจ มันเปนอยางนัน้
ใจคนเรา เวลาโงมั น ก็เหมื อนจะไม ฉลาด เวลามั น หลงก็ เหมื อนจะไม รูเลย
เวลาทุกขก็เหมือนจะไมมีสุขอยูภายในตัวเลย คนทั้งคน จิตทั้งดวง ไมมีสาระอะไรเลย
เหมือนกับถานเพลิง ถาพูดถึงรอนมันก็รอนเหมือนถานเพลิง พูดถึงดํามันก็ดําเหมือน
ถานเพลิงที่ไมมีไฟ แตเพราะการชําระการบําเพ็ญอยูโดยสม่ําเสมอ และคอยขัดเกลากัน
ไปเรื่อยๆ ใจคอยผองใสขึ้นมาๆ ความรูก็เกิดขึ้น ความฉลาดก็มาพรอมกัน ความสุขก็
มาพรอมกันกับความผองใส ใจก็เบิกบานยิ้มแยมแจมใส มองดูใจเรารูสึกวามีคุณคาขึ้น
โดยลําดับ จนกลายเปนความอัศจรรยขึ้นภายในจิตใจของตนก็มี
เมื่อปฏิบัติเขามากๆ อะไรๆ ก็พิจารณาไปหมด เรื่องโลกธาตุกวางแคบมาก
นอยเพียงไร พิจารณาไปหมด ปลอยวางไปโดยลําดับดวยการเขาใจแลว ๆ ผลสุดทาย
แมแตเรื่องธาตุเรื่องขันธก็สักแตวาธาตุวาขันธ พิจารณาลงไป อะไรก็เปนชิ้นเปนอัน
เชนเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่อยูภายนอกกายเรา มันตกอยูในกฎแหง “ไตรลักษณ ”
เชนเดียวกัน จนเขาใจเรื่องภายใน คือสวนรางกายไดอยางชัดเจนเหมือนสิ่งภายนอก
ใจก็ยง่ิ มีความสวางไสว เลยจากผองใสขึน้ ไปเปนความสวางไสว
รางกายเราแตกอนเหมือนกับภูเขาทึบทั้งลูกนั้นแหละ แตเวลาจิตใจมีความผอง
ใส มีความสวางไสวแลว มันแทงทะลุไปไดหมด รางกายเหมือนไมมี มีก็เปนเงาๆ เทา
นั้น เพราะอํานาจแหงความรู อํานาจแหงความสวางที่ปรากฏขึ้นอยางเดนชัดภายในใจ
เปนประจําอยูภายในรางอันนี้ มองอะไรก็สวางไปหมดเพราะจิตสวาง นั่นแหละตอนมี
ความอัศจรรย นั่งอยูท่ีไหนก็ภูมิใจตัวเอง อัศจรรยตัวเอง คืออัศจรรยจิตดวงนั้นวามี
จิตดวงเดียวนี้แหละอัศจรรย และเดนอยูใ นรางนี้
ในขั้นเริ่มแรกเปนอยางหนึ่ง แลวตอมา ๆ เปนอีกอยางหนึ่ง ใจคอยเปลี่ยน
สภาพมาเรื่อยๆ ดวยการซักฟอก การปฏิบัติ การบํารุงรักษา จนกระทั่งถึงขั้นมีความ
สวางไสว เกิดความอัศจรรยภายในตัวเอง!
งานที่จิตขั้นนี้พิจารณาก็มีแตเรื่องขันธเทานั้น ไมมีเรื่องอื่นใด แมแตรูปซึ่ง
เคยพิจารณามาจริงๆ เปนการเปนงานแตกอนก็ปลอยวาง พอถึงขั้นปลอยแลว รูปขันธ
ใจก็ปลอยวาง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธแตละอยาง ๆ ก็ปลอยวางดวยการ
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พิจารณารูได เชนเดียวกับรูปขันธหรือสภาวธรรมทั่วไป ไมไดนอกเหนือไปจากวิสัยของ
สติปญญา ทีส่ ามารถอาจรูไ ดดว ยการบําเพ็ญอยูเ สมอนีเ้ ลย
รูปขันธรูไดปลอยได เวทนาขันธก็รูได เวทนาขันธน่ีหมายถึง เวทนาที่เกิดขึ้น
ภายในขันธก็เขาใจ สัญญาขันธก็เขาใจ สังขารขันธก็เขาใจ ขันธเหลานี้จะละเอียดโดย
ลําดับ จนกระทั่งรวมเขาไปสูจิตอันเดียว รูปอันหยาบก็รูเทา เวทนาอันหยาบเกี่ยวกับ
ร างกายก็ รู เท า สั ญ ญาที่ ห มายหยาบๆ ก็ รู เท า สั งขารที่ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งต างๆ ก็ รู เท า
วิญญาณรับทราบสิ่งภายนอกก็รูเทา รูเทาโดยลําดับ อาการของขันธอาการของกิเลสที่
เกีย่ วเนือ่ งกันก็หดตัวเขาไป เหลือแตจิตดวงเดียว
จิตดวงเดียวก็ตองอาศัยอารมณ คือสังขารความปรุง สัญญาที่แย็บออกมา
หมายนั่นแหละเปนงานของจิตในขั้นนี้ การพิจารณาก็ตองหันเขาไปสูจิตดวงที่ผองใส
ดวงที่สงาผาเผยนั้นแหละ สังเกตสอดรูอาการของจิตที่เกิดขึ้นแลวดับไป ปรุงดี ปรุงชั่ว
ปานกลาง ก็ดับไปทั้งสิ้น ดับไปแลวไปอยูท ไ่ี หน?
นี่คือความคนควา ความทดสอบ หรือความสังเกตของจิต เพื่อหาตนเหตุของ
มันวาเกิดที่ตรงไหน มีเทานี้ท่ีเปนงานของจิตขั้นนี้! นอกนั้นจิตรูเทาปลอยวางหมด
แลว ไมมีความหมายอะไรทั้งสิ้น เพราะจิตเขาใจแลวและปลอยวางแลว จะเอาความ
หมายมาจากไหน จิตเปนผูใหความหมายวานั้นดีนี้ชั่ว เมื่อจิตทราบชัดทั้งสิ่งนั้นแหละ
ทั้งความหมายที่หลอกลวงตัวเองแลว จิตยอมถอยตัวเขามา แมที่สุดในเรื่องของขันธหา
ภายในตัว ก็ยังถอยและปลอยวางได เหลือแตความรูท่ีผองใส ที่สวางไสวอยูภายในใจ
กายทั้งกายก็เหมือนไมมี มีแตความรูน้ีครอบไปหมด และสวางไสวอยูภายในทั้งกลาง
วันกลางคืน ยืน เดิน นัง่ นอน ทุกอิรยิ าบถมีความสวางไสวอยูเ ปนประจํา
แตความสวางไสวอันนี้ก็เคยอธิบายใหฟงแลว เราไมทราบวาความสวางอันนี้
คือ อะไร เพราะไม เคยเห็ น ไมเคยพบตั้งแต วัน เกิ ด มา วายังงั้นเลย! มัน ถึงใจดี แลว
ทําไมจะไมหลงไมติดคนเรา! ทําไมจะไมชอบ ทําไมจะไมรักไมสงวน ความไมเคยเห็น
ไมเคยรูทําไมจะไมวาเปนของมีคามีราคา ทําไมจะไมวาเปนของอัศจรรย ตองวาดวยกัน
ทั้งนั้นแล! เพราะไมเคยเห็นอันใดที่จะอัศจรรยยิ่งกวาธรรมชาติอันนี้ ในบรรดาที่เคย
ผานมาแลว เพราะฉะนั้นจิตจึงติดได
แตเมื่อติดไปนานๆ เรื่องของโลกมันเปนอนิจจัง เพราะอันนี้เปนสมมุตินี่ สมมุติ
มันก็ตองอยูในกฎ “อนิจจัง” เมื่ออยูไปนานๆ มองกันไปนานๆ ชมกันไปนาน ๆ รัก
สงวนกันไปนานๆ ชอบใจกันไปนานๆ สังเกตกันไปนานๆ มันก็ทาํ ใหมแี งคดิ ได!
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สิ่งที่จะใหมีแงคิด ก็คือความรักสงวน ไมใหมีอะไรมาแตะตองจิตดวงนี้เลย บาง
ที ยังมีป รากฏเป น ความเฉาๆ ขึ้นมานิด ๆ ให รู ทําให สงสัย วาจิต นี่ มั นเฉาขึ้ นมาได
อยางไร? ทําใหเปนขอคิดขอกังวลขึ้นมาตามขั้นของจิต แมจะไมมีมากก็ตาม แตนี่ก็ชิง
ตําหนิ และเปนตนเหตุใหเกิดทุกขเวทนาอยางละเอียดขึ้นมาจากจุดที่เฉานิดๆ นี่ก็
เปนเวทนาของจิต ไมใชเวทนาของกาย!
อยูเ ฉยๆ รางกายไมเจ็บไมปวย เวทนาของจิตแสดงเปนความสุขรื่นเริงภายใน
จิตดวงนี้ข้ึนมา ก็เปนสุขเวทนา เวลาจิตมีความเศราหมองบางเล็กนอยตามขั้นละเอียด
ของจิต ก็เกิดความไมสบายขึ้นมา ความไมสบายแมไมมากก็เปนทุกขเวทนาอันละเอียด
ขึ้นมาอยูนั่นแล ถาเราสังเกตดวยสติปญญาก็ทราบ นี่เปนสมติที่จะตองยอนกลับมา
พิจารณาจุดนี้ วาทําไมมันถึงเฉา ทั้งๆ ที่พยายามรักษาอยูทําไมถึงเฉาได? เปนเพราะ
เหตุใดถึงเฉา ธรรมชาตินี้เปนที่แนใจแลวหรือ? วาใสแลวทําไมเศราได? เพียงปรากฏ
นิดหนึ่งก็ใหเห็นประจักษหลักฐานแสดงวานี้ไมใชของเที่ยง ไมใชของแนนอนพอให
ตายใจได
นั่นแหละ ! ทีนี้สติปญญาถึงจะปกเขาไปตรงนั้นวานี่มันเปนอะไรแน? มันถึงเปน
อยางนี้ ทีน้ีก็แสดงวาไมแนใจ หรือไมไวใจกับความสวางไสว ความอัศจรรยอันนั้น จึง
ตองพิสจู นอกี ทีหนึง่ เพราะมันไมมีที่จะพิจารณา เนื่องจากมันหมดสิ่งที่ควรจะพิจารณา
ที น้ี พ อจ อ สติ ป ญ ญาเข า ไปตรงนั้ น กํ าหนดว ามั น เป น อะไรต อ อะไรกั น แน
กําหนดดูเขาไป ๆ การดูของสติปญญาขั้นนี้ ดูจริงๆ ไมไดมีความเผลอ ความพลั้ง
พลาดไปไหนเลย ดูอะไรเปนการเปนงานจริงๆ ทําเปนทํา กําหนดอะไรเปนอันนั้นเต็ม
ไปดวยความจงใจ เต็มไปดวยสติปญญารอบตัวอยูตลอดเวลา เมื่อนํามาใชในจุดนี้ทําไม
จะไมไดผลอยางรวดเร็ว เพราะเปนขั้นของสติปญญาอัตโนมัติแลว ใชงานในทางใดได
ผลอยางรวดเร็วทันใจ เมื่อใชงานในจุดนี้ทําไมจะไมไดผล!
ประการสําคัญ ก็คือ ความไมแนใจที่ เกิดขึ้น ทําให สงสัย จึงตองใชสติปญ ญา
พิจารณาจดจอดู สังเกตดูมันเปนอะไรแนอันนี?้ นี่แสดงวาจุดนั้นเปนเปาหมายแหงการ
พิจารณาขึ้นแลว หรือเปนสภาวธรรมอันหนึ่งที่จะตองพิจารณาเชนเดียวกับสภาวธรรม
ทั่วไป พอพิจารณาลงไปเทานั้นไมนานอะไรเลย เพราะมันคอยจะทลายไปอยูแลว เปน
แตเพียงวาเราโงเฉยๆ พอกําหนดเขาไป ก็ไอเรื่องที่วาเปนอัศจรรยนั้นมันก็สลายลง
ไปทันที คําวา “อัศจรรย” อันนั้นก็หมดไป ! ความที่วา “เศราหมอง,ผองใส” ก็หมดลง
ไปพรอมๆ กันกับธรรมชาติน้ันที่สลายตัวลงไป นั่นคือขั้นสุดยอดแหงสมมุติ ขั้นสุด
ยอดแหงกิเลสแหงอาสวะ ทานเรียกวา “อวิชชา”
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นี้แลคือ “อวิชชา” แทอยูตรงนี้เอง! ไมมีอันใดเปน “อวิชชา” ยิ่งกวาอันนี้
เปนของละเอียดลออมากทีเดียว จนถึงขนาดตองหลงมันไปได ลืมตัวไปได เผลอไป
ได ยึดมั่นมันไดแบบหนาดานไมรูจักอายตัวเองเลย ทั้งที่วาตนฉลาดเฉลียวปราดเปรียว
เมื่อความอัศจรรยของสมมุติอันนี้สลายลงไปแลว สิ่งที่เปนวิมุตติ ไมตอง
ถามวาจะอัศจรรยเหนืออันนีส้ กั เทาใด!
ศาสดาของโลกเปนผูเหนือโลก เปนผูประเสริฐสุด พระสาวกอรหัตอรหันตทาน
ประเสริฐสุด เพราะจิตดวงที่บริสุทธิ์ซึ่งพนจากเครื่องหุมหอ ที่มีความสวางไสวหรือ
ความผองใสนีเ้ ปนตัวการสําคัญ
เมื่ ออันนี้สลายไปแลว ธรรมชาติ ท่ีอั ศ จรรยเหนื อโลกสมมุติ ก็แ สดงตั วขึ้นมา
อยางเต็มดวง นั้นแลความประเสริฐของทาน ทานประเสริฐที่ตรงนั้น นั้นจึงเปนความ
ประเสริฐแท โดยไมตองระวังรักษา ไมตองเปนกังวล ไมตองปด ไมตองสงวน ไมตอง
รักษา ไมเหมือนความสวางไสวซึ่งเปรียบเหมือนมูตรคูถนี้ ซึ่งตองรักษา เปนความกังวล
อยูตลอดเวลา คือกังวลตามขั้นของจิต แมไมมากก็มีใหปรากฏ สุขเวทนาก็มีอยูท่ีน่ัน
เพราะมันเปนขั้นของสมมุติ สมมุติกับสมมุติก็เขาถึงกันได พอสมมุติอันละเอียดนี้
สลายลงไปหมดแลวก็ไมมอี ะไรปรากฏ!
ฉะนั้นพระอรหันตทานจะเสวย สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ อุเบกขาเวทนาในจิต
เหมื อ นอย า งที่ เคยเสวยมาแล วในคราวยั ง ไม ส้ิ น กิ เลสอาสวะนั้ น เป น ไปไม ได ทั้ ง นี้
เพราะธรรมชาติที่เหนือสมมุติทั้งปวงนั้น เปนเครื่องยืนยันในตัวเอง เวทนาเหลานี้
เป น เรื่อ งของ “สมมุ ติ ” ทั้ งมวล เมื่ อ จิ ต ดวงนั้ น พ น จากสมมุ ติ แ ล ว จะเป น เวทนา
เหมือนอยางจิตทั่วๆ ไปไมได และมีขอหนึ่งที่แสดงในหลักธรรมวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุ
ขํ” พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ความสุขของพระนิพพานนั้น ไมใชความสุขอยางโลกๆ
ซึ่งเกิดแลวดับไป เกิดแลวหายไป แตเปนความสุขที่มีอยูด้ังเดิมกับธรรมชาติแหงจิต
ที่บริสุทธิ์แลวเทานั้น จึงไมจัดวาเปน “เวทนา” ถาเปนเวทนาก็ตองเปน “อนิจฺจํ ทุกฺขํ
อนตฺตา” ไปดวยกัน อันนั้นไมเปนเวทนา จึงไมมี อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ใดๆ เขาไป
เกีย่ วของได จิตทีพ่ น จากสมมุตเิ ปนอยางนี้
นี่แหละที่พระพุทธเจาทานประเสริฐ ทานประเสริฐในที่นี้เอง แลวนําธรรมออก
จากธรรมชาติน้ีมาสั่งสอนโลก ไมไดออกจากสิ่งใด ออกจากความบริสุทธิ์นี้เทานั้น
การแสดงธรรมออกมาจึงเปนธรรมของจริงเต็ มสวน ถาพู ดเป นเปอรเซ็น ต ก็รอย
เปอรเซ็นตเลย แสดงธรรมออกสอนโลกตองเปนความจริงรอยเปอรเซนี่แลผูรูจริงเห็น
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จริงนําธรรมออกมาสอนโลก จะผิดที่ตรงไหน ตนเปนผูปฏิบัติมาเอง ทั้งวิธีปฏิบัติก็รู
และผลก็ไดรบั อยางประจักษใจ เมื่อนําออกทั้งเหตุทั้งผลมาแสดงแกโลก จะผิดไปไหน
ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนโลกไดผลเปนที่พึงพอใจมากมาย ยิ่งกวาพระสาวกทั้ง
หลาย เปนเพราะเหตุนี้แล เพราะพระพุทธเจาเปนพุทธวิสัย มีอุบายวิธีตางๆ ที่สั่งสอน
โลกไดลกึ ซึง้ กวางขวางมากมาย
สวนสาวกทานก็มีความสามารถรองลงไปจากพระพุทธเจา เพราะรูจริง เห็นจริง
เหมือนกัน เปนแตเพียงไมกวางขวางเหมือนพระพุทธเจา เพราะเปน “สาวกวิสัย” เปน
วิสยั ของสาวก
ฝ ายหนึ่ ง เป น วิ สั ย ของพระพุ ท ธเจ า ต อ งผิ ด กั น เป น ธรรมดา แม จ ะถึ ง ความ
บริสุท ธิ์ ดวยกั น ก็ต าม ความสามารถที่ จ ะนํ าธรรมในแงต างๆ ออกมาสอนโลก ต อง
พรอมดวยสติปญญา ความฉลาดสามารถตามวิสัยของผูน้ันๆ ตลอดถึงครูอาจารยของ
เรา
ยกตัวอยางเชน ทานอาจารยมั่น เปนตน การแสดงธรรมทางดานปฏิบัติ ไมมี
ใครเทียบเทาที่ผานมา ความฉลาดแหลมคม การแสดงออกในแงตางๆ ของธรรมทัน
กับผูฟง คือทันกับกิเลสของผูมาศึกษาอบรมนั่นแล เพราะฉะนั้นกิเลสจึงตองหลุดลอย
ไปเรื่อยๆ จากการสดับฟงกับทาน นี่! การแสดงออกผิดกันอยางนี้ เพราะผูหนึ่งรูจริงๆ
เห็นจริงๆ พูดออกมาจากความจริง ผูฟงก็เขาใจไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เขาใจตามหลัก
ความจริงไมผิดเพี้ยน ไมใชแสดงแบบงูๆ ปลาๆ เหมือนกับพวกเราทั้งหลายสั่งสอนกัน
เจาของปฏิบัติมาพอลุมๆ ดอนๆ งูๆ ปลาๆ สั่งสอนคนอื่นจะเอาจริงเอาจังมาจากไหน
เพราะเจาของหาความจริงไมได สั่งสอนคนก็จริงไมไดซี เลยตองเอางูๆ ปลาๆ ออก
ชวยพอรอดตัว ผูฟงก็ฟง งูๆ ปลาๆ รูก็งูๆ ปลาๆ เลยมีแต “งูๆ ปลาๆ” เต็มศาสนา
เต็มผูปฏิบัติศาสนา
เพราะฉะนั้นผูเริ่มปฏิบัติทีแรก จะงูจะปลา ก็งูก็ปลาไปกอน แตเอาใหเห็นชัด
ปลาก็ปลาจริงประจักษกับใจของเราซิ คือจะเปนธรรมขั้นใดก็ใหรูประจักษกับใจเรา
เพราะธรรมเปน “สนฺทิฏฐิโก” พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง
ดวยกันทุกคน ไมวาหญิง ไมวาชาย เพศใด วัยใดก็ตาม เพราะ “สัจธรรม” มีเหมือนกัน
นี่ ไมนิยมวานักบวชหรือฆราวาส วาหญิงวาชาย ขึ้นอยูกับการปฏิบัติธรรมเปนของกลาง
สวนเพศนัน้ ทานพูดไวตามขัน้ ตามภูมิ
เพื่อประกาศวา ผูนั้นเปนเพศ “นักรบ” พูดงายๆ “เพศนักบวช” เวนจากกิจการ
บานเมืองทั้งหมดแลวไมไปเกี่ยวของ มีหนาที่ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความรูแจงเห็นจริง
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โดยถายเดี ยว แตเมื่อเขาสงครามแลว ไปนอนเฉยๆ ก็ให เขาเอาป นแหยเอาตายได
เหมือนกัน นี่นักบวชแลวไมต้ังใจประพฤติปฏิบัติ จะวาเขาสงครามอะไรกัน! ใหกิเลส
มันแทงเอา ๆ ตายพินาศฉิบหาย มันจะผิดแปลกอะไรกับฆราวาสผูไมสนใจธรรม ดีไม
ดีสูเขาไมได การปฏิบัติธรรมเปนอยางหนึ่ง การรักษาสิกขาบทวินัยตามเพศของตน
นัน้ เปนอีกอยางหนึง่ มันคนละอยาง!
สวนกิเลสละ ไมวาหญิ งวาชาย ไมวานักบวช ฆราวาส มีไดดวยกัน และแกได
ดวยกันถาจะแก นั่นแหละการแสดงธรรมและฟงธรรมในครั้งพุทธกาล จึงผิดกันมาก
มายกับสมัยที่สุกเอาเผากิน และเอากิเลสเปนเหตุผลอรรถธรรม ไมสนใจตอความจริง
ถาเปนธรรมแลวคัดคาน ถาเปนกิเลสแลวยอมจํานน!
จากนั้นก็คือครูอาจารยท่ีรูจริงเห็นจริง เพราะปฏิบัติจริง แสดงธรรม ผูฟงถึงใจ
ซาบซึ้งและยังเปนเชื้อหนุนกําลังใจเราใหมีแกใจประพฤติปฏิบัติตามอีกดวย เพราะ
อํานาจแหงความเชื่อ ความเลื่อมใส ความถึงจิตถึงใจ จากการฟงเทศนของทานเปน
หลักสําคัญ
เราก็เปนเครือญาติของพระพุทธเจาอยูแลว ไมตองวาสมัยโนนสมัยนี้ สมัยโนนรู
สมัยนี้ไมรู สมัยโนนคนปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพาน สมัยนี้คนไมบรรลุ เราอยาไปคิด
อยางนัน้ เปนความเขาใจผิด เปนการสงเสริมกิเลส ไมดีเลย
สมัยโนนทานก็สอนคนมีกิเลส กิเลสมีประเภทเดียวกันกับของพวกเรา สมัยนั้น
ทานก็สอนคนใหแกกิเลส เราก็แกกิเลสเหมือนในสมัยโนน แกกิเลสตัวไหนๆ ก็กิเลสที่
มันอยูในหัวใจของเรานี่แหละ ซึ่งเหมือนกันกับกิเลสสมัยโนน แกดวยขอปฏิบัติเชน
เดียวกันกับขอปฏิบัติในครั้งโนน จะผิดกันที่ตรงไหน? จะมีกาลมีเวลา มีสถานที่ที่ตรง
ไหน ไมมี อยูท ใ่ี จเราเอง สัจธรรมไมมีกาลสถานที่ อยูท ใ่ี จเราดวยกัน
สัจธรรมคืออะไร? ทุกข สมุทัย นี้เปนฝายกีดกั้น มรรคคือขอปฏิบัติ นี้เปนฝาย
บุกเบิก นิโรธเปนความดับทุกข เมื่อบุกเบิกไดเทาไร ดวยมรรค นิโรธดับทุกขไปโดย
ลําดับ ไมมีเหลือภายในจิตใจเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล ใหยนเขามาตรงนี้ เราอยาไป
คิดวากาลนั้นกาลนี้ เปนการคิดใหเราทอถอย นี่เปนอุบายของกิเลสสั่งสอนเรา เราไมรู
เทาทันกิเลสจึงมักคลานตามมันโดยไมรูสึก ใหเอาธรรมมาเปนเครื่องมือดังที่สอนไว จะ
ไมมีปญหา ในครั้งพุทธกาลกับในครั้งนี้เหมือนกัน สําคัญอยูที่ผูปฏิบัตินี้เทานั้น อันนี้
เปนที่แนใจตามธรรม จึงขอยุตกิ ารสอนเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

พระนิพพานกังวานอยูในจิต
เมื่อจิตไดสรางตัวเองจนปรากฏเปนจิตที่มีคุณคาขึ้นมาแลว ความสําคัญตางๆ
ภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดถือสิ่งนั้นวาเปนของมีคุณคา สิ่งนี้วาเปนของดี ก็คอยจาง
ลงไป ตามคุณภาพของจิตที่คอยเขยิบตัวขึ้นไปโดยลําดับ หากจิตไมไดรับการอบรม
ดวยธรรมใดๆ เลย และไมมีคุณธรรมใดๆ ปรากฏภายในตัวเลย ก็จะตองควาโนนควา
นี้อยูตอไปเปนธรรมดา เหมือนคนตกน้ําควาหาที่ยึดที่เกาะนั่นเอง ไมวาใครและมีความ
รูสูงต่ําเพียงไร หรือเปนชาติชั้นวรรณะใด เพศใดวัยใดก็ตาม ตองเปนในลักษณะเดียว
กัน เพราะสิ่งที่พาใหหมุนใหควาใหเที่ยวยึดมันอยูกับใจ สําคัญวาอันนั้นจะดีอยางนี้ อัน
นี้จะดีอยางนั้น หลอกใจใหหลงไปควาอยูทั้งวันทั้งคืน เพราะจิตนั้นไมมีความเปนตัว
ของตัว หาที่ยึดไมได
เมื่อไดรับการอบรมดวยธรรมพอประมาณที่ควรจะทราบไดวา สิ่งใดเปนสาระ
สิ่งใดไมเปนสาระ อันใดเปนสาระมากนอย อันใดไมมีสาระเลย การอบรมไปโดยลําดับ
จิตก็ยอมทราบและเลือกเฟนเฉพาะสิ่งที่ควรยึดควรเกาะ จิตยอมสรางสาระอันสําคัญ
ขึ้นมาภายในตัว และ ยอมทราบสิ่งที่เกี่ยวของกับตัวไปตามลําดับขั้นภูมิของจิต ซึ่งแต
กอนไมเคยทราบมาเลย ดังนั้นทานจึงสอนใหอบรมจิต คือชําระสิ่งที่ไมมีคุณคา และ
ทําจิตใหอับเฉา ทําจิตใหขุนมัวมั่วสุมอยูกับอารมณสกปรกโสมมออกไป เพื่อจิตจะไดรู
แจงเห็นจริงขึ้นโดยลําดับ เมื่อสิ่งที่ไมมีคุณคาเหลานั้นคอยจางไป เพราะการชําระขัด
เกลา
ปราชญท้ังหลายทานถือจิตเปนสําคัญมาก ในธรรมก็ประกาศไววา “มโน
ปุ พฺ พ งฺ ค มา ธมฺ ม า มโนเสฏ ฐ า มโนมยา” ธรรมทั้ ง หลายมี ใ จเป น ใหญ มี ใจเป น
ประธาน สําเร็จแลวดวยใจ คือเรื่องใจเปนสําคัญในตัวคนตัวสัตว ดังเชน พระอัสสชิ
แสดงธรรมแกพ ระสารีบุ ตร เมื่ อคราวพระสารีบุต รยังเป นปริพ าชกอยูวา “ธรรมทั้ ง
หลายเกิดจากเหตุ เมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุกอน ผลก็ดับไปเอง” ทานพูดถึง มหาเหตุ
มหาเรื่อง หมายถึงใจดวงนี้ ผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาดวองไวอยางพระสารีบุตร ก็ทราบ
“มหาเหตุ” ไดทันที จับความจริงไดในขณะนั้น และไดสําเร็จพระโสดาบัน เพราะจับ
หลักความจริงแหงธรรมไดอยางมั่นใจ หายสงสัยในการที่จะเสาะแสวงหาอะไรตอไปอีก
นอกจากจะเสาะแสวงหาครูบาอาจารยที่เชี่ยวชาญเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไป และเพื่อหลัก
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อันแนนหนามั่นคงยิ่งกวาที่ไดแลวนี้ขึ้นไปเทานั้น เพราะฉะนั้นทานจึงเรียนถามพระอัสส
ชิ วา “ทานอยูสํานักใด ใครเปนครูเปนอาจารยของทาน?” เมื่อไดทราบแลวก็ชักชวน
บริษัทบริวาร ๒๕๐ คน ไปศึกษาอบรมกับพระพุทธเจา นี่คือทานไดหลักใจอันแนนอน
ไวแลวในภูมิธรรมเบื้องตน คือพระโสดาบันเปนผูได “อจลศรัทธา” เชื่อหลักและยึด
หลักความจริงไดไมสงสัย เปนอจลศรัทธา คือความเชื่อมั่นไมหวั่นไหวโยกคลอน เมื่อ
ไปถึงพระพุทธเจาและไดรับพระเมตตาสั่งสอนจากพระองคแลว บรรดาบริษัทบริวารที่
ไปดวยกัน ๒๕๐ คนนัน้ ตางก็ไดสําเร็จมรรคผลนิพพานไปดวยกันทั้งหมด
ยังเหลือแตพระสารีบุตร และพระโมคคัลลาน แตปรากฏวา ๗ วันตอมา พระ
โมคคั ลลาน ไดสําเร็จพระอรหัตผล พระสารีบุต ร ๑๕ วัน จึงสําเร็จธรรมขั้นสุดยอด
เพราะทานมีนิสัยชอบใครครวญเหตุผล กวาจะลงกันได จึงนานผิดกับเพื่อนฝูงที่ไปดวย
กั น อยู ม าก ท า นอบรมธรรมอยู ใ นสํ า นั ก ของพระศาสดาได ๑๕ วั น จึ ง สํ า เร็ จ พระ
อรหัตผลขึ้นมา ดวยภูมิจิตภูมิธรรมอันลึกซึ้งกวางขวางมากรองพระศาสดาลงมา ใน
บรรดาพระสาวกที่มีปญญามาก ตอมาก็ไดรับยกยองจากพระพุทธเจาใหเปน อัครสาวก
เบื้องขวา และเปนเอตทัคคะทางภูมิปญญาเฉลียวฉลาดในบรรดาสาวกทั้งหลาย ทราบ
วา ฝนตกตลอด ๗ วัน ๗ คืน ทานยังสามารถนับไดทุกเม็ดฝน แมเชนนั้นยังถูกตําหนิ
จากพระพุ ท ธเจ าว า อย าว าเพี ย ง ๗ วั น เลย สารี บุ ต ร แม ฝ นตกอยู ต ลอดกั ล ป เรา
ตถาคตก็สามารถนับได นี่แลระหวางพระพุทธเจากับพระสารีบุตร แมเปนผูฉลาดในวง
สาวกดวยกัน เมือ่ เทียบกับพระพุทธเจาแลว จึงผิดกันอยูม ากราวฟากับดิน
การบําเพ็ญของทานภายใน ๑๕ วัน ไดสําเร็จพระอรหัตผล ก็นับวารวดเร็วอยู
มาก ทั้งนี้เพราะทานเคยบุกเบิกมานานในชาติหนหลัง มาชาตินี้ทานจึงฆากิเลสวัฏวนลง
ได ไมหมุนไปสูภพนั้นกําเนิดนี้อยูไมหยุดราวกับกังหันในเวลาตองลม นี่เราพูดสวนผล
ที่ทานไดบําเพ็ญมาหลายภพหลายชาติ จนความสามารถพอตัวแลว เพียง ๗ วัน ๑๕
วัน ก็สําเร็จ ดูวางายนิดเดียว สวนเหตุท่ีทานดําเนินมาแตอดีตชาติ ก็เหมือนกับเราๆ
ทานๆ นีแ้ ล ตองมียากมีงายไปตามแขนงของงาน
แตการแกกิเลส ซึ่งเปรียบเหมือนการเฉือนหนังเฉือนเนื้อในอวัยวะเราออกจาก
ตัวเรานั้น ยอมเปนของทําไดยาก เพราะระหวางกิเลสกับเราคือใจ และอวัยวะเคยแนบ
สนิทติดกับเรา ราวกับเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมานานแสนนาน ดังนั้นเมื่อจะเฉือนกิเลส
ก็กลัวเราถูกเฉือนเขาไปดวย เนื่องจากไมทราบวาอะไรเปนเรา อะไรเปนกิเลส เพราะ
คลายคลึงกันมากยากแกการสังเกตสอดรู ถาไมใชความพยายามดวยสติปญญาจริงๆ
คําวา “กิเลส” กับเรานั้น อยูดวยกัน กินดวยกัน นอนดวยกัน รัก ชัง โกรธ เกลียดดวย
กัน ขี้เกียจ ออนแอดวยกัน ขยันในสิ่งไมเปนทาดวยกัน ชอบทําความเสียหายแกตนเอง
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และคนอื่นอยูเสมอดวยกัน ชอบคึกคะนอง ไมมองดูอายุสังขารของตนดวยกัน รักสุข
เกลียดทุกข แตชอบทําสิง่ ทีจ่ ะใหเกิดทุกขมากกวาใหเกิดสุขดวยกัน
เวลาจะทําความดีตามทางของปราชญ มักทอถอยออนแอดวยกัน มักถือวาทํา
ยากทําลําบากดวยกัน มักตําหนิตนวาบุญนอยวาสนาอาภัพในเวลาที่จะประกอบทางดี
ดวยกัน แมเวลาจนตรอกหาทางแกตัวไมได เพราะถูกบังคับใหสวดมนตภาวนาบาง ก็
ดอมๆ มองๆ ดูเวลาวานาฬิกาไดเทาใด จะไดออกจากคุกภาวนาเวลาเทาใดดวยกัน
พอนั่ งไปราว ๕ หรือ ๑๐ นาทีชักกระตุกกระติก อยากลุกจากที่ภาวนา ตามองดูเข็ม
นาฬิกาดวยกัน แลวพาลโกรธใหนาฬิกาวามันตายแลวหรือไง มองดูเข็มไมเห็นกระดิก
เดินบางเลย เรานั่งภาวนา คือวานั่งเกือบชั่วโมงแลว มองดูเข็มนาฬิกาไมเห็นเคลื่อนที่
ควาลงมาทุบทิ้งเสียไมดีหรือดวยกัน
ขณะนัง่ ภาวนา “พุทโธ ๆ ๆ” ก็ไดสองสามคํา ใจถลําไปลงนรกจกเปรตที่ไหนไม
สนใจ มีแตเพลิดเพลินในมโนภาพ ธรรมารมณตางๆ ไมมีขอบเขตดวยกัน พอหลุด
ออกจากหองขัง คือ ที่ภาวนา ออกมาก็ทวงหนี้สินจากธรรมดวยกันวา “โอโฮ เรานั่ง
ภาวนาแทบตาย เหมือนติดคุกติดตะราง เวลาออกมาแลวไมเห็นไดเรื่องราวอะไร ใจก็
หาความสงบไมได ทีนี้เข็ดไมทําอีกแลว เที่ยวสนุกใจดีกวา เหลานี้ไมทราบวาเปนเรา
หรือเปนกิเลส? เพราะคละเคลาเปนอันเดียวกัน ยากแกการสังเกตอยูม าก
ความที่กลาวมา เปนเรื่องกิเลสกระซิบใจเรา แตการถือวากิเลสเปนเรา และสิ่ง
กลาวตําหนิความดีคือธรรมมาโดยตลอดเปนฝายกิเลส แตคนเราชอบกลาว ชอบคิดนึก
และชอบทํากันอยางนี้ ทั้งที่เกลียดกิเลส รักธรรมคือความดีงามทั้งหลาย เมื่อเปนเชน
นัน้ ตัวกิเลสกับตัวเราจึงกลมกลืนเปนอันเดียวกันอยางสนิทติดจม
ดวยเหตุนี้การแก การถอดถอนกิเลส การทําลายกิเลส จึงเปนเหมือนการทําลาย
ตนดวยในขณะเดียวกัน ใครๆ จึงไมอยากแกอยากทําลายกิเลส กลัวตัวเองจะถูกทําลาย
ใหฉิบหายลมจมไปดวย จึงอยูดวยกันอยางสนิทใจยิ่งกวาการจะคิดแกและถอดถอน
ทุกขก็ยอมทน คงคิดวากิเลสก็ตองทุกขดวยกับตน ความจริงกิเลสมันไมทุกข มันไม
ยอมทนทุกข มีแตเราคนเดียวเทานั้น
ในโลกนี้ไมปรากฏวาใครฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา ที่ทรงนําอุบายวิธี
มาสั่งสอนโลก ใหรูจักแยกแยะสิ่งที่ปลอมและสิ่งที่จริงออกจากกัน จนกลายเปนผู
พนภัยไปไดโดยสิ้นเชิง ดังพระสาวกอรหันตทา นเปนตัวอยางอันเลิศ
แมเชนนั้นก็ยังยากสําหรับผูนําธรรมมาปฏิบัติ ไมทราบจะแยกแยะอยางไรถูก
อยางไรผิด สุดทายก็มอบอํานาจใหกิเลสทําการแยกแยะใหเสียเอง มันจึงพอใจกวานทั้ง
เรากวานทั้งกิเลสเขาเปนอันเดียวกัน และเปนตัวประกันความปลอดภัยแกมัน ไมตอง
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๒๖๙

๒๗๐

ถูกทําลาย เพราะจับเราบังหนาไวอยางมิดชิด สติปญญาหยั่งเขาไปไมถึงตัวมัน ถึงแตคํา
วา “เรา” คําวา “ของเรา” คําวา “เราไมมีกาํ ลัง สูไมไหว” ไปเสียสิ้น
อยางไรก็ตาม กรุณาจับรองรอยแหงธรรมที่ทานแสดงใหฟงแลว นําไปคลี่คลาย
เชือดเฉือนกิเลสดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร แมการเชือดเฉือนจะถูกกิเลสบาง
ถูกเราบาง ก็ยังดีกวาถูกกิเลสเชือดเฉือนเราถายเดียว ในขั้นเริ่มแรกการเริ่มฝกหัดทํา
สมาธิภาวนาในขั้นตนนั้น ตองเปนงานสําคัญและหนักอยูบาง เนื่องจากเปนงานไมเคย
ทํา และยังไมรูจักจิตและอารมณวาเปนอยางไร ทั้งไมรูวา “จิตสงบ” “จิตรวม” เปน
อยางไร เปนเพียงไดยินพระทานอธิบายใหฟง สวนความจริงเรายังไมเคยทํา ยังไมเคย
พบเห็นผลของการทําสมาธิภาวนา
ประการสําคัญ อยาตีตนใหเจ็บใหตายกอนเปนไข เชน กลัวจะสูไมไหว ทนไม
ไหว เปนตน ตองสูจนได ทนจนได เพื่อความวิเศษในตัวเรา!
ศาสดาของเรา พระสาวกอรหันตที่เปนสรณะของพวกเรา ทานเปนนักสูไมใชนัก
ถอย เราผูเปนลูกศิษยทาน จึงถอยไมได จะเสียเกียรติเราที่เปนลูกศิษยมีครูสอน และ
เสียเกียรติศาสดาของเรา ชัยชนะมีไดดวยการตอสู กูช่ือที่เคยแพและเสียเปรียบกิเลส
มานาน ชาติน้ีขอแกมือจนมีชัยชนะ เมื่อถูกกิเลสตอยลมหมอน หรือนอนอยูหัวทาง
จงกรม รูสึกตัวตื่นขึ้นมา จงจับอาวุธ คือ สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ลุกขึ้นตอสูทัน
ทีไมมีถอย และตอสูไปเรื่อยๆ ในอิริยาบถทั้งสี่ เพราะกิเลสมันฝงจมอยูลึก ถาไมขุดคน
ลงถึ ง ฐานของกิ เ ลสที่ ฝ ง จมอยู จะไม ไ ด ตั ว มั น ออกมาฆ า ให ส มใจ ที่ มั น เคยเป น
มหาอํานาจกดขีบ่ งั คับเรามานาน
ชาตินี้เราเปนชาติมนุษย บุรุษหญิงชายเต็มตัว ไมตองกลัวเสียชาติ เพราะการรบ
ฟนหั่นแหลกกับกิเลส ความตายในอํานาจของกิเลสกับความตายเหนืออํานาจกิเลส
นั้นตางกันอยูมาก เราตองการรบและตายเหนืออํานาจกิเลส จําตองทําใหเต็มไมเต็ม
มือ อยาออนขอรอความตายจากกิเลส ซึ่งเคยมีเคยเปนมานาน เพราะความกลัวตาย
เปนกลมายาของกิเลส ความขี้เกียจออนแอ เปนความยอมจํานนตอกิเลส และเปนทาส
ของกิเลส ความเปนทาสของกิเลส เราเคยเปนกันมานานไมเข็ดหลาบบางหรือ ถาเข็ด
หลาบก็จําตองขยันหมั่นเพียร และตอสูเพื่อเอาตัวรอดเปน “ยอดคน” คือ “ยอดเรา”
ในธรรมทานวา “ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ” การเกิดบอยๆ เปนทุกขร่ําไป นั่นฟง
ซี! ดีไหม? ความเปนทุกขร่ําไป เพราะความเกิดเปนตนเหตุ! ธรมบทหนึ่ง “ทุกฺขํ นตฺถิ
อชาตสฺส” ทุกขไมมีแกผูไมเกิด นั่นฟงใหถึงใจ ซึ่งเปนตัวรับทุกขท้ังมวล เพราะการ
เกิดๆ ตายๆ ใจผูรับทุกขในการเกิด จะยังอยากเกิดเพื่อรับทุกขตอไปอีกไหม? เพียง
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หลวงตาบัวโงๆ เซอๆ ยังชักขยะแขยงในทุกข แมไมขยะแขยงในการเกิดอีก ทีน้ีการ
เกิดอีกกับการตองรับทุกขอีกมันแยกกันไมออก ถาไมอยากทุกขอีกก็ตองกลัวความเกิด
อีกจึงจะชอบตามหลักเหตุผล หลวงตาบัวจะหาทางออกแบบไหนวิธีใด นี่มอบใหเปน
การบานหลวงตาบัวไปทํา ไดผลอยางไรใหมารายงานตัวอยาชักชา เวลานี้ “กิเลสวัฏวน”
กับ “ธรรมวิวัฏฏะ” กําลังรอฟงความรูความเห็นของหลวงตาบัวอยูอยางกระหาย วาจะ
เอาอยางไรก็ดี ถาหลวงตาบัวไมชอบทุกขแตยังชอบการเกิดอีก “กิเลสวัฏวน” ก็ความือ
หลวงตาบั ว ไปเกิ ด ในสถานที่ “จั ง ๆ ” คื อ จั ง แบบทุ ก ข อ ย างเข า สมอง และฝ ง จม
เหมือนฝกลัดหนอง จะเข็ดหลาบกับโลกเขาไหม? ทําไมชอบนัก! เรื่องเกิดนี่!
ถาหลวงตาบัวเขาตามตรอกออกตามประตูละก็ แมจะยังมีกิเลสเต็มหัวใจ ก็ยัง
พอมีหวัง “ธรรมวิวัฏฏะ” เมตตามาเยี่ยมบาง ไมหันหลังใหเสียทีเดียว เอา! หลวงตาบัว
รีบไปคิดเปนการบาน อยาชักชาเนิ่นนานจะเสียการ เสียขาวสุกผักตมชาวบานที่เขานํา
มาบํ ารุ งแต วัน เริ่ ม บวชเกื อ บ ๕๐ ป แ ล ว นี่ ข าวของชาวบ านหมดไปเท าไร ยั งมามั ว
เพลิดเพลินกับความเกิด และความทุกขที่เปนเงาติดตามความเกิดอยูไดหรือ แตน้ีตอ
ไปตองเอาจริงเอาจัง อยาทําเลนๆ เสียดายขาวสุกชาวบานเขา!
พระพุ ท ธเจาทรงสอนไว วา “อตฺ ต า หิ อตฺ ต โน นาโถ” ตนเป น ที่ พึ่ ง ของตน
ดวยการกระทําของตัวเอง “ตุมฺเหหิ กิจจฺ ํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา” ความเพียร
เผากิเลสทั้งหลายใหเรารอน เปน หน าที่ ของทานทั้งหลายทําเอง พระตถาคตทั้ ง
หลายเปนแตเพียงผูชี้บอกแนวทางเทานั้น นั่น! ฟงซิ จะมานอนใจเพื่อรับดอกเบี้ย
รางวัลอยูเฉยๆ ไดหรือ? พระพุทธเจาทุกๆ พระองคก็ทรงทําเอาเอง พระสาวกของ
พระพุทธเจาทัง้ หลายก็ทาํ ของทานเอง เมื่อไดรับอุบายแหงธรรมจากพระพุทธเจาแลว
พระองคย่ืนแตเพียงอาวุธใหตอสูขาศึกเทานั้น อาวุธก็หมายถึง “ศรัทธา วิริยะ
สติ สมาธิ ปญญา” นีเ่ อง เปนเครือ่ งมือฆากิเลส เปนศัสตราวุธเพื่อฆากิเลส
การจะนําธรรมเหลานี้ไปปฏิบัติตอกิเลสอยางไรนั้น เปนอุบายความแยบคาย
ของสติปญญา กําลังวังชาความสามารถของแตละราย ที่จะเขาสูสงครามดวยความอาจ
หาญชาญชัย ดวยความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงไรเปนเรื่องของเรา ตลอดถึงความ
แพความชนะ ถาเราดอยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร กิเลสก็ทับถม เราก็แพ ถาเรามี
ความอาจหาญชาญชัย ฉลาดคลองแคลวแกลวกลาดวยสติปญญาแหลมคม ก็สามารถ
ทําลายกองกิ เลสอาสวะทั้งหลาย ซึ่งเปนขาศึกนั้นให ราบไปได ชัยชนะก็เปน ของเรา
เรื่องมีอยูเทานี้ แตละคน ๆ เปนเรื่องที่จะชวยตัวเอง ยิ่งวาระสุดทายเราจะหวังพึ่งใคร
ไมได ตองพึ่งสติปญญาของตัวเองโดยเฉพาะ
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ญาติมิตรสหาย พอแม พี่นอง สามีภรรยา ลูกเตา หลานเหลน แมรักสนิทเพียง
ไรก็สักแตทําใหอารมณยุงเหยิงวุนวาย กอกวนทางเดินของเราใหขัดของยุงเหยิงไปเทา
นั้น ไมใชจะเปนเครื่องบุกเบิกเพิกถอนหนทางใหเราไดโดยสุขกายสบายใจที่เรียกวา
“สุคโต” สิ่งที่จะเปน “สุคโต” ตอเราโดยเฉพาะนั้นก็คือ ความพากเพียรของเรา ที่หวัง
พึ่งตนดวยสติ ปญ ญา ศรัทธา ความเพียร เพื่อใหไดคุณ งามความดีมาบรรจุไวในใจ
อยางอบอุน เทาทีจ่ ะพาใหเปน “สุคโต” และกําชัยชนะใหหลุดพนจากสิ่งกีดขวางได ตอง
ใชสติปญญาใหเต็มภูมิ อยาประมาทธาตุขนั ธ พระพุทธเจาทําไมทานรูเทากัน
คําวา “ธาตุ” ของพระพุทธเจากับธาตุของเรา คําวา “ขันธ” ของพระพุทธเจากับ
ขันธของพวกเรา เปนธาตุเปนขันธประเภทเดียวกัน ความโงก็โงประเภทเดียวกัน ความ
ยึดถือในธาตุในขันธดวยอํานาจของกิเลสก็เชนเดียวกัน สติปญญาที่จะนํามาใชเพื่อแยก
แยะธาตุขันธเหลานี้ ซึ่งเปนความผูกพันกับจิตใจ หรือใจไปผูกพันกับสิ่งนั้นแลวเอา
ความรอนมาสูต นเอง ก็เหมือนกันกับในครัง้ พุทธกาล เราจะแกดว ยวิธใี ด?
พระพุทธเจาทานแกไดดวยพระสติปญญา เราจะเอาอะไรมาแก ทําไมพระพุทธ
เจาทรงรูไดเห็นได แลวถอดถอนพระองคออกมาจากสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเปนภาระอันหนัก
หนวงนั้นได ขันธของเราหนักมากยิ่งกวาขันธของพระพุทธเจาอยางไรบาง มันก็เทากัน
ทําไมเราจะสลัดตัดทิ้งสิ่งเหลานี้ดวยสติปญญาของเราไมได เราเปนศิษย “ตถาคต”ผู
ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดแหลมคมใหแลวทุกแงทุกมุม เพื่อนํามากําจัดสิ่งที่เปน
ขาศึก ดังที่พระองคไดเคยทรงกําจัดมาแลว ทําไมเราจะกําจัดไมได
คํ าว า “พุ ท ธบริ ษั ท ” จะหมายถึ ง ใคร ถ าไม ห มายถึ งเราที่ เป น ชาวพุ ท ธ และ
ปฏิบัติตามพระองคอยูเวลานี้ ซึ่งเปนผูกําลังกาวเขาสูสงครามแหงกองทุกขทั้งหลาย ทั้ง
กองทุกขในธาตุขันธ ทั้งกองทุกขในจิต ที่เกิดจากกิเลสอันมีอยูกับเรา ใครจะเปนผูรบ
ใครจะเปนผูรุก ใครจะเปนฝายแพฝายชนะ ถาไมใชเราคนเดียวนี้ไมมีใครเปน
ความแพเปนของดีเมื่อไร เพียงเขาเลนกีฬากันแพ เขายังเสียใจและเสียหนาเสีย
ตาอับอายขายหน า เราแพ กิเลสแพ มาตั้ งกัป ตั้งกัลป พอรูจักเดี ย งสาภาวะตามหลั ก
ธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวมารบกับกิเลส ยังจะแพกิเลสเสียอีกก็ขายหนาเรา
และขายหนาครูเทานัน้ เอง
พระตถาคตคือผูแกลวกลาสามารถ ผูอาจหาญ ผูชนะในสงครามอันใหญหลวง
ไดแก “สงครามแหงวัฏจักร” ทรงสลัดปดทิ้ง ทําลายกงจักรแหง “วัฏจักร” จนฉิบหาย
วายปวงไมมีอะไรเหลือ เหลือแตธรรมชาติที่บริสุทธิ์ลวนๆ นี่คือ “ตถาคต” ซึ่งเปนแม
ทั พ ของพวกเรา เราซึ่ ง เป น ทหารเอกแห งศาสดาผู ท รงนามวา “ศาสดาเอก” เราจะ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ดําเนินอยางไร จึงจะไดชื่อวาดําเนินตามรองรอยแหงครูเพื่อชัยชนะ ถาไมดําเนินไปดวย
ความขยัน ไมดําเนินดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร จะเอาอะไร? เพื่อชัยชนะ! มี
สติปญญานี่เทานั้น ที่จะสามารถอาจเอื้อมนําชัยชนะมาสูเราได สวนความโงเขลาเบา
ปญญามีมากเทาใด ก็เปนกลุมของกิเลส ที่จะมารุมจิตใจเราใหเกิดความเดือดรอนอยู
ตลอดไปและหาทางออกไมได แพไปตลอดสาย ความแพเปนสิ่งที่นาอับอาย ไมวาแพ
อะไร! ทีนี้เราแพกิเลส เราจะมีหนามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหน กิเลสเปนสิ่งที่มีหนามีตา
ดีแลวหรือ จึงตองการเปนบริษัทบริวารของมัน
ธรรม คือความดีเลิศที่มีอยูภายในจิตเราดวงนี้ ฉายแสงออกมาไมไดเพราะถูก
กิเลสปกคลุมจนมืดมิดปดทวาร นับแตกิเลสปกครองเรามาเปนความสุขความเจริญ
มากนอยเพียงใด ผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจนั้นเปนอยางไรบาง ที่แสดงให
เห็นอยูอยางชัดๆ ก็มีแตเรื่องของความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรุม รอนภายใน
ใจเทานัน้ ที่เปนผลแหงความปกครองของกิเลส
ส ว นธรรมแม มี ม ากน อ ยที่ คุ ม ครองจิ ต ใจเรา มี แ ต ค วามสงบเย็ น ใจไปโดย
ลําดับๆ เราพอจะเห็นไดชัดวา คุณธรรมหรือคุณคาแหงธรรมกับกิเลสผิดกันมากนอย
เพียงใด เปนกาลเวลาที่เหมาะสมอยางยิ่งแลว ที่เราจะใครครวญเลือกเฟน สิ่งใดที่เห็น
วาเปนภัยจงพิจารณาใหเห็นวาเปนภัยอยางถึงใจ สิ่งที่เปนคุณก็ใหถึงใจดวยความเห็น
คุณ แลวพยายามบําเพ็ญ พยายามตอสูดวยสติปญญาอยางถึงใจเชนเดียวกัน เมื่อตาง
อันตางถึงใจกิเลสที่อยูในใจจะทนอยูไมได สติปญญาก็ถึงใจ ความเพียรก็ถึงใจ เมื่อถึง
ใจยอมถึงกิเลส ตนทางที่จะใหไดชัยชนะมีอยางนี้
พระพุทธเจาและสาวกก็เหมือนกัน ทานอยูในสกุลใดก็ตาม ตามประวัติ คําวา
“สกุล” สักแตวาเทานั้น พอกาวเขามาสูความเปน “ศิษยตถาคต” แลว มีแตต้ังหนาสู
โดยถายเดียว เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมหมายปาชา ลมลงที่ไหนเปนปาชาที่นั่น กอน
ที่จะลมเปนปาชา ก็ขอใหไดชัยชนะในสงครามระหวางกิเลสกับธรรมเสียกอน ทานจึง
ครองมหาสมบัติภายในใจ ซึ่งเปนสิ่งที่พึงหวังอยางยิ่งของพระสาวก ฉะนั้นทานจึงได
เปน “สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ของพวกเรา ดวยการตอสูเพื่อชัยชนะอยางไมหมายปาชา นี่
คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผูจะไมมากอภพกอชาติ กอความทุกขความทรมานใหแกตัว
ตอไปอีกตลอดกาล
ตองเปนผูเห็นภัย ตองเปนผูมีสติสตังระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมอ อยา
ใหสิ่งมัวหมองเขามาเกี่ยวของพัวพัน เพราะเปนของไมดีมาแตไหนแตไร เราก็พอทราบ
แลวอยางประจักษใจ
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การแกจิตใจใหหลุดพนไปโดยลําดับนั้น คือการสรางคุณสมบัติของใจขึ้นให
เดนภายในใจตนเอง กระทั่งเดนขึ้นอยางเต็มที่ สิ่งใดที่เปนสมมุติท่ีเคยซึมซาบอยู
ภายในใจก็ ห มดไป เหลื อแต ค วามบริสุ ท ธิ์ล วนๆ นี้ แ ลคื อชัย ชนะอย างเต็ ม ที่ ใน
ศาสนา ตถาคตของเราก็เปนผูไดชัยชนะมาแลว สาวกอรหัตอรหันตทั้งหลายไดชัยชนะ
มาแลวดวยวิธีการอันใด ก็ไดนําวิธีการอันนั้นมาสอนพวกเรา ใหไดอานไดยินไดฟง ได
ปฏิบัติตามอยูขณะนี้ ซึ่งเปนแนวทางที่ถูกตองตามหลักศาสดาและสาวกทานดําเนินอยู
แลว ทําไมจะแกกิเลสไมได!
มีอยูอยางหนึ่ง คือใหหนุนกําลังเขาไปเรื่อยๆ สวนที่แกไดแลวเราทราบชัดๆ ที่
ยังไมไดก็จะตองไดดวยวิธีการที่เราเคยแกมานี้ ไมมีวิธีการอื่นใดที่จะแกกิเลสได นอก
จากวิธีการที่เคยดําเนินมานี้ ซึ่งเปนวิธีการที่ถูกตองแลวเทานั้น จะแกกิเลสไดตั้งแตตน
จนอวสาน ไมมกี เิ ลสเหลืออยูภ ายในใจเลย
แดนนิพ พานนั้ นกังวานอยูในความรูของเราทุ กรูปทุ กนาม แทรกซอนอยูกับ
กิเลสนั่นเอง ไมอยูที่ไหน เปนแตเพียงวากิเลสนั้นออกหนา ตอไปกิเลสก็ลาหลังถาสติ
ปญญาทัน ลาหลังแลวก็สลายฉิบหายวายปวงไปหมด
ปาชาของกิเลส คือที่ไหน ที่เผาศพกิเลส คืออะไร เครื่องเผาศพของกิเลส คือ
อะไร ก็คือ สติปญญา ศรัทธา ความเพียร ปาชาของกิเลสอยูท่ีไหน กิเลสมันเกิดอยูที่
ไหนปาชาของมันก็อยูที่นั่น คืออยูท่ีใจ เผากันที่ใจนั่นแหละ ฉิบหายไปที่ใจ ฉิบหายไป
ดวยปญญา “ตปธรรม” นี่แหละคือไฟเผากิเลส ตป คือ ความรุมรอน รุมรอนกิเลส
เผากิเลสรุมรอนจนตายไป นี่แหละที่วา “พระนิพพานกังวานอยูในจิตใจของเราทุก
คน” เปนแตเรายังไมไดเปดความกังวานนั้นออกจากสิ่งที่ปกปดอยางเต็มที่เต็มฐาน
ความกังวานจึงแสดงตัวออกมาไมไดเต็มทีเ่ ต็มฐาน
ความกั งวานของจิ ต ที่ บ ริสุท ธิ์ แห ง “สอุป าทิ เสสนิ พ พาน” นี้ กั งวานทั่ วแดน
โลกธาตุ หาที่กําหนดกฎเกณฑ หาขอบเขตบริเวณมิได เพราะไมมีสมมุติอันใดที่จะมา
กีดกั้นธรรมชาติน้ี ทานจึงวา “ธรรมเหนือโลก” เหนือขอบเหนือเขตของสมมุติใดๆ
ทั้งสิ้น คือใจทีบ่ ริสทุ ธิน์ แ้ี ล
จากนั้นก็กลายเปน “ธรรมที่ บริสุท ธิ์” ขึ้นมา จะพู ด วา “ธรรมที่ บริสุทธิ์” ก็ได
“ใจที่บริสุทธิ์” ก็ไดไมมีอะไรแยงกัน สิ่งที่มาแยงกันก็ไดแกสมมุติ ไดแกกิเลสเทานั้นที่
มาแยง มากลบมาลบหรือมาเปนขาศึกกัน เมื่อขาศึกหมดแลวก็ไมมีอะไรแยง จะวา
อะไรก็วาได ไมวาก็ไมเปนปญหา อยูอยางอิสระอยางสบาย ไมมีเรื่องมีราว นี่แหละทาน
เรียกวา “มหาสมบัติ”
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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นิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกัน จงพยายามขุดคนขึ้นมาใหได มีอยู
กั บ ธรรมชาติ ท่ี รู ๆ ด ว ยกั น ทุ ก คน สิ่ ง ที่ ป กป ด กํ า บั ง นี้ เป น สิ่ ง ที่ แ ก ไขได ด ว ยความ
พากเพียรตามหลักธรรมที่ทานสอนไว จงนําไปพินิจพิจารณาแลวฟตตัวเขาโดยลําดับ
สิ่งที่เรามุงหวังมาเปนเวลานาน จะปรากฏขึ้นในจุดแหงความรูนี้แหงเดียวเทานั้น ไมมีที่
อืน่ ใดเปนทีแ่ สดงออกแหงความบริสทุ ธิห์ รือธรรมบริสทุ ธิ์
จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

สรางเรือนสามชั้นใหจิต
การฝกหัดอบรมในเบื้องตน ก็ไมผิดอะไรกับเราไปดูตนไมที่จะนํามาทําบาน
ปลูกเรือน ไมทั้งตนเมื่อไปดูแลวมันออนใจพิกลบอกไมถูก อะไรที่จะสามารถนําไปทํา
เปนบานเรือนได มองดูเห็นแตไมท้ังตน เต็มไปดวยเปลือกกระพี้ กิ่งกานสาขา ดอกใบ
เต็มไปหมด ซึ่งลวนแตส่ิงที่ไมตองการทั้งนั้น ที่มองไปเห็นนั้น สิ่งที่ตองการมองไมเห็น
เลย คือแกนที่เปนเนื้อแท ซึ่งสมควรจะมาทําเปนบานเปนเรือนได มันอยูภายในลึก ๆ
โนน มองไมเห็นดวยตาเนื้อนี้เลย มันมีต้ังแตเปลือกแตลําตน มองขึ้นไปขางบนก็มีแต
กิ่งกานสาขาใบดอกเต็มไปหมด แลวทําไมจะไมออนใจ และไมที่จะปลูกบานปลูกเรือน
ใหสําเร็จโดยสมบูรณนั้น ตองมีจํานวนมากดวย ไมตนเล็ก ๆ จะมาทําบานทําเรือน นํา
มาเลื่อยมาแปรรูปเปนตาง ๆ ใหไดหลาย ๆ แผน หลาย ๆ ชิ้น ก็เปนบานเปนเรือนที่
เหมาะสมไปไมได จะตองหาไมตนใหญ ๆ เนื้อแข็ง ซึ่งลําบากแกการทําไมยอยเลย ไป
มองเห็นตนไมแลวมันทําใหออนใจอยางบอกไมถูก มือเทาก็ออนปวกเปยกไปตาม ๆ
กัน
แตเมื่อรูวิธีที่จะทําแลว แมออนใจก็พอพยายามถูไถกันไปได ไมหดมือทื่อใจอยู
ทาเดียว เมื่อตัดโคนลงมาแลวก็ตองเลื่อย ตองมีแบบมีฉบับ การตัดการโคนการเลื่อย
อะไร ตองมีแบบมีฉบับมีหลักเกณฑ ตองมีวิชาเกี่ยวกับงานนั้น ๆ จึงจะทําได มิฉะนั้น
ไมก็เสียหมด ผลจะพึงไดก็ไมปรากฏเทาที่ควรจะมี
นี่การประพฤติปฏิบัติธรรมทางดานจิตใจ ในเบื้องตนที่เรายังไมเคยทําเลย มันก็
ตองมีออนใจดวยกัน ดีไมดีจะนั่งภาวนาแค ๕ นาที ๑๐ นาที ใจนั้นราวกับจะถูกเขานํา
ไปฆา ทําใหออนเปยกไปหมด พอทราบไดจากทานสั่งสอนเรื่องการภาวนาเปนงานยาก
เทานั้น ใจเริ่มจะช็อกไปเสียแลวเพราะกลัวมาก ดีไมดีหาเรื่องปวดหนักปวดเบามาชวย
ชีวิตไว ไมงั้นจะไปเสียใหไดกอนความเจ็บไขไดปวยจะมาถึงตัวเสียอีก
“โนน ! ฟงซิ มนุษยขี้แย กลัวกิเลสจะขยี้เอา ! เพียงทานเอาเรื่องภาวนามาสอน
วา เปนงานสําคัญยิง่ กวางานอืน่ ใดเทานัน้ ผูฟงจะสลบไสลไปตามกัน !”
ประการหนึ่ งพระกรรมฐานทานมักจะสอนเรื่องภาวนา ตามที่ ท านเคยทํ ามา
เพียงเริ่มตนวา “ในบรรดางานของพระพุทธศาสนา งานภาวนาเปนงานสําคัญ และเปน
งานที่ทํายากกวางานอื่น ๆ บรรดาที่เปนกุศลดวยกัน จะวาหนักก็หนักไมยอย ตองใช
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ความละเอียดลออ ตองใชความอดทนความจริง ๆ จัง ๆ ถึงจะไดผลเปนลําดับไป และ
ไดผลเปนที่พึงใจ”
ผูฟงทั้งหลายเพียงไดยินวา ภาวนาลําบากอยางนั้นอยางนี้บาง ตัวเองยังไมเคย
ทํา มันคิดลําบากไวกอนแลววาเปนทุกขมาก ทรมานมากเกินไปรางกายตองแย เห็นจะ
สูไมไหว ไมทําดีกวา นั่น ! เห็นไหม ทําใหคิดทุกขคิดยากคิดลําบาก ทอถอยออนแอ
ภายในใจ เลยทําใหใจออนไปหมด นั่น!มันจึงเหมือนกับเราไปดูตนไมใหญ ๆ ที่จะเอา
มาปลูกบานทัง้ หลังนัน่ แหละ !
จะทําอยางไรไมท้ังตนนี่ จะทําจะแปรรูปเปนบานเรือน?ควรคิดยอนตัดกระแส
ของความออนแอเสียบางวา ศาลาโรงธรรมสวนะที่เรานั่งอยูเวลานี้ มีแตไมทั้งตนกันทั้ง
นั้นแหละ เขานํามาแปรสภาพเปนกระดานพื้น กระดานฝา เปนขื่อ เปนแป เปนตง เปน
จันทัน เปนอะไรลวนแตความฉลาดของชางเขา จนสําเร็จโดยสมบูรณขึ้นมาเพราะความ
อุตสาหพยายาม และความฉลาดสามารถของเขา
การบําเพ็ญจิตใจก็เหมือนกัน ตองอาศัยความอุตสาหพยายามความอดความ
ทนเชนเดียวกัน ทานสอนวิธีการ เชน ทานสอนใหทําอยางนั้น ใหทําอยางนี้ และบอก
วิธภี าวนา หรือวิธีเดินจงกรม วิธนี ง่ั สมาธิ ใหทําจิตอยางนั้น ๆ เปนวิธกี ารสอนของทาน
เราซึ่งไมเคยทําเลยมักเปนทุกขกอนแลว จิตใจออนไปหมดไมมีกําลังที่จะทําเลย
แตถาความมุงหมาย ความพอใจ อยากไดบานไดเรือนหลังสวย ๆ งาม ๆ แนนหนามั่น
คงสงาผาเผย เปนที่ปลอดภัยไรทุกขโดยประการทั้งปวงแลว ก็ไมเห็นยากอะไรนี่ !
บานทั้งหลังโลกเขาสรางกันได ทําไมเราจะสรางไมได เขาเอาอะไรมาสราง เขา
สรางดวยวิธีใด เราก็คน ๆ หนึ่ง ทําไมจะปลูกบานหลังหนึ่งดวยไมเหลานี้ไมไดละ !
เพียงมีมานะเปนแรงดันเทานั้น มันก็ทาํ ไดดว ยกัน นีก่ เ็ ชนเดียวกัน !
ทานผูมีบานมีเรือนหลังสงาผาเผยใหญโตรโหฐาน ปรากฏแกสายตาอยางเดน
ชัดเต็มบานเต็มเมือง มองไปทางไหนก็เห็นอยูร อบทิศ ก็เพราะความมานะเปนสําคัญ
ทานผูยังมวลสัตวใหกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ และอยูในสังคมมนุษยเวลานี้ ก็
ไดแกจอมปราชญท้ังหลาย มีพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกทั้งหลาย ที่สรางบาน
สรางเรือนใจอันแนนหนามั่นคง และยอดเยี่ยมกวาบานเรือนทั้งหลาย ทานทําวิธีใด?
จึงสามารถฉลาดรูเหนือโลกทั้งสาม ที่บรรดาสัตวทุกชั้นติดของอยู ? ผลก็ประเสริฐ
เลิศโลกจนปรากฏชื่อลือนามสะเทือนทั่วไตรภพ ประกาศสอนธรรมดวยวิธีการตาง ๆ
ใหสตั วโลกไดทราบเรือ่ ยมาจนถึงปจจุบนั
เราก็เปนคน ๆ หนึ่ง ซึ่งมุงหวังตอความสุขความเจริญ เฉพาะอยางยิ่งความสุข
ความเจริญทางจิตใจ ถาจะเดินแบบศิษยมีครูละก็ ทานทําอยางไรเราก็พยายามทําอยาง
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นั้น จะยากลําบากแคไหนก็จําตองทนสู เพื่อความดีที่รอรับผูมีความพากเพียรไมลดละ
ทอถอยอยูแ ลวตลอดเวลา
จิตทั้งดวงมันก็เหมือนไมท้ังตน ก็ทราบอยูแลว เพราะเต็มไปดวยรากแกวราก
ฝอย กิ่งกานสาขาของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ทั้งนั้น จะปอกเอางาย ๆ เหมือนปอก
กลวยไดอยางไร เพราะภายในจิตมีแตอันเดียว คืออวิชชาตัณหาหุมหอเต็มไปหมด ตัว
จิตจริง ๆ มองไมเห็นเลย นั่น ! รูไหมวาจิตเรานะมันเต็มไปดวยสิ่งเหลานี้ทั้งนั้น เนื้อ
แทของจิตแทนั้นจนมองไมเห็น มีแตเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะไมรูก่ีช้ัน และหุมหอมากี่
กัปกี่กัลปแลว ! จิตที่ถูกหุมหอปดบังหมดหรือไมหมด พอกําหนดจิตลงไปก็ไปเจอกับ
จอมกษัตริย คือ “วัฎจักร”เจอแตวัฏจักรมันก็ตองออนใจคนเรา ! เพราะความมืดตื้อก็
คือเรือ่ งของกิเลส ความไมรูประสีประสาอะไรเลยมันก็เปนเรื่องของกิเลส จึงมองหาทิศ
ทางที่จะเปนสารคุณพอเปนเครื่องดูดดื่มจิตใจไมเห็น เห็นแตความมืดมนทั้งนั้น ทําให
เกิดความทอแทออนแอภายในใจ การเรียนปฏิบัติเบื้องตนเปนเชนนั้น ไมวาใครยอมจะ
เปนไปทํานองเดียวกัน
พระพุทธเจาก็ตาม พระสาวกก็ตาม พวกเรา ๆ ทาน ๆ หรือครูอาจารยทั้งหลาย
ที่เคยใหการอบรมสั่งสอนเรามาโดยลําดับจนกระทั่งปจจุบันนี้ก็ตาม ทานก็เคยเปนเชน
เดียวกับพวกเรานั้นแล แตเพราะความพยายามเปนสําคัญ เมื่อไดรับการศึกษาเลาเรียน
หรือไดรับอุบายตาง ๆ จากครูอาจารย และนําวิธีการนั้น ๆ ไปปฏิบัติ ดวยความเพียร
ของตน สติปญญาทานแนะวิธีอยางไรก็พยายามดําเนินตาม และพยายามบังคับจิตใจไป
ตามรองรอยแหงธรรม ถามันคิดปรุงแตกแขนงออกไป ดวยอํานาจของกิเลสบังคับให
แตกไปทางใดบาง คิดปรุงไปทางใดบาง ตองพยายามหักหาม และฉุดลากเขามาดวย
สติ พยายามหาอุบายเหนี่ยวรั้งมาดวยสติปญญา อยาออนขอตามใจที่กําลังเปนนักโทษ
พอแหกคุกคือความควบคุมของสติปญ
 ญาออกได จะไปเที่ยวขโมยเขาอีก!
เบื้องตนแหงการปฏิบัติเปนอยางนั้น ตองบังคับกันอยางเขมงวดกวดขัน ตั้งทา
ตั้ งทางเหมื อนจะเอาเป น เอาตายกัน จริง ๆ กั บ ภารภาวนาเพี ย งอยางเดี ยว การ
ภาวนาทานถือวาเปนความดี แตในขณะที่เราทําเหมือนจะเอาเขาตะแลงแกง ถูกฆาถูก
สังหารอยางนั้นแหละ มันฝดมันเคืองมันอะไรบอกไมถูก ใครโดนเขาก็รูเอง เรื่องรวม
อยูใ นนัน้ หมด
ทีนี้เมื่อใจที่เต็มไปดวยกิเลส ถูกการบังคับบัญชาซักฟอกอยูเสมอ ก็เหมือนกับ
ไดถูกฉุดลากขึ้นมาจากโคลนจากตม แลวชะลางดวยน้ําสะอาด คือสติปญญานั่นแล ใจ
เมื่อถูกฝกทรมานอยางเอาจริงเอาจัง ก็คอยปรากฏผลคือความสงบความเย็นใจขึ้นมา
ความสงบกับความเย็น กับความสบาย อยูดวยกันนั่นแหละ
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ถาใจสงบก็สบาย ความสบายนั้นเกิดขึ้นจาการฝกอบรม การบังคับบัญชาเกิดขึ้น
จากการทรมานดวยสติปญญา หักหามไมใหจิตคิดเพนพานไปเที่ยวสั่งสมกิเลสอันเปน
ยาพิษ เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ตัดทางเดินของกิเลสดวยสติปญญา หักหามไมใหคิดปรุง
ไปในอารมณตาง ๆ ในขณะที่ตองการความสงบแกจิตใจ เมื่อทําถูกวิธี จิตก็เริ่มปรากฏ
เปนความสงบ สงบมากขึ้น สงบละเอียดลออขึ้นเรื่อย ๆ ทีนี้เรียกวา “พอมีตนทุน”
เพื่อเปนกําลังใจแสวงธรรมตอไป เหมือนกับเขาเริ่มตัดไม พอตัดเขาไปก็จะเริ่มเห็น
แกนของมัน ยิ่งเลื่อยออกมาเปนแผน ๆ เปนตัวไมชนิดตาง ๆ ยิ่งไดเห็นชัดวาเปนไม
เนื้ออยางใดบาง ดีอยางใด ปลอดหรือไมปลอด เนื้อบริสุทธิ์ดีอยางใดบาง ทราบไปโดย
ตลอด
จิต เมื่อมีความสงบเย็นก็ยอมเห็นจิตของตัว ซึ่งทรงตัวอยูดวยความสงบสุข ไม
มีอารมณตาง ๆ เขามากอกวน ความไมมีอารมณเขามายุแหยกอกวนนี้เปนความสงบ
และเปนความสุข นี่คือคุณคาของจิตที่เกิดความสงบ แสดงคุณคาใหเราเห็น ในขณะ
เดียวกันก็ไดเห็นทั้งโทษที่จิตเกิดความฟุงซานวุนวาย ตั้งแตเริ่มแรกปฏิบัติหรือกอน
ปฏิบัติ ก็สามารถประมวลเขามาเห็นโทษในเวลาที่จิตสงบได ไมเชนนั้นเราก็มองเห็น
โทษในสิ่งที่เปนคูกันไมได ถาไมมคี วามสงบเปนเครือ่ งยืนยันเลย
เมื่อจิตมีความสงบ ความสงบนี้จะเปนเครื่องเทียบเคียงกับความไมสงบ คือ
ความสงบมี ผ ลดี อ ย า งไร ความไม ส งบมี ผ ลร า ยอย า งไร ก็ เห็ น ได อ ย า งชั ด เจน จง
พยายามบุกเบิกจิตใจใหกาวหนาไปโดยลําดับ หรือพยายามคุยเขี่ยสิ่งที่เปนภัยตอจิตใจ
ดวยปญญา และชําระสะสางมันออกดวยความไมนอนใจ
จิตก็มีความสงบแนวแนและละเอียดลงไป ตามประโยคพยายามของผูบําเพ็ญ
ที่จะเรียกวา “สมาธิหรือไมสมาธิ” นั้น มันเปนเพียงชื่อของภูมิจิตภูมิธรรมประจําจิต
เท านั้ น ขอ สําคั ญ ขอให เป น ความปรากฏภายในใจที่ เรียกวา “สนฺ ทิ ฏ ฐิโก” เห็ น เอง
สําหรับผูป ฏิบตั เิ ถอะ
ความสุขความสบายหรือความอัศจรรยอะไร จะเปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่
ถูกชําระซักฟอกอยูสม่ําเสมอนี้แล ไมมีที่อื่นเปนที่ปรากฏความแปลกประหลาดและ
อัศจรรยใด ๆ นอกไปจากจิตที่กําลังฝกอบรมอยูในเวลานี้ เมื่ อจิตไดเริ่มเห็นความ
แปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นมาในตัวแลว ความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาห
พยายามนั้นยอมเปนมาเอง ทุกขยากลําบากแคไหนก็ไมยอมลดละ ไมยอมถอยหลัง
เดินหนาไปเรื่อย ๆ ดวยความเพียร ทีน้ีก็พอทราบการเขาการออกของจิต การคิดผิด
คิดถูกของจิต การกาวเดินของจิต เดินผิดเดินถูกอยางไรบางก็พอทราบได เพราะมีสติ
ปญ ญา เปน เครื่องระวังรักษา แตกอนไม มีเลย มีแตกิเลสที่คอยขยี้ขยําเสียแหลก
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หมด ถาหากจิตนี้เปนเหมือนสิ่งทั้งหลายแลวไมมีอะไรเหลือเลย ยังจะเลยเปนผุยผงไป
เสียอีก อาจเรียกวา “เปนอากาศธาตุไปหมด ”
แตนไ่ี มเปน เพราะจิตคงทนตอทุกสิ่งทุกอยาง จะทุกขจะยากลําบากแคไหน ก็
รับทราบอยูโดยปกติของตน ไมมีความฉิบหายทลายไปดังวัตถุอื่น ๆ เมื่อไดรับการซัก
ฟอกดวยการเหลียวแล ความสวางภายในตัวก็ปรากฏขึ้นและเริ่มฉายแสงออกมา
เพราะแตกอนถูกสิ่งปดบัง อันเปนสิ่งสกปรกโสมม เปนสิ่งมืดดําปดบังไว ตอมาคอย
กระจายออกไปดวยความเพียร เชนเดียวกับกอนเมฆดํา ๆ ที่จางออกไป ก็มองเห็นแสง
สวางแหงพระอาทิตยฉะนั้ น! จิตใจก็เริ่ม มีความสวางไสวขึ้น มา นั่ งอยูท่ีไหนก็สบาย
ทํางานอะไรอยูก็สบาย ทําใหเพลินลืมเวล่ําเวลา ใจดํารงตนอยูดวยธรรม คือความสงบ
สุขในอิริยาบถตาง ๆ คิดยอนหลังไปถึงการภาวนาในขั้นเริ่มแรกก็อดขําตัวเองไมได
เพราะลมลุกคลุกคลานเหมือนเด็กกําลังฝกหัดเดิน คิดในวงปจจุบันก็ทําใหเพลิน คิด
ไปขางหนาก็ทําใหเพลิน และกระหยิ่มตอการขยับตัวขึ้นดวยความเพียรไปเรื่อย ๆ เลย
ทําใหเพลินทั้งในธรรมที่กําลังเปนอยู และธรรมวิมตุ ติหลุดพนในวันขางหนา
ความสงบความสบาย ความแปลกประหลาดความอัศจรรย คอยเริ่มปรากฏขึ้น
ตามขั้ น แห ง ความสงบมากน อ ย หรื อ ละเอี ย ดขึ้ น ไปเป น ลํ า ดั บ ๆ นี่ ท า นให ช่ื อ ว า
“สมาธิ”คือ มีความแนวแนความมั่นคงอยูภายในจิต จิตไมคอยโอนเอนเหมือนแต
กอน เพราะมีหลักมีเรือนใจเปนที่อยูอาศัย เนื่องจากความพยายามสรางเรือนธรรม
ใหจติ
เรือนชั้นนี้เปนขั้นสมาธิ สงบเย็น ใจสบาย พอมีจิตมีความสบายเราก็เริ่มเห็น
คุณคาของจิต ตั้งแตจิตเริ่มสบายเปนลําดับมา เหมือนกับเรามีทรัพยสมบัติอยูภายใน
ตัวเรา ไปไหนก็ไมคอยมีวิตกกังวลวาจะอดอยากขาดแคลน เพราะทรัพยสมบัติเปน
เครื่องสนองมีอยูกับตัวแลว จิตใจเมื่อเห็นคุณสมบัติขึ้นภายในตัว เกิดความสงบเย็นใจ
ประจําใจอยูแลว คนเรายอมมีความสบาย จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็ไมวาวุนขุนมั ว ไม
วาเหว มีความเย็นสบายอยูด ว ย “สมาธิธรรม ”นีเ่ ปนขัน้ ของสมาธิ เปนเรือนชัน้ หนึง่
ขั้นตอไป ก็คือ “ขั้นปญญา ” พยายามฝกหัดคิดคน ตามธาตุตามขันธ ตาม
อายตนะทั้งภายในภายนอก ตามโอกาสและความถนัดใจเรื่อย ๆ ซึ่งเปนหลักธรรมชาติ
ที่ทานสอนไวโดยถูกตองแลว เปนทางเดินของพระพุทธเจา เปนทางเดินพระอริยเจาทั้ง
หลายที่ทานเคยผานไปแลว ทานเคยเดินไปแลวเปนความถูกตอง จึงนํามาสอนพวกเรา
ว า “นี้ คื อ อนิ จฺ จํ ทุ กฺ ขํ อนตฺ ต า แห ง ธาตุ ขั น ธ อายตนะ และสิ่ ง ทั้ ง หลายในสากล
โลกธาตุน้ี เปนทางเดินเพื่อพระนิพพาน เพื่อความหลุดพนเปนลําดับ ๆ”
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ธรรมใดที่เปนความสนิทภายในใจ ถูกตองกับจริตนิสัย เรามีความสนิทกับธรรม
ใดในธรรมทั้งสามประเภทนี้เปน “อนิจฺจํ ” ก็ตาม เปน “ทุกฺขํ” ก็ตาม เปน “อนตฺตา”
ก็ตาม เรามีความชอบกับอาการใดใน “อาการ ๓๒” หรือกับธาตุใดในธาตุทั้งสี่นี้ หรือ
กับอายตนะใดในบรรดาอายตนะที่มีอยูในตัวเรา คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ตลอดถึงใจ
เราจะพิจารณาอายตนะใด อาการใดของรางกาย หรือธาตุใดของธาตุทั้งสี่นี้ ยอมเปน
ทางเดินเพื่อความรูแจงเห็นจริงดวยกัน เพราะเปน “สัจธรรม”ดวยกัน ถาเปน “ไตร
ลักษณ ”ก็เปนไตรลักษณดวยกัน เปน “สติปฏฐานสี่ ” ดวยกัน ตามแตจริตของเราที่
ชอบจะพิจารณาหนักในอาการใด ในธาตุใดขันธใด จะเปนตนเหตุใหกระจายไปหมด
ไมเพียงแตรูเพียงธาตุเดียวขันธเดียวนี้เทานั้น ยังสามารถซึมซาบตลอดทั่วถึงไป
หมด ไมวาขันธใด ธาตุใด อายตนะใด เพราะเกี่ยวเนื่องกัน เปนแตเบื้องตนเราชอบใน
อาการใด ขันธใด ธาตุใด เราพิจารณาสิง่ นัน้ กอน แลวก็ขยายงานออกไปดวยอํานาจของ
สติปญญา ที่มีความชํานาญและสามารถโดยลําดับ
เหลานี้คืองานของเรา งานของผูปฏิบัติที่จะพิจารณาหรือดําเนินไปจนถึงจุดที่
หมาย เหมือนวากาวเดินไปเรื่อย ๆ ดวยหลักธรรม คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนสาย
ทางใหพาเดินไปดวยสติปญญา นี่ขน้ั นีเ้ ปน “ขัน้ ปญญา ขั้นถอดถอน ”
ขั้นแรก คือสมาธิ เปนขั้นที่ตะลอมกิเลสใหรวมตัวเขามาอยูภายในจิต ไมเที่ยว
เพนพานและกอกวน ขั้นนี้ใหจิตมีความสงบ พอจิตมีความสงบแลวก็มีกําลังควรแก
การพิจารณา ทานจึงไมใหนอนใจ
“สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ”ปญญาที่สมาธิอบรมดี
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ”คือ สมาธิเปนเครื่องสนับสนุนปญญาไดดี แตไม
ใชมีสมาธิแลวจะเกิดเปนปญญาขึ้นมาเองโดยเจาของไมตองพิจารณา อยางนี้เปนไป
ไมได
ตามหลักปฏิบัติแลวตองพิจารณา พิจารณาตรงไหน จุดใดอาการใด ใหมีความรู
สึกสัมผัสพันธ มีสติ มีความรับทราบ มีความจงใจอยูในจุดนั้น ในอาการนั้น ในธาตุนั้น
หรือขันธ นัน้ ๆ จึงชื่อวา “ปญญา ”เมื่อพิจารณาเขาใจแลว ปญญาจะคอยซึมซาบไปใน
ขันธ และธาตุอื่น ๆ โดยลําดับลําดา เป นความเพลิด เพลินในการพิ จารณา ไม ใชจะ
พิจารณาดวยการบังคับเสมอไป เมื่อจิตไดเห็นคุณคาของการถอดถอนกิเลสดวยปญญา
มากนอยเพียงไร ยอมมีความดูดดื่มตองานของตนไปเองโดยลําดับ เพื่อถอดถอนกิเลส
ที่ยังมีอยู กระทั่งไมมีอันใดเหลืออยูภายในจิตใจนั้นเลย จิตยอมมีความเพลินเพราะมี
ตนทุน คือสมาธิไวแลว เปนความสุขสบาย
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เวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาดวยการพินิจพิจารณาในแงธรรมตาง ๆ ดวยปญญา
ก็ถอนจิตออกจากงานนั้นเขาสูสมาธิ คือความเย็นสบายนี้เสีย ไมฟุงซานรําคาญ เพราะ
เรามี เรือ นแห งความสงบอยู แล วภายในใจ จากนั้ น ก็ พิ จ ารณาต อ ไป การพิ จ ารณาก็
เหมือนเขาทํางาน เมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาก็พักเสียที เชน รับประทานอาหาร พักผอน
นอนหลับใหสบาย
เวลาพักจิต เราไมตองหวงเปนกังวลกับงานพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น พักใหสบาย
พอสบายแลวก็ทํางานพิจารณาอีก เวลาทํางานก็ไมตองไปกังวลกับการพัก เพราะไดพัก
มาแลว เวลานี้เปนเวลาทํางาน ขณะที่พักเพื่อความสงบของจิต ก็ต้ังหนาตั้งตาพัก จะ
พักดวยธรรมบทใดก็ได เชนกําหนด “พุทโธ ”หรือ อานาปานสติ ใหต้ังหนาตอจิตเพื่อ
ความสงบเทานั้น ไมตองไปยุงกับเรื่องปญญาใด ๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่ทําสมาธิเพื่อใหเขา
สูความสงบ พอออกจากความสงบที่จะกาวเขาสูทางดานปญญา ก็ใหมีหนาที่พิจารณา
ทางดานปญญาเทานั้น การหวงสมาธิเพื่อความสงบนั้นไมตองกังวล เพราะขัดแยงกับ
งานที่กําลังทํา นัน้ คืองานของปญญา
การทํางานตองมีการคิดการปรุง การตรึกตรอง พินิจพิจารณาในสิ่งตาง ๆ เพื่อ
ความรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่ตนยังไมรูไมเขาใจ ซึ่งกําลังติดพันกันอยูใหแจงดวยปญญา
เวลาทํางานตองทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ไตรตรองดูจนเห็นแจง เห็นจริง
เอา ธาตุขันธ ขันธใดถนัดกับจิต รูปขันธแยกดูใหดี มันมีแตกองเนื้อ กองหนัง
กองกระดูกทั้งนั้น ปาชาผีดิบเปนอยางนี้หมดทั้งโลก เรามาถือทําไม? ไมอายความจริง
บางหรือ การถือวาเปนเรา เปนของเรานะ นี่คือวิธีการสอนเราสอนอยางนี้ ดูซิ เราไป
เยี่ยมป าชา ป าชาภายนอกคอยยังชั่ว แตปาชาภายในตัวเรานี้เต็ มไปดวยของปฏิกูล
โสโครก สัตวตายเกาตายใหมใกลไกลมารวมอยูท่ีน่ี นาอิดหนาระอาใจยิ่งกวาปาชานั้น
มากมาย ทําไมถือวานี้เปนเรา นี้เปนของเรา ไมละอายกฎธรรมชาติบางหรือ คือความ
จริงทั้งหลายเขาไมไดเปนอะไรกับใครนี่ เขาไมรับทราบรับรูอะไรจากใคร แตทําไมเรา
จึงไปยอมตนตอเขาจนลืมตัว แลวก็โกยทุกขมาใหตัวเองอยางมาก หนักยิ่งกวาภูเขาทั้ง
ลูก เปนทุกขยิ่งกวาสิ่งใดในโลก
การพิจารณาอยางนี้ ก็พิจารณาเพื่อแกความหลงของเรานั้นแล ไมใชพิจารณา
เพื่อจะเอาธาตุเอาขันธ เอารูป เอาอายตนะ เหลานี้มาเปนตนเปนของตน เขามีความ
จริงอยูอยางไรก็พิจารณาเพื่อใหถึงความจริงนั้น ๆ จะไดถึงความจริงของจิต จะไดถึง
ความจริงของสติของปญญาอยางชัดเจนทั้งสองฝาย คือฝายเปาหมายแหงการพิจารณา
และฝายผูพิจารณา ตลอดถึงสติปญญา อันเปนความจริงแตละอยางในองคมรรค การ
พิจารณาจึงไมไดหมายจะเอาสิ่งนั้น ๆ เชน เราพิจารณารูป ก็ไมไดหมายจะเอารูป เอา
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เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตพิจารณาใหรูเรื่องของรูป ธาตุ ขันธ นี้อยางชัดเจน
ตามความจริงของมั น การพิ จารณา เวทนา สั ญ ญา สั งขาร วิญ ญาณ ก็ เช น เดี ยวกั น
เพราะจิตเปนผูลุมหลง จิตเปนผูสําคัญมั่นหมาย จึงตองแกความสําคัญมั่นหมายของ
ตนดวยสติปญญาใหเขาใจชัดเจนโดยลําดับ
อยาสําคัญตนวา เคยพิจารณาหลายครั้งหลายหนแลว แมวันหนึ่งเวลาหนึ่งจะ
พิจารณาตั้งหลายครั้งหลายหนไมสําคัญ ! สําคัญที่ความเขาใจจนปลอยวางได หากรูสึก
ออนเพลียก็เขาพักจิตพักกายเปนกาลเปนเวลา ดังที่เคยอธิบายมาแลว พักในความสงบ
นอมจิตเขามาสูความสงบแลวพักเสีย หรือพั กผอนนอนหลับเสีย เพื่ อบรรเทาความ
เหน็ดเหนื่อย จากนั้นก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณามาแลว ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ไมหยุดไมถอย
จนเปนที่เขาใจ เมื่อเขาใจแลวจิตก็ปลอยเอง เพราะเราพิจารณาเพื่อความเขาใจเพื่อ
ความปลอยวาง ไมใชเพื่อความยึดถือ
ถึงจะยากจะลําบากอยางไรก็ตาม เมื่อไดดําเนินจิตกาวเขามาถึงขั้นนี้แลว จะเปน
ขั้นที่มีความเพลิดเพลินตอทั้งเหตุทั้งผลที่ไดรับมาแลว และผลที่จะพึงไดรับในกาลตอ
ไปดวยการประพฤติปฏิบัติ และเปนผูเขาใจในงาน ถาเปนไมก็กําลังเลื่อย กําลังไสกบ
ลบเหลี่ยมของมันอยางเพลิดเพลิน เพราะเขาใจวิธีทุกอยางแลว ไมก็เริ่มตกออกมาเปน
แผน ๆ ไมขาดวรรคขาดตอน กระดานจะเอาประเภทไหน เลื่อยออกมาเปนชิ้นเปนอัน
เห็นอยางชัดเจน ควรจะไสกบลบเหลี่ยมก็ไสลงไป ควรจะเจาะจะสิ่ว ก็เจาะลงไปสิ่วลง
ไป ตามความฉลาดของชางที่ตองการอยางใด
ความฉลาดของผูปฏิบัติ ที่จะแยกแยะธาตุขันธใหเปนอะไรตามความจริงของ
มัน ก็แยกแยะกันดวยอํานาจของสติปญญาไมลดละทอถอย จนสามารถถอดถอนตน
ออกได เชน จากรูป เปนตน ถาพิจารณาลงไปจนเห็นชัดเจนแลวตามความจริงของมัน
จิต จะทนไปยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น อยู ไม ได บั งคั บ ให ยึ ด ก็ ยึ ด ไม ได ต อ งถอนตั วออกมาทั น ที
เพราะความรูจริงเห็นจริง ถือเอาความรูจริงเห็นจริงเปนสําคัญ ถือเอาความรูรอบเปน
สําคัญ ไมไดถือเอาความจําไดมาทําลายความจริง
ทีอ่ ธิบายมานีม้ อี ยูใ นทีใ่ ด ก็มีอยูในตัวของเราดวยกันทั้งนั้น รูปกายเจ็บปวดตรง
ไหนก็กายเรา เปนทุกขที่เรา สะเทือนเราใหเปนทุกข ไมสะเทือนที่อื่น มันอยูที่นี่ เพราะ
ฉะนั้นจึงตองพิจารณาที่ตรงนี้ เพราะนี้เปนบอแหงเรื่องที่เกิดขึ้นมากระทบกระเทือนใจ
สิ่งภายนอกยังไกลแสนไกล สิ่งนี้กระทบเราอยูตลอดเวลา จึงตองพิจารณา พิจารณาให
เห็นชัดโดยสม่ําเสมอ อยาไดเหลิง ! อยาหลงกลมายาของสิ่งเหลานี้ เดี๋ยวแสดงอยาง
นัน้ ขึน้ มา เดี๋ยวแสดงอยางนี้ขึ้นมา ใหเราหลงและลมไปตามเสียยังไมกี่ยกกี่น้ํา “มวยลื้อ
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มีแตชื่อ ไมมีฝมือ นี่ ”ถาปญญาไมทันก็หลง หลงไปยึดไปถือ หลงสําคัญวาตนเปนนั้น
ตนเปนนี้ เขาไปไมหยุดหยอน
ขณะใดที่หลงที่เผลอตัว ขณะนั้นแลที่กิเลสไดทาแลว เราจะแพแลวถาแกไมทัน
ตองพยายามแกใหทัน การพิจารณาของปญญาพิจารณาอยางนี้ กายก็พิจารณาใหเห็น
ตามความจริงอยางนี้ เวทนาไมเกิดจากไหนละ เกิดจากกายนั่นแหละ อาศัยกายเปนที่
เกิด แมจะไมรูเรื่องกันก็ตาม เวทนาเปนเวทนา ไมรับรูกับจิตกับกายก็ตาม กายเปน
กาย ไมรับรูกับจิตกับเวทนาก็ตาม แตมันเกี่ยวเนื่องกันอยู จิตเปนผูรับรูสิ่งเหลานี้
และหลงยึดถือสิง่ เหลานี้ จึงตองพิจารณาใหเขาใจเพื่อปลอยวาง
ถาจิตไมฉลาด จิตโงเขลาเบาปญญา ก็ตองไปยึดเอาทั้งสองนี้เขามาเปนไฟเผา
ตัวอีก จึงตองใชปญญาพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความเปนจริงของกาย ของเวทนา
ของจิ ต ให ชั ด เจนลงไป การพิ จ ารณาธรรมขั้ น นี้ เพลิ น เพลิ น มากที เดี ย ว นี่ เป น ขั้ น
ธรรมดาที่เรียกวาเพลิน เปนขั้นราบรื่น ขัน้ สม่าํ เสมอ เปนความเพลิน!
เอ า ! ที นี้ ขั้ น ที่ จ นตรอกจนมุ ม คื อ อะไร ? ขั้ น ที่ ทุ ก ขเวทนาเกิ ด มาก ๆ นี้
แหละเปนขั้นหัวเลี้ยวหัวตอ ขั้นที่เอาจริงเอาจังทีเดียว ถาเปนแชมเปยนก็เข็มขัดแชมป
จะหลุดถาไมเกงจริง ทําอยางไรจะใหเข็มขัดมั่นคงอยูตัวได ไดชัยชนะ ตองใชปญญา
อยางเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดทีเดียว เราเปนนักตอสูไมยอมถอย นอกจากลมหายใจขาดดิ้น
สิ้นใจไปเสียเทานั้นถึงจะถอย ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย เราตองคิดถึงเวลาตายเปนสําคัญ
ยิ่งกวานี้ ขณะที่เปนอยูเวลานี้ยังไมไดตาย ขณะที่จะตายมันหนักยิ่งกวานี้ จนทนไมไดถึง
ขั้นตาย !
เพียงเทานี้เราจะพิจารณาไมไดหรือ เหตุใดเราจะพิจารณาไดในเวลาเวทนาหนัก
ขนาดตาย เพียงทุกขเวทนาเทานี้เราสูไมได ถึงขนาดตายเราจะสูไดอยางไร เพียงเทานี้
เรารู เท า ไม ไ ด ถึ ง ขั้ น ตายเราจะรู เ ท า ได อ ย า งไร นํ า มาเที ย บเคี ย ง พิ จ ารณาเข า ไป
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนี้กับทุกขเวทนาในขั้นตาย มันเปนเวทนาอันเดียวกัน ซึ่งจะ
ตองพิจารณาดวยปญญาอยางแหลมคมใหรูเทาทันเชนเดียวกัน พิจารณาแยกแยะใหรู
มั น เจ็ บ มั น ทุ ก ข ม ากเท า ไรจิ ต ยิ่ ง ไม ถ อย หมุ น ตั ว เป น เกลี ย วเข า ไปสู ค วามจริ ง คื อ
ทุกขเวทนากับกายกับจิต แยกกันใหเห็นชัดเจนในขณะนั้น โดยปกติมันเปนคนละอยาง
ๆ อยูแลวตามหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว
การเปนกาย เวทนาเปนเวทนา จิตเปนจิต แตมันคละเคลากัน เพราะความ
โงความหลงของเราเทานั้น คําวา “คละเคลากัน ”ก็คือเราเปนคนไปกวานเอามาคละ
เคลา เอามาเปนตัวเราเปนของเราตางหาก ธรรมชาตินั้นเขาไมไดรับทราบวาเขาเปน
อะไร แมแตเกิดทุกขขึ้นมาเขาก็ไมรับทราบ ไมมีความหมายในตนวาเปนทุกขและเปน
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ทุกขใหแกผูใด สิ่งเหลานี้เปนความสําคัญของจิตเทานั้น กายก็ไมไดสําคัญตนวาเปน
ทุกข ทั้ง ๆ ที่เวลาทุกขเกิดขึ้นอยางมากมายภายในรางกาย กายก็ไมทราบความ
หมายวาตนเปนทุกข และไมทราบความหมายวาตนเปนอะไร หรือเปนของใคร
เวทนา คือความทุกขเปนตน ทุกขมากทุกขนอย ก็เปนธรรมชาติความจริงของ
ตน ไมมีความสําคัญมั่นหมาย ไมมีความรูสึกวาตนเปนอะไร และเปนขึ้นกับสถานที่ใด
เปนขึ้นเพื่อกระทบกระเทือนอะไร เปนเหตุเปนผลกับอะไรหรือกับใคร ไมมีทั้งนั้น เปน
ความจริงของเขาลวน ๆ สําคัญที่จิตจะตองพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามสิ่งเหลานั้น ทุกข
ก็ใหเห็นวามันเปนทุกขอยางแทจริงอันหนึ่งเทานั้น ไมสําคัญเอาวาทุกขเปนเรา เราเปน
ทุกข ทุกขเปนกาย กายเปนทุกข ซึ่งจะนําทุกขมาคละเคลากันกับจิต ตองพิจารณาให
เห็นชัดดังที่อธิบายมานี้ นีแ้ ลเวทีอนั สําคัญ คือตรงนี้แหละ !
เมื่อคราวจนตรอกหาทางออกไมไดดวยวิธีอื่นใด ตองสูดวยวิธีนี้โดยถายเดียว
เวทีนี้ใครจะหาทางถอยเปนอยางอื่นไม ไดเลย นอกจากตองสูดวยวิธีนี้ ซึ่งเป นแบบ
“ศิษยมีครู ”จึงจะกําชัยชนะไวไดดวยความอาจหาญ ทุกขในขันธท่ีเกิดขึ้นกับเราเปน
ทุกขที่ถอยไมได ถอยเทาไรมันยิ่งเหยียบย่ําเราลงไป จนสติสตังไมมีกับตัวเลย นั่นดี
แลวหรือ ? ตายดวยความเสียสติ ลมละลายดวยความเสียสติ ดวยความไมเปนทา ไมมี
ปญญาเปนเครื่องตอสูเหลวที่สุด นี่เรียกวา “เหลวที่สุด ”แพอยางหลุดลุย แพแบบนี้
ใครตองการหรือ ?
คําวา “แพอยางหลุดลุยนี้ ”ไมมีใครตองการเลย เรายังพอใจแพแบบนี้อยูหรือ
จึงนอนใจ ไมรีบฝกหัดสติปญญาไวตอนรับแตบัดนี้ !เอา กัดฟน พิจารณาสูลงไป ถายัง
มีฟน พอไดกดั นะ ทําอยางไรจึงจะไมแพ คนลงใหชัดเจน !
จิตตายไมเปน จิตไมใชผูตาย จิตเปนนักตอสู สูทุกสิ่งทุกอยาง ทุกขเคยเกิดมา
นานแลวตั้งแตวันเกิด จิตยังตอสูมาได ทําไมทุกขเกิดขึ้นในขณะนี้จิตจะตอสูไมไดละ?
สติปญญาเราเคยไดใชมาบางแลวในกิจอื่น ๆ กิจนี้สําคัญจงนํามาใช อยาหมักหมม
เอาไวเวลาตายจะไมมอี ะไรติดตัวจะวาไมบอก
พระพุทธเจาเคยใช พระสาวกทานเคยใชมาแลว ทําไมเราเอามาใชจะอาภัพเลา
อาภัพไมได เมื่อเราเปนนักรบอยูแลว เปนผูสนใจตอปญญานํามาคิดพิจารณา นํามาคน
ควาอยูแลว ตามเรื่องของรูป เวทนา จิต ที่กําลังตอสู หรือประจัญบานกันอยูเวลานี้
แยกกันใหเห็นตามความจริงของมันดวยปญญา จะไดชยั ชนะทีต่ รงนี้ !
เมื่อไดชัยชนะที่ตรงนี้อยางประจักษแลว เอา!จะตายก็ตายเถอะ !ความกลาหาญ
ที่ไมเคยคาดคิดเกิดขึ้นทันที จะตายที่ไหนก็ตายเถอะ เวลาไหนก็เถอะ อิริยาบถใดก็
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เถอะ มันเปนความจริงเสมอกันหมด ทุกขเปนทุกข เราเปนเรามาตลอดอนันตกาลแลว
นีเ้ ปนความรู นีเ้ ปนกาย นี้เปนเวทนา มันตางอันตางจริง
เอา ดับ ๆ ไป ! ถาไมดับ จะอยูก็อยูไป ผูรูก็รูไป และรูอยูเสมอไมลดละความ
เปนผูรู เปนนักรู กระทั่งหมดเรื่องที่จะใหรูตอไปก็ปลอยตามความจริง หายหวง ดัง
พระพุทธเจาทานปรินิพาน คือหมดเรื่องในขันธที่จะนํามาใช เหลือแตธรรมลวน ๆ
การปรินิพพานหมายความวาดับรอบ ไมมีอะไรเหลือเลยบรรดาสมมุติ นี้
แหละสงครามหรือการพิจารณาใหเห็นจริงเห็นจัง ใหเห็นความสามารถของตนวา มี
ความแกลวกลาสามารถขนาดไหน หรืออาภัพแคไหน เราจะทราบที่ตรงนี้แล เมื่อทราบ
ที่ตรงนี้วา เรามีกําลังความสามารถเต็มที่แลว กับสัจธรรมทั้งหลายที่แสดงตัวขึ้นกับเรา
วาตางอันตางมีความเสมอภาคกันดวยความจริงแลว ก็หมดความกลัว!ไมมีหวั่น !เรา
ตองการความไมมีหวั่น ตองการความปลอดภัย ไมมีอะไรมายั่วยวนจิตใจใหเกิดความ
ลุม หลง ตองปฏิบัติใหถึงฐานความจริง
นี่ เราพู ด ถึ ง เรื่อ งขั้ น ของการปฏิ บั ติ เรื่ อ งธาตุ เรื่อ งขั น ธ รูป ธาตุ รูป ขั น ธ กั บ
เวทนาขันธ แสดงตัวขึ้นเปนความทุกข วารางกายเราเปนทุกข เวทนาเปนกองทุกขขึ้น
กับเรา ใจเราจึงอยูในทามกลาง อาจถูกทั้งสองอยางนี้ประดังกันเขามากระทบ เลยกลาย
เปน “เนือ้ บนเขียง ”ไปได
ทางหนึ่งหนุนขึ้นมา คือเขียงหนุนขึ้นมา มีดสับลงไป ตัวเราคือจิตก็เลยแหลก
ละเอียดพอดี ถาปญญาเรารอบ ก็เรานั่นแหละเปนผูฟนอะไรตออะไร เขียงเราก็ฟนลง
ไปได ชิ้นเนื้อตาง ๆ บนเขียงเราก็สับลงฟนลงได มีดเราหามาไดคือปญญา สิ่งเหลานี้
เลยเปนอุปกรณใหเราใชอยางสะดวกสบายถาเราฉลาด ถาเราไมฉลาดก็สิ่งเหลานี้แหละ
จะฟนเรา เชน มีดฟนมือคนเปนตน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้แลเปนขาศึก
ตอเราผูโง ถาเราเปนผูฉลาด สิ่งเหลานี้แลเปนเครื่องมือในจิตของเรา มีความแหลมคม
เพราะอาศัยสิ่งเหลานี้เปนหินลับ เราพิจารณาสิ่งเหลานี้ จึงเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมา
ถอนตนขึ้นมาไดดวยความฉลาด เนื่องจากการพิจารณาสิ่งเหลานี้ นี่เปนเวทีสําคัญ
ในการภาวนา นี่พูดถึงเรื่องทุกขเวทนา กับกาย กับจิต
ทีน้ีเราพูดถึงเรือ่ งการพิจารณาภาคทั่ว ๆ ไปในสัจธรรม ตั้งแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูง
สุด เราก็พิจารณาอยางนี้เหมือนกัน เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาก็ใหพิจารณาอยางนี้ เวลาไม
เกิดเรื่องก็ใหพิจารณาใหเขาใจสิ่งเหลานี้ จนกระทั่งปลอยวางไดเชนเดียวกัน
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ วิฺญาณปจฺจยา นามรูป ไป
เรื่อย ๆ มันสงออกมาจากจิตนี้แหละ ทานอาจารยมั่นทานวา “ฐีติภูตํ อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา ทานวา ฐีติภูตํ หมายถึงจิต อวิชชาอาศัยจิตเปน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ขึ้น
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มา เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาลงที่นั่น เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มันออกมาจาก
จิต เป น ขึ้น จากจิ ต มี จิ ต เป น ที่ อ าศั ยของอวิช ชา ไม มี จิ ต อวิช ชาอาศั ย ไม ได จึ งต อ ง
พิ จ ารณาลงไปที่ นั่น ชําระกั น ที่ น่ั น ฟาดฟ นกั น ลงไปที่ นั่ น ด วยสติ ป ญ ญาอัน ทั น สมั ย
อวิชชาขาดกระจายไปหมด
อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ...เปนตน ทีนี้ก็ดับ ๆๆๆ เรื่อย
ไปจนถึง นิโรโธ โหติ นัน่ !ในเบือ้ งตนของวา “สมุทโย โหติ พอกลายเปน นิโรโธ โหติ
อวิชชาดับ อะไร ๆ ที่เกี่ยวโยงกันก็ดับไปหมด กลายเปน นิโรธ ดับทุกขดับสมุทัยภาย
ในใจอยางไมมอี ะไรเหลือเลย !
นี่เปนขั้นสุดทายแหงการสรางบานสรางเรือนมา ตั้งแตควาไมทั้งตนมาปลูกบาน
ปลูกเรือน มาไสกบลบเหลี่ยม มาเลื่อย มาเจาะ มาสิ่ว ตามความตองการของนายชาง
คือผูปฏิบัติ จนกระทั่งสําเร็จขึ้นมาเปนบานหลังอัศจรรย มีความสูง สูงพนโลก สงางาม
ขึ้นมาที่จิตใจ ยอมมีความลําบากเปนทางเดิน แตสุดทายก็มีความอัศจรรยอยางยิ่งจาก
ความลําบากนั้น ความลําบากนั้นจึงเปนเครื่องสนับสนุนใหผลนี้เกิดขึ้นเปนที่พึงพอใจ
ดังหลักธรรมทานกลาวไววา “ทุกฺขสฺสานนฺตรํ สุขํ ” สุขเกิดในลําดับความทุกข คือการ
ประกอบงานดวยความทุกขเสียกอน กอนจะไดรับความสุขนี่ !
การประกอบความพากเพียร จะเปนของงาย ๆ เมื่อไร ตองแบกแตกองทุกข
ดวยการกระทําทั้งนั้น หนักก็ทํา เบาก็ทํา หนักก็ทุกข เบาก็ทุกขดวยกัน จนกระทั่งถึงขั้น
ความสุขความสมบูรณ ก็เกิดมาจากความทุกขทเ่ี นือ่ งมาจากการกระทํานัน้ แล นั่น!
นี่เปนบานเปนเรือนอันสมบูรณแลว ชั้นหนึ่งเปน “สมาธิ ”ชั้นหนึ่งเปน ปญญา
ชั้นสุดทายเปน “วิมุตติ ”บานสามชั้นอยูสบาย !ทีนี้อยูกันไปจนกระทั่งถึงวันปรินิพพาน
จะเปนทานผูใดก็ตามเมื่อถึงขั้นวิมุตติหลุดพนแลว เรื่องสมาธิ เรื่องปญญา ตองอาศัย
กันไปเปนลําดับ ในระหวางขันธกับจิตที่ครองตัวอยู ตองไดบําเพ็ญสมาธิ บําเพ็ญทาง
ดานปญญาพิจารณาตามเรื่องราวของมัน เพื่อเปน “ทิฏฐธรรม”มีความรื่นเริง คือเปน
“วิห ารธรรม”เป น เครื่อ งอยู ส บาย ๆ ในระหว า งขั น ธกั บ จิ ต ที่ ยั ง ครองตั ว กั น อยู จน
กระทั่งผานเรื่องขันธท่ีเปนตัวสมมุติน้ีแลว สมาธิปญญาก็ผานไปเชนเดียวกัน เพราะ
เปนสมมุติดวยกัน จากนั้นก็หมดสมมุติที่จะพูดกันตอไปอีก
จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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“ธรรมชุดเตรียมพรอม”
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ขันธหา(ชุดหัดตาย)
ไปหาทานอาจารยมน่ั ทีแรก เวลาทานเทศนใหฟงไมเขาใจ แตก็ดีที่ไมเคยนึก
ตําหนิทา น มาตําหนิตวั เอง“นัน่ เห็นไหม เราโงไหม ทีน”้ี วายังงั้น “เราเคยฟงเทศน
ของนักปราชญผูเชี่ยวชาญทางดานปริยัติมามากตอมากแลว แมกระทัง่ เทศนสมเด็จก็
เคยฟง และเขาใจมาเปนลําดับลําดา แตพอมาฟงเทศนทานอาจารยมั่น ผูเ ชีย่ วชาญทาง
ดานปฏิบตั ทิ างจิตใจ กลับไมเขาใจ จะวาตัวโงหรือตัวฉลาดเลา” นีว่ า ใหตวั เอง “ทาน
อาจารยมั่น เคยปรากฏชือ่ ลือนามมานานแลวในดานปฏิบตั ธิ รรมทางจิตใจ แตเวลาทาน
เทศนใหฟงเกี่ยวกับทางจิตใจจริงๆ แลว เราไมเขาใจ นี่เห็นชัดหรือยัง เรือ่ งความโง
ของตัวเองนะ”
เพราะสวนมากถาทานเทศนสอนพระ ทานเทศนทางดานปฏิบตั ลิ ว นๆ เราไมเขา
ใจ นัง่ ฟงอยูย งั งัน้ แหละ ทานพูดเรือ่ ง “จิต” เรือ่ ง “ขันธ” หรือเรือ่ งอะไรเราก็ไม
ทราบ จนกระทัง่ จิตสงบลงไดจึงเริม่ เขาใจ จิตเริม่ สงบก็เริ่มเขาใจ จิตมีฐานแหงสมาธิ
ก็ยิ่งเขาใจชัดเจนไปโดยลําดับๆ จากนัน้ ก็กลายเปน “ซึ้ง” ไป และซึ้งขึ้นเรื่อยๆ
ทานเทศนเรือ่ ง “ปญญา” แมเจาของจะยังไมสามารถกาวเดินทางดานปญญา
ไดก็รูสึกวาซึ้งไปตาม ๆ ทาน เพราะจิตเริม่ รับธรรมปฏิบตั แิ ลวนี่ เมื่อจิตมีฐานสมาธิ
ไดดีแลว ยิ่งรับธรรมไดดี ถายังไมมฐี าน จิตก็ไมคอยรับ ไมคอยเขาใจ
การฟงเรือ่ ยๆ การปฏิบตั โิ ดยสม่าํ เสมอ เปน “การขัดเกลา จิต” โดยตรง
การปฏิบตั โิ ดยลําพังตนเองก็เปนการขัดเกลาจิต การฟงกับทานก็เปนการขัดเกลาจิตใจ
เปนลําดับ จิตใจก็ยิ่งมีความสงบเยือกเย็น เวลาทานอธิบายธรรมเปนตอนๆ เปนพักๆ
เรากําลังมีขอ ของใจจุดใดอยู พอทานเทศนผานไปตรงนั้น เราก็ไดรบั ความเขาใจทันที
แลวคอยเขาใจไปเรือ่ ยๆ
แตกอนเคยอานในประวัติวา ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม พุทธ
บริษัทไดบรรลุ “มรรคผลนิพพาน” กันเปนจํานวนมาก จะวาสงสัยก็ยังไมใช จะวาไม
เชื่อก็ไมเชิง เพราะยังไมไดสนใจคิดอะไรกับเรื่องนี้มากนัก จนมาปฏิบัติจึงไดเขาใจ
ภูมขิ องผูเ ขารับการอบรมนัน้ มีตา งกัน ฟงเทศนคราวนี้ จิตเลือ่ นความเขาใจไป
ถึง “นัน้ ” ตอไปก็สงสัยในจุดนั้น พอทานเทศนคราวตอไป จิตก็ผานไปเรื่อยๆ เขาใจ
ไปเรื่อย ๆ เลือ่ น “ระดับ”ไปเรือ่ ย ๆ ตอไปก็ผานไปได ยิง่ ผูท อ่ี ยูใ น “ธรรมขัน้
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ละเอียด” ดวยแลว ก็ยิ่งไปไดอยางรวดเร็ว อันนีห้ มายถึงผูป ฏิบตั ิ เฉพาะอยางยิ่งภิกษุ
บริษทั เปนสําคัญมาก เกีย่ วกับการสมาธิภาวนา เพราะทานปฏิบตั ขิ องทานอยูเ ปน
ประจํา ภูมจิ ติ มีความเหลือ่ มล้าํ ต่าํ สูงตางกันเปนลําดับลําดาของการปฏิบตั ิ เพราะฉะนัน้
การฟงเทศนจงึ เปนการบุกเบิกทางใหทา นไดกา วไปวันละเล็กละนอยโดยลําดับ ผูพอจะ
ผานไปไดในขั้นใด ก็ผานไปเรื่อยๆ ทีว่ า “สําเร็จมรรคผลนิพพาน” ก็เพราะเลือ่ นภูมิ
ของจิตไปเรื่อย ๆ จากการปฏิบัติและการฟงธรรมจากทาน เมือ่ ทานเทศนแกความ
สงสัยไดแลว ผานไปไดและผานไปเลย ยกตัวอยาง
พระอัญญัตรภิกขุ ทานกําลังสงสัยธรรมขัน้ ละเลียด จะไปทูลถามพระพุทธเจา
พอไปถึงใตถนุ พระคันธกุฎี พอดีฝนตก ก็เลยยืนอยูที่ใตถุนนั้น สังเกตดูน้ําฝนที่ตกมา
จากชายคา มากระทบน้ําที่พื้น แลวเกิดตัง้ เปนตอมเปนฟองขึน้ มา ฟองน้ําตั้งขึ้นมาเทา
ไร มันก็ดับไปแตกไป ทานก็พิจารณาเทียบเคียงกับสิ่งภายใน คือ “สังขาร” ความคิด
ปรุง เพราะขัน้ นีจ้ ติ จะพิจารณาเรือ่ ง “สังขาร”และ “สัญญา” ความปรุงและความ
สําคัญตางๆ ของใจมากกวาอยางอืน่
ในเวลาน้าํ ตกลงมากระทบกัน นอกจากมีความกระเพื่อมแลว ก็ตั้งเปนตอมขึ้น
มาเปนฟองขึ้นมา แลวดับไป ๆ ทานก็พจิ ารณาเทียบเคียงเขาไปภายใน คือความคิด
ปรุงของจิต คิดดีคิดชั่ว มีความเกิดความดับเปนคูเ คียงกันไปเปนลําดับๆ เสร็จแลวก็
กลายลงมาเปนน้าํ ตามเดิม สังขารนีเ้ มือ่ คิดปรุงเสร็จแลวก็ลงไปทีจ่ ติ ตามเดิม ทาน
เลยบรรลุธรรมขัน้ สูงสุดในสถานทีน่ น้ั เอง พอบรรลุธรรมแลวฝนก็หยุด ทานก็กลับไป
กุฎี! ไมไปทูลถามพระพุทธเจาอีกเลย เพราะหมดขอสงสัยแลว นัน่ !
ธรรมของจริง เมือ่ เขาถึงจิตดวงใดแลว จิตดวงนัน้ ยอมหายสงสัยทันที แมแตจะ
ไปทูลถามพระพุทธเจาอยูแ ลวก็ไมทลู ถาม เพราะหายสงสัยแลว หากจะไปทูลถาม
ทานๆ ก็จะรับสัง่ อยางทีเ่ ขาใจแลวนัน่ แหละ ก็เลยหมดปญหา กลับไปกุฎีตามเดิม นี้
เปนตัวอยางอันหนึง่
ผูป ฏิบตั ธิ รรมเมือ่ กาวถึงขั้น “ปญญา”แลว อยูท ไ่ี หนก็ฟงธรรมอยูตลอดเวลา
มีอะไรมาสัมผัสก็พิจารณาเปน “ธรรม” ทัง้ สิน้ เพราะสิง่ ทีม่ าสัมผัสเปนเครือ่ งเตือน
สติ ใหระลึกรู ปญญาก็วิ่งตามทันที ๆ โดยอัตโนมัติ พิจารณาอยางรวดเร็ว ไมตอ งถูก
บังคับเหมือนขั้นเริ่มแรก ซึง่ เปนขัน้ “หมูขึ้นบนเขียง แลวไมยอมลง ถาไมถกู สับให
แหลกเสียกอน” จิตขั้นนี้ อะไรมากระทบยอมรูเทาทัน พิจารณาเปนอรรถเปนธรรมทั้ง
สิน้ ดังที่ทานอาจารยมั่นทานกราบเรียนพระมหาเถระ ซึ่งไดเขียนไวในประวัติของทาน
วา
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“(พระมหาเถระถาม)...ทานอยูค นเดียว เวลาเกิดขอของใจขึ้นมา ทานปรึกษา
ปรารภกับใคร?” ทานอาจารยมน่ั ตอบวา “ฟงเทศนอยู ทั้งกลางวันกลางคืนไมไดหยุด
หยอนเลย” พระมหาเถระก็ไมกลาคานทานวายังไง เพราะอาจไมเขาใจก็ได ประการ
หนึง่ ประการที่สอง ทานพูดออกมาจากความจริง ก็ไมกลาจะคานทาน”
ทีว่ า “ฟงเทศนอยูทั้งกลางวันกลางคืน” ก็คอื การที่พิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสปลุก
สติปญญาอยูตลอดเวลานั่นเอง จนเปนที่เขาใจไปโดยลําดับ นั้นแลคือการฟงธรรมทั้ง
กลางวันกลางคืนทางดานปฏิบัติ เพราะสติปญญาขั้นนี้เปนขั้น “อัตโนมัต”ิ ทํางานเพื่อ
“ธรรมลวน ๆ” ไมมโี ลกเขาแอบแฝงเลย
ดวยเหตุนี้ ทานจึงสอนใหทาํ จิตใหมคี วามสงบ เมื่ออบรมสมาธิใหไดรับความ
สงบแลว ก็พจิ ารณาทางดานปญญา ปญญาจะตั้งหนาทําหนาที่การงานนั้น ๆ ไปดวย
ความไมหิวโหยกระวนกระวายสายแสของจิต จิตที่มีความสงบ มีฐานแหงความสงบอยู
ภายในใจแลว ยอมคิดอานไตรตรองเรื่องอะไรไดดี เพราะไมมีความหิวโหย วุนไปกับ
อารมณตางๆ ที่เปนขาศึกตอใจ ปญญาตัง้ หนาตัง้ ตาทํางาน พิจารณาอะไรก็เปนการ
เปนงาน ดังใจหมายจริง ๆ ไมเถลไถล ไพลนน่ั เสือกนี่ ไมเปนอันทํางาน ทานจึงวา
“สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสสํ า” “ปญญาที่สมาธิอบ
รมดวยดีแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก” ยอมคลองแคลวแกลวกลา พิจารณาไป
ไดอยางรวดเร็วทันใจ ยิง่ กวาจิตทีไ่ มมฐี านแหงความสงบเปนไหนๆ เรือ่ งสมาธิกบั
ปญญาจึงแยกกันไมออก ผูป ฏิบตั จิ าํ ตองนํามาใชตามกาลอันควรของแตละประเภทอยู
เสมอ แมแตทานที่เปน “พระขีณาสพ” แลว ทานก็ยงั ตองใช “สมาธิ” เปนเรือน
พักผอนหยอนใจ ในเวลายังครองขันธอยู เพราะสมาธิเปนเครือ่ งประสับประสาน
หรือเปนเครือ่ งสมัครสมาน ระหวางขันธกบั จิตไดดี
เวลาจิตคิดอานไตรตรองอะไรเกี่ยวกับการกับงานมาก จิตยอมมีความเหน็ด
เหนื่อยเปนธรรมดา ตองพักจิตในสมาธิ ปลอยความคิดความปรุง ทีเ่ รียกวา“งานภาย
ใน” เสียทั้งหมด จิตสงบตัวอยูโ ดยลําพัง ไมเกี่ยวของกับ “ขันธใด ๆ” พอถอยออกมา
แลวก็มกี าํ ลัง “ระหวางขันธกบั จิต” พอเหมาะพอสมกันแลวทํางานไดตอไป ทานจะ
ตองปฏิบัติตอ “จิต”ตอ “ขันธ” ทํานองนี้ตลอดจนวันปรินิพพาน เรื่อง “สมาธิ”
จะตองใชไปอยางนั้นตลอดไป จึงเรียกวา “ทานทําความเพียร” เพียรระหวางขันธ
กับจิตใหอยูเ ปนสุขเทานัน้ ไมไดเพียรเพือ่ จะถอดถอนกิเลสตัวใด
หากไมไดปฏิบตั ใิ หเหมาะสม ระหวางขันธกบั จิตแลว สวนเสียก็คือ ขันธไม
สามารถจะตัง้ อยูจ รี งั ถาวรไดเทาทีค่ วร สวนจิตซึง่ เปนของบริสทุ ธิแ์ ลวนัน้ ไมมอี ะไร
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เปนปญหาวาจิตจะเสียไป นอกจากธาตุขนั ธจะครองตัวไปไมถงึ กาลอันควรเทานัน้
ทานจึงปฏิบตั ใิ หเหมาะสมระหวางขันธกบั จิต ทีเ่ รียกวา “ทิฏฐธรรม”“วิหารธรรม”
คือ ธรรมเครือ่ งอยูส บาย ระหวางขันธกบั จิตทีก่ าํ ลังครองตัวอยู
อะไรเปนเครือ่ งเสริมกําลังของขันธ ก็คอื ความเพียร ความสงบ เสริมกําลัง
ของขันธ เพื่อเปนปกติสุขตลอดอายุขัย อะไรสงเสริมจิตทีย่ งั มีกเิ ลสครองตัวอยู ใหผาน
พนไปไดโดยลําดับ นั่นคือ สติปญญาเปนเครื่องสงเสริม หรือเปนเครือ่ งขัดเกลา เปน
เครื่องแกสิ่งขัดของตาง ๆ เชนเวลาเราเดินทางไปสูท ต่ี า ง ๆ มีขวากมีหนามกีดขวางทาง
อยู ก็เอามีดพราฟนออก เบิกทาง และกาวเดินไปเรื่อย ๆ อะไรมากีดขวางก็ฟน เรือ่ ยไป
เดินเรื่อยไป จิตที่ดําเนินไปไดสะดวกปลอดภัย ก็เพราะมีสติปญ
 ญาเปนเครื่องรักษา ขัด
ของที่ตรงไหนก็แกไขกันไปเรื่อย ๆ กาวไปเรื่อย ๆ กาวไป หรือพนไปภายในใจ
การปฏิบัติตอจิตใจ คือ การสอดรูอาการของจิตทีส่ ง ออกไปสูอ ารมณตา ง ๆ
ดวยสติปญ
 ญาเปนสิง่ สําคัญมากสําหรับผูป ฏิบตั ิ
นี่คือการเรียนเพื่อรูตัวเองโดย
เฉพาะ
การเรียนเรื่องของจิต ตองทราบทุกสิง่ ทุกอยางทีเ่ กิดขึน้ กับจิต และสิ่งที่เขามา
สัมผัสจิต ไมวา จิตจะสงกระแสความรูไ ปในทางใด หรือกับอารมณใด สติปญ
 ญาตอง
ตามรูตามรักษา และตามแกไขอยูเสมอ ไมปลอยใหจิตคิดปรุงไปตามลําพัง ถาไดฝก
ฝนอบรมสติปญญาจนมีกําลังแลว เพียงจิตกระเพือ่ มเทานัน้ ก็เปนการปลุก “สติ
ปญญา” ในขณะนัน้ พรอมๆกัน เพื่อรูสึกในความคิดปรุงนั้น ๆ ปญญาก็ตามพิจารณา
กันทันทีไมอดื อาดเนือยนาย เมือ่ เขาใจแลวก็ปลอยวาง
แตเรือ่ งจิต ไมมเี พียงเรือ่ งเดียว มันหลายเรือ่ งดวยกัน จิตคิดแงนี้แลวก็ปรุงแง
นัน้ รอยสันพันคม ซึ่งลวนเปนกลมายาของกิเลสสมุทัย พาใหจติ คิดปรุง สติปญ
 ญาก็
ตามพิจารณากันเรือ่ ย ๆ สุดทายจิตก็เขาใจ เพราะการตามตอน และพิจารณาดวยเหตุ
ผล พอใจไดรับเหตุผลที่ถูกตองแลว จิตก็ปลอยสิ่งนั้น ไมไปกังวลยึดถืออีกตอไป และ
ปลอยวางกันไปเรือ่ ย ๆ
การปลอยวาง “อุปาทาน” ในขันธ ในจิต ดวยสติปญ
 ญา ปลอยอยางนี้!
เพียงขัน้ ของสมาธิ นัน้ เปนความสงบของใจ ยังไมไดปลอยวางอะไร สงบลงชัว่
ระยะๆ พอเปนบาทเปนฐานแหงความสงบสุข ไมวา วุน ขุน มัวดังจิตทัว่ ๆ ไปที่ไมเคยอบ
รม
สวน สติปญ
 ญา นัน้ เปนเครื่องขุดเครื่องคน เครื่องตัดฟน สิง่ ทีเ่ กาะเกีย่ วอยู
ภายในจิตมีมากนอยเปนเรื่องของปญญาทั้งนั้น ไมมสี ง่ิ ใดทํางานแทนในการแกกเิ ลสได
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การปฏิบัติธรรม คือ จิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรก ยอมมีความลําบากลําบน นัง่ ก็
เหนื่อยงาย เพราะผลยังไมคอยปรากฏ การฝกจิต จิตก็ดื้อดึงฝาฝนมาก บางทีสูมันไม
ได สวนมากสูมันไมไดขั้นเริ่มแรก แตอาศัยความพยายามฝกฝนอบรมอยูโ ดยสม่าํ เสมอ
ก็มีวันหนึ่งจนได ทีจ่ ะกาวเขาสูค วามสงบใหเปนผลขึน้ มา พอเปนเครือ่ งพยุงจิตใจ หรือ
พอเปนหลักฐานพยาน ใหเกิดความอุตสาหพยายามในการดําเนินใหยง่ิ กวานัน้ ขึน้ ไป
ตอจากนัน้ ก็มคี วามสงบเรือ่ ย ๆ จิตใจถามีความสงบแลวก็เย็นใจสบายใจ
เหมือนกับเรามีหลักมีแหลง มีที่ยึดที่หมาย ถาไมมคี วามสงบเลย ก็ไมทราบวาทีย่ ดึ ที่
หมายอยูท ไ่ี หน เหมือนอยูกลางทะเล เรือก็คอยแตจะลมจมอยูแ ลวดวยพายุตา ง ๆ ไม
ทราบจะเกาะอะไร นีแ่ หละทําใหจติ เกิดความวาเหวและวาวุน ขุน มัวมาก เพราะจิตหา
หลักยึดไมได ฉะนัน้ ความสงบจึงเปนหลักฐานอันดีของจิต ในขัน้ เริม่ แรกภาวนาทานจึง
สอนใหอบรมใจใหมคี วามสงบ
ผูบ าํ เพ็ญไมตอ งถือวา “ธรรม” บทใด “ต่าํ ” “ธรรม” บทใด “สูง” ทีค่ วรจะ
นํามากํากับจิต ขอใหเหมาะสมกับจริตของตนเปนทีถ่ กู ตอง ถาจิตชอบคิดออกไปภาย
นอกบอยๆ ก็ใหเรงคําบริกรรมใหถี่ยิบเขาไป สติตามใหทนั จิตก็จะไมมโี อกาสเล็ดลอด
ออกไปภายนอกได แลวจะหยั่งเขาสูความสงบ พอใจสงบแลวจะเย็นสบาย มีหลักเกณฑ
มองไปทางไหนก็ไมเปนฟนเปนไฟเผาตัวเหมือนแตกอน
พอออกมาจากความสงบ ก็พจิ ารณาทางดานปญญา ไตรตรองดูกายทีเ่ ปนตัว
“อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา” ใจจะมีความสงบแนบแนนเขาไปโดยลําดับ ปญญาก็จะแยบ
คายไปตาม ๆ กัน
การพิจารณา “ขันธ” ดวยปญญา ไมวา “ขันธนอก ขันธใน” ทีไ่ หนๆ
พิจารณาไดทง้ั นัน้ เพราะเต็มไปดวย “อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา” เราพิจารณาเพื่อแยกแยะ
ใหเห็นไปตามความจริงของสิ่งนั้น ๆ ใจจะไดปลอยกังวล ผลสุดทายก็ยอนเขามา
พิจารณาเรื่องขันธของตัวเอง
ขันธทั้งหา ไดเคยพูดแทบทุกวัน ขันธทั้งหลายจะปลอยไปโดยไมพิจารณาไม
ได เพราะเปนหลักสําคัญของ “สัจธรรม” เปนหลักสําคัญของการกาวไปแหงจิต
หรือเปนหลักสําคัญแหงความรูท างปญญา เพราะเปน “หินลับปญญา” อยางยิ่ง
ถาสติปญ
 ญาไมทนั จะเปนขาศึกตอตนเองอยางยิง่
ฉะนั้นจึงตองพิจารณา “ขันธ” ใหรอบ ขันธมีติดแนบอยูกับเราตลอดเวลา สอ
ความพิรุธ สอความทุกข ความลําบากลําบน ความทรมานตางๆ อยูก บั ขันธกบั จิต
ตลอดเวลา อะไรเสียดแทงขึน้ ในขันธมากนอย ตองเขาไปเสียดแทงจิตใจ ใหเกิดความ
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ทุกขวุนวายอยูโดยไมขาดระยะเลย เพราะฉะนัน้ จึงตองใชสติปญ
 ญาใหทนั กับอาการ
เหลานี้แสดงตัว
ความจริง เขาไมไดตง้ั ใจยุแหยกอ กวนเราเลย หากเปนอาการของจิตไปสําคัญ
เอาเอง ทุกขก็เกิดขึ้น ธรรมดา... ธรรมดา เชนเดียวกับแดดที่ฉายลงมาจากพระอาทิตย
พอกายเราไปสัมผัสเขาก็รอ น แดดเองเขาไมไดทราบความหมายของเขาเลย น้าํ เขาก็
ไมทราบความหมายวา “เย็น” แดด หรือไฟ เขาไมทราบความหมายของตนวา
“รอน” แตผูทราบความหมายนั้น จะตกอยูก บั เราผูส มั ผัสกับน้าํ , กับไฟ, หรือกับแดด
นัน้ ทุกขเวทนาทีเ่ กิดขึน้ มา เขาก็ไมทราบวาเขาเปนเวทนา เขาไมทราบวาเขาเปน
“ทุกข” เขาไมทราบวาเขาเปน “สุข” เขาเปนเพียงธรรมชาติอันหนึ่งๆ เทานั้น
แต จิต ผูไปสัมผัสกับสิ่งตาง ๆ นัน้ เกิดความสุขความทุกขขึ้นมา และเกิด
ความหมายขึน้ มาอีกแงหนึง่ จึงทําใหทกุ ขทางใจขึน้ อีก ความหมายในแงหลังนีเ้ ปน
สําคัญ ทีจ่ ะกลายเปนกิเลส เพิ่มทุกขขึ้นมาอีก เพราะแงหลังนีเ้ ปนเรือ่ งของกิเลสโดย
ตรงตามความจริงของสภาวธรรม คือทุกขเวทนา เพียงความทุกขในสกลกายตาม
ธรรมดานี้ ใคร ๆ ก็เกิดขึ้นไดทั้งนั้น แมแตพระพุทธเจาก็ยงั ไมพน ทีจ่ ะรับทราบ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในพระกาย พระอรหันตกร็ ับทราบ “กายเวทนา”เหมือนกัน
แตเปนเรือ่ งธรรมดาๆ เพราะทานทราบเรื่องคติธรรมดาโดยสมบูรณแลววา เรื่อง
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกาย ก็เปนสภาวธรรมอันหนึ่ง เชนเดียวกับสภาวธรรมทัว่ ๆ ไป
แตธรรมชาตินี้เขาไปเกี่ยวของกับจิต จิตจึงเปนผูรับทราบตามความจริงของตน และ
ตามความจริงของสภาวธรรม คือ ทุกขเวทนานัน้ เทานัน้ จึงไมมอี นั ใดทีจ่ ะกอเปนตัว
ทุกขขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งภายในจิตทาน เพราะวาทานไมหลง เมือ่ เกิดขึน้ ทานก็ทราบวา
“นี้เปนสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมา” ตัง้ อยูท า นก็ทราบ ดับไปทานก็ทราบ ทานทราบ
ทั้ง ๓ ระยะ คือ ระยะทีเ่ กิด ตั้งอยู และดับไป, เกิดขึ้น ตัง้ อยู ดับไป อยูอยางนี้เปน
ประจําขันธ ขันธมอี ยูอ ยางนี้ มีปรากฏขึ้น ตั้งอยู แลวดับไป มีทุกขเวทนา เปนตน
“วิญญาณ” รับทราบก็ทาํ นองเดียวกัน แตสว นทีม่ คี วามกระเทือนตอจิตใจมากก็
คือ ทุกขเวทนา ทานจึงสอนใหพิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน เพราะนีเ่ ปนความ
จริงลวนๆ ถาจิตไดพจิ ารณาเห็นตามความจริงของเขาแลว จิตก็จะเปนความจริงอัน
หนึง่ ไมไปยืดถือเขาใหเปนความหนักใจ ใหเปนความเบาใจกับเขา ตางอันตางจริง
ตางอันตางอยู
แมวาระสุดทายทีเ่ ราจะแตกก็ทาํ นองเดียวกัน ทุกขเวทนาดับไป ขันธกส็ ลายตัวไป
อาการทั้งหาไปพรอมๆ กัน สิ่งที่ไมไป คือสิ่งที่รูอันเดียวเทานั้น อันนีไ้ มเปนอืน่ เปน
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“จิต” หรือ เปน“ผูร”ู อยูเ ทานัน้ อันนีไ้ มแปร นอกจากแปรเฉพาะอาการของจิตเทา
นัน้ สวนจิตจริงๆ จะใหแปรเปนอยางอื่นนั้น เปนไปไมได
การพิจารณาเทียบ ก็เทียบเพือ่ จะใหเขาใจในขันธอยางแทจริง ขันธเปนอันใด
ทานสอนไวอยางตายตัว ถาไมฝน ความจริงทีท่ า นสอนเราก็ไมเปนทุกข ทานก็บอกแลว
วา “รูป อนิจฺจ”ํ สรุปแลววา “รูป อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา, สฺญา อนตฺตา, สงฺขา
รา อนตฺตา, วิญ
ฺ าณํ อนตฺตา” นั่น! เปนตนที่ไหน ! “อนตฺตา ๆ” บอกชัดเจน อยู
แลว ทานปดประตูไว ไมใหเอื้อมออกไปยึดไปถือ ถายึดถือแลว แมจะเปน“อนตฺตา”
หรือ “อตฺตา” ไมเปนภัยอะไรสําหรับเขาเองก็ตาม แตก็เปนภัยตอเราผูหลงอยูนั่นเอง
สุดทายความหลงนี้แลมาเปนภัยตอเราเอง
ทานจึงสอนใหแยกแยะดูสง่ิ นัน้ แลว ใหยอนจิตเขามาดูจิต เพือ่ ทราบความสําคัญ
ผิดของตนทีไ่ ปหลงยึดสิง่ นัน้ ๆ แลวยอนจิตเขามาแกภายในอีก เพื่อหายสงสัยกับสิ่ง
ภายนอก ทัง้ หายสงสัยในตัวเอง และมาเห็นโทษของตัวผูไปหลงเขา แกสองชัน้ คือ ชั้น
นอกและชัน้ ใน
ในขันธหา ทานบอกไวอยางนี้วา “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา”ก็ อันเดียวกันนั่นแหละ
ไมใชแยกกันออกได ทุกขฺ ํ อนิจฺจํ อนตฺตา มันอยูดวยกัน เหมือนขางหนาขางหลัง ขาง
ซายขางขวา ของคนๆ หนึง่ นัน่ แหละ อันนีเ้ ปนขางซาย อันนี้เปนขางขวา อันนัน้ เปนขาง
หนา อันนี้เปนขางหลัง ก็คนๆ เดียวกันนัน่ เอง “อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา” ก็คอื อาการ
แหงสภาพอันหนึ่งๆ ของขันธอนั เดียวกัน ถาจะแยก แยกออกไปมากมายก็ทําใหฟน
เฝอไปเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน
อันใดเปนที่ถนัดใจของเรา เชนพิจารณาเรื่อง “ทุกขฺ ํ” เปนทีถ่ นัดใจ ก็ใหกาํ หนด
ลงไปเลย จะกระจายไปถึง “อนิจฺจ,ํ อนตฺตา” ดวยไมวาอาการใด เชน พิจารณา อนตฺ
ตา ก็กลมกลืนกันไปหมด พิจารณา อนิจฺจํ ก็ กลมกลืนกันไปหมด ขอใหเปนความถนัด
ใจของเราผูพิจารณาเถิด
ความถนัดใจเปนสิ่งสําคัญ จะทําใหเห็นตามความจริงของมัน อยาปนเกลียวกับ
ความจริงทีพ่ ระองคทรงสอนไวอยางถูกตอง “นีเ่ ปนกอง “ไตรลักษณ” บอกไวแลว
อยาเอือ้ ม อยาไปยึด อยาไปแบกไปหาม มันหนัก จงปลอยตามความจริงของมัน ใจ
จะไดเบาภาระ และหายทุกขไปโดยลําดับ
ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา มีอยูท กุ อาการของขันธ รูปก็เปนกอง “ไตรลักษณ” เวทนา
ก็ไตรลักษณ สัญญาก็ไตรลักษณ สังขารก็ไตรลักษณ วิญญาณก็ไตรลักษณ เขาเปน
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ความจริงโดยสมบูรณอยูแลวตามความจริงของตน เราอยาไปยึด อยาไปสําคัญ อยาไป
ปกปนเขตแดนเอา วานัน้ เปนเรา นี้เปนของเรา เราก็สบาย
นีแ่ หละการพิจารณาทางดานปญญา ใหพิจารณาอยางนี้ จิตใหรอบคอบตอตน
ใหฉลาดตอตนเอง ถาไมฉลาดก็ไปหลงเขา ความหลงเขา จะตําหนิเขาก็ไมถูก เพราะ
เราหลงเอง ตองตําหนิเราผูห ลง เมือ่ รูแ ลวก็หมดทางตําหนิ อาการเหลานีม้ อี ยูด ง้ั เดิม
ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งวันสลายตัวลงไป ใครเอาไปไดเมือ่ ไรเพราะเปนของกลางๆ
กองรูป กองเวทนา กองสัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ ปลอยตามสภาพของมัน
พิจารณาใหเขาใจเสียแตในบัดนี้ จะเปนผูส ะดวกสบายใจ นีเ่ ปนขัน้ หนึง่ ของการ
พิจารณา
ขัน้ สุดยอดแหงทุกข แหงสมุทัย แหงธรรม ก็คอื ขัน้ จิต ขั้นจิต คืออะไร? จิตนั้น
หมายถึง จิตกับอวิชชา ทีก่ ลมกลืนกันเปนความผองใส ความสงาผาเผยอยางยิง่ ไม
เกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้เลย ! คือ ความรูป ระเภททีป่ ลอยวางจาก “รูป” จาก
“นาม” หมดแลว นีแ้ ลเปนความรูท เ่ี ดนทีส่ ดุ เปนความรูท อ่ี ศั จรรยอยางมากมาย จน
เจาตัวก็ตอ งหลงเพลินตอความรูป ระเภทนี้ ถือวา “เปนของดีอยางยิ่ง” มีความรัก
ความสงวนมากไมมีสิ่งใดจะเทียบเทาไดเลย ถือวาอันนีเ้ ลิศประเสริฐกวาสิง่ ใดๆ ทัง้ สิน้
บรรดาทีพ่ จิ ารณาผานๆ มา บรรดาที่เคยเจอ หรือเคยพบเห็นมา ไมมีอันใดมีความสงา
ผาเผยกวา ไมมีอันใดที่มีความสวางกระจางแจงกวา เปนสิ่งที่นาอัศจรรยยิ่งกวาจิตดวง
นี้ ทานวา “จิตอวิชชา” แท เปนอยางนี้ ตองทําใหหลงไดแนนอน ถาไมมผี เู ตือนใหรู
ไวกอ น อยางไรก็ตองหลงในจุดนี้แน ๆ ในบรรดาผูปฏิบัติ
เพราะฉะนัน้ เมือ่ ทราบแลววา จุดนีเ้ ปนอยางนี้ อวิชชาเปนเชนนี้ การพิจารณาจึง
ตองหยั่งลงในจิตนี้เพียงอันเดียวเทานั้น เพราะสิง่ อืน่ ๆ เขาใจหมด สังขารปรุงขึน้ มา
ปบ มันก็ดบั ลงไปอยูท อ่ี วิชชานัน้ เสีย เพราะอวิชชาเปนผูบงการ
ในเมือ่ อวิชชายังมีอยู สังขารปรุงขึ้น ก็ตอ งเปนเรือ่ งอวิชชาใหปรุง รับทราบ
อะไรก็ตาม เปนเรือ่ งอวิชชาทีพ่ าสําคัญมัน่ หมายไปตาง ๆ นานา อะไร ๆ ก็เปนกิเลสไป
หมด เพราะอวิชชาพาใหเปน เพราะฉะนั้นจึงตองคนลงไปที่ “จิตอวิชชา”
เอา จิตอวิชชา เปนสถานที่ หรือเปนเปาหมายแหงการพิจารณา หยัง่ สติปญ
 ญาลง
ไปที่ตรงนั้น โดยไมถอื ความรูน น้ั วาเปนตน ถายังถือความรูนั้นวาเปน “ตน” อยู การ
พิจารณาก็ไมถนัด กลัวความรูน จ้ี ะเสือ่ มบาง จะสลายไปบาง จะสูญหายไปไหนบาง กลัว
จะลมจมไปตางๆ นานาบาง ไมอยากแตะตอง นัน้ แลคือกิเลสประเภทหนึ่ง หลอกเรา
อยางสนิททีเดียว
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เพราะฉะนั้นเพือ่ ความถูกตองตามหลักการพิจารณาจริงๆ จึง เอาจุดแหงความ
รูที่เดนชัด ที่วาอัศจรรยมากๆ นั้นแหละ เปนจุดที่พิจารณาคลี่คลายที่จุดนั้น
พิจารณาลงจุดนั้น เชนเดียวกับเราพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลาย โดยไมถอื วาอันนัน้ สูง
อันนีต้ าํ่ ไมถืออันนั้นเปนเรา อันนี้เปนของเรา แมแตจิตคือความรู ความรูอันนี้ก็ไมถือ
เปนเรา เปนของเรา พิจารณาใหเขาใจสิ่งนี้ จึงตองพิจารณาลงไปทีต่ รงนีม้ นั จะไมเขาใจ
ไดอยางไร จะทนตอการพิสูจนไดอยางไร ตองเขาใจ คือ สติปญญาเขาถือตัวจิต
อวิชชา และคลี่คลายตามหลักการพิจารณาอยูแลว ทีว่ า อัศจรรย ๆ ก็สลายไป จึงเห็น
ไดชัดเจนวา นีค้ อื จอมหลอกลวงอันสุดทาย ไดแกธรรมชาตินแ้ี ล
ทีนี้ขันธก็หมดปญญา คําวา “จิต” ก็หมดปญหา ทุกสิง่ ทุกอยางบรรดาสภาว
ธรรมทั่วไป หมดปญหา! เมื่อจิตหมดปญหาในตัวเองเพียงดวงเดียวนี้เทานั้น ไมมี
อะไรเปนปญหาในโลก นัน่ ! นี่คือจุดสุดทายแหงการพิจารณาธรรม
การปฏิบตั ธิ รรม การรูธรรม การรูท กุ ขกด็ ี สมุทัยก็ดี ก็รนู เ้ี ปนจุดสุดทาย จากนัน้
ไมมอี ะไรทีจ่ ะรูต อ ไปอีกแลว แลวจะทําใหหลงอะไร ก็ไมมที างทีจ่ ะหลงตอไปอีก มัน
เปน “อฐานะ” มันเปนอะไรตามสมมุตดิ ชี ว่ั ทีน่ ยิ มกันไปไมได ตอจากนีไ้ ปแลว ดัง
ที่ทานกลาววา “วุสติ ํ พฺรหฺมจริย,ํ กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตถฺ ตฺตายาติ ปชานาติ.”
พรหมจรรยไดอยูจบแลว งานที่ควรทําไดทําเสร็จแลว งานอื่นที่ยิ่งกวานี้ไมม!ี เพราะได
รูชอบทุกสิ่งทุกอยางแลว นีถ่ า เราพูดในธรรมจุดนี้ ก็เหมือนกับวาไมกวางขวางอะไร
เลยในการปฏิบตั ศิ าสนา นะ แตกอ นทีจ่ ะเปนเชนนีน้ ะ ซี มันแทบเปนแทบตายสําหรับ
ผูป ฏิบตั ทิ ง้ั หลาย
ถาพูดตอนสุดทายนี้ ก็เหมือนกับ “ขาวอยูในจานนั้นแล มองดูขา วในจาน ก็
เหมือนกับแคบนิดเดียว เหมาะกับการรับประทานเทานั้น แตเมือ่ มองยอนหลังไปวา
“ขาวนีม้ าจากไหนละ? ลองไลดูซิ โอย! แคนในหัวใจแทบไมอยากรับประทาน ขาวมา
จากไรจากนา จากอะไรบาง กวาจะมาเปนเมล็ดขาวเปลือกขาวสาร จนสําเร็จขึน้ มาถึง
ขัน้ รับประทานนี้ มันทุกขลําบากมาก หลังสูฟา สูแดด สูฝน และอดทนทุกอยาง ตอง
พรรณนากันยืดยาวกวาจะเสร็จ และทําเปนปโนนนะ กวาจะไดรับผล และรับประทาน
นีก่ ารพิจารณาธรรม ก็เริ่มมาแตลมลุกคลุกคลาน ฝกหัดดัดจิตใจดวยธรรมตางๆ
แทบเปนแทบตาย บริกรรมบังคับจิตดวย “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ลมแลวลมอีก กีร่ อ ยกี่
พันหนอยูน น่ั แหละ ไมรูกี่ลมกี่ลุกละ พยายามเสือกคลานมาโดยลําดับ ดวยความ
อุตสาหพยายามเรื่อยมา จนกระทัง่ ถึงจุดทีว่ า นัน้ ซึ่งควรแกการปลงใจ ปลงภาระทัง้
ปวงใหหายหวง
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ตอนตนมันกวางขนาดไหน หนักขนาดไหน หนักจนยกแทบไมไหว หรือยกไมไหว
ในสวนมาก ยกไหวในสวนนอย เมื่อตกมาสมัยปจจุบัน ถาวากวางก็กวางจนมองหาทาง
ไมเจอ พอถึงขั้นแคบก็แคบอยางนั้นละ พอขัน้ แคบ ๆ นี้หมดไปแลว ทีนี้กวางก็ไมวา
แคบก็ไมวา อะไร ไมวาทั้งนั้น เพราะหมดสิ่งที่จะวา จิตหมดโทษ ไมมีอะไรที่จะวาตอ
ไป นัน่ คือแดนแหงความพนทุกขโดยสิน้ เชิง
พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ทานถึงแดนนี้ดวยกัน ไมมีทานผูหนึ่งผูใดนับแต
พระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสดุ ทายวา จะยิง่ หยอนกวากันในความบริสทุ ธิ์ เสมอ
กัน เปนแตเพียงวาพุทธวิสัย คือ ความสามารถฉลาดรูในแงตางๆ แหงธรรมนัน้ มี
ความลึกตืน้ หยาบละเอียดกวากันเทานัน้ แตขน้ั บริสทุ ธิน์ เ้ี หมือนกันหมด
ทานกลาวไวในธรรมวา “นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย” ทานผูบ ริสทุ ธิท์ ง้ั หลาย ไมมี
ยิ่งหยอนกวากันเลยแมแตนิด บรรดาพระอรหันตขณ
ี าสพทัง้ หลาย นับตั้งแตพระพุทธ
เจาลงมา เสมอกัน คือความบริสุทธิ์นี้ ดังที่ทานอาจารยมั่นทานแสดงเรื่องนิมิตวา พระ
พุทธเจาในครัง้ พุทธกาลทานเคารพกันอยางไร ปรากฏในนิมิตวา บรรดาพระสงฆสาวก
ทั้งหลายหลั่งไหลมา พระพุทธเจาก็เสด็จมา ใครมาถึงกอนนัง่ กอนเปนลําดับ ๆ ตามที่
มาถึงกอนถึงทีหลัง ไมไดคาํ นึงถึงอาวุโสกัน พระพุทธเจาเสด็จมาทีหลัง ก็ประทับอยู
ทางทายสงฆโนนแลว (ทานอาจารยมน่ั ) ทานเกิดวิตกขึน้ มาวา เพราะเหตุไรจึงเปน
อยางนัน้ ความเคารพกันครั้งพุทธกาลเปนอยางนี้หรือ ก็รูขึ้นมาทันทีวา นี้คือ วิสทุ ธิ
ธรรมเสมอกันอยางนี้ ไมวา ใครมากอนมาหลังนั่งตามลําดับที่มา คือเปนความเสมอ
ภาค ไมวา ผูน อ ยผูใ หญ “อาวุโส ภันเต” เพราะความบริสุทธิ์เสมอกัน
(ทานอาจารยมน่ั ) ทานวิตกวา ถาเคารพตามสมมุติแลว ความเคารพกันของทาน
เปนอยางไรหนอ “ตามทางสมมุต”ิ ทานพลิกพรึบเดียวนัน้ พระพุทธเจาประทับอยู
ตรงหนา แลวบรรดาสาวกเรียงตามลําดับลําดา นีค่ อื การเคารพกันโดยทางสมมุติ ความ
เคารพในทาง “สมมุติ” เปนอยางนี้ นีต่ าม “อาวุโส ภันเต” อยางนี้ นัน่ !
ทานแยก ทั้ง “วิมตุ ติ” ทั้ง “สมมุต”ิ ใหเห็นอยางชัดเจน
การเคารพกัน ก็ไมมีอะไรจะนิ่มนวลยิ่งกวาทานผูสิ้นกิเลสเคารพกัน ไมเปนพิธรี ี
ตอง ไมเปนอะไรๆ เลหๆ
 เหลี่ยมๆ เหมือนกับคนทีม่ กี เิ ลสทําตอกัน ทานเคารพกัน
อยางถึงใจ เคารพคุณธรรม เคารพความจริง การเคารพความจริงดวยความจริงภายใน
ใจนี้ ทานจึงทําไดสนิท
สวนปุถชุ นจําพวก “ชนดะ” เรา เวลาแสดงออกทางมรรยาทนั้นดูสวยงาม แตงาม
ในลักษณะตกแตง ไมใชตัวจริงออกมาจากของจริงคือธรรมแท แตภายในมันแข็งทื่อ
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ไมเหมาะสมกันกับอาการภายนอกทีอ่ อ นโยนในการแสดงออก ฉะนั้นโลกจึงลุม ๆ ดอน
ๆ สูง ๆ ต่าํ ๆ ไมสม่ําเสมอเหมือนกับความจริงทีเ่ ปนออกมาจากความจริงแท วันนี้
แสดงเพียงเทานี้ ขอยุติ
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ทุกขเวทนา
ในมงคลสูตร ทานสอนใหคบบัณฑิต อยาคบคนพาล คนพาลก็คือหัวใจเจาของพาล
นัน่ เองเปนอันดับแรก คือมีคนพาลภายนอก คนพาลภายใน สวนมากก็เปนคนพาลอยู
ภายในใจตัวเองคอยพาลอยูเ รือ่ ยๆ เวลาไปอยูก บั ครูกบั อาจารย ทีเ่ รียกวา “คบบัณฑิต”
ไดรบั การอบรมอยูเ สมอจากบัณฑิต เพราะครูอาจารยทา นเปนบัณฑิต ทานมีความเฉลียว
ฉลาดในอุบายตางๆ ทีน่ าํ มาสัง่ สอนเรา ทานเคยปฏิบตั แิ ละรูม าแลวทุกอยาง การสอนจึง
ถูกตองแมนยําเปนที่แนใจไดสําหรับผูฟงไมมีที่สงสัย เฉพาะอยางยิ่งทานอาจารยมั่น ไม
เคยปรากฏเลยทีท่ า นจะสอนวา “เห็นจะเปนอยางนัน้ เห็นจะเปนอยางนี”้
มีแต “แนนอน ๆ” และเปนทีแ่ นใจ เพราะทานเอาความจริงลวนๆ ซึ่งถอดออก
จากจิตใจที่เคยไดรูไดเห็นมาแลวออกมาพูด และจากการปฏิบตั มิ าแลวดวยดี ยิง่ เวลาเจ็บ
ไขไดปวยดวยแลว รายไหนออนแอละ ทานขูไ วแลววา “ใครออนแอใครรองคราง “ฮือๆ”
ละก็ ใหเอา “นัน้ แหละ” เปนโอสถรักษาเองไมตองไปหาหยูกยาที่ไหน ไมตองมีใครดูแล
รักษาละ คราง “ฮือ ๆ ฮาๆ” มันเปนโอสถแลวสําหรับคนนัน้ ถาหากการรองครางมันเปน
ประโยชนจริงๆ แลว เราจะหาหยูกยามารักษาทําไม !
นีแ่ หละเวลาทีท่ า นยอนกลับเอา “รองครางเขาซี ใครรองครางก็ไดนี่ เด็กรองคราง
ก็ยังไดถามันประโยชน นี่มันไมเปนประโยชนอะไรเลย นอกจากคนดีที่ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวจะ
รําคาญเทานัน้ จึงไมควรจะรองครางเพราะความออนแอ เปนพระกรรมฐานทั้งองคแสดง
ตัวอยางนั้นมันดูไดเมื่อไร ถาเปนเด็กหรือเปนคนธรรมดาทัว่ ๆ ไปก็ไมคอยเปนไร เพราะ
เขาไมไดรบั การศึกษาอบรม มีความรูอะไรพอจะเขาใจในแนวทางตอสูดวยวิธีการตางๆ มี
การพิจารณา เปนตน
สวนเรารูแ ลว รูทุกสิ่งทุกอยาง เวลาเกิดเรือ่ ง เชน เจ็บไขไดปวย เปนตน ขึน้ มาภาย
ในตัว หาทางหรืออุบายตางๆ รักษาตัวไมได มีแตลมระเนระนาดไปอยางนั้นใชไมไดเลย
ขายตัวเองและวงกรรมฐาน!
ทานอาจารยมน่ั ทานเทศนสอนจิตใจนีเ้ กงมากทีเดียว บรรดาลูกศิษยลกู หาทีต่ ง้ั ใจ
ไปศึกษาอบรมกับทาน ฟงอะไรก็ถึงใจ สิ่งที่ควรปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเลย สิง่ ทีค่ วรเขาใจใน
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ขณะนัน้ ก็เขาใจ แตละเรือ่ งทีเ่ ปนเรือ่ งภายใน เขาใจไปโดยลําดับ เวลามีความเจ็บไขได
ปวยทานสอนวิธพี จิ ารณาให “เอา เวลามันเปนไข มันเอาไขมาจากไหน?” นีท่ า นสอนให
เปนประโยชนและไดคติสาํ หรับผูป ฏิบตั ิ “มันหอบไข หอบหนาวมาจากไหน? มันก็เกิดขึ้น
มาในกายนีไ้ มใชหรือ? เวลาหายมันจะไปหายทีไ่ หน? ถาไมหายในที่มันเกิดขึ้นนี่ แมไม
หายมันก็ตายไดดว ยกันทุกคนไมมยี กเวนภายในรางกายนี้ จงพิจารณาใหรมู นั
ความทุกขทั้งมวลนั้นก็เปน “สัจธรรม” ถาไมพจิ ารณาสิง่ เหลานีจ้ ะพิจารณาอะไร?
พระพุทธเจาตรัสรูด ว ย “สัจธรรม” สาวกก็ตรัสรูด ว ย “สัจธรรม” เราจะตรัสรูด ว ยความ
ออนแอนั้นไดหรือ! มันเขากันไดหรือกับธรรมของพระพุทธเจา ถาอยางนัน้ เราก็มาขวาง
ธรรมซี ทานวา
มันเกิดที่ตรงไหนอาการใด เราถามดู มันเจ็บทีต่ รงนัน้ ปวดทีต่ รงนีน้ ะ อะไรเปนผู
เจ็บอะไรเปนผูป วด ? คนเขาไปใหเห็นตนเหตุมนั ซิ มันเกิดที่ตรงไหน เจ็บทีต่ รงไหน
อะไรเปนเหตุใหมนั เจ็บมันปวด อะไรเปนผูไ ปสําคัญมัน่ หมาย เวลาตายแลวเขาเอาไป
เผาไฟ มันเจ็บมันปวดไหม ? ใครเปนผูห ลอกลวงตัวเองวาเจ็บนัน้ ปวดนี้ พิจารณาให
เห็นตนเหตุของมันซี
ถาเปนนักปฏิบัติ ไมรูตนเหตุไมรูทั้งผล คือกองทุกข มันจะแกทุกขไดยังไง ปญญา
มีไวทําไม? ทําไมไมคิดไมคนขึ้นมาใช แนะ ทานวา
“มีสติปญ
 ญาก็เพือ่ ระลึกรู แลวพิจารณาสิง่ ตางๆ มีทุกขเวทนา เปนตน ซึ่งมีอยู
ในรางกายและจิตใจของเราเอง”
ทานสอนย้าํ ลงไปโดยลําดับ ๆ หากผูฟง ฟงดวยความตั้งใจ เฉพาะอยางยิ่งผูมีนิสัย
อาจหาญ จะยิง่ จับใจความไดงา ย ถูกจริตทันที ๆ จับปุบ ๆ ในเวลาจากทานไปอยูใ นสถานที่
บําเพ็ญใด ก็เหมือนกับทานไปแสดงกังวานอยูใ นหัวใจ โอวาทของทานจําไดทุกแงทุก
กระทง ทีส่ าํ คัญ ๆ สําหรับทีจ่ ะเอามาเปนเครือ่ งมือในการปฏิบตั ิ เชน อยูในที่สําคัญๆ
ประหนึง่ วาทานมาอยูท ห่ี วั ใจเราเลย ใจอาจหาญราเริงจริงๆ แมการฝกการรูธ รรมเห็น
ธรรม การเขาใจในอรรถในธรรม ก็เขาใจดวยความอาจหาญ เขาใจดวยความเปนนักตอสู
จริง ไมไดเขาใจดวยความออนแอ ความทอแท ความเหลวไหล ความถอยทัพกลับแพโดย
ลําดับ นั้นไมใชทางที่กิเลสจะกลัวและสิ้นไปจากใจ ไมใชทางที่จะแกกิเลส หรือรูเรื่องของ
กิเลสทั้งหลายและถอดถอนไดเลย
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นีศ่ าสนา!ไมมีอะไรที่จริงที่แทแมนยําตอความถูกตองจะเทียบเทาได หาที่แยงไมมี
ถาดําเนินตามหลักศาสนาแลว เรือนจําตะรางตะเริงอะไรเหลานี้ไมตองมี มีทําไมก็ไมมีใคร
จะทําผิดนี่ มองเห็นตามเหตุตามผล ยอมรับความผิดความถูก ชั่ว ดี ของกันและกัน ดวย
หลักเหตุผลเปนเครือ่ งรับรองแลว ก็อยูด ว ยกันไดเทานัน้ คนเรา
เทาที่ตองมีกฎบังคับ มีตะรางหรือคุก ก็เพราะไมยอมรับผิด ผิดก็ไมยอมรับวาผิด
เห็นตัวทําอยูห ยกๆ ก็ไมยอมรับ จนติดคุกติดตะรางแลว เวลาถูกถามยังวา “เขาหาวา
ขโมยนั้นขโมยนี้”ไปเสียอีก ทั้งๆ ที่ตัวขโมยเอง นีค่ อื ความไมยอมรับตามเหตุตามผลตาม
ความจริงนัน้ เอง แมภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวโดยเฉพาะก็เหมือนกัน ไมยอมรับ
เพราะฉะนัน้ มันถึงไดรบั ความทุกขความลําบาก ถายอมรับตามหลักความจริงเสีย สิ่งที่
แสดงขึ้นเปนหลักความจริงทั้งนั้น ยอมมีการยุติกันไดดวยความจริง แมเกิดทุกขทางราง
กายก็ไมทาํ ใจใหกาํ เริบ เพราะความรูเ ทาทัน
ตามหลักธรรม ทุกขเคยปรากฏภายในรางกายและจิตใจเรา ตัง้ แตวนั รูเ ดียงสาภาวะ
มา ไมนาตื่นเตนตกใจ เสียใจ จนกลายเปนโรคภายในจิตขึน้ มา จิตตภาวนาจึงเปนหลัก
วิชาความรูรอบตัวไดดีเยี่ยม
ผูปฏิบัติอยูสม่ําเสมอ จึงไมตื่นเตนตกใจเวลาเกิดทุกขภายในรางกาย และยังจับจุด
ของทุกขที่เกิดขึ้นมาพิจารณาแยกแยะตามความจริงของมัน จนเกิดอุบายแยบคายและอาจ
หาญชาญชัยขึ้นมาอยางนาชม
สําคัญทีม่ กี ารคบคาสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญผฉู ลาดแหลมคม
ถาเรายังไม
สามารถชวยตัวเองได ก็ตอ งอาศัยครูอาจารยทา นแนะนําสัง่ สอน การไดยินไดฟงอยูบอยๆ
ก็คอยซึมซาบเขาไปดวยการไดยินไดฟงนั้นๆ แลวคอยกลมกลืนกันเขาไปกับจริตนิสัย จน
กลายเปน “จิตมีธรรม” จิตเปนบัณฑิตนักปราชญขึ้นมา ตอไปก็สามารถรักษาตัวได เปน
“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ขึ้นมา
ฉะนั้นการใดก็ตามเมื่อตนยังไมสามารถ จึงตองอาศัยผูอื่นไปกอน การอยูดวยกัน
กับทานผูดี ยอมมีความสงบสุขกลมกลืนกันไปโดยทางจริตนิสัยเปนสําคัญ จนกลายเปน
นิสัยอันดีงามไปได เชนเดียวกับการคบคาสมาคมกับคนชัว่ ทีแรกเราไมไดเปนคน “ชั่ว”
แตเวลาคบกันไปนาน ๆ ก็กลมกลืนกันไปเอง จนกลายเปนคนชัว่ โดยไมรสู กึ ตัว เมื่อชั่ว
เต็มที่แลว ยิ่งทําใหมืดมิดปดทวารหนักเขาไป และถือวาตนดียิ่งขึ้น ใครมาพาลไมได ความ
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ดีประเภทนั้นจะโดดออกโรงทันที นี่คือความดีของคนชั่ว ซึ่งเปนสิ่งชั่วที่บัณฑิตกลัวกันทั่ว
ดินแดน
คนชัว่ กับคนดี ความชัว่ กับความดี มันกลับกันอยางนี้แล คนชั่วไมอาจมองเห็น
ความจริงวาชัว่ เลยเสกสรรปน ยอขึน้ มาวา “เราดีเราเกงเราสามารถ เราเปนเสืออันลือชือ่
กับเขาคนหนึง่ ” เปนยังงั้นไปเสีย !
เพราะฉะนัน้ การคบคาสมาคมกับครูอาจารยกบั บัณฑิต จึงเปนความสําคัญสําหรับผู
บําเพ็ญเพื่อเปนคนดี และหวังความสุขความเจริญใหกบั ตัว เพราะทานสอนทานอบรมให
บอยๆ กิรยิ ามารยาทของทานทีเ่ ราไดเห็นอยูท กุ วัน ๆ นัน้ จะซึมซาบเขาไปและบํารุงจิตใจ
เราไปโดยลําดับ ใหยึดเปนคติตัวอยางอันดีไปเรื่อยๆ ทานแสดงออกมาในแงใดก็เปน
อรรถเปนธรรมทั้งนั้น
ยิง่ ทานผูส น้ิ กิเลสแลวก็ยง่ิ หาสิง่ เปรียบเทียบไมได อยางทานอาจารยมน่ั เปนความ
แนใจวาทานสิน้ กิเลสแลว ฟงอรรถฟงธรรมของทานมันหายสงสัย โดยที่ทานไมไดบอกวา
ทานสิน้ นะ ทานไมไดบอกวาทานเปนพระอรหัตอรหันตอะไรเลย แตทานบอกโดยการ
แสดงธรรมของจริงทุกขั้น ใหบรรดาผูไปศึกษาอบรมฟงอยางถึงใจไมสงสัย จึงกลาพูด
อยางเต็มปากไมกระดากอายวา ทานพระอาจารยมน่ั ภูริทัตตเถระ คือพระอรหันตองค
สําคัญองคหนึง่ ในสมัยปจจุบนั ทีแ่ สนหายาก
เพราะเปนสมัยที่อดอยากขาดแคลนผู
ปฏิบัติธรรมเพื่อความเปนพระอรหันต
นอกจากจะปฏิบตั เิ พือ่ กําจัดความเปนพระ
อรหันต ดวยการสัง่ สมกิเลสจิปาถะเทานัน้ ทัง้ ทานและเรา ไมอาจตําหนิใครได
ขอยอนกลับมา “เวทนา” อีก การพิจารณาทุกขเวทนานีส้ าํ คัญมาก ทั้งนี้เพราะได
ยินไดฟงจากทานพระอาจารยมั่น ทานเอาจริงเอาจังมาก เวลาเจ็บไขสาํ หรับพระผูป ฏิบตั ิ
อยูใ นวัดทาน บางทีทานเดินไปเองถามวา “ทานพิจารณาอยางไร?” แลวทานก็ยาํ้ ธรรมลง
ไปเลยวา “ใหคนลงไปตรงนี้ มันทุกขที่ตรงไหน จงพิจารณาใหเห็นความจริงของทุกข”
แลวก็สอนวิธพี จิ ารณา “อยาไปถอย ความถอยนั่นแหละคือการเพิ่มทุกข” ทานวาอยางนัน้
“ความเปนนักสู ตอสูดวยปญญานั้นแลเปนสิ่งที่จะไดชัยชนะ คือ รูเ ทาทันกับ
ทุกขเวทนา ซึง่ เราถือวาเปนขาศึกอันสําคัญตอเรา ความจริงเวทนานัน้ ไมไดเปนขาศึกตอ
ผูใ ด ความรูสึกของเขาไมมี เพียงเปนความจริงอันหนึง่ เทานัน้ ” ทานสอน
“ใหพจิ ารณาลงไป ทุกขมากทุกขนอย เราไมตองไปคิดไปคาดหมายมัน ขอให
ทราบความจริงของมันดวยปญญาของเรา ใจเราจะไมโกหกเจาของ” ทานวา
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ก็ใจเรานีแ่ หละตัวโกหก เพราะผูที่โกหกมันมีอยูกับใจ มันโกหกใจใหหลงสําคัญมั่น
หมายไปตางๆ ความโกหกกับความโงมันเชื่อกันงาย ๆ คนฉลาดกับคนโง ความโกหกกับ
ความโงมันก็หลอกกันไดงายๆ ความฉลาดของกิเลสกับความโงของเรามันเขากันไดงาย
ธรรมทานจึงแยกแยะออกใหพจิ ารณาจนถึงความจริง แลวเชือ่ ดวยความจริง นัน้ แลเปน
การไดชัยชนะไปโดยลําดับๆ แยกแยะใหเห็นทุกขซง่ึ มีเปนประจํา อยาปลีกหนีไปไหน
ทุกขมากทุกขนอยใหพิจารณาอยูที่ตรงนั้น พิจารณาอยูท ต่ี รงนัน้ ถาจะจองก็จองอยูที่ตรง
นัน้ เมื่อพิจารณาสาเหตุของมัน ทุกขเปนมากแคไหนก็ใหคนลงไป
คําวา “ทุกข” นี้อาศัยอะไรเปนที่ตั้ง ทุกขอาศัยกายเปนที่ตั้ง อาศัยความรูส กึ เปน
เหตุที่จะใหทุกขกําเริบ ความรูส กึ หมายไปตาง ๆ นานา นัน่ แหละทําใหทกุ ขกาํ เริบขึน้
ความรูส กึ นีต้ อ งแกดว ยการพิจารณาใหทราบทัง้ เรือ่ งของทุกข วาเปนเชนนัน้ ทราบทัง้
“ฐานเปนที่เกิดแหงทุกข” เชนรางกายนีส้ ว นใดก็ตาม จงใหทราบชัดเจนวา ฐานนัน้ มัน
เปนทุกขจริงไหม เชน
เปนทุกขในกระดูก ในเนือ้ ในหนังสวนใด เนือ้ หนังนัน้ เปนเนือ้ หนังอยูเ ชนนัน้ ทุกข
ก็เปนทุกขอยูเชนนั้น แมจะอาศัยกันอยูก เ็ ปนคนละชิน้ คนละอัน ไมใชอันเดียวกัน จิตผูร ู
รับทราบสิง่ นัน้ ก็เปนจิตอันหนึง่ แตจติ นีเ้ ปนผูห ลง แลวก็ไปสําคัญวานัน้ เปนทุกข นีเ้ ปน
ทุกข รวมทัง้ หมดนัน้ เขามาเปน “ตัว” วา “เรา” ทุกขที่นั่น เราทุกขที่นี่ ไมอยากจะให
“เรา” เกิดทุกข อยากจะใหทุกขหายไปเสีย ความอยากนีก้ เ็ ปนกิเลสอันหนึง่ ขึน้ มาสง
เสริม จึงเกิดความทุกขความลําบากมากขึ้น ใจก็เปนทุกข ที่เปนทุกขเวทนาทางกายก็เปน
ทุกข ทางใจก็กําเริบขึ้นอีกดวยความทุกข เพราะอยากใหเปนอยางใจหวัง ก็เลยเสริมกันขึน้
ไป นี่เปนความโงของตัวขนทุกขมาทับถมตัวเอง
ความฉลาด ตองพิจารณา มองทุกขเวทนาที่มีอยูในใจวา เกิดจากอะไร อาศัยอะไร
อยู อาศัยรางกาย รางกายสวนใด หรือทุกขมันเกิดอยูที่จุดใด แลวดู “กาย” กับ
“เวทนา” มันเปนอันเดียวกันไหม ? รูปลักษณะเปนอยางไรบาง เวทนาไมมรี ปู ไมมี
ลักษณะทาทางตาง ๆ ปรากฏแตความทุกขเทานัน้
สวนรางกายมีรปู ราง มีสสี นั วรรณะ และก็มีอยูของมันอยางนั้นตั้งแตทุกขยังไมเกิด
เวลาทุกขเกิดขึ้นมันก็มีอยูเชนนั้น ทุกขเปนอันหนึง่ ตางหากจากสิง่ นีโ้ ดยความจริง แต
อาศัยความ “วิการของรางกาย” ใหเกิดขึ้นมา จิตก็เปนผูไ ปรับรู ถาจิตมีปญญาก็ควรรับ
ทราบไปตามความจริงของมัน จิตก็ไมกระทบกระเทือน ถาจิตลุมหลงก็ไปยึดสิ่งนั้นเขามา
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คือเอาความทุกขนน้ั เขามาเปน“ตน” เปนของตน แลวก็อยากใหทุกขที่วา เปนตนเปน
ของตนนั้นหายไป
นี่แหละที่แยกไมได เมื่อทุกขเขามาเปนตนแลวมันจะแยกออกไดอยางไร ถาเปนแต
ทุกขเปนความจริงอันหนึ่งตางหาก รางกายก็เปนความจริงอันหนึง่ ตางหาก ไมใชอันเดียว
กัน ตางอันตางมี ตางอันตางจริง อยูตามสภาพของตน เมือ่ ความรูเ ปนอยางนีจ้ งึ จะแยก
ได
ถาเห็นทุกขวา เปน “ตน” แลว แยกวันยังค่ําก็ไมออก เพราะยึดถือวา “อันนีเ้ ปน
ตน” แลวจะแยกไดอยางไร เพราะตนไมทําการแยกแยะดวยปญญานี่ ก็ตองถือวาเปน
“ตน” อยูอยางนี้ เมือ่ “ขันธ” กับ “จิต” กลมกลืนเขาเปนอันเดียวกันแลวแยกไมได
เมือ่ พยายามใหสติปญ
 ญาพิจารณาเขาไปเห็นความจริงของมันแลววา ตางอันตางอยู ตาง
อันตางจริง ของใครของเราอยูเ ชนนัน้ อยางซาบซึง้ เขาในจิตใจ ทุกขคอยๆ ระงับลงไป ๆ
ทั้งรูเครื่องสืบตอของทุกขที่เขามาเกี่ยวเนื่องกับใจ เพราะมันก็ออกไปจากใจ เมือ่ พิจารณา
ทุกขแลว มันก็หดตัวเขามา หดตัวเขามาจนถึง “ใจ” เรื่องทุกขเวทนาทั้งมวล มันก็ออกไป
จากใจที่ไปหมาย หรือที่เปนทุกขเวทนา เพราะมันมีสายสัมพันธเกีย่ วเนือ่ งอยูโ ดยทาง
“อุปาทาน” อยางลึกลับ แตเราไมทราบ
เวลาพิจารณาเห็นอยางชัดเจนแลว เราจึงไดตามทุกขเวทนาเขามา รูเ ขามา ๆ
ทุกขเวทนาหดเขามา ยนเขามาจนกระทั่งถึงใจ พอทราบวาใจนีเ้ องเปนตัวไปกอ
“อุปาทาน” ขึ้นมา แลวใหจติ ถือวาเปน “ตน” จึงเกิดความทุกขขึ้นมากมาย พอทราบ
อยางนีแ้ ลว ทุกขก็ระงับดับลงไป
อีกประการหนึ่ง พอทราบเชนนี้ ทุกขก็จริง แตใจไมไปยึด ถึงทุกขจะไมดับก็ตาม
เรื่องจิตก็เปนจิต ไมสืบตอกับดวยอุปาทาน ตางอันตางจริง นีเ่ รียกวา “จิต เปนตัวของ
ตัว” มีความรมเย็นเปนสุขและรอบคอบอยูภ ายในตัว ในทามกลางแหงความทุกขของ
ขันธ นี่ชื่อวา “รูจ ติ วาเปนของจริงอันหนึง่ เชนเดียวกับขันธทั้งหลายเปนของจริงแตละ
อยาง
นีส่ าํ หรับผูก าํ ลังดําเนินปฏิปทา กําลังดําเนินเพือ่ รูเ ทาทัน “ขันธหา ” มีทุกขเวทนา
เปนสําคัญ
แตสาํ หรับทานผูเ ขาใจโดยตลอดจนถึงกับเปน “อกุปปจิต อกุปปธรรม” ไมมกี าร
กําเริบเปนอื่นตอไปแลวนั้น” ทานไมมีปญหาอะไรเลย จะเปนทุกขมากทุกขนอยไมเปน
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๓๐๔

๓๐๕

ปญหาทั้งสิ้น เพราะจิตทานจริงอยูต ลอดเวลา ไมมเี วลาไหนทีจ่ ติ ของทานซึง่ บริสทุ ธิแ์ ล
วจะกลายเปนเศราหมอง จะกลายเปนโลกขึน้ มา ไมมีทางเปนไปได เพราะฉะนัน้ อาการ
แหงขันธจะแสดงขึ้นมาอยางไร ทานจึงทราบตามหลักธรรมชาติ ขันธนั้นก็ปรากฏขึ้นตาม
หลักธรรมชาติ ดับไปตามธรรมชาติ หรือตั้งอยูตามธรรมชาติ แลวดับไปตามธรรมชาติ จิต
ก็รูตามธรรมชาติของตนโดยไมตองบังคับบัญชากันแตอยางใด จิตของทานผูร รู อบขอบ
ชิดโดยตลอดทั่วถึงแลวเปนอยางนี้
สวนเรากําลังพิจารณาขันธ ก็เพื่อจะทราบและถอยเขามาเปนลําดับ แมวาจะไมเปน
อยางนัน้ ในระยะทีก่ าํ ลังดําเนิน จะยังไมสมหวังก็ตาม แตการพิจารณา “ทุกข” ทัง้ หลาย
ก็เพือ่ แยกจิตออกจากทุกข ไมไปพัวพันในทุกข และไมถือมั่นทุกขวาเปนตน ขณะที่ทุกข
เกิดขึ้นมากหรือนอย ไมใหไปกวานเอาทุกขนี้มาเปนตน ซึ่งเทากับเอาไฟมาเผาตน ก็
สบาย!
เพราะฉะนัน้ ทุกขจงึ เปนหินลับปญญาไดดี ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย จงกําหนดสติ
ปญญาจองอยูตรงนั้น แลวยอนคืนมาสูจ ติ และ ขยายความรูอ อกไปหาเวทนาออกไป
หากาย ซึง่ เปนคนละสัดละสวนอยูแ ลว กายก็เปนสวนหนึง่ เวทนาเปนสวนหนึง่ จิตเปน
สวนหนึง่ ถอยไปถอยมา
ดวยการพิจารณาทางปญญา จนเปนทีเ่ ขาใจและทราบซึง้ ใจจริง ๆ วา “ขันธแตละ
อยาง สักแตวา .........เทานัน้ ” ไมปรากฏวาเปนอะไร เชน เปนเรา เปนของเรา เปนตน
เปนเพียงความจริงแตละอยางที่ปรากฏอยูเทานั้น เมื่อเขาใจประจักษเชนนี้ ใจยอมเปน
ตัวของตัวโดยอิสระในขณะนัน้ และรูประจักษวาทั้งขันธทั้งจิตตางอันตางจริง ไมกระทบ
กระเทือนกัน
แมขณะจะตาย ใจก็จะรูท นั เหตุการณจาํ เพาะหนา ไมสะทกสะทานตอทุกขเวทนา
และความตาย เพราะจิตแนใจวา “จิต เปน จิต” คือเปนคลังแหงความรู ขันธแตละขันธ
เปนเพียงอาการหนึง่ ๆ เทานัน้ จิตจึงไมกลัวตาย เพราะความแนใจตัวเองวาจะไมไปลมจม
ที่ไหน
แมยงั ไมถงึ ขัน้ สิน้ กิเลสโดยสิน้ เชิงก็ตาม แตจิตไดฝกหัดตนดวยสติปญญากับ
ขันธทั้งหลายจนเกรียงไกรอยูแลว คือจิตอยูกับสัจธรรม อยูกับ “หินลับปญญา” ปญญาจะ
กระจายกําลังแผกวางออกไป ใจจะผองใสและองอาจกลาหาญเปนลําดับ เพราะปญญาเปน
เครื่องซักฟอก แมความดับจะมีขน้ึ ในขณะนัน้ ก็ไมมีปญหาอะไร!
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ประการหนึง่ ถาเรามีสติปญญา พิจารณาทุกขเวทนาอยางไมถอยหลัง จนเปนทีเ่ ขา
ใจแลว แมขณะจะตายจริงๆ ก็จะทราบวา ทุกขเวทนานีจ้ ะระงับดับไปกอน แตจติ จะไม
ดับ จะถอยตัวเขามา รูต วั อยูภ ายในตนโดยเฉพาะ แลวผานไปในขณะนัน้ คําวา “เผลอ
สติ” ไมมสี าํ หรับผูป ฏิบตั ถิ งึ ธรรมขัน้ นี้ จึงเปนทีแ่ นใจวา ผูม สี ติ แมจะยังไมสน้ิ กิเลส
ยอมจะทราบชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่ จนขันธจะทนอยูไ มไดแลว จะสลายตัว
ไปจะตาย จิตถอนตัวออกจากนัน้ มาสูค วามเปนจิต คือเปนตัวของตัวแลวผานไป นีเ่ ปน
ธรรมขัน้ สูงละเอียดมาก !
ฉะนั้นนักปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญเพื่อรูธรรมทุกขั้น จึงมักพิจารณาทุกขเวทนา
อยางเอาจริงเอาจัง บทเวลารูก ร็ อู ยางถึงใจ และถือทุกขเวทนาเปนตน เปนสัจธรรม เชน
เดียวกับทีท่ า นสอนวา “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน” ฉะนั้น
ดวยเหตุนก้ี ารพิจารณาขันธเพือ่ รูต ามความเปนจริง จึงไมควรหักหามตานทาน
ความจริง เชน รางกายทนไมไหวก็ปลอยไป ไมควรหวงไว เวทนามันก็ไปของมันเอง นี่
เรียกวา “สุคโต”
นีแ่ หละการพิจารณาจิต การปฏิบัติตอใจที่ไดผลประจักษ สําหรับผูป ฏิบตั ทิ า น
ปฏิบัติดังกลาวมา เมื่อถึงคราวจวนตัวจริง ๆ แลวไมหวังพึ่งใครทั้งนั้น ไมวาพอแม พี่
นอง ญาติมิตร เพื่อนฝูง ใครตอใคร ไมพึ่งทั้งนั้น ตองถอยจิตออกมาจากสิง่ ทีเ่ กีย่ วของ
พัวพันทัง้ หลาย เขามาสูจ ดุ สําคัญทีก่ าํ ลังตะลุมบอนกันอยู
เวลานีใ้ หถอื “เวทนา” นีแ่ หละสําคัญ ในการพิจารณาในขณะที่จะแตกจะดับ ไม
ยอมถอย เปนอยางไรเปนกัน ! ขอใหรู ใหเขาใจเรือ่ งนีเ้ ทานัน้ ไมตองไปคิดวา การ
พิจารณา “ทุกขเวทนา” อยางชุลมุนวุน วายนี้ แลวเวลาตายทั้งที่จิตกําลังยุงอยูอยางนี้ จะไม
ไปสู “ทุคติ”หรือ?
จะไปทุคติที่ไหน ! วุน ก็วนุ กับงานอันดีอนั ชอบธรรมนี่ วุน โดยทีร่ ู หรือวุน เพือ่ รู
ดวยความรูน ่ี ไมใชวนุ เพราะหลงนี้ ใจจดจองพิจารณาคนควาอยูท ท่ี กุ ขเวทนานัน่ เวลาจะ
ไปจริง ๆ ใจรูน ่ี ผูม สี ติทา นรู ใจถอยปบเขามาทันที คือปลอยงานที่กําลังทํานั้นทันที แลว
ถอยพับเขามาสูต วั ของตัว เปนตัวของตัว คือจิตลวนๆ แลวผานไปเลยแบบ “สุคโต”
เต็มภูมิของผูปฏิบัติ แมจะยังไมสิ้นกิเลสก็ตาม ก็เรียกวา “มีกาํ ลังเต็มตัว เต็มภูมขิ องตัว
ตามขัน้ ของจิตของธรรม” การพิจารณา จิตตภาวนาจึงเปนเรือ่ งสําคัญมาก และพึ่งเปน
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พึ่งตายตัวเองไดจริงๆ ไมตองหวังพึ่งใครทั้งนั้น เปนทีแ่ นใจภายในตัวเอง สติปญญามี
กําลังเพียงใด ใจรูภ ายในตัวเอง ไมตองไปถามใคร
ถาใจสามารถพิจารณาจนกระทัง่ ผานไดในขณะนัน้
ทุกสิ่งทุกอยางหายสงสัยไมมี
ปญหาอะไรเลย เราจะมัวคิดวาเราเปนผูห ญิง เราเปนฆราวาส เราไมสามารถจะทําพระ
นิพพานใหแจงได นัน้ เปนความสําคัญผิดของเรา ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่ง
หลอกเราเหมือนกัน
ธรรมเปนของจริง และเปนสมบัติกลางเสมอกัน ไมวา ผูห ญิงผูช าย ไมวา นักบวช
ฆราวาส สติปญญามีไดดวยกัน แกกิเลสไดดวยกัน เมื่อพอใจจะแกกิเลสไดดวยวิธีใด ของ
หญิงใด ชายใด ฆราวาสใด พระองคใดก็ตาม สามารถแกไดดวยกัน และพนไปไดดวยกัน
ไมตอ งไปสรางปญหากวนใจใหเสียเวล่าํ เวลา เรามีอาํ นาจวาสนามาจากไหน นั่นอยาไปคิด
เรากําลังสรางบุญวาสนาอยูน ่ี มากหรือนอย ก็เห็นอยูก บั จิตนีแ่ หละ
จงพิจารณาดูตวั เรา มันโงที่ตรงไหน พยายามสัง่ สมความฉลาด คือสติปญญาขึ้นมา
จึงเปนความถูกตองตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแท
ทีน่ าํ มาตําหนิตนวา เขาอยูใ นชัน้ นัน้ ชัน้ นี้ สวนเราไมมชี น้ั มีภมู กิ บั เขา ไปที่ไหนคน
นัน้ แซงขึน้ หนาเรา คนนีแ้ ซงขึน้ หนาเรา ใครจะมาแซงหนาเรา นอกจากกิเลสมันแซงหนา
หลอกเรา ใหนอ ยเนือ้ ต่าํ ใจวาสนานอยตางหาก นัน่ เปนความสําคัญผิดไปตางหากใหเรา
เกิดทอถอยนอยใจตัวเอง เพราะกิเลสหาอุบายฆาโดยไมรสู กึ ตัว
เราอยาไปคิดอยางนัน้ เรามีวาสนาเต็มตัวทุกคน ทําไมจะไมเต็มตัว เราเปนนัก
ปฏิบัติ เราเปนนักบําเพ็ญบุญสุนทานอยูด ว ยกัน วาสนาไมไดเปนสิ่งของออกมาวางตลาด
รานคาพอจะประกาศแขงขันกัน วาสนามีอยูกับตัวดวยกันทุกคน ทานไมใหประมาทกัน
ดวยเรือ่ งอํานาจวาสนา แมแตสัตวทานก็ยังไมใหประมาทเขา คิดดูซี เพราะวาสนามีอยูภ าย
ในจิตใจของสัตวของคนดวยกัน
การแกกเิ ลส ก็ไมตอ งไปคิดใหเสียเวล่าํ เวลา เปนการทําลายกําลังใจของตัว ความ
มุงมั่นของตัวใหดอยลงไป ดวยความคิดวา “เราเปนผูห ญิง” เปลาๆ เราเปนผูช ายเปลา ๆ
เราเปนนักบวชเปลา ๆ หรือเปนฆราวาสเปลา ๆ ไมมีมรรคผลติดตัวบางเลย คนอืน่ เขามี
กัน แตเราไมมี อายเขา ดังนี้ นัน่ เปนความคิดผิด ซึง่ จะทําใหเราเองเสียกําลังใจในการ
บําเพ็ญกุศลตาง ๆ
สวนความคิดที่ถูกตองคือ เวลานีเ้ รากําลังทําความเพียรดวยสติ ดวยปญญา เพื่อแก
กิเลส และเพื่อพอกพูนกุศลผลบุญใหมากมูนขึ้นไปโดยลําดับ ซึง่ เปนการสรางบารมีโดย
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ตรงอยูแลว เรามีวาสนาเกิดมาในทามกลางแหงพระพุทธศาสนา ไดบาํ เพ็ญวาสนาบารมี
เต็มความสามารถเรือ่ ยมาจนบัดนี้ ดังนี้
ผูหญิงก็มีสติปญญาไดเชนเดียวกับผูชาย เพราะผูหญิงผูชายมีกิเลสดวยกัน การแก
กิเลสก็แกดวยสติดวยปญญา มีความเพียรเปนเครือ่ งหนุนดวยกัน กิเลสมีอยูที่ไหน ก็มีอยู
ที่ใจดวยกัน
เมื่อสติปญญาสมบูรณพรอมเมื่อใด เปนผานไปไดดวยกัน ไมมีปญหาวาจะตองเปน
นักบวช นีค่ อื ความจริงแหง “สัจธรรม” ที่ ไมเลือกชาติชน้ั วรรณะ บรรดาทีเ่ ปนมนุษยแลว
ไมเลือกเพศหญิงเพศชาย ขอใหบําเพ็ญไปเถิด เพราะธรรมเปนกลาง ๆ ฟงไดเขาใจได
ดวยกันทัง้ ผูห ญิงผูช ายทัง้ นักบวชและฆราวาส ปฏิบัติได แกกิเลสได กิเลสจะไมนยิ มวาเปน
หญิงเปนชาย คนเรามีกเิ ลสดวยกัน แมแตพระที่เปนนักบวชก็มีกิเลสจะวายังไง! ทานจึง
ตองแกของทาน ถาไมแกก็นอนจมอยูกับกิเลส เชนเดียวกับคนทัว่ ๆ ไปที่ไมสนใจ
“ ธรรม” นัน้ แล หรือยิ่งกวาคนทั่วไปก็ได
ธรรมจึงไมสําคัญวาตองเปนนักบวชถายเดียว
มันสําคัญทีจ่ ะแกกเิ ลสดวยความ
พากเพียรซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก เราจะตองสนใจในจุดนีใ้ หมาก
สวนความพนทุกข พนที่ไหน พนในที่ที่มีทุกขนั้นแล แกกิเลสไดก็พนทุกข ถาแกไม
ได จะเปนเพศไหนก็ตองเปนทุกขอยูดวยกัน
นีแ่ หละพระศาสนาอยูท จ่ี ติ ใจ ไมไดอยูที่อื่น ๆ ถาทําใหอาภัพก็อาภัพได ทีจ่ ติ เรา
นัน้ แหละ จะเปนนักบวชหรือฆราวาส ก็อาภัพไดทั้งนั้นถาทําตัวเปนผูอาภัพ จะทําให
ศาสนารุง เรืองภายในใจก็ทาํ ได ศาสนาเจริญ เจริญทีไ่ หน ก็เจริญที่ใจไมไดเจริญที่อื่น
สําคัญทีใ่ จ สําคัญที่การปฏิบัติของคนเรา กิริยามารยาทที่แสดงออก เมือ่ ใจเจริญแลว
อาการนัน้ ๆ ก็เจริญไปดวยความสวยงามนาดูนา ชม เฉพาะอยางยิ่งจิตใจ มีความเจริญรุง
เรืองภายในตัว มีสติ มีปญญาเปนเครื่องรักษาตัวอยูเสมอแลว เรียกวา “ใจมีความเจริญ”
กิเลสไมคอยจะมาทําลายได นีแ่ หละ “ศาสนาเจริญ”
เราพยายามพิจารณาแกไปโดยลําดับ คําวา “กิเลส ๆ” นะ ไมมีกวางไมมีแคบ ไม
มีมากมีนอยเกินขอบเขตแหงการแกการถอดถอนของเรา มีอยูใ นดวงใจนีเ้ ทานัน้
จง
พิจารณาลงไปทีน่ ่ี ไมวา ผูห ญิงผูช าย นักบวชหรือฆราวาส กิเลสตัวเศราหมองมีอยูใ นใจ
ดวยกัน หนาแนนขนาดไหน คิดดูก็รูได เชนความมืด มันเคยมืดมาตั้งกัปตั้งกัลปก็ตาม
พอเปดไฟขึ้นเทานั้นความมืดก็หายไปหมด ความมืดไมเห็นเอาอะไรมาอวดวา “ขาเคยมืด
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มาตั้งกัปตั้งกัลปแลวนี่ เพียงไฟนี้จะมาเปดไลความมืดของขาออกไปนั้น มันเปนไปไมได”
ไมมีทาง ดังนี้ แตเมื่อเหตุผลพรอมแลวความมืดตองหายไปหมด ความสวางเกิดขึน้ แทนที่
แมความมืดจะเคยมืดมาตั้งกัปตั้งกัลป ก็หายไปหมดในขณะนัน้
กิเลสมันจะหนาแนนเพียรไร และเคยเปนเจาครองใจมานานก็ตาม ขอใหพจิ ารณา
ทางดานสติปญญาดวยดี เมือ่ สติปญ
 ญาสามารถแลวก็รอบตัวทันที กิเลสแมจะเคยอยูใ น
จิตใจเรามาตั้งกัปตั้งกัลป ก็สลายตัวลงไปทันที เชนเดียวกับความมืดทีเ่ คยมีอยูน น้ั แล พอ
ตามไฟขึน้ ความมืดก็หายไป ความสวางก็เกิดขึ้นแทนที่ดวยอํานาจของสติปญญาภายใน
จิต ก็สวางจาดวย “ ธมฺโม ปทีโป” เปนธรรมประทีปในขณะนั้น
มีเทานี้เปนจุดสําคัญที่จะตองพิจารณา เอาใหเห็น ศาสนาอัศจรรย อัศจรรยทไ่ี หน?
ศาสนาเจริญ เจริญทีไ่ หน ? ทีท่ า นวา “พนทุกข”พนที่ไหน? ก็มอี ยูท ใ่ี จนีเ้ ทานัน้ !ขยาย
ออกมาก็เปนสัจธรรม ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค
(๑) ทุกข เราก็ทราบวาทุกข เพราะเราไมใชคนตาย
(๒) สมุทยั เปนสิง่ ทีจ่ ะสงเสริม หรือผลิตทุกขใหเกิดขึ้น มีอะไรบาง ? ทานก็สอน
วา “นนฺทริ าคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทินี,เสยฺยถีทํ กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา.”
เปนตน เราก็ทราบ อะไรที่มันรักมันใคร รักใครในสิง่ ใดบาง เราพยายามแกไขมัน รักใคร
ในขันธหา เฉพาะอยางยิง่ ในขันธหา วาเปน “ตัวเรา” นีแ้ ล จงพยายามรูเ ทาทันมันโดย
ลําดับ แลวยังมีรักใครอะไรอีก รักใครในจิต ติดในจิต สงวนในจิต ก็แกในจิต มันรักที่ตรง
ไหน นัน่ แหละคือตัวกิเลสมันอยูต รงนัน้ แกเขาไป ๆ จนกระทั่งถึงความจริงแลว ใจก็ไม
รักไมชัง เพราะหมดแลว! กิเลสหมดไปแลว ความรัก ความชัง ความเกลียด ความโกรธ
มันไมมี ใจเปนหลักธรรมชาติภายในตัวลวนๆ นั่นแหละเปนธรรมชาติที่ตองการแท !
(๓) การพิจารณาเพือ่ ธรรมนี้ ก็คือ มรรค มี สติ ปญญา เปนสําคัญ
(๔) นิโรธ ก็คือ ความดับทุกขนั่นเอง ดับไปเปนลําดับ ๆ จนกระทั่ง “มรรค” มี
ความสามารถเต็มทีแ่ ลว นิโรธ ก็ดับทุกขทั้งมวลภายในใจไมมีเหลือ ขณะที่นิโรธทําการดับ
ทุกขสิ้นสุดลง อะไรที่รูวาทุกขดับไป กิเลสดับไป อะไรที่รูรูนั้นแล คือผูบ ริสทุ ธิ์ ผูบ ริสทุ ธิน์ ้ี
แลทีน่ อกจาก “สัจธรรม” ไป เปนธรรมวิเศษอัศจรรย ! “สัจธรรม” นัน้ เปนกิรยิ า
เปนอาการ เปนสมมุติ “นิโรธ” ก็เปนสมมุติ และเปนกิริยาที่ดับทุกข เปนสมมุติ ทุกขดับ
ไปหมดแลวไมมีอะไรเหลือ เหลือแตความรูท บ่ี ริสทุ ธิล์ ว น ๆ นั่นไมใช “สัจธรรม” นัน่
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คือความบริสทุ ธิข์ องจิต ถาจะเรียก “นิพพาน” ก็เรียกได เรียกอะไรก็ไมขัดทั้งนั้น เมื่อถึง
ขั้นไมขัดแลว ไมขัดไมแยงใครทั้งหมด ตัวเองก็ไมแยง อะไรก็ไมแยง รูเทาทันทุกสิ่งทุก
อยาง พูดไปไดทั้งนั้นไมมีปญหาอะไรเลย ขอใหรธู รรมวิเศษอัศจรรยนเ้ี ถิด ความเลิศ
หากเปนเองไมตองเสกสรร
นีแ่ หละศาสนาแท จงคนที่ตรงนี้ คนลงไป การปฏิบตั ศิ าสนา เวลารูก ม็ ารูอ ยูท ต่ี รง
นี้ ศาสนาเจริญ เจริญทีน่ ่ี พระพุทธเจาทรงสอนใหสัตวโลกพนจากทุกข ทานก็สอนลงที่นี่
และพนที่นี่ไมไดพนที่ไหน เราก็เปนสัตวโลกชนิดหนึง่ และอยูในขายแหงโอวาทคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา อยูในหมูแหงพุทธบริษัท เปนผูมีสิทธิ์ดวยกันในการปฏิบัติการถอดถอน
กิเลสใหพนจากทุกข ในบริษทั ๔ นี้มีสิทธิ์ดวยกันทั้งนั้น ทีจ่ ะทําตนใหแจงถึงพระนิพพาน
ได
ขอใหพินิจพิจารณาทําความกลาหาญตอสูกับสิ่งที่ควรตอสูภายในจิตใจของตน สัง่
สมความกลาหาญ สั่งสมสติปญญาขึ้นใหเพียงพอ และหาอุบายคิดคนตาง ๆ ใหเกิดขึ้น
จากตัวเอง การคิดคนเองนีแ้ ลเปนทีช่ อบธรรม เปนสมบัติของตนแท ครูบาอาจารยทา น
หยิบยืน่ ใหเปนชิน้ เปนอัน นีเ้ ปนสวนหนึง่ ตางหาก พอเปนเงื่อนหรือพอเปนแนวทาง นําไป
พินิจพิจารณาใหแตกแขนงกวางขวางออกไป กลายเปนสมบัติของเราขึ้นมา
อันธรรมใดที่เปนสมบัติซึ่งเกิดขึ้นมาดวยอุบายของเรานั้น เปนสมบัติของตนแท
กินไมหมด หากคิดหากคนไปไดรอยสันพันคม ในการถอนถอดกิเลสชนิดตางๆ กระทั่ง
กิเลสหลุดลอยไปเพราะอุบายของเราเอง โดยอาศัยอุบายแงตา ง ๆ ทีค่ รูบาอาจารยหยิบยืน่
ใหนน้ั เปนตนทุน นีแ้ ลเปนธรรมของเราแท เกิดขึ้นมามากนอยเปนธรรมของเราทั้งสิ้น
เรียนจากตํารับตําราก็เปนของพระพุทธเจา เราหยิบยืมทานมาจากครูบาอาจารย ก็หยิบ
ยืมทานมา เวนแตในขณะทีท่ า นแสดงธรรม เราเขาใจในธรรมนัน้ แกกิเลสไปในขณะนั้น ก็
เปนสมบัติของเราในขณะที่ฟง
ตอจากนัน้ เราก็นาํ อุบายของทานไปพิจารณาใครครวญ
แตกแขนงออกดวยปญญาของเราเอง เปนสมบัตขิ องเรา ทั้งฝายเหตุ คือ การพินจิ
พิจารณา ทั้งฝายผล คือที่เราไดรับเปนที่พึงพอใจโดยลําดับ ๆ จนกระทั่งถึงความพนทุกข
นัน่ เปนผลของเราลวน ๆ มีอยูกับเรา ไมมผี ใู ดมาแบงสันปนสวนเราไดเลย
นีแ่ หละความเลิศ เลิศขึน้ ทีน่ ่ี ไมไดเลิศที่ไหน เพราะฉะนัน้ จงพยายามหาความ
เลิศ ความประเสริฐ ซึ่งมีอยูในตัวของเรา ดวยการขวนขวายบําเพ็ญ ความรูน แ้ี ล ไมใชสิ่ง
อืน่ ใดทีจ่ ะเปนความเลิศประเสริฐ
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แตเวลานี้ใจถูกสิ่งสกปรกโสมมหาคุณคาไมไดปกคลุมอยู จึงกลายเปนของไมมีคุณ
คาเทาทีค่ วรจะเปน เวลานีเ้ รากําลังสํารอกปอกกิเลสประเภทตางๆ ออกโดยลําดับๆ เมือ่
ปอกเต็มกําลังจนหมดไมมีในดวงใจแลว ใจก็บริสุทธิ์เต็มภูมิ ความเลิศปรากฏขึน้ มาในใจ
ดวงนีแ้ ล ความเลิศจึงเลิศทีต่ รงนีแ้ หละ ไมตองไปหาอะไรที่ไหนอีก เพราะถึง “เมืองพอ”
อยางเต็มภูมิแลว
เอาละ ขอยุติ
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

พิจารณาทุกขเวทนา
คนเราเหมือนกับตนไม ถารดน้ําใหปุยอยูเรื่อย ๆ บํารุงอยูโดยสม่ําเสมอ ก็มี
ความสดชื่นดี และเติบโตขึ้นเร็วกวาปกติธรรมดา ที่ทิ้งไวตามบุญตามกรรมไมบํารุง
รักษา จิตใจเมือ่ บํารุงรักษาโดยสม่าํ เสมอก็มคี วามผองใส มีความสงบเยือกเย็นเปน
ลําดับ ๆไป ถาขาดการอบรมก็เหมือนตนไมที่ขาดการบํารุง ขาดการอบรมในระยะใด ก็
แสดงความอับเฉาเศราหมองขึ้นมา เพราะสิง่ ทีจ่ ะทําใหอบั เฉาเศราหมองมันมีแทรกอยู
ภายในจิตใจของคนเราอยูแ ลว
การบํารุงรักษาดวยจิตตภาวนาโดยสม่ําเสมอ จิตจะมีความสงบเย็นขึน้ เรือ่ ย ๆ
เมื่อจิตมีความสงบ ความสงบกับความผองใส ก็เริม่ เปนไปในระยะเดียวกัน เมื่อจิตมี
ความสงบ เราจะพิจารณาไตรตรองอะไรก็ไดเหตุไดผล พอเขาอกเขาใจตามความจริง
ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นทั้งภายนอกและภายในตัวเอง หากจิตกําลังวาวุน ขุน มัวอยู จะคิด
อะไรก็ไมไดเรื่องทั้งนั้นแหละ ถูกก็เปนผิดไป ผิดก็ยิ่งเปนผิดไปเรื่อย ๆ
ฉะนั้นทานจึงสอนใหอบรม เพือ่ จิตจะไดมคี วามสงบรมเย็นและผองใส มองเห็น
เงาของตัว ราวกับน้าํ ทีใ่ สสะอาด มองลงไปในน้ํา มีขวากมีหนาม มีสตั วอะไรอยูใ นน้าํ ก็
เห็นไดชัด แตถา น้าํ ขุน มองลงไปก็ไมเห็น ไมวา จะเปนขวากเปนหนาม เปนสัตวหรือ
อะไรอยูใ นน้าํ นัน้ เราไมสามารถที่จะเห็นไดเลย
จิตใจก็เชนเดียวกัน เมือ่ กําลังขุน มัว อะไรทีแ่ ฝงอยูภ ายในจิตใจมากนอย ไม
สามารถที่จะมองเห็นโทษของมันได ทั้งๆ ที่มนั เปนโทษอยูภายในจิตใจของเราตลอด
มา เพราะจิตใจไมผอ งใส จิตใจขุน มัวไปดวยอารมณอนั เปนตมเปนโคลน จึงพิจารณา
ไมเห็น จึงตองอบรมจิตใหมีความผองใส แลวก็เห็น “เงา” ของตัว
“เงา” นัน้ มันแฝงอยูภ ายในจิต คืออาการตางๆ ที่แสดงออกจากจิตนั่นแหละ
ทานเรียกวา “เงา” แลวทําใหเราหลงติดอยูเ สมอในเงาของเราเอง ซึ่งไปจากความคิด
ความปรุงตางๆ ที่เปนไปโดยสม่ําเสมอ และออกจากจิตอยูท กุ เวล่าํ เวลา ทําใหเรา
เผลอตัวไปเรื่อย ๆ เขาใจวาสิ่งนี้ก็เปนเรา สิ่งนั้นก็เปนเรา อะไร ๆ ก็เปนเราไปหมด
ทั้ง ๆ ทีเ่ ปน “เงา”ไมใชตัวจริง ! แตความเชือ่ ถือหรือความหลงตามไปนัน้ มันกลาย
เปน “ตัวจริง” ไปเสีย จึงเปนผลขึ้นมาใหเราไดรับความเดือดรอน
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เวลานีค้ รูบาอาจารยทง้ั หลายผูเ ปนทีเ่ คารพบูชา และเปนหลักทางดานปฏิบัติ
และทางดานจิตใจ ก็นบั วารอยหรอลงไปโดยลําดับ ที่ยังมีชีวิตอยู แมแตตัวทานเองก็ไม
สามารถจะชวยตัวทานได เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธชํารุดทรุดโทรมลงไปเปนลําดับลํา
ดา อยางทานอาจารยขาว เปนตน เห็นแลวก็รสู กึ สลดสังเวชเหมือนกัน
เรื่องธาตุเรื่องขันธเมื่อถึงเวลามัน “เพียบ” แลว ก็เหมือนกับไมเคยแข็งแรง
เปลงปลั่งอะไรมากอนเลย นอนอยูก็เปนทุกข นัง่ อยูก เ็ ปนทุกข อยูในอิริยาบถใดๆ ก็
เปนทุกข เมือ่ ถึงคราวทุกขรวมตัวกันเขามาแลวในขันธ เปนทุกขกนั ทัง้ นัน้ แตพูดถึง
ทานผูเ ชนนัน้ ก็สักแตวาเปนไปตามธาตุตามขันธ ทางดานจิตใจทานไมมปี ญ
 หาอะไร
กับเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธทแ่ี สดงตัวตาง ๆ เลย
แตสาํ หรับพวกเรานัน้ นะ มันคอยตอนรับกันอยูเสมอ ไมวา ทางดานจิตใจแสดง
ออก ไมวาทางธาตุขันธแสดงออก วิปริตผิดไปตาง ๆ นานา จิตก็ผดิ ไปดวย เชน ธาตุ
ขันธวิกลวิการ จิตก็วกิ ลวิการไปดวย ทั้ง ๆ ทีจ่ ติ ก็ดอี ยูน น่ั แหละ ทัง้ นีก้ เ็ พราะความหวัน่
ไหวของจิตนี่เอง เนื่องจากสติปญญาไมทันกับอาการตางๆที่มีอยูรอบตัว รอบจิต
ทานจึงสอนใหอบรม “สติปญญา” ใหมคี วามสามารถแกลวกลา ทันกับเหตุ
การณตา ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิต และอาการตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัว ไดแกขันธแสดงตัว
ออกเปนอาการวิปริตในสวนตาง ๆ ใหรเู ทาทันกับสิง่ เหลานัน้ ถาจิตไมรเู ทาทันเสีย
อยางเดียว หรือจิตหลงไปตามสิ่งเหลานั้นเสียอยางเดียวเทานั้น ก็ชอ่ื วา “เปนการกอ
ทุกขใหตวั เองอยูไ มหยุดไมถอย” ความทุกขก็ตองทับถมเขามาทางจิตใจ แมรา งกายจะ
เปนทุกขตามเรือ่ งของมันในหลักธรรมชาติกต็ าม แตใจก็ตอ งไป “ควาเอาสิง่ นัน้ ” มา
เปนทุกขเผาลนตนเอง ถาไมไดพิจารณาใหรูทันกัน
จิตถามีสติเปนเครือ่ งกํากับรักษาอยูโดยสม่ําเสมอ
ภัยที่จะเกิดขึ้นก็มีนอย
เพราะเกิดในที่แหงเดียวกัน คือ “ จิต” “สติ” ก็มอี ยูใ นทีแ่ หงเดียวกัน ความรับ
ทราบวาสิ่งนั้นเกิดขึ้น สิ่งนี้เกิดขึ้น ดีหรือชั่ว เกิดขึ้นภายในตัว “ปญญา” เปนผูค ลี่
คลาย เปนผูพินิจพิจารณาและแกไขอารมณนั้นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิต เรือ่ งก็เริม่ สงบลง
ไป แตถา ขาดสติ เรือ่ งจะสืบตอกันไปเรือ่ ย ๆ แมความคิดความปรุงเกิดขึ้นดับไป
เกิดขึ้นดับไป กีค่ รัง้ กีห่ นก็ตาม แต “สัญญา ความสําคัญมัน่ หมาย” นั้นจะไมดับ จะ
ตอกันเปนสายยาวเหยียด “ทุกข” ก็ตอ งสืบตอกันเปนสายยาวเหยียด มารวมอยูท ่ี
จิต จิตเปนผูรับทุกขทั้งมวลแตผูเดียวอยูตลอดไป
เพราะ “กรรม” ทั้งหลายที่ “สัญญา” ที่ “สังขาร” คิดปรุงขึ้นมา ใจจะเปน
ภาชนะอันสําคัญสําหรับรับไวทั้ง “สุข” และ “ทุกข” สวนมากก็รับทุกข ถาสติปญ
 ญา
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ไมมีกร็ บั แตของเก ๆ ของทิง้ ของใชไมได ของเปนพิษเปนภัยนั้นแล ไวในจิตใจ ถามี
สติปญ
 ญาก็เลือกเฟนออกได อันใดไมดี ก็เลือกเฟนตัดทิง้ ออกไป สลัดตัดทิง้ ออกไป
เรื่อย ๆ เหลือแตสง่ิ ทีเ่ ปนสาระอยูภ ายในใจ ใจก็เย็น ใจไมเย็นดวยน้ํา ไมไดสขุ ดวย
สิง่ ภายนอก แตเย็นดวยอรรถดวยธรรม มีความสุขดวยอรรถดวยธรรม ตนเหตุกค็ อื มี
สติปญ
 ญาเปนเครือ่ งรักษาใจ
การปฏิบตั ติ อ สิง่ อืน่ ก็ไมยากยิง่ กวาการปฏิบตั ติ อ จิตใจ ภาระทัง้ โลกก็มารวมอยู
ทีจ่ ติ ใจ ขณะทีเ่ ราจะแกไขสิง่ ทีม่ นั ฝงจมอยูภ ายในมาเปนเวลานานนัน้ จึงเปน “งาน” ที่
ยากอยูม าก ดีไมดอี าจทอถอยได เพราะทําลงไปไมคอยเห็นผลในระยะเริ่มแรก เนือ่ ง
จาก “จิต” ก็เลื่อนลอยในขณะที่ทํา ไมคอ ยจดจอเอาจริงเอาจังในงานของตนทีท่ าํ ลงไป
ผลจึงไมคอยปรากฏเทาที่ควร และทําใหเกิดความทอถอยออนแอ หรือเกิดความทอแท
ภายในใจแลวก็ทง้ิ ไปเสีย โดยทีเ่ ห็นวา “หยุดเสียดีกวา” เพราะทําไปก็ไมเกิดประโยชน
ทั้ง ๆ ทีเ่ วลาหยุดไปแลวก็ไมดี นอกจากจิตจะหาทางสัง่ สมความชัว่ ใสตนหลังจากหยุด
การบําเพ็ญทางดีแลวเทานั้น
แต “ความสําคัญ ที่วา ดีกวา”นั่นแหละ มันเปนเรือ่ งของกิเลสตัวหลอกลวง
ทั้งมวล ที่มาหลอกเราใหทอถอยออนแอตางหาก ความจริงตัง้ แตในขณะทําอยูม นั ยังไม
เห็นไดดี ทั้งที่อยากใหดีแทบใจจะขาด หัวอกจะแตก เพราะความเพียรพยายาม ยิง่
หยุดไปเสียมันจะดีไดอยางไร ถาหยุดไปแลวดีดังที่คิด คนทัง้ หลายก็ไมตอ งดําเนินงาน
อะไรตอไป หยุดไปแลวทุกสิง่ ทุกอยางมันดีไปเอง ! ภายนอกก็ตองดี ภายในก็ตอ งดี
เชนทําการทํางาน ทําไมไดมาก หยุดเสียดีกวา
“ธรรม” ไมเหมือน “กิเลส” กิเลสมันวา “หยุดเสียดีกวา” มันดีจริง แตดเี พือ่
กิเลสไมใชดีเพื่อธรรม สวน “ธรรม” ตองอุตสาหพยายามทําไปเรื่อย ๆ จนมันดี และดี
ขึ้น ๆ เรือ่ ยๆ เพราะทําไมหยุด งานก็เปนงานของตนที่ทําขึ้นเพื่อธรรม ไมใชเปนงานขี้
เกียจอันเปนงานของกิเลส ผลงานจะพึงปรากฏขึ้นโดยลําดับจากการทําไมหยุด
งานทาง “จิตตภาวนา” ก็เชนเดียวกัน ยากก็ทํา งายก็ทาํ เพราะเปนงานทีค่ วร
ทํา เราไมทําใครจะทําใหเรา เวลาความทุกขความลําบากมันเผาผลาญภายในใจ เพราะ
ความคิดปรุงสั่งสม ทําไมไมบน วามันยาก เวลาสัง่ สมกิเลสใหเกิดความทุกขความเดือด
รอนขึ้นมา ทําไมไมถอื วามันยาก มาบนใหความทุกขอยูเฉย ๆ ทําไม นัน่ คือความพอใจ
ยากหรืองายไมสนใจคิด มันไหลไปเลยราวกับน้ําไหลลงสูที่ต่ํา ยากหรือไมยากมันก็ไหล
ของมันไปอยางนั้น เลยไมทราบวามันยากหรือไมยาก
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แตเวลาฝนใจทําความดี มันเหมือนกับไสไมขน้ึ ทีส่ งู นัน่ แล มันลําบากเพราะทวน
กระแส !
การทีจ่ ะละความทุกขนอ ยใหญ ทีใ่ จยอมเปนไปตาม “วัฏวน” มันก็ตองยาก
บางเปนธรรมดา ใคร ๆ แมแตทา นผูส าํ เร็จมรรคผลนิพพานไดอยางงายดาย แตกอน
ทานก็ยาก ถึงขัน้ ทีค่ วรจะงายก็ตอ งงาย เราเองถึงขัน้ ทีว่ า ยากก็ตอ งยาก แตมันไมไดยาก
อยูเชนนี้เรื่อยไป ถึงเวลาเบาบางหรืองายก็งา ย ยิ่งไดเห็นผลเขาไปโดยลําดับดวยแลว
ความยากมันหายไปเอง เพราะมีแต “ทาจะเอา” ทาเดียว สุขทุกขไมคาํ นึง มีแตจะใหรู
ใหเห็น ใหเขาใจ ในสิง่ ทีต่ นตองการ
การเรียน ใหเรียนเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธ ใหดเู รือ่ งธาตุเรือ่ งขันธ ที่เกี่ยวของกับตน
นีเ้ ปนหลักสําคัญ สําหรับนักปฏิบตั ทิ ง้ั หลายใหดอู ยูท กุ เวลา เพราะมันแปรอยูท กุ เวลา
คําวา “อนิจฺจ”ํ เปน อนิจจฺ ํ อยูตลอดกาล คําวา “ทุกขฺ ํ” ก็เปนอยูตลอดกาล คําวา
“อนตฺตา” ก็เปนอยูต ลอดกาล ไมมกี ารหยุดยัง้ ผอนคลายเลย
การพิจารณา ก็ควรพยายามใหเห็นเรื่องของมันทีเ่ ปนอยูใ นตัวเรา จนมีความ
ชํานิชาํ นาญ พิจารณาหลายครัง้ หลายหน จิตก็คอยเขาอกเขาใจและซึ้งถึงใจ ใจก็คอ ย ๆ
ปลอยวางไปเอง ไมใชจะพิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวแลวก็หยุด แลวก็คอยแตจะกอบ
โกยเอาผล ทั้ง ๆ ทีเ่ หตุไมทาํ ใหพอประมาณ มันก็ไมได
การบําเพ็ญความดี มีจติ ตภาวนา เปนตน ตองฝนกิเลสทัง้ นัน้ ครูบาอาจารย
แตละองค ๆ ทีท่ า นปรากฏชือ่ ลือนามใหโลกทัง้ หลายไดกราบไหวบชู าเรือ่ ยมา ลวนแต
ทานรอดตายมาเพราะความเพียรกลาดวยกันทั้งนั้น ถาเปนงานเบาๆ ทานจะรอดตาย
ไดอยางไร ก็ตอ งเปนงานหนักซึง่ ตองทุม เทกําลังกันอยางเต็มที่ ครูบาอาจารยผูเชนนั้น
เวลานี้ก็รอยหรอไปมากแลว มีนอยเต็มที ! เราหวังพึ่งทาน เรื่องธาตุเรื่องขันธของทาน
ก็เปนอนิจจัง พึง่ กันไดชว่ั กาลชัว่ เวลา แลวก็พลัดพรากจากกันดังทีเ่ ห็นอยูแ ลว
ฉะนัน้ จงพยายามนอมโอวาทคําสัง่ สอนของทานเขามาเปนครูเปนอาจารยสอน
ตนอยูเสมอ ทานสอนวาอยางไร ใหนาํ โอวาททานทีส่ อนไวแลวนัน้ เขามาปฏิบัติตอตัว
เอง จะชือ่ วา “เราอยูก บั ครูกบั อาจารยตลอดเวลา” เหมือนไดเขาเฝาพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ อยูต ลอดกาลสถานที่
การปฏิบตั ติ นเปนหลักสําคัญ ที่เปนความแนใจสําหรับเรา การอาศัยครูอาศัย
อาจารยนน้ั เปนของไมแนนอน ยอมมีความพลัดพรากจากไป ทานไมพลัดพรากเราก็
พลัดพราก ทานไมจากเราก็จาก เพราะโลกอนิจจัง มีอยูดวยกันทั้งทานและเราไมผิดกัน
เลย สิ่งที่พอจะยึดเอาได ก็คือหลักธรรมของทาน จงยึดมาประพฤติปฏิบตั สิ าํ หรับตัว
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๓๑๔

๓๑๕

ดวยความเอาจริงเอาจัง เพื่อเห็นเหตุเห็นผล เพือ่ กําชัยชนะภายในใจ ชัยชนะนี้เปนชัย
ชนะอันเลิศประเสริฐสุดในโลก ไมมีชัยชนะใดจะเสมอเหมือนเลย เรายือ้ แยงเอาชนะ
ตน ! คือกิเลสทีถ่ อื วาเปน“ ตน” เปน “ตัว” เปนเราเปนของเรามาตัง้ กัปตัง้ กัลป นี้
เปนเรือ่ งใหญโตมาก จะทําเลนเหมือนเด็กเลนตุก ตา เดีย๋ วกิเลสจะขยีข้ ยําเอา เพราะถือ
มาเปนเวลานานแลว จงรีบพิจารณาใหรแู จงและปลอยวาง จิตใจจะไดวางเปลาจากทุกข
ไมฉกุ ละหุกกันตลอดไป
การสัง่ สมคําวา “เปนเรา เปนของเรา” มานี้ นับกัปนับกัลปไมไดแลว ถากิเลส
เปนวัตถุ ความสั่งสมมานานถึงขนาดนั้นจะเอาอะไรมาเทียบเลาในโลกนี?้ ถึงจะใหญโต
ยิง่ กวากอนกิเลสตัณหาอาสวะ กอนเรากอนของเราเหลานี้ เพราะมีมากตอมาก จะขน
ออกมาเทียบไมหวาดไมไหว ถาขนเลน ๆ แบบกิน ๆ นอน ๆ จะถากจะเถือ จะเจาะจะ
ฟน เพียงหนสองหนใหมนั ขาดไปนัน้ ยอมเปนไปไมได นอกจากจะพากันควาน้าํ เหลว
ไปตาม ๆ กันเทานัน้ จําตองทุม เทกําลังลงอยางหนักหนาทีเดียว ตอนนีต้ อนจะชิงชัย
ชนะกัน เราก็เปนนักปฏิบัติ ไมตอ งทอถอยกับการรบกับกิเลสซึง่ มีอยูใ นตัวเราเอง
คําวา“กิเลส”ก็คอื “กอนเรา”นัน้ เอง กิเลสเปน “เรา”เปน“ของเรา”อะไร ๆ
เปน“เรา”ทัง้ นัน้ เหลานีค้ อื “กองกิเลสแท ๆ” ไมนา สงสัยเลย
ถาจะแยกใหเห็นเปนชิน้ เปนอันตามความสัตยความจริง ในหลักธรรมชาตินน้ั
จริง ตองแยกดวยความพากเพียร โดยทางสติปญญาเปนเครื่องพิสูจน พิจารณากัน
การแยกธาตุ ธาตุก็ธาตุส่ี ธาตุ ๔ ก็รกู นั เต็มโลกเต็มสงสารอยูแ ลว แตถาจะให
รูถ งึ ใจ ซาบซึ้งถึงใจจริง ๆ นัน้ ตองภาคปฏิบัติ พิจารณาดวยปญญาจนเห็นชัดเจนแลว
ก็ซึ้งไปเอง ถาลงไดซึ้งถึงใจแลว ไมตอ งบอกมันปลอยเอง เมือ่ รูอ ยางถึงใจแลวก็ปลอย
วางอยางถึงใจเชนกัน การที่จะรูอยางถึงใจ ปลอยวางอยางถึงใจ ตองพิจารณาแลว
พิจารณาเลา ซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนเปนทีเ่ ขาใจ อยาไปสําคัญวา นี่เราพิจารณาแลว นัน้ เรา
พิจารณาแลวในคราวนั้น ดวยความคาดหมาย นับอานครั้งนั้นครั้งนี้ โดยทีย่ งั ไมซง้ึ ถึง
ขัน้ ปลอยวางมันก็ยงั ไมแลว ตองพิจารณาใหถึงขั้นแลวจริง ๆ ดวยความซาบซึง้ และ
ปลอยวาง ถา“แลวจริง” ก็ไมจาํ เปนตองพิจารณาอีก มันเขาใจแลว ปลอยวางไดหมด
คําวา “ธาตุ” ก็กอ นธาตุอยูแ ลว วิญญาณก็ธาตุ สิ่งที่มาสัมผัสก็ธาตุ รูปก็ธาตุ
เสียงก็ธาตุ อะไรๆ ก็ธาตุ อะไร ๆ มันก็เปนธาตุไปหมดอยูแ ลว
เรือ่ งขันธภายในตัวเรา เชน รูป ก็เปนขันธ เวทนา ก็เปนขันธ สัญญา ก็เปนขันธ
สังขาร ก็เปนขันธ วิญญาณ ก็เปนขันธ เปนขันธ เปนหมวดเปนหมู เปนชิน้ เปนอัน อยู
ตามธรรมชาติของเขา
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เรือ่ งใจก็ใหรวู า “นี้คือ ผูรู” ทีจ่ ะตองพิสจู นใหรแู จงเชนเดียวกับธาตุขนั ธทง้ั
หลาย จะไมยดึ วาเปนตนเปนของตน ซึ่งจะเปนภาระหนักมากขึ้น จําตองพิจารณาดวย
ปญญาใหเห็นตามความเปนจริงเสมอกัน แตการพิจารณา “จิต” นี้ ไดเคยอธิบายมา
หลายกัณฑแลว นาจะพอเขาใจ
เฉพาะอยางยิง่ ทุกขเวทนาทีเ่ กิดขึน้ ภายในกาย ใหทราบชัดวา“นี้คือ เวทนา”
เพียงเทานั้น อยาไปตีความหมายวา เวทนาเปนเรา เปนของเรา หรืออะไรๆ เปนของ
เรา เพราะนั้นจะเปนเครือ่ งสงเสริมกิเลสใหมากขึ้นโดยลําดับ แลวก็นําความทุกขเขาทับ
ถมใจมากขึน้ เมื่อเวทนาไมดับยิ่งมีทุกขทางใจมากขึ้น แลวจะเอาอะไรมาทนกัน
“เวทนา” มันเกิดขึ้นในธาตุในขันธมันก็เคยเกิดขึ้นอยูแลว ตั้งแตวันเกิดมาขณะ
ที่ตกคลอดออกมา ก็มีเวทนาแสนสาหัส รอดตายจึงไดเปนมนุษยมา จะไมเรียกวา
“เวทนา” จะเรียกวาอะไร เวทนานี้เคยเปนมาตั้งแตโนน จะใหมนั ละทางเดินของมันละ
ไมได ทางของความทุกขในธาตุในขันธ มันตองแสดงตัวมันโดยสม่าํ เสมอเรือ่ ยมา มัน
เกิดขึ้นแลวก็ตั้งอยู และก็ดบั ไป มีเทานัน้ มีเกิดขึ้น มีตง้ั อยู แลวดับไป ไมวา จะเปน
เวทนานอก เวทนาใน คือ จิตเวทนา
เฉพาะอยางยิง่ เวทนาทางรางกาย พิจารณาใหเห็นชัด รูป ก็เปนรูป รูช ดั เห็นชัด
อยูแลวตั้งแตวันเกิดมา จะเสกสรรปนยอวาเปนเรา เปนของเรา หรือเปนเจาฟา พระ
ยามหากษัตริย เปนเจาขุนมูลนายหรือเปนอะไรก็แลวแตความเสกสรร แตความจริงก็
เปนความจริงอยูต ายตัว ไมไดเปนไปตามความเสกสรรปนยอใด ๆ ทัง้ สิน้ ความจริงรูป
ก็คือรูปขันธนั่นแล มีธาตุส่ี ดิน น้าํ ลม ไฟ รวมกันเขา เรียกวา “คน” วา “สัตว” วา
หญิงวาชาย แยกประเภทออกไป เปนชื่อเปนนามไมมีสิ้นสุด แตสิ่งที่คงที่นั้นคือรูป ก็
คือ “กองรูป” นัน้ เอง รวมทัง้ หมดทีเ่ ปนสวนผสมนี้ เรียกวากองรูป คือรูปกาย ซึง่ เปน
ความจริงอันหนึ่ง แยกดูสว นไหนก็เปนความจริงของมันแตละอัน
ในขณะที่ประชุมกันอยู หนังก็เปนหนัง เนือ้ ก็เปนเนือ้ เอ็น กระดูก ฯลฯ ที่ใหชื่อ
ใหนามเขา อยาไปหลงชือ่ หลงนามของมัน ใหเห็นวาเปนความจริงดวยกัน คือเปนกอง
รูป กองเวทนา มันไมใชรูป รูปไมใชเวทนา มีทุกขเวทนาเปนตน เวทนาเปนเวทนา จะ
เปนสุขขึ้นมาก็ตาม เปนทุกขขึ้นมาก็ตาม เฉย ๆ ก็ตาม มันเปนเวทนาอันหนึง่ ๆ ตาง
หากของมันซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน สองอยางนี้สําคัญมากยิ่งกวา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ซึ่งเกิดดับพรอมกันไปเปนระยะ ๆ
แตเวทนานีถ้ งึ จะดับก็มเี วลาตัง้ อยู
เห็นไดชดั ทางภาคปฏิบตั ิ
ในขณะที่
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ใหจบั ทุกขเวทนานัน้ เปนเปาหมาย คือเปนจุดทีพ่ จิ ารณา อยาเห็น
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วาเวทนานีเ้ ปนเรา จะผิดจากหลักความจริงของเวทนาและวิธีการพิจารณา จะไม
ทราบความจริงของเวทนาดวยปญญาทีค่ วรทราบ เมื่อไมทราบความจริงแลว ยังจะถือ
เอาทุกขเวทนานั้นวาเปนเราเขาอีก ก็จะเพิ่มความทุกขขึ้นอีกมากมายแกจิตใจ เพราะ
เปนการผิดตอหลักธรรมชาติ ซึ่งเปนหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว
ทานจึงสอนใหพจิ ารณาใหเห็นทุกขเวทนา จะเปนขึน้ ในสวนใดก็ตามของราง
กาย ใหทราบวามันเปนอาการอันหนึ่ง เปนธรรมชาติอันหนึ่งของมัน ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ อยู
ดับไป ของมันเทานั้น อยาไปยุง อยาไปปรุงไปแตง ไปเสกสรรปนยอ ใหมนั เปนอยาง
นั้นอยางนี้ ถาไมอยากแบกหามทุกขไมมเี วลาปลงวาง ใหเห็นตามความจริงของมันใน
ขณะที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็ดี ตั้งอยูก็ดี และดับไปก็ดี เรื่องเวทนามันมีเทานั้น จงแยกให
เห็นชัดดวยสติปญญา
เมือ่ กําหนดดูเวทนาแลวยอนเขามาดูจติ วาจิตกับเวทนานีเ้ ปนอันเดียวกันไหม
แลวดูกาย กายกับจิตนี้เปนอันเดียวกันไหม ดูใหชัด ในขณะที่พิจารณานี้ ไมใหจติ สง
ออกไปทางไหน ใหจิตอยูในจุดนั้นแหงเดียว เชน พิจารณาทุกขเวทนา ก็กาํ หนด
ทุกขเวทนาใหเห็นชัด เมื่อยอนเขามาดูจิต ก็กาํ หนดดูความรูน ใ้ี หชดั วามันเปนอัน
เดียวกันไหม เอาไปเทียบเคียงกันดู ความรูอันนี้กับเวทนาอันนั้นนะ มันเหมือนกันไหม
จะรวมเปนอันเดียวกันไดไหม และรูปกายอันนี้มันเหมือนกับจิตไหม? มันเหมือนกับ
เวทนาไหม? จะพอเปนอันเดียวกันไดไหม? นัน่ ! ทานจึงวา “แยกดูใหดี!” เพราะรูป
มันเปนรูป มันจะไปเหมือนจิตไดอยางไร จิตเปนนามธรรม เปนธรรมชาติทร่ี ู แตธาตุน้ี
เปนธาตุไมรู คือธาตุดินนี้ไมรู ธาตุน้ํานี้ไมรู ธาตุลมนี้ไมรู ธาตุไฟนี้ไมรู แต “มโน
ธาตุ”นี้รู เมื่อเปนเชนนั้น มันจะเปนอันเดียวกันไดอยางไร
ทุกขเวทนาก็เหมือนกัน มันก็เปนธาตุไมรู เปนธรรมชาติอันหนึ่ง ธาตุไมรูกับ
ธาตุไมรกู ต็ า งกันอีก เวทนากับกายก็เปนคนละอยาง มันไมใชอนั เดียวกัน จะใหเปนอัน
เดียวกันไดอยางไร การแยกการแยะในขณะที่พิจารณาเวทนา ดูใหเห็นชัดตามความจริง
นัน้ ไมตอ งกลัวตาย ความตายไมมีในจิต อยาไปสงสัย อยาไปสรางขวากสรางหนามปก
เสียบตนเองใหเจ็บแสบเดือดรอน ความตายไมมี คือในจิตนี้ไมมีความตาย มีแตความ
รูล ว นๆ ความตายไมมีในจิต ซึ่งเปนสิ่งแนนอนตายตัวรอยเปอรเซ็นต
ความสําคัญวาตายนี้ เปนเรือ่ งเสกสรรปน ยอขึน้ มาใหแกจติ ดวยอํานาจแหง
ความหลงของจิตเสียเอง เปนผูเ สกสรรปน ยอขึน้ มาหลอกตัวเอง ฉะนั้นเมื่อพิจารณาไป
ตามความจริงแลว จิตไมใชของตาย เราจะไปกลัวตายทําไม คําวา “ตาย” นั้นคือ
อะไร? เราก็ทราบวา ธาตุขันธมันสลายลงไป คนเราพอหมดลมหายใจเขาเรียกวา “คน
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ตาย”ขณะนั้น “ผูร”ู แยกตัวออกจากธาตุนน้ั แลว ธาตุนน้ั เลยมีแต “รูปธาตุ” เฉย ๆ
เวทนาก็ไมมี นั่นเขาเรียกวา “คนตาย”
แตความจริงมันไมไดตาย เพราะฉะนั้น จึงตองพิจารณาใหชัดเจนดวยปญญา
เราไมตองสรางเรื่องความตายขึ้นมาปกเสียบหัวใจ หรือมากีดขวางทางเดินของเรา เพื่อ
ความรูจริงเห็นจริงดวยการพิจารณา แมจะทุกขมากทุกขนอยขนาดไหน ก็จงกําหนดดู
ใหดีในเรื่องความทุกขนั้น เอาความทุกขนั้นแลเปนหินลับปญญา แยกทุกขขยายทุกข
ออกจากจิต แยกจิตออกจากทุกข เทียบเคียงกันใหไดทกุ สัดทุกสวน ในขณะที่พิจารณา
อยาใหจิตเผลอไปไหน เพื่อความรูจริงเห็นจริงแบบ “ตะลุมบอน” กับขันธนน้ั ๆ
จิตหรือจะตายตามสมมุติของโลก จะตายในขณะทีพ่ จิ ารณานีก้ ใ็ หรวู า อะไรตาย
กอน อะไรตายหลัง เวทนาดับไปเมื่อไร จิตนี้จะดับไปเมื่อไร และจิตนีจ้ ะดับไปทีไ่ หน
กันแน เพราะธรรมชาติของจิตไมใชเปนของดับ ใครจะมาบังคับใหจิตดับไดอยางไร ?
จงพิจารณาดูใหดี ระหวางขันธกับจิต จนรูค วามจริงขึน้ มาประจักษใจ หายสงสัย
นีแ่ หละทานเรียกวา “สรางปญญา ฝกซอมปญญา ใหเห็นความจริง”
ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงไรในขณะนั้น จะไมมีอํานาจเขามาบังคับ
บัญชาจิตใจใหกระทบกระเทือนไดเลย เมื่อทราบแลววาจิตเปนจิต เวทนาเปนเวทนา
เมือ่ ปญญาพิจารณาเห็นชัดเจนตามนีแ้ ลว วามันเปนความจริงแตละอยาง ๆ ระหวาง
ขันธกับจิตจะไมกระทบกระเทือนกันเลย กายก็สกั วากาย ตั้งอยูเฉย ๆ ทุกขเวทนาเกิด
ขึ้นกายก็มีอยู ทุกขเวทนาดับไป กายทุกสวนก็มีอยูตามธรรมชาติของตน เวทนาเกิดขึน้
ก็เปนเรื่องของเวทนา ตั้งอยูก็เปนเรื่องของเวทนา ดับไปก็เปนเรื่องของเวทนา จิตเปนผู
รูเรื่องทุกขเวทนา เกิดขึ้น ตัง้ อยู แลวดับไป จิตไมใชเปนผูเกิดขึ้น ตัง้ อยู ดับไป เหมือน
กายเหมือนเวทนา
เมือ่ หัดพิจารณาอยางนีจ้ นชํานาญแลว ถึงคราวเขาทีค่ บั ขันก็ใหพจิ ารณาอยางนี้
เราไมตอ งกลัวตาย เพราะเราเปนนักรบ เรือ่ งกลัวตายไมใชธรรมของพระพุทธเจา เรือ่ ง
ความกลาหาญตอความจริงนี้เปนธรรม และเปนหลัก “สวากขาตธรรม” ทีต่ รัสไวชอบ
แลว จงดําเนินไปตามความจริงนี้ ตายก็ตายไมตอ งกลัว เพราะจิตไมไดตาย แตขอใหรู
อยูก บั ตัววา อะไรที่แสดงขึ้นเวลานี้ มีทกุ ขเวทนา เปนตน มันเปนอยางไร ทุกขเวทนา
ดูใหทราบตามความจริงของมัน เมือ่ ทราบความจริงแลว ทุกขเวทนาก็สกั แตวา ธรรม
ชาติอนั หนึง่ เทานัน้ ไมปรากฏวามีความหมายรายดีแตอยางใด และไมปรากฏวา
เปน “ขาศึก” ตอผูใ ด เปนความจริงของมันอยางเต็มตัวที่แสดงขึ้นมาตามหลักธรรม
ชาติเทานั้น
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กาย ก็เปนความจริงของกายที่ปรากฏตัวอยูตามหลักธรรมชาติของตน จิตก็เปน
ธรรมชาติอันหนึ่ง ที่เปนความรูประจําตน ไมไดไปคละเคลากับสิ่งใด
เมือ่ พิจารณารูร อบแลว จิตก็ถอนตัวออกมาเปนความจริงของตัวอยางสมบูรณ
ทุกขเวทนาเขาก็มีความสมบูรณตามธรรมชาติของเขา กายก็มคี วามสมบูรณตามธรรม
ชาติของตน โดยทีจ่ ติ ไมไปแยกสวนแบงสวนวุน วายกับเขา เมือ่ เปนเชนนีก้ ไ็ มมอี ะไร
กระทบกระเทือนกัน ทุกข จะทุกขขนาดไหนก็ไมกระเทือนถึงจิต ยิม้ ไดในขณะทีท่ กุ ข
กําลังเกิดอยูม ากมายนัน้ เอง ยิ้มได! เพราะจิตเปนอันหนึง่ ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับเวทนา
คือ ไมเขาไปคละเคลากับเวทนานัน้ ใหเผาลนตนเอง ใจก็สบาย
นีแ้ ลการพิจารณาทุกขเวทนาใหรรู อบ โดยเอาเวทนานั้นเปนสนามรบ เปนหิน
ลับปญญา เปนสถานทีล่ บั ปญญาใหคมกลาขึน้ ดวยการพิจารณาแยกแยะทุกขเวทนาที่
เกิดขึ้น แยกแยะดูกาย แยกแยะดูเวทนา อันใดจะดับกอนดับหลังก็ใหทราบ ตาม
ความจริงของมันมันมีความเกิด ความดับ ประจําตัวอยูอ ยางนัน้ แตไหนแตไรมา เราจะ
รูก็ตามไมรูก็ตาม สิ่งเหลานี้มีเปนหลักธรรมชาติของตัวอยูอยางนั้น เปนแตเพียง
พิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน จึงไมปนเกลียวกับธรรม เราก็อยูส บาย
เอา ! จะตายก็ตายซิ ตามโลกเขาสมมุตนิ ยิ มวา “ตาย” ตายมันเปนอยางไร จึง
เรียกวา “ตาย” กายมันแตก เอา แตกไป อะไรสลายก็สลายลงไป ผูไมสลายก็อยู อะไร
ไมสลาย ก็คือจิตนี่เอง
ใจนีเ้ มือ่ สรางปญญาเปนหลักเปนเกณฑขน้ึ ภายในตนแลวเปนอยางนัน้
ไมมี
ความหวัน่ ไหวตอความลมความตาย จิตมีความแกลวกลาสามารถ
นี่แหละการพิจารณาเรื่องของตัว คือเรื่องของจิต พิจารณาเชนนี้ เราไมตอ ง
กลัวตาย กลัวไปทําไม พระพุทธเจาทรงสอนไมใหกลัว ธรรมไมสอนใหกลัว ความจริง
ไมเปนสิ่งที่นากลัว เพราะเปนความจริง จะนากลานากลัวที่ตรงไหน กลาก็ไมนากลา
กลัวก็ไมนากลัว นี่หมายถึงการถึงความจริงลวน ๆ แลว ไมมคี าํ วา “กลา” วา
“กลัว” เหลืออยูภ ายในใจเลย มีเฉพาะ “ความบริสุทธิ์” อยางเดียว
แตการพิจารณาเพื่อถึงความจริง ตองมีความกลาหาญ เมื่อจะเอาชัยชนะเขาสู
ตน ไมมคี วามกลาหาญไมได เดี๋ยวแพ เพราะเรากําลังดําเนินมรรคอยู ตองมีความ
กลาหาญหรืออาจหาญ ไมพรัน่ พรึงหวัน่ ไหวกับสิง่ ใด ๆ ทัง้ สิน้ สิง่ ใดทีผ่ า นเขามาตอง
พิจารณาใหรใู หเขาใจทัง้ นัน้ ไมมคี วามทอถอยออนกําลัง เพือ่ ตัง้ หนารูเ ห็นตามความ
จริงของมัน ทุกสิ่งทุกอยางที่ผานเขามาในกระแสความรู ชือ่ วา “นักรบ” ในสงคราม
ระหวางจิตกับขันธ หรือระหวางธรรมกับกิเลสทัง้ หลาย
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ความกลาหาญอยางนีเ้ ปนความถูกตอง เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแลว ความ
กลัวก็หายไป ความกลาก็หายไป เพราะเขาถึงชัยชนะอันสมบูรณแลว ความกลัวความ
กลาก็หมดปญหาไป
เวลานีค้ วามกลัวความกลาเปนปญหาอยางยิง่ สําหรับผูก าํ ลังดําเนิน
จงสราง
ความกลาขึน้ ดวยเหตุดว ยผลทีค่ วรกลา และเปนนักตอสูในสิ่งที่ควรตอสู มีทุกขเวทนา
เปนตน ใหเปนตามความจริงของมัน อยาไปกลัว พระพุทธเจาไมสอนใหกลัว กลัวก็มี
คาเทากับความตาย ถึงวันแลวตองแตกตองสลาย ทานเรียกวา “ความตาย”
แตอยางไรก็ตามนักปฏิบัติตองใหรูกอนที่สิ่งเหลานี้จะแปรสภาพลงไป
ดวย
ปญญา เอา “ตาขาย” คือปญญากางไวรอบดาน อะไรแสดงออกมาก็ไปติดขาย คือ
ปญญานั้น แลวจะหวั่นไหวไปไหน จะสะทกสะทานไปไหน จะเอนเอียงไปไหน เพราะสิ่ง
นัน้ ๆ เปนไปตามความจริงที่ไดพิจารณาไวแลว
นี่ “นักรบ” ทานพิจารณากันอยางนั้น แมอยูในทามกลางแหงขันธที่เปนกองไฟ
ทั้งกอง ทานก็มีความรมเย็นเปนสุข โดยปกติของจิตที่รูรอบขอบชิดแลว ไมหลงตาม
อาการอะไรทั้งหมด ชือ่ วา “ผูรูรอบ”
อาการตาง ๆ ที่ขันธแสดงออก เมื่อทนไดก็ทนไป ปฏิบัติรักษาบํารุงกันไป พา
กิน พานอน พาดื่ม รักษากันไป ตามธรรมชาติของมัน เมื่อทนไมไหว อยางไรก็มีแตจะ
ไปทาเดียว ก็ปลอยไปตามคติธรรมดาเสียเทานั้น เพราะเปนความจริงจะฝนมันไดอยาง
ไร ปลอยตามความจริง นีแ่ ลชือ่ วา “ปลอยดวยความรู ที่เปนไปตามความจริง” จิต ก็
ไมหวั่นไหว ไมอาลัย ไมเสียดาย นีค่ อื หลักของการปฏิบตั ขิ องผูไ ด หรือกําลังจะได
“ชัยชนะ” ภายในจิตใจ เพราะจิตเคยแพกเิ ลสตัณหามาตลอดจนกระทัง่ ปจจุบนั นี้ ไม
เคยชนะมาเลย ตั้งแตกัปไหนกัลปไหน มีแตอยูใ ตอาํ นาจกิเลสทาเดียว จนลืมเฉลียวใจ
วา “กิเลสเปนนาย เราเปนบอยของมัน”
คราวนีแ้ หละจะพลิกตัวเรา โดยอาศัยหลักธรรมเปนเครื่องปราบปรามกิเลสอา
สวะ ซึ่งเคยชนะเรามาเปนเวลานาน หรือเปนเจาใหญนายโตแหง “วัฏจักร” บังคับจิต
ใจเราใหไปสูท น่ี น่ั ทีน่ ม่ี านาน คราวนีเ้ ราจะตัง้ หนาสูก เิ ลสเพือ่ ชัยชนะ และใหเห็นความ
จริงทุกสิง่ ทุกอยาง ไมมีอะไรปดบังปญญาไดเลย พรอมกับเอาชนะจากความทีเ่ คยแพ
นัน้ มาครองเปนของตัวดวยอํานาจของ สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร อยางไมลดละ
ผูถึงแดนแหงความประเสริฐเพราะความเพียรแลว
ยอมเปนผูสงางามใน
ทามกลางแหงหมูชน พรอมกับความภูมิใจในความเพียรของตน ผูใดถึงแดนแหงความ
เลิศประเสริฐดวยการชนะตนผูเดียวเทานั้น เปนผูประเสริฐภายในตน ไมมีการกอเวร
เหมือนการชนะสงครามที่โลกชนะ และกอเวรกอกรรมแกกันไมมีทางสิ้นสุด เหมือนลูก
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โซ แตการชนะตนนีเ้ ปนเอกในสงคราม ดังธรรมทานวา “อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย” การ
ชนะตนแล ประเสริฐสุด”
สิง่ ทีเ่ คยกอกวนจิตใจใหไดรบั ความทุกขความเดือดรอนดังทีเ่ คยเปนมานัน้ เปน
อันวา “ยุตกิ นั โดยสิน้ เชิง” ทีก่ ลาวมาทัง้ นี้ อยาลืมวาความเพียรเปนสําคัญ เปน
เครือ่ งสนับสนุนสติปญ
 ญา เปนผูบ กุ เบิกเพือ่ ความกาวหนาในงาน ปญญาเปนสําคัญ
มากทีจ่ ะตองพิจารณาคนควาใหเห็นเหตุเห็นผล สติเปนผูบ งั คับงานไมใหเผลอตัว เมื่อ
ปญญาพิจารณาเห็นความจริงของสวนตาง ๆ มีขนั ธหา เปนตนแลว กิเลสไมมที ห่ี ลบ
ซอน จะไหลเขาไปสูภายในจิตแหงเดียว ไมมีทางยึด ไมมที างเกาะ เพราะที่เหลานั้นถูก
ทําลายฉิบหายไปดวยปญญาเสียแลว
จากนัน้ ก็เขาตีตอ นในจิตทีข่ า ศึกไปรวมตัวอยู ใหแตกกระจายออกจากใจไมมี
อะไรเหลือ นั่น ! ทานวา “กิเลสตาย” ตายทีต่ รงนัน้ แหละ! ตายที่ตรงมันเคยอยูกับ
ใจนั่นแหละ มันอาศัยทีน่ น่ั เวลาตายไปก็ตายที่นั่น ดวยอํานาจของ “มหาสติ มหา
ปญญา” ที่ทันสมัย นัน่ ทานเรียกวา “ชัยชนะอยางเต็มภูมิ”
ความชนะอันเลิศชนะทีต่ รงนี้ ศาสนารวมลงทีจ่ ดุ นี้ วาระสุดทายแหงการปฏิบัติ
ศาสนา ก็มายุติกันที่ตรงนี้ มาหยุดงานกันที่ตรงนี้ ถึงแดนแหงความพนทุกข ก็ถงึ ทีต่ รง
นี้ นอกนัน้ ไมมี
กาลก็ไมมี สถานที่ก็ไมมี อดีตอนาคตไมมี ปจจุบนั ก็รเู ทาทันทุกสิง่ ทุกอยาง
อยางพรอมมูล เปนผูหมดเรื่องหมดราว หมดคดีเกี่ยวของในโรงในศาล ระหวางกิเลส
กับใจ มหาสติ มหาปญญา ออกนัง่ บัลลังก ตัดสินประหารชีวติ กิเลสทัง้ โคตรแซของมัน
ไมมีเชื้อสายสืบหนอตอแขนงแหงภพชาติอีกตอไป กิเลสพรอมโคตรแซจมหายไปใน
ขณะนั้น นีท่ า นเรียกวา “ถึงนิพพาน” เปนจิตที่เที่ยงแท แนละ
อาการทุกสิ่งทุกอยางที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไมมี เหลือแตความรูล ว น ๆ ขันธแม
จะปรุงแตงขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู เชน รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ ก็แสดงตามเรื่องของตน ซึ่งไมมีความหมายในทางกิเลสแต
อยางใดเลย รูป ก็มีการแสดงไปตามเรื่องของรูป เวทนา สุข ทุกข ไมสุขไมทุกข ที่
ปรากฏในขันธ ก็แสดงไปตามเรื่องของเวทนา สัญญา ความจําไดหมายรู ก็เปนไปตาม
เรื่องของตน สังขาร ความคิดปรุงตาง ๆ ก็เปนไปตามสภาพของตน วิญญาณ ความ
รับทราบ เมื่อสิ่งภายนอกเขามากระทบ ตา หู จมูก ลิน้ กาย จิตก็รบั ทราบ แลวก็ดบั ไป
ๆ ตามธรรมชาติของมัน โดยไมสามารถทําใหจิตใจกําเริบเหมือนแตกอน เพราะสิ่งที่ทํา
ใหกําเริบนั้นไดถูกทําลายไปหมดแลวไมมีอะไรเหลือ จึงเรียกวา “เปนขันธลวน ๆ”
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เปนผูถ งึ พระนิพพานอยูใ นระหวางขันธลว น ๆ คือนิพพานทัง้ เปน ไดแกจติ ที่
บริสทุ ธิจ์ ากกิเลสนัน้ แล
ทานไมถามละทีนว้ี า “นิพพานอยูทไ่ี หน ?” จะถามทําไม นิพพานจริงๆ คือ
อะไร? คําวา “นิพพาน” ก็คอื ชือ่ อันหนึง่ ธรรมชาติทถ่ี กู เรียกชือ่ วา “นิพพาน” นัน้
แลคือตัวจริงแท
เมื่อถึง “ตัวจริงแท” แลว จะไปถามหาชือ่ หาเสียงหารองหารอยทีไ่ หนอีก ไปงม
งายที่ไหนอีก ผูรูรูจริง ๆ แลวไมงมงาย ไมอยากไมหิว เพราะถึง “ความพอ” ทุกสิ่งทุก
อยางแลวโดยสมบูรณ
เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอใหทานผูปฏิบัติทั้งหลายนําไปพินิจ
พิจารณาใหเห็นความจริงดังทีก่ ลาวมานี้ เราจะเปนผูสมบูรณภายในใจดังคําที่พูดนี้ไม
สงสัย จึงขอยุติ
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดทาย
เมื่อจิตยังอยูในที่มืดมนดวยกิเลสชนิดตางๆ ปกปดกําบัง ก็เชนเดียวกับเราเขา
ไปในปารกชัฏและกวางขวาง ขณะอยูใ นปานัน้ ความรูส กึ เหมือนไมเคยผานทุง ผานนาที่
เวิ้งวางมากอนบางเลย ทั้ง ๆ ทีเ่ ราก็เคยผานเคยอยูม าแลว แตเวลาเขาไปในดงอันรก
ชัฏแลว ความรูสึกมันเปลี่ยนไปกับสิ่งที่เกี่ยวของ จึงเปนเหมือนวาเราไมเคยผานทุง โลง
โถงเวิ้งวางอะไรมาเลย เหมือนกับโลกนี้เปนโลกมืดไปหมด เชนเดียวกับปาอันรกชัฏนั้น
แตจติ นีย้ งั ไมเคยเห็นแสงสวาง ความเวิง้ วางภายในตัวเองมากอนก็ยงั พอทําเนา
แตผทู เ่ี ขาปาดงอันรกชัฏนัน้ ทั้ง ๆ ทีเ่ คยเห็นทุง เห็นนาอะไรทีเ่ วิง้ วางมาอยูแ ลว มันก็ยัง
เกิดความสําคัญขึ้นมาวา โลกนีจ้ ะไมมที ว่ี า งจากปาบางเลย มีแตความรกชัฏดวยปา
อยางนี้ไปหมด จิตในขณะที่อยูในความมืดมนอนธการ ก็เปนลักษณะนีเ้ หมือนกัน
แตเมื่อกาวไปถึงที่เวิ้งวางโดยไมมีอะไรมาเกี่ยวของเลย
เพราะความผานพนไป
หมดแลวนั้น ก็เหมือนกับโลกนีไ้ มมอี ะไรเปน “นิมติ เครือ่ งหมาย” แหงวัตถุตา ง
ๆ เหลืออยูบ า งเหมือนกัน
ถาเราไมคดิ แยกไปวา ที่นั่นเปนนั่น ทีน่ เ่ี ปนนี่ ใหแก “สมมุต”ิ ตางๆ ซึ่งเกี่ยว
กับสัตว บุคคล ตนไม ภูเขา ดิน ฟา อากาศ ตามธรรมชาติที่มีอยูของเขา ก็เหมือนกับ
ไมมอี ะไรเลยในบรรดาทีก่ ลาวมาเหลานี้ เพราะจิตไมออกไปเกี่ยวของ จิตมีแตความ
วางประจําตน หาเหตุปจ จัยอะไรเขาไปหมุนไปเกีย่ วของไมไดเลย อยูโ ดยปกติของตน
โลกแมจะมีก็เหมือนไมมี ถาจะพูดวา “โลกไมมี สัตว สังขาร ไมม”ี ก็ได เพราะไมมี
อะไรเขาไปเกี่ยวของในจิต จิตอยูโดยหลักธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์แท เลยกลาย
เปนธรรมดา......ธรรมดาไป
แต คําวา “ธรรมดา” นี้ ผูส มมุตกิ จ็ ะคิดและตีความหมายไปอีกแงหนึง่ คํา
“ธรรมดา” ในธรรมชาตินี้ ไมเหมือนกับธรรมดาทีเ่ ราพูดกันทัว่ ๆ ไป เปนแตเพียง
ขอเทียบเคียงเล็กนอยเทานัน้ เรื่องอะไร ๆ ก็ “ธรรมดา ธรรมดา ไปหมด” นัน่ ฟงซี !
เรื่องเกิดเรื่องตาย เรื่องทุกขลําบาก เรือ่ งไดเรือ่ งเสีย เรื่องประสบอารมณตาง ๆ ชอบ
ใจ ไมชอบใจ ในโลกธรรมมาสัมผัส ก็เปนเรือ่ งธรรมดา ธรรมดา ไปหมด เพราะจิต
อิ่มตัว และคลายอารมณตา ง ๆ ออกหมดแลวไมมอี ะไรเหลือ สิ่งเหลานั้นแมมอี ะไรอยู
ก็ “สักแตวา ” รับรูเ พียงขณะๆ แลวก็ดับไปในขณะๆ โดยหลักธรรมชาติของจิตที่
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มีความพอตัวแลว รับอะไรเขาไปอีกไมได ความสรรเสริญซึ่งเคยชอบมาแตไหนแตไรก็
กลายเปนเรือ่ งธรรมดา เชนเดียวกับความนินทา เพียงแตจติ รับทราบเทานัน้ เพราะจิต
พอตัวแลวไมสามารถจะรับอะไรได ทั้งฝายต่ํา ฝายสูง ฝายนินทา สรรเสริญ ฝายทุกข
ฝายสุข ที่เปนเรื่องของ “สมมุต”ิ ทั้งปวง ใจไมเกีย่ วของจึงเปนธรรมดาไปเสียหมด ทั้ง
นี้ออกจากจิตที่ถึงความอางวางโดยหลักธรรมชาติของตัวแลวเปนอยางนั้น อะไรจะมา
ผานก็เหมือนไมผา น
แตการทีจ่ ติ สามัญชนเราจะพยายามดําเนิน หรือกาวไปดวยความเพียร เพื่อให
ถึงสถานที่นั้น ๆ ตามขั้นของจิตของธรรมไปโดยลําดับ ๆ ตามสายทาง จนถึงทีจ่ ดุ
หมายปลายทางอันเปนที่เวิ้งวางโดยหลักธรรมชาตินั้น ยอมเปนสิง่ ทีย่ ากลําบากเปน
ธรรมดา ราวกับการเชือดเฉือนตัวเรา ตัวเราคือกิเลส ดวยมีดอันคมกลา คือสติปญญา
นัน้ แล จะวายากมากก็ได แลวแตใจของผูดําเนินนั้นมีความรักชอบมากนอยตางกัน
เพียงใด แตผูที่มีความรักชอบ มีความสนใจมากอยูแลว การงานทีเ่ ปนไปเพือ่ ความ
หลุดพน หรือเพื่อความเห็นแจงโดยลําดับนี้ ก็ไมเปนของยากนัก เพราะทําดวยความ
พอใจทุกอาการแหงการกระทํา เรือ่ งทีว่ า ยาก ๆ ซึง่ เคยมีอยูใ นหัวใจนัน้ ก็ไมยาก ความ
พอใจมาทําใหงา ย
คําวา “การเจริญของจิต” ก็อยาไดคิดคาดไปในแงตาง ๆ ใหผดิ จากหลักความ
จริงของความเจริญอันแทจริงภายในจิต และความเสือ่ มภายในใจอันแทจริงของจิต คือ
จิตมีความเปลีย่ นแปลงอาการของตัวอยูโ ดยเฉพาะเทานัน้ ไมไดกา วไปไหน ไมไดลงที่
ไหน เปนแตความเปลีย่ นแปลงแหงอาการของจิตทีแ่ สดงใหตนทราบเทานัน้
ใจเปลีย่ นแปลงไปอยางหนึง่ เปนความทุกขขึ้น เปลีย่ นแปลงไปอยางหนึง่ เปน
สุขขึ้นมา อยูภ ายในจิตนีเ้ ทานัน้ การเจริญจิตตภาวนา แมจะไดรับคําของครูอาจารยที่
ทานแสดงไปในแงใดก็ตาม ทานพูดเรือ่ งสมาธิกต็ าม เรือ่ งปญญาก็ตาม เรายึดไวพอ
เปนคติเทานั้น
สวนหลักธรรมชาติทจ่ี ะเปนขึน้ ภายในใจเรานัน้ เริ่มจากการนําธรรมคติจากทาน
มาปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลักธรรมชาติจริตนิสยั ของเรา อยาเอาธรรมชาติที่เปนจริต
นิสัยของเราไปเทียบกับที่ทานแสดง
เพราะทานแสดงธรรมอยางกวางขวางสําหรับ
“นานาจิตตัง” ซึ่งมีจํานวนมาก พูดงาย ๆ ก็วา จริตนิสยั ของคนไมเหมือนกัน ความรู
ความเขาใจ ตลอดถึงการประพฤติปฏิบตั ใิ นแงความรู ความเห็น การพิจารณานี้ จะให
เหมือนกันไมได แมจะอยูใ นวงแหงสัจธรรมดวยกันก็ตาม แตอาการแหงการพิจารณา
และการดําเนินนัน้ ผิดแปลกกันอยูเ ปนลําดับลําดาตามจริตนิสยั
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เมื่อเปนเชนนั้น อาการแหงความสงบ หรือความรูตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต
จึงมีตา งกัน สวนความสงบนั้นเปนที่ยอมรับดวยกันทุกคน ไมวาจริตนิสัย เพราะความ
สงบสุขของจิตนั้น เปนผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตน จึงเปนทีย่ อมรับดวยกัน เราจึง
คอยดูผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของเราอยางนี้
คําวา “สงบ” นัน้ มีหลายประเภทตามจริตนิสยั คือ สงบลงในขณะเดียว
เหมือนกับตกเหวตกบอ อยางนัน้ ก็มี คืออยู ๆ ที่เรากําหนดภาวนา “พุทโธ ๆ” แลวก็
พลิกขณะเดียวแพล็บ หายเงียบไปเลย คือ จิตพลิกขณะเดียวเทานั้นเหมือนกับเราตก
เหวตกบอ แลวปรากฏเปนความรูขึ้นมาทันที นี่เปนแงหนึ่ง
อีกแงหนึง่ จิตสงบแลวหายเงียบจากอารมณตา งๆ แม “พุทโธ” ไปเลยก็มี นี่
เปนจิตนิสัยประเภทหนึ่ง ทีก่ ลาวมานีเ้ รียกวา “รอยละ ๕ ราย” จะมีเพียง ๕ ราย หรือ
จะมากไปดวยซ้ําในรอยคนของผูมีความสงบเยือกเย็น
หรือเห็นผลในการทําสมาธิ
ภาวนาแบบนี้ เพราะมีนอยมากในการปฏิบัติสมัยปจจุบันนี้
อีก ๙๕ รายนั้น จะเปนในลักษณะที่คอยสงบ คอย ๆ เยือกเย็นเขาไปเปนลําดับ
ๆ นีม้ เี ปนจํานวนมาก
ใหเราสังเกตดูจริตนิสัยของเราวา เปนไปในจริตใด หรือเปนไปในลักษณะใดใน
แงใดในสองแงนี้ สวนมากจะเปนไปในแงที่สองนี้
คําวา “สงบ” คือ ความสงบเย็นอยูภ ายในใจ ใจมีทอ่ี ยู ใจมีความรมเย็นเปนสุข
มีฐานแหงความสงบอยูภายในจิตของตน ทั้ง ๆ ทีค่ ดิ อานไตรตรองอะไรก็ไดตาม
ธรรมดาของโลกทั่ว ๆ ไป แตภายในจิตของตัว มีความโลง มีความสบาย มีความเบา
หรือมีความสวางไสว ตามกําลังจิตทีม่ มี ากนอย แลวแตกาํ ลังแหงสมาธิ หรือความสงบ
นี่ทานเรียกวา “จิตสงบ” มีความคิดไดปรุงไดอยูอ ยางนัน้ แตจิตที่เปนเจาของความคิด
นัน้ มีความสงบสบายอยูภ ายในตน กําหนดเขาเมื่อไร ก็ปรากฏความรูที่เปนความสบาย
นั้นอยูเรื่อย ๆ ไมหายไป นีช่ อ่ื วา “จิตไดฐานแหงความสงบ หรือมีฐานแหงความ
สงบ” ขึน้ มาแลว
ประการหนึ่ง ที่เปนธรรมชาติของจิตเอง เราจะปรุงแตงไมได ก็คอื ขณะทีใ่ จดับ
ความคิดปรุงตาง ๆ นัน้ ดับจริง ๆ ความคิดความปรุงขาดจากกันไมมีอะไรเหลือเลย
เหลือแตความรูลวน ๆ อยูโ ดยลําพังตนเอง นีก่ ใ็ หเปนตามหลักธรรมชาติของจิตทีเ่ ปน
ขึน้ มาในตัวเอง
การคาดการหมายไมเกิดประโยชนอะไร จึงไมควรคาดหมาย ใหปลอยไปตาม
จริตนิสยั ของตนในสวนนี้ ไมผิด ขอสําคัญคือการปฏิบตั ิ ทานสอนอยางไร และเหมาะ
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กับจริตนิสยั ของเราอยางไรบาง วิธปี ฏิบตั ิ วิธีพิจารณา หรือวิธีบริกรรม ใหกาํ หนดตาม
นั้นเปนของสําคัญ ใหความรูอยูกับการภาวนานั้น ๆ จะภาวนาแบบไหนก็ตาม สติเปน
สิ่งสําคัญอยูมาก ซึ่งจะใหพรากจากกันไมได จะขาดวรรคขาดตอนในทางความเพียร
เพื่อจะยังผลใหสืบตอเนื่องกันโดยลําดับ
ทีพ่ ดู ถึงจริตนิสยั ของแตละคนทีไ่ มเหมือนกัน ผูน น้ั เปนอยางนัน้ หรือครูบา
อาจารยทานแสดงอยางนั้น ผูน น้ั จิตรวมอยางนัน้ จิตรูอ ยางนัน้ ๆ ใหเราเพียงฟงไวเฉย
ๆ หากจริตนิสยั ของเราเปนไปในทางใดแลว เรือ่ งทีท่ า นกลาวนัน้ จะมาสัมผัสเราเอง เรา
รูในแงใด แงที่ทานแสดงแลวจะเขามาสัมผัส จะโผลขึ้นมารับกันทันที ๆ ถานิสัยของเรา
ไมมี ก็เปนเพียงแตฟง ไป ๆ อยาไปยึดเอาขอนั้นมาเปนอารมณจนกระทั่งเกิดความรอน
ใจ ในเมือ่ จิตของเราไมเปนไปตามทีเ่ รามุง หวังอยางทีท่ า นสอน อันนีก้ เ็ ปนความคิดอัน
หนึ่งของเรา ตองระมัดระวัง
ความสงบของใจ ที่เปนความถูกตองดีงามหรือเปนที่ยอมรับกัน ก็คือความสงบ
ไมฟุงซานวุนวายไปกับอะไร มีแตความเย็นใจ ถึงจะคิดในหนาที่การงานตาง ๆ ก็คิดไป
ไดอยางธรรมดา แตไมกวนใจเจาของเหมือนอยางแตกอ น ทีย่ งั ไมเคยอบรมภาวนา นี่
ทานเรียกวา “จิตสงบ” ถามากกวานัน้ ก็เปนฐานมัน่ คงอยูภ ายในใจ แมจะคิดเรื่องอะไร
ก็คิดไป แตพอยอนเขามาสูจ ดุ แหงความรู ก็เปนจุดความรู ที่เดนชัด ผองใส และเบา
ใหเห็นอยางชัดเจนภายใน นีเ่ ปนทีย่ อมรับวา “จิตสงบ” และมีฐานสมาธิประจําใจ
และเปนทีย่ อมรับกันทัว่ ไปวา “จิตเปนสมาธิ” ถาจิตเปนอยางนี้ !
เพราะฉะนัน้ การที่จะไปยึดเอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเปนเรื่องของตัว หรือ
พยายามจะทําจิตของตนใหเปนอยางนั้น เปนการขัดตอจริตนิสัยของเรา จะเกิดความ
ไมสบายใจขึน้ มา เพราะการสรางความกังวลหมนหมองใหเกิดขึ้นแกตน ดวยเหตุนจ้ี ึง
ควรทําความเขาใจไวในขอนี้
ความเจริญของจิตนัน้ ก็คอื ความสงบตัวนัน้ แลเปนสําคัญ ใจมีความละเอียด
ลออเขาไปเปนลําดับ มีความแนนหนามั่นคงเขาไปเรื่อย ๆ ความเจริญในขัน้ เริม่ แรก
เปนอยางนี้
ตอไปจะตองมีความละเอียดขึน้ โดยลําดับจากจิตดวงนีเ้ อง จิตดวงนีจ้ ะเปลีย่ น
สภาพไปเรือ่ ย ๆ และเขาสูค วามละเอียดจริง ๆ แมจะพิจารณาทางดานปญญาการคน
ควาตาง ๆ ใจมีความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงใดก็ตาม ฐานแหงความสงบเย็นใจนี้ ก็
ปรากฏเปนความมั่นคงไปโดยลําดับเชนกัน แตบางครัง้ เวลาชุลมุนวุน วายมากกับการ
งานทางดานปญญา ความสงบอันนีจ้ ะหายไปก็มี แตคําวา “หายไป” นีไ้ มไดหายไป
แบบคนทีไ่ มเคยภาวนา คนไมเคยมีสมาธิมากอน
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คนไมเคยภาวนานัน้ ไมมีความสุขความสงบภายในใจเลย จึงไมมีคําวา “จิต
เจริญ” หรือ “จิตเสือ่ ม” เปนจิตสามัญธรรมดา ๆ
แตจิตที่ “หายจากความสงบนี้” มีแตความรูส กึ ทีจ่ ะพิจารณาอยางเดียว มีความ
รื่นรมย มีความดูดดืม่ ในการพินจิ พิจารณาเพือ่ ถอนกิเลสตาง ๆ ออกจากจิตใจ ไมไดมี
ความฟุง เฟอเหอเหิมไปกับโลกกับสงสารใด ๆ เลย แมจะไมปรากฏเปนความสงบแนว
แนเหมือนอยางทีเ่ คยเปนมาก็ตาม เพราะความรูอันนี้เปลี่ยนไปทางธรรมแลว ไมได
เกีย่ วกับโลกเลย ถึงจะไมเปนความสงบเหมือนจิตเปนสมาธิกต็ าม แตก็เปนความวุน
กับตนเพือ่ ถอดถอนกิเลสตางหาก มันผิดกันทีต่ รงนี้
การพยายามตะเกียกตะกายเพื่อฝกฝนอบรมจิตใจใหมีความสงบรมเย็น เปนที่
แนใจตนเอง มีความอบอุน มีหลักใจเปนเครือ่ งยึดเปนทีอ่ าศัยนี้ เปนเรือ่ งทีย่ ากลําบาก
อยูบ า ง แตเราควรนึกคิดถึงเรือ่ งงานตาง ๆ ที่เราทํา บางทีงานบางชิน้ มันก็หนักอึง้ จน
ขนาดหัวเสียไปก็มี เรายังอุตสาหพยายามทําและผานไปไดไมรูกี่งานมาแลว เหตุใดงาน
ที่เปนไปเพื่อตัวเองโดยเฉพาะแท ๆ เราจะทําไมได จะผานไปไมได นีเ่ ปนงานเหมือน
กัน เปนแตเพียงวางานนอกงานใน แปลกกันเพียงเทานี้ ทําไมเราจะทําไมได ตองทํา
ได ! เมือ่ ความพอใจมีอยูแ ลว
เมือ่ ปลงใจอยางนีแ้ ลว ความทอถอยออนแอก็ไมมี พยายามดําเนินตอไปเรือ่ ย
ๆ จิตเมือ่ ไดรบั การอบรมอยูโ ดยสม่าํ เสมอแลว จะแสดงความแปลกประหลาดขึน้ มาให
ชมเรื่อย ๆ ความเย็น ความอบอุน ความแนใจ จะมีกําลังมากขึ้น ๆ
การฟงเทศน โดยเฉพาะทีเ่ ทศนทางดานกรรมฐานเกีย่ วกับจิตตภาวนาลวน ๆ
ถาจิตไมมฐี านแหงความสงบเปนทีร่ องรับกันบาง ฟงเทศนทางดานปฏิบัติจะไมเขาใจ
เราสังเกตจิตของเราตอนนี้ ถาฐานแหงความสงบพอทีจ่ ะรับธรรมเทศนาของ
ทาน ทางดานจิตตภาวนาทางดานปฏิบัติไมมีภายในใจ ฟงเทศนทานเทาไรก็ไมเขาใจ
ยิง่ ฟงเทศนเรือ่ งมรรคเรือ่ งผลก็ยง่ิ มืดแปดดาน นีแ่ สดงวาฐานรับภายในของเรายังไม
มี
พอความสงบเริ่มมีขึ้น การฟงเทศนทางภาคปฏิบัติจะเริม่ มีรสมีชาติขึ้นภายใน
จิตใจ เพราะมีฐานของจิตที่เปนความสงบเปนเครื่องรองรับ เมื่อจิตรับกันไดดีเทาไร
การฟงเทศนดา นปฏิบตั นิ จ้ี ะยิง่ มีความซาบซึง้ ไพเราะเพราะพริ้ง หวานอยูภ ายในจิตไม
จืดจาง แมใจเรายังไมถงึ ธรรมทีท่ า นแสดงนัน้ ก็ตาม แตกเ็ หมือนเราเขาใจ เรารูเ ราเห็น
ไปตามทานไมมีขอแยง เพราะทานเปดทางโลงใหเห็นชัดเจน เห็นภาพนัน้ ภาพนีโ้ ดย
ลําดับ ๆ ถาวาดภาพพจนขน้ึ มาก็เปนอยางนัน้ ยิ่งมีความดูดดื่มในการฟง จนลืมเนือ้ ลืม
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ตัว ลืมเวล่ําเวลาไปหมดในขณะที่ฟง นีค้ อื จิตของเรามีฐานรับแลว เทศนทางดานจิตต
ภาวนาจึงเขากันไดอยางสนิทไมมีปญหา
ทีนเ้ี วลาเราชินตอการฟงเทศนประเภทนี้ เพราะจิตยอมรับแลวอยางนี้ ฟงเทศน
อืน่ ๆ เลยขี้เกียจฟง ราวกับฟงไมไดนาํ้ ไมไดเนือ้ อะไร พูดไปนอกโลกนอกสงสาร ไปที่
ไหน ๆ โนน ความจริงทีป่ รากฏอยูก บั ตัวทําไมไมพดู ! เพราะเรื่อง “สัจธรรม” หมุน
อยูภ ายในจิตใจ แลวไปเทศน “ขางนอก” แมจะเปน “สัจธรรม” ก็จริง แตมนั อยูน อก
หางไกลจากปากจากทองเรา ที่จะไดรับประทานอยางงาย ๆ ทันใจ เพราะเปนภายใน
จิตเอง เมือ่ เทศนเขามาสูภ ายในนี้ ยอมเปนเครือ่ งกลอมจิตใจไดอยางสนิทมาก ลึกซึ้ง
มาก เพราะพริ้งมาก มีรสมีชาติขึ้นโดยลําดับ
ทานเทศนเรือ่ ง “วิถจี ติ ” เทศนเรือ่ ง “สติ” เทศนเรือ่ ง “ปญญา” เทศนหมุน
เขามาใน “สัจธรรม” ซึง่ มีอยูก บั ตัวทุกคน ทานยกสัจธรรมขึ้นเปนสนามรบ หรือเปน
ธรรมเทศนา ยอมเขากับจิตที่มีความสงบไดดี เพราะจิตเต็มไปดวยสัจธรรม ทุกขก็
เสียดแทงเขามาที่จิต สมุทยั ก็เกิดทีจ่ ติ เสียดแทงทีจ่ ติ มรรคก็ผลิตขึ้นมาที่จิต คือสติ
ปญญา จะผลิตขึ้นมาจากไหนถาไมผลิตขึ้นจากจิต ผลิตขึน้ จากทีน่ ่ี เมือ่ มีอาํ นาจมีกาํ ลัง
มากเพียงไร ก็ระงับดับกิเลสตัณหา ดับทุกขกันลงไปเปนลําดับ ๆ ก็ดบั ในที่นี้ ที่เรียก
วา “นิโรธ ๆ” นัน่ นะ
สัจธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางนี้อยูภายในจิต หมุนอยูต ลอดเวลา เปน
“ธรรมจักร” ถาจะพิจารณาใหเปนธรรม สัจธรรมนีก้ เ็ หมือนธรรมจักร ถาจิตเราคิดไป
แบบโลกแบบสงสารซึง่ ไมเคยภาวนาเลย มันก็เปน “กงจักร” ผันใหเรารุม รอนอยู
ตลอดเวลาวุนไปหมด จนหาที่ปลดเปลื้องไมได นัง่ ก็ไมสบาย นอนก็ไมสบาย อิริยาบถ
ทั้งสี่มีแตไฟเผาจิตเผาใจ ไฟกิเลสตัณหาอาสวะนัน่ แหละ ไมใชไฟอื่น ทีจ่ ะรอนยิง่ กวา
ไฟอันนี้
ถาจิตเปนอรรถเปนธรรม พินจิ พิจารณาเพือ่ ถอดเพือ่ ถอนดวยมรรคผลปฏิบตั ิ
อยูแ ลว เรือ่ งสัจธรรมทัง้ สีน่ ก่ี เ็ ปน “ธรรมจักร” เปนเครือ่ งซักฟอกสติปญญาไดเปน
อยางดี ทุกขเกิดขึน้ ทีต่ รงไหนจะกระเทือนถึง ปญญานํามาพิจารณา เราเคยทราบอยู
แลววาทุกขคืออะไร เปนสิง่ ทีเ่ ราไมตอ งการ เปนสิ่งที่ทรมานจิตใจของสัตวโลกอยาง
มากมาย และทุกขนี้เกิดขึ้นมาจากอะไร
ยอนไปเรือ่ งสติปญ
 ญา การคนควาอยางนี้ การคิดอยางนี้ เปนเรื่องของมรรค
พิจารณาเหตุพจิ ารณาผลไปโดยลําดับ เฉพาะอยางยิ่งควรเอา “ขันธหา” เปน “สนาม
รบ” รบทีไ่ หนไมถนัดเหมือนรบในขันธหา เพราะขันธหานี้เปนเจาตัวการสําคัญ ทีก่ อ
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ทุกขภายในรางกายและจิตใจไมหยุดหยอน การพิจารณาขันธหา จึงเหมือนวา การรบ
กับกิเลสในขันธหา การรบดวยการพิจารณาขันธหา จึงเปนการปลดเปลื้องภาระจาก
ขาศึก และนําชัยชนะกลับมาได จากการรูเ ทาทันขันธหา นีโ้ ดยไมตอ งสงสัย
พระพุทธเจาทานรบขาศึกก็อยูภ ายในขันธหา สาวกทานก็ไดชัยชนะภายในขันธ
หา ไมไดชัยชนะจากที่อื่นใด เพราะแพก็แพที่นี่เอง หลงก็หลงเพราะสิ่งนี้ ไมหลงเพราะ
สิ่งอื่น หลงเพราะสิ่งนี้สิ่งเดียว การพิจารณาจึงตองพิจารณาจุดที่หลง เพือ่ ใหเกิดความ
รูขึ้นมาในจุดที่เคยหลง เมือ่ รูส ง่ิ ใดยอมแยกตัวออกไดจากสิง่ นัน้ เพราะฉะนั้นขันธทั้งหา
นีจ้ งึ เปนหินลับปญญาไดอยางดีเยีย่ ม จึงไมควรมองขามขันธหา ถาผูพ จิ ารณาเพือ่ อรรถ
เพือ่ ธรรมไมใชเพือ่ เห็นแกตวั คําวา “เพื่อเห็นแกตัว” นัน้ เปนเรือ่ งของกิเลส กลัวตาย
ก็กลัว อะไรก็กลัวไปหมดทุกสิง่ ทุกอยาง ทุกขเกิดขึ้นมาก็กลัวจะสูไมไหว ความกลัวจะสู
ไมไหวก็คอื เรือ่ งของกิเลส ฉะนัน้ จงอยาไปกลัว สรางความกลัวขึ้นมาทําลายตัวทําไม!
ความกลัวนีเ้ ปนตัวภัย สรางขึ้นมามากนอยก็เสียดแทงจิตใจ ใหเกิดความทุกขมากนอย
ตามที่เราสรางขึ้นมา
ความจริงมีอยางไรใหนาํ มาใช ความจริงคืออะไร ? ใหรคู วามจริงของ “สัจ
ธรรม” หรือของขันธหา ทีม่ อี ยูใ นตัวของเรา ผูไมรูความจริงในขันธหาที่อยูกับตัวนั้น ไม
จัดวาเปนผูฉ ลาด และหาทางพนภัยไปไมได จะตองถูกสิ่งที่เราถือวาเปน “ขาศึก” สิง่ ที่
เรากลัวนัน้ แลย่าํ ยีเราใหไดรบั ความทุกขทรมาน และแพอยูต ลอดไป
ยิ่งเปนวาระสุดทายดวยแลว ก็ยง่ิ จะกลัวตายมาก กลัวเจ็บกลัวปวดตรงนั้นตรง
นีม้ าก นั้นแลคือการสรางเสี้ยนหนามขึ้นมาเสียดแทงจิตใจของตัวเอง ใหเกิดความทอ
แทออ นแอ ดีไมดีเกิดความเผลอตัวไปได เพราะผิดจากสัจธรรม ผิดจากหลักความจริง
ปญญามีอยู สติมอี ยู จงนํามาใช สติปญญาเทานั้นที่จะทําใหรูแจงเห็นจริงกับสิ่ง
ทีเ่ ปนขาศึกนี้ จนกลายเปนมิตรกันได คือตางอันตางจริง
จิตไมเคยตาย เราไมตอ งวิตกวิจารณ เราไมตองสะทกสะทานวาจิตจะตาย
อะไรจะเกิดก็เกิดเถอะ จิตเปนผูส ามารถรับทราบไดทกุ สิง่ ทุกอยางบรรดาทีเ่ กิดขึน้ กับ
จิต ไมมีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกวาจิตที่คอยรับรูอยูตลอดเวลา
เอา ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากนอยเพียงไร จิตก็รูวาทุกขเวทนาตอนนี้เกิดขึ้นมาก
เอา ดับไปก็ดบั ไปเรือ่ งทุกข แตจติ ไมดบั อะไรจะเกิดขึน้ มากนอย ใหเห็นความจริง
ของมัน อยาลืมตัววาจิตเปนผูร ู เปนนักรูแทๆ ไมใชนักหลบ หลบความรูจ นกลายเปน
ไมรูขึ้นมา นัน่ เปนเรือ่ ง “อวิชชา” อยานํามาใช ใหรูเกิดขึ้นมากนอย ใหรูตามความ
จริงของมันเฉย ๆ
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การพิจารณาทุกขเวทนาเราก็ทราบ ทุกขเราก็ทราบวาทุกข ผูทราบวาทุกขนั้นคือ
จิต ความทุกขนั้นเปนสภาพอันหนึ่ง ผูทราบวาทุกขนั้นเปนสภาพอันหนึ่ง ไมใชอนั
เดียวกัน โดยหลักความจริงแลวเปนอยางนี้ จงพิจารณาใหเห็นความจริงของทุกขน้ี จะ
ไดเห็นความจริงของ “จิต” ไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
นักปฏิบัติเราถาใจยังถือทุกขเวทนาเปนขาศึกตอตน จนตองหาทางหลบหลีก
ไมอยากเขาหนากับทุกขอยูต ราบใด ความจริงนั่นคือ “ทางแพ ทุกข สมุทัย” นัน่
เอง จะหาทางออกจากทุกขและพนทุกข ดับสมุทยั ไมไดอยูต ลอดเวลาถาไมกลาสูท กุ ข
ขุดคนสมุทัยดวยมรรคคือสติปญญา
เอา อะไรเกิดขึ้นก็ใหรู จิตมีหนาทีท่ จ่ี ะรู เอาปญญาเทียบเขาไป คนดูใหเห็นชัด
เจนวา ทุกขเกิดขึน้ ตัง้ อยูท จ่ี ดุ ใด ทุกขเกิดขึน้ ทางกาย หนึง่ ทางกายเกิดขึน้ มีอาการใด
เกิดขึน้ ภายในจิต เพราะเหตุใดจึงเกิดขึน้ ภายในจิตได ถาไมใช “สมุทัย” คือความคิด
นอกลูน อกทางเปนเครือ่ งเสริม หรือเปนเครื่องผลิตขึ้นมา
ความจริงก็คอื ความลุม หลงตนเอง เพราะความรักสงวนตน ไมอยากใหทกุ ขเกิด
ขึ้น แมเกิดขึน้ แลวก็อยากใหดบั ไปอยางดือ้ ๆ โง ๆ นั้นแล สรางขึ้นมา เชน อยากให
ทุกขดับโดยไมพิจารณาคนหาเหตุของทุกขคือสมุทัยตัวการสําคัญ ความอยากให
ทุกขดับนี้แลคือสมุทัย มีแตอยากใหทุกขดับไป นัน่ แหละคือสราง “สมุทัย” โดย
ตรง
ทีถ่ กู เราไมตอ งอยาก พิจารณาสิง่ ทีม่ อี ยู ทีป่ รากฏอยู สิง่ ทีไ่ มมอี ยาไปควาหา
มามันเปนทุกข มันเปนการสรางกิเลสขึ้นภายในอีก เวลานี้ทุกขยังไมดับ อยานําความ
อยากมาบังคับใหมันดับไป ทุกขปรากฏขึน้ มาใหพจิ ารณาตามสิง่ ทีป่ รากฏ อะไรทีย่ งั
ไมเกิดขึน้ อยาตั้งความอยากใหมันเกิดขึ้น เพราะมันเปนความจริงอันหนึง่ ๆ ไมอยูใ น
อํานาจของผูใ ด ขณะทีม่ นั เกิดขึน้ ก็ดี ไมเกิดขึ้นก็ดี มันตั้งอยูก็ดี มันดับไปก็ดี ผูรูเปนรู
อยาไปสรางความอยากขึ้น ใหรูชัดอยางนี้ ชือ่ วาเปนผูร อบคอบในการพิจารณา ตายก็
ตายเถอะ ความจริงไมมีอะไรตาย พิจารณาใหเห็นชัดเจนอยางนี้
รางกายจะสลายก็ใหสลายไป เพราะเรือ่ งสลายเปนของคูก นั กับสิง่ ทีผ่ สม สิง่ ที่
รวมตัวกัน เมือ่ รวมตัวแลวก็ตอ งสลาย ถึงเวลาแลวตองสลายไปดวยกันทั้งนั้น ไมวา
อะไรในโลกนี้ ความไมสลายไมมี แมแตภูเขาทั้งลูกมันยังสลายได ทําไมรางกายอยาง
เรา ๆ ทาน ๆ จะสลายไปไมได ฝนธรรมดาไปทําไม เกิดประโยชนอะไร
การไมฝนธรรมดา ใหรคู วามจริงของธรรมดานีแ้ ล คือทางธรรม ทางโลง ทาง
ปลดปลอย ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของไดเลย ปญญารอบตัว หากจะตายขณะที่เวทนา
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กําลังกลาก็ใหรกู นั อยูก บั เวทนา เปนการ “ลับจิต” ดวยปญญา โดยถือเอาเวทนาเปน
“หินลับ” ไดอยางประจักษภายในจิต
ทุกขดบั ไปจิตจะไปเกาะอะไร เพราะจิตเปน “ผูรู” ผูพ จิ ารณาทุกขเพือ่ รูแ ละ
สลัดทุกขอยูแลว จิตจะไปติดทุกขและตกทุกขไดยากทีไ่ หนกัน ทุกขเวทนาเราก็ทราบ
แลววาเปนสภาพอันหนึง่ เมื่อพิจารณาทุกขเวทนานั้นดวยปญญาความฉลาด เพือ่ ปลด
เปลือ้ งทุกขเวทนานัน้ อยูแ ลว เราจะไปตกนรกอเวจีที่ไหนกัน!
ทุกขเวทนาดับไป ก็ดบั ไปตามเรือ่ งของเวทนา ผูรูผูฉลาดพิจารณาแยกตัวออก
จากทุกขเวทนาก็คอื จิตกับปญญา ผูไ มดบั ก็คอื จิต ก็อยูตามความไมดับของจิต ตาม
ความรูค วามฉลาดของจิต จิตฉลาดเปลื้องตนเพราะการพิจารณาเวทนาตางหาก จิต
มิไดตดิ จมอยูก บั ความทุกข เพราะการพิจารณาทุกขเพื่อความฉลาดปลดเปลื้องตน
เราเหยียบ “บันได” ขึน้ สูบ นบานตางหาก มิไดเหยียบ “บันได” เพือ่ ติดอยูก บั
บันไดนัน้
นี่เราก็พิจารณาทุกขเวทนาเพื่อเปลื้องตนจากทุกขเวทนาตางหาก ไมพิจารณา
ทุกขเวทนาเพือ่ ติดทุกขเวทนา เมื่อตายไปจะเกิดความลมจมแกจิตผูเดินทางชอบได
อยางไร เมือ่ ทุกขเวทนาคือทางเดินของจิตของปญญาแทแลว ชือ่ วาจิตเดินถูกทางของ
อริยสัจและสติปฏ ฐาน อันเปนทางเดินเพื่อความพนทุกขไมสงสัย
การพิจารณา “ขันธ” ทานพิจารณาอยางนี้ ไมตอ งกลัว พระพุทธเจาไมไดสอน
ใหกลัว แตสอนใหรูความจริง ใหพจิ ารณาความจริง นีเ่ ปนจุดหมายทีพ่ ระพุทธเจาทรง
สอนแท เรือ่ งความกลัวพระองคไมไดสอน เปนเรื่องของกิเลสเสี้ยมสอนคนใหโงหนัก
เขาตางหาก ผลที่ไดรับมีแตความโง และกองทุกขเต็มหัวใจ ภพชาติเต็มตัว
คําวา “เรา ๆ หรือใคร ๆ” มาเปาหูปาว ๆ ก็อยาเชือ่ งาย ๆ ใหเชื่อพระพุทธ
เจาพระองคเดียวทีเ่ ลิศโลกมาแลว อยากลัวความจริงเราเปนนักปฏิบัติ ความกลัวไม
เปนเรื่องใหสําเร็จประโยชน เปนเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมา ใหเกิดความทุกขมาก เพราะ
ความกลัว กลัวมากเทาไรก็เกิดความทุกขมากเทานัน้ พิจารณาใหเห็นประจักษภายใน
จิตอยูต ลอดเวลา ในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้น โดยไมตอ งไปหวังพึง่ ใครในเวลานัน้ เรา
อยาหวังพึง่ ใคร ไมใชทพ่ี ง่ึ อันแทจริง! นอกจาก “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ดวยสติ
ปญญาเราเทานั้น จะเปนทีพ่ ง่ึ ของเราไดอยางเต็มใจ ตึกรามบานชอง ใครตอใครก็
ตาม ทุกสิ่งทุกอยางพึ่งไมไดทั้งนั้น เวลาจะตายจริง ๆ ขันธหาก็พึ่งไมได มันจะแตกอยู
เวลานี้จะพึ่งมันไดที่ไหน แลวเราจะพึ่งใคร
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สติปญ
 ญาเทานัน้ เปนอาวุธทีท่ นั สมัย ทีจ่ ะแกหรือชวยเราไดในขณะนัน้ จงคนลง
ไปพิจารณาลงไป ทุกขเปนของเกิดของดับ ใจเปนของไมเกิดไมดับ เปนธรรมชาติของ
ใจอยูโ ดยธรรมชาติของตน พิจารณาใหชัดเจนแลว จิตจะแยกตัวออกมาเอง เมือ่ เขาใจ
ชัดเจนแลวไมไปไหน ไมไปติดอยูก บั อะไร มีทกุ ขเวทนาเปนตน เพราะปญญาเปน
เครื่องผลักดันสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นออกไปโดยลําดับ ๆ ใหเขาใจอยางนี้ เราก็
โลงใจสบายใจ นีแ่ หละเรียกวา “การพึง่ ตนเอง”
จงคิดถึงวาระสุดทาย วาระสําคัญทีส่ ดุ คือวาระไหน? คือทุกขเวทนาอันแสน
สาหัสนีแ้ ล จะสาหัสขนาดไหนในวาระสุดทาย ตองเตรียมสติปญญาใหพรอมมูล สู !
เพื่อแยงเอาของจริงจากสิ่งจอมปลอมทีเ่ คยหลอกเรามาเปนเวลานาน มาครองใหได !
รางกายนีแ้ คตายเทานัน้ ! สติปญ
 ญาเปนผูส ามารถตลอดสาย เวทนาจะมาจาก
ทิศใดแดนใด มันก็อยูใ นขันธนเ้ี ทานัน้ เวทนาขันธก็คือขันธนี้เทานั้น ไมไดอยูน อกเหนือ
เมฆลอยมาทับเราได มันทับอยูภายในตัวเรานี้ถาเราไมมีสติปญญาทันมัน ถาสติปญญา
ทัน ทุกขเวทนาก็ไมทับ ทุกขเวทนามีมากมีนอ ยก็ทราบกันอยางชัดเจนดวยปญญานี้
เทานั้น ปญญานี้แหละเปนเครื่องชวยตัวเอง
ความพากเพียร อยาถอย ถอยไมไดเมื่อเขาตาจนแลวตองสูจ นสุดเหวีย่ ง และ
เปลือ้ งกิเลสตัวหลงงมงายลงให “วัฏจักร” โนนเปนไร! ก็เราจะสู จะเอาชัยชนะ จะถอย
ไปไหน จะเอาชัยชนะดวยการสูน ่ี! ไมไดเอาชัยชนะดวยการถอย เมื่อเอาชัยชนะดวย
การสู ตองสูดวยสติ สูดวยปญญา ไมใชสูดวยความโง ๆ
จิตนีพ้ ระพุทธเจาทรงรับรองอยูแ ลววาไมตาย เราจะกลัวตายหาอะไร เราคือ
จิต ก็ไมตายนี่ เราจะกลัวตายไปทําอะไร ถาตัวจิตตายเราก็ตาย นีต่ วั จิตไมตายแลวเรา
จะตายไดทไ่ี หน เงาแหงความตายมันมีอยูท ไ่ี หน มันไมมีนี่ ไมมจี นกระทัง่ “เงา” แหง
ความตาย เราตืน่ เราตกใจ เรากลัวตายไปเฉยๆ กลัวลม ๆ แลง ๆ ความตายของใจไม
มี แมกระทั่ง “เงา” ใหกลัว ก็ยงั กลัวกันไปได เพราะความหลงของจิตนี่เอง
ทานจึงสอนใหสรางปญญาใหทันกับเหตุการณ
จิตนีเ้ ปนทีแ่ นใจวาไมตาย
พิจารณาใหชัด เอา อะไรเกิดก็เกิดขึ้นเถอะ จิตมีหนาที่รูทั้งหมด จนกระทัง่ วาระสุด
ทายเครือ่ งมือนีแ้ ตกไป ปญญาก็สลายไปดวยกัน จิตทีไ่ ดรบั การซักฟอกจากปญญา
แลวจะไมตายไมสลาย จะมีแตความผองใสเปนอยางนอย มีความผองใสประจําตัว
มากกวานัน้ ก็ผา นพนไปไดเลย จงเอากันในวาระสุดทาย เอาชัยชนะอยางสุดยอด !
ในวาระสุดทายนีใ้ หได
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ไมตอ งไปคาดโนนคาดนีว้ า เปนหญิงเปนชาย วาเราปฏิบตั มิ า เทานัน้ ปเทานี้
เดือน ไดมากไดนอ ย ไมใชเวลาจะมาแกกิเลสตัณหาใหเราได มีความเพียรเทานัน้ เปน
เครื่องแก สติปญ
 ญาเทานัน้ เปนเครือ่ งแก เมื่อสติปญญามีกําลังพอก็หลุดพนไปไดเทา
นัน้ นีเ่ ปนจุดสําคัญ
ไมใชเวล่าํ เวลา ไมใชเพศหญิงเพศชาย ไมใชอะไรทั้งหมด ทีจ่ ะมาแกกเิ ลสได
นอกจากสติปญ
 ญา ศรัทธาความเพียร ของเราเทานั้น เปนเครื่องแกกิเลส เราแกไดจน
กิเลสหมดขณะใด ใจก็สน้ิ ทุกขไดขณะนัน้
การสิน้ สิ้นดวยสติปญญากับความเพียร ไมไดสน้ิ ดวยเวลานานเวลาชาอะไรนี่
จงพิจารณาตรงนี้ นี่แดนแหงชัยชนะอยูที่จุดนี้ ! เราแพก็แพที่นี่ คําวา “แพ” อยาให
มี!
จิตมันแพอะไรเลา รูอ ยูต ลอดเวลา สติปญญาไมใชเปนของแพ เปน “ธรรมเพื่อ
ชัยชนะ” ทั้งนั้น เวลากิเลสเขามาแทรกใหเปนความแพ ความแพเปนเรื่องของกิเลส
แทรก อยาเอาเขามาแตะกับตัว มันจะทําใหเราถอยหลัง เปนหรือตายสูกันบนเวที ชื่อ
วา “นักรบ” ขึน้ เวทีแลวไมถอย เอาจริง ๆ จนไมมสี ติรบั รูแ ลว ใหเขาหามลงเปลไป ถา
ยังมีสติ เอา ฟาดมันลงไปอีก ตีไมได ดามันเขาไป คือสูด ว ยปากก็ได ไมถอยกิเลส นี่
ตอยสูเขาไมไดก็เอาปากตอยซิ นีเ่ ราเทียบกับนักรบทีไ่ มถอย สูกันวันยังค่ํา สูจ นตาย สู
เพื่อเราไมไดสูเพื่อใคร ถาจิตเขาใจจริง ๆ แลวเปนไมถอย
ผูเ ทศนเคยเปนเคยผานมาแลวตามความจริงนี้ จึงกลาพูดกลาเทศนไดอยาง
เต็มปากไมกระดากอายใคร ๆ ทัง้ สิน้ การพูดดวยความจริงก็เหมือนนักรบ จะกลัวใคร
มาคานความจริงละ นีย่ อ ขอความทีเ่ ทศนเบือ้ งตนนัน้ วา “ความตายนะ มันธรรมดา
ธรรมดา!” แนะฟงดูซี เมือ่ เขาใจทุกสิง่ ทุกอยางแลว “มันธรรมดาไปหมด!” เปนอยูก ็
ธรรมดา เจ็บไขไดปวยก็ธรรมดา คือจิตไมไดเปน “ภาระ ภารัง” ใหเกิดความยุง เหยิง
วุน วาย กลายเปนโรคภายในใจขึน้ มา ถึงวาระจะไป จะไปแลวหรือ? ไปก็ไป เรือ่ ง
“สมมุต”ิ มันไปตางหาก มันไปทีไ่ หน ก็ไปตามหลักความจริงของมัน ลงไปสูค วามจริง
ของมัน แลวอะไรจะฉิบหาย อะไรจะลมจม ผูรูก็รูอยูอยางนี้แลวจะไปลมจมที่ไหน ผูร ู
นะ
เราสรางมาเพือ่ ความรูค วามฉลาด
ความรูความฉลาดจะพาลมพาจมมีอยาง
หรือ !มันประจักษอยูภ ายในจิต จึงเรียกวา “สิง่ ทัง้ ปวงไมมปี ญ
 หา” ไมมีอะไรเลย !
“ธรรมดา ธรรมดา ไปหมด”
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เมื่อถึงขั้นธรรมดาธรรมชาติแลวเปนอยางนั้น การปฏิบตั ใิ หปฏิบตั อิ ยางนีจ้ ะถึง
ความจริงแนนอนไมสงสัย
เอาละ การแสดงก็เห็นวาสมควร
<<สารบัญ
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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 ก็จาํ ตอง
ยอมใหไฟไหมทิ้ง ทั้ง ๆ เสียดาย
ใจก็เชนนั้น ยอมใหความทุกขที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธเผาเอา เพราะอํานาจแหง
กิเลสพาใหหลงยึดถือไมยอมถอนตัว อันเปนเหตุใหมนั เผาเอา 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 “อัตสมบัติ” 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
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ
คําวา “จิต” เปนความรูเ พียงเทานัน้ ไมมีเรื่องราวอะไรมากนัก ยิ่งมีความรูอยู
โดยเฉพาะจิตก็ไมมีเรื่อง พอจิตกระเพื่อมตัวออกสูความคิดความปรุง ความจดจํา
สําคัญมั่นหมายตางๆ ในสิ่งที่เคยผานเคยรูเคยเห็นมาแลว นั่นจิตเริ่มกอเรื่อง และ
ขยายตัวออกไปไมมีที่สิ้นสุดยุติลงได เรื่องจึงมีอยูเรื่อยๆ และขยายตัวออกไปเรือ่ ยๆ
จนกระทัง่ ออกไปแลวเขาไมถกู เหมือนกับกอไฟแลวดับไมเปน ไฟก็ลกุ ใหญ จิตคิด
ออกไปแลว ระงับดับความคิดของตนไมได จึงกลายเปนเรื่องราวเขามาสูตนเอง ใหเกิด
ความเดือดรอนวุน วายอยูต ลอดเวลา “อกาลิโก” คือไมกาํ หนดสถานกาลเวลา มีอยูเ ชน
นัน้ ทุกหัวใจ
ถามีแตความรูเทานั้นก็ไมมีเรื่อง ถาเทียบก็เหมือนเมล็ดผลไม ที่มีแตเมล็ดเทา
นั้นมันก็ไมมีเรื่องมาก แตพอมันแตกออกมาเปนตนแลว ก็มใี บ รากแกว รากฝอย
เปลือก กระพี้ แกน กิ่งนอยใหญ ใบออน ใบแก มีดอกผลเต็มไปหมดทั้งตน ไม
สามารถจะพรรณนาได พอมันแตกออกจากเมล็ดแลวเทานัน้ มันขยายตัวออกไปจนไม
อาจที่จะนับไดวา รากแกว รากฝอย มีเทาไร แผออกไปกวางแคบขนาดไหน รากแกว
มันลงลึกขนาดไหน เปลือกก็หมุ ตัวกระพีแ้ กนลําตนขยายตัวออกไปเรือ่ ยๆ กิ่งกานสาขา
ใบออนใบแก กิง่ นอยกิง่ ใหญ ดอกใหมดอกเกา สลับซับซอนเต็มไปหมดในตนไมตน
เดียวกัน จนไมสามารถจะนับได
นีเ่ ราเทียบกับจิต ที่กระเพื่อมตัวออกคิดปรุงเรื่องตางๆ ขยายตัวออกไป ไมมีที่
สิน้ สุด เรื่องเกาผานมานานเพียงไรก็ไปคิดไดหมด นําอารมณนน้ั ๆ มายุงตัวเอง สิ่งที่ไม
เคยผาน ก็คิดไปเดาไปดนไป สําคัญมั่นหมายไปเรื่อยๆ ซึ่งลวนแตเรื่องยุงออกไปจาก
ใจที่คิดปรุงทั้งนั้น
ถาเราไมเคยเห็นความยุง เวลาภาวนาจะรูเ รือ่ งความยุง ไปเอง วาจิตเปนตัวยุงที่
สุดในโลก ไมมีสิ่งใดจะยุงยิ่งกวาจิต รางกายของเราเวลาหิวกระหายมา พอรับประทาน
เสียก็ระงับดับกันไป กระหายน้าํ ดื่มเสียก็ระงับความกระหาย ไมกวนอยูต ลอดเวลา
เหมือนจิต เวลางวงเหงาหาวนอนก็พาพักผอนนอนหลับไปเสีย เวลาเมื่อยเพลียก็พัก
ผอนเสีย เกิดโรคภัยไขเจ็บขึ้นมาก็บําบัดรักษาเสีย ก็ยงั มีกาลมีเวลาระงับดับลง พอเปน
ความสุขกายสบายธาตุขนั ธบา ง
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สวนจิตใจไมเปนอยางนั้น กอกวนอยูต ลอดเวลา เพราะความกระเพื่อมตัวเปน
ไปอยูเสมอ และมีเครื่องผลักดันออกมาใหคิดใหปรุงอยูเชนนั้น จิตจึงเปนเหมือน “ ลูก
ฟุตบอล”นัน่ เอง ถูกเตะใหกลิ้งไปนั่นกลิ้งไปนี่ กลิ้งไปกลิ้งมา ถูกฝาเทาของกิเลสทัง้ เตะ
ทัง้ เหยียบย่าํ ทําลายขยีจ้ ะเอาใหแหลกจริงๆ แตจิตก็เปนสิ่งที่ทน ไมมีอะไรที่จะทนยิ่ง
กวาจิต เหนียวแนนยิง่ กวาจิต จะทําลายใหฉบิ หายไปก็ฉบิ หายไมได เปนแตเพียงความ
ทุกขความทรมาน เพราะสิง่ เหลานัน้ บีบบังคับเทานัน้ เอง นี่แหละจึงไดรูวา “เรื่องทั้ง
มวลออกจากจิตดวงเดียวนีเ้ ทานัน้ ”ไมมอี ะไรทีจ่ ะกอเรือ่ งนอกจากจิตเปนผูก อ
การ
ระงับเรื่องจึงตองระงับที่ตนเหตุ คือจิตเปนตนเหตุและผลิตผลขึน้ มาในจิตนัน้ ดวย จึง
ตองระงับทีต่ รงนัน้ ดวยอุบายวิธตี า งๆ
อุบายวิธนี น้ั ก็ไมมีสิ่งใดที่จะสามารถนํามาใชไดผล เหมือนอุบายวิธีที่พระพุทธ
เจาทรงสัง่ สอนไวทท่ี า นเรียกวา “สวากขาตธรรม”คือ ตรัสไวชอบ สมควรแกการแก
กิเลส หรือระงับดับกิเลสที่เกิดขึ้นกับตนได ดวยความถูกตองแมนยํา เหมาะสมกับการ
แกกเิ ลสนัน้ ๆ ทุกประเภท
การทีก่ ระทบความทุกขความลําบากนัน้ นะกระทบดวยกันทุกคน ไมวาสัตวไมวา
บุคคล ใครจะมีความรูม ากนอยเพียงใดก็ตอ งไดรบั สัมผัส ไดรับรูความทุกข ที่ไดรับ
ความกระทบกระเทือนอยูภ ายในจิตใจและรางกายตลอดมา แตไมมีใครจะสามารถหา
อุบายวิธแี กไขความกระทบกระเทือน อันเปนสิ่งสําคัญระหวางจิตกับอารมณที่ปรุงขึ้น
มาภายในตนเองได จิตชอบถือสิ่งภายนอกเปนนิมิตเปนเครื่องหมาย แลวนําเขามาคิด
ปรุงแตงตางๆ ใหเกิดความทุกขความทรมานแกตน
อุบายวิธรี ะงับดับสิง่ เหลานี้ มีแตพระพุทธเจาเทานั้น ทีเ่ ปนผูเ ฉลียวฉลาด
สามารถทําจนไดผล แลวทรงนําทั้งเหตุทั้งผลนั้นมาสอนพุทธบริษัท คือสัตวโลกทัว่ ๆ
ไปใหรวู ธิ กี าร ผูใ ดมีความสนใจเชือ่ ตามหลักธรรม ที่ทรงประพฤติปฏิบัติและไดผลมา
แลว นํามาปฏิบตั ติ นตามทีท่ า นสอนไว ผูนั้นก็ไดรับผลไปโดยลําดับจนเปนที่พึงพอใจ
การระงับดับทุกข จึงหมายถึงใจเปนสําคัญ
เอา“ใจ”เปนเปาหมายแหงการพิจารณา เพราะตัวนี้เปนตัวการ ถาพูดก็วา ผู
ตองหาคือจิตดวงนี้ คนขี้คุกขี้ตะรางก็คือจิตดวงนี้ ถูกกักถูกขังอยูใ น “วัฏสงสาร” ภพ
นอยภพใหญ ลวนแลวแตเปนภพที่ไดรับความทุกขความทรมาน รับวิบาก คําวา
“วิบาก” ก็คอื ผล ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุ ก็ตอ งทําใหผกู ระทํานัน้ ไดรบั ความทุกขความ
ลําบากในภพนอยภพใหญ ทองเที่ยวอยูอยางนั้นเพราะหาทางออกไมได
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พระพุทธเจาจึงทรงเปดทางใหรทู างออกรูว ธิ อี อก เรียกวา “นิยยานิกธรรม” นํา
สัตวโลกที่ติดของดวยสิ่งมืดมัว อันเปนเครื่องปดบังทั้งหลายนี้ ใหออกไดโดย “นิยยา
นิกธรรม”สัง่ สอนโดยลําดับๆ นับตั้งแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด
ทาน การใหทาน ก็เปนธรรมแกกเิ ลสประเภทหนึง่ คือความตระหนีเ่ หนียวแนน
ความเห็นแกตวั ซึ่งเปนคูมิตรกับความโลภมาก นีเ่ ปนกิเลสผูกมัดรัดรึงใจจนหาทาง
ออกไมได ผูที่มีศรัทธา ความเชื่อ ความเลือ่ มใส มีความพอใจในการใหทาน จึงชื่อวา
เปนผูแ กกเิ ลสตัวเหนียวแนนอยูภ ายในจิตใจนีอ้ อกไดโดยลําดับ จนกระทัง่ เปนผูเ สีย
สละไมมคี วามอาลัยเสียดาย เปนทีพ่ อใจ เมื่อไดเสียสละอะไรลงไปเพื่อประโยชนแกผู
อืน่ มากนอย เกิดเปนความสุขขึน้ มาภายในใจ นีค่ อื ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการแกกเิ ลสตัว
เหนียวแนน ตัวตระหนีถ่ เ่ี หนียว ตัวเห็นแกตัว ตัวสงเสริมใหเกิดความโลภมากไมมี
เมืองพอ จนเห็นความเบาบางประจักษใจ
วัตถุนน้ั เปนอันหนึง่ ตางหาก ที่จะทําใหจิตไปเกาะไปยึดแลวสั่งสมกิเลสและ
ความทุกขขึ้นแกตัวเอง วัตถุนั้นไมไดเปนสิ่งสําคัญอะไรนัก ที่สําคัญก็คือผูไปยึดไปถือ
วัตถุสิ่งของทองเงินเปนตน นี้แลคือผูเปนภัยตอจิตใจ ความยินดีในการเสียสละเพือ่
ประโยชนตามเหตุตามผลที่จะเสียสละมากนอยแกบุคคลใด แกสตั วตวั ใด หรือแกผใู ด
จนมีความเสียสละไดดวยความปติยินดี พอใจ ไมอาลัยเสียดาย นีเ่ ชือ่ วาเปนผูช นะกิเลส
ประเภทนี้ไปแลวโดยลําดับ มิหนําซ้ํายังเกิดความปลื้มอกปลื้มใจในเมื่อไดทําตามความ
ตองการแลว นีค่ อื ผลแหงการชนะกิเลสประเภทเหนียวแนนนีอ้ อกได นีก่ เ็ รียกวา “นิย
ยานิกธรรม”เปนทางทีน่ าํ สัตวออกจากทุกข คือความผูกมัดรัดรึงเหลานี้ ดวยอํานาจของ
กิเลสตัวหวงแหนไปไดเปนขัน้ ๆ
ศีลก็มลี กั ษณะอยางเดียวกัน แกกเิ ลสในขอหนึง่ ๆ นัน้
ปาณาฯ สัตวมีชีวิต คนมีชวี ติ อะไรมีชีวิต ผูนั้นเปนผูรักสงวนชีวิตของตนเทา
เทียมกันกับเรา การไมทําเขาใหมีความกระทบกระเทือนหรือเจ็บช้ํา ตลอดถึงความลม
ตายไป ก็เพราะเห็นคุณคาของเขาของเรา ความไมเห็นคุณคาของเขา โดยความเห็น
แกตวั เปนกิเลสประเภทหนึง่ คนทั้งโลกสัตวทั้งโลก เห็นเปนคนแตเราคนเดียวแลว
ทําลายคนอืน่ สัตวอน่ื ได โดยไมมคี วามละอายบาป ไมมีความนึกคิดในเรื่องบุญเรื่อง
บาปเลย ขอแตเปนความพอใจของตน ใครจะฉิบหายวายปวงดวยชีวติ จิตใจรางกาย
อะไรก็ตาม นี่เปนกิเลสประเภทสําคัญมากเชนเดียวกัน การไมใหทําเพราะเห็นความ
สําคัญแหงชีวิตของเขาของเรานี้
เรียกวาเปนการแกกเิ ลสประเภททีเ่ ห็นแกตวั ใน
ลักษณะดังทีก่ ลาวมานีอ้ อกได
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อทินนาฯ พึงเทียบลักษณะเดียวกับ กาเม มุสา สุรา ลวนแลวแตเปนเรือ่ งของ
กิเลส เครื่องผูกมัดจิตใจของสัตวใหไดรับความทุกขความทรมานทั้งสิ้น เหลานีล้ ว นแต
กิเลสดวยกัน จึงสอนวิธีแก ดวยการรักษาศีลขอนัน้ ๆ ไมใหใจกําเริบไปตามความ
ละเมิดทีค่ ดิ อยากทําบาป ดวยการทําลายศีลขอนัน้ ๆ ไปในตัว
พระพุทธเจาทรงสัง่ สอนเพือ่ การแกกเิ ลส ไมใชสง่ั สอนอยางปาวๆ หรือสอน
อยางไมมีเหตุผล พระองคทรงทราบหมดวา กิเลสมันแทรกซอนอยูใ นอะไรบาง จะทรง
แกไขวิธใี ด ทรงแยกแยะไวหมด ใหถงึ ตัวของกิเลสจริงๆ ซึ่งมีอยูในจิตใจของสัตวโลก
และแสดงออกโดยอาการทีก่ ลาวมานี้ อาการ ๕ อยาง ถาพูดถึงเรือ่ งศีลก็อาการ ๕
อยาง “ปาณา อทินนา กาเม มุสา สุรา” เปนแตละประเภท ๆ แหงศีลธรรม เพือ่ แก
กิเลส และศีลธรรมเหลานี้กค็ อื “ธรรม” นัน่ เอง แกกเิ ลสประเภทนัน้ ๆ ทีห่ ยาบคาย
ดวยธรรมหาขอทีใ่ หนามวา “ศีล”
การทําลงไปนัน้ เปนเรือ่ งใหญ เปนเรื่องทําลายศีล การคิดไมทํา หรืองดเวนอยู
ภายในใจนัน้ เปนเรือ่ ง “ธรรม” เปนเรือ่ งแกกเิ ลสอยูภ ายในใจ มีความหมายทุกสิ่งทุก
อยาง ที่พระองคทรงสั่งสอนไวอยางไรตองมีความหมายเต็มตัวทีเดียว เราทั้งหลายมี
ความรักชอบในศีลในธรรมดังทีก่ ลาวมานี้ ชือ่ วาเปนผูร กั ธรรมในการแกกเิ ลสอันเปน
ขาศึกตอธรรม ดังทีก่ ลาวมานี้
ภาวนา คําวา “ภาวนา” ยิ่งเปนความละเอียดของจิตเขาไปอีก รวมความละเอียด
ของกิเลสเขาไปเปนชั้น ๆ ทานจึงสอนใหเรียนเขามาหาตัวจิต ใหรูเรื่องของจิต จิต
แสดงออกในอาการอยางใด เชนทีก่ ลาวเมือ่ สักครูน ว้ี า “บอแหงเหตุ บอแหงความยุง
เหยิงวุน วาย ตนเหตุของกองทุกขอยูท ไ่ี หน”ก็คอื อยูท ใ่ี จ
ทานสอนใหภาวนา ใหรูตนเหตุ คือความคิดเปนเหตุ สอนใหบริกรรมภาวนา
หรือใหกาํ หนดอารมณอนั ใดอันหนึง่ ใหเปนเครือ่ งผูกจิตใจ ไมใหไปคิดในแงตา ง ๆ
ซึ่งจะเปนการสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยลําดับ ใหจติ มีอารมณอนั เดียวกับธรรมทีก่ าํ หนด ที่
คําบริกรรมเทานั้น จนจิตมีความสืบตอกันดวยความรูท เ่ี กีย่ วกับธรรมบทนัน้ ๆ ไมขาด
วรรคขาดตอน แลวกลายเปนความสงบขึน้ มาภายในตน ทานเรียกวา “จิตสงบ” จิตแนว
แนไปแลว เรียกวา “จิตเปนสมาธิ”
คําวา “สมาธิ” เปนฐานะอันสําคัญของจิต เมื่อจิตมีความสงบ ทุกขกต็ อ งสงบ
ลงไป เพราะทุกขเกิดขึ้นจากความไมสงบ จิตแสดงความไมสงบก็คอื จิตกอทุกข เมื่อจิต
ปรากฏเปนความสงบขึ้นมา ก็คอื ความสงบทุกข ความสงบจากความฟุง ซานอันเปน
สาเหตุใหเกิดทุกข ทุกขก็ตองดับไปดวยกัน เพียงเวลาเดียวหรือขณะเดียวเทานัน้ เราก็
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พอเห็นเปนสักขีพยานวา
ความฟุง ซานของจิตกับความสงบของจิตนีม้ ผี ลตางกัน
อยางไรบาง พอจะเห็นเหตุเห็นผล เห็นโทษเห็นคุณ ของความฟุง ซานกับความสงบ วา
ตางกันอยางไรบาง แลวก็มีทางที่จะแยกแยะเลือกเฟนเอาตามที่ปรากฏแลวทั้งสองเรื่อง
คือความสงบกับความฟุง ซาน
เราเลือกทํา แมจะมีความยากลําบากเพราะฝน แตเหตุผลและสักขีพยานบอก
แลวภายในตัววา ความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะความอุตสาหพยายาม และผลจะปรากฏขึ้น
มาเรื่อย ๆ เปนความสงบเย็นใจ ขณะที่จิตมีความสงบตัวนั้น ยอมไมคดิ ถึงกาลเวลา
สถานทีใ่ ด ๆ ทัง้ สิน้ รืน่ เริงบันเทิงอยูก บั ความสงบอันเปนความสุขอยูโ ดยถายเดียว นัง่
อยูก เ็ พลิน เพลินอยูในความสงบสุขของจิต ยืนอยูก เ็ พลิน นีค่ อื ผลทีเ่ กิดขึน้ จากความ
สงบของใจไมกอ กวนตัวเอง ความคิดปรุงระงับเขามาเพราะบทธรรมเปนเครื่องกํากับใจ
การกระทําความเพียรทาง “ จิตตภาวนา”มีความอุดหนุนกันไปโดยลําดับ ความ
ตอเนือ่ งกันไปโดยลําดับ ผลยอมมีความสืบเนือ่ งกันเปนลําดับเชนเดียวกัน จนกลาย
เปนจิตทีอ่ อ นโยน นิม่ นวล สงาผาเผย มองดูภายในตัวเองก็รู นีเ่ ปนระยะหรือเปนขัน้
หนึ่งของจิต เรือ่ งราวทีเ่ คยกอกวนตัวเองนัน้ ยอมลดนอยลงไปเปนลําดับ เรื่องราวคือ
ความคิดความปรุงในแงตาง ๆ ตามยถากรรมที่เคยเปนมา ก็ไมไดเปนอยางนั้นอีก มี
กฎเกณฑในการคิดการปรุงเพราะเริ่มมีสติ เริ่มมีความระมัดระวังขึ้น และเริ่มมีสาระ
สําคัญอันเปนสมบัตอิ นั หนึง่ ขึน้ มาภายในใจ ไมอยากจะใหสง่ิ ใดเขามากอกวนทําลาย
สมบัติ คือความสงบสุขทีเ่ คยปรากฏกับตนอยูแ ลว ยอมมีความระมัดระวังสมบัตนิ น้ั ไว
เสมอดวยความมีสติ ดวยความเต็มใจ ดวยความพอใจ จิตเลยกลายเปนสมบัตอิ นั มี
คาขึน้ มาอยางชัดเจน แตกอ นก็ไมไดคดิ วาจิตนีเ้ ปนสมบัตอิ นั มีคา นอกจากเห็นวาสิง่
อื่นมีคาไปเสียทั้งสิ้น จนหลงเพลิน เพราะเรายังไมเคยเห็นจิตแสดงตัวออกมาเปนสิง่ ที่
นาพึงใจ นาอัศจรรย เปนสมบัติอันพึงใจ นาไวใจ ฝากเปนฝากตายได
ทีนป้ี รากฏขึน้ มาแลว จิตจึงกลายเปนที่พึ่งอันหนึ่ง กลายเปนทีอ่ าศัย หรือกลาย
เปนสิง่ ทีอ่ บอุน ขึน้ ภายในตัวเอง จิตนัน้ เลยกลายเปนสมบัตอิ นั รักสงวนขึน้ มา แลวก็รกั
สงวนมาก พยายามกําจัดปดเปาสิง่ ทีจ่ ะมากอกวนทําลายจิตใจนัน้ ดวยสติ นีเ่ ปนอีกขัน้
หนึง่ คือใจมีความละเอียดเขาไปโดยลําดับ นีท่ า นเรียกวา “จิตมีฐาน” จิตมีหลักเกณฑ
จิตปรากฏเปนสมบัตขิ องผูท าํ อยางชัดเจนแลว สมบัตอิ นั นีเ้ รียกวา “ธรรมสมบัติ” มี
ประจักษใจ
ในธรรมอีกแงหนึ่ง ทีท่ า นสอนใหสมบัตอิ นั นีม้ คี วามสวางกระจางแจงขึน้ ไปและ
มีความรูรอบตัว เพื่อกําจัดสิง่ ทีแ่ ทรกซึมอยูภ ายในใจใหขาดจากกันโดยลําดับวา
“จิตนี้ มีความเกีย่ วเนือ่ งผูกพันกับอะไรบาง?”ทานจึงสอนใหใช “ปญญา” พิจารณา
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โดยยกธาตุขนั ธของเรานีข้ น้ึ เปนอันดับแรก
พิจารณาคลีค่ ลายตลอดถึงสิง่ ภายนอก
บริษทั บริวาร สมบัติตางๆ คิดไป และนํามาเทียบเคียงวา “จิต มีความหนักเบาในสิง่ ใด
ในแงใด ในบุคคลใด ในสมบัตอิ นั ใดบาง”แลวนําสิง่ นัน้ ๆเขามาคลีค่ ลายดูใหเห็นตาม
ความจริงของมัน เพื่อจิตจะไดถอยตัวเขามา ปลอยความกังวล หรือความผูกพันนัน้ ๆ
ซึง่ เปนตัว “อุปาทาน” ยึดมั่นถือมั่น แลวทําความกดถวงจิตใจใหเปนพิษภัยแกตน ให
ถอยตัวเขามาสู “ความเปนตัวของตัว” คือจิตโดยเฉพาะ
พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ ธาตุขนั ธถา พิจารณาตามความจริงแลว เราจะเห็น
ประจักษทั้งวันทั้งคืน เพราะเปนความจริงลวนๆ ตลอดมา ตั้งแตวันอุบัติจนกระทั่งถึง
วันสิน้ ชีพวายชนม ไมละความจริงอันนีเ้ ลย เปนแตความรูของเรายังจอมปลอมอยู ของ
ปลอมกับของจริงจึงเขากันไมได ทานจึงสอนใหใชปญ
 ญาซึง่ เปนความจริงอันหนึง่ สอด
แทรกลงไป ใหรคู วามจริงทีม่ อี ยูภ ายในธาตุขนั ธ หรือรางกายนีด้ ว ยการพินจิ พิจารณา
หากจะพิจารณาแยกอาการของมัน หรือตามความเปนอยูของมัน ก็แยกออกไป
ดูใหเห็นชัดเจนดวยปญญา จะไมมีที่ตรงไหนแยงความจริงอันนี้เลย ดูเขาไปตั้งแตหนัง
ขางนอก หนังขางใน เนื้อ เอ็น กระดูก ดูเขาไป ๆ มันเปนอยางไร ตรงไหนที่เปนเรา
ตรงไหนที่นารักนายินดี ตรงไหนที่เปนเขา ดูเขาไปจนหมดทุกสิ่งทุกสวนแลว มันก็เปน
กองธาตุกองขันธ เปนกองอสุภะอสุภงั เปนปาชาผีดบิ เราดีๆ นีแ่ หละ
แยกออกเปนเรือ่ งของธาตุ ก็ไมเห็นมีอะไร มีแตธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟเต็มเนื้อ
เต็มตัวของเราตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ แลวยังจะเปนเชนนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึง
วันอวสาน คือวันสลายตัวของสวนประชุมแหงธาตุทง้ั หลายเหลานี้
ถา “ปญญา” ไดหยั่งลงไปใหถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ้งถึงจิตใจแลว ไมตอง
บอกใหปลอย แตมนั ปลอยของมันเอง สลัดลงไป ๆ ปลอยวางลงไปในสวนหยาบ คือ
ธาตุส่ี ดินน้าํ ลมไฟนี้
มีอันหนึ่งเปนสิ่งที่ปดบังความจริง หรือวาความสําคัญมั่นหมายของเรา มันปด
บังตัวเราก็ถูก มันปดบังเพราะอะไร เพราะธาตุเพราะขันธอันนี้ จึงตองเอาธาตุขนั ธอนั นี้
มาแจงดู คลี่คลายดูใหเห็นชัดเจน แลวก็มาเห็นตัว “ผูจอมปลอม” ไปเที่ยวยึดนั้น ปก
ปนมัน่ หมายวา สิ่งนั้นเปนเรา สิ่งนี้เปนของเรา กอความยุง ยากใหแกตน ขนทุกขมาทับ
ตนหนักเทาไร จนกระทั่งไปไมไดก็ยอมทน เพราะความหลงนี้เอง
ปญญา กําหนดพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามเปนจริง แลวก็ปลอยกันไปเองโดย
ลําดับๆ เมื่อจิตมีความรูความเขาใจในสิ่งนี้อยางชัดเจนแลว มองลงไปที่ไหนมันทะลุปรุ
โปรงไปหมดภายในรางกาย เห็นตามความเปนจริงอยางประจักษใจไมมีทางสงสัย ดู
ภายนอกก็เชนเดียวกับภายใน ดูภายในก็เชนเดียวกับภายนอก มันเปนเชนเดียวกัน นี่
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จัดวาเปน“โลกวิท”ู คือรูแ จงเห็นจริงโลกทัง้ โลกนอกโลกใน เปนสภาพเหมือนกันนีท้ ง้ั นัน้
นี่ “โลกวิท”ู เปนคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลายได ไมใชจะเปน “โลกวิท”ู แตพระ
พุทธเจาเพียงพระองคเดียว
แลวยังมีอะไรเปนตัวการสําคัญทีค่ อยแตหลอกหลอนอยูต ลอดเวลา ก็พวก
สัญญา พวกสังขาร นี่เองเปนตัวสําคัญ เวทนาเกิดขึน้ มันก็ไปสําคัญมัน่ หมายวา
“เวทนา เปนเรา”เสีย เวทนาเปนเราเพราะเหตุไร เพราะรางกายนี่เปนเรา รางกายเปน
เรา เวทนาก็เปนเรา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เปนเราเสีย ก็มาเปนอันเดียวกันหมด
ทั้งๆ ที่ “เขา” ไมใช “เรา”“เรา” ไมใช “เขา” แตความสําคัญมัน่ หมายนัน้ มันหลอกเรา
พิจารณาดูใหเห็นชัดเจน ความปรุง ก็เพียงคิดขึ้น ดี ชัว่ ก็ตาม คิดขึน้ ขณะเดียวก็ดบั ไป
พรอมๆ ในขณะนั้น ไมไดตั้งอยูจีรังถาวรอะไรเลย เปนแตเพียงความสําคัญมัน่ หมาย
นัน่ แหละมันไปยึดเอา เลยยืดยาวไปเรื่อยๆ ไมมีที่สิ้นสุด ยึดมัน่ ถือมัน่ ติดตอสืบเนือ่ ง
กันเปนลูกโซ ทุกขกเ็ ลยกลายเปนเหมือนลูกโซไปตามกัน
คนทั้งคนมีแตลูกโซ คือความทุกขเต็มหัวใจ การตัดลูกโซจงึ ตัดดวยการ
พิจารณาในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหทราบวาเปนอาการหนึง่ ๆ ของขันธน่ี
เทานั้น เวทนา ความสุข ความทุกข ทุกขกายทุกขใจ สุขกายสุขใจ ก็ อนตฺตา แนะ!สรุป
ความก็คือ อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ไปลงที่นั่นไมไปไหน เพราะความจริงอยูที่นั่น
คําวา “อนตฺตา”มันจะเปน“อตฺตา” ไดอยางไร มันปฏิเสธตัวตนอยูแ ลวชัดๆ เกิด
ขึน้ แลวดับไป ทุกขกายก็เหมือนกัน ทุกขใจก็เหมือนกัน มันก็เปนเวทนาอันหนึง่ ๆ ที่
ปรากฏตัวขึ้นมา สุขกายสุขใจมันก็เปนเวทนาอันหนึง่ เหมือนกัน พิจารณาใหเปนสภาพ
อันเดียวกัน คือ “ไตรลักษณ”ลวนๆ เห็นประจักษดวยปญญาแลวยอมเปนไตรลักษณ
ลวนๆ จริงๆ
สัญญา ความหมาย ฟงแตวา “ความหมาย” มันวนไปเวียนมาอยูอ ยางนัน้
หมายนัน่ หมายนี่ ดีไมดีก็หมายไป จําไป ลืมไปแลวเอามาจําใหม ยุงกันไปหมด
วิญญาณ ก็ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัส เปนความกระเพื่อมแหงความรูรับ
กันกับสิง่ ทีม่ าสัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิน้ กาย ซึ่งกระทบกับรูป เสียง กลิน่ รส เครื่อง
สัมผัส ก็เกิดความรับรูขึ้นเปนขณะๆ ที่สิ่งนั้นสัมผัส แลวก็ดบั พรอมกับสิง่ สัมผัสนัน้ ดับ
ไป นี่ทานเรียกวา “ วิญญาณ”ความกระเพือ่ มแหงความรูเ ทานัน้ เอง ความรูจริงๆ ไม
เปนเชนนัน้ ถึงสิง่ เหลานัน้ จะมาสัมผัสหรือไมสมั ผัสก็ตาม ความรูก ร็ อู ยูโ ดยสม่าํ เสมอ
นี่ทานเรียกวา “ใจ”หรือเรียกวา “จิต”แตความกระเพื่อมของจิตที่แสดงออกรับกับสิ่งที่
มาสัมผัสชั่วขณะ ๆ ที่สิ่งนั้นมาสัมผัส ทานเรียกวาวิญญาณ
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“วิญญาณในขันธหา ” กับ “ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ” จึงผิดกัน วิญญาณในขันธหา
ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัส “ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ” นีห้ มายถึง “ตัวจิตลวน ๆ” ที่เขา
มาปฏิสนธิกอ กําเนิดเกิดขึน้ ทีน่ น่ั ทีน่ ่ี หมายถึงจิตทีก่ ลาวถึง “ ในสถานทีน่ ”้ี ในขณะนี้
“วิญญาณ”หมายถึงวิญญาณในขันธหา ซึ่งมีสภาพเหมือนกับรูป เวทนา สัญญา สังขาร
มันเสมอกันดวย “ไตรลักษณ” เหมือนกันดวย “ไตรลักษณ” เหมือนกันดวยความเปน
“อนตฺตา” มันไมเหมือนกับเรา เราไมเหมือนกับสิง่ นัน้ เหตุนั้นสิ่งนั้นจึงไมใชเรา เราจึง
ไมใชสิ่งนั้น
แยกดวยปญญาใหเห็นตามความเปนจริงอยางนี้ แลวจิตจะปลอยความกังวล
ปลอยคําวา “รูปเปนเรา เวทนาเปนเรา สัญญาเปนเรา สังขารเปนเรา วิญญาณเปนเรา”
ปลอยออกไป เราไมใชอาการหานี้ อาการหานี้ไมใชเราเห็นประจักษ ตัดตอนมันออกไป
โดยลําดับ ๆ จนกระทั่งขาดไปจริง ๆ จากอาการ แมจะแสดงขึ้นมาก็ทราบวา “อาการนี้
แสดง” แสดงขึ้นเพียงไรก็ทราบวามันแสดง ดวยความรูของเรา ดวยปญญาของเรา ที่
ทานเรียกวา “คลีค่ ลายดวยปญญา”
ในบรรดาขันธทม่ี อี ยู ซึง่ เปนเครือ่ งปกปดกําบัง หรือรวมเขามาวา “เปนตน”โดย
ความสําคัญของจิต แยกออกดวยปญญาใหเห็นชัดเจน นีแ่ หละตัดกิง่ กานสาขา ตัดราก
ใหญ ๆ รากฝอยของกิเลสเขามา เหลือแต “รากแกว” พอถึง “รากแกว” แลวก็ถอนขึน้
รากแกวคืออะไร?คือ ตัวจิต มีกเิ ลสตัวสําคัญอยูใ นนัน้ หมด ผูปฏิบัติจึงมักจะ
หลงที่ตรงนี้ ถาหากไมมีผูแนะเลยจะตองมาติดที่ตรงนี้แนนอน ถือสิง่ นีเ้ ปนตน คิดวา
“อะไร ๆ ก็หมดแลว รูหมดแลว รูแลว” ยกเราวารูหมด! แตเราหาไดรู “เรา” ไม นัน้
คือเราหลงเรา รูส ง่ิ ภายนอกแตมาหลงตัวเอง
สิง่ ภายนอกในสถานทีน่ ้ี ไมตอ งพูดถึงสิง่ ภายนอกทีน่ อกจากตัวเรา หมายถึง
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นีน้ แ่ี หละ รูสิ่งเหลานี้แลวยังไมรูตัวจริงคือจิต จิต
เลยยกตัวขึ้นวารูสิ่งทั้งหลายเสีย ทั้ง ๆ ทีต่ วั กําลังหลงอยูใ นตัวเอง จึงตองใชปญญาคลี่
คลาย หรือขยีข้ ยําเขาไปทีต่ รงนีเ้ พื่อความรูรอบตัว ไมใหมีอะไรซุมซอนอยูเลยขึ้นชื่อ
วา “ยาพิษ” คือกิเลสประเภทตาง ๆ แมจะละเอียดเพียงไร มี “อวิชชา” เปนตนก็ให
กระจายไปดวยอํานาจแหงปญญาคลีค่ ลาย จนกระทั่งกระจายไปจริง ๆ หรือสลายไป
จริง ๆ ดวยอํานาจของปญญาอันแหลมคม แลวคําวา “เรา” คําวา “ของเรา” ก็หมด
ปญหา
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คําวา “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือวาขันธหา อาการทัง้ หา นี้เปนเรา
เปนของเรา” ก็หมดปญหาไปตาม ๆ กัน วาเปน “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา”ก็หมดปญหาไป
ตามกัน เพราะสิน้ ปญหาภายในใจ คือ “อวิชชา” ซึ่งเปนตัวปญหาไดสิ้นไปแลว ปญหา
ทั้งหลายจึงไมมีภายในใจ ใจจึงเปนใจที่บริสุทธิ์ลวน ๆ !
นัน่ แหละคือบอแหงความสุข! เมือ่ กําจัดความทุกข เหตุใหเกิดทุกขออกจาก
ใจหมดสิน้ ไปแลว ใจจึงกลายเปนใจทีบ่ ริสทุ ธิข์ น้ึ มา
นิยยานิกธรรม พระพุทธเจาทรงสัง่ สอนสัตวโลกมาตั้งแตพื้น ๆ ดังที่กลาวมา
แลวเบื้องตน จนกระทั่งถึงจุดสุดทายอยางนี้ เปน “นิยยานิกธรรม”โดยสมบูรณ นําสัตว
ผูของ พูดงายๆ นําจิตผูของ ใหพนจากความของนั้นโดยประการทั้งปวง กลายเปน
“โลกวิท”ู รูแ จงเห็นจริงในธาตุในขันธทง้ั ภายนอกภายใน แลวก็หมดปญหากันเพียงเทา
นี้
จากนั้นทานก็ไมไดทรงสอนอะไรตอไปอีก เพราะพนจากทุกขแลวจะสอนเพื่อ
อะไร ถึงทีอ่ นั เกษมแลวสอนกันไปเพือ่ อะไรอีก!
นีแ้ ลทีเ่ คยกลาวเสมอวา “มัชฌิมา” ในหลักธรรมชาติอนั เปนฝายผล ไดแก “จิต
ทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว น ๆ” นี้ ไมมีอะไรที่จะ “กลาง” ยิง่ กวาจิตทีบ่ ริสทุ ธิน์ ้ี เสมอยิง่ กวาจิตที่
บริสทุ ธิน์ ้ี ไมมใี นโลกทัง้ สามนี้! เพราะฉะนั้นจึงไมมีอะไรประเสริฐยิ่งกวาจิตบริสุทธิ์ลวน
ๆ อันเปน “มัชฌิมา” ในหลักธรรมชาตินี้
นี่แหละความเปนเอก ก็คอื นี้ จิตเปนเอก ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้ ธรรมอันเอก ก็คือ
ธรรมอันบริสทุ ธิภ์ ายในใจนี้ มีอันเดียว ไมมสี องกับสิง่ ใด
โลกทั้งหลายมีคู ๆ ธรรมชาตินี้ไมมีคู มีอันเดียวเทานั้น พระพุทธเจาสมกับพระ
นามวา เปน “โลกวิท”ู เปนศาสดาเอกของโลก ทรงรูว ธิ แี กไขกิเลสนอยใหญมาโดย
ลําดับ ๆ แลวนํามาสัง่ สอนโลก ใหพวกเราทั้งหลายแมเกิดสุดทายภายหลังตามคตินิยม
ก็ตาม แตเราก็ไดรับพระโอวาทคําสั่งสอน คือศาสนธรรมจากพระองคมาปฏิบัติตนเอง
ไมเสียชาติที่ไดเกิดมาเปนมนุษย
“ธรรม” กับ “พระพุทธเจา” คือธรรมคําสั่งสอนของพระองค นํามาเปนเครือ่ ง
ประดับกายประดับใจของเรา ขอใหมคี วามภาคภูมใิ จในวาสนาของเราทีไ่ ดเปนอรรถ
เปนธรรม ปฏิบัติตามพระองค ใหสมชื่อวา “เปนพุทธบริษัทโดยสมบูรณ” จึงขอยุติ
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

ใจปลอม วิธปี ฏิบตั เิ บือ้ งตน
การฝกหัดภาวนา กรุณาปฏิบตั หิ รือดําเนินตามทีท่ า นแนะไว เกีย่ วกับเรือ่ ง
ภาวนา ซึง่ เปนสาระสําคัญของศาสนาแท เปนแกนหรือเปนรากแกวของศาสนา
กอนอื่นใหใจไดรับการอบรมศีลธรรมคุณงามความดีตาง ๆ หลังจากนัน้ ก็ฝก
หัดทางดานจิตใจ ทดสอบอารมณทเ่ี คยเปนพิษเปนภัยแกตนมานานแสนนาน คือ
ทดสอบดวยการภาวนา ไดแกการสอดรูค วามเคลือ่ นไหวของจิตที่คิดปรุงในแงตาง
ๆ เมื่อทําความสังเกตอยูเสมอ เราจะทราบเรื่องของจิตที่คิดปรุงในเรื่องตาง ๆ ทั้งที่
เปนพิษเปนภัย ทั้งที่เปนคุณแกเราไดดี
การฝกหัดเบื้องตนก็เหมือนกับเราเริ่มทํางาน งานนั้นเรายังไมเคยทํา ผลก็ยังไม
เคยปรากฏ เปนแตเพียงเหตุผลเปนเครื่องบังคับใหตองทํางาน เราก็ทําตามเหตุผลนั้น
ๆ แตความเขาใจ ความชํานาญในงานนัน้ ยังไมมี เรายังไมเขาใจ ผลก็ยงั ไมปรากฏ จึง
ตองมีการฝนเปนธรรมดาที่เริ่มฝกหัดทํางานในเบื้องตน เมือ่ ทําไปนานๆ ความชํานิ
ชํานาญในงานก็คอ ยมีขน้ึ ความคลองแคลวในงานก็คอยเปนไปโดยลําดับ ผลของงานก็
คอยปรากฏขึ้น ยอมจะรูทิศทางที่จะดําเนินงาน หนักเบามากนอยไดโดยลําดับ ความ
หนักใจก็คอ ยลดลง เพราะรูวิธีทํางานนั้น ๆ ตลอดทัว่ ถึงแลว พรอมทั้งผลก็ไดรับโดย
ลําดับ
งานดานภาวนาก็มลี กั ษณะเชนเดียวกัน คืออาศัยการฝนบาง เหตุทจ่ี ะฝนก็
เพราะเราอยากดี ผูท ม่ี าสอนเราคือพระ นอกจากพระแลว ทานยังนําพระศาสนามาสอน
เรา ศาสนธรรมทัง้ หลายออกมาจากพระพุทธเจา
พระพุทธเจาเปนผูรูจริงเห็นจริง ไมไดตั้งพระองคเปนผูหลอกลวงตมตุนโลก
มนุษย แตเปนผูรื้อฟน ขนสัตวใหพนจากความทุกขเพราะความโงเงาตาง ๆ ตางหาก
ธรรมที่แสดงออกทุกบททุกบาท จึงออกมาจากการพิสจู นคน พบของพระพุทธเจาอยาง
แนพระทัยแลว จึงไดใหนามธรรมนั้นวา “สวากขาตธรรม” คือธรรมที่ตรัสสอนไวชอบ
แลวทุกสิง่ ทุกอยาง ไมมีอะไรผิดเพี้ยน เปนธรรมตรงตอเหตุตอผล ตอความสัตยความ
จริง หรือตอความเปนจริง ทุกแงทุกมุมแหงธรรมที่แสดงไวแลวนั้น พระองคเปนผูรับ
รองในความบริสุทธิ์ แมพระองคจะไมประกาศวาพระองคเปนผูรับรองก็ตาม ความ
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บริสุทธิ์หมดจดในพระทัย ทีท่ รงคนพบแลวนําออกสอนโลก นั้นเปนเครื่องประกาศ
ออกมาเอง
ศาสนธรรมทีอ่ อกมาจากพระโอษฐ ออกมาจากพระทัยนั้น จึงเปนศาสนธรรมที่
บริสุทธิ์หมดจด เปนที่เชื่อถือไดทุกขั้นแหงธรรม เราหาความเชื่อถือตามความจริงจาก
คนทัง้ หลายนัน้ หาไดยาก ยิ่งสมัยทุกวันนี้มีแตเรื่องปลอมแทบทั้งนั้น จะหาความสัตย
ความจริงตอกันรูส กึ วาหาไดยาก ไมเหมือนกอน ๆ เพราะเหตุไร ? เพราะจิตใจของ
มนุษยมันปลอมไปมาก จนอาจกลายเปนเรื่อง “มนุษยปลอม” ไปดวย สักแตวา ราง
มนุษยแตจิตใจปลอม เพราะฉะนั้นธรรมของจริงหรือความสัตยความจริง จึงไมสามารถ
สถิตอยูในที่จอมปลอมได ของปลอมอยูด ว ยกันจึงอยูไ ดสนิท เวลาระบายออกมาก็ออก
มาจากความจอมปลอมของใจ ผูฟงก็ปลอมดวยกัน ตางอันตางปลอม ฟงกันก็เชื่อ และ
ตมตุนกันไปอยางสะดวกสบายไมเข็ดไมหลาบ โลกมักชอบกันอยางนัน้
แตศาสนธรรมซึง่ เปนความจริง ไมมีการหลอกลวงตมตุน จิตใจคนกลับหางเหิน
จากธรรมของจริง หรือไมสนใจประพฤติปฏิบัติ เมือ่ หางเหินจากธรรมของจริงแลว ก็มี
แตความจอมปลอมเขาแทรกสิงหรือกลุมรุมจิตใจ ใหประพฤติไปตาง ๆ นอกลูน อก
ทาง ผลจึงทําใหไดรบั ความทุกขลาํ บากรําคาญอยูเ สมอในทีท่ ว่ั ไป
เราทั้งหลายเปนผูมุงมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม อันเปนความจริงที่พระองคทรง
สอนไวแลว จึงควรพิสูจนความจอมปลอมซึ่งมีอยูในจิตใจของตนวา มีมากนอยเพียงไร
และมีมานานเทาไร จะควรปฏิบตั แิ กไขอยางไรบาง เพื่อความจอมปลอมซึ่งเปนสาเหตุ
กอทุกขใหเกิดขึ้นแกเราไมแลวไมเลานี้ จะคอยหมดไปโดยลําดับ พอใหมคี วามสุขใจ
บางจากการประพฤติปฏิบัติธรรม
ธรรมนั้นเปนเครื่องเชิดชูคนใหดีงาม และปลดเปลื้องสิ่งที่เปนพิษเปนภัยออก
ใหไดรับความสุขทางดานจิตใจโดยลําดับ ธรรมจึงไมเปนภัยแกผูใดทั้งนั้น ไมวา สมัยใด
ธรรมเปนคุณสมบัติอันหนึ่งที่คูควรแกใจ และมีใจเทานั้นเปนคูควรแกธรรม คือ
สามารถที่จะรับธรรมไวได และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีภาชนะใดที่จะ
เหมาะสมยิ่งกวาใจ
ที่ใจปลอมก็เพราะวา สิ่งจอมปลอมมันแทรกอยูภายในใจ จนกลายเปนใหญ
เปนโตขึ้นมาคลอบงําจิตทั้งดวงใหปลอมไปตามหมด จึงทําใหมนุษยเดือดรอนวุน วาย
อยูท ไ่ี หนก็ไมมคี วามผาสุกเย็นใจ เพราะสิง่ เหลานีไ้ มเคยทําความผาสุกเย็นใจใหแกใคร
นั่นเอง ขึน้ ชือ่ วา “ของปลอม” ยอมกอความเดือดรอนเสียหายเชนนีม้ าตัง้ แตไหนแตไร
การปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกําจัดสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นออก ใหเหลือแตแกน ให
เหลือแตของจริงลวน ๆ ภายใน เฉพาะอยางยิง่ การฝกหัดภาวนา ควรจะทําใหเปนล่ํา
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เปนสัน เปนเนื้อเปนหนังพอสมควร เพราะงานอืน่ เราเคยทํามาแลวตัง้ แตไหนแตไร จน
บัดนี้เราก็ยังทําได หนักก็ทาํ เบาก็ทาํ ผานไปโดยลําดับจนถึงปจจุบนั นี้ จะเปนงานสักกี่
ชิ้นจนนับไมถวน เพราะมากตอมาก เราเคยผานความหนักเบา ความลําบากลําบน ทุกข
รอนเพราะสิ่งเหลานี้มามากมายเพียงไร ยังอุตสาหสทู นกับงานนัน้ ๆ มาได แตเวลาจะ
ทําจิตตภาวนา ซึ่งเปนธรรมประเภทคุณสมบัติอันสูงสงภายในจิตโดยเฉพาะ ซึ่งเปน
ความจําเปนเชนเดียวกับงานอืน่ ๆ หรือยิง่ กวานัน้ ทําไมเราจะทําไมได นี่เปนปญหาที่
เราจะคิดแกกลอุบายของกิเลสซึง่ เปนตัวหลอกลวง ไมอยากใหเราทําใหขาดออกจากจิต
ใจเปนลําดับ ไมถอยทัพกลับแพมันอีก เทาทีถ่ กู มันกดขีบ่ งั คับมาแลวก็แสนทุกขทรมาน
นาเคียดแคนอยางฝงใจ ไมนาจะมีวันหลงลืมไดเลย ถาเปนใจชาวพุทธ ลูกศิษยพระ
ตถาคต นะ
เบือ้ งตนจิตยอมลมลุกคลุกคลาน เพราะไมเคยถูกบังคับดวยอรรถดวยธรรม มี
แตถกู บังคับจากกิเลสโดยถายเดียว เรื่องของกิเลสตองบังคับจิตเสมอ บังคับใหลงทาง
ต่ํา เมือ่ จิตเราเคยถูกบังคับลงฝายต่าํ อยูแ ลว จะฉุดขึน้ มาทีส่ งู คือ “พระสัทธรรม” จึงเปน
การยาก
เอา ! ยากก็ตาม เราตองฝน เพือ่ ฉุดลากจิตใจทีก่ าํ ลังถูกกลุม รุมดวยพิษภัยทัง้
หลายนัน้ ใหพน ขึน้ มาโดยลําดับ เปนสิง่ ทีค่ วรทําอยางยิง่ สําหรับเราผูห วังความสุขความ
เจริญ และความพนทุกขโดยสิน้ เชิง
ทานผูใ ดมีความสนใจ หรือมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใด กรุณานําธรรมบทนัน้
ไปบริกรรม คําวา “ถูกกับจริตนิสยั ” นั้น ไดแกเวลาเรากําหนดนําธรรมบทนั้นๆ มา
บริกรรมทดสอบดู จะมีความรูส กึ เบา หรือคลองแคลวภายในจิตใจ ไมหนักหนวง นี่ชื่อ
วา “ถูกกับจริตนิสัยของเรา” เชน “พุทโธ” เปนตน เมือ่ ถูกแลวก็พงึ นําธรรมบทนัน้ มา
กํากับจิตใจ
ทําไมจึงตองนําคําบริกรรมมากํากับจิตใจ ? เพราะปกติของใจนั้นมีแตความรู
เราไมทราบวารูอยางไรบาง ลักษณะความรูน น้ั เปนอยางไร ตัวความรูแ ทเปนอยางไร
ไมสามารถทราบได ทราบแตวา “รู” เทานั้น รูไปทั่วสารพางครางกาย แตจบั เอา “ตัวรู”
จริง ๆ ซึง่ เปนตัวสําคัญไมได เพราะฉะนั้นจึงตองนํา “คําบริกรรม” เขามากํากับเพือ่
เปนที่ยึดเหนี่ยวของใจ จนสามารถทรงตัวได ถาจะเทียบกับภายนอกก็เหมือนเขาตก
เบ็ดเอาปลานัน่ เอง ถามีแตเบ็ดเฉย ๆ ปลาก็ไมกนิ เบ็ด ตองมีเหยือ่ ลอดวย การเอา
เหยือ่ ลอใหปลากินเบ็ดนัน้ เพราะเราตองการปลาที่จะมากินเบ็ดเพราะเหยื่อลอนั้น เรา
ไมไดมุงหวังจะเอาเหยื่อ เรามุงจะเอาปลาตางหาก จึงหาเหยือ่ มาลอ คือติดเหยื่อเขากับ
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ปลายเบ็ดแลวหยอนลงไปในน้าํ เพือ่ ใหปลามากินเบ็ด ปลาเห็นเขาก็มากิน โดยเขาใจวา
เปนอาหาร นี่เปนขอเทียบเคียง
คําวา “พุทโธ” ก็ดี “ธัมโม” ก็ดี “สังโฆ” ก็ดี หรือคําบริกรรมบทใดก็ตาม นี่เปน
เหมือนทีว่ า นัน่ แล คือเปนเหยือ่ สําหรับลอจิต หรือเหมือนกับเชือกมัด ใหจติ อาศัยอยู
กับคําบริกรรมนั้น ๆ ดวยความมีสติอยูเ สมอไมใหคลาดจากกัน จะกําหนด “พุทโธ” ก็
ใหมคี วามรูส กึ อยูก บั “พุทโธ” สืบเนือ่ งกันไปโดยลําดับ
เมือ่ จิตใจไดทาํ งานในหนาทีอ่ นั เดียวไมมสี ง่ิ อืน่ มาเกีย่ วของ หรือจิตไมไดเล็ด
ลอดออกไปคิดในแงตา ง ๆ ซึง่ เปนเรือ่ งกวนใจ ใหเกิดความฟุง ซานวุน วาย จิตก็จะงบ
ตัวลงไป โดยอาศัยคําบริกรรมเปนเครื่องผูกมัดอยู กระแสของจิตทีซ่ า นไปสูส ถานที่
หรือสิ่งตาง ๆ วัตถุอารมณตา ง ๆ จะรวมตัวเขามาสูจุด คือ “พุทโธ” แหงเดียว จนกลาย
เปนจุดที่เดนชัดขึ้นมาภายในใจ เมือ่ ใจมีความสงบดวยอุบายอยางนี้ จนปรากฏผลขึ้น
มา คือความสุขเกิดขึน้ จากความสงบ เรียกวา “ไดผล” งานคือการภาวนาของเราเริ่มได
ผลแลว ไดผลเปนความสงบ เปนความเย็นใจ เปนความสุข และสุขละเอียดออนขึน้ ไป
ตามลําดับแหงความสงบที่มีมากนอย นี่เปนผลที่จะยังจิตใจใหดูดดื่ม และเปนพยาน
เปนเครื่องยึดของจิต เปนเครื่องอบอุนของใจ
ในเมื่อไดรับผลปรากฏเปนที่พอใจเชนนี้ จะมีความพากเพียร มีความเชื่อมั่นขึ้น
เรื่อย ๆ แมผลก็จะมีความละเอียดขึน้ ไปอยางแนนอนไมสงสัย เพราะเทาทีป่ รากฏนีก้ ็
เปนที่พึงพอใจอยูแลว ยิง่ ไดภาวนาใหมคี วามละเอียด ก็ยง่ิ จะปรากฏผลคือความ
ละเอียดมากขึน้ โดยลําดับ เปนเชือ้ แหงความเชือ่ ความเลือ่ มใสในพระศาสนา และเชื่อ
ตองานของตนทีจ่ ะพึงบึกบึนหรือพยายามตอไปไมลดละทอถอย เมื่อจิตไดรับความ
สงบเห็นประจักษครั้งหนึ่งแลว ตอไปความขยันหมั่นเพียร ความสนใจตองานทีเ่ คยทํานี้
จะคอยเดนขึ้น ๆ ไมคอ ยไดถกู บังคับบัญชามากนักเหมือนแตกอ น
แตประการสําคัญขณะที่ปรากฏขึ้นแลว คือขณะทีผ่ ลปรากฏขึน้ แลวในวันนี้
หรือในคราวนี้ คราวตอไปอยาไดไปคาดไปหมายอารมณทเ่ี กิดขึน้ แลว และผานไป
แลวนั้น อยาไดถอื เอาอันนัน้ มาเปนอารมณในขณะทีท่ าํ ภาวนาในวาระตอไป ใหตั้งหนา
ตั้งตาทําตามหนาที่ หรือตามงานของเราที่เคยทําอยางที่เคยทํามาแลว โดยไมตอ งคาด
ผลวาจะเปนอยางใด
เมือ่ สติความรับรูส บื ตออยูก บั คําบริกรรม ความรูส กึ ก็ตดิ ตออยูก บั คําบริกรรม
เปนลําดับ ๆ นั้นแลเปนงานที่ทําโดยถูกตองแลว ผลจะปรากฏขึน้ มากับงานนัน้ เชน
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เดียวกับที่เคยปรากฏมาแลว หรือยิ่งกวานั้นไปโดยลําดับ นีค่ อื ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ภาวนาเปนอยางนี้
การไปคาดหมายผลทีผ่ า นมาแลว จะทําใหจติ เขวจากงานในวงปจจุบัน ซึ่งเปน
งานจะยังผลใหเกิดขึ้นโดยสมบูรณ ฉะนัน้ จึงไมควรไปยึดอารมณอดีตมาทําลายงาน
ในวงปจจุบัน
ความสุขใดก็ตามไมเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจ ทานกลาวไว
ในธรรมวา “นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ” สุขอื่นยิ่งกวาความสงบนี้ไมมี ทั้งนี้เริ่มไปแตความสงบ
ในเบื้องตน จนถึงสันติ คือความสงบในวาระสุดทาย ไดแกความสงบราบคาบแหง
จิต ทีไ่ มมกี เิ ลสแมนอ ยหนึง่ เหลืออยูเ ลย!
เราทุกคนที่เกิดมาในโลก มุงหาความสุขความเจริญดวยกันทั้งนั้น ไมวาหญิงวา
ชาย ไมวาชาติชั้นวรรณะใด มีความรูส กึ อยูเ ชนนี้ มีความหวังอยูเ ชนนี้ หวังอยากได
ความสุขความเจริญ แตแลวทําไมโลกนี้จึงเต็มไปดวยความรุมรอนวุนวาย มีแตความ
ทุกขเต็มจิตใจ และรางกายของสัตวโลก ทําไมจึงไมเจอความสุขดังที่มุงหมายบางไม
มากก็นอ ย เพราะเหตุใด ?
ก็เพราะวาแสวงหาความไมถูกจุดเปนที่พอใจ ความสุขทีเ่ ราทัง้ หลายแสวงหานัน้
จึงเปนแตเพียงมโนภาพที่วาดไปแลวก็กอความกังวลใหแกตน เมื่อปรารถนาไมสมหวัง
ก็เพิ่มความทุกขขึ้นมาใหแกตนเทานั้น
เพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสมหวัง จึงควรดําเนินตาม “ศาสน
ธรรม” ที่พระพุทธเจาทรงคนพบซึ่งความสุข และเห็นความสุขประจักษพระทัยแลว
จึงนํามาประกาศสอนโลกดวยพระเมตตา พวกเราชาวพุทธควรพากันดําเนินตามหลัก
ศาสนธรรมมีดานจิตตภาวนาเปนตน เพื่อใหใจไดรับความสงบสุข ถาทําถูกตามหลัก
ธรรมทีท่ า นสอนไว ไมตอ งสงสัยวาความสุขจะไมปรากฏขึน้ มากนอยภายในใจทีส่ งบตัว
ตองปรากฏขึน้ มาอยางแนนอนไมวา ผูห ญิงผูช าย ไมวา นักบวช ฆราวาส
จิตเปนธรรมชาติกลาง ๆ ไมขึ้นอยูกับเพศกับวัยอะไรทั้งนั้น หลักใหญอยูต รงนี้
การแสวงหาความสุขทางใจ แสวงหาอยางนี้
สวนความสุขภายนอกเราก็พอทราบกัน เพราะเคยเสาะแสวงหา เคยไดอาศัยสิ่ง
เหลานัน้ มาแลว ใคร ๆ ก็ทราบดีอยูแ ลวไมจาํ เปนตองแนะนําสัง่ สอนกัน ทีส่ าํ คัญก็คอื
การเสาะแสวงหาความสุขทางดานจิตใจอันเปนหลักสําคัญในรางกายและใจเรา ควร
แสวงหาวิธีใดจึงจะเจอความสุข ?
จิตใจทีเ่ จอความสุขยอมไมกวัดแกวงวุน วาย ไมเดือดรอน ไมฟุงเฟอเหอเหิม มี
ความสงบตัวอยูเ ปนปกติ อยูใ นอิรยิ าบถใดก็ทรงตัวอยูไ ดดว ยความสงบสุข และความ
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สวยงาม ไมวิ่งเตนเผนกระโดด หรือกวัดแกวงอยูภ ายใน เพราะไมมีสิ่งกวนใจ เนือ่ งจาก
ความสงบเปนอาหารหลอเลีย้ งจิตใจ ใหไดรับความสุขความรมเย็นอยูภายในตัว ซึ่งเปน
ผลเกิดขึน้ จากการภาวนา เราควรจะเสาะแสวงหาใหเจอความสุขบางไมมากก็นอย ทาง
ดานจิตใจ ยากก็ทนบาง เพราะงานไมวางานไหน ตองฝนความยุง ยาก ฝนความลําบาก
ตองฝนทุกขบางเปนธรรมดาเมื่อพอฝนได นอกจากจะสุดวิสัยฝนไมได ก็จําเปนดวยกัน
ไมวา งานในงานนอก
งานนอกไดแกการงานตาง ๆ งานใน ไดแก “จิตตภาวนา” ตองมีความยากบาง
เปนธรรมดาดวยกัน พระพุทธเจาก็เปนองคพยานสําคัญแลวในเรือ่ งความทุกขความ
ทรมาน เกีย่ วกับการบําเพ็ญพระองคกอ นจะไดตรัสรู ปรากฏวาสลบไสลถึงสามหน คํา
วา “สลบ” คือ ตายแลวฟน ถาไมฟนก็ไปเลย จะทุกขขนาดไหนจนถึงขั้นสลบ? ถาไม
ทุกขมากจะสลบไดอยางไรคนเรา ! ตองถึงขนาดจึงสลบได เรียกวา “รอดตาย” นั่นเอง
ครูของเราทําอยางนี้ เพราะศาสนานี้ไมใชศาสนาเพื่อลางมือเปบ เกิดขึน้ ดวย
เหตุดวยผล เหตุดีผลดี การทําเหตุไดมากนอย ผลยอมปรากฏขึ้นตามเหตุที่ทํา ไมทํา
เลยผลจะปรากฏไดอยางไร
แตความตองการของเรา ตองการความสุขความเจริญ ความสมหวังดวยกันทัง้
นัน้ ไมวา หัวใจใด จะนําสิง่ ใดมาเปนเครือ่ งสนองความตองการ ใหสมความมุงมาด
ปรารถนาเลา นอกจากจะทําในสิ่งที่ชอบอันเปนทางเดินเพื่อความถูกตองเทานั้น ความ
สมหวังนั้นจึงสําเร็จไปโดยลําดับ จนสําเร็จโดยสมบูรณ
เพราะฉะนัน้ ในวาระนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราจะบําเพ็ญทางดานจิตใจ อันเปน
จุดหมายใหเกิดความสุขความสมหวังขึ้นภายในใจของตนดวย “จิตตภาวนา” เหนือ่ ย
บางก็ทนเอา จิตมันเคย วอกแวกคลอนแคลน เคยคิดเคยปรุงมานมนาน ซึ่งไมเกิดผลดี
อะไรเลย จึงบังคับไวบาง
การปลอยใหคดิ ไปในแงตา ง ๆ ตามอารมณของใจนั้นไมเกิดประโยชนอะไร
นอกจากไปเทีย่ วกวานเอาความทุกขความรอนจากอารมณตา ง ๆ เขามาเผาลนจิตใจ
ของตนใหเดือดรอนวุนวายไมขาดวรรคขาดตอนเทานั้น ไมเห็นผลดีอนั ใดทีเ่ กิดขึน้ จาก
การปลอยใจไปตามลําพังของมัน
การฝกจิต การทรมานจิต ไมใหคิดไปในแงตาง ๆ ที่เปนพิษเปนภัย ดวยอรรถ
ดวยธรรมอันจะนําความสุขมาใหนี้ ถึงจะยากขนาดไหนเราก็พอจะทําได เพราะเรา
ทราบเหตุผลอยูแ ลววา นีเ่ ราฝกฝนทรมานเพือ่ หาความสุข เพือ่ ใหจติ ใจมีความสุขดวย
การฝกการทรมาน
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พระพุทธเจาก็เคยฝกมาแลวจนสลบไสล สาวกก็เคยฝกมาแลว ทรมานมาแลว
ตองเปนผูผ า นทุกขมาแลวดวยกัน ทานจึงไดรบั ความสุขอันสมหวัง
เราไมตองผานทุกขใด ๆ ดวยการฝกฝนอบรมบางเลย แตจะเอาความสุขความ
สมหวังเลยทีเดียว ก็รูสึกวาจะเกงเกินครูไป จึงควรดําเนินตามรองรอยของครู สมคําวา
“พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ทานดําเนินอยางไรก็ดาํ เนินอยางนัน้ หนักบางเบา
บาง ทุกขยากลําบากบางก็ทนเอา เพราะเปนลูกศิษยที่มีครู การฝกเพื่อเปนความดีมี
ความสุข ตองผานทุกขดว ยกันทัง้ นัน้ แหละ ใครบําเพ็ญอยูท ไ่ี หนก็ตอ งทุกข แตการ
บําเพ็ญตนตามหลักธรรม เปนทางที่จะใหแคลวคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับ เปนสิง่ ที่
เราควรสนใจอยางยิ่ง
การทองเทีย่ วใน “วัฏสงสาร” ดวยความลมจมความทุกขทรมานนัน้ เรา
ตองการกันมากหรือ ผลทีเ่ กิดขึน้ เชนนัน้ เพราะการปลอยตัว เพราะความออนแอ
เพราะไมสนใจในหลักเกณฑทจ่ี ะทําใหเกิดความสุขขึน้ มา จึงมีแตความทุกขเผาลน
อยูท กุ ภพทุกชาติ ตั้งกัปตั้งกัลปนับไมถวน เปนสิ่งที่สัตวโลกรายไหน ๆ ก็ตามไม
ตองการกันทัง้ นัน้
แตทาํ ไมเราจะเปนผูไ ปเจอเอาสิง่ เหลานัน้ เพราะความไมเอาไหน
ของใจ สมควรแลวหรือ ?
นีค่ อื ปญหาซักถามตัวเอง เปนอุบายแหงปญญาทีจ่ ะปราบปรามกิเลสทีห่ ลอกเรา
ทุกขเราก็ตองทน เพราะทุกขในทางที่ดีตองทนบาง จิตนีถ้ กู กิเลสครอบงํามานาน อะไร
ๆ ก็เปนไปตามกิเลส ธรรมแทรกเขาไปไมไดเลย เวลานีก้ าํ ลังพยายามทีจ่ ะเอา
“ธรรม” แทรกเขาไปภายในใจ เพือ่ ฉุดลากจิตใจทีก่ าํ ลังจะมีคณ
ุ คาอยู แตเพราะสิ่งที่ไม
มีคุณคาครอบงํา จิตจึงหาคุณคาไมไดนน้ั ใหถอนตัวออกมา เพื่อใหมีคุณคาดวยธรรม
การฝกจิตเพื่อมีคุณคา จะทุกขยากลําบากก็เพือ่ คุณคาของใจ ทําไมจะลําบากลํา
บนถึงกับทนไมได สูไมไหว ตองหาอุบายแกเราใหได อยาใหเสียที
วัน คืน ป เดือน กินไปทุกวัน ๆ ชีวิตใครจะมีมากนอยเพียงไรก็ตาม วินาทีกนิ
ไป นาทีกนิ ไป ชัว่ โมงกินไป กินทุกวีท่ กุ วันทุกเวล่าํ เวลา หลับตืน่ ลืมตากินไปตลอดสาย
แมจะมีอายุกล่ี า นปกเ็ ถอะ เพราะมันถูกกินไปอยูเ สมอไมหยุดไมถอยอยางนีม้ นั ตอง
หมดไปได ชีวิตเปนลาน ๆ ก็เถอะ เพราะความกินอยูเสมอ เวลานาทีกนิ ไปอยูเ รือ่ ย ๆ
กินไมหยุดไมถอยก็ถึงจุดหมายปลายทางนะซิ แลวก็สลายหรือทําลายไปได
เวลานีช้ วี ติ ยังไมหมด แมกาลจะกินไปทุกวันทุกเวลา แตยงั เหลืออยูพ อทีจ่ ะได
แบงทําคุณงามความดี หาสาระเปนทีพ่ ง่ึ ของใจเราไดในขณะนี้ จึงควรตื่นตัว ตาย
แลวไปหาทําบุญทําทานทีไ่ หนกัน ตายแลวถึงจะตืน่ ตัวมันตืน่ ไมได จึงเรียกวา “คน
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ตาย” รักษาศีลไมได ภาวนาไมได นอกจากจะเสวยผลที่เราไดทําแลวตอนที่ยังมีชีวิตอยู
เทานัน้
เราตองคาดปญญาเราไวใหกวางขวางกวากิเลส กิเลสมันไมคาดอะไรกับเรา มัน
ใหไดอยางใจก็เปนที่พอใจของมัน ขอใหมนั ไดอยูด ว ยความสนุกสนานรืน่ เริงกลางหัวใจ
เราก็พอ สวนเราผูเปนเขียงสับยําของกิเลส มีความสนุกสนานทีไ่ หน รื่นเริงที่ไหน พิษ
ของกิเลสมันทําใหคนรื่นเริง ใหมคี วามสะดวกสบายทีไ่ หน มีแตบีบคั้นจิตใจใหไดรับ
ความทุกขความทรมานตลอดมาเทานัน้ ถาไมเห็นโทษของมันก็จะตองถูกมันกดขี่บังคับ
อยูตลอดไป ถาเห็นโทษของมันแลว ธรรมก็จะแทรกเขาไปภายในจิตใจได เราก็จะ
กลายเปน “ผูม สี าระ” ขึน้ มา
การทําคุณงามความดีทั้งหมดนี้ เพื่อเปนเครื่องสนับสนุนจิตใจ เปนเครื่อง
อุดหนุนจิตใจ เปนหลักของใจ ใหไดยดึ เปนหลักเปนเกณฑ เมื่อใจมีธรรมเปนเครื่องยึด
มีธรรมเปนเครื่องอาศัยแลว อยูท ไ่ี หนก็สบาย เพราะมีหลักถูกตองดีงามเปนเครื่องยึด
“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติธรรมไมใหตกไปใน
ที่ชั่ว คําวา “ที่ชั่ว” คือ ที่ที่ไมพึงปรารถนานั่นเอง ความทุกขรอ นลําบากตาง ๆ เปนสิง่ ที่
ไมพึงปรารถนา และอยูที่ชั่วนั้นทั้งหมด
แตผูที่ปฏิบัติธรรมจะไมไดไปสูสถานที่เชนนั้น การที่ธรรมจะรักษาเราไมใหตก
ไปในที่ชั่ว เราตองเปนผูรักษาธรรม รักษาตัวเราดวยการบําเพ็ญคุณงามความดีทง้ั
หลาย ดังที่เราทั้งหลายไดบําเพ็ญอยูเวลานี้ ชือ่ วา “เรารักษาธรรม” เมื่อเรารักษาธรรม
ธรรมก็รักษาเรา เหมือนบานเรือนที่เราปลูกขึ้นมานี้ ปลูกขึน้ มาแลวก็ใหความรมเย็น ให
ความปลอดภัยแกเรา ถาเราไมปลูกใครจะปลูก เราตองเปนผูปลูกเอง บานเรือนก็ให
ความปลอดภัยแกเราเอง นี่เราสรางธรรมขึ้นภายในจิตใจเรา ธรรมก็เปนผลใหเราไดรบั
ความสุขสบาย อยูก เ็ ปนสุข ตายไปก็เปนสุข ไปเกิดในภพใดชาติใด ขึน้ ชือ่ วา “ผูมีธรรม
ภายในใจ” ไดบําเพ็ญคุณงามความดีไวในใจแลว ก็เทากับไปเสวยผลโดยถายเดียว
ขัน้ “จิตตภาวนา” ในเบือ้ งตน ใหพยายามทําจิตของเราใหสงบ พอจิตสงบ
เทานั้น ผลแหงการภาวนาเปนอยางไรเราไมตอ งถามใคร จะทราบภายในจิตใจของผู
บําเพ็ญนั้นแล เพราะคําวา “สนฺทฏิ ฐ โิ ก” ผูปฏิบัติจะพึงเห็นเองรูเองนั้น พระพุทธเจาไม
ทรงผูกขาด มอบใหกบั ผูป ฏิบตั ดิ ว ยกันทุกคน จะพึงรูผ ลทีต่ นปฏิบตั มิ ากนอยตามกําลัง
ของตน
ทานกลาวเรือ่ งสมาธิ คือความสงบภายในใจ สงบจากอารมณเครือ่ งกอกวนทัง้
หลาย เรียกวา “สงบ” เมื่อไมมีอะไรกอกวน ถาเปน “น้าํ ” ก็ใสสะอาด จิตใจก็ผองใส
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ปราศจากอารมณที่คิดปรุงตาง ๆ ซึง่ เปนเรือ่ งกวนใจ ใจยอมสงบแนวแน มีความสุข
สุขอยางละเอียดลออ มีความสงบมากเพียงไร ความสุขทีเ่ กิดขึน้ จากความสงบนีย้ ง่ิ
ละเอียดสุขุมมากขึ้น จนกลายเปนความสุขที่ “อัศจรรย” เพียงขัน้ ความสงบแหงสมาธิ
เทานั้น ก็แสดงผลใหผูปฏิบัติเห็นประจักษใจอยางดื่มด่ําไมอิ่มพออยูแลว
ในกายเรานี้ ความจริงก็คือธาตุคอื ขันธ อายตนะ อันเปนเครื่องมือของจิตทีใ่ ช
อยูเทานั้นเอง เมือ่ หมดกําลังแลวก็สลายตัวไป คําวา “สลายตัวไป” นัน้ ไดแกตาย ที่
โลกสมมุตใิ หชอ่ื กันวา “ตาย” รางกายนีม้ นั ตายจากความเปนสัตวเปนบุคคล ทีโ่ ลก
สมมุตวิ า เปนสัตวเปนบุคคล ลงไปสูธาตุเดิมของเขา คือ ดิน น้าํ ลม ไฟ ใจก็ออกจาก
รางนี้และเปนใจตามเดิม เพราะใจเปนใจอยูแลวมาตั้งแตไหนแตไร เปนเพียงมาอาศัย
“เขา” อยู เพราะตนไมสามารถชวยตัวเองจนเปนอิสรเสรีโดยไมตอ งพึง่ อะไรได เมื่อ
ปญญาพิจารณาตามธาตุตามขันธ ตลอดถึงความคิดความปรุงของใจ ใหรูเห็นวาเปน
สภาพ อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ดวยกัน ประจักษดวยปญญาลงไปโดยลําดับ ๆ ความยึด
มั่นถือมั่นสําคัญผิดวานั่นเปนเรา นีเ้ ปนของเราในอาการใดก็ตาม ก็ถอนตัวเขามา ๆ คือ
ปลอยกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิอ์ นั นัน้ แลทานเรียกวา “อุปาทาน” ความยึดมัน่ ถือมัน่ มัน
กดถวงจิตใจของเราไมใชนอย ๆ ใหไดรบั ความทุกขความลําบากเพราะอุปาทาน
เมื่อปญญาพิจารณาสอดแทรกใหเห็นตามความเปนจริงแลว ยอมถอนความยึด
มั่นถือมั่นเขามาไดเปนลําดับ ๆ ถอนเขามาจนไมมอี ะไรเหลือภายในจิต กําหนดเขาไป
จนกระทั่งถึงจิต เชือ้ ของกิเลสตัณหาอาสวะมารวมตัวอยูภ ายในจิตดวงนีเ้ ทานัน้ สิง่ อืน่
ตัดออกหมดแลว ไมยดึ ถือในสวนใดอาการใด ปญญาสอดแทรกเขาไป ตัดขาดไปเปน
สําดับ ๆ กิเลสไมมีที่อยู วิง่ เขาไปหลบซอนอยูภ ายในจิต พิจารณาคนควาเขาไปใหเห็น
ตามหลัก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เชนเดียวกับสภาวธรรมทัว่ ๆ ไป จนกิเลสทนไมไหว
แตกกระจายออกไปจากจิต นัน่ เรียกวา “ทําลายภพชาติ” เพราะเชื้อของภพชาติมันอยู
ในใจ สติปญญาถอดถอนไดโดยลําดับจนไมมีสิ่งใดเหลือ นีแ่ ลคือจิตเปนอิสระแลว!
ไมตอ งไปอาศัยอะไรอีกตอไป
เรื่องเกิด เรื่องแก เรื่องเจ็บ เรื่องตาย ที่เปนปาชาประจําสัตวสังขารที่เคยเปนมา
นัน้ เปนอันวาหมดปญหากัน เพราะจิตพอตัวแลวไมตองพึ่งอะไรทั้งสิ้น นีค่ อื ความสุข
อันสมบูรณของผูปฏิบัติธรรมที่ไดจากการปฏิบัติศาสนธรรม จนปรากฏเปนผลขึ้นมา
คือความสุขอันสุขมุ ละเอียดนอกสมมุติ
“นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ก็หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว
เปนความสุขอยางยิ่งนี้แล ไมมีอันใดเสมอเหมือน!
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จิตดวงนี้แหละ ดวงที่ถูกสิ่งไมมีคุณคา ดวงที่ถูกสิ่งที่จอมปลอม สกปรกโสมม
ทัง้ หลายครอบงําอยูต ลอดเวลานีแ่ หละ เมื่อชําระสิ่งที่สกปรกทั้งหลาย สิ่งที่ไมมีคุณคา
ทั้งหลาย ออกไปโดยลําดับ ๆ จิตก็กลายเปนของมีคณ
ุ คาขึน้ มาเรือ่ ย ๆ จนมีคุณคา
อยางเต็มภูมิ ถึงขัน้ “วิสทุ ธิ จิต” เปนจิตที่สมบูรณเต็มภูมิ ไมตองอาศัยอะไรทั้งหมดที่
นี่ เพราะฉะนัน้ ทานจึงไมเกิดทีไ่ หน และก็ไมตายทีไ่ หนอีกดวย เพราะไมมเี ชือ้ คือ
สาเหตุใหเกิด ความตายก็ไมมี เพราะไมมีการจับจองปาชา ปาชาจะมีในตัวไดอยางไร
ไมมีเกิด ความตายจะมีไดอยางไร
นีค่ อื จิตทีพ่ อตัวแลว ไมตองอาศัยอะไรเลย ตอนทีย่ งั อาศัยรางตาง ๆ ภพชาติ
ตาง ๆ อยูน น้ั เพราะยังไมสามารถพึ่งตัวเองได ตองอาศัยบุญกุศลเปนเครื่องพยุง
เพราะฉะนั้นการสรางคุณงามความดีสําหรับเราผูมีความรับผิดชอบในตัวเรา จึงมีความ
จําเปนอยูต ลอดไป ถายังมีการทองเที่ยวใน “วัฏสงสาร” อยูต ราบใด คุณงามความดีซึ่ง
เปนเครื่องพึ่งพิงอาศัย ก็เปนความจําเปนอยูต ราบนัน้
ขอใหทานทั้งหลายที่เปนพุทธบริษัท อยาไดมคี วามประมาทนอนใจ ดวยชีวติ
สังขารรางกายไมมีกฎมีเกณฑ จะตายเมื่อไรก็ได แตกเมือ่ ไรก็ได ไมมีอะไรมีอํานาจ
เหนือสิ่งเหลานี้ได เมื่อไมประมาท คุณงามความดีจึงควรตักตวงเอาไวเสียตั้งแตบัดนี้
จะไมเสียทาเสียที ไมเดือดรอนในภายหลัง อยูก เ็ ปนสุข ตายไปก็เปนสุข ไมมีอะไรเดือด
รอน
จึงขอยุติ
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สูส มรภูมิ
ขณะฟงกําหนดใจไวใหดี เพราะธรรมอยูก บั ใจ !
ทีแรกกอนปฏิบตั เิ ราไมอยากจะเชือ่ วา “ธรรมอยูก บั ใจ ทีไ่ หนกัน” อยูก บั ความ
เพียรในใจนั้น นาฟงกวาทีว่ า “ธรรมอยูก บั ใจ”
“ธรรมอยูท ใ่ี จ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยูท ใ่ี จ ธรรมทั้งหลายอยูที่
ใจ” เราไมยักเชื่อ พระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ อยูท ใ่ี นคัมภีรท ง้ั นัน้ ทําไมวาอยูท ่ี
ใจ นีเ่ ปนความรูส กึ ของเจาของ คือความรูส กึ ดัง้ เดิมเปนอยางนัน้ แตพอฟงเทศนไป
เรื่อยๆ องคไหนเทศนทา นก็บอกอยางนัน้ ไมเคยเทศนผิดเพี้ยนกันไปเลยวา “ธรรมอยู
กับใจ ธรรมอยูที่ใจ” พอไดฟงไปโดยลําดับ จิตมันปรากฏเปนความสงบขึน้ มาในขณะ
ที่ฟง คือทีแรกเวลาฟงทานเทศน จิตมันสงไปหาทานนี่ ไมไดอยูกับตัว
ทานบอกวา “อยาสงจิตออกมาภายนอก ใหทาํ ความรูไ วภายในตัวเอง ธรรมจะ
เขาไปสัมผัสเอง จากกระแสธรรมทีท่ า นแสดงออกไป เราก็ไมฟง ยังสงออกไปหาทาน
เทศน ดีไมดีอยากจะมองดูหนาทานดวยจนถึงขณะฟงเทศน ถาไมมองดูหนาทานเทศน
หรือดูปากทานเทศนรสู กึ มันไมถนัด นี่เปนความรูสึกดั้งเดิม
เวลาฟงนาน ๆ มันปรากฏผลเปนความสงบขึน้ มาภายในใจ ในขณะที่ฟงทาน
เทศนเริ่มเกิดความเชื่อวา “สมาธิธรรมนีอ้ ยูท ใ่ี จนัน่ เอง” เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาคือเจา
ของเอง ทีนขี้ ณะฟงเทศนทา น จิตไมสง ไปทีอ่ น่ื สงไปหาทานก็ไมสง มันเพลินกับ
ความสงบ ใจเกิดความสงบ เกิดความเยือกเย็นขึน้ มาในขณะฟง และเพลินไปเรื่อย ๆ
เลยทําใหเกิดความเชือ่ วา ธรรมอยูที่ใจนั้นถูกตองแลว
นี่เริ่มเปนความเชื่อขึ้นมา ในขณะที่ “สมาธิธรรม คือ ความสงบ เย็นใจ” ปรากฏ
ขึ้นในจิตของเราขณะที่ฟงเทศนจากทาน ตอจากนัน้ ก็เปนเหตุใหอยากไดยนิ ไดฟง เรือ่ ย
ๆ เพื่อเปนเครื่องกลอมจิตใจเรา ลําดับแรกเปนอยางนี้ ลําดับตอไปการปฏิบตั ธิ รรม จะ
เดินจงกรมก็ดี นัง่ สมาธิภาวนาก็ดี ผลปรากฏขึน้ มากนอย ปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้น ไมได
ปรากฏขึน้ ทีอ่ น่ื ขณะที่จิตไมมีความสงบ วุน วายตัวเอง ก็อยูท ใ่ี จ นี่ทราบวา “วันนี้ จิต
ไมสบายเลย” มีความฟุง ซานวุน วายตามอารมณตา ง ๆ เอะ ทําไมวันนี้จิตไมสบาย ก็ทาํ
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ใหเกิดความสนใจขึน้ อีกแงหนึง่ พยายามหาทางสงบใหได พอเขาทีภ่ าวนา ใจก็เปน
ความสงบขึ้นมา นี่ก็ยิ่งเปนความชัดเจนขึ้นมาวา “ธรรมอยูท ใ่ี จ”
โลกมันอยูท ใ่ี จ ธรรมก็อยูท ใ่ี จ เพราะฉะนั้นผูฟงเทศนจึงควรทําความรูสึกไว
จําเพาะตัวเทานั้น ไมจาํ เปนตองสงจิตออกไปสูภ ายนอก เชนไปเกีย่ วของกับทานผู
เทศนเปนตน เมือ่ เราทําความรูส กึ ไวกบั ตัวเชนนี้ ธรรมเทศนาที่ทานแสดงออกไปมาก
นอย จะเขาไปสัมผัสสัมพันธกับความรูของเรา
จิตเปนผูรู กระแสเสียงที่เกี่ยวกับธรรมเขามาสัมผัสใจ และสัมผัสอยูเรื่อย ๆ จิต
ไมมโี อกาสสงออกไปสูภ ายนอก เพราะธรรมเปนเครื่องเย็น และก็ทําใหเพลินไป เพลิน
ไปกับขณะนี้ขณะนั้น คือธรรมสัมผัสเปนขณะ ๆ ตามกระแสเสียงของทานผูเทศน เปน
บทเปนบาท สัมผัสตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จิตก็คอยสงบเย็นลงไป ๆ นี่เปนผลขึ้นมา
แลวจากการฟงธรรม เพราะฉะนั้นการฟงธรรมทีถ่ กู ตองเพือ่ ใหไดผลประจักษ จึง
ตองตั้งจิตไวภายในตัวเอง ไมตอ งสงออกไปภายนอก และไมตองคิดตองตรองอะไร
มากมายในขณะทีฟ่ ง คอยฟงใหเปนความรูสึกตามกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปเทา
นัน้ ธรรมจะซึมซาบเขาไปสูจ ติ ใจเรา จิตใจเมือ่ ไมกวนตัวเองดวยความคิดในเรือ่ งตาง
ๆ ก็สงบเทานัน้ แตตอ งสงบดวยวิธแี กกนั คือจะใหจิตสงบไปเฉย ๆ อยางนัน้ ไมได
ตองอาศัยบทธรรมบทใดบทหนึ่ง หรืออาศัยการฟงธรรมในขณะทานแสดง อยางนี้จึง
จะเกิดความสงบ
อะไรเลาทีว่ นุ มากในโลกนี้ ? ไมมอี ะไรทีจ่ ะวุน มากยิง่ กวาใจ ถาพูดถึงเรือ่ งของ
ความขุน มัว ก็ไมมีอะไรที่จะขุนมัวยิ่งวาใจ ความทุกขความเดือดรอนมากมายเพียงไร
ไมมีอะไรที่จะสูใจได ไฟที่วารอนก็ไมรอนเหมือนใจของเราที่รอนที่ทุกขเพราะอํานาจ
กิเลส
เรื่องของกิเลส มีแตแสดงใหเกิดความทุกขไปโดยลําดับ ๆ เทานั้น ทานจึงสอน
ใหเห็นโทษ พยายามตัง้ สติพจิ ารณาในแงตา ง ๆ ดวยความจงใจ เมือ่ สติกบั ความรูม ี
ความเกีย่ วเนือ่ งกันไปโดยลําดับ ๆ การทําสมาธิหรือการพิจารณาในแงตาง ๆ จะเปน
ทางดานปญญาในแงใดก็ตาม ยอมไดความสงบและอุบายแยบคายขึน้ มาโดยลําดับ ดัง
ทานสอนวา “ชาติป ทุกขฺ า มรณมฺป ทุกฺขํ อริยสจฺจํ” ทานบอก “อริยสัจ ชาติป ทุกขฺ า
ชราป ทุกขฺ า” ชาติความเกิดเปนทุกข แตเรากลับมีความดีใจ เพลิดเพลินในการเกิด
พอลูกเกิดขึน้ มาก็ดใี จ หลานเกิดขึน้ มาก็ดใี จ บุตรหลานของญาติมติ รสหายเกิดขึน้ มาก็
ดีใจ ไมไดคาํ นึงถึงความทุกขของเด็กที่เกิดขึ้นมาแตละราย ๆ ทีร่ อดตายจากชอง
แคบ ๆ แลวเกิดมานัน้ เลย
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ถาเรามองดู “เงื่อนตน” คือ ความเกิด กับ “เงื่อนปลาย” คือความตาย ยังไมเห็น
ชัดเจนแลว ก็เขาใจวา ทั้งสองเงื่อนนี้จะทําใหเกิดความเพลิดเพลิน และความเศราโศก
ไดไมมีสิ้นสุดจุดหมายปลายทางเลย ความจริง เด็กรอดตายแลวถึงจะเปนมนุษยขน้ึ
มา ถาไมรอดก็ตองตายไปในขณะนั้น เชนตายในทองก็มี ตายขณะทีต่ กคลอดออกมาก็
มี ก็เพราะความทุกขถงึ ขนาดตาย มันถึงตายไดคนเรา!
การเกิดขึ้นมาเปนคน อายุมากนอยเพียงใด มันก็ทกุ ขถงึ ตายมันจึงตายได ความ
ทุกขนี้มีมาตั้งแตขณะแรกเกิด แตเราไมไดพิจารณาวาเปนทุกข คือสัจธรรม ซึง่ เปนสิง่ ที่
นาเห็นโทษเห็นภัย เปนความขยะแขยง เพื่อจะกําจัดปดเปาใหผานพนไปไดดวยความ
พากเพียรของเรา มีสติปญญาเปนสําคัญ เมือ่ เรามีความเพลิดเพลินพอใจในตอนตน
แตไมพอใจในตอนปลาย เชน ความเกิดเราพอใจ แตความตายเราไมพอใจ มันก็ขัด
แยงกันอยูว นั ยังค่าํ ความขัดแยงกันมันเปนความสุขทีไ่ หนในหัวใจคนเรา ตองเปน
ความทุกขอยูโดยดี
เพราะฉะนั้นเพื่อใหตนกับปลายตรงกัน จึงตองพิจารณาไปตั้งแต “ชาติป ทุกขฺ า
ชราป ทุกขฺ า มรณมฺป ทุกฺขํ” ตลอดสายไปเลย เพราะเปนเรื่องของกองทุกข และเปน
ทางแหงความทุกขเดินทั้งนั้น ไมใชทางมรรคผลนิพพานอะไรจะเดินได ถาไมพิจารณา
ใหเปน พิจารณารอบรูใ นสิง่ ทัง้ หลายนีแ้ ลวก็วา “ทุกขฺ ํ นตฺถิ อชาตสฺส” ทุกขยอ มไมมี
แกผไู มเกิด นัน่ ! เมื่อไมเกิดแลวมันจะมีทุกขที่ไหนกัน เพราะเชื้อใหเกิดไมมี คือเชื้อ
แหงความทุกขไมมีนั่นเอง ทุกขกไ็ มมใี นหัวใจ เพราะฉะนั้นพระอรหันตทานจึงไมมี
ทุกขเวทนาภายในใจ เวทนาทางใจนีท้ า นไมมี คือสุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี อุเบกขา
เวทนาก็ดี ภายในใจของพระอรหันตทานไมมี
มีเวทนาเฉพาะแตจิตของพวกเรา กายของพวกเรา สวนกายของทานมีเวทนา
ทั้งสาม ทานทุกขเหมือนกันกับพวกเรานีแ้ หละ แตจิตของทานไมมีเวทนา เวทนาทัง้
สามไมสามารถกระทบกระเทือนจิตใจของทานได ทานไมหวัน่ ไหว เหมือนจิตของ
ปุถชุ น สุขทานก็รู ทุกขทา นก็รู ในสวนรางกายเฉย ๆ ทานก็รู แตทางดานจิตใจของทาน
ไมมีเวทนา เพราะจิตนั้นพนไปจากเวทนาซึ่งเปนสมมุติแลว ไมมีอะไรจะเขาไปแทรกสิง
ไดเลย ใจเปนธรรมลวน ๆ เชนที่วา “ทุกขเวทนา เปน อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา สุขเวทนาก็
เปน อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา อุเบกขาเวทนาก็เปน อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา จึงไปเกี่ยวของกับ
ธรรมชาตินั้นไมได
ถาใครอยากมีความเจริญภายในใจ ก็ใหพยายามสรางคุณงามความดี ศีล ทาน
อยาไดขาด เปนความดีสาํ หรับหลอเลีย้ งจิตใจ สืบภพสืบชาติที่ดีตอไป คนเราที่มีพื้น
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ฐานอันดีดวยคุณงามความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงแลว ไมวาจะเกิดในภพใดชาติใด ก็
ตองมีความดีติดตามเสมอ สุคติเปนที่หวังได
ในเมือ่ ยังไมพน จากความทุกข ทานสอนไมใหเกียจคราน ใหพยายาม ถามี
ความสามารถเจริญเมตตาภาวนา เพือ่ สองดูจติ ใจของตนทีเ่ ต็มไปดวยความทุกข
รอนตางๆ นี้ ก็จงทําไปอยาไดลดละ ขัดไปทุกวัน ๆ จิตใจเมือ่ ไดรบั การขัดเกลาอยู
เสมอยอมมีความผองใส เมือ่ จิตมีความผองใสยอมเห็นเงาตัวเองได เหมือนกับน้าํ ใส
มองเห็นอะไรไดชัดเจน จะเปนขวากเปนหนามหรือเปนสัตวชนิดใดทีอ่ ยูใ นน้าํ นัน้ ก็
สามารถมองเห็นไดชัดเจน อะไรที่เปนพิษเปนภัยอยูภายในจิตใจ เมื่อใจมีความสงบ
แลวสามารถมองเห็นได รูไ ดงา ยยิง่ กวาจิตทีข่ นุ มัวไปดวยกิเลสอาสวะและความวาวุน ทัง้
หลายอยูม าก
ทานจึงสอนใหชําระจิตใจ ในโอวาททีร่ วมไวใน “โอวาทปาฏิโมกข” วา “สพฺพ
ปาปสฺส อกรณํ” การไมทาํ ความชัว่ ทัง้ หลายนัน้ ประการหนึง่ “กุสลสูปสมฺปทา” การยัง
กุศลใหถึงพรอมประการหนึ่ง “สจิตฺตปริโยทปนํ” การทําจิตใจใหผองแผวถึงความ
บริสทุ ธิน์ ป้ี ระการหนึง่ “เอตํ พุทฺธาน สาสนํ” นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
พระพุทธเจาองคใดก็ตามทานสอนอยางนีท้ ง้ั นัน้ เรื่องที่เปนบาปเศราหมองทาน
ไมใหทํา ใหพยายามทําแตกุศลคือคุณงามความดี เพราะความฉลาดของตน “กุสลสฺ
สูปสมฺปทา” คือยังความฉลาดใหถงึ พรอมนัน่ เอง
การทําจิตใหมีความผองใสจนถึงขั้นบริสุทธิ์นี้เปนสิ่งทําไดยาก แตอยูใ นความ
สามารถของมนุษยเราที่จะทําได พระพุทธเจาทานก็ลาํ บาก พระสาวกทัง้ หลายทานก็
ลําบาก บรรดาทานผูถ งึ ความบริสทุ ธิต์ อ งลําบากดวยกันทัง้ นัน้ ลําบากเพือ่ ความบริสทุ ธิ์
เพื่อความหลุดพน ไมใชลําบากเพื่อความลมจม จึงเปนสิ่งที่นาทํา
จิตเวลามีสิ่งสกปรกโสมมครอบงําอยูก็ไมปรากฏวามีคุณคาอะไร แมตวั เองก็
ตําหนิติเตียนตัวได บางทีอยูก ไ็ มอยากอยู อยากจะตายเสียดีกวาอยางนี้ เพราะความอิด
หนาระอาใจความเปนอยูของตน ไมอยากอยูใ นโลกใหโลกเขาเห็นหนา ทั้งนี้เพราะจิต
มันอับเฉา จิตมันขุนมัวมากจนกลายเปนไฟทั้งกอง ไมนา อยู เวลามันอับเฉาขนาดนัน้
เพราะสิ่งที่อับเฉา สิ่งไมมีคุณคาครอบจิต จนมองหาสาระสําคัญของจิตไมมเี ลย จน
คิดอยากจะตายไปเสียไดแหละดี แมตายไปแลวจะไปเอาดีมาจากไหน? ปจจุบนั มันก็ยงั
ไมมอี ยูแ ลว ถาดีดว ยความตาย โลกนีก้ ม็ คี นตายกันมานาน ทําไมไมเห็นดี มันไมดนี น่ั
เองจึงไมอยากตาย ถามันดีอยูแ ลวตายหรือไมตายก็ไมมปี ญ
 หาอะไร เพราะดีอยูแลว
ขณะทีม่ สี ง่ิ ไมมคี ณ
ุ คาอะไรมาครอบงําจิตนัน้ ทําไมจิตไรสาระไปหมด ?
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เมือ่ ชําระสะสางออกไดโดยลําดับๆ ก็คอ ยสองแสงสวางออกมาใหเห็นประจักษ
ภายในใจ คือความสงบเย็นใจ ทั้งจิตใจก็ผองใส สบาย ยิ้มแยมแจมใส นั่งอยู ยืนอยู
เดินอยู นอนอยู หรือทําหนาทีก่ ารงานอะไรอยู ก็มีความรื่นเริงบันเทิงดวยความสุขที่
ปรากฏอยูก บั ใจ
คนเราเมือ่ จิตใจมีความสงบเย็นแลว อยูท ไ่ี หนก็พออยูท ง้ั นัน้ แหละ มันสําคัญ
อยูท ใ่ี จ ถาใจไมดี อยูที่ไหนก็ไมดี ทีน่ ว่ี า จะดี ที่นั่นวาจะดี หลอกเจาของไปเรื่อย ๆ ที่
โนนละจะดี ชาตินี้ไมดี ชาติหนาจะดี เปนอยูไมดี ตายแลวจะดี นั่นมันหลอกไปเรื่อย ๆ
ผูที่รอน รอนอยูท น่ี แ่ี หละ มันหลอก ผูท ถ่ี กู กลุม รุมอยูด ว ยความรุม รอนทัง้ หลายนะมัน
หลอกเรา อันนัน้ จะดี อันนี้จะดี แตมันไมไดดี ไปอยูที่ไหน ๆ ก็เทาเดิมนีแ่ หละ เพราะ
ตัวนี้ไมดี ตองแกเพือ่ ใหดี แกดวยความเพียร
จงพยายามพิจารณากําจัดมันดวยความเพียร
ทําสมาธิกใ็ หมคี วามสงบได
บังคับบัญชาจิตใจขณะนัน้ ขณะทีท่ าํ สมาธิภาวนา ขณะทีบ่ งั คับจิตฝกทรมานจิต
ดวยการภาวนานัน้ ไมใชเปนขณะทีจ่ ะปลอยไปตามอําเภอใจ เรียกวา “ความเพียร”
เพียรเพื่อแก เพือ่ ถอดถอนสิง่ ทีเ่ ปนขาศึกตอใจ จนใจไดรับความสงบขึ้นมา ใจไดรบั
ความสงบนัน้ เพราะ “ความเพียรบังคับใจ” ตางหาก ไมใชเพราะความปลอยตามใจ เรา
คงจะเห็นผลหรือคุณคาของความเพียรนี้บางแลว เพราะเรามีความสงบใจลงไดดวย
ความเพียร และสงบไปไดเรื่อย ๆ เพราะความเพียรเปนลําดับ ๆ คุณคาของความ
เพียรก็จะเดนขึ้น ๆ ตามคุณคาของจิตที่เปนผลมาจากความเพียร
เอา ! เมื่อพิจารณาทางดานปญญา ก็กาํ หนดพิจารณาใหเห็นชัดเจน ไตรตรอง
สิง่ ทัง้ หลายใหเห็นตามความสัตยความจริงของมันทีม่ อี ยูใ นโลกทัง้ หลายนี้ โลกนีก้ วาง
แสนกวาง แตสิ่งที่คับแคบที่สุดก็คือจิตใจที่ถูกปดบังดวยกิเลส มันแคบทีน่ ่ี นัง่ อยูน อน
อยูก ไ็ มสบาย อยูท ไ่ี หนก็ไมสบาย เพราะมันคับแคบใจ มันทับตัวเอง แกตรงที่มันแคบ
ๆ นีอ้ อกใหใจไดรบั ความกวางขวางเบิกบานยิม้ แยมแจมใสขึน้ มา จิตใจก็โลง เย็นสบาย
เอา ! ทีนจ้ี ะพิจารณาเรือ่ งทุกข มันก็มีกําลังที่จะพิจารณา พอใจที่จะพิจารณา
เพราะทุกขเปนหินลับปญญาใหคมกลาขึน้ เปนลําดับได ฟาดฟนกิเลสอาสวะออก
ดวยสมาธิปญญา การถอดถอนกิเลสตองถอดถอนดวยปญญา จับกิเลสมามัดไดดว ย
สมาธิ คือจิตสงบลง สมาธิกร็ วมตัวเขามาในจิตดวงเดียว ไมซานออกไปในที่ตาง ๆ
จนจับตัวไมได ปญญาคลีค่ ลายออกใหเห็นชัดเจนวา จิตนีม้ คี วามติดของอยูก บั สิง่ ใด
รูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส หรือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แยกแยะดูให
เห็นละเอียดถีถ่ ว นตามหลักความจริงของมันทีม่ อี ยู
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๓๖๖

๓๖๗

ใครครวญแลวใครครวญเลา พิจารณาแลวพิจารณาเลา เปนจุดที่ทองเที่ยวของ
ปญญา เปนหินลับปญญา พิจารณาเทาใดก็ยง่ิ แตกฉานออกไปโดยลําดับ เขาใจไปตาม
เปนจริงแลวปลอยวางไปเรื่อย ๆ การปลอยวางลงก็คอื ปลอยวางภาระ ซึง่ กดถวงอยู
ภายในใจเราดวยอํานาจแหงอุปาทานนัน้ แล
จิตคิดเรื่องอะไรบาง เกิดผลเกิดประโยชนอะไร คิดขึ้นในขณะก็ดับไปในขณะ
คิดดีก็ดับ คิดชัว่ ก็ดบั คิดอะไรขึ้นมาก็ดับทั้งนั้น ทานเรียกวา “สังขาร ความปรุง”
ความปรุงขึ้น ความเกิดขึ้น ความปรุงกับความดับไปนั้นเปนของคูกัน เกิดดับพรอมอยู
ในเวลานัน้ แลวเราจะถือเอามาเปนตัวเปนตนอยางไรไดกบั ความเกิด ๆ ดับ ๆ อยาง
นัน้
จงพิจารณา ทุกขเวทนา อันเปนสิง่ ทีน่ า กลัวอยูแ ลว ใคร ๆ ก็กลัวคําวา “ทุกข”
เราจะมาถือวาเปนเราเปนของเราไดอยางไร ทุกขทง้ั กองยังจะถือวาเปนเราอยูอ กี หรือ?
ถือเปนเราก็ถอื เอาไฟมาเผาใจเรานัน่ แล ทุกขใหทราบวาเปน “ทุกข” ผูท ท่ี ราบวาเปน
ทุกขไมใชทกุ ขนน้ั คือใจ ใจเปนผูรูเรื่องทุกขทั้งหลาย ทุกขเกิดขึ้นใจก็รู ทุกขตั้งอยูใจก็รู
ทุกขดบั ไปใจก็รู รูดวยปญญา
ปญญาเห็นแจมแจงชัดเจนแลววา ทุกขเปนทุกข เราเปนเรา ผูร เู ปนผูร ู นี้
ประการหนึ่ง สัญญา จําไดเทาไรมันก็ลืมไปหมด ถาตองการจะจําก็มาตัง้ ใจจํากันใหม
จําไปพรอมดับลงไปพรอม ๆ ขณะเดียวเชนกัน เหลานีห้ รือเปนตน ? ความจําได
หมายรูแลวดับไป ๆ เกิดดับ ๆ เชนเดียวกับสิ่งอื่น ๆ นั้นนะหรือเปนเราเปนของเรา ?
ถาวานั้นเปนเราเปนของเรา เราก็ดน้ิ อยูต ลอดเวลาซิ เพราะทุกข เพราะสัญญาจําไดแลว
ดับไป ความทุกขเกิด ๆ ดับ ๆ ใหไดรบั ความเดือดรอนวุน วายอยูไ มหยุดไมถอย
เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาใหเห็นสภาพที่เกิดที่ดับ มีอยูรอบใจเรา อยูร อบตัวคือขันธ
วิญญาณ เราเคยไดยินมาตั้งแตเมื่อไร เห็นมาตั้งแตเมื่อไร ตั้งแตเกิดนี่ แลวเราไดสาระ
อะไรจากมัน พอรับทราบ พับในทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย มันก็ดบั ไป
พรอม ๆ แนะ เอาอะไรมาเปนสาระ ? ไมเห็นมีอะไรเปนสาระเลย
รูปนั้นหรือเปนตน เสียงนั้นหรือเปนตน กลิน่ รส เครื่องสัมผัสนั้นหรือเปนตน
วิญญาณ ความรับทราบสิ่งที่มาสัมผัสหรือเปนตน มันรับทราบพับ ๆ แลวดับไปพรอม
ๆ อันนัน้ หรือเปนตน เปนตนเมื่อไร ความเกิดความดับพรอมมาถือวาเปนตนไดหรือ
เราจะนอนใจกับมันไดอยางไร มันเกิดแลวมันดับ ๆ เรายังจะถือความเกิดความดับนัน้
วาเปนตน เราก็ยุงไปวันยังค่ําซิ เพราะสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดมีดับตลอดเวลา ไมวารูป
เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ไมวาสัญญา สังขาร วิญญาณ มันมีเกิดมีดับของมันเปนประจํา
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อยูท กุ อยางทุกอาการ 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 อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา จะมาถือเปนเราเปนของเราไดอยางไร ถา
พิจารณาใหถึงเหตุถึงผลดวยสติปญญาแลวก็ไมอาจไปยึดถือได เวลากิเลสหนา ๆ ใจไม
ไดพิจารณา ทั้งไมทราบวาอะไรเปนอะไรจึงหลงยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นตามเปนจริง
แลวมันปลอยวางของมันเอง
พอออกแนวรบ ถึงเวลาจะเปนจะตาย ใหเอาอันนีแ้ หละเปนสนามรบ เฉพาะ
อยางยิ่ง “ทุกขเวทนา” นัน่ แลจะออกหนาออกตาทีส่ ดุ ในขณะจะแตกดับ เอาทุกขเวทนา
กับจิตนีแ้ ลเปนสนามรบ พิจารณากันใหเห็นตามความจริงของมัน จะทุกขมากมาย
ขนาดไหนมันไมเลยตาย ทุกขนถ้ี งึ แคตาย ธาตุขนั ธนถ้ี งึ แคตาย ใจไมถงึ แคตาย แต
เลยความตาย เพราะจิตไมเคยตาย มันเหนือสิง่ เหลานี้ ความทุกขก็ทุกขถึงแคตายเทา
นัน้ ไมเลยจากนัน่ ไป เวทนาพวกไหนจะปรากฏขึ้นมาก็ถึงแคดับของมันเทานั้น จะ
ทุกขมากทุกขนอ ยจิตรับทราบ รับทราบอยูตลอดเวลา
เมือ่ มีสติแลวจะรับทราบทุกระยะของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ผูร ไู มไดดบั เราจะ
ไปวิตกวิจารณอะไรกับเวทนาซึ่งไมใชเราไมใชของเรา มันเปนสภาพที่เกิดขึ้น อาศัยจิต
เกิดขึน้ แตไมใชจติ อาศัยธาตุเกิดขึน้ อาศัยกายนีเ้ กิดขึน้ แตไมใชกาย มันเปนเวทนา
ของมัน เชนทุกขเวทนา เปนตน มันเปนคนละชิน้ ละอันคนละอยาง ความจริงลวน ๆ
เปนอยางนี้ !
ถาเราไมปนเกลียวกับความจริง ใจเราก็สงบเพราะการพิจารณาทุกขเวทนาทั้ง
หลาย เฉพาะอยางยิง่ ในวาระสุดทายจะแตกดับ เอาใหเต็มเหนี่ยวทีเดียว อะไรจะดับ
กอนดับหลังใหมนั รู เพราะผูรูนี้จะรูตลอด จนกระทั่งทุกสิ่งทุกอยางดับไปหมด ผูน ก้ี ย็ งั
ไมดบั
นีแ่ หละการพิจารณา ถาไดเห็นเหตุเห็นผลกันเสียครั้งหนึ่งเทานั้น ความอาจ
หาญในเรื่องเหลานี้จะเกิดขึ้นทันที ถึงคราวจําเปนขึ้นมามันจะเตรียมทาสูกันเลย เตรียม
ทาเปนนักรบเขาสูสงครามระหวางขันธกับจิต พิจารณาดวยปญญา เอาสติปญญาเปน
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เครือ่ งมือฟาดฟนหัน่ แหลกลงใหถงึ ความจริง เมือ่ แหลกลงไปแลวไปถึงไหน ? ก็ไปถึง
ความจริงนั้นแล
จงใชสติปญญาฟาดฟนลงไปใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยาง เมือ่ ถึงความจริง
แลวราบไปหมด สงบไปหมด ไมมอี ะไรอันใดทีจ่ ะมากอกวนจิตใจ อันใดที่ยังกอ
กวนจิตใจไดอยู อันนัน้ เรียกวา “จิตยังพิจารณาไมถึงความจริงเต็มที่” ถาถึงความจริง
เต็มที่ทุกสัดทุกสวนแลว ไมมีอะไรที่จะมาแหยมายุมาแทงมากวนใจได เปนสภาพที่จริง
ทัว่ ถึงกันหมด นัน่ ทานเรียกวา “ราบคาบลงแลวดวยความจริง” เพราะอํานาจแหงสติ
ปญญาพิจารณาเห็นชัด
นี่แหละพระพุทธเจา พระสาวกทัง้ หลาย หรือทานผูส น้ิ ทุกขแลวทัง้ หลาย ทาน
สิ้นตรงนี้ ตรงที่ทุกขมันอยู ทุกขมนั อยูท ไ่ี หน ? ทุกขมอี ยูท ก่ี าย ทีข่ นั ธอนั นี้ ที่จิตดวงนี้
การแยกแยะก็แยกกันทีน่ ่ี รูก็รูกันตรงที่เราเคยหลงนี้แหละไมรูที่ไหน ผูที่จะทํา
ใหรกู ค็ อื ปญญาเครือ่ งมือบุกเบิกหาความจริง ไมมีอะไรที่จะเทียบเทาสติปญญาไดที่
เปนเครื่องมือ ทีบ่ กุ เบิกใหถงึ ทีส่ ดุ แหงธรรมทัง้ หลาย และเปนเครือ่ งสํารอกปอกกิเลส
ออกจากจิตใจไดโดยสิน้ เชิง ก็ไมมีอะไรเสมอเหมือนปญญา จึงเปนเครื่องมือที่ทันสมัย
ในการแกกเิ ลสอาสวะทัง้ มวล
เราจงนําเอาสติปญญานี้ไปใชในเวลาจําเปน เฉพาะอยางยิง่ เวลาจวนตัวเขาแลว
ไมมีใครจะชวยเราได ญาติมิตรสายโลหิตใกลไกล พอแม พีน่ อ ง สามีภริยา ลูกเล็กเด็ก
แดง แมมีหอมลอมเต็มไปหมดก็ไมสามารถชวยเราไดทั้งนั้น เปนหนาที่ของเราโดย
เฉพาะ ทานเรียกวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” เอาใหเต็มภูมิ! ตนนั้นแลเปนที่พึ่งของ
ตน เราจะทําอยางไรจึงจะเปนที่พึ่งของเราได และจะไมกลายเปนขาศึกตอเราเอง ถา
เปนเรื่องความลุม หลง ความออนแอ ความขาดสติปญญาที่จะนํามาใช ก็เปนขาศึกตอ
ตนเอง ถามีสติปญญา ศรัทธา ความเพียร มีความแกลวกลาสามารถตามหลักธรรมที่
พระพุทธเจาทรงสอนไว พิจารณาลงไปใหถึงเหตุถึงผล ถึงความสัตยความจริงแหง
สภาวธรรมทัง้ หลายแลว นั้นแลถือวาตนเปนที่พึ่งของตนไดโดยแท
เอาใหไดที่พึ่ง มีอยูที่ไหนละ ? “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” กระเทือนอยูภ ายในจิตใจ
ไมมีที่ไหน “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” กระเทือนอยูที่จิตใจ “สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็
กระเทือนอยูที่ใจดวงเดียวนี้เทานั้นเปนภาชนะ ทั้งพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
รวมอยูที่จิตดวงเดียวนี้ เพราะจิตเปนภาชนะทีเ่ หมาะสมกับธรรมทัง้ หลาย เอาให
เห็น เฉพาะอยางยิง่ “จิตทั้งดวงนี้แลคือธรรมทั้งดวง”
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ขอใหชาํ ระจิตนี้ ยิ่งใหหลุดพนในขณะนี้ดวยแลวยิ่งดี “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ไม
ทราบจะไปถามทานทีไ่ หน ไมถามเพราะไมสงสัย มองดูความรูของตัวที่แสดงความ
สมบูรณอยูเ ต็มทีแ่ ลวฉันใดก็ฉนั นัน้
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นี่เปน “เอกธรรม” ธรรมอันเดียว เปนธรรม
แทงเดียวกัน
นีค่ อื ผลแหงการปฏิบตั กิ าํ จัดกิเลสอาสวะของตัว ตั้งแตเริ่มแรกที่ไมมีคุณคา
ราคา มีแต “ขี”้ เต็มหัวใจ คือขี้โลภ ขี้โกรธ ขีห้ ลง ชําระ “ขี”้ นีอ้ อกโดยหลักธรรม เมื่อ
หมดของสกปรกนี้แลวก็เปนธรรมขึ้นมา เปนธรรมขึน้ มาแลวแสนสบาย! อยูไ หนก็สบาย
“นิพฺพานํ ปรมํ สุญ
ฺ ”ํ อะไรสูญก็รูนี่ อะไรยังอยูก็รู ใครจะไปรูยิ่งกวาผูสิ้นกิเลสแลวเลา
เพราะคําวา “นิพพฺ านํ ปรมํ สุญ
ฺ ํ” นี้ ทานพูดออกมาจากความทีส่ น้ิ กิเลสแลว
ผูเ ห็นนิพพานแลวพูดออกมา คือพระพุทธเจา พวกเราไมเห็น วาเทาไรมันก็ยงั
อยูอ ยางนัน้ จงพิจารณาใหเห็นจริงกับสิง่ เหลานี้ คําวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุญ
ฺ ”ํ จะไมมี
ปญหาอะไรเลย เพราะประจักษกับใจแลวอันใดสูญอันใดยัง!
“นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ” ฟงซิ คําวา “ปรมํ สุข”ํ อันเปนความสุขอยางยิง่ นัน้ ไมใช
“สุขเวทนา” เปนสุขทีเ่ กิดขึน้ จากความบริสทุ ธิข์ องใจลวน ๆ โดยไมมคี าํ วา “ เกิด
ดับ” เหมือนเวทนาของพวกเรา มีทุกขเวทนา เปนตน อันนีไ้ มใชไตรลักษณ “ปรมํ สุข”ํ
ที่มีประจําจิตที่บริสุทธิ์นี้ไมใชไตรลักษณ ไมใชสิ่งที่เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จึงไมมี
ความแปรสภาพ คงเสนคงวา ทานวา “นิพพานเที่ยง” อะไรเที่ยง? จิตที่บริสุทธิ์นี้เทานั้น
“เที่ยง” จงเอาใหเห็น เอาใหร!ู
การแสดงธรรม ก็ขอยุติ
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

ความตายเปนธรรมดา
คําวา “เที่ยง” หรือ “แนนหนามัน่ คง” หรือ “จีรังถาวร” เปนสิ่งที่โลกตองการใน
สวนที่พึงปรารถนา เชน ความสุข เปนตน แตสง่ิ ดังกลาวจะหาไดทไ่ี หน ? เพราะในโลก
นี้เต็มไปดวยสิ่งที่ขัดตอความตองการของโลกทั้งนั้น คือ เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไป
เสียสิน้
มีแตเรื่อง อนิจฺจํ ความไมเทีย่ งถาวรรอบตัวทัง้ ภายในและภายนอก ถาวาสุขก็มี
ทุกขแทรกเขามาเสีย อนตฺตา แทรกเขามาเสีย ทุกสิ่งจึงเต็มไปดวย “ไตรลักษณ” คือ
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งหาสิ่งใดมาทําลายเพื่อความจีรังถาวรไมได นอกจาก “ธรรม
ปฏิบัต”ิ อยางเดียว ดังปราชญดําเนินมาแลว และผานพนแหลงอันแสนทุกขกนั ดารนีไ้ ป
ไดแลว
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวโดยถูกตองหาที่คัดคานไมไดเลย ในเรื่องสภาวธรรม
เหลานี้ เพราะเปนของตายตัว ธรรมก็แสดงความจริงทีม่ อี ยูอ ยางตายตัวนัน้ ไมตองหา
อะไรมาเพิ่มเติม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาแตละพระองค อยาเขาใจวาทานหาอะไรมาสงเสริม
เพิ่มเติมสิ่งที่มีอยูแลวใหมากขึ้นหรือใหลดนอยลงไป หรือไมมีก็หาเรื่องวามี อยางนีไ้ ม
มี ! ทานแสดงตามหลักความจริงลวน ๆ ทั้งนั้นไมวาพระพุทธเจาพระองคใด
จุดของศาสนาอันแทจริงทีส่ อนเพือ่ ดําเนินและหลีกเลีย่ ง “ไตรลักษณ” เหลานีไ้ ด
พอควร ทานก็สอนไวแลววา “สพฺพปาปสฺส อกรณํ” – การไมทําชั่วทั้งปวง หนึง่ “กุสลสฺ
สูปสมฺปทา” – การยังกุศลหรือความฉลาดในสิง่ ทีช่ อบธรรมใหถงึ พรอม หนึง่ “สจิตตฺ ปริ
โยทปนํ” – การทําจิตของตนใหผอ งใสจนกระทัง่ ถึงความบริสทุ ธิ์ หนึง่ “เอตํ พุทฺธาน
สาสนํ” – เหลานี้ เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
คือวานี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค
ไมมอี งคใดแสดงใหแตกตางจากนีไ้ ป เพราะความจริงทั้งหลายไมมีของแตกตาง
ไมวาจะเปนสมัยใดก็ตาม มีเรื่องของ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยูป ระจําโลกมานมนานแม
พระพุทธเจายังไมไดตรัสรูขึ้นมา คือเปนเวลาระหวาง “สุญญกัป” ไมมคี าํ สัง่ สอนแสดง
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เรื่องความจริงเหลานี้ก็ตาม ความจริงเหลานี้เคยมีมาดั้งเดิม มีมาตั้งกัปตั้งกัลปโนนอยู
แลว
สิ่งที่เราตองการจะหาไดจากที่ไหน โลกอันแสนกวางก็เต็มไปดวยสิง่ เหลานีท้ ง้ั
นัน้ เมือ่ คิดอยางนีก้ เ็ หมือนจะหาทีเ่ หยียบยาง หาที่ปลงจิตปลงใจลงไมได เพราะหมด
สถานที่จะวางใจพึ่งเปนพึ่งตายได แตสถานที่วาปลงจิตปลงใจลงไมไดนั้นแล คือสถานที่
ที่ปลงจิตปลงใจลงได เพราะเปนหลักธรรมที่พึงปลงลงได ดวยการพิจารณาใหเห็นตาม
ความจริง
พระพุทธเจาทรงสําเร็จความมุงหวังจากสถานที่นั้น พระสงฆสาวกที่เปนสรณะ
ของพวกเราทั้งหลายก็สําเร็จความมุงหวังในจุดนั้น ธรรมทีไ่ ดนาํ มาประกาศสอนโลกให
สัตวทง้ั หลายไดยดึ ถือตลอดมาก็ออกมาจากจุดนัน้ คือใจ ซึง่ หอมลอมอยูด ว ยกอง อนิจฺ
จํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา นัน้ แล
แมเปนที่ยอมรับกันเกี่ยวกับเรื่อง อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ที่มีอยูเต็มโลกก็ตาม แต
ก็ไมมีผูเฉลียวใจตอไตรลักษณ พอจะนํามาพิจารณาเพือ่ ถือเอาประโยชนไดบา ง นอก
จากตําหนิโดยไมคดิ หาทางออกจากสิง่ เหลานี้ ดวยการพิจารณา “ไตรลักษณ” นีเ้ ปนทาง
เดินเพื่อกาวลวงไปได ดังปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน
ดวยเหตุนี้เราชาวพุทธจึงควรพิจารณา
เพื่อแกไขสงเสริมสิ่งที่บกพรองให
สมบูรณดวยคุณธรรมขั้นตาง ๆ ที่จะพึงไดรับจากการพิจารณา อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ซึ่ง
เปนสัจธรรมอันประเสริฐ
การที่เราบําเพ็ญอยูเวลานี้ และบําเพ็ญเรือ่ ยมานีแ้ ล คือการดําเนินเพือ่ หลบหลีก
ปลีกภัยทั้งหลายโดยลําดับ จนบรรลุถึง “มหาสมบัตอิ นั พึงหวัง” จากนัน้ จะเรียกวา “นิจฺ
จํ” เปนของเที่ยงก็ได เพราะไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของ ไมมีอะไรเขามาทําลายจิตใจให
เดือดรอนวุน วาย จะเรียกวา “บรมสุข” ก็ไมผดิ จะเรียกวา “อตฺตา” ก็ไมนาจะผิด เพราะ
เปน”ตน” แท คือตนในหลักธรรมชาติ ไมมี “สมมติ” นอยใหญ แมปรมาณูเขามาเกี่ยว
ของใจ แตไมไดหมายถึงวา “อตฺตา” ที่เปนคูกับ “อนตฺตา” นั้นเปนความสมมุติอีกขั้น
หนึง่ ซึ่งเปนทางดําเนินเพื่อพระนิพพาน
แนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติ เพือ่ ความแคลวคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับ
ทัง้ ภายนอกภายใน ไมมีสิ่งใดจะนอกเหนือไปจากพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
นีเ้ ลย เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไมมีทางลาสมัย เปน “มัชฌิมา” อยูใ นทามกลางแหงความ
ประพฤติ เพื่อแกกิเลสทุกประเภทเสมอไป ไมมีคําวา “ลาสมัย” เปนธรรมเหมาะสมกับ
โลกทุกกาลทุกสมัย จึงเรียกวา “มัชฌิมา” คือถูกตองดีงาม เหมาะสมกับความประพฤติ
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๓๗๒

๓๗๓

จะประพฤติตัวใหเปนเชนไรในทางที่ดี ดวยหลักธรรมทีท่ า นสอนไวแลวนี้ ยอม
เปนไปเพื่อความราบรื่นดีงามดวยกันทั้งนั้น
เฉพาะอยางยิง่ การประพฤติตอ จิตใจ
การอบรมจิตใจยิ่งเปนสิ่งสําคัญมากในตัวเรา เวลานี้เรามีความแนใจหรือยังวา เราได
หลักเปนที่พึงพอใจ หรือเริ่มจะไดหลักเปนที่พึงพอใจบางแลว ไมเดือดรอนวุน วายเมือ่
คิดถึงเรื่องอนาคต ?
นับตัง้ แตขณะตอไปนีจ้ นกระทัง่ อวสานแหงชีวติ และตลอดไปถึงภพหนา ชาติ
หนา เราเปนทีแ่ นใจไดแลวหรือยัง ?
พระพุทธเจาทานไมสอนใหคนโงและนอนใจ อยูไ ปอยางไมคดิ นักปฏิบัติธรรม
ตองคิดตองพิจารณาเสมอเรื่องความเปนมาวา อายุเราเปนมาผานมาแลวเทาไร เมือ่ ลบ
แลวมีอะไรบางทีเ่ หลืออยู ตอไปจะหาอะไรมาบวกมาเพิม่ ขึน้ ในสิง่ ทีเ่ ราตองการ หรือจะ
มีแตเครื่องหมายลบ(-) ไปเรื่อย ๆ ถาอยางนัน้ ก็แสดงวา “ขาดทุน”!
เราทุกคนเกิดมาไมตองการ “ความขาดทุน” การคาขายขาดทุนยอมไมดี โลกไม
ปรารถนากัน อะไร ๆ ก็ตามขึน้ ชือ่ วา “ขาดทุน” ขาดแลวขาดเลา ขาดไมหยุดไมถอยก็
ลมจมไปได
เราถาขาดทุนภายในใจ ขาดทุนจากคุณธรรมที่พึงไดพึงถึง มีแตสิ่งที่ไมดีคือ
กิเลส เหยียบย่าํ ทําลายอยูต ลอดมา หาเวลาเอาชนะมันไมไดสักที ก็ยอมลมจมไดเชน
เดียวกับสมบัตภิ ายนอก เพราะฉะนั้นจึงควรสังเกตสอดรูเรื่องของตัวตั้งแตบัดนี้เปนตน
ไป ดวยการใครครวญโดยทางสติปญญา
เฉพาะอยางยิง่ จิตตภาวนาเปนเรือ่ งสําคัญมาก
ทีจ่ ะนํามาทดสอบตนใหเห็น
ประจักษ ไมมีความรูใดที่จะแหลมคมยิ่งกวาความรูที่เกิดขึ้นจากดานจิตตภาวนา จะ
สอดแทรกไปหมดบรรดาความจริงที่มีอยูทั่วสรรพางคกายและจิตใจ ตลอดสิง่ เกีย่ วของ
ทั่วไป ไมวา ดี ชัว่ หยาบ ละเอียด จะนอกเหนือปญญาไปไมได
การคิดคนดูสิ่งที่ไมเปนสาระในการนี้ เพื่อใหยึดเอาสิ่งที่เปนสาระขึ้นมา จากการ
คนคิดพินิจพิจารณานี้เปนสิ่งที่ทําได ดังพระพุทธเจาเคยดําเนินมาแลว
การพิจารณา อนิจฺจํ คือความไมเที่ยง ความแปรสภาพแหงสังขารรางกายและ
สิ่งทั่ว ๆ ไปนัน้ แล เปนอารมณใหจติ มีหลักยึดอันเปนหลักเกณฑ เปนสาระแกนสารทาง
ภายใน นักปราชญทานพิจารณารางกายซึ่งเปนของไมเที่ยงนี้แล ที่ไดคุณธรรมซึ่งเปนที่
แนใจขึ้นมาเปนพัก ๆ ตอน ๆ จนตลอดทัว่ ถึง
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หนังสือเราอานมาจนติดปากชินใจ อานทีไ่ หนก็เจอแตเรือ่ ง อนิจฺจํ เรื่อง ทุกขฺ ํ
เรื่อง อนตฺตา ซึง่ มีอยูก บั ตัวเราทีน่ ง่ั เฝานอนเฝากันอยูต ลอดเวลา แตไมสะดุดจิตสะดุด
ใจอยางนีก้ ไ็ มเกิดประโยชนอะไรขึน้ มา
พระพุทธเจาทรงสอนไมไดสอนอยางลอย ๆ นี่ ผูที่ทานจดจารึกในคัมภีรตาง ๆ
ก็ไมไดจารึกแบบลอย ๆ ผูอ า นอานแบบลอย ๆ ไมไดคิด ก็เลยกลายเปนวา “ศาสนา
เปนของไมจําเปน เปนของลอย ๆ” ไปเสีย เหลือแตตําราคือตัวหนังสือในกระดาษ ทั้ง
ๆ ที่ตัวเราเปนคน “ลอย ๆ” เราก็ไมรู ไพลไปเห็นศาสนธรรมอันเปนธรรมประเสริฐเลิศ
โลกวาเปนเรือ่ ง “ลอยๆ” ไปเสีย ความจริงก็คอื ตัวเรานัน้ แล “ลอยลม” หาหลักยึดไมได
และก็มาเสียตัวเราที่ตรงนี้ ! เพราะมองขามตัวและมองขามธรรม ซึง่ เปนสารคุณอันยิง่
ใหญไปเสีย
ฉะนั้นจึงตองใชความพยายามพิจารณาใหถึงใจ เรื่อง “ทุกขฺ ํ” ก็ใหชัดในตัวเรา
เพราะมีอยูในตัวเราทําไมไมรู พระพุทธเจาทําไมทานรูวาอะไรเปนทุกข และเปนอะไร
อันความทุกขนน้ั นอกจากขันธและจิตใจแลว ไมมีอะไรเปนทุกขในโลกนี้ เพราะเราเปน
ผูร บั ผิดชอบในธาตุในขันธน้ี ตัง้ แตวนั อุบตั ขิ น้ึ มาจนกระทัง่ วันอวสานแหงชีวติ จะตอง
รับผิดชอบกันเรือ่ ยไปเชนนี้ หนักเบาอยางไรเราตองรับภาระทั้งมวลตลอดไป จนกวาจะ
ถึงจุดหมายปลายทางทีพ่ น ภัย “เรื่อง อนิจฺจ”ํ มีอะไรแปรบาง หรือไมแปร ดูภายในตัว
เรานี้ซิ ดูที่อื่นมันหางไกลไป จะกลายเปน “งมปลานอกสุม ” งมเอาในสุมคือในตัวเรา
เองนี้แหละ คนที่ตรงนี้ มีอะไรแปรบางเราเห็นอยูทุกระยะ ถาใชปญ
 ญาพิจารณา
ทานวา “ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” เราสวดเสียจนชินปากแต
ใจไมอยูก บั “ชาติป ทุกขฺ า ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกขฺ ํ” เผนไปไหนก็ไมรู เลยสักแตวา
สวด สักแตวา กันไป เปนทํานองธรรมเนียมกันไป แตกเิ ลสทีอ่ ยูบ นหัวใจเรามันไมได
“ทํานองธรรมเนียม” มันเปนกิเลสจริง ๆ มันกอกวนจริง ๆ ทําความทุกขใหเราจริง ๆ
ไมสนใจคิดกัน จะตามทันกิเลสตัววางเพลิง คือความทุกขรอ นแกตวั เราไดอยางไร
การแกกเิ ลส การแกความไมดภี ายในตัวภายในใจ จึงตองทําดวยความจดจอ ทํา
ดวยความอุตสาหพยายาม ทําดวยความปกจิตปกใจจงใจจริงๆ ทําดวยความพากเพียร
จริง ๆ หนักก็สเู บาก็สู เชนเดียวกับเราตกน้าํ แลวพยายามแหวกวายขึน้ บนบก กําลังมี
เทาไรตองทุมเทกันลงไป จนกระทั่งชีวิตหาไมแลวจึงจะยอมจมน้ําตาย หากมีกาํ ลังพอ
ตะเกียกตะกายอยูแลวจะไมยอมจมน้ําตาย อันนีก้ เ็ ชนเดียวกัน ใหสมกับที่พระพุทธเจา
ประทานโอวาทแกสัตวโลกดวยพระเมตตาอยางเต็มพระทัย จะเขากันไดกับหลักพระ
เมตตา ที่ทรงสั่งสอนโลกดวยอรรถดวยธรรมทุกสวน เราสนองพระเมตตาทานดวยการ
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ประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญแกตัว ทําไมจะทําไมได ควรสนองพระเมตตา
ทานดวยการปฏิบัติธรรม ก็ทําเพื่อเราอยางเดียวเทานั้น พระพุทธเจาไมไดมาแบงสัน
ปนสวนอะไรจากพวกเราเลย !
วันหนึง่ คืนหนึง่ ผานไป ผานไปอยูเ รือ่ ย ๆ ถาจะสะดุดใจเราก็ควรจะสะดุด ผาน
ไปเทาไรก็หมดไปเทานั้น ไมมกี ารยอนกลับมาอีกในความผานไปแหงรางกายเราทุก
สวน วัน คืน ป เดือน มีมืดกับแจง จะผานไปหรือผานมา ก็มแี ต “มืด กับ แจง”เทานั้น
ตื่น “มืด” ตื่น “แจง” หาประโยชนอะไรกัน ?
สังขารรางกายนับวันเวลา “ผานไป ๆ” โดยลําดับ ไมมกี ารยอนกลับสําหรับราง
กายอันนี้ จะตองผานไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของเขาในวันหนึ่ง! ทีว่ า “ปลายทาง”
นัน้ ก็คอื ทีส่ ดุ แหงชีวติ นัน้ แล ไมใชปลายทางที่เราตองการ ความตายไมมใี ครตองการ!
ตองกลัวดวยกันทุกคน เพราะความเกิดกับความตายเปนของคูก นั อยูแ ลว เมื่อเกิดแลว
ตองตาย แตสตั วโลกกลัวกันแตความตาย สวนความเกิดไมกลัว จึงโดนความตายอัน
เปนผลของความเกิดอยูไมหยุด
เรียนตรงนี้ใหเห็นชัดเจนจะไดหายสงสัย เรียนอะไรก็ไมหายสงสัยถาไมเรียนตัว
เอง เพราะตัวเองเปนผูหลง ตัวเองเปนผูยึด ตัวเองเปนผูรับผลแหงความยึดถือของตน
หรือเรียกวา “ตัวเองเปนผูรับผลแหงความทุกขของตัว ตองเรียนที่ตรงนี้ ปฏิบัติใหเขา
ใจที่ตรงนี้ จะไดหายสงสัย
“ชาติป ทุกฺขา” เรียนใหถงึ ใจ ขณะที่เริ่มเกิดนั้นมันเปนทุกขแสนสาหัส แต
เราจําไมได รอดตายมาแลวถึงมาเปนมนุษย! ทานบอกวา “ชาติป ทุกฺขา” ทานพูดดวย
ความจริง แตเราจับไมไดเสีย จึงเหมือนไมใชของจริง “ชราป ทุกขฺ า” ความงก ๆ งัน ๆ
สี่ขาหาขา สี่เทาหาเทา ไมยนั นูน ยันนีด้ ที ไ่ี หน ? เปนสุขที่ไหน ? มันกองทุกขทง้ั มวล !
“มรณมฺป ทุกฺขํ” กอนทีจ่ ะตายก็เปนทุกขกระวนกระวายแสนสาหัส ทั้งผูมีชีวิตทั้งผูที่จะ
ผานไป ตางคนตางมีความทุกขเดือดรอนดวยกัน ไมมีกองทุกขอันใดที่จะมากยิ่งกวา
กองทุกขในเวลานัน้
ผูเปนญาติเปนมิตร ผูเ กีย่ วของ ลูกเตาหลานเหลน สามีภรรยา ตองเดือดรอน
เต็มหัวใจ ในขณะนั้นผูที่จะผานไปก็เดือดรอนเต็มตัว กลัวจะตายเพราะไมอยากตาย
เมื่อเปนเชนนั้นจะไมเรียกวา “ทุกข” อยางไรเลา
ถาเรียนใหเห็นตามความจริงแลว ทําไมจะไมไดสติปญญาจากการพิจารณานี้ สิง่
ทั้งปวงทําไมจึงเปน “ไตรลักษณ” เลา ก็เพราะเปน “กฎธรรมชาติ” มาดั้งเดิม ใคร ๆ
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บังคับไมไดทั้งนั้นมันถึงเปนไปเชนนั้น หากเปนสิ่งที่บังคับไดโลกนี้ไมมีปาชา เพราะ
สัตวหรือบุคคลบังคับมันไดดว ยกันวาไมใหแก ไมใหเจ็บ ไมใหตาย
แตนเ่ี ปนสิง่ ทีส่ ดุ วิสยั ทัว่ โลกดินแดนจึงตองยอมรับกัน ทั้งที่ขัดใจฝนใจ นี่คือ
เรื่องของ ชาติป ทุกขฺ า ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกขฺ ํ
สิง่ เหลานีอ้ ยูท ไ่ี หนทีอ่ ธิบายอยูเ วลานี้ ก็อยูก บั เราทุกคนไมบกพรอง จําตองเจอ
ดวยกัน แมผูเทศนก็พนไปไมไดเพราะเปนความจริงเสมอกัน ทานจึงเรียกวา “สัจ
ธรรม” พวกเราจงเรียน “สัจธรรม” ใหเขาใจสัจธรรม และพยายามตักตวงสติปญญา
ความฉลาดแหลมคมใหพอในขณะทีส่ ง่ิ เหลานีย้ งั ไมสลายตัว ซึ่งขณะนี้กําลังเปนเครื่อง
มือทํางานอยูด ว ยดี ใหไดรบั ผลประโยชนตามกําลัง ไมเสียเวลาไปเปลา
การภาวนานัน่ แหละทําใหเราทราบเรือ่ งเหลานีไ้ ดดี พระพุทธเจาก็ภาวนาจึงทรง
ทราบเรื่องเหลานี้ และนําธรรมเหลานีม้ าสอนสัตวโลก เราก็ดําเนินตามทาน ใหทราบ
เรื่องธรรมเหลานี้ประจักษใจ และพนทุกขไปอยางหายหวง ในปจจุบันชาติไดเปนดีที่สุด
สมภูมิผูปฏิบัติเพื่อความหลุดพน ไมตอ งมาเกิดและตายอีกตอไป
เราเคยไปเมืองนอกเมืองนา ทวีปไหนเราก็เคยไป ไปดูโลกนัน้ โลกนี้ ดูโลกไหนก็
ไมหายสงสัย ดูโลกไหนก็แบกกองทุกข ไมมีอะไรบกพรอง มี “ทุกข” ติดตามไปทุกแหง
ทุกหน ตัวเราไปที่ไหนเปนทุกขในที่นั่น ถาเปนสุขรืน่ เริงบางก็เปนความสําคัญของตน
ตางหาก แตพอไดเห็นทุกขภายในนี้ เพราะการดูโลกภายในตัวนี้ ดวยการปฏิบตั ิ
ภาวนา ก็จะปรากฏเปน “โลกวิท”ู ผูรูแจงโลกขึ้นมา หายสงสัยเรือ่ งโลก โลกนอกโลกใน
โลกใกลหรือไกลก็ตาม เมื่อไดพิจารณารูเห็นเบญจขันธนี้ตลอดทั่วถึงแลว จะมีความสุข
ขึ้นมาในจุดนี้ จนถึงขั้นสุดทายอันสมบูรณอยางไมมีปญหา
พิจารณาอยางไร การพิจารณาขันธ ? เริม่ ตนก็พจิ ารณารูปกายอยางทีว่ า นีแ้ หละ
ดูความแปรปรวน ซึ่งเราก็ทราบอยูชัดๆ ความทุกขกเ็ กิดขึน้ ในขันธอนั นี้ พิจารณาให
เห็น
ใจนั้นตามหลักธรรมชาติแลวไมใชเปนผูสุข ไมใชเปนผูทุกข เปนผูรูเฉยๆ ถา
พิจารณาใหเขาถึงความจริงจริงๆ แลวตองเปนอยางนัน้
ทุกขเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เพราะมันเปนไตรลักษณ สุขก็เปนไตรลักษณ ที่
อยูใ น “วงสมมุต”ิ และเปนไตรลักษณดวยกันทั้งนั้น ปญญาพิจารณาใหชัดเจน โดย
อาศัยธาตุขนั ธเปน “หินลับปญญา” ใหคมกลาขึ้นโดยลําดับ เพราะแยกสวนแบงสวน
แหงรางกายใหเห็นตัง้ แตยงั ไมตาย เริม่ ดูปา ชาภายในนีแ้ หละกอนตาย ดูตั้งแตขณะยัง
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เปน ๆ นีแ้ หละ อยาดวนใหเขานําไปสูป า ชาไปสูเ มรุ เราดูปาชาของเรากอน ดูตั้งแตขาง
นอกขางใน ดูเขาไปโดยละเอียดทั่วถึง
จิตจะมีความเพลิดเพลินใน “ธรรมวิจารณ” เมือ่ เห็นของจริงของสกลกายนีม้ าก
นอย แทนทีจ่ ะมีความอิดหนาระอาใจ มีความทอถอยออนแอ เศราหมองภายในจิตใจ
หรืออับเฉาเศราใจเหมือนโลกทีส่ มั ผัสและเปนกัน แตไมเปนเชนนั้น ยิ่งเปนความรื่นเริง
บันเทิงไปตามกระแสแหงการพิจารณา เพราะเปนสายทีจ่ ะนําใจออกจากทุกขโดยลําดับ
เนือ่ งจากใจถูกกดถวงจากอุปาทานเครือ่ งจองจําของกิเลสมานาน พอมีทางออกไดจึง
กระหายวายแหวกเพือ่ พนไป
ขณะพิจารณารางกาย จิตใจสงบเบาโดยลําดับ เพราะการพิจารณาก็ดี การรูเ ห็น
ก็ดี เปนไปเพือ่ ความเบือ่ หนายคลายความกําหนัดยินดี และปลอยวางภาระหนักคือ
“ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา” “พรอม” อุปาทานในจิต ที่เคยคิดวาเปนเราเปนของเรา ทั้ง
ๆ ทีก่ องทุกขเต็มอยูก บั ความยึดความถือนัน้
เมื่อไดหยั่งทราบดวยปญญาแลว ความยึดความถือจะทนอยูไมได ยอมถอยและ
สลัดตัวออกตามกําลังสติปญ
 ญา จนสลัดออกไดโดยสิ้นเชิง
การพิจารณา “ขันธหา ” มีรูปเปนตน อันไดแกรา งกาย และเวทนา คือความสุข
ความทุกข และเฉย ๆ ไมสุขไมทุกข โดยยึดเอาทุกขซึ่งเปนเรื่องสําคัญขึ้นมาพิจารณา
ใหเห็นทั้งทางที่อาศัยกายเกิดขึ้น ระหวางกายกับทุกขเวทนากระทบกันหรือรบกัน ที่พูด
วา “รบกัน” ตอสูก นั ก็ได เพราะความชอกช้าํ ยอมเขามาสูจ ติ ซึ่งเปนสถานที่ตั้ง“ชัย
สมรภูม”ิ ของกายกับทุกขเวทนา และสติปญญาสูรบกัน
สวนกายกับทุกขเวทนาเขาไมทราบความหมายใดๆ มีจติ เทานัน้ เปนผูร บั ความ
หมาย ถาปญญาไมสามารถตานทานหรือปดกัน้ ไวได จิตใจจะมีความชอกช้าํ มากทีเดียว
แตเมื่อพิจารณากายและพิจารณาทุกขเวทนา ใหเห็นชัดเจนตามความจริงของ
กาย ของเวทนาแลว แทนทีจ่ ติ จะบอบช้าํ เลยกลายเปนจิตทีผ่ อ งใสและอาจหาญขึน้ มา
ไมสะทกสะทานตอทุกขเวทนาทีเ่ กิดขึน้ มากนอยในเวลานัน้
ทัง้ สามารถกําหนดดู
ทุกขเวทนาไดอยางอาจหาญ นัน่ !
การพิจารณาเพียงสองอยางนี้ คือกาย กับทุกขเวทนา ก็พอแกการพิจารณาอยู
แลว เพราะเปนสิง่ เกีย่ วโยงกันในระหวางขันธทง้ั หากับจิตผูร บั ผิดชอบในขันธ แตเมื่อ
จิตสัมผัสในขันธใดมาก จะพิจารณาขันธนน้ั เพือ่ เชือ่ มโยงกันก็ชอบธรรม
“สัญญา” เปน ความจดจํา สําคัญมัน่ หมาย มีความละเอียด หลอกใหคนลุม หลง
ตามไดอยางงายดาย ไมตอ งทองคาถากลอมก็หลับได “สังขาร” คือ ความคิด ความปรุง
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ชั่วขณะๆ แตสิ่งที่ปรากฏอยางเดนชัดก็คือ รูป ไดแกสกลกายของเรา กับเวทนาทัง้ สาม
ทีแ่ สดงตัวอยูเ สมอๆ ภายในกายในใจ อธิบายเพียงเทานี้ก็พอจะเขาใจได เมื่อเขาใจ
สองอยางนีแ้ ลว เรื่องสัญญา คือความสําคัญมัน่ หมาย เรือ่ งกาย เรื่องเวทนา ก็ทราบกัน
ชัดเจนดวยปญญาเหมือนกัน และเขาใจในระยะเดียวกัน
ยิ่งเปนวาระสําคัญ คือถึงขณะจะเปนจะตายจริงๆ แลว นักปฏิบัติจะถอยไปไม
ได ถอยก็แพน่ี เราไมตองการความแพ ทุกขเวทนาจะมีมากมายเพียงไร จะตองตอสูใ ห
เขาใจเรื่องทุกขเวทนาดวยปญญา ไมมคี าํ วา “ทอถอย”
จงพิจารณาใหเขาใจเรื่องกายเรื่องเวทนา ทีก่ าํ ลังพัวพันกันอยูใ นขณะนัน้ เรียกวา
“พัวพันกัน” บาง “กําลังชุลมุนวุน วายกันอยูใ นขณะนัน้ ” บาง ถาสติปญญาไมมีเพียงพอ
ในการตอสูก จ็ ะเหมาเอาวา “เราทั้งคนนี้แหละเปนทุกข” เราทั้งคนนี้แหละจะตาย แตเรา
ก็ไมอยากตายไมอยากทุกข อันนี้แลคือการสั่งสมทุกขขึ้นทับถมตนเองโดยเราไมรูตัว จึง
ควรระวังใหมาก เดีย๋ วจะเปนการยืน่ ดามดาบใหกเิ ลสความสําคัญนัน้ ๆ ฟนเอา ฟนเอา
ลมทั้งหงายไมเปนทา นาสังเวชและเสียดายนักปฏิบตั ิ เสียเลหก ลใหกเิ ลสบนเวที ตาย
ไปทั้งคน
แตถาพิจารณาตามหลักธรรม คือความจริงแลว เอา! ทุกขกท็ กุ ขซิ มีเทาไรจง
แสดงขึ้นมา ! เราเปนผูฟง “สัจธรรม” คือ “ทุกขสัจจะ” วา เกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นที่
ไหน คนดูตามเนื้อ ตามหนัง ตามเอ็น ตามกระดูก ที่วา “เปนทุกข, ๆ” ดูแลวมันก็ไม
เห็นมีอะไร สวนไหนก็สว นนัน้ อยู ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน ไมมคี วาม
เปลี่ยนแปลงไปจากหนังจากเอ็นจากกระดูก ไปเปนอยางอื่น มันเปนความจริงของมัน!
อยูเชนนั้น ทุกขแสดงขึน้ มาก็เปนความจริงของเขาอยูอ ยางนัน้ ทุกขไมแสดงขึ้นมาก็เปน
อยูอ ยางนัน้ นีแ่ ลคือการพิจารณาดวยปญญา
เอา! จิตไมตาย ทุกขเวทนาเปนสิ่งที่เกิดไดดับได จิตดับไมได จิตจึงทนตอการ
พิสูจน ทนตอความรูที่จะรูสิ่งตาง ๆ เพราะจิตไมฉิบหาย นั้นแลเราจึงมีทางพิจารณา
ดวยปญญาอยางเต็มที่ ไมอัดไมอั้น ไมมีอะไรมาบังคับกีดขวางได ใชปญญาย้ําลงไปวา
“เอา ตายก็ตาย แตกก็แตก ผูไ มแตกมีอยู เราจะทราบถึงความแตกดับของเวทนาวาดับ
ไปเมื่อไร ใหทราบ กายจะแตกใหทราบ ไมมกี ารทอถอย จะแตกก็แตกไป อยา
ปรารถนาอยาอยากใหทกุ ข และสิ่งไมตองการดับไปดวยความปรารถนา ดวยความ
อยาก นัน่ เปนตัณหา นั่นคือคมดาบของกิเลสเงือดเงื้อไว อยาถลําเขาไป จงสูค วามจริง
ดวยปญญา
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จงพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน จะแตกก็แตกไป จะสลายก็สลาย
ไป นี่ชื่อวาพิจารณาตามความเปนจริงแท จะสนุกเพลินในธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็น
ความจริงอยางเต็มสัดเต็มสวน แมที่สุดรางกายจะสลายลงไปเราก็เปน “สุคโต” หรือยัง
อยู ก็เปนสุขใจ องอาจกลาหาญ ไมมคี วามอับเฉาเศราหมองภายในใจเลย นี่เรียกวา
“สุคโต” ดวยการพิจารณา เปนประการหนึ่ง
ประการสําคัญก็คอื พิจารณาอยางนีแ้ ล จนกระทั่งเขาใจจริง ๆ ในเรือ่ งขันธทง้ั หา
คือรูปขันธก็ใหเปนรูปขันธ เปนอยางอื่นไปไมได เวทนาขันธกเ็ ปนเวทนา กองเวทนา
หมวดของเวทนา จะเปนอยางอื่นไปไมได สัญญาก็เปนสัญญา สังขารก็เปนสังขาร
วิญญาณก็เปนวิญญาณ แตละอยาง ๆ เปนอยางอื่นไปไมได จิตตองเปนจิต เปนอยาง
อื่นไปไมได ตางอันตางจริงอยานํามาคละเคลากัน พิจารณาแยกออกตามความจริงของ
สิง่ นัน้ ๆ ดวยสติปญญาอันทันสมัย ตางอันก็ตา งจริงตามหลักธรรมชาติ จิตก็จริง
ดวยอํานาจของปญญา พิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความเปนจริง รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จริง จริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู จริงทั้งเวลาสลายลงไป ก็สลายลงไป
ตามความจริงของเขา จิตก็จริงเต็มภูมิของจิต พอถึงขัน้ นีแ้ ลวจิตก็หมดความหวัน่ ไหว
ไมกระทบกระเทือนระหวางขันธกบั จิต เพราะตางอันตางจริง
เรื่องความเปนความตายไมเห็นมีความหมายอะไรเลย! เปนความจริงแตละ
อยางๆ เชนเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่แปรสภาพลงไปนั้นแล ผูน ค้ี อื ผูก าํ ชัยชนะไวไดอยาง
สมบูรณ จะไมเดือดรอนเวลาตาย จิตเปนธรรมดา…ธรรมดา เพราะไดพิจารณาถูกตาม
หลักธรรมชาติธรรมดาไมปนเกลียว ไมฝนกับหลักธรรมชาติหลักธรรมดา สติปญญา
เดินตามหลักธรรมชาติ เพราะธรรมทานสอนตามหลักธรรมชาติ ทานไมใหฝน ความ
จริง เมื่อพิจารณาตามความจริง รูตามความจริงแลว จะไมมีอะไรฝนกันเลย ปลอยตาม
ความจริง ยอมจะหมดภาระการแบกหามไปเปนทอดๆ
เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย เมื่อยังมีชีวิตอยูก็รับผิดชอบกันไป หากชีวติ หาไมแลว
ก็ปลอยไปเสีย เพราะเปนบอความกังวลวุน วาย ไฟทัง้ กองไดแกธาตุขนั ธนเ้ี อง และได
เรียนรูแลว
“ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ภารหาโร จ ปุคฺคโล” ขันธทง้ั หานีแ้ ลเปนภาระอัน
หนักยิง่ กวาภูเขาทัง้ ลูก เมือ่ ปลอยวางขันธทง้ั หานีไ้ ดดว ยปญญาอันชอบแลว ตัวเปนผู
ดับสนิทซึ่งทุกขทั้งปวง หาอะไรเกิดขึ้นไมไดภายในใจ ตั้งแตบัดนั้นไปนั่นแลทานเรียก
วา “นิพพฺ านํ ปรมํ สุข”ํ คือ สุขลวนๆ ไมไดสุขดวยเวทนา แตเปนสุขในหลักธรรมชาติ
เปนสุขของจิตที่บริสุทธิ์ ไมใชสุขในสมมุติ เปนสุขในวิมุตติ จึง “ปรมํ สุขํ”
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นีค่ อื สารคุณอันสูงสุดยอด จะเรียกวา “นิจฺจ”ํ หรือ “นิจธรรม” ธรรมเปนของ
เที่ยงก็ไมผิด เมื่อไมมีอะไรจะแยงภายในตัวแลว คนอืน่ ไมสาํ คัญ ขอใหเจาของรูต าม
ความเปนจริงเถิดหมดทางขัดแยงเจาของซึ่งเปนตัวสําคัญ เมือ่ รูร อบเจาของนีแ้ ลวก็
หมดปญหาไปในทันที
นีแ่ หละ ทีก่ ลาวเบือ้ งตนวา “สิง่ ทีจ่ รี งั ถาวรโลกตองการ” แลวสิง่ นีก้ ม็ อี ยูใ นสิง่ ที่
ไมถาวรดังกลาวแลวตะกีน้ ้ี คือ อมตํ ไดแกจิตที่ไมตายนี้
ตอนหนึง่ ไมตายแตหมุนเวียน เพราะอํานาจของกิเลสมันผลักไสใหไปสูภ พ
ตางๆ เมื่อชําระกิเลสจนหมดโดยสิ้นเชิงแลวก็เปน “อมตํ” ไมตายแตไมหมุนเวียน เรา
จะเรียกวาธรรมชาตินี้เที่ยงหรือนิพพานเที่ยง กับอันนีเ้ ทีย่ งก็อนั เดียวกัน! จีรังถาวรก็ได
แกอนั นี้ เปนที่พึงใจก็ไดแกสิ่งนี้ หมดความหวาดความระแวงอะไรทัง้ สิน้ ก็คอื ธรรมชาติ
อันนี้ เพราะถอดถอนยาพิษอันเปนขาศึกออกจากตนแลวโดยสิน้ เชิง!
คําวา “ตัว” ในสมมุตทิ ถ่ี กู ปลอยวางโดยสิน้ เชิงนัน้ เปนตัวของพิษของภัย ตัว
ของกิเลสตัณหาอาสวะ ตัวกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งตองเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมื่อ
ปลอยธรรมชาตินี้ไดโดยสิ้นเชิงแลว จึงไมมีอะไรจะพูดตอไปอีก ถึงเวลาก็ไปอยางสบาย
หายหวง เมือ่ ชีวติ ยังอยูก อ็ ยูไ ป กินไป หลับนอนไป เหมือนโลกทัว่ ๆ ไป เมือ่ ถึงกาลจริง
แลวก็ไป ไมมีปญหาอะไรในความเปนอยูหรือความตายไป สําหรับผูท ส่ี น้ิ ปญหาภายใน
จิตใจโดยสิน้ เชิงแลวเปนอยางนัน้
นีแ่ ลคือสารคุณของมนุษยซง่ึ ไดจากศาสนธรรม สมกับนามทีว่ า “มนุษยเปนผูมี
ความเฉลียวฉลาด” นําศาสนธรรมซึ่งเปนของประเสริฐเลิศโลก มาเปนเครื่องยึดและ
เปนแนวทางดําเนิน หลบหลีกเลี่ยงทุกขทั้งหลายไปได จนทะลุปรุโปรงพนจากภัยโดย
ประการทั้งปวง ชือ่ วา “มนุษยผฉู ลาดแหลมคม” ตรงกับที่วา
“สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ” ทําจิตใหผอ งใสจนกระทัง่ บริสทุ ธิแ์ ลว
นัน้ แลชือ่ วา “เปนผูทรงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวได” การทรงธรรมของพระพุทธเจา
ไดตองทรงไวที่จิตนี่แล ทัง้ เปนมหาสมบัตติ ลอดอนันตกาล
การแสดงธรรม ก็เห็นวาสมควร
<<สารบัญ
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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
ความรูนี่!
“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
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

อะไรตายกันแน
ถาเทียบเคียงอันตรายระหวางกิเลสกับเรา ก็เหมือนกับแมเนือ้ กับนายพราน แม
เนื้อเที่ยวหากินไป ถูกนายพรานยิงเอา ๆ ยิงจนกระทัง่ แมเนือ้ ตาย แมเนื้อเองไมมี
โอกาสจะทราบวาใครเปนคนยิง ใครเปนคนทําลายตัว เพราะมองไมเห็นนายพรานนี่
เปนแตยงิ ปง มาถูกแลวก็ตาย ตัวทีพ่ อจะรูเ ห็นไดบา งก็ถกู ความเจ็บปวดอยางมากครอบ
งําเสีย สติปญ
 ญาในเวลานัน้ ไมมี ตองตายเปลา
เราก็ถกู กิเลสยิงเอาใหเกิดความทุกข ความทรมานทางรางกายและจิตใจ เฉพาะ
อยางยิง่ คือจิตทีถ่ กู กิเลสยิงเอา ๆ ไดรับแตความทุกขความทรมาน แตไมทราบวา
สาเหตุที่ทําใหเกิดความทุกขนี้เปนมาจากอะไร เปนมาจากลูกศรของกิเลสประเภทใด
บางที่เสียบเอาแทงเอา เพราะฉะนัน้ จึงตองเรียน “วิชากิเลส” และ “วิชาธรรม” คือ สติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร ใหทนั กัน ทันกันในทีใ่ ดในระยะใด หรือในขั้นใด ก็พอแกไข
หรือถอดถอนกันไดในขัน้ นัน้ ๆ ที่ยังไมทราบเพลงอาวุธหรือยังไมรูลูกศรของกิเลส ก็จํา
ตองยอมใหเขายิงเอา ๆ ไปกอน แตตอ งเรียนและแกไขกันไปเรือ่ ยๆ
วิชาที่เรียนเพื่อจะรูเรื่องของกิเลสนี้ก็มีหลายประเภท ที่พระพุทธเจาทรงสอนไว
เฉพาะผูปฏิบัติเพื่อความรูจริงเห็นจริงจริงๆ ทานก็สอน “สมาธิ” สอน “ปญญา” ให นี่
เปนอาวุธที่ทันสมัย หรือเปนเครือ่ งแกเครือ่ งถอดถอนลูกศร คือกิเลสทุกประเภทที่ทัน
สมัย และปราบปรามกิเลส ตัวทําลายสัตวโลกใหไดรบั ความทุกขความลําบาก เวียนวาย
ตายเกิดใน “วัฏสงสาร” ไมแลวไมเลาสักที และไมมีตนมีปลาย ใหหมอบราบไปไดโดย
ไมสงสัย
ถาไมมเี ครือ่ งมือแก ก็เปนอันวาตองทนทุกขทรมานไปตลอดอนันตกาล หาเวล่าํ
เวลาพนกองทุกขไปไมได การแกหรือปลดเปลือ้ งสิง่ ใด การเรียนรูเรื่องใดก็ตามนั้น ไม
ยากไมลาํ บากเหมือนการเรียนรูเ รือ่ งความเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ถูกของตัว ที่เปนไปกับดวย
กิเลสภายในใจ เพราะเคยถือสิ่งเหลานี้วาเปน “เรา” เปน “ของเรา” มานมนาน
การกระทํา การพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราดีหรือชั่ว เราถือวาเปนเราเปนของ
เราทั้งนั้น ไมทราบอะไรผิดอะไรถูก เมือ่ เปนเชนนัน้ จึงตองมาเรียนเรื่องตัวเรา เรื่องโง
เรือ่ งฉลาด เรื่องดี เรื่องชั่ว นีม้ อี ยูก บั ตัวเราดวยกัน เฉพาะอยางยิง่ เวลานีเ้ ราเรียน
เรื่อง “จิต”
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เรื่องของเราแทๆ คือเรื่องของจิต จิตแสดงอาการแงงอนตางๆ ลวนแลวแตเปน
มายาของกิเลสที่พาใหแสดงทั้งนั้น ตามธรรมดาของจิตแลวจะมีแต “รู” เทานัน้ การ
แสดงอาการ “คิดปรุง” การเปลี่ยนแปลงตางๆ ในแงดีแงรายเปนตน นีเ้ ปนสิง่ หนึง่ ที่
แสดงออกทางจิตซึง่ มีกเิ ลสเปนเครือ่ งหนุน เปนเครื่องผลักดันออกมาใหคิดปรุง ให
พูดใหทําเชนนั้น
ทานนักปฏิบตั จิ งึ ตัง้ หนาปฏิบตั จิ ริงๆ ใหมีเวลาโดยเฉพาะทํางานอันเดียว เชน
นักบวช รูส กึ สะดวกมากกวาฆราวาสอยูพ อสมควรในเรือ่ งนี้ จะตองตั้งหนาตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติจริงๆ ตามหนาทีแ่ ละเพศของตนซึง่ บอกไวแลววา “เพศนักบวช” คือ
เพศแหงนักรบภายในใจ แตไมวา ใครก็พน อํานาจความขีเ้ กียจออนแอไปไมได แมออก
สูแ นวรบแลว ก็ยงั ตายใจนอนใจ สนุกนอนหลับครอกๆ อยูใ นแนวรบได ใหกเิ ลสมันยิง
เอา ๆ ตายตัวแข็งอยูบ นหมอนไมรจู กั ตืน่ ตัวก็มเี ปนจํานวนมาก บางวันตายสนิทจนลืม
เวลาหาภิกขาจารวัตรก็มี หรือจนเลยเถิดไปใครก็ไมทราบได ทั้งนี้เพราะฤทธิ์ของกิเลส
มันแกหรือธรรมแก ก็สดุ แตจะคิดกันเอาเถอะ เรามันเรียนนอยรูนอยไมอาจทราบได
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงสอนใหมีความตื่นเนื้อตื่นตัว
มีความขยันหมัน่
เพียร สถานทีใ่ ดเหมาะสมเปนเครือ่ งดัดสันดานกิเลสซึง่ ถือวาเปนตนๆ นัน้ ทานสอน
ใหไปอยูใ นสถานทีน่ น้ั แตสว นมากไมอยากไปกัน ชอบอยูส ถานทีซ่ ง่ึ กิเลสเบือ่ ๆ จะตม
แกงเปนอาหารนัน่ แล พวกเรานักบวชนักปฏิบตั มิ นั ชอบกลาหาญในสิง่ ทีก่ เิ ลสเบือ่ ๆ
นัน้ แล
นีไ่ ดเคยเห็นผลมาตามกําลัง อยูใ นทีธ่ รรมดากับครูอาจารย เพื่อนฝูง ความรูส กึ
เปนอยางหนึ่ง ความขี้เกียจขี้ครานก็รูสึกวาเดนไมมีใครแขงได แทนที่ “ธรรม” จะเดน
กลับเปนความขีเ้ กียจออนแอเดน เรื่องของกิเลสเดน แตพอแยกตัวออกจากครูจาก
อาจารยไปแลว ความรูส กึ ก็เปลีย่ นไปตามสถานที่ และคิดไปวา ไมไดอยูกับเพื่อนฝูงไม
ไดอยูในสถานที่ธรรมดา นีเ่ ปนสถานทีห่ นึง่ ตางหาก แลวมีความรูส กึ แปลกประหลาด
ขึ้นมา สวนมากจะเปนความระมัดระวังตัว เพราะเราไปหาที่ที่ตองระวังตัว ไมไปหาที่
นอนใจ คือหาที่ที่ตองตั้งใจระวังตัว มีสติ กลางวันก็มสี ติ เพราะความกลัว สิง่ แวดลอม
มันบังคับอยูต ลอดเวลา ในทีบ่ างแหงหางจากหมูบ า นตัง้ ๗-๘ กิโลก็มี และอยูใ นปาใน
เขาดวย ทีเ่ ชนนัน้ ถาเราไมออกมาเกีย่ วกับหมูบ า น เชนมาบิณฑบาต ก็ไมมีวันที่จะพบจะ
เจอคนเลย เจอก็เจอแตเราคนเดียวเทานัน้ เพราะอยูใ นปาในเขา และเปนปาเปนเขา
ไมใชเปนทําเลหากินของคน เขาก็ไมไปยุงกับเรา แมเขาจะผานไปมาก็ไปที่อื่นไมไดไป
เกี่ยวของกับเรา จึงไมมองเห็นใคร นอกจากไดยนิ เสียงสัตวตา งๆ สงเสียงรองไปตาม
ประสาของเขาเทานั้น
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สถานทีก่ ส็ งบงบเงียบเปนทีน่ า กลัวอยูแ ลว มิหนําซ้าํ สิง่ ทีเ่ รากลัวๆ ก็แสดงออก
มา เชนเสียงเสือรอง เปนตน รองคํารามตามประสาของมันนัน่ แหละ นิสัยของคนเรา
ชอบกลัวอยูแ ลว ไมวา คนวาสัตวสง่ิ ทีน่ า กลัวตองกลัว เมื่อความกลัวเกิดขึ้นเราไมมีที่พึ่ง
เพราะเจตนาของเราทีไ่ ปอยูใ นทีเ่ ชนนัน้ ก็เพื่อพึ่งตนเองหรือพึง่ ธรรมเทานั้น ไมได
หวังพึง่ ศาสตราวุธใดๆ ทั้งสิ้น พึ่งอรรถพึ่งธรรม พึ่งตัวเองดวยอรรถดวยธรรม เปน
เครื่องมือหรือเปนที่เกาะเปนที่ยึด จิตใจจึงหมุนตัวเขามาสูภ ายใน จะเปนจะตายก็ไม
หวังพึ่งอะไรทั้งนั้น แมเสือเดินเขามากัดกินเปนอาหารในขณะนั้น ก็ไมยอมไปควาเอา
อาวุธหรือเอามีดเอาไมอะไรออกมาฟนมาตี เพื่อเปนการตอสูปองกันตัวเลย ปลอยให
มันกินตามธรรมชาติไปเลย เมื่อเปนเชนนั้นก็แสดงวา ไมมที พ่ี ง่ึ ใดแลวสําหรับภาย
นอกเกีย่ วกับดานวัตถุ นอกจากนามธรรม คือ “ใจ” กับ “ธรรม” จะเปน “พุทโธ ธัมโม
สังโฆ” ก็แลวแตตามขัน้ ของจิต ถาเปนขัน้ สูงยิง่ กวานัน้ “พุทโธ ธัมโม สังโฆ”ก็เปลีย่ น
ไป มีความรูส กึ อยูก บั ตัวเอง ซึง่ เทากับ “พุทโธ” “ธัมโม สังโฆ” เหมือนกัน ใจเปน
ธรรมอยูใ นนัน้ ไมยอมเผลอ จิตทีม่ สี ติ จิตทีม่ สี ง่ิ แวดลอมทีน่ า กลัวเขาเกีย่ วของยอม
เปนจิตที่ตั้งตัวไดดี เปนจิตที่ระมัดระวัง ความระมัดระวังเปนเรือ่ งของสติ
ความระมัดระวังตัวนี้ ไมใชจะระมัดระวังตัวเพื่อจะเผนหนีไปไหน จะเปนจะตาย
ก็ยอมแลว แตระมัดระวังตัวเพือ่ รักษาจิตใจไมใหเคลือ่ นคลาดจากหลักธรรม ซึ่งจะ
ทําใหเสียหลักไปได จิตมุง หนาตอธรรมเทานัน้ จะเปนจะตายก็ไมตองหมายปาชา ตาย
ทีไ่ หนก็ยอมกันทีน่ น่ั แตขณะที่จะตายก็ดีหรือไมตายก็ดี ขณะที่กลัวนั้นตองมีธรรมอยู
ภายในจิตใจเสมอ คือสติไมเผลอจากธรรมทีก่ าํ ลังพิจารณาหรือกําลังยึด จิตเมื่อถูกสิง่
แวดลอมบังคับอยูเ ชนนัน้ ก็เปนเหตุใหสงบตัวไดเร็ว หรือมีหลักยึดอยางรวดเร็ว ถึง
กับสงบตัวเขารวมอยูโ ดยเฉพาะ
เมื่อจิตรวมตัวเขาเปนอันเดียว เปนตัวของตัวในขัน้ นัน้ แลว ความทีเ่ คยหวาด
กลัวตางๆ ก็หายไปหมด นี่เปนผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวัง และ ความกลัวเปนสิง่ ที่
กระตุนใหเราประกอบความพากเพียรดวยสติ ดวยความจริงใจ เมื่อจิตสงบตัวเขามา
เปนตัวของตัวโดยไมไปเกี่ยวของกับสิ่งใดแลว อยูท ไ่ี หนก็สบาย ไมกลัวอะไรแลว จะ
เดินจะนั่งจะนอนอยูตามรมไมชายเขาหรือที่ไหนๆ ก็ไมมีปญหากับสิ่งตางๆ วาจะมาทํา
อยางนัน้ มาทําอยางนีแ้ กตน เปนความสะดวกสบายผาสุกใจ เพียงเทานี้ก็เห็นผลของ
การอยูใ นสถานทีท่ น่ี า กลัวซึง่ เราตองการ และเปนไปตามความประสงคของเรา
กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตาม จิตตั้งตัวอยูเสมอไมละความเพียร ก็แสดงวาจิต
ถูกบํารุงรักษาอยูเ สมอดวยสติ เมื่อพิจารณาเขามาขางใน ก็ถอื เอาภัยทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
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ตัวเองมีรางกายเปนสําคัญ เพราะความทุกขความลําบากนีเ้ ปนภัยอันหนึง่ ภัยอันสําคัญ
ก็คอื กิเลสที่เสียดแทงจิตใจอยูตลอดเวลานี้เปนภัยอยางยิ่ง อันนีเ้ ปนภัยเรือ้ รัง ไมมี
เวลาจะหายไดโดยลําพังถาไมไดชําระมัน คือถาเราไมมยี าคือธรรมโอสถเขาไปแกให
หาย จะไมมีวันหายจากภัยอันนี้เลย ฉะนัน้ จิตจะตองไดพจิ ารณาแกไขถอดถอนเต็ม
ความสามารถ
วันคืนปเดือนเปนเพียง “มืด” กับ “แจง” เทานั้น ไมเห็นมีอะไรสําคัญพอจะแก
กิเลสได สําคัญที่ “สัจธรรม” ซึง่ มีอยูก บั ตัว ปกปดกําบังใจใหมืดมิดปดตา ก็เพราะ “สัจ
ธรรม” ฝาย “ทุกข” กับ “สมุทัย” โดยที่เราไมรูไมเห็นวาสิ่งนี้เปน “สัจธรรม” เครื่องปก
ปดกําบัง เมือ่ พิจารณาเห็นเปน “สัจธรรมฝายมรรค” คือสติปญญา จนเปนความจริง
ลวนๆ ทุกอยางไป สิง่ เหลานีก้ เ็ ปดเผยออกมาตามความจริงของเขาเอง
เนือ่ งจากใจไดเห็นความจริงจากสิง่ เหลานัน้ แลว ถอนตัวเขามาสูค วามจริงของ
จิต จิตก็สงาผาเผย ไมอับเฉาเมามัวมืดมิดเหมือนแตกอนที่ยังไมเขาใจ
อะไรเปนกิเลส? เราอานในคัมภีรใ บลาน ตํารับตํารา อานมาเสียจนพอ คําวา
“กิเลส” ๆ คือเครื่องเศราหมองที่ใหเกิดทุกขแกสัตว เพียงแตชื่อของมันไมทําใหเกิด
ทุกขได แตตวั กิเลสจริง ๆ คืออะไร อยูท ไ่ี หน? สุดทายก็มารวมทีใ่ จนีแ่ หละ ซึ่งเปน
ภาชนะของสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเหลานั้น จึงตองพยายามชะลางสิง่ เหลานีอ้ อก ให
ธรรมอันเปนคูเคียงกับใจเขามาแทนที่โดยลําดับๆ ผลักไลสง่ิ ทีส่ กปรกออกไปดวยสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร
พิจารณาใหเห็นความจริงที่มีอยูกับตัวทุกคนไมมีอะไรบกพรอง ความทุกขความ
ลําบากเห็นประจักษอยูทั้งวันทั้งคืน ในรางกายก็แสดงใหเห็นอยู จิตทีว่ นุ กับสิง่ ใดก็
ปรากฏเปนความทุกขขน้ึ มาภายในใจ ก็รเู ห็นอยู นีแ่ หละภัยของใจ
พิจารณาสรางปาชาขึ้นดวยตัวเองนี่แหละดี คือสรางปาชาขึ้นมาพิจารณาใหเห็น
ชัดในเรือ่ งความตาย ถาปลอยใหกเิ ลสสรางใหมนั ไมสน้ิ ไมสดุ ใหเราสรางปาชาขึ้นที่
เราดวยปญญาของเราวาปาชาอยูที่ไหน? อยูที่เรากําหนดลงที่นั่นใหเห็นชัด ปาชามีอะไร
ตายจริงๆ หรือ? ดูไปใหตลอดทั่วถึง ทําไมกลัวกันนักกลัวกันหนาในโลกธาตุน้ี กลัวแต
เรื่องความตาย ใครมาบอกใหกลัว? ไมมใี ครบอกมันก็กลัวเอง ไมตองตั้งโรงร่ําโรงเรียน
สอนกันเรือ่ งความตาย สัตวโลกรูก นั ทัง้ นัน้ ทําไมจึงกลัวโดยไมตองพร่ําสอนกัน? ตัวเรา
เองก็เชนเดียวกันทําไมกลัว เราเรียนธรรมนัน้ เรียนเรือ่ งความกลัวตายไมใชหรือ แต
แลวจิตทําไมกลัวตายละ ? ทําไมไมเชือ่ ธรรมทานสอนบาง อะไรมันตาย?มันถึงไดกลัว
กันนักหนา มันตายจริงๆ หรือ?
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จงเรียนลงไปใหเห็นเหตุเห็นผลของมัน ดูเรื่องธาตุ ๔ ดิน น้าํ ลม ไฟ เฉพาะ
อยางยิ่งรางกายของเรานี้ เราเรียนอยูแ ลววาเปนธาตุ คือสวนทีแ่ ข็งๆ ทีม่ ใี นรางกายนี้
ทานเรียกวา “ธาตุดนิ ” ธาตุนาํ้ เราก็ทราบวาธาตุนาํ้ มีอะไรบาง มีน้ําลายเปนตน ธาตุลม
ธาตุไฟ สิง่ เหลานีอ้ ะไรตาย? แยกลงไปใหเห็นปาชาของสิ่งเหลานี้จริงๆ ถาสิง่ นีต้ าย
จริงๆ มีปา ชาจริงๆ แลว ดิน น้าํ ลม ไฟ มีอยูใ นโลกไดอยางไร?
ดูเรื่องขันธ ๕ เวทนาตายแลว ที่เผาศพของเวทนาอยูที่ไหนเลา สัญญา เวลาดับ
ไปแลว มีสถานที่เผาศพมันอยูที่ไหน? สังขาร วิญญาณ สถานทีเ่ ผาศพมันอยูท ไ่ี หน?ราง
กายของเรานีเ้ วลาตายแลว สถานทีเ่ ผาศพจริงๆ มันอยูท ไ่ี หน แมเผาลงไปแลวมันก็
เปนธาตุดนิ ตามเดิม สวนจิตละ ? สถานทีเ่ ผาศพของจิตอยูท ไ่ี หน? มันไมมี ! จงคน
คิดดวยสติปญญาใหเห็นตามความจริง อยาคาดคะเน อยาเดาเอาเฉยๆ เมื่อถึงขั้นควร
จริงจังแลวอยาดนเดา ตองคิดคนใหถึงความจริงที่มีอยู จึงจะสมนามวา “ผูแ สวงหา
ความจริง”
ทีแรกก็ตอ งคาดไปเสียกอน เพราะยังไมชํานาญ คาดหรือวาดมโนภาพสมมุติ
จนเขาถึงความจริงแลวความคาดหมายทัง้ หลายก็หายไป ไมมีอะไรที่จะรูจริงยิ่งกวา
ปญญารูความจริง ไมมอี ะไรมีนาํ้ หนักยิง่ กวาความจริง เพราะสามารถลบลางความ
จอมปลอมไดหมด การเรียนวิชานีเ้ รียนเพือ่ ถึงความจริงจริงๆ เรียนใหถงึ สถานทีท่ ่ี
อะไรตายกันแน เมื่อรูชัดภายในใจวาไมมีอะไรตาย นอกจากความสําคัญผิดของจิตที่
หลอกตนเองมาเปนเวลานานนีเ้ ทานัน้ และผูน แ้ี หละเปนผูห ลอก ผูน แ้ี หละเปนผูก ลัว ผู
นี้แหละเปนผูทุกข ธาตุ ๔ ดิน น้าํ ลม ไฟ เขาไมมีความหมายในตัวเขาเอง เขาไมทราบ
วาเขาเปนทุกข ผูท ห่ี ลอกตนเองนีแ้ หละเปนทุกข
เรียนใหรเู รือ่ งกิเลสอาสวะที่มีมายารอยสันพันคม ตามไมคอยทันมันงาย ๆ
เวลามันสลายไปจริง ๆ แลวมันไมมีปาชา ไมมีหีบโลงเก็บศพ เพราะมันเกิดขึ้นจากใจ
เปนความสําคัญอันหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาจากภายในใจ เรียนเขาไปใหถงึ จิต แยกดูธาตุ ๔
ดิน น้าํ ลม ไฟ ปกติกเ็ ปนธาตุอยูเ ชนนี้ สลายไปก็กลับไปเปนธาตุเดิมอยูเ ชนนัน้ จิต
เวลาหลงก็เปนธาตุ เปน “มโนธาตุ” อยูเ ชนนี้
เวลารูกเ็ ปนมโนธาตุอยูเ ชนนี้ เปนแตเพียงวารูด ว ยความบริสทุ ธิต์ ามหลักธรรม
ชาติของตนจริงๆ ไมไดรดู ว ยความแปลกปลอม หรือมีความลุมหลงแฝงอยู นี่เรียก
วาเรียนความเกิดและความตาย ความตายอยูก บั เรา เรากลัวอะไร จึงเรียนใหรู ? ใหรู
เรือ่ งของความกลัว เมือ่ รูช ดั เจนแลวความกลัวก็หายไป
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อะไรๆ มันไมมีตายดังที่วานั้น นั่นเปนเพราะความสําคัญผิดตางหาก ความ
สําคัญผิดนีต้ อ งถือวาเปนขาศึกตอเรา เพราะโกหกเราใหหลงและเปนทุกข แลวเรายังจะ
เชือ่ ความสําคัญนัน้ อยูห รือ ?
พอปญญาพิจารณาและตัดลงไป ๆ สิ่งเหลานี้ก็สลายไปเชนเดียวกันไมมีอะไรมา
หลอก เหลือแตความจริง นีเ่ รียกวาเรียนวิชาธรรมโดยภาคปฏิบตั ิ
เรียนเรื่องของเราเรียนอยางนี้ ไมมอี ะไรทีจ่ าํ เปนยิง่ กวาเรือ่ งของเรา เพราะเรา
เปนผูรับผิดชอบ อะไรมาสัมผัสมากนอยก็กระเทือนเรา เปนทุกขขึ้นกับเรา เมื่อเรียนรู
ทุกสิง่ ทุกอยางแลวใจไมกระเทือน ใจไมหวัน่ ไหว เปนธรรมทั้งดวง
ทีว่ า “กิเลสๆ” คืออะไร ? ตัวกิเลสอยูท ไ่ี หน ก็ดงั ทีว่ า นีแ้ ล ธรรมชาติทห่ี ลอกตัว
นัน้ แหละคือตัวกิเลส อยาเขาใจวานัน้ เปนอะไร และอยาเขาใจวานัน้ เปนเราเลย! ถา
เขาใจวานั้นเปนเรา เราก็หลงเชือ่ มัน มันก็หลอกเรา แลวเชื่อวามันเปนเราไปเรื่อยๆ หา
ที่ยับยั้งไมได เหมือนกระตายตื่นตูม
นิทานเรื่องกระตายตื่นตูมก็เปนคติไดดี กระตายกําลังนอนหลับ นอนฝนอยูใ ต
ตนตาล ไมรูเรื่องรูราวอะไร ลมพัดมาที่ตนมะตูม มะตูมถูกลมพัดก็หลนลงมาถูกกาน
ตาล แลวตกปงปงมาทีก่ ระตายกําลังนอนหลับ กระตายสะดุงตื่นทั้งหลับ กระโดดออก
วิ่งทันที สัตวอน่ื ๆ เจอกระตายกําลังวิง่ ผานไปก็ถามวา “วิ่งทําไม ?” กระตายรองบอกไป
คําเดียววา “ฟาถลม ๆ ! ” สัตวนอกนัน้ กลัวตาย ไมทันพิจารณาเหตุผลตนปลายใดๆ ก็
วิ่งหนีตามกระตายไป จนขาหักแขงหักก็ยงั ไมยอมหยุด วิ่งไปคลานไปตามกระตายตัว
แสนโงตวั นัน้ ไป จนกระทั่งไปถึงพระยาราชสีห พระยาราชสีหตวาดขูวา “วิง่ มาอะไรกัน
เปนหมูเปนฝูงมากมาย จนลิน้ หอยปากแบ็บ ไมไดสติสตังกันบางเลย จะวิ่งไปอะไร
กัน!สัตวเหลานัน้ ก็ตอบวา “ฟาถลม ๆ! ” พระยาราชสีหร บี ถามหาความจริงวา ฟาถลม
ยังไง ซักไปซักมาก็มาจนตรอกทีก่ ระตาย พระยาราชสีหจ งึ หามใหหยุดวิง่ และใหกลับ
ไปดูตรงที่วา “ฟาถลม” นัน้ เมือ่ กลับมาดู ที่ไหนไดเห็นมะตูมลูกหนึ่งหลนอยูตรงนั้น มี
กานตาลตกลงมาดวย พวกสัตวที่ตื่นหลงตามกระตาย ก็เจ็บแขงเจ็บขาแทบเปนแทบ
ตาย ขาหักไปก็มเี ยอะ แนะ!
เรื่องกระตายตื่นตูมนั้น เมื่อนํามาเทียบเคียงแลวจะไดแกอะไร ก็ไดแกพวกเราที่
ตื่นเรื่องการเกิด การแก การเจ็บ การตาย หลงกันไปตืน่ กันมาอยูน เ่ี อง!
พอพวกสัตวโงวง่ิ ไปถึงพระยาราชสีหซ ง่ึ เปนสัตวฉลาดหามไว และพาไปดูตน
เหตุ จึงพากันไดสติ ไมตายกันระนาวเพราะกระตายตัวโงพาใหลมจม
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คําวา “พระยาราชสีห” ทีเ่ ปนสัตวฉลาดนัน้ ไดแกใคร ? ไดแกศาสดาผูส อนธรรม
สอนความจริงใหแกสตั วโลกนัน่ เอง เพื่อใหพิจารณาความจริงกัน ไมตื่นขาว ตื่นลมตื่น
ฝนกันไมหยุด ซึง่ ก็คอื ความทุกขลม จมแกตวั เองผูโ งนน้ั แล สิ่งจอมปลอมทั้งหลายเคย
หลอกมาเปนเวลานานนัน้ ก็หายไป เพราะบรรดาผูที่รูตามความจริงทั้งหลายแลว เรื่อง
ความหลอกอยางนีจ้ ะหลอกไมไดเลย
ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายที่เปนพระอรหัตอรหันต ทานไมหลงใน
เรื่องความเปนความตาย แตพวกเรามันพวก “กระตายตื่นตูม” จึงตองใหเรียนใหฟงคํา
สั่งสอน อันเปนความจริงของพระพุทธเจา เหมือนกับพระยาราชสีหข ใู หสตั วเหลานัน้ มา
ดูตนเหตุที่วา “ฟาถลม” มันถลมจริงๆ หรือ เทียบกับการใหดเู รือ่ งความตายวามันตาย
จริงๆ หรือ?
เอา คนหากันใหเจออะไรมันตาย? มันก็เหมือนผลมะตูมหลนลงถูกกานตาลนัน้
แล มะตูมหลนคืออะไร? ก็คอื ความจริงมันอยูต ามธรรมชาติของตนๆ เทานั้น เรามาตื่น
เอาเฉยๆ จะวายังไง!
แตผูที่หลอกจริงๆ คืออะไร? มันคือ “อวิชชา” ออกมาจาก “อวิชชา” จริงๆ คน
ดูภายในจิตใหละเอียดลออก็รกู นั ทีน่ น่ั สลัดปดทิง้ กันทีน่ น่ั เหลือแตธรรมชาติ “รู”
ลวนๆ นัน้ แลคือความจริงสุดสวน เปนความบริสทุ ธิโ์ ดยสิน้ เชิง
เรื่องกระตายตื่นตูมก็หมดไมมีอะไรเหลือเลย นัน่ แหละ พระยาราชสีหห มายถึง
ปญญา คือถาหมายถึงสมมุติของเราโดยเฉพาะก็ไดแกปญญา ถาพูดถึงศาสนาก็หมาย
ถึงองคศาสดาประกาศธรรมสอนโลก ฉะนั้นจงเรียนใหถึงความจริง เพราะความจริงมี
อยูก บั ทุกคน ความจอมปลอมก็มอี ยูก บั ทุกคน จึงไดหลงกัน เรียนใหเขาใจถึงความ
จริงแลวไมหลง อยูท ไ่ี หนก็สบาย ความเปนความตายก็สกั แตเปนกิรยิ าทีผ่ า นไปผานมา
คําวา “เกิด” อยูต ามสมมุตวิ า เกิดวาตายเทานัน้
สวนตางๆ ของธาตุรวมกันเขาเปนสวนผสมแลวสลายตัวลงไป รวมกันเขาแลวก็
สลายตัวลงไป มีเทานั้น ไมมอี ะไรแปลกกวานัน้ ไป เขาใจ รูเสียอยางเดียวเทานั้น รูทั้ง
ตัวรูทั้งเงาแลวก็ไมมีปญหา อยางแบบตาบอดคลําชางมันถึงยุง ถกเถียงกันอยูต ลอด
เวลาภายในพวกตัวเองนัน้ แหละ พอถึงความจริงแลวมันก็ชาง คือความจริงอันเดียวนัน้
แล
เขาถึงความจริงแลวก็มีธรรมแทงเดียวภายในใจ หายความตืน่ ตระหนกตกใจ
อะไรทั้งสิ้น เรื่องกระตายตื่นตูมมันหมดไปทันทีภายในใจ
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โลกธาตุจะมีอะไร? แมมากมายก็ไมตื่นไมเตน เห็นไปตามความจริงทั้งหมด นี่
เรียกวา “โลกวิท”ู รูแจงโลก โลกเปนอยางไรรูแจงชัดเจนหมด เปนสภาพอยางไรรูแจง
ชัดเจนโดยตลอดทั่วถึง
คําวา “โลกวิท”ู เปนไปไดทั้งสาวก เปนไปไดทั้งพระพุทธเจา แตพระพุทธเจา
ทานรูล กึ ซึง้ กวางขวางยิง่ กวาสาวกอีกมากมาย เราก็ใหเปน “โลกวิท”ู ในตัวของเรานี้ รู
แจงเห็นจริงในโลกแหงขันธนช้ี ัดเจน ไมหลงขันธไมยดึ ขันธ รูตามความเปนจริงของ
ขันธนี้ก็ไมมีอะไรเปนภัย
ทุกขจะเกิดขึน้ มากนอยภายในรางกาย เอา เกิดขึ้น ความจริงมีอยางไรก็แสดง
ขึ้น ผูที่รูก็รูจนกระทั่งถึงวาระสุดทาย อะไรจะสลาย เอา ทนไมไดก็สลายไป ผูทนไดหรือ
ผูอยูไดจงอยู จิตนัน้ เองเปนผูอ ยู เพราะผูน ไ้ี มใชผสู ลาย สิ่งใดที่ทนไมไดก็สลายไป สิง่
ที่ทนไดก็ทนไป ถาพูดในฐานะทีว่ า “ทน” นะ แตผูรูนี้ไมไดทนเพราะเปนความจริง ผูรู
ๆ ๆ อยูอ ยางนัน้ อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู อะไรจะสุขอะไรจะทุกขก็รู เมือ่ หมด
ปญหาเรือ่ งความสุขความทุกขทเ่ี ปนสวนสมมุตนิ แ้ี ลว ก็หมดปญหาภายในใจ คือไม
รับเรื่องที่วุนวายตอไป
นัน่ แหละทีท่ า นวา “ปรมํ สุขํ” เปนความสุขลวนๆ อยูก บั จิตลวนๆ ไมปลอม
แปลง เราจะไปหา “ปรมํ สุขํ” ทีไ่ หน? ทําจิตใหบริสทุ ธิเ์ ทานัน้ ก็ “ปรมํ สุขํ” อยูใ นนัน้
เอง นีก้ เ็ ปนชือ่ สมมุตอิ นั หนึง่ แมทา นจะใหชอ่ื วา “ปรมํ สุข”ํ แตเมื่อถึงที่นั่นแลวจะวา
“ปรมํ สุข”ํ หรือไมปรมํ ก็ไมมีปญหาอะไร ใหรูเหมือนอยางเรารับประทานจนอิ่มหนํา
สําราญแลว จะประกาศหรือไมประกาศวา “อิม่ แลว” ก็ตาม มันก็ไมมีปญหา เพราะรูอยู
ในธาตุในขันธของตัวเองอยูแ ลว
อะไรจะกวางขวางเหมือนอยาง “มหาสมมุติ มหานิยม” ซึ่งทําใหจิตแหวกเวียน
วายวนนีเ้ ลา อันนีแ้ หละกวางก็กวางทีต่ รงนี้ ถาเรียนจบทีต่ รงนีแ้ ลวก็แคบนิดเดียว ไม
ตองมาแหวกวาย เปนอันวาเลิกแลวกันไป ที่เคยพูดวา “ปาชาๆ” ความเกิด แก เจ็บ
ตาย นัน้ ไมมปี ญ
 หากันละทีน!้ี
เอาละ วันนีร้ สู กึ เหนือ่ ย
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

ชุดหัดตาย วิธปี ฏิบตั เิ บือ้ งตน
มนุษยเราตางจากสัตว สัตวเขาอยูโดยธรรมชาติ คือเกิดมาโดยธรรมชาติ
อะไรๆ ก็ตามธรรมชาติ อยูอ ยางธรรมชาติ ตลอดความเปนอยูห ลับนอน เปนไปตาม
ธรรมชาติจนกระทั่งวันตาย เขามีธรรมชาติของสัตวเปนประจําสัตวของเขา สัตวทุก
จําพวกมักเปนไปตามธรรมชาติเหมือนกัน ทั้งในน้ํา บนบก ใตดนิ เหนือดิน
มนุษยเราไมเหมือนสัตว จึงตองมีศาสนาเปนเครื่องปกครอง ถาจะเปรียบเทียบ
แลว ศาสนาก็เหมือนแปลนบานแปลนเมือง การปลูกสรางทีจ่ ะทําใหแนนหนามัน่ คงให
สวยงามไดมาตรฐาน ตองอาศัยแปลนเปนสําคัญ ไมไดทําสุมสี่สุมหาเหมือนสรางกุฏิวัด
ปาบานตาด เพราะนีเ่ ปนอีกแบบหนึง่ คือแบบปา แบบกรรมฐาน
การกอสรางใหถกู ตองตามแบบแปลนแผนผังนัน้ มันนาอยูแ ละนาดู เพราะสวย
งามดวยความเปนระเบียบงามตา การทีจ่ ะสรางมนุษยใหถกู ตองกับความเปนมนุษย
ซึ่งมีภูมิสูงกวาสัตว จึงตองอาศัย “ศาสนา” ซึ่งเปนเหมือนแบบแปลน ชีแ้ นวทางให
ประพฤติปฏิบตั ใิ นความเปนอยูข องคนหมูม าก เพราะมนุษยเราอยูลําพังคนเดียวไมได
อยูที่ไหนก็ตองมีหมูมีพวกมีเพื่อนเปนธรรมดา จะอยูโดดเดี่ยวโดยลําพังไมได เพราะ
มนุษยเราเปนนิสัยขี้ขลาดแตไหนแตไรมา เมือ่ อยูด ว ยกันถาไมมกี ฎหมายบานเมือง ไม
มีศีลธรรมเปนเครื่องปกครอง ความเห็นแกตัวก็ไมมีอะไรจะเกินหนามนุษย นีแ่ หละ
สําคัญ
ถาความเห็นแกตวั มาก การแสดงออกอยางความเห็นแกตวั ก็ตอ งเปนการ
กระทบกระเทือนเพื่อนมนุษยที่อยูรวมกัน เพราะไมมีศาสนา ไมทราบวาอะไรผิดอะไร
ถูก ทําอะไรไดอยางใจแลวก็เปนทีพ่ อใจ มนุษยมนี สิ ยั ชอบสรางความทุกขความลําบาก
ใหแกผอู น่ื เพือ่ ใหความสุขสําหรับตน ซึง่ ไมถกู กับลักษณะของมนุษยผมู คี วามฉลาด ที่
ควรจะมองเห็นคุณคาของผูอื่นที่อยูรวมกัน
แมมศี าสนาเปนเครือ่ งชักจูงอยู ก็ยงั ไมเห็นความสําคัญของศาสนายิง่ กวาความรู
ความเห็นและคุณคาของตน ซึง่ เต็มไปดวยความมืดหนาสาโหด ศาสนาโปรดไมได การ
มีศาสนาก็เพื่อเปนแนวทางเทียบเคียงทดสอบในหมูมนุษยดวยกัน วาสิง่ ใดถูกสิง่ ใดผิด
สิ่งใดถูกใจเราแตผิดใจคนอื่น อะไรเปนการกระทบกระเทือนกัน หรือไมเปนการ
กระทบกระเทือนกัน จากการแสดงออกของตนแตละอาการในวงมนุษยดว ยกัน ดวย
ความเห็นแกตวั ของมนุษยผจู องหองพองตัวเปนเหตุ
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แมมศี าสนาแลว ยังตองมีกฎหมายบานเมืองไวปกครอง ไมเชนนัน้ โลกตองรอน
เพราะมนุษยผูเปนไฟเที่ยวกอไฟเผาผลาญผูอื่น ศาสนาจึงจําเปนทีห่ มูม นุษยตอ งมีกนั
ทัว่ โลก เวนแตเดนนรก
ทีใ่ ดเปนแดนนรกทีน่ น้ั ไมมศี าสนา หรือผูใ ดอยากจะเปนสมาชิกของจําพวก
แดนนรก ผูน น้ั ก็ไมมศี าสนา ถือความโหดรายทารุณแทนศาสนา
ศาสนาสอนคนใหเปนคนดี ใหรูจักความสําคัญของมนุษยที่อยูรวมกัน ใครจะ
ถือศาสนาใดก็ตามแตอธั ยาศัย คนนีน้ บั ถือศาสนานัน้ คนนีน้ บั ถือศาสนานี้ ลวนแตเปน
เครื่องปกครองใหคนมีความสงบรมเย็นตอกันนั่นเอง อยางพวกเราก็มีพระพุทธศาสนา
เปนเครื่องเทิดทูน เปนทีย่ ดึ ของใจ เปนชีวิตจิตใจ พึ่งเปนพึ่งตายกับศาสนา มีความ
ระลึกนอมถึงพระพุทธเจาอยูเสมอ การระลึกถึงพระพุทธเจาหรือการระลึกถึงศาสนา
กับการระลึกถึงตน มีสวนเกี่ยวโยงกัน
การระลึกถึงศาสนา มีความหมายถึงสิง่ ทีด่ วี เิ ศษ ที่ผูระลึกจะพึงหวังหรือไดรับ
จากศาสนา อันเปนความเหมาะสมกับมนุษยผมู คี วามหวังอยูต ลอดเวลา วาจะไดความ
สงบสุขตามกําลังแหงความนับถือและปฏิบตั ิ ไมเปนโมฆะแบบลมๆ แลงๆ ดังโมฆบุรษุ
สตรีโกหกกันเต็มโลกในสมัยปจจุบัน
ศาสนามีหลายชั้นตามพื้นเพของจิตใจผูปฏิบัติ มีสูงมีต่ํา และมีสูงสุด ตามแต
ความสามารถของผูประพฤติปฏิบัติจะทําไดมากนอยเพียงไร อยางนอยควรมีศลี หาก็ยงั
ดี มีความรมเย็นเปนสุข จากนัน้ ก็มกี ารเจริญเมตตาภาวนา การทําบุญใหทานไปตาม
อัธยาศัย เพราะคุณธรรมเหลานี้เปนหนาที่ของมนุษยจะพึงทํากัน เปนกิจจําเปนสําหรับ
มนุษยทอ่ี ยูด ว ยกันเปนจํานวนมาก จะตองมีการสงเคราะห การเสียสละเพือ่ กันและกัน
มีความเห็นอกเห็นใจและใหอภัยกัน ใหความเปนใหญหรือใหสทิ ธิแ์ กกนั และกันไป
ตามสิทธิ์ ตางคนตางใหสิทธิ์ ตางคนตางใหความเปนใหญในสมบัตขิ องกันและกัน ไม
ลวงล้าํ กล้าํ กรายสิทธิและสมบัตขิ องผูอ น่ื
ใหความเสมอภาคกันโดยธรรมตามหลัก
ศาสนา
เมื่อตางคนตางมีกฎขอบังคับสําหรับตัวอยางเครงครัดอยูแลว โลกมนุษยแมมี
มากอยูร วมกันก็เปนความสงบสุขได และดีกวาคนจํานวนนอยทีห่ าความสงบสุขไมได
เพราะความเห็นแกตัวเปนเครื่องทําลายความสงบความสามัคคีเสียอีก
การกระเทือนจิตใจกันเปนสิ่งที่กระเทือนมาก เสียหายมากยิง่ กวาสมบัตติ า งๆ
เสียไป สมบัติใดเปนของใครก็ตาม เมื่อสูญหายไปเพราะถูกลักขโมยหรือปลนจี้อะไรก็
ตาม เหลานี้เปนสิ่งที่กระเทือนจิตใจมาก เฉพาะอยางยิง่ การปลนการจีน้ ส่ี าํ คัญมากที

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๓๙๙

๔๐๐

เดียว เพราะกระเทือนใจมาก การขโมยก็เปนอีกอยาง เพลากวากันลงบาง ทัง้ นีแ้ ม
สมบัตนิ น้ั จะไมมคี ณ
ุ คามากนักก็ตาม แตสาํ คัญทีค่ ณ
ุ คาของใจทีเ่ ปนเจาของสมบัตนิ น้ั ๆ
ใจเปนสมบัติที่มีคามาก การกระทําดังกลาวจึงเปนความกระทบกระเทือนใจให
เสียหายมาก จึงควรรักษาทั้งสองอยาง คือรักษาสมบัตดิ ว ย รักษาดานจิตใจของกันและ
กันดวย นีห่ มายถึง “ศีล” และ “ธรรม” ที่มนุษยควรมีควรรักษา เพื่อความสงบสุขรมเย็น
แกตนเองและผูอ น่ื ทัง้ ปจจุบนั และอนาคต
สิง่ ใดก็ตามเกีย่ วกับศีล ยอมมีความเกีย่ วโยงกันกับเพือ่ นมนุษยทอ่ี ยูร ว มกันทัง้
นัน้ ถาตางคนตางมี “ศีลหา” มีธรรมในใจดวยกันแลว โลกยอมมีความรมเย็นเปนสุข
นับแตสว นยอยไปหาสวนใหญไมมปี ระมาณ เพราะศีลธรรมเปนทํานบกั้นกิเลสบาป
ธรรมตางๆ ไมใหรว่ั ไหลออกจากใจ กาย วาจาไปทวมหัวใจและสมบัติของมนุษย ทีอ่ ยู
รวมโลกกัน ใหไดรบั ความเดือดรอนฉิบหาย
ผูไ มเขาใจศาสนาอาจเห็นวาศาสนาไมจาํ เปน ไมสําคัญ ความจริงนัน้ ก็คอื ผูน น้ั
ไมเห็นความสําคัญของตัว ลําพังตัวเองไมอาจชวยตัวเองได เกีย่ วกับความสงบสุขเปน
ลําดับทางดานธรรม นอกจากศาสนาชีแ้ นวทางใหเขาใจ ใครจะเกงกลาเห็นวาศาสนาไม
เปนของสําคัญ จะเกงกลาสามารถฉลาดแหลมคมเพียงไรก็ตามเถอะ การแกกเิ ลสซึง่
เปนศาสตราจารยผูใหกําเนิดความฉลาดอันเปนเรือนรังแหงทุกขทั้งหลาย ถาไมแกดว ย
“วิชาธรรม” จะไมมีทางแกใหเกิดความสุขอันพึงพอใจได!
ครั้งไหนๆ ก็มคี นฉลาดประจําโลกมาโดยลําดับเชนกัน แมพระพุทธเจาและ
สาวกทัง้ หลายก็มใิ ชคนโงบดั ซบ ทานยังตองแสวง “วิชาธรรม” มาแกความฉลาดแกม
โกงนัน้ จนเปนความฉลาด ทางยอดความจริงขึน้ มาลางกิเลสตัวฉลาดแกมโกงนัน้ ออก
จากใจโดยสิ้นเชิง จึงเปนศาสดาสอนโลกไดเต็มภูมิ
การเกิดมาไดพบพระพุทธศาสนานี่ก็เปนบุญลาภของเรา ทีไ่ มพบศาสนาเลยนัน้
มีจาํ นวนไมนอ ย มีมากมายที่ไมทราบวา “พุทธ” เปนอยางไร “ธรรม” เปนอยางไร“สงฆ”
เปนอยางไร นัน้ มีมากและมีมากขึน้ ทุกวันเวลา จนสาระสําคัญของจิตใจไมมีเลย เพียง
อยูไ ปวันหนึง่ กินไปวันหนึง่ นอนไปวันหนึง่ อาศัยดานวัตถุพอใหเพลินไปวันหนึง่ เทา
นัน้ ก็เขาใจวาตนมีความสุข ทัง้ ๆ ทีห่ าหลักยึดของจิตไมมเี ลย คือจิตใจจะหา“ธรรม”
ซึมซาบและบํารุงไมมี นีแ่ ลโลกทีไ่ มมศี าสนาภายในใจ จึงขาดหลักอันสําคัญไปอยาง
นาเสียดาย ทั้งที่มนุษยควรจะรูจักคุณคาและมีคุณคากวาสิ่งใดๆ ในโลก
เพราะฉะนัน้ การนิยมทางดานวัตถุจนลืมดาน “นามธรรม” คือศาสนา ที่เปน
“ธรรมโอสถ” เครื่องบํารุงรักษาใจใหมีหลักแหลงและชุมเย็น ผลจึงเปนความทุกขรอน
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ทั้งๆ ที่สิ่งบํารุงบําเรอมีเต็มบานเต็มเมืองและเต็มแผนดินถิ่นอาศัย เนื่องจากใจไมมี
“ธรรม” เปนอาหารเครื่องบํารุง เวลาเกิดความหอเหีย่ วแหงใจ เพราะอารมณตา งๆ มี
วัตถุเปนตน เขามาบีบคัน้ ย่าํ ยีใจ ใจหาที่หลบซอนไมไดจึงเกิดความทุกขรอนขึ้นมา และ
หาที่ปลงวางไมได ถึงกับเปนโรคประสาทไปก็มี แตยังไมยอมเห็นโทษของมัน ก็ยง่ิ นับ
วันจะจมดิ่งลงไปอยางไมมีจุดหมายปลายทางเลย
ทีถ่ กู ดานวัตถุกท็ าํ เพราะกายของเราเปนดานวัตถุ ตองอาศัยวัตถุเขามาเยียวยา
รักษา รางกายอยูไ ดดว ยวัตถุ เชน อาหาร บานเรือน เปนตน สวนจิตใจก็มีความรมเย็น
ไดดวยศีลดวยธรรม ไมใชตองอาศัยวัตถุอยางเดียว จึงควรมีศีลมีธรรมอันเปนคุณงาม
ความดีทางใจ ที่จะพึงสั่งสมอบรมขึ้นใหมีมาก และควรจะกลัวจิตอดอยากขาดแคลน
อาหาร คือ “กุศลธรรม” เชนเดียวกับความกลัวอาหารจะขาดแคลนจากรางกาย จิตใจ
จะไดมีหลักฐานเปนเครื่องยึด เพื่อปลดเปลื้องหรือบรรเทาทุกขในเวลาตองการและจํา
เปน
เฉพาะอยางยิง่ ใจเปนสิง่ สําคัญมาก ควรจะมีหลักยึดของใจ ทีใ่ จวอกแวกคลอน
แคลนเนือ่ งจากหาหลักยึดไมได แมถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณบริบูรณ ใจเมื่อขาดคุณ
งามความดีคือศีลธรรมอันเปนเครื่องทําใหชุมเย็นแลว จิตใจก็รอ น รอนทัง้ ๆ ทีม่ คี วาม
รูค วามสามารถ รอนทัง้ ๆ ทีม่ สี มบัตมิ ากมาย รอนทั้งๆ ทีอ่ ะไรเราก็ไมอดอยากขาด
แคลนทางดานวัตถุ ตลอดญาติมิตร บริษัทบริวาร เพือ่ นฝูง แตความรอนของใจจะรอน
อยูไมลดละ เพราะขาดอาหารภายในใจ ขาดเครื่องบํารุงภายในใจ คือ “กุศลธรรม” ยา
บํารุงรักษาใจ”!
ใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิง่ ไปกวาพระพุทธเจาในโลกทัง้ สาม ปรากฏวาไมมี
เลย พระพุทธเจาทรงทราบความจําเปนทั้งสองอยาง คือทางดานวัตถุ ทีเ่ กีย่ วกับราง
กาย ทางดานศีลธรรมคือคุณงามความดี ทีเ่ กีย่ วกับจิตใจโดยเฉพาะทัง้ ในปจจุบนั
และอนาคต ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึง เพราะฉะนั้นจึงตองทรงสั่งสอนบรรดาสัตวให
ทราบ ทัง้ สิง่ ภายนอกทัง้ สิง่ ภายใน คือใจ ทั้งปจจุบันทั้งอดีตทีผ่ า นมาแลว ทั้งอนาคตที่
จะเปนไปขางหนา ที่เปนเรื่องของจิตใจจะพาเปน พาไปหาสุข พาทุกข พาโง พาฉลาด
พามีพาจน ตลอดพาใหพนทุกข เปนเรื่องของใจทั้งสิ้น ซึ่งเปนเรื่องใหญ แตโลกไม
คอยสนใจคิดกัน จึงมักมีแตความทุกขรอนเปนเพลิงเผาใจอยูเสมอ
อดีต ทีผ่ า นมาแลวก็ไดแก ความเกิด แก เจ็บ ตาย ในภพนัน้ ๆ จนมาถึง
ปจจุบันในฐานะที่เปนอยูเวลานี้ ความสุข ความทุกข ก็ทราบกันอยูตามเหตุปจจัยวา
เกิดสุขบางทุกขบา ง ดังทีท่ ราบกันอยูเ วลานี้ และอนาคตที่จะเปนไปขางหนา มีอะไรที่
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จะเปนหลักของจิตใจ ที่จะสืบภพสืบชาติไปไดดวยดี ไมมีความทุกขรอน พระพุทธเจาก็
ทรงทราบและทรงสั่งสอนใหบําเพ็ญ “สาระ” อันสําคัญ คือคุณงามความดีไวสาํ หรับใจ
จะไดมีความรมเย็นเปนสุข ไปเกิดในภพใดชาติใดก็เปน “สุคติ สุคโต” ไมวาจะเปน
ศาสนาของพระพุทธเจาพระองคใด ทีท่ รงสัง่ สอนไวในโลกในยุคนัน้ ๆ ทรงสั่งสอนเปน
แบบเดียวกัน
ในโอวาทปาฏิโมกข “ทานสอนไวยอ ๆ
สพฺพปาปสฺส อกรณํ -การไมทาํ ชัว่ อันจะใหเกิดความเสียหายทัง้ ปวง หนึง่
กุสลสฺสปู สมฺปทา - การยังกุศลคือความฉลาดในทางทีช่ อบใหถงึ พรอม หนึ่ง
สจิตฺตปริโยทปนํ - การทําจิตใหผอ งใสจนถึงความบริสทุ ธิ์ หนึง่
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ -เหลานีเ้ ปนคําสอนของพระพุทธเจาทัง้ หลาย
นีห่ ลักใหญของศาสนาทานสอนเปนแบบเดียวกัน เพราะกิเลสและสัตวโลกเปน
ชนิดเดียวกัน มีความทุกขความลําบาก มีกิเลสตัณหาเปนเครื่องผูกพัน เปนเครื่องรอย
รัดภายในจิตใจ ใหเกิดความเดือดรอนวุน วายเชนเดียวกัน การสั่งสอนธรรมจึงตอง
อาศัยเรื่องของสัตวโลกเปนตนเหตุ ที่จะสั่งสอนอยางไรจึงจะถูกตองเหมาะสม และเปน
ประโยชนแกมวลสัตว
เวลานีเ้ ราทุกคนถาไมมหี ลักใจ เราก็ไมแนใจตัวเองอยูต ลอดเวลา วาถาตาย
แลวจะไปไหน? จะไปสุขไปทุกขไปคติใด? ไปเกิดเปนภพอะไรบาง เปนสัตวหรือ
บุคคลชนิดใด หรือจะไปลงนรกขุมไหน? เมื่อเชื่อตัวเองไมได การไมทราบไดนี้ เราก็ไม
ควรเสี่ยงตอการไมทราบไดอยูเสมอไป จึงควรสรางความแนใจใหมีภายในตน การ
สรางความแนใจก็คอื สรางตนดวยหลักธรรมของพระพุทธเจา การใหทาน การรักษา
ศีล การเจริญภาวนา นี่เปนสิ่งที่แนใจสําหรับใจอยางยิ่ง ไมมีสิ่งใดที่จะแนใจยิ่งไปกวา
ความดีเปนเครื่องประกันนี้เลย
ความดีนม้ี อี ยูภ ายในจิตใด จิตนั้นเรียกวา“ประกันตัวได” เพราะความดีเปน
เครื่องประกัน จึงควรสรางความแนนอนไวใหจติ เสียแตในบัดนี้ อยาใหเสียเวล่าํ เวลาที่
เกิดมาเปนมนุษยทั้งคนทั้งชาติ กาลเวลาลวงเลยมาแลวเปนหลายเดือน โดยไมคิดอาน
ไตรตรองอะไรเลย ในบรรดาสาระสําคัญที่จะเปนคุณสมบัติของจิตนั้น ไมสมควร!
สิ่งสมควรอยางยิ่งนั้น คือพยายามทําเสียแตในบัดนี้ ไมมีใครจะพูดใหเปนที่เชื่อ
ถือและพูดถูกตองแมนยําไดยิ่งกวาพระพุทธเจา คนพูดกันทั้งโลกมีความปลอมแฝงอยู
เรื่อยๆ สวนมากพูดออกมาดวยความลุม หลง ไมไดพูดออกมาดวยความจริงจัง เพราะ
ตางคน ตางก็ไมรูจริงเห็นจริง จะเอาความจริงมาพูดอยางอาจหาญไดอยางไร
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๔๐๒

๔๐๓

สวนพระพุทธเจา ในธรรมทุกบททุกบาทที่ไดประทานไวนี้ ลวนแตทรงทราบ
ดวยเหตุดวยผลประจักษพระทัยมาแลว จึงไดนํามาสั่งสอนสัตวโลก คําสัง่ สอนนัน้ จึง
เปนที่แนใจได ผูปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองคทรงสอนไว จึงเปนผูแนใจในตนเองไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งแนใจเต็มภูมิหาที่สงสัยไมได เมือ่ ถึงขัน้ แนใจเต็มภูมแิ ลวเปนอยางนัน้
เมื่อความดีเขาสัมผัสใจแลว ยอมเปนที่แนใจไดเองสําหรับผูปฏิบัติบําเพ็ญ
ปกติธรรมของพระพุทธเจาเปนที่แนใจสําหรับโลกทั่วไป ไมมโี ลกใดผูใ ดคัดคาน
ได นอกจาก“โลกเทวทัต” และพวกเทวทัตจําพวกเดียว ที่ไมยอมเปนคนดีและไมยอม
ลงกับใคร แมนายยมบาล ก็ไมแนใจวาเทวทัตจะทะลึ่งทะเลาะไมได ถาไมมีมารเปนสิ่ง
ดลบันดาลใจ โดยเห็นสิ่งที่แนใจนั้นวาเปนของไมแนใจไปเสีย เห็นสิ่งที่เปนพิษเปนภัย
วาเปนของดีแลวยึดถือ หรือความาเผาผลาญตนนั้นก็ไมมีใครชวยได ยกให“เวรกรรม
ของสัตว”
เราทัง้ หลายทราบอยูด ว ยกันวา ดี ชัว่ บาป บุญ นรก สวรรค นิพพาน เปนของ
มีมาดั้งเดิม ไมใชเปนสิ่งเสกสรรขึ้นมาเฉยๆ แตเปนสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแลว พระพุทธเจา
ทรงสอนตามสิ่งที่มีอยูดั้งเดิม ไมไดมารื้อมาถอน มาปรุงมาแตงเอาใหมวามี ทั้งๆ ที่
สิ่งนั้นไมมี นัน่ ไมมใี นโอวาทคําสัง่ สอนของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค ที่ทรงนามวา
“สวากขาตธรรม” ซึง่ เปนธรรมตรัสไวชอบแลว ทุกบททุกบาท ทุกแงทกุ มุม “นิยยานิก
ธรรม” เอือ้ มมือรอฉุดลากชาวพุทธ ชวยเหลือชาวพุทธอยูต ลอดเวลา “อกาลิโก” !
เชน คําวา “บาป” ก็หมายถึงความเศราหมอง ความสกปรกโสมม เหมือนมูตร
คูถนัน่ เอง ผลก็คอื ทุกข ถา “บาป” มันไมมี แตสัตวโลกแตละราย ๆ ก็มีความทุกข
ประจักษตนนั้น เพราะอะไรถึงเปนทุกข? ก็เพราะบาปมีนน่ั เอง และเพราะสาเหตุคือ
“กรรม” เมื่อโลกนี้ยังมีการทํากรรมอยูตราบใด ไมวาฝายดีฝายชั่ว ผลจะแสดงใหเห็นอยู
เสมอวา “เปนสุขเปนทุกข” เรื่อยๆ ไป หากตองการจะลบลางกรรม ก็ตอ งลบลางการ
กระทําเสียทั้งหมด คือลบลางบุญดวยการไมทาํ บุญ ลบลางบาปดวยการไมทาํ บาปทีต่ วั
เราเอง ถาจะเปนไปได แตอยาไปรือ้ ถอน “เรือนจํา” ซึ่งเปนที่อยูของนักโทษเสียก็แลว
กัน ชาวเมืองจะเดือดรอนและรุมตีเอาตายจะวาไมบอก! อยาไปรือ้ ถอน “นรกสวรรค”
จงรือ้ ถอนทีก่ ารกระทํา “ดี ชัว่ ” ของตัวเอง จะเปนการลบลาง “บาป บุญ”ไปในตัว
“นรก” ก็เปนสถานทีอ่ ยูข องสัตวผหู ยาบชาลามก “สวรรค” เปนสถานทีอ่ ยูข องผู
มีความดีหรือของผูมีบุญ เราก็รูเห็นอยูแลว แมในโลกมนุษยเราก็ยงั มีสถานทีแ่ ละ
เครื่องดัดสันดานมนุษยที่ทําไมดี เชน เรือนจําเปนสถานทีอ่ ยูข องใคร ก็เปนที่อยูของ
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มนุษยบาปหนา มีสติปญญาที่นําไปใชในทางไมเขาเรื่อง สถานทีด่ กี วานัน้ ก็ยงั มีอกี
เยอะแยะ นอกจากเรือนจํา ที่ไมไดถูกกักขังไมไดถูกทําโทษทํากรรม ก็เห็นๆ กันอยู
เพียงโลกนี้เราก็เห็น ทําไมโลกอื่นจะไมมี เมือ่ โลกนีม้ โี ลกอืน่ มี วันนีม้ วี นั อืน่ ก็มี มันเปน
คูก นั มาอยางนี้ แตเราไมสามารถมองเห็น ถึงจะมีมากนอยกวางแคบเพียงใด แตสายตา
เราสั้น เพียงมองดูขวากดูหนามตามสายทางเดิน ก็ยังไมเห็นและเหยียบมันจนได หัว
ตอโดนหัวแมเทาก็ยังไมเห็น โดนเอาจนนิ้วเทาแตก แนะ ! คิดดูซิ ขณะจะโดนขณะจะ
เหยียบก็ตองเขาใจวา “สิ่งนั้นไมมี” แตความไมมนี น้ั ลบลางความมีอยูไ ดไหม เวลาเดิน
ไปเหยียบและโดนเอาอยางนี้ หนามปกเทาหรือไมปก มันก็ปก เพราะสิ่งนั้นมีอยู ไป
เหยียบถูกมันก็ปก ไปโดนหัวตอหัวแมเทาแตกจนได ทั้ง ๆ ทีห่ วั ตอไมมี นีแ่ หละลอง
คิดดู ความคิดดนเดากับความจริงมันเขากันไมได
สายตาเรามันสัน้ อยางนีแ้ หละ ประกอบกับความประมาทดวย จึงโดนโนนชนนี่
อยูเ สมอ เพียงแตมองดูหัวแมเทาตนมันก็ยังไมทั่วถึง ยังตองโดนขวากโดนหนามโดน
หัวตอจนได แลวยิง่ สิง่ ทีจ่ ะกลาวเหลานีเ้ ปนสิง่ ทีล่ ะเอียดยิง่ กวาขวากหนามเปนตนมาก
มาย เปนวิสยั ของผูท ม่ี คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ เฉลียวฉลาด มีญาณหยัง่ ทราบความ
จริงอันละเอียดทัง้ หลายเหลานีเ้ ทานัน้ ไมใชฐานะของคนอยางเราๆ ทานๆ ทีก่ าํ ลัง
บอดๆ หนวกๆ แมมีดวยกันเต็มโลก จะมองเห็นได
แตพวกทีบ่ อดๆ หนวกๆ นีแ้ หละ ชอบอวดเกงแขงพระพุทธเจาไมมพี วกอืน่
สิ่งที่ทานวา “มี” ก็ลบลางเสียวา “ไมมี” สิ่งที่ทานวา “ไมมี” ก็ลบเสีย เอาคําวา “มี” มา
แทน ทานวาสิง่ นีด้ กี ล็ บเสีย เอาชัว่ เขามาแทน ทีท่ า นวาสิง่ นัน้ ชัว่ ก็ลบเสีย เอาคําวา “ดี”
เขามาแทน ผลแหงการ “แขง” ก็คอื ความแพตัวเองตลอดไป ไมยอมเห็นโทษ ความ
เกงไมเขาเรื่องของตน
พูดถึงการเชื่อ เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอด เราจะเชื่อคนโงหรือเชื่อคน
ฉลาด เราจะเชื่อคน “เปนธรรม” หรือเชือ่ คน “จอมโกหก” พระพุทธเจาเปนคนจอม
โกหกหรือเปนจอมปราชญ ? นัน่ ! ถาเชื่อคนตาบอดก็ตองโดนไมเรื่อยๆ ไป เพราะคน
ตาบอดไมไดเดินตามทาง ชนนั้นชนนี้ไปเรื่อยๆ ตามประสีประสาของคนตาไมเห็นหน
ทาง ถาคนตาดีกไ็ มโดน นอกจากจะเผลอตัวหรือประมาท จึงไปโดนหรือเหยียบขวาก
เหยียบหนาม คนตาดีเหยียบไดในขณะที่เผลอ ขณะที่ไมเห็น แตคนตาบอดนีเ่ ห็นไม
เห็นก็ไมทราบละ เหยียบและชนดะไปเลย อะไรไมขาดหลุดไปในขณะนั้น คอยใสยากัน
ทีหลัง
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แลวคนอยางเราๆ ทานๆ จะยอมเชือ่ คนตาบอดไหมละ? ถาไมเชือ่ ก็ควรคํานึง
ในบทวา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” บาง เวลาคนตาบอดเอือ้ มมือมาจะจูงดวย
ความเมตตาของเขาจะไดระลึกทัน ไมจมไปแบบ “ไมเปนทา” นาอับอายขายขีห้ นาไป
ตลอดวันตาย
การเกิดของสัตวโลกก็เกิดดะไปเลย เหมือนคนตาบอดโดนไมนน่ั แล เพราะไม
เห็นไมทราบแลวแตกรรมจะพาไป
กรรมจูงกรรมลากกรรมฉุดไปไหนก็จําตองไป
เพราะไมมีอํานาจไมมีกําลังที่จะฝาฝนกรรมทั้งหลายได กรรมตองเปนผูฉุดลากไป ถา
เปนกรรมชั่วมันก็ฉุดลากเขาปาเขารกตกเหวลงบอไปเรื่อยๆ จนตกนรกอเวจีไมมีสิ้นสุด
ถาเปนกรรมดีก็พยุงสงเสริมใหไปในทางที่ดี ตามแตกําลังกรรมที่มีมากมีนอย
พวกเกิดที่เกิดไมรูเรื่องรูราว ที่เกิดไมมีบุญพาไปเกิด ที่เกิดไมมีความสามารถ
อาจรูดวยญาณ ก็มนั เปนแบบ “เกิดดะ” ดะไปเลย สุขก็มีทุกขก็มี อะไรก็คอ ยรับเสวย
และแบกหามเอา ไมทราบวามันจะมีมาเมื่อไร แมแตเราเกิดมานี้ก็ยังไมทราบวา มาจาก
“ภพอะไร”
คิดดูซิ เราเปนตัวภพตัวชาติ ตัวเกิดตัวตายอยูแ ลว ยังไมสามารถทราบเรือ่ งของ
ตัวได จะไปพูดถึงขางหนาอะไรได อะไรที่จะเปนเครื่องใหเราเปนที่แนนอนใจ เราก็ควร
ทราบเสียตั้งแตบัดนี้ และรีบบําเพ็ญเสียแตบัดนีอ้ ยาประมาท! เพราะผลแหงความ
ประมาทเคยทําสัตวโลกใหลมจมมานับไมถวนแลว
การตายแบบสุม ๆ เดาๆ การเกิดแบบสุม ๆ เดาๆ ทีไ่ มแนใจตัวเอง ตลอดความ
เปนอยูก ไ็ มแนใจอยางนี้ เรายังจะตายใจกับความไมแนใจอยูหรือ ? นั่นไมสมควรแกเรา
เลย ! ไมสมกับเราเปนมนุษยผูฉลาดในวงพระศาสนา อันเปนยอดคําสอนใหคนฉลาด
ตอเหตุการณและปฏิบตั ติ อ ตัวเอง
เฉพาะอยางยิง่ การผลิตความดีความเฉลียวฉลาดขึน้ ภายในใจ ดวยจิตตภาวนานี้
เปนสิ่งสําคัญมาก อาจมองเห็นไดและสามารถมองเห็นไดใน “บาป บุญ นรกสวรรค
หรือนิพพาน” เพราะเปนสิ่งมีอยูดั้งเดิมแลว จึงอาจมองเห็นไดดว ยจิตตภาวนาทีม่ ี
ความสามารถตางกัน บุญอยูท ไ่ี หนใจก็ทราบ ทราบอยูท ไ่ี หน อยูท จ่ี ติ ทราบวาบุญอยูท ่ี
ใจอยางประจักษแลวใจก็เย็นสบาย ความรุมรอนเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะสาเหตุอันใดก็
ทราบทีใ่ จดวงคอยรับทราบอยูแ ลวนัน่ เอง นรก สวรรค ก็ทราบ ทราบอยูภ ายในใจ
ทราบทั้งที่จะไปขางหนา ตัวนี้เปนผูพาไป จะไปอยูในสถานที่ใดเลา คนชั่วก็ไปเขาเรือน
จํา คือติดคุกติดตะราง จิตที่ชั่วก็ไปลงนรก จิตดีมีกุศลก็ไปสูสุคติภูมินั้น ตามกําลังแหง
บุญของตนของตน
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เมื่อปฏิบัติไป ๆ สิ่งที่ปดบังจิตใจคอยหมดไปจางไป ๆ ความสวางกระจางแจง
คอยเกิดขึ้นแทนที่ และสามารถมองเห็นสิง่ ตางๆ ไดโดยลําดับๆ ก็คอ ยฉายแสงออกมา
จนเต็มภูมิของจิต จะไปเกิดทีไ่ หนก็ทราบอยูใ นฐานของจิตในชัน้ ภูมขิ องจิต จะไมเกิดก็
ทราบตามชั้นภูมิของจิตวา “หมดเชื้อแลว” ไมมีการที่จะเกิดตอไปอีกแลว ตองทราบ
เมื่อถึงขั้นที่จะทราบแลวปดไมอยู
ฉะนัน้ ทานจึงสอนใหอบรมจิต จิตนี้เปนตัวรูตัวฉลาดแหลมคมมาก ตองสอนให
แหลมคม อบรมใจละเอียดสุขมุ เต็มภูมจิ นมีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถมากกวา
สิ่งใดในโลกไมมีสิ่งใดเสมอเหมือน แตเราไมไดอบรมสัง่ สอน จิตจึงอาภัพและอาภัพอยู
ตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน อาภัพทั้งนั้น เพราะสิ่งอาภัพมันปกปดกําบังไว มันมี
อํานาจเหนือกวา จิตจึงเลยกลายเปนจิตอาภัพไปตามๆ มัน
จําตองชวยจิตดวยสติปญญา ใหมีความสงบรมเย็นทรงตัวได ไมถกู เขยากอกวน
อยูตลอดเวลาดังที่เคยเปนมา เมือ่ ใจสงบภายในก็เห็นคุณคาของใจ สงบมากก็เห็นมาก
รูมาก เขาใจมาก และผลิตสติปญญา
พิจารณาดูโลกธาตุอันนี้ไมมีอะไรที่ควรชื่นชมเทิดทูนรื่นเริงอะไรนักหนา สถานที่
อยูอาศัยอาหารปจจัยเครื่องปรนปรือ เต็มไปดวย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา คอยจะใหหลั่ง
น้ําตากับมันอยูเรื่อยๆ นอนใจไมไดเลย มองไปรอบดานลวนแตปา ชาของสัตวของคน
เต็มไปดวย “อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา” เขาในบานก็ไดยนิ เสียงบน ออกนอกบานก็ไดยนิ
เสียงบน เขาในเมืองก็ไดยนิ เสียงบนเพอไปทัว่ ทุกหนทุกแหง เพราะเรื่องความทุกข
ความทรมานของสัตวของคน มีอยูท กุ แหงทุกหนตําบลหมูบ า น จะสงสัยที่ไหนวาจะมี
ความสุขความสบาย ไมมอี ะไรมากอกวนใหไดรบั ความทุกขความลําบาก แทจริงมัน
ลวนกองทุกขอยูร อบตัว นอกจากการสรางจิตใจเราใหมคี วามแนนหนามัน่ คงขึน้ ดวยศีล
ดวยธรรมเทานั้น
นี่แหละเปนที่ปลอดภัยไรทุกข อยูท ไ่ี หนก็ไมมอี ะไรมากวน นีเ้ ปนสิง่ สําคัญมาก
เมื่อสรางใหเต็มภูมิแลวตองเย็น สถานที่นั่นเปนยังไง ? สถานที่นี่เปนยังไง ? ไมถามให
เสียเวลา เพราะความเย็นอยูก บั เจาของ ความสุขอยูก บั เจาของ หลักใหญอยูก บั เจาของ
แลว ก็ไมทราบจะถามเอาสมบัติที่ไหนกัน ตัวจริงอยูกับเรา เรารูอยู เห็นอยู ครองอยูจะ
ไปเจอทุกขที่ไหนกัน!
นีแ่ หละทานวาการสรางตัวในดานธรรมสรางอยางนี้
สรางตัวทางโลกก็ดงั ที่
ทราบๆ กันอยูค อื สรางเนือ้ สรางตัวดวยการขวนขวายในดานกิจการทํามาหาเลีย้ งชีพ
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ใหมีทรัพยสมบัติเงินทอง เรียกวา “สรางเนือ้ สรางตัว สรางฐานะในทางโลก” ผูนั้นก็พอ
เปนพอไปเกี่ยวกับสมบัติฐานะ ตลอดความเปนอยูตางๆ
สรางภายในคือสรางจิตใจใหมหี ลักมีฐานมัน่ คง ใหรูสิ่งดีสิ่งชั่ว พยายามแกไข
ดัดแปลงไปโดยสม่ําเสมอ จนจิตใจมีความเชื่อถือตัวเองได มีความแนใจได อยูท ไ่ี หนก็
เปนหลักเกณฑ มีความสุขความสบาย ตายแลวก็เปนสุข นีผ่ มู หี ลักจิตใจเปนอยางนี้ ผิด
กับผูไ มมหี ลักใจอยูม าก
บรรดาทีเ่ ปนคนดวยกันก็ไมเหมือนกันในความรูส กึ จิตก็วาจิตเหมือนกัน แตก็
ตางกันในฐานะสูงต่ําของจิต ความโงความฉลาดผิดแปลกกันอยูม าก ทานวา “เปนนิสยั
สมบัต”ิ เปนตามบุญกรรมอํานาจวาสนาที่สรางมา จะเหมือนกันไมได
ถาอยากเห็นใจมีสารคุณเดนดวง จงพยายามสรางใจใหดี สรางใหมคี วามแนน
หนามั่นคง สรางจนเห็นประจักษกับตัวเอง คําพระพุทธเจาทานสอน “ใหรู ใหเห็น
ประจักษในสิ่งที่มีอยู เชน บุญ บาป เปนตน เพราะบาปนั้น ถาเปนหนามก็ปก เสียบอยู
ทีห่ วั ใจตนนัน่ แล ไมปก เสียบทีอ่ น่ื บุญก็มแี ตสนับสนุนคนใหมแี ตความสุขความสมหวัง
เฉพาะอยางยิง่ สนับสนุนอยูท ห่ี วั ใจคน เพราะใจเปนภาชนะที่ควรแกบุญคุณธรรมทั้ง
หลาย
การสรางความดีทใ่ี จดวย “จิตตภาวนา” จะเปนความดีประจักษใจ เริ่มแตขั้น
สงบเย็นเปนสมาธิขึ้นไปจนขั้นละเอียด และละเอียดสุดคือ “วิมุตติพระนิพพาน” จะ
ประจักษที่ใจดวงนี้เอง
คําวา “สงบ” ใจสงบกับใจไมสงบผิดกันอยางไรบาง? ความสงบของใจเกิดขึ้น
มากนอย ความสุขเปนธรรมที่เกิดขึ้นกับความสงบ เพราะปราศจากสิ่งกอกวนในเวลา
นัน้ ใจจะมีความสุขขึ้นมาโดยลําดับ เบากายเบาใจ บางครัง้ เบามากจนไมปรากฏวากาย
มีในความรูสึกเลย มีแตความรูลวนๆ เหมือนกับอยูใ นอากาศ หรือเหมือนอยูก ลางหาว
หรืออะไรพูดไมคอยถูกตามความเปนจริง นัน่ แหละจิตสบายมาก จิตปลอยวางทั้งหมด
ในขณะนัน้ เมื่อจิตสงบเต็มที่จึงไมทราบวา ตนอยูในที่สูงที่ต่ําหรือในที่เชนไร นั่งอยูหรือ
นอนอยูไมสนใจทั้งนั้น
ปรากฏแตความรูล ว นๆ ซึ่งไมมีรูปไมมีลักษณะอะไรปรากฏเลย มีแตความรู
อยางเดียว ถาจะดูลกั ษณะก็มแี ตความสวางไสวปรากฏอยูภ ายในใจ ซึง่ เปนสุขอยาง
อัศจรรย ผิดกับสิง่ ทัง้ หลายทีเ่ คยผานมาในโลก ความสงบมาก ความสวางไสวมาก
ความสุขก็มาก แตความสงบผิดกับความไมสงบอยางไรนัน้ กรุณาไปดูมังกี้ (ลิง) ก็จะ
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เขาใจเอง เพราะสิ่งดังกลาวมีอยูกับใจของทุกคนหญิงชาย กระทัง่ นักบวช ถาไมสนใจ
อบรมใจ
จิตที่เคยมืดๆ ดําๆ ทีเ่ คยตําหนิอยูท กุ วันนีแ้ ล เปลี่ยนอาการขึ้นมา เพราะการ
ชําระสะสางจนเห็นไดชัด ดังที่กลาวมาทั้งนี้ เพราะความมืดดํามันไมใชจิต เปนสิ่งปดบัง
ตางหาก เหมือนกับไฟฟา ลองเอาแกวหรือผาสีดาํ มาใสเขาซิ มันก็ดํา เอาแดงมาใสมนั
ก็แดง เอาขาวมาใสมนั ก็ขาว มันขึน้ อยูก บั สิง่ ภายนอกทีน่ าํ มาใสตา งหาก ไมไดขึ้นอยูกับ
ดวงไฟ จึงมีการเปลีย่ นแปลงไดตามสิง่ ทีม่ าเกีย่ วของ จิตก็เกีย่ วกับสิง่ เกีย่ วของ จึงมี
อาการตางๆ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยูเสมอ ไมคงที่เหมือนจิตที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ
จิตก็เปนจิตอยูอยางนั้น เมื่อสิ่งที่ดําสิ่งที่มัวหมองเขาไปแทรกไปปดบังจิต ก็
เหมือนวามันเศรามันหมองมันดําไปหมด ความจริงก็คอื สิง่ นัน้ แลทําใหดาํ ชําระสิ่งนั้น
ออกแลวจิตก็สวางไสวออกมาในขณะนัน้ จะผานทะลุไปหมด ไมติดของกับอะไรขึ้นชื่อ
วา “สมมุติ” จึงไมมีอะไรจะแหลมคมยิ่งกวาใจ ใจนีถ้ งึ ขัน้ มีอาํ นาจก็มอี าํ นาจอยางนี้
สาระสําคัญก็คอื ใจนีเ่ ทานัน้ จงพยายามบํารุง!
เชือ้ ทีจ่ ะไปเกิดภพหนาก็คอื ใจดวงนี้ พยายามสรางใจใหดี เปนทีแ่ นใจเสียแต
บัดนี้
การตายเปน ธรรมดา ธรรมดา ไมนา ตืน่ เตนตกใจกลัวอะไรเลย เมื่อเรียนกล
มายาของกิเลสทีห่ ลอกลวงใจจบสิน้ แลว ปญหาทัง้ หลายในแหลงแหง “ไตรภพ” ก็จบลง
ที่ใจดวงที่เคยเปน “เจาปญหา” นี้แหงเดียว
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สูแคตาย
ความหนักทีส่ ดุ ก็คอื “ใจ” ความเบาทีส่ ดุ ก็คอื “ใจ” ความหยาบทีส่ ดุ ก็คอื “ใจ”
ความละเอียดหรืออัศจรรยอยางยิง่ ก็คอื “ใจ” อยูที่ใจนี้ทั้งนั้น!
โลกจะมีความสงบรมเย็น หรือเกิดความเดือดรอนวุน วายมากนอย ก็ขน้ึ อยูก บั
ใจ เพราะใจเปนผูค รองรางและครองโลก ใจจึงควรไดรับการอบรมศึกษาไปตามเหตุ
ตามผลซึง่ เปนแนวทางทีช่ อบ เพื่อจะไดผูนําที่ดี แสดงออกเปนกิจการงานทีช่ อบธรรม
การแสดงออกทุกอาการ เมื่อใจไดรับการอบรมโดยเหตุผลอันเปนแนวทางที่ดีที่
เรียกวา “ธรรม” แลว กิจการงานตลอดความประพฤติยอมเปนไปดวยความราบรื่นดี
งาม ไมแสลงตาแทงใจระหวางเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมวา สวนยอยสวนใหญ ขึน้ อยูก บั ใจ
เปนสําคัญ ใจนีจ้ ะวาหนักก็หนักจนเจาของยกไมขน้ึ ถายกขึน้ สูค วามดีงามไดดงั ทานผูด ี
ทั้งหลาย ก็ควรจะผานพนความทุกขความไมดีทั้งหลายไปไดแลว นีใ่ ครก็นอนจมอยูใ น
กองทุกขและความสกปรกโสมมเรื่อยมา ทําไมจึงไมยกใจของตนขึ้นใหพนไปเสีย ทั้งที่รู
อยูด ว ยกันวา ทุกขอันเกิดจากเหตุชั่วนั้นเปนของไมดี ก็เพราะมันยกไมขึ้นนั่นเอง ใจมัน
ชอบอยูในทุกขโดยไมรูสึกตัว
สิ่งที่เราไมรูนั่นแหละคือสิ่งที่เปนนายเรา พูดแลวก็ไมพนจาก “กิเลส” อันเปนตัว
กอเหตุสาํ คัญ ความไมรูก็ตองทําไปแบบสุมเดา ทําแลวก็เกิดผลขึน้ มาเปนความเดือด
รอนแกตนและผูอ น่ื ตอเนือ่ งกันไปไมมที ส่ี น้ิ สุด มันติดอยูท ว่ี า “ยกของหนักคือใจไม
ไหว!” ถายกไหว ก็ยกใหพน จากสิง่ กดถวงทัง้ หลายทีต่ าํ่ ชาเลวทรามไปนานแลว ไมตอง
มาวกวนบนทุกขบน ยากกันดังทีโ่ ลกเปนอยูเ วลานีเ้ ลย ทั้งนี้ก็เพราะยกไมไหวไปไมรอด
จอดไมถูกตามกฎจราจรของธรรมนั่นเอง มันถึงเกิดขึ้นมาอยูในสภาพที่เกะกะคละเคลา
กับความทุกขยาก ทางปากกัดทางมือฉีก ทางใจบนเพอรําพึงอยูภายใน ที่เรียกวา“กรรม
ของเรา กรรมของเขา ตางคนตางมีและรุมลอมอยูท ใ่ี จ”
ไปกอกําเนิดทีไ่ หนก็ตอ งเสวยสุขทุกขมากนอยทีจ่ ติ พกไปดวย สวนกุศลกรรม
นัน้ ตางกัน สงเสริมจิตใหเบาและมีความสุข
คําวา “ธรรม” เปนความละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมาก เมือ่ จิตกับธรรมมีความ
เกีย่ วของกัน ใจแมเคยหนักยิง่ กวาภูเขา ก็กลายเปนจิตเบาและเบาบางจากกิเลสกอง
ทุกขโดยลําดับ จะทําอะไรที่เปนกุศลก็งาย ชื่อความดีความชอบแลวทํางาย!
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แตในระหวางทีจ่ ติ จมอยูก บั ความหนักหนวงถวงใจนัน้ มันยกอะไรที่เปนความดี
งามไมขึ้น ออนไปหมด ราวกับไมมกี ระดูกติดตอกันในรางกาย สูย อมจมอยูอ ยางนัน้ ไม
ได เพราะธรรมชาติทจ่ี ะใหจมนัน้ มันมีนาํ้ หนักมากกวา เทียบเหมือน “แมเหล็ก” ที่ดึง
ดูดเหล็ก เศษเหล็กเล็กๆ นอยๆ ก็วง่ิ เขาหา “แมเหล็ก” ทั้งหมด เพราะแมเหล็กมีกําลัง
มาก สามารถดึงดูดเศษเหล็กไดตามกําลังของมัน
กิเลสตัณหาอาสวะก็มอี าํ นาจดึงดูดจิตใจ ใหหลงกลมายาและรักชอบมันไมมวี นั
จืดจาง เชน ความโลภ โกรธ หลง ราคะตัณหา เปนตน ทั้งที่รูแกใจวาไมดี แตกไ็ มมใี คร
พอใจ “ละ” มัน นอกจากพอใจสงเสริม พอใจคลอยตามมัน โดยไมมีการฝาฝนตาน
ทานดวยความพอใจ เหมือนเวลาพอใจหลงและติดมันสงเสริมมัน ฉะนัน้ จึงยากทีจ่ ะมีผู
ผานพนฝมือของมันไปได เพราะตางเคลิ้มหลับใหมันกลอมจนหมดเพลง ความไมเบื่อ
ความลุม หลง ไมมสี ติระลึกรูต วั บาง ก็คอื กิเลสกลอมสัตวโลกนัน่ แล
ทานที่อยากเปลี่ยนฟงเพลงคือ “ธรรม” ก็จงพยายามยับยั้งชั่งตวงตัวเอง หมุนใจ
เขาหาธรรมดวยความพยายาม ยากก็พยายามลากเข็น พยายามตอสู พยายามบึกบึน
อยายืน่ มือใหกเิ ลสฉุดลาก เดี๋ยวจะไมมีหนังติดเนื้อ จะเปอยผุพังไปเพราะมันเสียหมด
กิเลสมันเคยดัดสันดานสัตวโลกมานาน ถาจะเข็ดก็ควรเข็ดไดแลว ไมมีอะไรจะ
วิเศษวิโสไปกวาเทาที่รูอยูเห็นอยูในวงของกิเลสครอบงํานี้
ความพากเพียรในธรรมมีเทาไรจงทุมลงไป อยากลัวกิเลสเจ็บ อยากลัวกิเลส
รองไห ใหกลัวเราจมอยูในกองทุกขเพราะกิเลสทําเหตุจะประเสริฐกวา กิเลสไมใชของ
ประเสริฐ ธรรมตางหากประเสริฐเหนือโลก สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ในธรรม
ทั้งหลาย ไมใชเนือ้ ไมใชปลาพอจะสงวนไวเพือ่ ตมแกงกิน จงนําออกมาใชเพื่อ
ประโยชน เพือ่ ประโยชนมหาศาลแกตนในอัตภาพนี้ อยารอใหเขานิมนตพระมาจัด
การ “กุสลา มาติกา” ให ทั้งที่เรากําลังโงอยู การนั้นจะไมเปนประโยชนยิ่งกวาเราสราง
“กุสลา ธมฺมา” คือ ความฉลาดขึน้ มาเองภายในใจขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยูเ วลานี้
จงทราบวา “กุสลา ธมฺมา” นัน้ ทานสอนคนเปนใหฉลาด ไมไดสอนใหคนโง เรา
เปนชาวพุทธและเปนนักปฏิบัติ จงพิจารณาไตรตรองความหมายของธรรมใหถูกตอง
อยาคอยเสวยผลบุญและความฉลาดในเวลาเขาโลงดวย “กุสลา มาติกา บังสุกลุ ” นัน่ คือ
งานทีเ่ ขาทําใหในเวลาผูต ายหมดหวังจากการบําเพ็ญดวยตนเองแลว เขาก็ทําสงเดชให
อยางนัน้ เอง ตามนิสยั คนทีร่ กั และเคยมีบญ
ุ คุณตอกัน มันไมแนเหมือนเราทําเอง คือ
สรางกุศลเอาเองขณะที่มีชีวิตอยู
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ถาแนใจในกุศลของตัวทีส่ รางขึน้ มาวาเต็มภูมภิ ายในใจแลว ก็ไมจําเปนตองไป
รบกวนพระทานมา “กุสลา มาติกา” ใหลาํ บากในเวลาตายหรือเวลาเขาโลงแลว เพราะ
เราสมบูรณแลว กุสลา หรือไมเราก็พอตัวแลว การตายทัง้ “อิม่ ” ไมใชตายทั้ง ‘หิว” นีด้ ี
มาก คําวา “ตายทัง้ อิม่ ” นัน้ คือความเพียรพอในกุศลธรรมทัง้ มวลภายในใจ ดังพระอรหันตทา นตาย ไมเห็นใครกลาไปอาจเอือ้ มไปกุสลาใหทา นถาไมอยากขายตัว การตาย
ของทานก็ไมเห็นลําบากรําคาญ ทานมักตายคนเดียว อยางสบายหายวุน แมลงหวี่
แมลงวันก็ไมตอมเหมือนพวกเราชาวยุง ชาววุน
ตายแตละรายราวกับเกิดขาศึกกลาง
เมือง
เรือ่ งของทานผูส น้ิ กิเลสความกังวลและกวนใจกับเรือ่ งของพวกเรา ตางกันมาก
ราวกับเกิดอยูค นละโลก ทั้งที่ทานก็เปนมนุษยเหมือนพวกเรา ฉะนั้นเราผูเปนศิษยมีครู
สั่งสอน ควรพยายามดัดจิตใจของตนใหเดินตามรองรอยแหงธรรม
แมไมไดอยางทาน ก็พอเปนเครื่องหมายแหง “ลูกศิษย” ทีม่ คี รูสอนบาง สิง่ ที่
ควรตัดก็ตัด สิง่ ทีค่ วรละก็ละบางตามโอกาส ไมควรปลอยตัวใหตดิ จมอยูก บั เรือ่ งตางๆ
สิ่งตาง ๆ จนไมคดิ หาทางออกจากทุกขเพือ่ ตัวเอง ก็ดูวาโงเสียจนเลยขอบเขตเหตุผล
ตามธรรมดาทั่ว ๆ ไป ใครมีอะไรมากนอยใครก็รกั สงวน โลกเปนกันมาอยาง
นั้นไมปฏิเสธ แตธรรมเครือ่ งปองกันตัวรักษาตัว ก็ควรใหมีเปนคูเคียงกันไป จะไมเสีย
เปรียบโลกคือกิเลสของตัวจนเกินไป
คิดดู ! พระพุทธเจาผูเปนศาสดา ก็ทรงเสียสละและเสียสละจนหวั่นไหวทั้งแผน
ดินถิ่นที่ทรงปกครอง การเสียสละขนาดนัน้ เปนสิง่ เล็กนอยไดหรือ ตองเปนเรื่องใหญโต
มาก จนไมมีใครสามารถทําไดอยางพระองค เวลาเสด็จออกไปทรงผนวชแลว มีใคร
บางทีม่ คี วามสามารถอาจหาญทางความเพียร ความอดความทนในทุกสิ่งบรรดาปจจัย
ทั้งสี่เหมือนอยางพระพุทธเจา การลดฐานะจากความเปนกษัตริยลงเปนนักบวชอันเปน
เพศแหงคนขอทาน ตองเปนเรื่องใหญโตมาก ฉะนัน้ ศาสนธรรมจึงเกิดขึน้ ในทามกลาง
แหงความลําบากทรมานของพระพุทธเจา ไมใชเกิดขึน้ เพราะความขีเ้ กียจออนแอแบบ
สุกเอาเผากิน แตเกิดขึน้ จากความรอดตายของพระสิทธัตถราชกุมารองคอาชาไนย
ใครจึงไมควรดุดา ลูกๆ หลานๆ ดวยการประมาทพระศาสนาวา “ไอนม่ี นั
เกียจครานนัก เอาไปบวชเสีย” เพราะพระพุทธเจาไมใชชางทําสวม ธรรมของทานไมใช
สวมพอจะเปนเครื่องรับถายมูตรคูถเชนนั้น ศาสนาไมใชหอ งน้าํ หองสวมหลุมมูตรหลุม
คูถ
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ผูที่ประกอบความเพียร ความเสียสละ ความอดความทน จนถึงเปนถึงตาย จะมี
ใครเกินพระพุทธเจาไปไดเลา นี่แหละตนเหตุที่จะไดธรรมอันประเสริฐเลิศโลกเกิดขึ้น
และนํามาประกาศสอนโลกทั่วไป ทานไดมาดวยวิธนี น้ั ดวยอาการนัน้ ฉะนั้นการที่จะรื้อ
ถอนตนใหพน จากทุกข จึงตองอาศัยความพากเพียรอยางเต็มกําลังความสามารถขาด
ดิ้นไมยอมลดละ ไมยอมถอยหลัง ถาถอยก็ตอ งจมอีก ไมถอยก็ไมจม คอยคืบคลานขึน้
มาดวยความเพียรโดยสม่ําเสมอ ก็ยอมจะผานพนไปได
รางกายเรานี้ไมมีประโยชนอะไร ถาไมพาทําประโยชนเสียแตเวลานี้ ตายแลวมี
แตเรือ่ งยุง กัน “โอโห ยุงมหายุง นั่นซิมันดูไมได ไอเรือ่ งตายนีถ้ อื กันวาเปนเรือ่ งใหญโต
มาก ยุงกันไปหมด คนเปนนัน่ แหละตัวยุง หาอะไรมายุงกันไปหมด เห็นแตพระตายก็
ยังยุงมาก ซึง่ ไมนา จะเปนอยางนัน้ เลยก็ยงั เปนได ทานตายแลวเก็บหมักเก็บดองเอาไว
ไมทราบวากี่เรื่องกี่ราย จะทําปลาราหรือน้าํ ปลาก็ไมได แตใจชอบอยางนัน้ หลั่งไหลมา
ยุงดวยกันโดยไมมีเหตุมีผลอะไรที่ไมควรเปนเลย มันก็ยังเปน เพราะใจมนุษยนิยมชอบ
อยางนัน้
เวลายังมีชวี ติ อยู จะสนใจประพฤติปฏิบตั คิ ณ
ุ งามความดีใหเกิดจากสกลกายนีก้ ็
ไมคอ ยสนใจ เวลาตายแลวจะใหรา งกายนีเ้ ปนประโยชน มันจะเปนประโยชนไดอยางไร
กัน ถาไมพาทําเสียตั้งแตบัดนี้ ทําใหพอ ! ตายแลวก็ทง้ิ ไปนัน่ เอง จะเปนประโยชนอะไร
อีก ถาเปนประโยชนอยูจะตายไปทําไม มันไมเปนประโยชน เพราะหมดกําลังความ
สามารถสืบตอแลวมันถึงตาย ตายแลวทิ้งลงไป อันใดที่เปนสาระสําคัญซึ่งไดจากการ
กระทําของรางกายนี้ ก็ถือเอาเปนประโยชนตอไป ชื่อวาเปนผูไมประมาท
เวลานีช้ วี ติ รางกายของเรากําลังเปนประโยชน ทํากิจการทางโลกก็เปนประโยชน
ทางธรรมก็เปนประโยชน ฉะนั้นงานทั้งสองประเภทนี้ที่เรายังมีความสามารถทําไดอยู
เราก็ตอ งทําไมอยูเ ปลา
งานทางโลกก็ตอ งทํา เพราะสังขารรางกายมีความจําเปนตอสิ่งเยียวยารักษา อยู
เฉยๆ ไมได ตองมีเครื่องนุงเครื่องหมปกปดสกลกาย มีที่อยูอาศัย มีปจจัยเครื่อง
สนับสนุน อาหารการบริโภคตลอดหยูกยา ไมกาํ หนดกฎเกณฑวา มีมากมีนอ ย เรื่อง
มนุษยเปนอยางนั้น
สัตวเขาไมมีอะไรมากเหมือนมนุษย ผานุงผาหมเขาก็ไมมี ทีน่ อนหมอนมุง เขาก็
ไมมี หยูกยาแกโรคเขาก็ไมมี เขายังมีความสืบตอเปนสัตวมาได
แตมนุษยเรานีซ่ ิ ถาพูดตามความจริงก็วา ออนแอมากกวาสัตว ไปที่ไหน
พะรุงพะรังดวยเครื่องนุงหม ดวยเครือ่ งอยูเ ครือ่ งกิน เตรียมกันไปเต็มที่เต็มทางกลัวแต
จะอดตาย หยูกยาปลาแปงอะไรพากันหอบหิว้ ใหยงุ ไปหมด แมจะไปวัดเพื่อภาวนาตัด
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กังวล ยังไมสนใจคิดวาความพะรุงพะรังนะคือความกังวลเปนหวงรางกายกลัวจะอด
ตาย ยิง่ กวาจะหวงใจ
การกลาวทัง้ นีม้ ไิ ดเจตนาตําหนิมนุษยโดยถายเดียว แตเปนอุบายเตือนมนุษย
ใหมีความเขมแข็ง และรูจ กั ผอนหนักผอนเบา ไมเปนคลังแหงความกังวลบนหัวใจโดย
ถายเดียว แทนทีจ่ ะเปนคลังแหงธรรม
ตามธรรมดาแลวมนุษยมคี วามฉลาดเหนือสัตว ความตานทานของมนุษยกไ็ ม
เหมือนสัตว มันผิดกัน มนุษยเราเกิดมาในทามกลางแหงความชวยเหลือจากผูอ น่ื
ฉะนั้นความเปนอยูตางๆ จึงตางจากสัตวเปนธรรมดา แตนักปฏิบัติธรรมควรคิดเรื่องนี้
ไวเสมอเพือ่ กันความลืมตัวและออนแอ เวลาไมสบายมีเจ็บไขเปนตน จิตใจจะไมเขม
แข็งเพื่อคนหาความจริงตามหลักสัจธรรม
ครั้งพุทธกาลพระบางองคทานไดสําเร็จอรหันต เพราะทุกขเวทนาเวลาเจ็บไขก็มี
ทั้งนี้เพราะจิตใจเขมแข็ง เพราะฉะนัน้ การกลาวนีจ้ งึ กลาวเพือ่ จิตใจ โดยเฉพาะใจสําคัญ
มาก เพื่อใจไมสะดุงกลัว ไมระส่ําระสาย ขาดสติปญ
 ญาเครือ่ งพิจารณาในเวลาเจ็บปวย
ดังพระกรรมฐานทานเที่ยวตามปาตามเขา ตัวอยางมีทา นอาจารยมน่ั เปนตน หยูกยาก็
ไมไดติดเนื้อติดตัวไปเลย เวลาเจ็บไข
“เอา โรคนี้เวลาจะเปนขึ้นมา เปนมาจากที่ไหน ก็เกิดขึน้ ภายในรางกายนี้ เชน
เจ็บไข ปวดหัว เปนตน เวลาเกิดมันก็เกิดขึ้นที่นี่ เวลาหายมันจะหาหยูกยาจากทีไ่ หน
มันเกิดทีน่ ม่ี นั ก็ดบั ทีน่ ่ี ถารางกายหรือจิตใจไมมคี วามสามารถตานทานกันมันก็ตายทีน่ ่ี
เกิดกับตายเปนของคูกัน โรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นกับดับไป มันก็เปนของคูก นั มันจะเกิด
จะดับที่ไหนถาไมเกิดดับที่นี่” ทานวา
“พวกสัตวสาราสิงมีอยูเต็มในปาในเขานี้ เขาไมไดมีหยูกมียา เขาก็มธี าตุขนั ธ
เชนเดียวกัน เขาอาจมีเจ็บไขไดปวยไดเชนเดียวกับมนุษยเรา แตทําไมเขาจึงไมสูญพันธุ
ทําไมเราจึงกลัวตายนัก ออนแอนัก!“ นีท่ านพลิกใจของทาน
“เราตองพิจารณาใหรู “สัจธรรม” เปนธรรมโอสถเครือ่ งแกกนั ไมใหจิตใจลุม
หลงสายแสไปกับสิง่ เหลานัน้ อันจะกอความทุกขใหกบั ตนมากขึน้ ”
ทานก็พิจารณาจนกระทั่งทราบเรื่องเหตุเรื่องผล ทุกสิง่ ทุกอยางภายในรางกาย
เวทนาจิตโดยตลอด โรคภัยไขเจ็บหายไปเลยก็มีดังที่เขียนไวในประวัติของทานอาจารย
มั่น
แมโรคมันจะไมหายก็ตาม เรื่องจิตใจนั้นจะตองมีความเขมแข็ง มีความเฉลียว
ฉลาดตอวิธกี ารปฏิบตั ติ อ ตนเอง ซึ่งเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บเปนพิเศษ ผิดกับคนธรรมดา
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อยูม าก นีก่ เ็ คยไปปฏิบตั มิ าอยางนัน้ เชนเดียวกัน เวลาเจ็บไขไดปวยมากๆ หามใครเขา
ไปเกี่ยวของเลย ถาสมมุตวิ า อยูก บั หมูเ พือ่ นอยางนี้ ก็ปดประตูและบอกทันที และหาม
เด็ดขาดเลยวา “ใครอยามาแตะตองหรือเปดประตูเปนอันขาด ถาประตูนี้ไมเปดหามไม
ใหใครเขามาเกี่ยวของ
วันนี้จะตองพิจารณาขุดคนกันอยางเต็มภูมิเต็มฐานทีเดียว
เพราะวานี่เปนทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากการเจ็บไข”
ทุกขเวทนาที่เราเคยพบเพราะนั่งภาวนามาตั้งหลายชั่วโมง เรายังสูได พิจารณา
แทงทะลุปรุโปรงไปได ไดเหตุไดผล ไดอรรถไดธรรม ไดความเฉลียวฉลาด ไดความ
ศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญขึ้นมาภายในใจแตละครั้ง ๆ ไมเคยพลาดไปเลย แตเวลาเจ็บไขได
ปวยนี้เราจะปฏิบัติอยางไร ถาไมปฏิบัติอยางนั้นเราจะปฏิบัติทางไหน ไมมีทางหลีกเรน
ได เพราะรางกายนี้เปนที่เกิดแหงโรคตางๆ ไมมีประมาณ
สติปญญาเปนเครื่องพิจารณาความจริงซึ่งเกิดขึ้นนั้น โรคแตละชนิดทีเ่ กิดขึน้ ก็
ทําใหเกิดทุกขเวทนา ทุกขเวทนานัน้ เปนสัจธรรม เราไมพิจารณาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับ
เราเวลานี้เราจะพิจารณาอะไร เรากลัวสัจธรรมก็เทากับเรากลัวกิเลส เราสูกิเลสไมไดก็
เทากับเรา “แพกเิ ลส” โดยตรง ถาเราพิจารณาสัจธรรมเขาใจแจมแจงจริงแลว ก็ชอ่ื วา
เรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได เอา คนลงไปทีเดียว!
ทุกขเกิดขึ้นมาจากไหน เปนขึ้นที่ตรงไหน คนลงไป สติปญญาหมุนติ้วไปตาม
อาการของเวทนาทีแ่ สดงตัวอยูใ นรางกายสวนตางๆ กระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอยาง
เต็มที่ในขณะนั้นไดหายไป ขยายตัวออกไป ๆ เพราะสติปญญาไลตอนเขาสูความจริงไป
โดยลําดับ เมื่อเจอความจริงที่ตรงไหน ทุกขเวทนาก็กระจายออก ๆ เห็นอยางชัดเจน
ภายในใจ จนกระทั่งรางกายทุกสวนทีเ่ ปนกองทุกขซึ่งเกิดจากการเจ็บไขนั้น หายไป
หมดเลย เหลือแตความรูล ว นๆ ทีส่ วางไสวครอบรางกายในขณะนัน้ แมแตรา งกายที่
เคยปรากฏอยูในขณะนั้น พรอมกับทุกขทก่ี ลมกลืนเปนอันเดียวกันนัน้ เหมือนกับจะ
แยกกันไมออก ก็กลับกลายหายไป ทัง้ รางกายก็หายไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในราง
กายก็หายไป คือรางกายหายไปในความรูส กึ เหลือแตความรูซ ง่ึ เปนสิง่ ทีอ่ ศั จรรยลว นๆ
ทรงตัวอยู โดยไมมกี าํ หนดกฎเกณฑวา อยูส งู อยูต าํ่ อยูใ นดินฟาอากาศทีไ่ หน หายเงียบ
ไมมีรางเปนที่สิงสถิตอยูในความรูสึกเวลานั้น นัน่ ! เห็นความอัศจรรยขน้ึ มาแลว! พอ
ถอนออกมาเทานัน้ “โรคหายไปเลย!”
นีเ่ รียกวา “สติปญ
 ญาพิจารณาสัจธรรม” เมื่อรูสัจธรรมแลวจะไมถอนทุกขไม
ถอนกิเลสอาสวะจะถอนอะไร เพราะสัจธรรมก็เปนความจริงแตละอยาง ๆ คือทุกขก็
เปนความจริง สมุทยั ก็เปนความจริง สติปญญาที่เรียกวา “มรรค” ก็เปนความจริง ตาง
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อันตางจริง เมือ่ เขาถึงกันแลวตางก็เปนความจริงลวนๆ จิตจะปลอมมาจากที่ไหนอีก
เมื่อไดใชสติปญญาเปนเครื่องซักฟอกแลว
เพราะฉะนัน้ จิตจึงแนวแนอยูต ามความจริงของตน คําวา “ยา” หายไปหมด
เรื่องความคิดถึงหยูกถึง “ยา” คิดไมได ไมมีเวลาไปคิด คิดไปไหน เมือ่ คิดไปแลวมันก็
ไมไดผล จึงไมคิดใหเสียเวลา
คิดที่ตรงนี้ ตรงที่ควรจะคิดนี้ เวทนามากนอยเกิดที่ตรงนี้ การเจ็บไขไดปวยเกิด
ขึน้ ทีร่ า งกายนี้ พิจารณาที่ตรงนี้ สติปญ
 ญาก็มอี ยูท น่ี ่ี คนกันลงที่นี่ หมุนติว้ ๆ ลงไปที่นี่
พอไดทแ่ี ลวทุกขเวทนาก็หายหมด! นีเ่ รียกวา “ไมเสียผลเสียประโยชน” เรียกวา “รบ
ขาศึกไดชัยชนะ!”
หากจะตายในเวลานัน้ จิตก็ไมยอ ทอ จิตก็สามารถรับรองตัวได หรือชวยตัวเอง
ได ไมใหทกุ ขเวทนาทัง้ หลายเขามาครอบงําจิตไดเลย เพราะอํานาจของสติปญญารอบ
ตัว หากวาจะตายลงในขณะนัน้ ก็ตายไปอยาง “สุคโต” ทําใหเบาทัง้ กายทัง้ ใจอยางนี้
เอง ใจนี้ทําใหฉลาดก็ไดทําใหโงก็ได แลวแตผูนั้นจะปฏิบัติตัวอยางไร
ถาจะให “จมอยู” ตั้งกัปตั้งกัลปก็จมได ไมมวี นั อิม่ พอในความจม จมอยูใน
“วัฏสงสาร” นั่นเอง มีความ เกิด แก เจ็บ ตาย นั้น มันอิ่มพอที่ไหนกัน ถาอิม่ พอกันได
สัตวโลกก็ไมควรจะมาเกิดตายกันไมหยุดอยางนี้
ทานจึงสอนวา “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที” แมนาํ้ เสมอดวยตัณหาไมมี” ก็ตณ
ั หานี้
แลพาใหสัตวเกิดตายไมมีเวลาอิ่มพอ
เพราะตัวเหตุคือตัณหาไมเคยมีความอิ่มพอ
ความเกิดตายอันเปนเครื่องผลักดันจากตัณหา จะหยุดตัวและอิ่มตัวไดอยางไรเลา
ฉะนัน้ การจะใหความอิม่ พอของความทุกขและการเกิดตายเปนไปเอง โดย
ไมกาํ จัดตนเหตุคอื “ตัณหาอวิชชา” ใหสน้ิ ไปจากใจ จึงเปนความหวังที่ลอยลม ไมมี
ความหมายใดๆ ทัง้ สิน้ อยาพากันหาญคิด!
การเกิดนัน้ เกิดเทาไรตายเทานั้น ตายเทาไรเกิดเทานั้น หรือมากยิง่ ขึน้ ไป
เพราะสิ่งที่จะทําใหเกิดคือกิเลสอวิชชาพอตัวเมื่อไร มันไมเคยมีความพอตัวเลย“นตฺถิ
ตณฺหาสมา นที” แมน้ําทะเลหลวงมหาสมุทร ก็สคู วามอยากทีจ่ ติ ทีเ่ ต็มไปดวย “ตัณหา”
นี้ไมได ความอยากก็คอื กิเลสนีเ่ อง มันมีความพอตัวทีไ่ หน จงทําความเขาใจอยางถึงใจ
วา ถาจะปลอยใหสง่ิ เหลานีพ้ อตัวไปเอง กีก่ ปั กีก่ ลั ปกไ็ มมหี วัง ไมมีฝงไมมีแดนเลย
เพราะฉะนั้นจึงควรพยายามแก พยายามคลีค่ ลาย พยายามบึกบึน พยายามตอสูส ลัด
ปดกิเลสเครือ่ งพัวพันทัง้ หลายออก เพื่อเขาหาฝงหาแดนพนทุกขไปไดโดยลําดับ ดวย
ศรัทธา ความเพียร มีสติปญญาเปนสําคัญ!
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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จงคนคิด พิจารณาลงที่นี่!
พระพุทธเจา สาวกทัง้ หลายทานพนทุกข ทานไมไดพนจากที่ไหน ทานพนทีก่ อง
ทุกขนี้แล แตถา ไมพจิ ารณากองทุกขกไ็ มพน ตองถือเอาทุกขเปนหินลับสติปญ
 ญาใหมี
ความแกลวกลาสามารถรูเ ทาทันกันกับสัจธรรมทัง้ สี่ ทุกขทง้ั หลายจะไมเปนภัยตอจิต
ใจอีกตอไป ทุกขจะปรากฏตัว “สักแตวา ทุกข” แมจะไมดับไปก็ตาม เพราะอํานาจแหง
สติปญญาพิจารณารูรอบทั่วถึงแลว ทุกขเวทนาจะตัง้ อยูต ามความจริงของตน ไม
สามารถเขามากระเทือนจิตใจไดเลย เพราะปญญารอบตัวอยูแ ลว จิตก็จะตั้งอยูตาม
ความจริงของตัว ตางอันตางจริง ไมมีอะไรกระทบกระเทือนกัน เมือ่ ความจริงเขาถึง
กันแลวไมเกิดเรือ่ งตอกัน
อันเรือ่ งความจริงกับความปลอมทีม่ นั วุน กันอยูน ้ี ก็เพราะความจอมปลอมขึ้น
แซงหนาไปเรื่อยๆ มันจึงทําใหจติ จมอยูเ รือ่ ยๆ เราเคยบนกันมากเหลือเกิน คือบน
อยากจะพบความสุขความเจริญ แลวความสุขความเจริญนัน้ อยูท ไ่ี หน ? เวลานีผ้ ู
ตองการความสุขความเจริญจมอยูกับอะไร ? ถึงหาความสุขความเจริญไมไดไมเจอ
ทั้งๆ ที่เราปรารถนาความสุขความเจริญดวยกันทั้งโลก ถาไมแกสาเหตุในจุดนีแ้ ลว ก็ไม
มีทางพบความสุขความเจริญไดอยางพึงใจเลย การปลอยใหจติ พอตัวแลวพนทุกขไป
เอง และการปลอยใหกเิ ลสพอตัวแลวสลัดปดทิง้ คน ปลอยคนใหเปนอิสระ เหมือนเขา
ปลอยนักโทษออกจากเรือนจํานี่ไมมหี วัง! อยางไรๆ กิเลสจะตองผูกมัดคนไปเรือ่ ยๆ
อยูอยางนี้! นอกจากจะใชสติปญญาพิจารณาดังที่วาแลวเทานั้น จึงจะมีหวังดังใจหมาย!
ฉะนัน้ ศาสนาจึงมีความจําเปนอยางยิง่ กับมนุษย ผูต อ งการความสงบสุขแกตน
และครอบครัว ตลอดการหลุดพนจากการจองจําทัง้ หลาย มนุษยเราจําเปนอยางยิง่ ที่
จะนําศาสนาเขามาเปนเครือ่ งมือดําเนินเปนขัน้ ๆ ไมปลอยตัวตามอําเภอใจ เพราะ
กิเลสเครื่องทําลายความสุขมีหลายประเภทมาก ทานจึงสอนตัง้ แต ทาน ศีล ภาวนา
“ทาน” เพื่อประโยชนอะไร เพื่อความเสียสละความตระหนี่ถี่เหนียว เกีย่ วเนือ่ ง
มาจากความเห็นแกตัว และสงเสริมความละโมบโลภมากใหพอกพูนหัวใจ เห็นอะไรๆ
มีแตจะเอาทาเดียวไมมองดูสังขาร
การใหทานยอมเกิดประโยชนแกผรู บั จากการเสียสละนัน้ ๆ ดังพระเวสสันดร
ทานใหทานเปนตัวอยางอันดีเลิศมาแลวจนกระเทือนโลก “ทาน” แปลวา การใหโดยไม
หวังสิ่งตอบแทนจากผูรับดังเขาซื้อขายกัน ใหดว ยความสงสาร ใหดว ยความอนุเคราะห
ใหดว ยความเชือ่ ความเลือ่ มใส ใหดว ยการบูชาคุณแกทา นผูม คี ณ
ุ แกเรา
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การใหทานดวย “วัตถุ” ดวยกําลัง ดวยวิชาความรู เรียกวา “ทาน” เชน วัตถุทาน
เปนตน ผูรับทานก็ไดรับความสุขและความภาคภูมิ เย็นใจ เปนความสุขความสบายทัง้
สองฝาย ผูที่ไดรับการสงเคราะหจากเรานั้นก็มีความสุข เราที่เสียสละใหทานได ก็เทา
กับเราตัดความตระหนี่เหนียวแนน อันเปนสิง่ ทีผ่ กู มัดจิตใจออกไดดว ยเราเองก็เปนสุข
ทีท่ า นสอนไวนเ้ี ปนวิธกี ารปราบกิเลสทัง้ นัน้ การทําใดทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอน
ไว ตองมีความหมายทุกสิง่ ทุกอยาง
“ศีล” ก็เปนเครื่องระงับกิเลสประเภทหนึ่ง
“ภาวนา” ภาวนานีเ้ ปน “ธรรมรวบยอด” ทีจ่ ะฆากิเลสทัง้ หลายที่รวมตัวเขาไป
อยูใ นใจ นีเ่ คยสอนมาแลว การภาวนาก็คือการเรียนรูความจริงของตัวเอง ซึ่ง “มี”
และ “เกิดขึ้น” กับ “กาย” และ “ใจ” อยูเ สมอ เวลานี้เรายังรูความจริงไมได เพราะจิต
เรามันเทีย่ วตําหนิโนนตําหนิน้ี หาความจริงในตัวไมไดวา รางกายเปนอยางไร รางกาย
เปนอยางนั้น สวนนัน้ เปนอยางนัน้ สวนนีเ้ ปนอยางนี้ ตําหนิเขาวันยังค่ําคืนยังรุงทั้งที่ไม
เกิดประโยชนอะไร หากตําหนิอยูน น่ั แล ตามนิสยั มนุษยทใ่ี จ “หลุกหลิก” เพราะจิตมัน
ปลอมไมมีความจริง จึงชมสิง่ ใดวาจริงอยางมีเหตุผลไมได
การปฏิบัติคือการคอยสอดสองดูจิต เฉพาะอยางยิง่ รางกาย จิตใจ จิตใจมี
ความปรุงแตงไปอยางไรบาง หนักเบาในทางใด พิจารณาจิตของตัว และคอยตําหนิติ
เตียนตัวเอง คอยกําจัด คอยหักหาม คอยแกไขกันดวย “สติปญ
 ญา” รางกายเปน
อะไร มีความเจ็บไขไดปวยประการใดบาง จงพิจารณาลงเปน “สัจธรรม” ใหเห็นตาม
ความจริงอยาไปฝน อยาฝน “คติธรรมดา” คือความจริง อยาเอาความ “อยากหาย”เขา
ไปตั้งในทุกขเวทนานั้นๆ จะทําใหทุกขนั้นกําเริบมากขึ้น เพราะความอยากนั้นเปนเรื่อง
ของกิเลสตัณหา แตความตองการรูความจริงนั้นเปนเรื่องของธรรม จงพินิจพิจารณา
ดวยปญญาใหเห็นแจมแจงชัดเจนแลว มันจะแยกตัวออกจากกันเองไมตองสงสัย
ศาสนาทานสอนใหมคี วามเขมแข็ง ไมยอทอ ไมตาํ หนิวาสนาของตัววามีนอ ย จง
ปราบปรามกิเลสซึง่ มีอยูภ ายในใจออกใหสน้ิ ไป แมปรมาณูอยาใหมีเศษเหลือได เพราะ
มัน “ตัวจัญไร” ทั้งสิ้นไมใชของดีเลย การทีโ่ ลกบนกันวา “ทุกขๆ” นัน้ ลวนเปนสาเหตุ
มาจากกิเลสทั้งหมดไมใชสิ่งอื่นใด กิเลสนี้แลเปนเครื่องกดถวงจิตใจของสัตวโลกใหได
รับความทุกขความลําบากเรือ่ ยมา อยาเขาใจวาเปนเพราะอะไรอื่น
ความทุกขเพราะดินฟาอากาศหรือจากสิง่ อืน่ ๆ นัน้ ไมกระเทือนจิตใจมาก
เหมือนกิเลสอันเปน “ขาศึก” ของใจเลย แตเรื่องของกิเลสนี้กระเทือนมากทีเดียว
เพราะเปนตัวพิษตัวภัยของใจโดยตรง ไมมคี าํ วา “ออม” สิ่งอื่นๆ อะไรจะขาดตกบก
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พรองไปบาง ถาจิตใจยังมีความผาสุกอยูด ว ยอรรถดวยธรรมแลว ยังพออยูพอเปนพอ
ไปพออดพอทนกันได
แตถา เปนเรือ่ งของกิเลสแลวมันทําใหเดือดรอนวุน วายมาก
ทําใหกระเสือก
กระสนกระวนกระวายมาก ทําใหทะเยอทะยานมาก ทําใหอยากใหหวิ โหยมาก เปนราคี
ตอจิตใจมาก เวลากิเลสกําเริบมากๆ แมจะมีสมบัตหิ รือมีกองเงินกองทองอยูเ ทาภูเขา
มันก็หาความสุขไมได เพราะตัวกิเลสพาใจใหเปนทุกข จะเอาความสุขมาจากไหน แม
ขึน้ ไปนัง่ บนกองเงินกองทอง ก็จะไปรองครางเพราะความทุกขรอนวุนวายระส่ําระสาย
ทิง้ เนือ้ ทิง้ ตัวอยูบ นกองเงินกองทองนัน้ แล เพราะนี้เปนตัวโรคอันสําคัญ จึงตองแกกนั
ตรงนี้
ความโลภ ความโกรธ ความหลง แตละชนิดๆ เปนโรครายอันใหญโตมาก เปน
โรคอันสําคัญทีเ่ กาะกินอยูภ ายในจิต และเอาจิตใจเปนอาหาร ขูดรีดจิตใจวันยังค่ําคืน
ยังรุงไมมีเวลาอิ่มพออยูอยางนั้น
แตจิตใจนี้ทนทานมาก ถึงจะถูกทรมานดวยกิเลสประเภทใดๆ ก็ยงั ทนทานตัว
อยูอ ยางนัน้ เราถึงไดมองเห็นความทนทานของจิตเราอยูเรื่อยมา ถาหากจิตนีไ้ มแนน
หนามัน่ คงทนตอการเหยียบย่าํ ทําลายของกิเลสประเภทตางๆ แลว จิตนี้จะตองแหลก
เปนผุยผงไปนานแลว ไมมีจิตสิงอยูในรางคนรางสัตวเลย เพราะความทนทานของจิต
สาระสําคัญของจิตจึงทนไดอยูไดเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ไมถกู ทําลายหายสูญไป ฉะนัน้
จิตจึงควรไดรบั ความเหลียวแลจากเจาของอยางใกลชดิ เสมอ ไมควรปลอยไปตาม
บุญตามกรรม จะเปนการซ้ําเติมจิตใหมีความทุกขและเศราหมองยิ่งขึ้น จนถึงขั้น “หมด
หวัง” ดังคนไขเขาหอง “ไอ.ซี.ยู.”
ใจทีม่ กี เิ ลสยอมเปนใจทีม่ ภี าระหนักมาก เวลาจะพาทําความดีใจมันฝนไมอยาก
ใหทาํ เหมือนจะถอนหนามออกจากฝาเทา กลัวแตจะเจ็บปวดถายเดียว ฉะนั้นพอจะทํา
ความดีมีภาวนาเปนตนทีไร เหมือนจะพาเขาตะแลงแกง (เขาสูที่ประหารชีวิต) เหมือน
จูงสุนัขเขาใสฝน เหมือนกับสัตวถกู ไลจะเขาโรงฆาสัตว เหมือนจะถูกประหัตประหาร
ชีวิต เหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบอนัน่ แล เพราะความเปนขาศึกระหวางกิเลสกับ
ธรรมเหมือนขมิ้นกับปูน
พอจะนัง่ ภาวนาบาง ใจเริ่มหาเรื่องมาขัดขวางนานาประการจนนั่งไมลง ราวกับ
พืน้ ทีม่ แี ตขวากหนาม ใจอยูดีๆ ก็เกิดความรุมรอนขึ้นมา เพราะแรงขี้เกียจมันเผาลน
แขนขายกไมขน้ึ ออนเปยกไปหมดราวกับไมมเี สนเอ็นติดตอกัน การเดินจงกรมนัง่ สมาธิ
สวดมนตไหวพระ ภาวนาเพือ่ ชําระจิตใจใหสะอาดปราศจากความฟุง ซานวุน วาย ใจขัด
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ขืนไมอยากทํา มีแตความอืดอาดเนือยนาย เรือ่ งกิเลสเขาครองใจ มันทําใจใหเปน
ขาศึกและเปนอุปสรรคตอความดีทง้ั หลายอยางนีแ้ ล
แตเมื่อพยายามตะเกียกตะกาย พยายามบึกบึนหลายครัง้ หลายหนเขา ใจขัดขืน
ธรรมไมได ก็ยอมทําตามบางขัดขืนบาง ระหวางบาปกับบุญตอสูก นั ไป แพบา งชนะบาง
สวนผลดีกค็ อ ยปรากฏขึน้ ธรรมก็คอยแทรกถึงใจเขาโดยลําดับๆ จิตก็คอ ยเบาขึน้
มาเรือ่ ยๆ ทําความเพียรก็นบั วันคลองแคลวแกลวกลา สติปญ
 ญาก็คอ ยเกิดขึน้ ๆ
กิเลสคอยๆ หลุดลอยไป ใจนับวันเบาและผองใสขึน้ มาโดยลําดับ สติปญ
 ญาก็ยง่ิ มี
ความขยันหมัน่ เพียรจะคิดอานไตรตรอง ความพากเพียรทุกดานดีไปตามๆ กัน จน
สามารถชําระไดหมด
ทีนอ้ี ะไรเลาจะประเสริฐยิง่ กวาจิต ! เอาอะไรมาเทียบไมไดเลย นีแ่ หละ “จิต
คนเรา” ถาวา “เยี่ยม” ก็เยีย่ มทีส่ ดุ ดีก็ดีที่สุด ดีทส่ี ดุ ก็คอื “จิต” เมือ่ ชําระแลว ไมมี
อะไรเสมอเหมือนในโลก เปนแกวสารพัดนึกอยูภ ายในตัว แตเวลาเลวและผาดโผนก็
เลวและผาดโผนที่สุดเชนกัน กอนที่ยังไมไดรับการอบรมฝกฝน
ศาสนธรรมเทานัน้ ทีจ่ ะฉุดลากจิตใจทีใ่ ฝตาํ่ ทําตัวใหเสียคน ขึน้ มาเปน “จิตดี”
เปนจิตเลิศเปนคนประเสริฐได เพราะธรรมเหนือและประเสริฐกวากิเลสบาปธรรมแต
ไหนแตไรมา จึงมีอาํ นาจปราบปรามกันไดทนั เหตุการณเรือ่ ยมาทุกยุคทุกสมัย
“พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ” ผูป ฏิบตั ธิ รรมทัง้ หลายจนซาบซึง้ ถึงใจแลว อยูท ใ่ี ดก็มี
“พุทธ” เขาถึง “พุทธ” ไมเลือกกาลสถานที่ เปน “อกาลิโก” “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็ถงึ
ใจ “สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็ถงึ ใจ อยูที่ไหนก็ปรากฏพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
สถิตอยูที่ใจนี้เลย ทั้งสามรัตนะซึ้งถึงใจอยูตลอดเวลา
คําวา “พระพุทธเจานิพพานไปเปนเวลานานเทานั้นเทานี้ป” ก็ไมมีปญหาขอของ
ใจหนักใจอะไรเลย ไมสนใจคิดใหเสียเวล่าํ เวลา เพราะธรรมอันแทจริงคืออะไร พุทธะ
อันแทจริงคืออะไร สังฆะอันแทจริงคืออะไร ก็คอื ธรรมทีป่ รากฏชัดอยูภ ายในจิตเรา
จิตทานที่บริสุทธิ์เทานั้น
“ธรรม” กับใจนีเ้ ปนฉันใด พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆกเ็ ปนฉันนัน้ ฉะนัน้
ทานผูส น้ิ สงสัยในธรรมแลวทานจึงไมคดิ ใหเสียเวล่าํ เวลาวา “พระพุทธเจานิพพานไป
นานแลว” เสียใจเกิดไมทันทาน ปฏิบัติอยางไรก็ไมไดมรรคไดผล !” ตามเรื่องของ
“กิเลส” มันหลอกลวงไป
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สําหรับทานผูรูธรรม ทานไมคดิ แบบคนโงตดั หนามกัน้ ตัวเองอยางนัน้ พระพุทธ
เจา เราอยูท ไ่ี หนทานก็อยูท น่ี น่ั ความรูท บ่ี ริสทุ ธิอ์ นั นีก้ บั พระพุทธเจาเทียบกันไดทนั ที
อันนีฉ้ นั ใดอันนัน้ ฉันนัน้ ขอใหเขาถึงความบริสทุ ธิเ์ ถิด “พุทธะ” ของเรากับ“พุทธะ”
ของพระพุทธเจา ไมแยกจากกันเลย ฉันใดก็ฉนั นัน้ ไมมีเรื่องอะไรจะพูดใหยืดยาวยิ่ง
กวานัน้ เพราะเปนเรื่อง “ตะครุบเงา” ไมมีสิ้นสุด
เอาตัวจริงมาพูดเลยดีกวา “พุทธะ” นีฉ้ นั ใด “พุทธะ” ของพระพุทธเจาก็ฉนั นัน้
“พุทธะ” อันนีจ้ ะอันตรธานสูญไปไหน รูอยูในตัวเองแลว แลวพระพุทธเจาเปนอยางไร
ก็หมดปญหา ธรรมแทคืออะไร ก็อยูท ใ่ี จนีก้ ลมกลืนเปนอันเดียวกัน พระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ โดยหลักธรรมชาติแลว คือธรรมทั้งแทงอยูภายในใจของผูบริสุทธิ์
นัน้ แล ผูนั้นจึงไมมีความสงสัยพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แมแตนอ ย แมจะไม
เคยเห็นพระองคก็ตาม ไมเคยเห็นพระสงฆอรหัตอรหันตที่เปนสาวกทานก็ตาม ความ
บริสทุ ธิน์ แ้ี ลเปนสักขีพยานใหทราบชัดวา พระพุทธเจาคืออะไร พระธรรมคืออะไร พระ
สงฆคืออะไร เวลานี้พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สถิตอยูใ นทีเ่ ชนไร แลววันนีพ้ ทุ ธ
ทานกับพุทธเรา ? ใจรูรูอยางไร วิเศษวิโสอยางไรบาง เปนธรรมชาติอยางไรบาง อันนัน้
ก็ธรรมชาติอยางนัน้ เหมือนกัน จึงหาที่สงสัยไมได
นีแ่ หละการเขาถึง “พุทธะ” ธรรมะ สังฆะ แท เขาถึงทีใ่ จ เมือ่ กิเลสหลุดลอย
ออกไปหมดแลว ก็มีแตธรรมชาติที่อัศจรรยนี้เทานั้น “จิต” เมื่อทําใหประเสริฐก็
ประเสริฐไดอยางนี้ !
แตกอนที่ไมประเสริฐก็เพราะมันโง โงที่สุดก็คือจิตดวงนี้ กิเลสผูท ท่ี าํ ใหโงนน้ั
แหละมันถึงไดโง แต “ธรรมชาติที่ทําคนใหโง” นั้นมันอยูบนหัวใจของเราจึงโง ถาเอา
อันนัน้ ออกแลว จะวา “โง” วา “ฉลาด” ก็ไมมีปญหาที่จะพูดกันอีก โลกทัง้ โลกจะมีความ
สงบรมเย็นก็เพราะใจที่ไดรับการอบรม ซึง่ เปนผูพ าดําเนินงานทุกสิง่ ทุกอยาง ทัง้ กาย
และวาจาที่จะเอียงไปทางใด สอออกมาจากใจผูบ งการ บงการถูกหรือบงการผิด กิรยิ าก็
ออกมาตามนัน้
จิตไดรับการอบรมมาอยางไรบาง การแสดงออกจะเปนไปตามที่อบรม ถาไมได
อบรม ไมมีเหตุมีผล มีแตกเิ ลสเต็มหัวใจและบงการ แลวก็ยง่ิ พาคนอืน่ ใหเดือดรอน
ดวยมากมาย โลกที่รอนก็เพราะใจดวงนี้พาใหรอน คนเราที่กระสับกระสายระส่ําระสาย
หาที่ยึดที่ถือไมได อะไรก็วา ดี ๆ ทั้งนี้เพราะกิเลสเผาลนจนยับยั้งตั้งตัวไมได ความเปน
บาเพราะกิเลสรุมนี้ยากที่จะมีวันสรางลงได ถาไมแสวงหาครูอาจารยที่เปนอรรถเปน
ธรรมในการอบรมสัง่ สอน คนๆ นัน้ ตองเปนบาโลภ บาโกรธ บาหลง บายศ บาอํานาจ
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บาความมั่งมีดีเดนไปเรื่อยจนวันตาย ไมมีทางระลึกรูตัวไดโดยลําดับ ดับไปตายไป
เพราะบาเหลานั้นฉุดลากไปไมมีวันโผลตัวขึ้นมาได
ฉะนัน้ คําวา “ปณฺฑติ านฺจ เสวนา” การคบคาสมาคม ไดยินไดฟงธรรมของ
ปราชญและครูอาจารยอยูเสมอ จึงเปนมงคลอันสูงสุด
แตการ “สัง่ สมกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง ราคะ ตัณหามากๆ อยาใหบกพรองได
เปนมงคลอันสูงสุด” นัน้ ไมเคยไดยนิ ! และไมเคยเห็นใครในโลกมีความสุขความเจริญ
ทัง้ ภายในใจทัง้ ภายนอกใจ แขงธรรมของพระพุทธเจาบทนี้และบทอื่นๆ เลยในบรรดา
“สวากขาตธรรม”
อยายอหยอนออนขอตอกิเลสทุกประเภทใหมนั ไดใจและหัวเราะเยาะเยย ทีเ่ คย
อยูใ ตอาํ นาจมันมาแลวก็แสนอาภัพนาอับอายมันมาพอแลว ขออยาใหเรือ่ งทํานองนีม้ ี
ในใจของเราอีกตอไป จงเอาใหกเิ ลสเสียน้าํ ตาบางซิ ที่เปนมามีแตเราเสียน้ําตาเพราะ
แพกเิ ลส เพราะความบอบช้ํา ความทุกขทรมานจากกิเลสดัดสันดาน คราวนีช้ าตินเ้ี อา
ใหกเิ ลสมวนเสือ่ กลับบานลองดู จะมีความสุขความสงาผาเผยเพียงไรเมื่อปลดแอกออก
จากคอแลว
ขอยุติเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สราง อตฺตา หิ กอนตาย
จิตของคนเราก็เหมือนกับเด็ก คือไมสามารถจะรักษาตัวได ตองอาศัยพอแมพี่
เลี้ยงคอยเกาะอยูตลอดเวลา เกาะคนนัน้ เกาะคนนี้ แตเด็กยังมีผคู อยรักษา มีพอแมพี่
เลี้ยงคอยตามรักษาเสมอ เด็กจึงมีความปลอดภัย ไมคอยไดรับอันตรายตางๆ
สวนจิตใจที่คอยจะเกาะสิ่งนั้นสิ่งนี้ จึงไมเปนความแนนอนเหมือนเด็กเกาะพอ
แมพี่เลี้ยงซึ่งเปนที่ปลอดภัย จิตที่เกาะเพราะความพึ่งตนไมได ตองชอบเกาะสิง่ ตางๆ
อยูต ลอดเวลา ซึ่งสวนมากมักเกาะสิ่งที่ผิดใหโทษแกจิตใจ การชอบเกาะหรือการแสวง
หาสิ่งที่เกาะนั้น ก็เพือ่ หาความปลอดภัย หาความสะดวกสบายสําหรับตน แตสง่ิ ทีเ่ กาะ
ของจิตนั้นไมเปนสิ่งที่แนใจ จึงมักเปนภัยแกจิตเรื่อยๆ แมจะเปนผูใหญแลวก็ตามเด็ก
ก็ตาม วิสยั ของจิตยอมเปนเชนนัน้ ไมหวังพึ่งตนเอง มีแตหวังพึ่งผูอื่นสิ่งอื่นอยูเสมอ
ไมเปนตัวของตัวได ทัง้ นีเ้ พราะจิตไมฉลาดตออารมณทต่ี นเขาเกาะ วาผิดถูกดีชว่ั
ประการใด ไมรวู ธิ ปี ฏิบตั ิ ไมรูวิธีชวยตัวเอง เพราะไมมีใครสอน ไมมใี ครบอก ไมมใี คร
แนะนําวิธใี ห พอจะทราบไดวาสิ่งใดเปนภัยสิ่งใดเปนคุณ สิ่งใดที่ควรเกาะสิ่งใดไมควร
เกาะ จึงตองเกาะไปเรื่อยๆ และเกาะดะไปหมดไมวาสิ่งดีสิ่งชั่ว ขอใหเปนทีช่ อบใจหรือ
แมไมชอบใจ เปนนิสัยของจิตจะตองเกาะเรื่อยๆไป ไมชอบใจก็เกาะ ทําไมจึงเปนเชน
นัน้ ?
ตามธรรมดาสิง่ หรืออารมณทไ่ี มชอบใจไมนา เกาะ แตจติ ไมชอบใจก็เกาะ เชน
โกรธก็เกาะ หลงหรือรักก็เกาะ ชังก็เกาะ เกลียดก็เกาะ เพราะจิตเปนอารมณอยูก บั สิง่
นัน้ ๆ ไมมคี าํ วารูเ ปนตัวของตัวโดยเฉพาะ มีแต “ไปเปนอารมณอยูก บั สิง่ นัน้ ๆ”
และเกาะอยูก บั สิง่ นัน้ ๆ ตลอดไป สิ่งเหลานั้นสวนมากไมใชของดี
ทําไมจิตจึงตองไปเกาะ ? ทั้งนี้เพราะเปนความติดใจของจิต โดยทีจ่ ติ เองก็ไม
รูว า การเกาะนัน้ จะมีผลอยางไรบาง ตนเองก็อยากจะแยกตัวออกไป แตมนั แยกไม
ออกเพราะสิ่งที่เหนือจิตยังมี เปนเครือ่ งบังคับใหจติ จําเปนตองไดเกาะไดยดึ ไดเปน
อารมณ ใหเกิดความขุน มัวแกตนอยูเ สมอ นี่พูดถึงอารมณ
พูดถึงวัตถุ มีอะไรใจก็ตอ งเกาะสิง่ นัน้ ยึดสิง่ นัน้ จนได ไมวา สวนยอยสวนใหญ
หรือมีคณ
ุ คาราคา ราคามากนอยเพียงไร ใจยึดไดถือไดทั้งนั้น แมจะใหนามวา “จิตเปน
นักยึดนักเกาะ” ก็ไมผดิ เพราะยังไมสามารถพึ่งตนเองได จึงตองอาศัยสิง่ ภายนอกไป
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จนกวาจะถึงทีส่ ดุ ของธาตุขนั ธ ที่พาใหเปลี่ยนแปลงไป ดีไมดียังอาศัยสิ่งภายนอกเปน
อํานาจจนลืมตัวก็มี ทัง้ ๆทีไ่ มมอี าํ นาจไมถกู ทาง
พระพุทธเจาทรงสอนวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ใหพยายามแกไขความเกาะ
เกี่ยวของจิตที่หวังพึ่งพิงสิ่งตางๆ และแยกตัวหันเขามาพึง่ ตนเองดวยความสามารถของ
ตนบาง ไมอาศัยพออาศัยแม อาศัยเพื่อนฝูง อาศัยใครๆ อืน่ ๆ ไปเสียจนลืมตัว นิสยั
มนุษยเราที่อาศัยผูอื่นอยูเปนประจํา เลยติดเปนนิสัยประจําตัวทั่วประเทศเขตแดน สู
สัตวบางชนิดก็ไมได ทานจึงสอนใหหวังพึง่ ตัวเอง
เรือ่ งหยาบๆ เชนหนาทีก่ ารงาน ก็ควรหวังพึ่งตนเองบาง ยนเขามาทางดาน
“ธรรม” คือการปฏิบตั ธิ รรมภายในใจ เมื่อไดรับการฝกอบรมจากครูอาจารยพอเปน
ปากเปนทางแลว การบําเพ็ญธรรมตองเปนหนาที่จะหวังพึ่งตนเองโดยเฉพาะ จะเปนที่
แนใจในการพึ่งตนเองตามหลักธรรม เชน ทานสอนใหบําเพ็ญคุณงามความดี มีทาน
ศีล ภาวนา เปนตน ก็เพือ่ ความพึง่ ตนเอง คือจิตไดยึดเหนี่ยวในสิ่งดีงาม และมี
ความรมเย็นเปนสุขทั้งปจจุบันและภพชาติตอไป เพราะสิ่งนี้เปนสิ่งที่ดี เกิดจากการ
กระทําที่ดี เปนอารมณหรืออาหารทีด่ ขี องใจ
และสอนใหภาวนา ซึ่งละเอียดขึ้นไปเปนลําดับ การพยายามอบรมทางดาน
“จิตตภาวนา” อันเปนวิธกี ารพึง่ ตัวเองใหแนบแนนเขาไปตามลําดับ โดยอาศัยธรรม
บทนัน้ ๆ เขามาเปนเครือ่ งกํากับใจ โดยอาศัยพึ่งธรรมบทนั้นเปนอารมณ กลอมเกลา
จิตใจใหสงบเย็น กอนที่จิตยังไมสามารถดํารงตนไดโดยลําพัง เชน กําหนด “พุทโธ ๆ
ๆ” เปนตน เปนอารมณที่ถูกตองเหมาะสมในการพึ่งธรรม
การเริ่มฝกหัดใหมใจยังฟุงซาน ยังหาหลักหาเกณฑไมได ยังเปนตัวของตัวไมได
ตองอาศัยบทธรรมกํากับรักษา จนกระทั่งจิตมีความกลมกลืนกันกับบทธรรมนั้นๆ แลว
หดตัวเขาสูค วามสงบ แมบทธรรมที่เคยไดอาศัยบริกรรมมาแตกอน ก็หมดปญหาไปใน
ขณะที่ใจกาวเขาสูความสงบ นีเ่ รียกวา “พึง่ ตนเองไดขน้ั หนึง่ ” ขณะใจกําลังสงบยอม
ปลอยคําบริกรรมได ใจมีความสงบอยูด ว ยดี นีก่ เ็ ปนหลักเปนที่พึ่งอันหนึ่งของจิต
อยางเห็นไดชัด เพียงเทานี้ก็มีความรมเย็นในใจที่เคยฟุงซานจนหาความสงบสุขไมได
เพราะจิตใจตามธรรมดาแลวไมเคยเปนสุขรมเย็น มีแตความรุม รอน มีแตความหิว
กระหาย มีแตความระเวียงระวังดวยเรื่องตางๆ ซึ่งไมเปนประโยชนอะไรกับจิตใจเลย
สวนมากก็คอื ความคิดปรุงของจิต เปนยาพิษเผาลนตนเองโดยไมมใี ครมายุง ดวย
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พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นแลวในวิธีที่ถูกตอง ตลอดผลที่ไดรับเปนที่พึงพอ
พระทัย จึงไดนาํ ทัง้ เหตุคอื วิธกี าร และผลที่พึงใจมาสอนพวกเรา “วิธีการพึ่งตัวเอง”
นัน้ คือ
การบําเพ็ญ “จิตตภาวนา” เปนทางตรงแนวตอการพึง่ ตนไดอยางมัน่ คง จิตผู
ใดมีความสงบ มีหลักมีเกณฑมากนอยเพียงใด จะเปนความแนใจและมัน่ ใจตนเองยิง่
ขึ้นไปโดยลําดับ ไมตองถามใคร รูอ ยูภ ายในตัวเองทีเ่ รียกวา “ปจฺจตฺต”ํ หรือ “สนฺทฏิ ฐ ิ
โก” สิ่งที่รูเห็นดีชั่ว ควรแกควรถอดถอนควรบําเพ็ญ ยอมปรากฏขึน้ ภายในใจ เมื่อใจ
แนนหนามัน่ คงขึน้ โดยลําดับก็ทราบเอง
เพียงขัน้ สมาธิกพ็ อเปนหลักใจ พอเปนเรือนใจไดใหมีความรมเย็น ขณะที่เรา
คิดอะไรมากรูส กึ ออนเพลียในใจ ยอนจิตเขาสู “จิตตภาวนา” ใจพักสงบจากอารมณทั้ง
หลาย ใจก็สงบรมเย็น นีช่ อ่ื วา “เขาหาที่พึ่ง เขาหาทีพ่ กั ผอนหยอนใจ” เขาหาทีอ่ าศัยอัน
รมเย็น เปนที่พึ่งขั้นหนึ่ง
ขัน้ ตอไปแมจะเปน “สมาธิ” ดวยกันก็ตาม แตเปนความละเอียดของจิต “ขณิ
กะ” บาง “อุปจาระ” บาง “อัปปนา” บาง เปนขัน้ ๆ “อัปปนา” หมายถึง ความละเอียด
ของสมาธิ เต็มภูมขิ องสมาธิเพียงเทานั้น เลยนัน้ ไปไมไดในขัน้ สมาธิ
เมื่อจิตมีความสงบเปนสมาธิขั้นนั้นๆ แลว ถาไมใชสติปญ
 ญาพิจารณา จิตจะมี
ความสงบและละเอียดอยูใ นสมาธิขน้ั นัน้ ๆ โดยไมมปี ญ
 ญาเปนเครือ่ งถอดถอนกิเลส
เลย ถากิเลสเปนเหมือนตนไม ก็เพียงแตตดั กิง่ กานของมันออก แตตนของมันยังไม
ตัดยังไมโคน มันก็แตกแขนงออกมาอีกจนได
ทานจึงสอนใหพจิ ารณาทางดานปญญา “ปญญา” คือความเฉลียวฉลาดแหลม
คม คิดอานไตรตรองไปเทาไรไมมีที่สิ้นสุด เมือ่ ละเอียดกวาปญญาขึน้ ไปทานเรียกวา
“ปญญาญาณ” ไปแลว ดังที่ทานแสดงไวใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” “ญาณํ อุทปาทิ
ปฺญา อุทปาทิ วิชชฺ า อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ” ฟงซี
“วิชชา” ก็คอื วิชชาสาม เปนหลักใหญ
“ปฺญา อุทปาทิ” ปญญาเกิดขึ้น “ญาณํ อุทปาทิ” ญาณอันละเอียดเปนลําดับ
เกิดขึ้นแลว ก็เกิดขึน้ จากใจอันเดียวนัน้ แล “ปญญา” เปนเครือ่ งถอดถอนกิเลสที่ปก
คลุมใจ สมาธิเปนแตเพียงกวาดตอนกิเลสเขามาใหรวมตัวสงบอยูภ ายในใจเทานัน้
ยังไมสามารถตัดกิเลสใดๆ ได อุปทานของจิตทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ตางๆ นั้นยังมีอยู และเบา
บางลงไป พอจิตไดรบั ความสงบรมเย็นบางแลว ปญญาซึง่ เปนอาวุธสําคัญ จึงฟาดฟน
ถอดถอนกิเลสประเภทตางๆ บรรดาทีม่ อี ยูใ นใจมากนอยออกไปเปนลําดับๆ
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“สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสสํ า” นัน่ ! “ปญญาทีส่ มาธิอบ
รมแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก” การพิจารณาคลองแคลวแกลวกลาวองไว
สามารถตัดกิเลสไดโดยลําดับๆ
“ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมจุ จฺ ติ” “จิตที่มีปญญาอบรมแลว
ยอมหลุดพนจากกิเลสทัง้ ปวงโดยชอบ” นัน่ ! ฟงซี “ปญญา” เทานั้นที่จะเปนผูสามารถ
ถอดถอนกิเลส ไมวา สวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียดไดโดยตลอดทัว่ ถึง ไมมกี เิ ลส
ตัวใดทีจ่ ะเหนือปญญาไปได นีเ่ ปนธรรมดัง้ เดิม คือธรรมรับรองคุณภาพ คุณสมบัติ
ในการปฏิบตั ิ เพือ่ กําจัดกิเลสออกจากใจโดยสิน้ เชิง ของพระพุทธเจาและพระสาวกที่
ทานไดดาํ เนินมาแลว “สมาธิ ปญญา” นีจ้ งึ แยกกันไมออก แมจะเปนจริตนิสัยใดๆ ก็
ตาม สมาธินี้จะตองมีแนบอยูเสมอ คือความพักสงบของจิต ความพักงานของจิต ดวย
การสงบอารมณคดิ อานในสมาธิ
งานทางโลกเขายังตองพักเมื่อถึงเวลาพัก ไมพักไมได การพักนัน้ จะเสียเวล่าํ
เวลาไปบาง การรับประทานอาหารเพื่อบํารุงรางกาย จะสิ้นเปลืองสมบัติ สิน้ เปลือง
อาหารทีก่ นิ ลงไป สิ้นเปลืองเงินทอง เพือ่ ซือ้ อาหารมารับประทานก็ตาม แตสน้ิ เปลือง
ไปเพือ่ บํารุงรางกายใหมกี าํ ลังควรแกหนาทีก่ ารงานตอไปอีก การพักผอนนอนหลับถึง
จะเสียเวลาไปบาง ก็เพือ่ กําลังวังชาของรางกายทีค่ วรตอหนาทีก่ ารงานตอไปอีก ไมเชน
นั้นก็ไปไมตลอด
เพราะฉะนัน้ การเสียเวลาก็ดี การเสียวัตถุอะไรก็ดีที่เรานํามารับประทาน เพื่อ
เยียวยาธาตุขนั ธใหมกี าํ ลังนัน้ จึงไมใชเปนการเสีย แตเปนการเพิม่ กําลังแกรา งกาย ถา
เปนรถก็เติมน้ํามัน ไมมีน้ํามันรถก็วิ่งไปไมได สมาธิ ปญญา ก็มคี วามเกีย่ วเนือ่ งกันเชน
นัน้ ตองมีเวลาพักสงบอารมณในสมาธินน้ั ๆ หลังจากการพักสงบแลวก็ทาํ การคิดคน
ดวยสติปญญา ตามความสามารถของแตละราย ๆ
คําวา “ปญญา” นี้ละเอียดมาก กวางขวางมากไมมสี น้ิ สุด ตามแตจริตนิสยั ของผู
ทีน่ าํ มาใช ความคิดอานใดทีพ่ จิ ารณาลงไปเพือ่ ถอดถอนกิเลสไดโดยลําดับ ความคิด
อานนัน้ ทานเรียกวา “ปญญาชอบ” ไมจําเปนจะตองไปอานตํารับตํารา และไดจากตํารับ
ตํารามาแกกิเลสทุกประเภทไปถึงจะเปน “ธรรม” เพราะในตํารานัน้ ก็ถอดออกไปจาก
จิตใจซึ่งเปน “ธรรม” และ “ผูทํา” เปนผูถอดถอนกิเลสจนไดเห็นผลประจักษแลว จึง
ไดเขียนลงในตํารานั้นๆ ไมใชตาํ รานัน้ เกิดกอนความจริง คือการปฏิบตั ิ
พระพุทธเจาทานทรงบําเพ็ญพระองคแรก ไมปรากฏวามีตําราที่ไหน เวลาสัง่
สอนสาวกหรือเรียน “อริยสัจ” นัน้ ก็เหมือนกัน ไมไดจารึกลงในคัมภีรใบลาน ทรงสอน
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ดวยพระโอษฐของพระองคเอง สาวกก็สอนดวยปากทัง้ นัน้ ทานเอาอะไรมาสอน? ก็เอา
มาจากความจริงทีม่ อี ยูภ ายในใจ ซึง่ ไดรไู ดเห็นจากการปฏิบตั มิ าแลวนีไ้ ปสอน เพราะ
ฉะนัน้ อุบายของสติปญ
 ญา จึงสําคัญอยูท ผ่ี คู ดิ ผูพ จิ ารณาจะแยกแยะออกมาใชดว ยอุบาย
ความฉลาดของแตละราย ๆ ไป ตามสติกาํ ลังความสามารถของแตละราย ๆ ไปไมมีสิ้น
สุด จึงไมจําเปนที่จะไปเอาจากตํารับตําราเสียทุกแงทุกมุมจึงจะเปน “ธรรม” “เราคิดขึ้น
เองไมสามารถจะแกกเิ ลสได” นี้เปนความคิดเห็นที่ผิดจากหลักธรรม ไมอาจเรียกวา
“ปญญาชอบ” ได แมจํามาจากตํารา แตไมสามารถแกกเิ ลสนอยใหญใหขาดจากใจได ก็
ไมอาจเรียกไดวา “ปญญาชอบ” สําหรับผูน น้ั เปน “ปญญาชอบ” เฉพาะในตํารา แต
“ไมชอบ” สําหรับนํามาใช
ธรรมที่ทานแสดงไวตามตํารับตํารานั้นมีพอประมาณเทานั้น ไมไดมากมายอะไร
นักเลย ถาเปนยาก็เปน “ยาหมอใหญ” ไมใชยาที่เจาะจงโรคนั้นๆ โดยเฉพาะ ที่เราคิด
คนไดขึ้นมาใหเหมาะสมกับการแกกิเลสแตละประเภทนี้เปน “ยา” ทีเ่ หมาะสมกับกิเลส
ประเภทนั้นๆ ทีจ่ ะถอดถอนกิเลสประเภทนัน้ ๆ ใหหมดไปไดโดยลําดับ เพราะฉะนั้น
ทานผูปฏิบัติในทางปญญา อยูที่ไหนทานก็มีอรรถมีธรรม มีสติปญ
 ญาคนควาอยูต ลอด
เวลา ดังที่ทานอาจารยมั่นเคยแสดงไววา “ฟงธรรมทั้งกลางวันกลางคืน” นั่น! ฟงซิ อะไร
ก็สัมผัสอยูตลอดเวลาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย สัมผัสกันอยูเ รือ่ ยๆ
การสัมผัสเมื่อไมเขาไปรับทราบที่จิตซึ่งเปนผูคอยรับทราบ จะไปรับทราบกันที่
ไหน และอะไรจะเปนผูรับทราบ การที่จิตรับทราบก็กระเทือนถึงสติปญญา ที่จะตองคน
ควาพิจารณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวของนั้นๆ วาเปนอยางไรบาง เมื่อทราบแลว
ก็ถอดถอนหรือปลอยวางกันไปไดโดยลําดับ นี้ทานเรียกวา “ฟงธรรมทั้งกลางวัน กลาง
คืน” คือธรรมในหลักธรรมชาติทม่ี อี ยูด ง้ั เดิม กิเลสก็เปนหลักธรรมชาติทม่ี อี ยูภ ายในจิต
ธรรมคือ ศีล สมาธิ ปญญาก็เปนหลักธรรมชาติทม่ี อี ยูภ ายในใจ สุดแลวแตผูจะผลิตคิด
คนขึน้ มาพินจิ พิจารณา ใชประโยชนตามสติกําลังความสามารถแหงสติปญญาที่เปน
เครื่องมือ
ธาตุขนั ธ แนะ! ฟงซีวา ธาตุวา ขันธ วาสกลกาย พระพุทธเจาก็มี สาวกทัง้ หลายก็
มี และทานเคยติดเคยยึดเคยถือ เคยเปนอุปาทานในขันธเชนเดียวกับพวกเรา เปน
กิเลสไดเชนเดียวกับพวกเรา เมือ่ ยึดใหเปนกิเลสเมือ่ ทําใหเปนกิเลส สิ่งเหลานี้ก็เปนตน
เหตุจะใหสั่งสมกิเลสขึ้นมาที่ใจได
พระพุทธเจาและสาวกทีเ่ ปนอรหัตอรหันตเหลานัน้ แตกอ นทานก็มอี ยูเ ชนเดียว
กับพวกเรา แตทาํ ไมทานจึงถอดถอนออกได รางของทานก็เหมือนกับรางกายของพวก
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เรา ขันธหา ของทานก็เหมือนขันธหา ของพวกเรา ทําไมทานถอดถอนได แตพวกเรา
ทําไมจะถอดถอนไมไดจะรูไมได ทําไมทานรูได ทําไมพวกเรารูไมได ใจเราก็มี สติ
ปญญาเปนสิ่งที่ผลิตขึ้นไดในแงตางๆ ตามแตผูชอบคิดในแงใดขึ้นมาพิจารณา
ธาตุขันธที่เปนอยูกับตนนี้เปนสิ่งที่ทําไดรูได นี่แหละจิตที่วาพึ่งตัวเองไมได
สรุปลงมาในตัวเราก็คอื ตองพึง่ ธาตุขนั ธ นอกจากพึง่ ขันธแลวยังถือขันธเปนตนอีก
นัน่ !พึง่ เขาแลวยังถือวาเขาเปนตนอีกโดยไมละอายเลย จะวายังไง ? แมละอายขนาด
ไหนมันก็ยังจําเปนไดทนถือเมื่อยังไมรูเทาและปลอยวางได จะวาไมละอายก็ถกู และ
ยอมรับวาโง แตตอ งพยายามฝกตนใหฉลาด จนรูและปลอยวางได ดวยความเขมแข็ง
แหง “ความเพียร”
พูดใหถงึ เหตุถงึ ผลกันเสียที เขาเปนเขาตามหลักธรรมชาติ แตเรายังอุตสาหไป
ยึดเอาเขามาเปนตัวของเราอีก มันก็ยงุ นะซี เพราะมันฝนความจริงนี่ เพื่อใหตรงกับ
ความจริง จงพิจารณาเห็นตามความจริงของมัน พิจารณาแลวพิจารณาเลาซ้าํ ๆ ซากๆ
เอาจนเปนที่เขาใจ เมือ่ เขาใจแลวไมตอ งบอกปลอยบอกวาง ปลอยเองวางเองทีเดียว
เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปนพิษเปนภัย เปนโทษแกเรา เพราะการยึดถือของเราเอง ไมใช
เปนคุณอะไรดวยการยึดถือ ! หากเปนบุญเปนคุณแลว พระพุทธเจาก็ตองสอนใหยึดถือ
หรือไมตอ งสอนใจก็ยดึ อยูแ ลว แตนี่มันเปนพิษเปนภัยเพราะการยึดถือสิ่งเหลานี้
แมเขาจะเปนภัยตอเราก็ตาม แตเราก็ไปยึดเอามาเปนภัย ดวยความสําคัญวา
เราเปนอยางนั้น เราเปนอยางนี้ เขาเปนเรา เขาเปนของเรา เปนตน มันยุงตรงที่ไป
สําคัญ ไปหมายเอาดวยความลุมหลงของเรานี้แล
ขันธนน้ั ๆ ก็ไมมีความหมายอะไรในตัวของมันเอง อยูตามความจริง เชนเดียว
กับตนไม ภูเขา ฯลฯ นัน้ แล ที่รับทราบในแงตางๆ ก็เปนเรื่องของจิต คนตายแลวรับ
ทราบไมได นีม่ นั ไปจากจิตตัวอยูไ มเปนสุข ไปไมเปนสุข ยึดไมเปนสุข อยูร่ําไป นี้แลจึง
นาโมโห!
จิตนี่บรรจุไวซึ่งความลุมหลงเต็มตัว แสดงออกมาในแงใดมีแตความลุม หลง
ความยึดความถืออันจะเปนภัยแกตนทัง้ นัน้ ทีว่ า “จิตพึ่งตนเองไมได” ก็มันยังตองไป
เกาะนัน้ เกาะนีอ้ ยูร าํ่ ไปนี่ การพิจารณาทางดานปญญาก็เพือ่ จะใหรเู รือ่ งสิง่ ทัง้ หลาย แลว
ผลักออกไป ดันออกไป แกออกไป เพื่อเปนตัวของตัวโดยลําดับๆ นัน่ เอง
เราดูสิ่งอื่นยังดูตลอดทั่วถึง พอเขาอกเขาใจ ดูตกึ รามบานชอง ดูอะไรๆ ดูหญิง
ดูชาย ดูสัตว ดูบคุ คล ดูวัตถุสิ่งของตางๆ เรายังทราบวาสิง่ นัน้ ดี สิ่งนี้ชั่ว สิ่งนั้นมีราคา
สูง สิ่งนี้มีราคาต่ํา สิ่งนั้นควรจะเอา สิ่งนี้ไมควรเอา เรายังรู แตดรู า งกายเรานี้ ทําไมไม
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รู ไมรแู ลวก็รกั ดวย ยึดดวย ติดดวย สิง่ ภายนอกเรายังไมกลารักไมกลาถือเอา ยิ่งรูวาไม
ดีแลวเราก็ไมกลาเอา
อันนีด้ ไี มดเี อาทัง้ หมด ยึดทั้งสิ้น จะวาอยางไร ? ตอนนีซ้ ิ ตอนมันโง ตาเนือ้ ก็
เห็นอยูวารางกายเปนยังไง จิตใจก็ทราบอยู แตมันทราบอยางผิวเผิน ทราบอยาง
ธรรมดาสามัญชน จึงชนดะไมยอมถอย ไมไดทราบตามความจริง ทราบอยางสามัญชน
ก็คอื ทราบอยางสามัญอวิชชานัน่ เอง สามัญของความลุม หลงในวงแหงความรูน น่ั เอง
ไมไดเปนไปตามความจริง เพราะเหตุนั้นจึงตองแสวงหาความจริงแทรกเขาในจิต คือ
ปญญา เมื่อปญญามีแลวเราจะทราบความจริงของตนที่มีอยูในรางกายนี้ ซึ่งไมปดบัง
อะไรเลย!
ดูใหชดั มันไมไดกวางขวางอะไรเลยรางกายนี้ กวางศอกยาววาหนาคืบเทานัน้
มันนาจะทั่วถึง ดูภายนอกครูเ ดียวก็ทว่ั ถึง ภายในก็ดใู หซง้ึ พิจารณาใหซึ้ง ตามอาการ
ตามความเปนอยูของมัน ตลอดถึงความสลาย ความแตกสลาย ไมไปไหน จะเขาสูค วาม
แตกสลายทําลายโดยถายเดียว และลงสูธ าตุตามเดิมเทานัน้ ไมเปนอยางอืน่ พิจารณาให
ซึ้งตามความเปนจริงนี้ดวยปญญา เมื่อซึ้งตามความจริงนี้อยางหาที่คานตัวเองไมไดแลว
เรื่องอุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ จะถอนตัวทันที เมื่อยังไมซึ้ง พิจารณาใหซึ้ง ใหชดั
เจนดวยปญญา
ปญญานี้ไมมีใครบอก ปญญาที่จะซึ้งไปในรางกายซึ่งมีอยูกับตัวเรานี้ เปนสิง่ ที่
เราพิจารณาเองเขาใจเอง เมื่อเขาใจเต็มภูมิก็ปลอยเต็มที!่ เราเปนคนถือเอง คนอื่นจะ
ปลอยวางใหเราไมได เราตองพิจารณาเพื่อปลอยวางเอาเอง ใหเห็นวาเปนสิง่ ทีอ่ าศัย
เพียงเทานั้น จะเห็นวาเปนเราเปนของเราดวยความโงเขลาเบาปญญา ก็จะกอความทุกข
ใหเราไมมีสิ้นสุด ยิง่ ในวาระสุดทายขันธจะแตกสลาย ก็จะเกิดความเสียดายความหวง
ใย ความรัก ความสงวน ก็ยิ่งจะไปกันใหญ ยิง่ กวา “วาวเชือกขาดบนอากาศ” หมุนติว้
ไปตามลม ตกทิศไหนไมมีใครทราบได ทั้งๆที่ไมมีอะไรใหนารักใหนาเสียดายเลย หมด
ทั้งรางมีแตสิ่งที่จะแตกสลายถายเดียวเทานั้น
เรายังจะฝนความจริงอยูหรือ ขันธจะแตกสลายไปตามกาลเวลาของมันอยางไม
มีที่แยง นี่เปนความจริง เรายังจะฝนความจริงไมอยากใหมันแตก ไมอยากใหมนั ดับ ยัง
รักยังสงวนอยูอ ยางนี้ คือการฝนความจริง การฝนความจริงนีจ้ ะตองกอทุกขใหเรามาก
มายจนไมมีที่ปลง ถาไมรีบปลงเสียดวยปญญาแตบัดนี้ แตถาปลงไดสําเร็จบัดนี้ จะมี
ลาภใหญหลวงคือ “นิพฺพานํ ปรมํ สุข”ํ !
ถาฝนธรรม ดีไมดไี มไดสติสตังในขณะนัน้ เสียดวย
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ปญญาเปนอาวุธทันสมัย
จึงตองพิจารณาใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางแลว
ปลอยวางไวตามความจริง ทั้งยังมีชีวิตอยูเวลานี้ ทั้งเวลาสลายไป ปญญาไดเห็นชัดเจน
ทัง้ ปจจุบนั และอนาคตแลว ไมมีอะไรเปนปญหา
ความสุขความทุกขยงั มีอยู เพราะขันธยังทรงตัวอยู สิง่ เหลานีอ้ าศัยกันเกิดขึน้
จิตเปนผูร บั ผิดชอบเปนผูร บั ทราบ รูแตไมติด ความรูต ามความจริงเปนอยางหนึง่
ความรูด ว ยความยึดถือเปนอีกอยางหนึง่ โปรดเขาใจเอาไว
เวทนาทุกขัน้ ทุกภูมมิ อี ยูก บั ขันธนเ้ี ทานัน้ ไมมใี นจิต เมื่อจิตบริสุทธิ์แลวพระ
อรหันตจงึ ไมแบกหามเวทนาทัง้ ทางขันธและทางจิต เหมือนเรากองรับเหมากอสราง
“วัฏจักร” เพียงอาการของขันธตางๆ เอนเราก็เอน เขาเอียงเราก็เอียง เขาลมเราก็ลม
แบบไมเปนทา! เพราะเราอาศัยเขานี้ เขาพาเอียงก็เอียง เขาพาลมก็ลม เขาพาตัง้ อยูก ็
พอตั้งไดบาง แตมันไมยอมตั้ง ถึงเขาตั้งอยู ยังไมตาย เราก็เดือดรอนจะตายกอนเขา
เสียอีก
เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาใหเห็นชัดดวยปญญาของเราวา เปนเครื่องอาศัยทั้ง
นัน้ วันเวลานาทีกนิ เขาไปโดยลําดับๆ ถาเราเห็นความกัดกินความแทะของวันเวลา ของ
ธรรมชาติที่มันสึกหรอ มันกรอนไปโดยลําดับๆ แลว ก็เหมือนสุนัขทึ้งเนื้อและกระดูก
นั่นเองไมผิดอะไรกัน ทึ้งอยูตลอดเวลา กัดแทะ ทึ้งอยูอยางนั้นจนกระทั่งหมดไมมีอะไร
จะกัดจะแทะ
นีก้ ก็ ดั อยูอ ยางนัน้ แหละ คือสลายไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งถึงความจริงของมัน
นั่งอยู ยืนอยู นอนอยู เดินอยูก ต็ าม หลับสนิทอยูก ต็ าม มันกัดมันแทะมันทึ้ง คือเวล่าํ
เวลาความสลาย ความหมดไป ๆ มันกัดมันแทะมันทึ้งอยูเสมอๆ เรายังจะแยงเขาไมให
เปนอยางนัน้ ไดเหรอ ? แยงไมได นัน่ เปนคติธรรมดาซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ความ
สําคัญของเรานั้นผิด ความผิดจึงแยงความถูกไปไมได ความสลายเปนความถูกตอง
เปนหลักธรรมชาติของเขา ความฝนหลักธรรมชาตินั้นเปนความผิดของใจ จึงตองเกิด
ความทุกขแกเรา
พิจารณาใหรอบคอบในสิง่ เหลานีเ้ สียแตเวลานี้ ถึงเวลาแลวจะไมตอ งหวัน่ ไหว
เพราะไดพิจารณารูหมดแลววา สิ่งเหลานี้จะเปนไปตามนั้นแนนอน ไมเปนอยางอืน่
เอา ตางอันตางเปนไป อะไรจะแสดงอาการขึ้นมาก็ใหเปนไป อยาหักหามความ
จริง ทุกขเวทนามันเผารางกายนี้ รางกายนี้คอยกรอบเกรียมลงไปโดยลําดับๆ และแตก
สลายลงไป
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จิตใจมีสติปญญารอบตัวแลวไมแตกไมดับ ไมติด เปนตัวของตัวโดยลําพัง!พึ่ง
ตัวเองได ไมตองพึ่งสิ่งเหลานี้! แสนสบาย!
การพิจารณามีความสําคัญอยางนี้ มีคุณคาตอจิตใจอยางนี้ นักปราชญทา นมี
พระพุทธเจาเปนตน จึงตองสอนเรือ่ งสติกบั ปญญานีเ้ ปนสําคัญ เพือ่ นําจิต ฉุดลาก
จิตออกจากกองเพลิงใหพน จากภัยไป
ศาสนาของพระพุทธเจาองคไหนๆ ก็สอนแบบเดียวกัน เพราะธรรมชาติเหลานี้
มีแบบเดียวกัน กิเลสแบบเดียวกัน ไมมอี งคใดทีจ่ ะสอนใหแตกใหแยกออกไปจากนี้
เลย ทานสอนแบบเดียวกัน การประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ จะถอดถอนกิเลสมากนอยออกจาก
ใจ ก็เปนแบบเดียวกัน คือตามหลักธรรมทีท่ า นสอนไว ดําเนินตามแบบนัน้ ถาผิดจาก
แบบนัน้ กิเลสก็หวั เราะ!
เอา พิจารณาได ไมวา กวางวาแคบ เอาทั้งโลกธาตุนี้ จิตจะหวังพึ่งอะไรพอให
ปลอดภัย ? เพราะคําวา “พึ่ง” ฟงดูใหดี แมแตสิ่งที่ติดแนบอยูกับตัวของเรานี้มันยังไม
ปลอดภัย และเราจะหวังพึ่งอะไรที่นอกไปจากรางกายนี้จึงจะปลอดภัย หาไมเจอ!
แตสิ่งที่ติดอยูกับตัวยังไมปลอดภัย ยังเปนตัวภัยอยูได เรายังไมเห็นตัวภัยนี้จะ
ไปเห็นภัยที่ไหน? ตองเห็นภัยที่นี่ แลวถอดถอนจิตใจออกจากตัวภัยนี้ ก็เปนคุณขึ้นมา
นีเ่ รียกวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” โดยสมบูรณ ไมพึ่งอะไรทั้งสิ้น! แมที่สุดคําวา “ศีล”
ก็ดี “สมาธิ” ก็ดี “ปญญา” ก็ดี เมื่อถึงขั้นสุดทายปลายแดนแหงความหลุดพนแลวก็ไม
พึ่ง! จะพึ่งอะไรกับเครื่องมือ แกกิเลสทั้งหมดสิ้นไปแลว เครือ่ งมือก็ปลอยวางไวตาม
สภาพเชนเดียวกับมีดเราเอาไปหั่นผัก ปอกผลไมตางๆ เอาผักและผลไมมารับประทาน
แลวมีดก็ทิ้งไวอยางนั้น เราไมรับประทานมีดนี่
ศีล สมาธิ ปญญา เปนเครือ่ งมือแกกเิ ลส พอกิเลสหมดสิ้นไปแลวก็หมดปญหา
กับใจเอง เวลามีชวี ติ อยูจ ะนํามาใช ก็ใชเพื่อโลกสงสารไปตามสมมุตินิยมเทานั้น ไมได
ใชเพือ่ มาแกกเิ ลสแตอยางใดอีกตอไป ยิง่ วาระสุดทายทีจ่ ะผานธาตุผา นขันธดว ยแลวก็
ยิ่งไมมีอะไรเลย
สติปญญาก็เรียกวาไมมีปญหา ธาตุขนั ธกไ็ มมปี ญ
 หา เพราะหมดปญหาภายใน
ใจแลว อะไรๆ ก็หมดปญหาไปโดยสิ้นเชิง กาวเขาสูค วามหมดปญหาเสียมันก็หมด
กังวล!
ถายังมีปญ
 หาอยูม นั ก็เปนปญหา
ฟงแตวาปญหาเรื่องของความทุกขความ
ลําบาก ความเกิด แก เจ็บ ตาย มันก็ตามกันไปกับคําวา “ปญหา” นะ
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พอสิน้ ปญหาแลวก็หมดสิน้ ดวยประการทัง้ ปวง จงพิจารณาใหรู สิง่ ทีก่ ลาวมาทัง้
หลายนีม้ อี ยูก บั กายกับใจเรา แยกแยะใหไดดวยอํานาจของสติปญญา พิจารณาวัน
หนึ่งๆ อยานอนใจ สติปญญาเอามาหุงตมกินไมได ไดแตเอามาแกกเิ ลส ถาเราจะผลิต
เอามาใชในการแกกเิ ลสแกไดวนั ยังค่าํ ถาจะพานอนจมก็จมกันอยูอ ยางนัน้ ไมเกิด
ประโยชนอะไร ผลที่สุดปญญาก็ไมทราบวาอยูที่ไหน เวลาจนตรอกจนมุมก็เอาหัวชนฝา
ใชไมไดเลย!
เราไมใชลูกศิษยของ “ตถาคต” ผูเ อาหัวชนฝา พระพุทธเจาไมใชผูเอาหัวชนฝานี่
“สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” พระสงฆที่เรานับถือก็ไมใชผูเอาหัวชนฝา เราจะไปเอาหัวชนฝายัง
ไง เมือ่ มีทางพอจะปลีกตัวออกไดดว ยอุบายใดตองพยายาม จนหมดความสามารถขาด
ดิ้น
เมือ่ หมดความสามารถแลวก็สดุ วิสยั เอา ! อยูไ ป ถึงขัน้ ใดภูมใิ ดก็อยูก นั ไป
เพราะมันสุดวิสัยจะทํายังไงได เมื่อยังไมสุดวิสัย เอา พยายามตะเกียกตะกาย เสือก
คลานไปใหได
การมาลมจมใน “วัฏสงสาร” มันก็เหมือนเรือลม อะไรก็ลมไปดวยกันหมดจะวา
ยังไง เรือก็ลม วัตถุสิ่งของตางๆที่อยูในเรือก็จม คนก็ตาย แนะ! เรามาลมมาจมกับธาตุ
กับขันธดว ยความลุม หลงนะ ธาตุขนั ธกล็ ม ไปตามสภาพของเขา จิตใจของเราก็ลมจมไป
ดวยความโงของตนมันดีแลวเหรอ ความลมจมไมใชของดี จิตใจลมจมเพราะความลุม
หลงบีบบังคับใหจมดิ่งลงไปก็ไมใชของดี
นอกจากเหลวหรือเลวถายเดียวทีไ่ มพงึ
ปรารถนากัน เพราะฉะนัน้ ตองเอาใหเล็ดลอดออกไปไดโดยลําดับ
พิจารณาใหเห็นความจริง เฉพาะอยางยิง่ ทุกขเวทนาทีม่ อี ยูใ นกายในจิตนีแ้ หละ
สําคัญมาก จิตเขาไปยึดจนกลายเปนโรคในจิตซ้ําเขาไปอีก ใหทราบวาอาการหาไมใช
เรา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอาการอันหนึง่ ๆ ทีอ่ าศัยกันอยูใ นธาตุใน
ขันธนเ้ี ทานัน้ จิตเปนอันหนึง่ ตางหาก แยกแยะกันใหไดดว ยสติปญ
 ญาของตนจะเปนผู
พนภัย
ตายก็ตายไปเถอะ โลกตายกันทัง้ นัน้ มันของตายจะใหเที่ยงไดยังไง ถึงคราว
ตายมันตองตาย ถึงวาระแลวหามไมได แมแตพระอรหันตทา นก็ตอ งตาย จะผิดกันที่
ทานตายอยางแบบหายหวง สวนเราหวงทัง้ ๆ ทีย่ งั ไมตายก็หว งก็หวง เวลาตายไปแลวก็
ยิ่งหวงยิ่งหวงไปใหญ เลยเปนภัยทัง้ กองใหญยง่ิ กวาภูเขา ระวังอยาใหเปนอยางนัน้ เอา
ใหหายหวงเลย ดังไดเคยพูดเสมอ “กสุลา ธมฺมา สรางใหพอ ความเฉลียวฉลาดใหเรา
นัน่ แหละ” “กุสลา” เราเอง “กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา” แนะ! อกุศลที่ตรงไหน มันโง
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ทีต่ รงไหนใหกาํ จัดมันออกไปดวยกุศลคือความฉลาด ไดแกสติปญญาของเราเอง นี่
แหละทีท่ า นเรียกวา “สวดกุสลาใหตวั เอง” พึ่งตัวเองตองทําอยางนี้ พึง่ คนอืน่ นัน้ เวลา
ตายแลวเทีย่ วกวานเอาพระมาสวด “กุสลา ธมฺมา” ยุงไปหมด เฮอ! ไมเอา
“กุสลา ธมฺมา” ทําความฉลาดใหตวั เองใหมนั พอ รอบคอบทุกสิง่ ทุกอยางแลว
ไมจาํ เปนกับอะไร ไมตองยุงเหยิงวุนวาย ตายอยาง “สุคโต”
เอาละ แสดงเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

งานลางปาชา
คําวา “จิต” โดยปกติกม็ คี วามละเอียดยิง่ กวาสิง่ ใด ๆ อยูแ ลว แมจะมีสิ่งละเอียด
ดวยกัน ซึง่ เปนฝายต่าํ ฝายมัวหมองปกคลุมหุม หออยางหนาแนนก็ตาม จิตก็ยอมจะมี
ความละเอียดยิง่ กวาสิง่ ทัง้ หลายอยูน น่ั แล คิดดู!
พระทานตัดเย็บจีวร โดยโยมอุปฏ ฐากทานถวายผามาใหตดั เย็บเปนจีวร ซึ่งมี
พระสงฆในวัดชวยตัดเย็บ เพราะแตกอนเย็บดวยมือ พอเย็บยอมเสร็จก็นาํ จีวรนัน้ ไป
ตากไว ขณะนัน้ ทานคงมีความรักชอบและยินดีในจีวรผืนนัน้ มาก บังเอิญตอนกลางคืน
เกิดโรคเจ็บทองขึ้นมาในปจจุบัน และตายในกลางคืนนัน้ ดวยความหวงใยในจีวร ทาน
เลยเกิดเปนเล็นเกาะอยูท จ่ี วี รผืนนัน้
บรรดาพระสงฆมจี าํ นวนมากทีอ่ ยูใ นวัดนัน้ ก็ไมมอี งคใดพูดวาอยางไร พระพุทธ
เจาตองเสด็จมารับสั่งวา “จีวรผืนนี้จะแจกใครไมไดภายใน ๗ วันนี้ เพราะพระติสสะ
ตายแลวมาเกิดเปน “เล็น” เกาะอยูท จ่ี วี รนีแ้ ลว และหึงหวงอยูใ นจีวรนี้ ตองรอจนกวา
“เล็น” นีต้ ายไปแลวจึงจะแจกกันได สมควรจะแจกใหองคไหนก็คอ ยแจกไป แตในระยะ
เจ็ดวันนี้ยังแจกไมได”
พระติสสะตายแลวมาเกิดเปน “เล็น” มาเกาะอยูที่จีวรนี้ และมีความหึงหวงจีวร
นีม้ ากมายเวลานี้ กลัวใครจะมาแยงเอาไป นัน่ ! ฟงดูซี จนกระทั่ง ๗ วันผานไปแลวจึง
รับสั่งวา “เวลานี้แจกไดแลว เล็นตัวนัน้ ตายแลว ไปสวรรคแลว” นัน่ ! ไปสวรรคแลว !
ตอนที่ไปไมไดทีแรกก็คงเปนเพราะความหวงใยนั่นเอง จึงตองมาเกิดเปนเล็น
แตเวลาจะตายจากความเปนเล็นนีค้ งหายหวงแลว จึงไปสวรรคได นี่เปนเรื่องของพระ
พุทธเจาตรัสไวมีใน “ธรรมบท” ซึ่งเปนพยานทางดานจิตใจอยางชัดเจน นีแ่ หละความ
เกาะความหวงใย เหมือนกับสัตวตวั กําลังรออยูป ากคอก เชน วัวเปนตน จะเปนตัวเล็ก
ตัวใหญ ตัวผูต วั เมียก็ตาม ตัวไหนอยูป ากคอกตัวนัน้ ตองออกกอน
จิตใจขณะใดทีจ่ ะออกกอนได จะเปนฝายต่าํ ฝายสูงก็ออกแสดงผลกอนได เรื่อง
ความจริงเปนอยางนัน้ ทานจึงสอนใหระมัดระวัง เพราะจิตเปนของละเอียดและไมมี
กําลังโดยลําพังตนเอง ตองอาศัยสิง่ อืน่ ผลักดัน เชน ฝายต่าํ ผลักดัน ฝายสูงพยุงสงเสริม
ใหเปนอยางไรก็เปนไปได
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เราจึงตองสั่งสมความดีอันเปน “ฝายสูง” ใหมาก ๆ เพื่อจะผลักดันหรือสงเสริม
ไปในทางดี กระทั่งจิตหมดสิ่งผลักดันโดยประการทั้งปวงแลว ไมมี “ฝายต่ํา” “ฝายสูง”
หรือวา “ฝายดี” ฝายชั่ว” เขาเกี่ยวของ จิตเปนอิสระโดยลําพังแลวนั้นจึงหมดปญหา
โดยสิ้นเชิง นัน่ ทานเรียกวา “จิตบริสุทธิ”์
จะมีผใู ดสามารถมาสัง่ สอนอุบายวิธตี า ง ๆ ในการแกจิตใจ ในการชําระความ
พยศของใจ ในการชําระสิ่งที่มัวหมองของใจ ใหออกจากใจไดโดยสิ้นเชิงเหมือนพระ
โอวาทของพระพุทธเจาบางไหม?
การเกิดของโลกมนุษยนน้ั ยอมรับกันวาเกิดกันมานานแสนนาน แตไมอาจยอม
รับวามนุษยที่เกิดมานั้น ๆ จะมีความสามารถสัง่ สอนโลกไดเหมือนศาสดา
โลกเรากวางแสนกวาง มีประมาณสักกีล่ า นคน? ใครจะมีอบุ ายวิธหี รือความรู
ความสามารถในทางความรูค วามฉลาด เกี่ยวกับทางดานจิตใจ และสิ่งที่เกี่ยวของกับใจ
นี้ และสัง่ สอนใหทราบทัง้ สองอยาง คือจิตหนึ่ง สิง่ ทีม่ าเกีย่ วของกับใจมีอะไรบาง
หนึง่ จะแกไขกันดวยวิธใี ดหนึง่ ไมมีใครสามารถเหมือนพระพุทธเจาแมรายเดียว ทาน
จึงกลาววา “เอกนามกึ” หนึง่ ไมมสี อง คืออะไร คือพระพุทธเจาแตละพระองคที่ได
ตรัสรูขึ้นมาในโลกแตละครั้ง มีเพียงพระองคเดียวเทานั้น เพราะความหาไดยาก ได
แกผเู ปน “สัพพัญู” แลวมาสอนโลกนัน่ เอง
สวนผูท ค่ี อยรับจากผูอ น่ื เพราะไมสามารถที่จะชวยตัวเองไดนั้นมีมากมาย เชน
พระสาวก “สาวก” แปลวาผูฟ ง ตองไดยินไดฟงอุบายตาง ๆ จากพระพุทธเจามาแลวถึง
จะรูวิธีปฏิบัติตอไปได แมกระนัน้ ก็ยงั ตองอาศัยพระองคคอยตักเตือนสัง่ สอนอยูต ลอด
เวลา คือตองคอยสัง่ สอนอยูเ รือ่ ย ๆ
สมนามวา “เอกนามกึ” คือหนึง่ ไมมสี อง ไดแกพระพุทธเจาทีม่ าตรัสรูไ ดแต
เพียงครั้งละหนึ่งพระองคเทานั้น มีจํานวนนอยมาก เพราะเปนสิง่ ทีเ่ กิดไดยาก นี่
ประการหนึง่
ประการทีส่ อง พระวาจาทีแ่ สดงออก แสดงออกดวยความรูค วามฉลาดอาจ
หาญที่เต็มไปดวยความจริงทุกอยาง ไดตรัสอยางไรแลวสิ่งนั้นตองเปนความจริงแท
ไมมสี อง พระญาณหยัง่ ทราบเหตุการณทง้ั หลายไดอยางแนนอนแมนยํา
โลกไมเปนอยางนัน้ ไดน่ี ชอบหยัง่ ทราบแตเรือ่ งหลอกลวงตัวเอง หยัง่ ทราบ
อยางนัน้ หยัง่ ทราบอยางนี้ หลอกตัวเองแบบนัน้ หลอกตัวเองแบบนี้ อยูว นั ยังค่าํ คืนยัง
รุงก็ยังไมเห็นโทษแหงความหลอกลวงนั้น ๆ ยังอุตสาหเชื่อไปตาม ไมมวี นั เวลาถอย
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กลับ ตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลาน บึกบึนไปกับความหลอกลวงโดยไมเห็นโทษของ
มันบางเลย พากันเชือ่ ตามมันอยางเอาจริงเอาจัง
นัน่ ! ดูซิ มันผิดกันแคไหนละกับพระญาณของพระพุทธเจา ที่ทรงหยั่งทราบ
อะไร ๆ แลวสิง่ นัน้ ๆ จริงทุกอยาง ไมมีโกหกพกลมเลย แตพวกเราหยั่งทราบอะไร แม
เรื่องผานไปตั้งกัปตั้งกัลปนานกาเล ยังอุตสาหไปหยั่งทราบจนได และกวานเขามาเผา
ตัวเอง หลอกตัวเองใหเปนไฟไปจนได พวกเราคือพวกตืน่ “เงา” ตัวเอง พวกเลนกับ
“เงา” ตัวเอง
ก็ “เงาเรา” นะซิ อารมณนะ ไมรูหรือ อารมณอดีตเปนมาสักกีป่ ก เ่ี ดือน ดีชว่ั
อะไร ยังมาครุนมาคิดมาบริกรรมมาคุกรุนอยูในใจ เผาเจาของใหยุงไปหมด ทั้งนี้สวน
มากไมใชของดี มีแตของชั่วแทบทั้งนั้น อารมณอดีตไปคิดขึ้นมายุงเจาของยิ่งกวาสุนัข
เกาหมัด อยูท น่ี น้ั ก็วา ไมสบาย อยูท น่ี ก่ี ว็ า ไมสบาย ก็จะสบายไดอยางไร มัวเกาแต
อารมณทง้ั อดีตอนาคตยุง ไปตลอดเวลาและอิรยิ าบถ
สิง่ ทีก่ ลาวมานักปฏิบตั จิ าํ ตองพิจารณาดวยปญญา
ไมเชนนัน้ จะเปนทํานอง
“หมาเกาหมัด” เกาหมัดอยูน น่ั แล หาความสุขกายสบายใจไมไดเลย ตลอดวันตายก็ตาย
เปลาอยางนาสงสาร เอา พูดอยางถึงเหตุถึงผลเปนที่แนใจสําหรับเราผูปฏิบัติ
ไมวามนุษยจะมีมากนอยเพียงไร คนในโลกนีม้ เี ทาไร เราจะเชื่อผูใด เพราะตาง
คนตางหูหนวกตาบอด ทางความรูค วามเห็นอันเปนอรรถเปนธรรม มีแตดน ๆ เดาๆ
ไปดวยกัน ถามใครก็แบบเดียวกับถามเรือ่ งแสงเรือ่ งสีกบั คนตาบอด มันไดอะไรที่เปน
คําตอบทีเ่ ชือ่ ถือได? เปลาทั้งเพ ! ถามเรือ่ งเสียงกับคนหูหนวก มีกค่ี นถาเปนคนหู
หนวกมาแตกาํ เนิดดวยกันแลว มันก็ไมไดเรื่องทั้งนั้น !
คนประเภท “หนวก บอด ภายในใจ” นีก้ ท็ าํ นองเดียวกัน จําพวกนีไ้ มวา ทานวา
เราโกหกตัวเองและโกหกผูอ น่ื เกงไมมใี ครเกินหนา
เราจะเชือ่ ผูใ ดใหยง่ิ กวาพระ
โอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่แสดงออกมาจากความรูจริงเห็นจริงจริง ๆ ใน
สามโลกธาตุนไ้ี มมใี ครเกินพระองค !
เมื่อคิดโดยทางเหตุผลเปนที่ลงใจไดแลวอยางนี้ กําลังทางดานจิตใจก็เพิม่
ขึ้น ศรัทธาก็เพิ่ม วิริยะก็เพิ่ม สติ สมาธิ ปญญา ก็เพิม่ ขึน้ ตามๆ กัน เพราะอํานาจ
แหงความเชื่อ “พุทธ ธรรม สงฆ” เปนเครือ่ งสนับสนุนใหมกี าํ ลังใจ เพราะเราเชื่อตัวเอง
ก็ยังเชื่อไมได รวนเรเรรอนอยูตลอดเวลา ไมทราบวาจะไปทางไหน จะยึดอะไรเปนหลัก
ใจ สถานที่จะไปของจิตก็ยังไมทราบ จะไปยังไงก็ไมรู ไมทราบจะไปดีไปชั่ว เพราะความ
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แนนอนใจไมมี เนือ่ งจาก “ธรรม” ซึ่งเปนความแนนอนไมไดหยั่ง หรือไมซึมซาบเขาถึง
จิตใจพอจะเปนทีเ่ ชือ่ ถือตนได
ใจเมื่อมีสิ่งที่แนนอน มีสง่ิ ทีอ่ าจหาญ มีสิ่งที่แนใจเขาแทรกใจได ยอมสามารถ
ยอมแนใจได เพราะฉะนั้นจึงควรสรางความแนใจขึ้นภายในจิตใจดวยขอปฏิบัติ
เอา ทุกขก็ทุกข ทราบกันมาตัง้ แตวนั เกิด ! เกิดก็เกิดมากับกองทุกขน่ี เราไมได
เกิดมากับสวรรคนพิ พานทีไ่ หน ในขณะเกิดก็เกิดมากับกองทุกข รอดจากทุกขขึ้นมา
เมื่อไมตายถึงมาเปนคน เราจะไปตื่นเตนตกใจเสียอกเสียใจกลัวอะไรกับทุกข ก็เกิดมา
กับความทุกข อยูก บั ความทุกขตลอดเวลานี่ หากจะเปนอะไรก็เปนไปแลว เวลานีไ้ มได
เปนอะไร จะฉิบหายวายปวงหรือตายไปเราก็ไมไดตาย เราผานพนมาโดยลําดับจนถึง
ปจจุบันนี้
ยิ่งเวลานี้เปนเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติตัว ดวยความรูแจงเห็นจริงโดยทางสติ
ปญญา เราจะกลัวทุกข ซึ่งขัดกับหลักเหตุผลที่จะใหทราบเรื่องของทุกข จะทราบความ
จริงไดอยางไร? ถากลัวตองกลัวดวยเหตุผล อยางพระพุทธเจาทานกลัวทุกข พระสาวก
ทานกลัวทุกข ทานพิจารณาเพื่อหาทางหลบหลีกจากทุกขโดยทางสติปญญา ศรัทธา
ความเพียร นัน้ ถูกตอง ! การกลัวทุกขดว ยความทอแทออ นแอนีไ้ มใชทาง ! ทุกขเปนยัง
ไงกําหนดใหรู เกิดกับทุกขทําไมไมรูเรื่องของทุกข เกิดกับ “สมุทัย” คือกิเลสตัณหาอา
สวะ ทําไมจะไมรูเรื่องของสมุทัย สิ่งที่จะใหรูมีอยู สติ ปญญา มีอยูก บั ทุกคน
ศาสนาธรรมทานสอนไวกบั “หัวใจของบุคคล” แท ๆ สติไดหามาจากไหน ไม
ตองไปซือ้ หามาจากตลาด ปญญาก็เชนนั้น จงพินิจพิจารณา พยายามคิดอานซอกแซก
ทบหนาทวนหลัง อยาคิดไปหนาเดียว ถาคิดไปหนาเดียวไมรอบคอบ มีชองโหวตรง
ไหนนัน่ แหละ ถาเปนบานโจรผูร า ยก็เขาชองนัน้ ชองโหวของจิตอยูที่ตรงไหน กิเลสอา
สวะเขาที่ตรงนั้น เพราะกิเลสอาสวะ “คอยที่จะแทรกจิตใจ” อยูต ลอดเวลา ตองฝกหัด
สติปญ
 ญาใหดี อยาใหเสียเวล่าํ เวลากับสิง่ ใดยิง่ กวาเสียกับความเพียร ซึง่ เปนผล
ประโยชนอยางยิง่ กับตัวเราโดยเฉพาะ
นีเ่ ปนจุดสําคัญ พระพุทธเจาไดทรงสอนบรรดาสงฆสาวก พระสงฆที่ทูลลาพระ
องคไปเที่ยวกรรมฐาน ไปเที่ยวบําเพ็ญสมณธรรมในที่ตาง ๆ ทานเหลานีเ้ ปนผูก าํ ลัง
ศึกษา ถาสําเร็จเปนอริยบุคคล ก็ตอ งอยูใ นขัน้ “เสขบุคคล” ที่จะตองศึกษาเพื่อธรรมขั้น
สูงขั้นไป เวลามาทูลลาพระพุทธเจาจะไปบําเพ็ญสมณธรรม ทานก็รบั สัง่ วา
“เธอทัง้ หลายไปอยูใ นสถานทีใ่ ด อยาปราศจาก “ที่พึ่ง” นะ” “การอยูไมมีที่พึ่ง
นัน้ หาความหมายไมไดเลย ไมมคี วามหมายในตัวเอง หาคุณคาไมได พวกเธอทัง้ หลาย
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จงหาธรรมที่มีคุณคามากเปนที่พึ่ง ธรรมที่มีคุณคานั้นจะเกิดขึ้นไดเพราะสถานใดเหตุ
ใด ถาไมเกิดขึน้ ไดกบั ความมีสติ ความมีความเพียร มีสติปญ
 ญาอยูต ลอดเวลาใน
อิรยิ าบถตาง ๆ นี้แลธรรมมีคุณคาที่จะใหสมณธรรมเจริญรุงเรือง กลายเปนคนทีม่ คี ณ
ุ
คาขึน้ มาภายในตน”
เราฟงพระโอวาททานซี นาฟงไหม !
บรรดาพระสงฆที่ไดรับพระโอวาทจากพระองคแลว ตางองคตางเสาะแสวงหา
“สมณธรรม” บําเพ็ญธรรมอยูใ นสถานทีใ่ ด ทานจึงไดไปดวยความสงบเสงีย่ มเปนสุข
ใจ เปนไปดวยความเจียมเนือ้ เจียมตัวอยูต ลอดเวลา ไมประมาท แลวหาทีเ่ ด็ด ๆ
เดี่ยว ๆ เพือ่ ความเหมาะสมแกการแกกเิ ลส การฆากิเลสนัน่ เอง พูดงาย ๆ
เมือ่ เขาไปอยูใ นสถานทีเ่ ชนนัน้ แลวเรือ่ งความเพียรก็มาเองแหละ ตามปกติมีแต
ความขี้เกียจทับถมอยูตลอดเวลามองหาตัวจนแทบไมเห็นไมเจอนั่นแล มีแตความเกียจ
คราน มักงาย ความออนแอ เต็มอยูใ นตัวของบุคคลทัง้ คน เหยียบยางไปไหนโดนแต
ความขี้เกียจของตน
แตเวลาเขาไปสูส ถานทีเ่ ชนนัน้ ความขีเ้ กียจมันหมอบตัว ความขยันหมัน่ เพียร
คอยปรากฏตัวขึน้ มา เพราะสถานทีเ่ ปนสิง่ แวดลอมอันสําคัญประมาทไมได เรามี
ความมุง หมายอยางไรจึงตองมาอยูส ถานทีน่ ?้ี
ความมุงหมายเดิม เจตนาเดิมเปนอยางไร ก็คอื มุง หาสมณธรรม มาหาที่
สําคัญที่เด็ด ๆ เดี่ยว ๆ เพื่อจะไดตั้งสติ คิดอานดวยปญญา พยุงความเพียรอยาง
เขมแข็ง เมือ่ เปนเชนนัน้ ทัง้ ไปอยูส ถานทีเ่ ชนนัน้ ดวยแลว “สติ” ก็มาเอง เพราะความ
ระวังตัว ใครจะไมกลัวและเสียดายชีวิตละ ไมเสียดายชีวิต ไมหึงหวงชีวิตมีเหรอ? คน
ทั้งคนนะ แมวาธรรมจะมีคุณคามาก แตในระยะทีจ่ ติ มีความหึงหวงในชีวติ ซึง่ กลาย
เปนของมีคุณคามากยิ่งกวาธรรมยังมี ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสอันหนึ่ง แตกเิ ลสคือความ
หึงหวงชีวติ เปนกิเลสทีจ่ ะใหเกิด “ธรรม” ได คือใหเกิดความขยันหมัน่ เพียรในการ
ที่จะประกอบความเพียร
เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ทีนม้ี อบไดแลว ตายกับธรรมอยางเดียวไมเกีย่ ว
เกาะกับอะไร มีสติสตัง อยูต ลอดเวลา เดินอยูใ นสถานทีใ่ ด นัง่ อยูใ นสถานทีใ่ ด เปน
กับตายไมตอ งเอามายุง ขอใหรูเรื่องของจิตทีก่ ระดิกตัวออกมาหลอกลวงตนเองวามัน
ปรุงเรือ่ งอะไร ปรุงเรื่องเสือ เรื่องชาง เรื่องอันตราย เรื่องงู เรื่องอะไรก็แลวแต มันปรุง
ขึน้ ทีต่ รงไหนก็แลวกัน
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มันปรุงขึน้ ทีใ่ จ ตัวนีเ้ ปนตัวหลอกลวง จิตขยับเขาไปตรงนี้ ๆ เรือ่ งวาเสือวา
ชางทีเ่ ปนอันตรายภายนอก มันเลยหายกังวล เพราะตัวนี้เปนตัวกอกรรม ตัวนี้เปนตัว
หลอกลวง สติปญ
 ญาโหมตัวเขามาจับจุดทีต่ รงนี้ ซึ่งเปนตัว ”โจรผูราย”ยุแหยกอ กวน
จนไดที่ เมือ่ เห็นจุดสําคัญทีเ่ ปนตัวกอเหตุแลว จุดทีก่ อ เหตุนก้ี ร็ ะงับตัวลงได เพราะ
อํานาจของสติ อํานาจของปญญาคนควาลง จนขาศึกที่จะปรุงเปนเสือเปนชางเปนตน
หมอบราบลง
เรือ่ งความกลัวหายหมด จะไมหายยังไง ก็ผูไปปรุงมันไมปรุงนี่ เพราะรูตัวของ
มันแลววา “นีต่ วั อันตรายอยูท น่ี ่ี ไมไดอยูก บั เสือกับชางอะไรทีไ่ หน ถึงความตายอยูท ่ี
ไหนก็ตาย คนเรามี “ปาชา” อยูท กุ แหงทุกหนทุกอิรยิ าบถ แนะ! ไปหวั่นไปไหวอะไรกับ
เรื่องความเปนความตาย กิเลสทีม่ นั ครอบคลุมอยูท ห่ี วั ใจนีเ้ ปนภัยอันสําคัญอยูต ลอด
เวลา ทุกภพทุกชาติดวย จึงควรจะแกที่ตรงนี้ เชน ความกลัวมันเปนกิเลสอยางหนึง่
ตองใชสติปญญาหันเขามาที่นี่ ยอนเขาทีน่ ่ี จิตก็สงบตัวลงไปเทานั้น เมือ่ จิตสงบตัวลง
ไป ถึงจะคิดจะปรุงไดอยูก็ตาม แตความกลัวไมมี เพราะจิตไดฐานที่มั่นคงภายในใจ
แลว นี่เราเห็นคุณคา เราเห็นผลประโยชนจากสถานที่นี้ดวยความเพียรอยางนี้ ก็ยิ่งขยัน
เขาไปเรื่อย ๆ เพื่อธรรมขั้นสูง ตองหาที่เด็ดเดี่ยวไปโดยลําดับ เพื่อธรรมขั้นสูงยิ่งกวานี้
ขึ้นไป
การประกอบความเพียรในที่คับขันเชนนั้น
เปนผลประโยชนไดเร็วยิ่งกวาที่
ธรรมดา เมือ่ เปนเชนนัน้ ทุนมีนอ ยก็อยากจะไดกาํ ไรมาก ๆ จะทําอยางไรถึงจะเหมาะ
สม ก็ตอ งหาทีเ่ ชนนัน้ เปนทําเลหากินและซือ้ ขายละซิ
เมือ่ กิเลสหมอบลงแลว ใจรื่นเริงบันเทิงอยูกับอรรถกับธรรม เห็นทั้งโทษเห็นทั้ง
คุณภายในจิตใจผูห ลอกลวง ผูก อ กวน ผูย แุ หยตา ง ๆ ใหเกิดความสะทกสะทานหวัน่
ไหว ใหเกิดความกลัวเปนกลัวตายอะไร มันอยูใ นจิตใจ รูเรื่องของมันในที่นี่แลว กิเลส
ก็สงบ ธรรมก็กา วหนา
เรื่องเหลานี้สงบก็เรียกวา “ขาศึกสงบ” ใจก็เย็นสบาย เอาเดิน เสือจะกระหึ่ม ๆ
อยูก็กระหึ่มไป เพียงเสียงอันหนึง่ เทานัน้ เขาก็ตายนี่ เสือก็มีปาชาเต็มตัวของมัน เราก็
มีปาชาเต็มตัวของเรา กลัวอะไรกับสัตวกบั เสือ! กิเลสกัดหัวใจอยูต ลอดเวลาทําไมไม
กลัว นี!่ เอาที่ตรงนี้!
บทเวลาจะพาเอาจริงเอาจัง ใหหมุนติ้ว ๆ จนเกิดความกลาหาญชาญชัยขึน้ มาที่
นี่ จิตก็จริงจังอยางเต็มภูมิ เสือจะมีสกั กีร่ อ ยตัวกีพ่ นั ตัวก็มาเถอะ เสือนัน่ นะ! เราก็เปน
สัตวเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันเหมือนสัตวทง้ั หลายเหลานัน้ หมด ไมเห็นมีอะไรยิ่ง
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หยอนกวากัน จิตมันคิดไปอยางนั้นเสีย มันรูไปอยางนั้นเสีย จิตก็เลยรื่นเริงบันเทิง
สบาย แลวกิเลสคอยหมดไป ๆ หรือหมอบลง ๆ ราวกับตัวแบนแนบติดพืน้ นัน่ แล โผล
หัวขึ้นมาไมไดเดี๋ยวถูกสังหารเรียบไป
อาว ทีนค้ี น ทางดานปญญา เมือ่ สิง่ กังวลภายนอกทีจ่ ติ ไปเกีย่ วของระงับตัวลง
ไป ๆ เพราะไมคิดไมยุง เนือ่ งจากสติปญ
 ญาตีตอ นเขามาแลว เราคนวงภายในทีน่ ้ี เอา
คนลงไปเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธ เรื่องอายตนะ
เอาหลักพระพุทธเจา เอาหลัก “สวากขาตธรรม” เขาไปเปนเครื่องพิสูจนเปน
เครื่องยืนยัน เพราะเปนธรรมชาติที่ใหความเชื่อถือได คนลงไป!
ทานวา “อนิจฺจ”ํ อะไรเปนอนิจฺจํ ? ดูใหเห็นชัดเจนตามความจริงที่พระองคทรง
สอนไวซง่ึ เปนความจริงลวน ๆ นั้น เวลานีจ้ ติ ของเรามันปลอม อันนีเ้ ปน“อนิจฺจํ” มันก็
วาเปน “นิจฺจ”ํ อันนีเ้ ปนทุกขฺ ํ มันก็วา “สุขํ” อันนีเ้ ปน “อนตฺตา” มันก็วา เปน “อตฺตา”
ตัวตนอยูอ ยางนัน้ แหละ อะไร ๆ มันก็ไปกวานมาเปนตัวเปนตนไปหมด มันฝนธรรม
ของพระพุทธเจาอยูร่ําไป
เมือ่ เขาไปอยูใ นทีค่ บั ขันเชนนัน้ แลวมันไมฝน มันยอม! เมื่อยอมพระพุทธเจา
แลวมันก็เปนธรรมเทานัน้ เอง
(๑) อยางนอยก็ “สมณธรรม” คือ ความสงบเย็นใจ
(๒) ยิง่ กวานัน้ ก็คอื ความเฉลียวฉลาดทางดานปญญา แยกธาตุแยกขันธเห็น
อยางประจักษ เวลาเห็นชัดเจนแลวก็ไมเห็นมีปญหาอะไรนี่
พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ชอบจริงๆ เปดเผยอยูดวยความจริง สอนดวย
ความจริง สิ่งที่สอนก็เปนความเปดเผยอยูตามธรรมชาติของตน ไมมีอะไรปดบังลี้ลับ
นอกจากความโงซง่ึ เปนเรือ่ งของกิเลสเทานัน้ ปดบังตัวเองไมใหรูความจริงที่เปดเผยอยู
ตามหลักธรรมชาติของตนได เมื่อพิจารณาไมหยุดไมถอย มันก็รูเขามาเอง ใหถอื ธาตุ
ขันธ อายตนะนีแ้ ลเปนสนามรบ เปนสถานทีท่ าํ งาน ทีเ่ รียกวา “กัมมัฏฐาน ๆ” นะ
กรรมฐานก็ใชไดไมเปนกรรมฐานปลอม พิจารณาตรงนี้แหละ มันติดที่ตรงนี้ ไมติด
อะไรเปนสําคัญ แตติดตรงนี้
จงคนควาดูเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธ ดูทุกแงทุกมุมแหงอวัยวะ เมื่อถึงกาลที่ธรรมจะ
ซึมซาบแลวก็เหมือนไฟไดเชื้อ มันสืบตอไปไหมลุกลามไปเรื่อย จนหมดเชื้อจึงจะหยุด
(๓) พอถึงขัน้ ปญญาทีจ่ ะซึมซาบใหเห็นอวัยวะสวนตาง ๆ ซึ่งมีความเสมอกัน
มันแทงทะลุปรุโปรงไปหมด หายสงสัย ปลอยวางไดตามความจริง เบาหวิวไปเลย
แนะ!การพิจารณา พิจารณาอยางนัน้ นี่แหละตัวจริง! ตํารับตําราทานสอนไวมากนอยกี่
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คัมภีร สอบเขามาหาตัวจริงนีแ่ ล เชน “สมาธิ” อะไรเปนสมาธิ หนังสือไมไดเปนสมาธิ
เปนตัวหนังสือ กิเลส หนังสือไมไดเปนกิเลส ใจของเราเปนกิเลส แนะ! ปญญา หนังสือ
ไมไดเปนปญญา เปนชื่อของปญญาตางหาก เปนชื่อของกิเลส เปนชื่อของกองทุกขตาง
หาก ตัวทุกขจริง ๆ คือตัวเรา ตัวกิเลสจริง ๆ คือใจของเรา ตัวปญญาจริง ๆ อยูท ใ่ี จ
ของเรา ตําราทานสอนชีเ้ ขามาทีน่ ่ี ๆ จึงวา “ใหโอปนยิโก นอมเขามาสูต วั เรา” ใหเห็น
ความจริงอยูใ นสถานทีน่ ้ี ความมืดมิดปดตาก็ปดอยูที่นี่ เวลาสวางก็สวางขึน้ ทีน่ !่ี
การพิจารณาดวยปญญา ก็เพือ่ จะเปดสิง่ ทีป่ ด กําบังอันฝนธรรมทัง้ หลายนัน้
ออกไปถึงขัน้ ความจริง จิตใจของเราก็จะโลงและเห็นตามความจริง “โลกวิทู” รูแจง
โลก รูอ ะไร ถาไมรแู จงสิง่ ทีป่ ด บังอยูภ ายในธาตุในขันธของเรานีก้ อ นอืน่ ไมมอี ะไร
จะรู ตองรูที่นี่กอน!
ทุกขกป็ ด บัง สมุทัยก็ปดบัง เมื่อเกิดทุกขขึ้นมา ธรรมอยูที่ไหนก็ลมเหลวไปหมด
แนะ! มันปดบังมันทําลายธรรมของเราไดหมด วิรยิ ธรรมก็ถกู ทําลาย สติปญ
 ญา
ธรรมก็ถกู ทําลาย ขันติธรรมก็ถกู ทําลายดวยอํานาจแหงความทุกข
ถาสติปญ
 ญาไมสามารถแกกลา ไมมคี วามอาจหาญจริง ๆ จะเปดความทุกข
นีข้ น้ึ มาใหเห็นเปนของจริงไมได ทั้ง ๆ ที่ทุกขนั้นเปนของจริงอันหนึ่ง แตเราก็ควาเอา
มาเปนของปลอม เปนฟนเปนไฟเผาจิตใจของตนจนแหลกเหลวไปได ทําความเพียร
ติดตอกันไมไดเลยเพราะทุกขเขาไปทําลาย
อะไรปดบังจิตใจ? ก็ทกุ ขนเ่ี องเปนเครื่องปดบัง สมุทยั ก็เหมือนกัน คิดอะไร
หลอกขึ้นมาตั้งแตเรื่องปดบังเรื่องจอมปลอมทั้งนั้น เราก็เชื่อมันไปโดยลําดับ ๆ ก็ยง่ิ
เพิม่ ทุกขขน้ึ มามากมาย
ตองใช “สติ ปญญา” เปดสิ่งเหลานี้ใหเห็นตามความจริงของมัน เมือ่ สติปญ
 ญา
“จอ” เขาไปถึงไหน รูเขาไปถึงไหน ความรูแจงเห็นจริงและการปลอยวาง จะปรากฏขึ้น
มา เดนขึ้นมา แลวความปลอยวางจะเปนไปเอง คอยปลอยวางไปเรือ่ ย ๆ ปลอยวางไป
เรื่อย ๆ ตามความซาบซึง้ ของปญญาทีม่ กี าํ ลังเปนลําดับ จนหมดปญหา
คําวา “ธาตุขนั ธ” พระพุทธเจาทานทรงสอนไวได ๒๕๐๐ กวาปน้ี ลวนแตเปน
ความจริงตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน ทําไมถึงเพิง่ มาทราบกันวันนีร้ กู นั วันนี้ ธาตุขนั ธมี
มาตั้งแตวันเกิดทําไมแตกอนไมเห็น กายของเราวาเปน “อนิจฺจ”ํ ก็ไมเห็น เปน “ทุกฺขํ”ก็
ไมเห็น เปน “อนตฺตา” ก็ไมเห็น เปน “อสุภะอสุภงั อะไร ๆ” ก็ไมเห็น ทั้งที่มันก็เปน
ความจริงของมันอยูอยางนั้นแตใจก็ไมเห็น แลวทําไมเพิง่ มาเห็นกันวันนี้! สิง่ เหลานี้
เพิ่งมีวันนี้เทานั้นหรือ? เปลา! มีมาตัง้ แตวนั เกิด! แตเพราะความมืดมิดปดตาบังอยู
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อยางหนาแนน แมสิ่งเหลานี้จะมีอยูกับตัวเราก็ไมเห็น ตัวเราอยูก บั “อนิจฺจ”ํ ก็ไมเห็น
อนิจฺจํ อยูก บั ทุกขฺ กํ ็ไมเห็นทุกขฺ ํ อยูก บั อนตฺตาก็ไมเห็นอนตฺตา แลวจะเห็น “ธรรมหรือ
ความจริงแทแนนอน” ไดทไ่ี หนกัน!
เมื่อสติปญญาหยั่งลงไปก็เปดเผยออกมาเรื่อย ๆ ไมตอ งบอกเรือ่ ง “อุปาทาน”
จะขาดสะบัน้ ไปมากนอยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก บั สติปญ
 ญา ใหพจิ ารณาเต็มพลัง ฉะนัน้
จงผลิตสติปญญาขึ้นใหมาก อยากลัวจิตตาย อยากลัวจิตฉิบหาย อยากลัวจิตลมจม
ธรรมชาตินี้ไมลมจม เพราะธรรมชาตินี้เทานั้นที่จะพิจารณาสิ่งทั้งหลาย สิง่ เหลานีก้ ็
อาศัยธรรมชาตินอ้ี ยูด ว ยกันไป ถาเราหลงถือวาเปนเรา สิ่งนั้นก็เปนภัยตอเราได ถาเรารู
ก็ตา งอันตางจริง อยูด ว ยกันสะดวกสบายในทีท่ ง้ั หลาย!
นักรบตองเปนผูก ลาหาญตอความจริง ใหเห็นความจริง จิตเปนผูที่ชอบรูชอบ
เห็น มีนสิ ยั อยากรูอ ยากเห็นอยูต ลอดเวลา ขอใหนอ มความอยากรูอ ยากเห็นนัน้ เขา
มาสู “สัจธรรม” ใหอยากรูอ ยากเห็นใน “สัจธรรม” คือความจริง
พระพุทธเจาทรงสอนวาเปนความจริง จริงแคไหนใหเห็นดวยสติปญญาของตัว
เอง จะเปนที่หายสงสัยวา ออ พระพุทธเจาทานวาสัจธรรมเปนของจริง จริงอยาง
นี!้ อยางทีเ่ ราเห็นในปจจุบนั นี้ ทุกขก็จริงอยางนี้ สมุทยั ก็จริงอยางนี้ ปญญาก็จริงอยางนี้
จิตก็จริงอยางนี้ เห็นไดชัด ๆ หายสงสัย เรื่องพระพุทธเจาก็หายสงสัย เรือ่ งความ
พากเพียรของพระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญอยางไรมาบาง ก็หายสงสัย อุบายวิธตี า ง ๆ ที่
ทรงสอนไวอยางไร หายสงสัยไปหมด นั่น! เมือ่ ถึงขัน้ นัน้ หายสงสัย หายไปโดยลําดับจน
ไมมีอะไรเหลืออยูเลย
เพราะฉะนั้นจงพิจารณา “ขันธ” ของเรานี้ เอาใหดี ยิง่ เปนหัวเลีย้ วหัวตอดวย
แลวเราจะนอนใจไมได เอาลงใหเห็นเหตุเห็นผลกันจนกระทั่งสิ้นลม
เอา ลมมันสิน้ ไปจากตัวของเรานีก้ ไ็ มฉบิ หาย มันก็ไปเปน “ลม” ตามเดิม มัน
เพียงผานจากเราไปตางหาก คําวา “เรา” เอาดินเอาน้ําเอาลมเอาไฟมาเปน “เรา”ดิน
สลายลงไปจากคําวาเรานีก้ ไ็ ปเปนดิน น้าํ สลายลงไปจากคําวาเรานีก้ ไ็ ปเปน “น้าํ ”ไปเปน
ลม ไปเปนไฟ ธรรมซาติคือใจนี้ก็เปน “ใจ” แยกกันใหเห็นตามกําลังของสติปญ
 ญาของ
เราอยาทอเลย!
นีเ่ หละความชวยตัวเองชวยอยางนี้ ไมมผี ใู ดทีจ่ ะสามารถชวยเราได ยิ่งถึงขั้น
จําเปนจําใจ ขั้นจนตรอกจนมุมจริง ๆ แลว มีแตนง่ั ดูกนั เฉย ๆ นัน่ แหละ ไมมีใครที่
จะชวยเราได ถาเราไมรบี ชวยเราดวยสติปญ
 ญา ศรัทธา ความเพียร ของเราเสียตัง้
แตบัดนี้ จนเปนที่พอใจ เปนทีแ่ นใจ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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สวนความตองการเฉย ๆ โดยไมทําอะไรนั้นไมมคี วามหมาย ถาความเพียรไม
เปนเครือ่ งสนับสนุน ความเพียรจึงเปนสิ่งสําคัญ อดทนตอความจริง อดทนตออรรถ
ตอธรรมไมเสียหาย เราอดทนตอสิ่งอื่น ตรากตรําตอสิง่ อืน่ ๆ เราเคยตรากตรํามามาก
แลว เราเคย! คําวา “เราเคย” แลวสิ่งนี้ทําไมเราจะไมสามารถ
ธรรมของพระพุทธเจาไมใช “เพชฌฆาต” พอจะฆาคนที่มีความเพียรอันกลา
หาญใหฉบิ หายวายปวงไปนี่ นอกจากฆากิเลสอาสวะซึง่ เปนตัวขาศึกอยูภ ายในจิตใจให
เราลุมหลงไปตามเทานั้น
จงพิจารณาลงใหเห็นชัดเจน ดูใหดสี ง่ิ เหลานีก้ บั จิตมันสนิทกันมาเปนเวลานาน
ติดจมกันมาเปนเวลานาน จนแยกไมออกวา “อะไรเปนเรา อะไรเปนธาตุเปนขันธ”จึง
รวมเอามาหมดนีว้ า เปนเรา ทั้ง ๆ ที่มันไมใชเรา ตามหลักความจริงของทานผูร ไู ปแลว
ทานเห็นอยางนัน้ จริง แตจิตของเรามันฝนอยางนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องทุกขมันจึงแทรกเขา
มาตามความฝนซึ่งเปนของผิดนั้น ใหไดรบั ความลําบากอยูเ สมอ
ถาเดินตามหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวนี้ และรูตามนี้แลวจะไม
มีปญหาอะไร ธาตุกเ็ ปนธาตุ ขันธกเ็ ปนขันธ ใหชอ่ื มันวาอยางไรก็เถอะ “เขา” เปน
สภาพของเขานั่นแหละ เราเปนผูใหชื่อ “เขา” วา “นี่เปนธาตุ นัน่ เปนขันธ นี่เปนรูป นัน่
เปนเวทนา นั่นเปนสัญญา นี่เปนสังขาร นัน่ เปนวิญญาณ”
ขอใหปญ
 ญารูท ว่ั ถึงเทานัน้ แหละ มันหมดสมมุตไิ ปเอง แมไมไปสมมุติมันก็
เปน “อาการหนึง่ ๆ” เทานั้น เมื่อทราบความหมายของจิตเสียอยางเดียวเทานั้น สิ่ง
นัน้ ๆ ก็เปนความจริงของมันลวน ๆ จิตก็มาเปนความจริงของตนลวน ๆ ไมคละเคลา
กัน
จงพิจารณาใหเห็นชัดอยางนี้ เห็นสิง่ เหลานัน้ แลวก็คน ลงไป มันอะไรกัน จิตดวง
นี้ทําไมถึงไดขยันนักกับเรื่องเกิดเรื่องตาย ทั้ง ๆ ทีโ่ ลกก็กลัวกันนักหนา เราเองก็กลัว
ความตาย แตทําไมความเกิดนี้จึงขยันนัก ตายปบเกิดปุบ แนะ! เกิดปุบ ก็แบกเอาทุกข
ปุบ แน! ทําไมจึงขยันนัก พิจารณาใหเห็น
มันเกิดไปจากอะไร? เรื่องอะไรพาใหเกิด? ถาไมใชจากจิตที่มีเชื้ออันสําคัญแฝง
อยูภ ายในนี้ จะเปนอะไรพาใหเกิดพาใหเปนทุกข การเกิดเปนบอเกิดแหงทุกข
พิจารณาลงไปคนลงไป เอา อะไรจะฉิบหายใหเห็นใหรู เพราะเราตองการความจริงนี่
อะไรจะฉิบหายลงไปใหมันรูดวยปญญาของเรา รูดวยจิตของเรา อะไรมันไมฉบิ หายก็
ใหรูดวยจิตของเราอีกนั่นแหละ จะหมดปญหาอยูท จ่ี ดุ นัน้
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ปญหาใหญอยูท จ่ี ติ กวานอะไร ๆ รวมเขามาไวในตัวหมด ไปกวานเอาขาง
นอกเขามา พอถูกตัดดวยสติปญ
 ญาแลวก็หดตัวไปอยูภ ายใน ไปหลบซอนอยูภ ายในจิต
นัน้ จิตก็ถอื อันนีว้ า เปนตนอีก ก็หลงอีก เพราะฉะนั้นจึงตองใชปญญาพิจารณาเขาไป
อีก ฟนเขาไป ฟาดเขาไปใหแหลกละเอียดไปตาม ๆ กันหมด
อะไรที่ไมใชของจริงในหลักธรรมชาติซึ่งมีอยูภายในจิตนั้นแลว มันจะสลายตัว
ลงไป อันใดเปนธรรมชาติของตัวเองแลวจะไมสลาย เชนความรู เมื่อแยกสิ่งที่แปลก
ปลอม สิง่ ทีแ่ ทรกซึมทัง้ หลายออกหมดแลว จิตก็เลยเปนจิตลวน ๆ เปนความบริสทุ ธิ์
จะฉิบหายไปไหนความบริสทุ ธิน์ ะ ! ลองคนหาดูซิ ปาชาแหงความบริสทุ ธิ์ ปาชาแหง
จิตนีไ้ มมี ไมปรากฏ!
ยิ่งชําระสิ่งจอมปลอมที่พาใหไปเที่ยวเกิดในรางนั้น ถือในรางนัน้ รางนี้ ออกหมด
แลว ยิ่งเปนความเดนชัด นีแ้ ลทานวา “ธรรมประเสริฐ” ! ประเสริฐที่ตรงนี้ แตกอ นผูน ้ี
แหละเปนตัวสําคัญหลอกลวงตัวเองอยูต ลอดเวลา สิง่ ทีพ่ าใหหลอกมันอยูใ นจิต จิตนี้
จึงเปนเหมือนลูกฟุตบอลนัน่ แหละ ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมา กิเลสนี้แหละมันเตะ ฟนขา
กิเลสใหแหลกเสียมันจะไดไมเตะ ฟนดวยปญญาของเรา ดวยสติของเราใหแหลกหมด
ใหตรงแนว นิพพานเที่ยงจะไปถามที่ไหนเลา? พอถึงจุดที่เที่ยง คือไมมีอะไรที่จะเขา
มาแทรกสิงไดอกี แลว มันก็ไมเอนไมเอียง นัน่ แหละ “สนฺทฏิ ฐ โิ ก” รูกันตรงนี้ เปน“สนฺ
ทิฏฐิโก” อันเต็มภูมิ
“ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิ
ฺ หู ิ” ทานผูรูทั้งหลายรูจําเพาะตน รูที่ตรงนี้เปนจุดสุด
ทาย รูที่ตรงนี้แลวเรื่องก็หมดที่ตรงนี้
เรื่อง “ปาชา” ทัง้ หลาย เคยเปนความเกิดความตายมาเทาไร ๆ แลว มาดับกันที่
ตรงนี้ นีเ่ รียกวา “งานลางปาชา” คืองานกรรมฐาน! ฐานนีแ่ หละ งานลางปาชาของ
ตนลางที่ตรงนี้ ภพนอยภพใหญลางออกใหหมดไมมีอะไรเหลือ นีผ่ ลทีเ่ กิดขึน้ จาก
ประพฤติปฏิบัติตั้งแตขั้นเริ่มแรก เขาอยูในปาในเขา การฝกฝนทรมานตนไมวาจะอยูใน
สถานทีใ่ ด ๆ ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหไป “เที่ยวกัมมัฏฐาน” ไปเทีย่ วแบบนีแ้ หละ
ทีนค้ี าํ วา “กัมมัฏฐาน” (กรรมฐาน) นีม้ อี ยูด ว ยกันทุกคน ไมวา นักบวช ไมวา
ฆราวาส “กัมมัฏฐาน” คืออะไร? เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นัน่ ! “ตจปญจก
กัมมัฏฐาน” แปลวา กัมมัฏฐานมี “หนัง” เปนทีห่ า เปนคํารบหา ก็มอี ยูก นั ทุกคนนีไ่ ม
วาพระวาเณร พิจารณาตรงนี้เรียกวา “พิจารณากัมมัฏฐาน” เที่ยวอยูตรงนี้เรียกวา“เที่ยว
กัมมัฏฐาน” หลงก็หลงอันนี้ พิจารณาอันนีร้ แู ลวก็รกู มั มัฏฐาน ถอดถอนกัมมัฏฐาน
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ถอดถอนภพถอดถอนชาติ รื้อวัฏสงสารก็รื้อที่ตรงนี้ รวมเขาไปก็ไปรื้อที่ใจ ก็หมด
ปญหาที่ตรงนั้น นัน่ แหละกรรมฐานสมบูรณแลว “วุสติ ํ พฺรหฺมจริยํ” พรหมจรรยไดอยู
จบแลว หรือวางานกรรมฐานเสร็จสิน้ แลว จบที่ตรงนี้ จบทุกสิง่ ทุกอยาง
ศาสนาลงทีจ่ ดุ นี้ เมือ่ ถึงจุดนีแ้ ลวพระพุทธเจาไมทรงสัง่ สอนอะไรตอไปอีก
เพราะศาสนาธรรมมุงจุดนี้ คือมุงลางปาชาของสัตวที่ตรงนี้ เมือ่ ถึงจุดนีแ้ ลวก็เปนอัน
วาหมดปญหา
สาวกจะอยูด ว ยกันกีร่ อ ยกีพ่ นั องค ทานจะไมมีอะไรสอนกัน เพื่อการบํารุงอยาง
โนนบํารุงอยางนี้ แมจะรุมลอมพระพุทธเจาอยูก็ตาม พระองคกไ็ มทรงสอนเพือ่ การละ
กิเลส เพราะไดละกันหมดทุกสิ่งทุกอยางแลว ดังใน “โอวาทปาฏิโมกข” ในวันมาฆบูชาที่
ไดเทศนเมื่อคืนนี้
“สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสปู สมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาส
นํ ” แนะ! ทานประกาศ แสดงเปนสัมโมทนียกถา เครื่องรื่นเริงสําหรับสาวกเทานั้น ไม
ไดจะแสดงใหสาวกจะถอนอะไร เพราะบรรดาสาวกเหลานั้นลวนแตเปนพระอรหันต
เปนผูสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแลว การทําบาปก็ไมมี ความฉลาดก็ถงึ พรอม
จิต ก็บรรลุถงึ ขัน้ บริสทุ ธิห์ มดจดทุกสิง่ ทุกอยางแลว ถูกตองตามหลักวา “เอตํ พุทฺธาน
สาสนํ” นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคแลว ทานไมสอนเพือ่ ใหละกิเลส
อันใดอีกตอไปเลย
พระอรหันตทา นอยูก นั จํานวนเทาไรทานจึงสะดวกสบาย ทานไมมีอะไรกระทบ
กระเทือนตนและผูอ น่ื เพราะเปนความบริสุทธิ์ลวน ๆ ดวยกันแลว
แตพวกเรามันมีกเิ ลสอยูภ ายในนี่ ไมไดทะเลาะกับคนอื่นก็ทะเลาะกับตนเอง ยุง
กับตัวเอง นอกจากยุง กับตัวเองแลว ก็เอาเรือ่ งตัวเองนีไ้ ปยุง กับคนอืน่ อีก ระบาดไป
หมด ขีโ้ ลภ ขี้โกรธ ขีห้ ลง เอาไปปายไปทาคนนัน้ คนนีแ้ หลกเหลวไปหมด รองกัน
อลหมานวุน ไปหมด เลยเปนสภามวยฝปาก สภามวยน้าํ ลายขึน้ มาในวัดในวาอยางนีก้ ม็ ี
มากมายหลายแหง แขงดีกนั ก็เพราะของสกปรกทีม่ อี ยูภ ายในจิตใจนีเ้ อง ถาหมดนีแ่ ลว
ก็หมดปญหา
เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นสมควร
<<สารบัญ
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ธรรมะ
จากจดหมายของทานพระอาจารยมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
มีถึง นางเพาพงา วรรธนะกุล
เมือ่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๙
การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ที่ประทานไวดวยพระเมตตาสุดสวนไมมีใคร
เสมอในโลก นัน้ คือการบูชาพระองคทา นแท การเห็นความจริงทีม่ อี ยูก บั ตัวตลอดเวลา
ดวยปญญาโดยลําดับ นั้นก็คือการเห็นพระตถาคตโดยลําดับ การเห็นความจริงอยาง
เต็มใจดวยปญญานั้นแล คือการเห็นพระพุทธเจาเต็มพระองค พระพุทธเจาแท ธรรม
แทอยูท ใ่ี จ การอุปฏฐากใจตัวเอง คือการอุปฏ ฐากพระพุทธเจา การเฝาดูใจตัวเองดวย
สติปญญา คือการเขาเฝาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยางแทจริง พญามัจจุราช
เตือน และบุกธาตุขนั ธของสัตวโลกตามหลักความจริงของเขา เราตองตอนรับการเตือน
และการบุกของเขาดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรไมถอยหลัง และขนสมบัติ คือ
มรรค ผล นิพพาน ออกมาอวดเขาซึง่ ๆ หนา ดวยความกลาตาย โดยทางความเพียร
เขากับเราทีถ่ อื วาเปนอริศตั รูกนั มานาน จะเปนมิตรกันโดยความจริงดวยกัน ไมมีใครได
ใครเสียเปรียบกันอีกตอไปตลอดอนันตกาล
ธาตุขันธเปนสิ่งที่โลกจะพึงสละทั้งที่เสียดาย เราพึงสละดวยสติปญญากอนหนา
ทีจ่ ะสละขันธแบบโลกสละกัน นัน่ คือความสละอยางเอก ไมมสี องกับอันใด กรุณาฟงให
ถึงใจ เพราะเขียนดวยความถึงใจ เอวํ ฯ
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

จงสรางสมณะขึ้นที่ใจ
ทานอาจารยมน่ั ทานพูดเสมอ เวลาเทศนไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัส ดังที่เขียนไว
ใน “มุตโตทัย” ก็ดูเหมือนมี แตทานไมแยก ทานพูดรวม ๆ เอาไว ทีนี้เวลาเราเขียนเรา
ถึงไดแยกออกเปนตอน ๆ คือผูเขียน “มุตโตทัย“ ไมแยกออกเปนขัน้ ตอน ทานพูดบาง
ครั้งทานก็ไมแยก แตก็พอทราบได เพียงยกตนขึน้ มาแลวกิง่ กานก็มาดวยกัน โดยทาน
วา
“ธรรมของพระพุทธเจาตามธรรมชาติแลวเปนของบริสุทธิ์ แตเมือ่ มาสถิตอยูใ น
ปุถชุ นก็กลายเปน “ธรรมปลอม” เมื่อสิงสถิตอยูในพระอริยบุคคลจึงเปน “ธรรมจริง
ธรรมแท” นี่ทานพูดรวม ๆ เอาไว
คําวา “อริยบุคคล” มีหลายขัน้ คือ
“พระโสดา” เปนอริยบุคคลชัน้ ตน ชั้นสูงขึ้นไปก็มี “พระสกิทาคา, อนาคา,
อรหันต” เปนสี่ เมื่อแยกแลวพระอริยบุคคลผูบรรลุ “พระโสดาบัน” ธรรมในขั้นพระ
โสดาบันก็เปนธรรมจริง ธรรมบริสุทธิ์สําหรับพระโสดา แตธรรมขั้น “สกิทาคา, อนาคา,
อรหันต” เหลานี้ พระโสดายังตองปลอมอยูภายในใจ แมจะจดจําได รูแนวทางที่ปฏิบัติ
อยูอยางเต็มใจก็ตามก็ยังปลอม ทั้ง ๆ ที่รู ๆ อยูน น่ั เอง
“พระสกิทาคา” ก็ยงั ปลอมอยูใ นขัน้ “อนาคา”, อรหันต”, พระอนาคา” ก็ยงั
ปลอมอยูใ นขัน้ “อรหัตธรรม” จนกวาจะบรรลุถึงขั้น “อรหัตภูมิ” แลวนัน่ แล ธรรมทุก
ขั้นจึงจะบริบูรณสมบูรณเต็มเปยมในจิตใจ ไมมปี ลอมเลย
บางรายก็คา นวา “ธรรมของพระพุทธเจาเปนของจริงของบริสุทธิ์ อยูท ไ่ี หนก็
ตองบริสุทธิ์ เชนเดียวกับทองคํา จะเปนตมเปนโคลนไปไมได”
ถาไมแยกออกพอใหเขาใจ “ทองคําตองเปนทองคํา ไมเปนตมเปนโคลนไปได”
แตเราจะปฏิเสธไดอยางไรวาไมมีตมมีโคลนติดเปอนทองคํานั้น ขณะทีค่ ละเคลากัน
อยู? ทองคําทีไ่ มตกในตมในโคลนกับทองคําทีต่ กในตมในโคลน มันตางกันหรือไม มัน
ตางกันนะ!
ทองคําทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว น ๆ หนึง่ ทองคําทีเ่ จือไปดวยตมดวยโคลนหนึง่ เราจะวามัน
บริสทุ ธิเ์ หมือนกันไดอยางไร? นัน่ ! ตองตางกัน ! ถาเราจะแยกมาพูดเปนประการที่
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สอง เชน อาหารทีค่ วรแกการรับประทานอยูแ ลว หยิบยกขึน้ มากําลังจะรับประทาน แต
พลัดจากมือลงไปถูกสิ่งสกปรกเสีย อาหารแมจะควรแกการรับประทานก็ไมควร เพราะ
มันเปอนสกปรก จนกลายเปนสิง่ นาเกลียดไปหมดแลว หรือภาชนะที่เปอน อาหารแม
จะสะอาดนารับประทานเพียงไรก็ตาม เมื่อนํามาสูภาชนะที่เปอน อาหารนัน้ ก็เปอ นไป
ตาม แลวมันจะบริสุทธิ์ไดอยางไร เมื่อมันเจือดวยของเปอนหรือสกปรกอยูเชนนั้น
นี่ธรรมของพระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน ภาชนะในทีน่ ก้ี ห็ มายถึงใจ มีใจเทานั้น
เปนคูควรแกธรรม
ทีนี้ใจนั้นมีความสกปรกมากนอยเพียงไร ธรรมที่เขามาเกี่ยวของก็ตองมีความ
สกปรกไปดวยเพียงนั้น ทีท่ า นเรียกวา “ปลอม” หมายถึงไมบริสุทธิ์แท ทีนี้ถัดจากนั้นมา
เชน มาดูกนั ในคัมภีรใ บลานตามตํารับตําราก็เปนธรรม แตเราไปเรียนจากนั้น จดจํา
เอามาไวในใจ แตใจเราเต็มไปดวยกิเลส ธรรมที่เขามาสูจิตใจเราก็กลายเปน “ธรรมจด
จํา” ไปเสียไมใชธรรมจริง!
ถาวาเปนธรรมจริงซึง่ ตางคนตางเรียนและจดจํามาดวยกันแลว ทําไมกิเลสจึงไม
หมดไปจากใจ ยังมีเต็มใจอยู ทั้งๆ ที่เรียนรูอยูแลวทุกสิ่งทุกอยางจนกระทั่งถึงนิพพาน
แตใจก็ยังไมพนจากความมีกิเลสอยูเต็มตัว ฉะนั้นธรรมจึงปลอมอยางนีเ้ อง
ถาเราไดนําธรรมของพระพุทธเจา ทั้งดานปริยัติและดานปฏิบัติ ออกคลีค่ ลาย
ดวยการประพฤติปฏิบตั ติ ามทีท่ า นสอนไวโดยถูกตองแลว ธรรมจะเริ่มจริงไปตั้งแต
ความจดจํา เมื่อจดจําเพื่อเปนแบบแปลนแผนผังจริงๆ ไมใชจดจําสักแตวา จดจํา
แลวไมทาํ ตามแบบแปลนแผนผัง เชนเดียวกับบานเรือนจะมีกแ่ี ปลนก็ตาม ยอมไม
สําเร็จเปนบานเปนเรือนขึ้นมาได จะมีแต “แปลน” เทานั้น กีร่ อ ยกีพ่ นั ชิน้ ก็มแี ตแปลน
เรียกวาเปน “บาน” ไมได จนกวาทําการปลูกสรางขึน้ มาจนแลวเสร็จสมบูรณตามแปลน
นั้นๆ จึงจะเรียกวา “บานเรือน” โดยสมบูรณได
การจดจําเพือ่ ประพฤติปฏิบตั เิ ปนอีกอยางหนึง่
การจดจําเฉยๆ ไมสนใจ
ประพฤติปฏิบัติเปนอีกอยางหนึ่ง แตถึงยังไงก็ไมพนจากการปฏิบัติตามที่เรียนมา ตอง
ไดปฏิบตั ิ
เมือ่ ปฏิบตั แิ ลว “ปฏิเวธ” คือความรูแจงแทงทะลุไปโดยลําดับ ไมตอ งหวงไม
ตองสงสัย จิตจะตองเปนไปโดยลําดับตามความสามารถแหงการปฏิบตั นิ น้ั แล
หากชาวพุทธเราไดหยิบยก “ปริยตั ”ิ และ “ปฏิบตั ”ิ ขึน้ เปนความจําเปน
ความจําเปนเปนความสําคัญภายในตัว สมกับศาสนาเปนธรรมสําคัญ แลวศาสนาหรือ
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บุคคลจะเปนผูเดนอยูดวยคุณธรรม เดนดวยความประพฤติ เดนดวยความรูค วาม
เห็น ทีเ่ ปนไปเพือ่ ความสงบรมเย็นแกตนและสวนรวมมากมายทีเดียว
นีศ่ าสนาก็สกั แตวา จําได และมีอยูใ นคัมภีรใ บลานเฉยๆ คนก็ไปอีกแบบหนึง่
ความจดจําก็ไปอีกแบบหนึง่ ภาคปฏิบตั กิ เ็ ปนอีกแบบหนึง่ เขากันไมได ทะเลาะกันทั้ง
วันทัง้ คืนภายในบุคคลคนเดียวนัน้ แลวยังทําใหแสลงแทงตาแทงใจบุคคลอืน่ สะดุดใจ
คนอืน่ อีกดวยวา “ทําไมชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนาถึงเปนอยางนัน้ !” นัน้ มันถูก
ทีเ่ ขาตําหนิ เราหาที่คานเขาไมได! สวนไหนทีผ่ ดิ ตองยอมรับวาผิด
หากไดนาํ การปฏิบตั อิ อกแสดงเปนคูเ คียงกับปริยตั แิ ลว ผลจะพึงปรากฏ
เปนคูเ คียงกัน สิ่งที่ปรากฏขึ้นดวยใจจากการปฏิบัติที่ไดรูจริงเห็นจริงตามขั้นตามภูมิ
ของตนแลว ยอมพูดไดถูกตองตามหลักแหงการปฏิบัติที่ไดรูไดเห็นตามขั้นนั้นๆ ไม
สงสัย และการพูดก็จะมีความอาจหาญไมสะทานหวัน่ ไหว และเกรงกลัวใครจะคัดคาน
เพราะรูจริงๆ เห็นจริงๆ จะสะทกสะทานเพื่ออะไร! ไมมีการสะทกสะทาน เพราะไมได
ลูบไดคลําแบบสุม เดา ไมไดยืมเอาของใครมาพูด แตนาํ ออกจากสิง่ ทีเ่ ปนทีเ่ ห็นทีเ่ ขาใจ
แลวมาพูดจะผิดไปไหน! แลวจะสะทกสะทานหาอะไร เพราะตางคนตางหาความจริงอยู
แลว เราก็รูความจริงตามกําลังของเรา พูดออกตามความรูความสามารถของตน จะมี
ความสะทกสะทานทีไ่ หนกัน ไมม!ี
พระพุทธเจาเราก็ไมเคยทราบวา พระองคไปเรียนเรื่องพระนิพพานมาจากไหน
มรรคมีองคแปด ที่เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” ก็ไมไดไปเรียนมาจากไหน ทรงขุดคนขึ้น
ตามพระกําลังความสามารถในพระองคเอง จนกระทั่งไดทรงรูทรงเห็นธรรมเปนที่พอ
พระทัย แลวนํามาสอนโลกไดทง้ั นัน้ ใครจะมีความสามารถยิ่งกวาพระพุทธเจา ซึ่งมิได
ทรงเรียนมาจากไหน ยังเปน “สัพพัญู” รูดวยพระองคเองได
พุทธศาสนาถาอยากใหมคี ณ
ุ คา สมกับศาสนาเปนของมีคณ
ุ คาจริงดังกลาว
อางแลว คนก็ควรจะทําตัวใหมคี ณ
ุ คาขึน้ มาตามหลักศาสนาทีท่ า นสอนไว ตัวเองก็
ไดรบั ประโยชน ไมตอ งแบกคัมภีรอ ยูเ ฉยๆ ใหหนักบา นอกจากนัน้ จิตใจก็ยงั ไมมี
กิเลสตัวไหนทีพ่ อถลอกบาง จึงไมเกิดประโยชน ไมสมชือ่ สมนาม สมกับพระประสงคที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะตามหลักธรรม
เรากลับมาแบกกิเลสดวยการจดจํา การเรียนไดมากนอย เลยเขากันไมได
กับความมุง หมายของศาสนา นีแ้ ลธรรมกลายเปนโลก! เปนไดอยางนี้เอง
ธรรมเปนธรรมก็ดังที่วาการเรียนมาแลวก็ตองปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติตามธรรมแลว
ตองรูความจริง เพราะแนวทางแหงการสอนนั้น พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวโดยถูก
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ตองเปน “สวากขาตธรรม” ดวยกันทัง้ สิน้ ไมมีทางปลีก และไมเปนความผิด นอกจากผู
ปฏิบัติจะเห็นผิดโดยลําพังตนเองก็ชวยไมได เพราะปนเกลียวกับความจริงคือธรรม
ถาศาสนธรรมของพระพุทธเจาเปนดังสินคาตางๆ ซึ่งสามารถประกาศทาทาย
ดวยคุณภาพและการพิสูจน ไมวา จะนําไปสูต ลาดใดทีม่ สี นิ คาอืน่ ๆ อยูมากมายหลาย
ชนิด พอนําสินคาคือศาสนธรรมนีอ้ อกไปถึงทีใ่ ด ทีน่ น้ั ตลาดสินคาชนิดตางๆ ลมไปใน
ทันทีทันใด เพราะคนหาของดี ของจริงอยูแลว เมื่อเจอเขากับสิ่งที่ตองตาตองใจทําไม
จะไมทราบ แมแตเด็กยังทราบได
แตนไ้ี มใชวตั ถุทจ่ี ะออกประกาศขายหรือแขงขันกันไดดงั สินคาทัง้ หลาย นอก
จากความประทับใจของผูสัมผัส และผูปฏิบัติจะพึงรูพึงเห็นโดยลําพังตนเองเทานั้น
เพราะการที่รูเห็นก็ไมใชอยากเห็นเพื่อสั่งสมกิเลส เพือ่ สัง่ สมความโออวด ความ
เยอหยิ่งจองหองลําพองตนซึ่งเปนเรื่องของกิเลส
ทานผูใ ดมีความรูค วามเห็นมากนอยเพียงไร ก็เปนการถอดถอนกิเลส ซึ่งเปน
ขาศึกแกตนและผูอ น่ื ออกไดมากนอยเพียงนัน้ แลวไหนจะไปทีโ่ ออวด ซึ่งเปนการสง
เสริมกิเลสขึ้นมาใหโลกเอือมระอา ซึง่ ไมสมกับตัววาปฏิบตั เิ พือ่ แกเพือ่ ถอดถอนกิเลส
เลย
ดวยเหตุนี้ผูปฏิบัติเปนธรรม รูมากรูนอยเพียงไร ทานจึงเปนไปดวยความสงบ
ควรจะพูดหนักเบามากนอย ทานก็พูดไปตามควรแกเหตุ ไมควรพูดก็นิ่งไปเสีย ไมหวิ
โหย ไมเสียดาย อยูไ ปแบบ “สมณะ” คือ สงบดวยเหตุดว ยผล พูดก็พดู ดวยเหตุดว ย
ผล นีแ่ หละทานวา
“สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” “การเห็นสมณะผูส งบจากบาป
ความลามก เปนมงคลอันสูงสุด”
คําวา “สมณะ” ตั้งแต “สมณะ ทีห่ นึง่ สมณะ ที่สอง ทีส่ าม ที่สี่ สมณะทีห่ นึง่ ก็
คือ “พระโสดา”ที่สองคือ “สกิทาคา” ทีส่ ามคือ “อนาคา” ทีส่ ค่ี อื ”พระอรหันต” เรียกวา
“สมณะ” เปนขั้นๆ”
ถาเราพูดเปนบุคคลาธิษฐาน ก็หมายถึง ทานผูเปนสมณะตามขั้นภูมิแหงธรรม
นั้นๆ เชน พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันต ซึ่งเปนมงคลแกผูไดเห็น
ไดกราบไหวบชู าทาน นีเ้ ปนสมณะภายนอก
เมือ่ ยอนเขามาภายใน การเห็นสมณะที่หนึ่ง ทีส่ อง ทีส่ าม ภายในจิตใจ ดวย
การพิจารณา “สัจธรรม” ซึ่งเปนเครื่องเปดมรรคผลขึ้นมาประจักษใจนั้น เปนมงคลอัน
สูงยิง่ ประการหนึง่
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ตองยนเขามาเปนประโยชนสําหรับตัว ไมงน้ั เราก็คอยมองหาแต “สมณะภาย
นอก” สมณะองคใดทานเปนพระโสดา องคไหนทานเปนพระสกิทาคา องคไหนทาน
เปนพระอนาคา องคไหนทานเปนพระอรหันต” แมองคไหนๆ ทานก็ไมมี “เบอร”
เหมือนเบอร นายรอย นายพัน ติดตัวติดบา จะไปรูทานไดยังไง!
ถาทานเปนพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา หรือ พระอรหันตจริงๆ จะไมมี
ทางทราบได ดวยอากัปกิรยิ าทีท่ า นจะมาแสดงออกทาออกทาง ดังทีโ่ ลกสกปรกทํากัน
อยูน เ้ี ลย ทานไมทาํ ทานทําไมลง ไมใชวสิ ยั ของทานผูส ะอาด ผูมุงตออรรถตอธรรมจะ
ทําไดอยางนั้น การที่จะหา “สมณะ” อยางนีม้ ากราบมาไหวนน้ั ไกลมาก อยูห า งเหินมาก
ไมทราบจะไดพบปะทานเมื่อไร
โอวาทใดที่ทานสอนเพื่อบรรลุถึง “สมณะ ทีห่ นึง่ ทีส่ อง ทีส่ าม ทีส่ ่ี “ นําโอวาท
นัน้ เขามาปฏิบตั ติ อ ตัวเอง เพื่อใหสําเร็จเปน “สมณะ ที่หนึ่ง ทีส่ อง ทีส่ าม ทีส่ ”่ี ขึ้นมา
ภายในนี้ เปนความเหมาะสมอยางยิ่ง เรียกวา ”จับถูกตัว” เลย ไมตองไปตามหารอง
รอยหรือตะครุบเงาที่ไหนใหเสียเวล่ําเวลา
เอา! เราพบครูบาอาจารยที่ทานเปนอรรถเปนธรรม ผูมีกายวาจาใจสงบ หรือ
ทานผูเปนสมณะที่หนึ่ง ทีส่ อง ทีส่ าม ทีส่ ่ี ก็เปนการดี เมือ่ ไดพบแลวอยาใหพลาดจาก
สมณะที่หนึ่ง ที่สอง ทีส่ าม ทีส่ ่ี ซึ่งจะเกิดขึ้นไดภายในใจเราเอง ดวยการปฏิบัติของเรานี่
พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด จะพึงไดผลโดยทั่วถึงกันเมื่อเหตุสมบูรณแลว เราจึงควร
นอมธรรมเหลานัน้ เขามาเพือ่ ตน
“โสตะ” แปลวา กระแส คือบรรลุถึงกระแสพระนิพพาน แตพวกเรามักคาดกัน
ไปตางๆ จนไมมีประมาณวา กระแสพระนิพพานนั้นเปนอยางไรบาง กระแสกวางแคบ
ลึกตืน้ หยาบละเอียดขนาดไหน ซึ่งกลายเปนสัญญาอารมณไป โดยไมเกิดประโยชน
อะไรเลย
ความจริงกระแสก็คอื แดนแหงความแนนอน ทีจ่ ะกาวถึงความพนทุกขไม
เปนอืน่ นัน่ เอง
ผูป ฏิบตั บิ าํ เพ็ญ ขอใหมคี วามรมเย็นภายในใจเถอะ จะกระแสไมกระแสก็
ตามคือจิตดวงนี้เอง ซึ่งไดรับการบํารุงสงเสริมในทางดีอยูเสมอไมลดละลาถอย
อะไรจะเปนพระนิพพานได บานเปนบาน เรือนเปนเรือน ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา
ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ดินฟาอากาศ แตละชิ้นละอันไมสามารถที่จะเปนพระนิพพาน
หรือนํามาเปนพระนิพพานไดเลย จะปรับปรุงใหเปนพระนิพพานก็ไมได จะปรับปรุงให
เปนพระโสดาบันก็ไมได พระสกิทาคาก็ไมได พระอนาคาก็ไมได พระอรหันตก็ไมได
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แลวจะปรับปรุงใหเปนพระนิพพานไดอยางไร
นอกจากจิตดวงเดียวเทานีเ้ ปนผูที่
สามารถจะเปนไปได ดวยการประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่ปกปดกําบังซึ่งมืดมิดปดตาอยู
ภายในใจนีอ้ อกไปไดโดยลําดับ ความสงบสุขหากเกิดขึน้ มาเอง ที่ไมสงบก็เพราะสิ่ง
เหลานีเ้ ปนผูก อ กวน เปนผูย แุ หยใหกงั วลวุน วายอยูท ง้ั วันทัง้ คืน ยืน เดิน นัง่ นอน ทุก
อิรยิ าบถ หาแตเรื่อง วุน วายตัวเอง ก็คือเรื่องของกิเลส จะใหใจสงบไดอยางไร เรื่องของ
กิเลสจึงไมใชของดีสําหรับสัตวโลกแตไหนแตไรมา
สัตวทง้ั หลายชอบถือวาเปนของดีไมคดิ ปลอยวาง ฤทธิข์ องมันจึงทําใหบน กันอือ้
ไปหมด ถามันดีจริงๆ ทําไมจึงไดบนกัน การที่บนกันก็เพราะเรื่องของกิเลสพาใหเกิด
ทุกขเกิดความลําบาก ทานจึงสอนใหสราง “สมณธรรม” ขึ้นที่นี่!
“สมณะ” แปลวา ความสงบ เมือ่ สงบแลวก็คอ ยๆ กลายเปน “สมณะทีห่ นึง่ ” ที่
สอง ทีส่ าม ทีส่ ่ี ขึ้นไปโดยลําดับภายในใจเรา
การปฏิบัติเพื่อบรรลุ “สมณธรรม” ทั้งสี่นี้ปฏิบัติอยางไร?
ใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ทานแสดงไวเปนรวมๆ ไมคอ ยละเอียดลอออะไร
ผูเริ่มปฏิบัติอาจเขาใจยากนัก
“ทุกขฺ ํ อริยสจฺจ”ํ สัจธรรมหนึ่ง ทานวาอยางนัน้ “ชาติป ทุกขฺ า ชราป ทุกขฺ า
มรณมฺป ทุกขฺ ํ โสกปริเทวทุกขฺ โทมนสฺสปุ ายาสาป ทุกฺขา” เรื่อยไป วานี้เปนเรื่องความ
ทุกข ทุกขที่แสดงตัวออกมานี้มีสาเหตุเปนมาจากอะไร? ก็มาจากความเกิด เกิดเปนตน
เหตุที่ใหเกิดความทุกข ทีนี้ตัวเกิดจริงๆ มีตนเหตุมาจาก “อวิชชา” “อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺ
ขารา” แลวอะไรที่ทําใหเกิด ถาไมใช “อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา” จะเปนเพราะอะไร ทาน
ขึ้นตรงนี้เลย
ทานอาจารยมน่ั ทานแยกยังงีอ้ กี นาฟงมาก ทานวา “ฐีติภูตํ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺ
ขารา” อวิชชา ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีพอแมเปนที่เกิดจะเกิดไดอยางไร อยูไดอยางไร ก็
ตองอาศัย “ฐีติภูตํ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา” นี่เปนสาเหตุที่จะใหเกิดเปนภพเปนชาติ
ขึ้นมา อันนีม้ แี ยกออกเปนสามประเภท “นนฺทริ าคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทิน.ี เสยฺย
ถีทํ. กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา” นี!่ ทานวา นีแ้ ลคือ “สมุทัย” “สมุทัย อริยสจฺ
จํ” นีก่ เ็ ปนอริยสัจ แลวจะนําอะไรเขามาแก!
“สมุทัย อริยสัจ” นี้ ลวนแตสิ่งที่จะทําจิตใหขุนมัว เปนเรื่องหรือเปนธรรมชาติที่
รบกวนจิตใจใหขนุ มัวจนเปนตมเปนโคลนไปได ถาเปนวัตถุ ในบรรดาสมุทยั มากนอยที่
กลาวมานี้ กามตัณหาก็ตาม ภวตัณหาก็ตาม วิภวตัณหาก็ตาม เปนความหิวความโหย
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ความทนอยูเปนปกติสุขไมได หมดความสงบสุข อยูโดยลําพังตนเองไมได เพราะคํา
วา “ตัณหา” ตองหิวโหยดิ้นรน ดิ้นไปทางโนนดิ้นมาทางนี้ ดิ้นไปทางหนึ่งเปน
กามตัณหา ดิน้ มาทางหนึง่ เปนภวตัณหา ดิน้ ไปอีกทางหนึง่ เปนวิภวตัณหา มันลวนแต
ความหิวโหย ที่จะทําใหจิตใจดิ้นดวยอํานาจของกิเลสสามเหลานี้เปนเครื่องกดขี่บังคับ
หรือรีดไถ พูดงายๆ เอาอยางนีถ้ งึ ใจดี สําหรับนักปฏิบตั เิ พือ่ แกไขกิเลสตัวใหโทษ
ตลอดมา
จิตที่ทรงตัวไมไดตามปกติของตน ก็เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปนผูท าํ ลายหรือกอกวน
เปนผูยุแหย เปนผูท าํ ความวุน วายอยูต ลอดเวลาหาความสงบไมได แลวจะแกอนั นีด้ ว ย
วิธใี ด?
ทานก็สอน “สมฺมาทิฏฐ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป” ขึน้ เลย โดยทาง “มคฺค อริยสจฺจํ”
เปนเครือ่ งแกธรรมชาติทก่ี อ กวนวุน วายระส่าํ ระสาย เพราะอํานาจแหงความหิวโหยทน
อยูไมไดเหลานี้ ไมวา สัตวไมวา บุคคลถาเกิดความหิวโหยขึน้ มาแลว ไมไดสุจริตก็เอา
ทางทุจริต ไมไดทางที่แจงก็เอาที่ลับ เอาจนได เพราะความหิวโหยมันบีบบังคับใหตอ ง
ทํา หรือเพราะความทะเยอทะยานอยากตางๆ ตลอดความหิวโหยนัน่ เอง มันบีบบังคับ
จิตใจใหตองเสือกตองคลานไปตางๆ นานา เพราะอยูใ ตอาํ นาจของมัน ตองเปนความ
ทุกข ทุกขทรมานทัว่ หนากัน
ทุกขเพราะอะไร ทุกขเพราะ “สมุทัย” เปนผูลากผูเข็นใจสัตวโลก จนถลอกปอก
เปกไปทุกภพทุกชาติ ทัง้ วัน ทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน อาการทีค่ ดิ ออกมาแงใด มีแตถูก
สมุทัยฉุดลากเข็นเขนตีทั้งนั้น แลวเราจะเอาอะไรมาดับสิ่งเหลานี้ เอาอะไรมาแกไขสิ่ง
เหลานี้ ?
“สมฺมาทิฏฐ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมา
วายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ” นี้แลเปนเครื่องมือที่ทันสมัย และเหมาะสมที่สุด ที่จะ
ปราบปรามกิเลสทั้งสามประเภทนี้ใหสิ้นซากลงไปจากใจ
ไมมเี ครือ่ งมืออืน่ ใดทีจ่ ะ
เหนือไปกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” นี้
“สมฺมาทิฏฐ ”ิ ความเห็นชอบนัน้ เห็นอะไรเลา? เวลานีใ้ จเรามันเห็นผิดทัง้ นัน้
กามตัณหา ก็คอื ความเห็นผิด ภวตัณหา ก็คอื ความเห็นผิด วิภวตัณหา ลวนแตเรือ่ ง
ความเห็นผิดทั้งนั้น มันถึงไดเปนทางกายทางใจไมลดหยอนผอนคลาย ทําไมถึงรัก รัก
เพราะเหตุใด เอาสติปญญาคนลงไป ซึง่ ก็ไมหนีจากกายนี้ รักก็รกั กายนีก้ อ นอืน่ รักกาย
นีก้ ร็ กั กายนัน้ ! กามตัณหามันมีอยูที่ตรงนี้ แยกหาเหตุหาผลออกมา มันรักเพราะอะไร
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รักเนื้อ รักหนัง รักเอ็น รักกระดูก รักผม รักขน ยังงั้นเหรอ? ของใครของเรามันก็
เหมือนกันนี้ รักอะไรมัน ?
กิรยิ าทีแ่ ยกหรือทําการแยกนี้ ทานเรียกวา “มรรค สมฺมาทิฏฐ ”ิ คือ ปญญา
ไตรตรองกลั่นกรองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือ วามันยึดถือเพราะเหตุใด มีสารคุณอะไรมัน
ถึงไดยึดไดถือ ความยึดถือแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน เกิดความสุขความสบาย แต
มันกลายเปนไฟขึน้ มาทัง้ กองภายในใจ ทําใหเกิดความลําบากลําบน ทนทุกขทรมาน
เพราะความยึดความถือ
ความยึดถือมาจากความสําคัญผิด เขาใจวานั่นเปนเรา นี่เปนของเรา มันเปน
ความผิดไปทั้งนั้น ปญญาจึงตองตามแกใหเห็นตามความเปนจริงของมัน ทานจึงสอน
ใหพจิ ารณากาย “กายคตาสติ” เอา! พิจารณาลงไป ทัง้ ขางนอกขางใน ขางบนขางลาง
ภายในกายนอกกาย พิจารณาใหละเอียดทั่วถึง ซ้าํ แลวซ้าํ เลา จนเปนที่เขาใจแจมแจง
ชัดเจน นีค้ อื เรือ่ งของปญญา ซึ่งเปนเครื่องปราบความอยากความหิว ความกระหาย ซึ่ง
เกิดขึ้นจากอํานาจของกิเลส
ไมมอี นั ใดทีจ่ ะระงับดับสิง่ เหลานีใ้ หหายความอยากได
นอกจาก “สมฺมาทิฏฐ ”ิ “สมฺมาสงฺกปฺโป” อันเปนองคแหงมรรคแปดนี้เทานั้น
“มคฺค อริยสจฺจํ” นี่คือเครื่องมือปราบกิเลสทุกประเภท ควรดําเนินตามนี้ สติ
ปญญาเปนเครื่องมือที่ทันกลมารยาของกิเลส ฟาดฟนลงไปพิจารณาลงไปอยารั้งรอ
ตรงไหนที่มืดดํา ตรงนั้นนะอสรพิษมันอยูตรงนั้น ปญญายังตามไมทันที่ตรงไหน ตรง
นั้นจะเปนตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนเขา เปนของเราของเขาขึ้นมาที่
ตรงนั้น
ปญญาสอดแทรกลงไป เห็นลงไปตามคัมภีรธรรมชาติ คือกายกับจิต แลวความ
จริงจะเปดเผยขึ้นมา ไมมีคําวา “บุคคล“ คําวา “สัตว” คําวา “เขา,เรา” ไมมี ! มีไดยังไง
ปญญาลงหยั่งถึงความจริงแลว ความเสกสรรเหลานีเ้ ปนเรือ่ งจอมปลอม ทีเ่ กิดจาก
กิเลสจอมหลอกลวงตางหาก
ทีนี้ปญญาตามชะลางใหสะอาดลงไปโดยลําดับจนตลอดทั่วถึง จิตทีถ่ กู กดถวง
เพราะอํานาจ “อุปาทาน” มาเปนเวลานาน ยอมถูกสติปญ
 ญาเปนผูถ อดถอนขึน้ มา ถอน
กรรมสิทธิ์ ไมปกปนเขตแดนไววา อันนั้นเปนเราเปนของเรา นั่นเปนเขตแดนของเรา
เฉพาะอยางยิง่ ก็ในวงขันธหา นี้ มันเปนเขตแดนที่เราปกปนมาตั้งแตวันเกิด นี่เปนเรา นี่
เปนของเรา เนื้อเปนเรา เอ็นเปนเรา กระดูกเปนเรา แขนเปนเรา ขาเปนเรา เปนของ
เรา อวัยวะทุกชิ้นทุกสวนเปนเราเปนของเราเต็มไปหมด ทั้งๆ ที่สิ่งเหลานั้นเขาไมไดรับ
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ทราบรับรูอะไรจากเราเลย แตเราปกปนเขตแดนเอาเอง เมื่อมีอะไรลวงล้ําหรือมา
สัมผัสสัมพันธใหเกิดความเจ็บความไมสบายขึ้นมา ก็เกิดความทุกขขึ้นภายในจิตใจ
นอกจากเกิดความทุกขขน้ึ ภายในกายแลว
ยังเกิดความทุกขขน้ึ ภายในใจอีก
เพราะความรักความสงวน ความปกปนเขตแดน อันนั้นเปนตนเหตุ
การพิจารณาดูใหเห็นตามความจริงนั้นทานเรียกวา “พิจารณา สัจธรรม” ดวย
ปญญาสมฺมาทิฏฐ ิ สรุปแลวก็ไดแกความเห็นชอบในสัจธรรมทั้งสี่ มีทุกขสัจ เปนตน
ความดําริทเ่ี ปนไปเพือ่ การถอดถอนกิเลสทัง้ มวลนัน้ แล “สมฺมาสงฺกปฺโป” ทาน
แยกเปน ๓ คือ (๑) ความไมพยาบาทปองรายผูอ น่ื ที่เปนบาลีวา “อพฺยาปาทสงฺกปฺโป”
เรือ่ งของกิเลสนัน้ ใฝทางพยาบาทเปนพืน้ ฐาน
(๒) “อวิหสึ าสงฺกปฺโป” คือ ไมเบียดเบียนตนและผูอื่น และ
(๓) “เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป” ความคิดดําริเพือ่ ออกจากเครือ่ งผูกพัน มีกามฉันทะ
เปนตน
โดยหลักธรรมชาติกอนที่จะออกไปกระทบกระเทือนคนอื่น
ตองกระทบ
กระเทือนตนเสียกอน เพราะความเห็นผิดของจิตดวยอํานาจของกิเลสนีแ้ ล สมฺ
มาสงฺกปฺโป จึงตองแกกนั ตรงนี้ รวมกันแลว สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาทิฏฐ ิ ก็เหมือน
เชือกสองเกลียวที่ฟนกันเขาเปนเกลียวเดียวใหเปนเชือกเสนหนึ่งขึ้นมา เพือ่ ใหมกี าํ ลัง
นั่นเปนเพียงอาการของจิตที่คิดในแงตางกัน รวมแลวก็คอื ปญญาความแยบคายของจิต
ดวงเดียวนั่นแลว เหมือนเชือกหนึง่ เสนหรือเชือกเสนหนึง่ เอง รวมทั้งแปดนั้นก็มาเปน
เชือกเสนหนึ่ง คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ทางสายกลาง หรือเครือ่ งมือแกกเิ ลส ที่เหมาะ
สมอยางยิ่งตลอดมาแตครั้งพุทธกาลนั้นแล
จะพิจารณาอะไร ถาไมพจิ ารณาสิง่ ทีพ่ วั พันจิตใจเราอยูเ วลานี้ และแกที่ตรงนี้
ดวย “มรรค” คือ “สมฺมาสงฺกปฺโป” เปนตนนี้แล มรรคเทานั้นที่จะแกกิเลสออกจากจิต
ใจได ถือรางกายหรือขันธเปนเวที คนควาดวยสติปญ
 ญา ตอสูก บั ความลุม หลงของตน
สูก นั บนเวที คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เปนที่พิสูจนสิ่งเหลานี้ อันเปน
เปาหมายแหงการพิจารณา จนเห็นตามความจริงของมัน
เทศนไปที่อื่นไมสะดวกใจ ถาเทศนลงตรงนี้รูสึกถนัดใจ จุใจ เพราะนี้เปนตัวจริง
กิเลสก็อยูที่ตรงนี้ มรรคก็อยูที่ตรงนี้ หรือสัจธรรม ทุกข สมุทัย ก็อยูที่ตรงนี้ นิโรธกับ
มรรคก็อยูที่ตรงนี้ เมื่อ “มรรค” ทําการดับกิเลสไปโดยลําดับ นิโรธคือความดับทุกขก็
ปรากฏขึน้ มาเอง ตามกําลังของมรรคซึ่งเปนผูดําเนินงาน สติปญญาเปนผูฟาดฟนกิเลส
ใหฉบิ หายลงไปเปนลําดับ ก็เปนการดับทุกขไปโดยลําดับ ใครจะไปตั้งหนาตั้งตาดับ
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ทุกขโดยไมตองดําเนิน “มรรค” ยอมเปนไปไมได ทานบอกวา “นิโรธ ควรทําใหแจง”จะ
เอาอะไรไปทํา? ถาไมเอามรรคไปทําใหแจงขึ้นมาซึ่งนิโรธ เราจะพยายามทํานิโรธใหแจง
เฉยๆ โดยไมอาศัยมรรคเปนเครื่องบุกเบิกทางแลวไมมีทางสําเร็จ เพราะธรรมนี้เปนผล
ของมรรคที่ผลิตขึ้นมา
ทานสอนไวเปนอาการเฉยๆ หลักใหญแลวพอสติปญ
 ญาจอลงไป เพียงจุดหนึ่ง
เทานั้นจะกระเทือนไปถึง “สัจธรรมทั้งสี่” นั้นโดยลําดับ ทํางานพรอมกันเหมือนกับจักร
ตัวเล็กตัวใหญ ทํางานพรอมกันในวงงานอันเดียวกัน ถาไปแยกแยะยังงัน้ แลวยอมจะวก
วน เหมือนตามรอยวัวในคอกนัน่ แล หาทางไปไมได
จึงควรพิจารณาลงในอาการใดก็ได ในรูปธรรมหรือนามธรรม มีอยูใ นกายอัน
เดียวกัน เชน รูปก็มหี ลายอาการดวยกัน ขณะพิจารณารูป แมเวทนาเกิดขึ้นก็ไมหวั่น
ไหว รูปเปนรูป เวทนาก็สกั เปน “นามธรรม” หาตนหาตัว หาสัตวหาบุคคล หาเราหาเขา
ไดที่ไหน ไมวาจะสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา มีลกั ษณะคลายคลึงกัน เขาเปนตนหรือเปน
ตัว เปนสัตวเปนบุคคลทีไ่ หน เพียงเปนนามธรรมอยางเดียวเทานั้น ปรากฏขึ้นในจิต
เมื่อจิตไดทราบวาอาการปรากฏขึ้นเปนลักษณะแหงความทุกข เปนลักษณะแหง
ความสุข แลวก็ดับลงไปตามเหตุปจจัยที่พาใหดับ แนะ! ปญญาจึงมีทางที่จะทราบได
ตามสิ่งที่มีอยู เพราะไมใชสิ่งที่ลี้ลับ แตเปนสิ่งที่เปดเผยดวยความมีอยูและปรากฏขึ้น
ตามเหตุปจจัยที่พาใหเปนเทานั้น
รูปขันธ ก็อยูท กุ วันทุกเวลา พาหลับพานอน พาขับพาถาย พายืนพาเดิน ก็รูป
ขันธนเ่ี อง เวทนาขันธกแ็ สดงตัวอยูท กุ เวลา แมในขณะนี้มันก็แสดงใหเรารูอยูเชนกัน
ไมสขุ ก็ทกุ ขสบั เปลีย่ นกันไปมาอยางนีแ้ หละ สําคัญทีใ่ จอยาใหทกุ ขดว ย ทุกขกใ็ หทราบ
วาขันธนี้เปน อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา อยาใหจิตไปยุงกับเขา จิตก็ไมเปนทุกข
คําวา “เวทนา” เวทนานี้เทศนทุกวัน จึงควรฟงใหเขาใจ กิเลสมันเกาะแนนอยู
กับขันธหา นี้ ไมมีวันมีคืน มีปมีเดือน ไมทราบวาของเกาของใหม แตเกาะเสียแนน
เกาะมากีป่ ก เ่ี ดือนกีก่ ปั กีก่ ลั ปมาแลว เพราะฉะนั้นการพิจารณาวันหนึ่ง ๆ เวลาหนึง่ ๆ
จึงไมพอ การเทศนวันหนึ่งเวลาหนึ่งจึงไมพอ ตองเทศนซ้ํากันใหเขาใจ เปนทีแ่ นใจ
พิจารณาก็พจิ ารณาซ้าํ ใหเปนทีเ่ ขาใจแลวก็ปลอยเอง
เอาใหเห็นชัดเวทนา,
ทุกขเวทนามีทไ่ี หนบาง? มีที่ไหนก็เปนทุกขเวทนาจะใหเปนอื่นไปไมได ตองเปนธรรม
ชาติความจริงของเขาอยูเชนนั้น
“สัญญา” ก็จาํ ได เคยจํามาเทาไรแลวตั้งแตวันเกิดจนบัดนี้ แลวหาอะไรเปน
สาระไดบา ง ถามันเปนตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคลจริงๆ นํามาใสตูก็คงไมมีตูที่ไหน
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ใส เพราะมันจําไมหยุดไมถอย แตพอจําไดแลวก็ผา นไป ๆ ไมมอี ะไรเหลืออยูเ ลย นัน่ !
ฟงซิ เอาสาระแกนสารอะไรกับสิง่ เหลานี้
“สังขาร” ปรุงวันยังค่ําคืนยังรุง ปรุงเสียจนรอนหัวอกก็มี ถาปรุงมากๆ ปรุงเสีย
จนหัวใจแทบจะไมทาํ งาน เพลียไปหมด สังขารคือความปรุง ถาไมระงับมันดวยสติ
ปญญาไมมีทางระงับไดตลอดไป และตายดวยมันไดจริงๆ เชนคนคิดมากเพราะความ
เสียใจ เรื่องของกิเลสมันเอาสังขารเปนเครื่องปรุง เปนเครื่องมือ และผลักดันออกมาให
ปรุงไมหยุดไมถอย ปรุงสิ่งนั้น สําคัญสิง่ นี้
ทั้งสัญญา ทั้งสังขารเปนเครื่องมือของกิเลส แลวก็พุงลงไปที่หัวใจของเรา ให
เกิดความทุกขความทรมานไมใชนอยๆ มากกวานัน้ ก็เปนบาได คนเราเปนทุกขเพราะ
คิดมากมันดีนักเหรอ สังขาร ?
“วิญญาณ” ก็เพียงรับทราบ รับทราบแลวก็ดบั ไปพรอมๆ ในขณะที่รับทราบจาก
สิ่งที่มาสัมผัส มีสาระแกนสารทีไ่ หน เราหลงสิ่งเหลานี้แหละเราไมไดหลงสิ่งอื่นๆ นะ
นอกนัน้ มันก็เปนผลพลอยไดของกิเลสไปอีกประเภทหนึง่
หลักใหญจริงๆ มันอยูตรงนี้ จึงตองพิจารณาตรงนี้ใหเห็นชัด นีเ่ รียกวา “ดําเนิน
มรรคปฏิปทา” หรือเรียกวา “มรรคสัจจะ” เครือ่ งแกความหลง วุน วาย ความยึดมัน่ ถือ
มัน่ ของใจใหถอยตัวออกมา ใจจะไดสบายหายหวงจากสิง่ เหลานี้ เพราะการปลอยวาง
ได
อันความตายเปนหลักใหญเหนือโลกจะหามได กฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปน
เหมือนทางหลวง เพราะเปนคติธรรมดา ไมถงึ กาลเวลามันก็ไมสลาย ถึงแมจะยึดถือมัน
สักเทาใดก็ตาม เมือ่ ถึงกาลมันแลวหามไมฟง มันก็ไปของมัน ซึ่งเรียกวา “ทางหลวง”
ตามคติธรรมดา ซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ทัว่ โลกดินแดนเปนอยางนีด้ ว ยกันทัง้ นัน้ จะไม
เรียกวาเปนทางหลวงไดอยางไร ใครจะไปกีดขวางหวงหามไมได มันตองเดินตามทาง
หลวงตามคติธรรมดาซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ทัว่ โลกดินแดนเปนอยางนีด้ ว ยกันทัง้ นัน้
พิจารณาใหเปนไปตามความจริงของมัน ทีเ่ รียกวา “โคนไมตามลม”
อยาไปขัดขวางธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวตามหลักคติธรรมดา ใหรู
ตามความจริง ใจก็จะสบาย การอยูก บั กิเลสใจอยูก บั ความวุน วาย ผลแหงความวุน วายก็
คือความทุกข เราเคยเห็นโทษของมันมาแลว
ทีนี้ใหใจอยูกับธรรม ใจอยูก บั สติ ใจอยูก บั ปญญา ใจนัน้ จะไดมคี วามปลอดภัย
ใจจะไดมีความรมเย็นขึ้น ชือ่ วา “กิเลส” แลวไมวา อยูท ไ่ี หนพยายามแกใหหมด ! แก
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ภายนอกไดแลว เขามาแกภายในธาตุในขันธ แลวก็ภายในจิตดวยปญญาอีก จนรอบตัว
ทะลุปรุโปรงไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย
คําวา “ตน” วา “ตัว” วาสัตว วาบุคคล มันหมดปญหาไปในทันทีทนั ใด เมื่อกิเลส
ซึ่งเปนตัวเสกสรรวาเปนสัตวเปนบุคคลไดสิ้นไปจากใจแลว คําวาสัตวกต็ าม บุคคลก็
ตามไมคิดใหเสียเวล่ําเวลา จริงอยางไรก็อยูตามความจริงลวนๆ เพือ่ หายกังวล เวลา
หายจริงๆ หายที่ตรงนี้
อันนีไ้ มใช “สัจธรรม”! สัจธรรมก็คือทุกข ทุกขกาย ทุกขใจ นีเ่ รียกวา “ทุกข
สัจจะ” “สมุทัย” เปนเรื่องของกิเลสอาสวะทั้งมวล นีเ้ รียกวา “สมุทัยสัจจะ” “มรรค” มีสมฺ
มาทิฏฐ ิ เปนตน สมฺมาสมาธิเปนที่สุด คือเครื่องมือ เปน “สัจธรรม” ประเภทหนึ่ง
เครื่องแกกิเลสคือตัว “สมุทัย” ใหหมดสิ้นไป “นิโรธ” ก็ทาํ หนาทีด่ บั ทุกขไปตามๆ กัน
โดยลําดับ จนกระทั่งรูแจงแทงตลอดในสมุทัยตัวสําคัญซึ่งมีอยูภายในใจโดยเฉพาะ ไม
มีอะไรเหลือแลว นิโรธแสดงความดับทุกข เพราะกิเลสดับไปจากใจในขณะนัน้ อยาง
เต็มภูมิ
ผูท ร่ี วู า ทุกขดับไป กิเลสดับไปเพราะมรรคเปนเครื่องทําลาย นั่นคือ “วิมตุ ติ”
ไมใช “สัจธรรม” นัน่ คือผูบ ริสทุ ธิ์ ไมใชสัจธรรมทั้งสี่นั้น
“สัจธรรม” เปนเครือ่ งกาวเดินเทานัน้ เมือ่ ถึงจุดหมายปลายทางแลว สัจธรรมทั้ง
สี่ก็หมดหนาที่ไปตามหลักธรรมชาติของตน โดยไมตองไปกดขี่บังคับใหสิ้นใหสุด ให
หมดความจําเปน หากเปนไปตามเรื่อง เชนเดียวกับเรากาวจากบันไดขึน้ สูส ถานทีอ่ นั
เปนจุดที่ตองการแลว บันไดกับเราก็หมดความจําเปนกันไปเอง
ฉะนัน้ เรือ่ งของ “มรรค” คือสติปญญาเปนตน ทําหนาที่ใหสมบูรณเต็มภูมิ จิต
ไดถึงขั้นแหงความหลุดพนแลว เรื่องสติปญญาที่จะชวยแกไขกิเลสอาสวะทั้งมวล ก็
หมดปญหาไปตามๆ กัน
นี่แลคือความเดนของเรา นี่แลคือ “สมณะธรรม” หรือสมณะทีส่ ดุ ยอดแหง
สมณะที่สี่ ! สมณะที่หนึ่งคือพระโสดา สมณะที่สองคือพระสกิทาคา สมณะทีส่ าม
พระอนาคา เราเจอมาเปนลําดับดวยการปฏิบัติ สมณะที่สี่คืออรหันต อรหัตธรรมเจอ
เต็มภูมิดวย “มรรคปฏิปทา อันแหลมคม” นี่เปนผูทรงไวแลว ซึ่งสมณะทั้งสี่รวมลงในใจ
ดวงเดียว “เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” มงคลอันสูงสุดนีอ้ ยูท ใ่ี จเราเอง ไมตองไปหา “สิริมงคล”
มาจากไหน ! ใจที่พนจากเครื่องกดถวงทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแลว นัน้ แลเปน
มงคลอันสูงสุดเต็มภูมิ
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ทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนีไ้ มอยูใ นทีอ่ น่ื สัจธรรมทั้งสี่ก็ดี สมณธรรมทั้งสี่ก็ดี ตั้งแตที่
หนึง่ , ทีส่ อง, ทีส่ าม จนกระทั่งถึงที่สี่ ก็ผูที่รู ๆ นีแ่ หละ เปนผูท รงไวซง่ึ สมณธรรมทัง้ สี่
และเปนผูที่จะทําหนาที่ปลดเปลื้องตนออกจากสิ่งที่กดขี่บังคับทั้งหลาย จนถึงขั้น “อิสร
เสรี” คือสมณะทั้งสี่รวมอยูกับเรานี้ทั้งสิ้น สรุปแลวอยูก บั ผูท ร่ี ู ๆ ผูน เ้ี ปนผู “ที่ตายตัว
อยางยิ่ง” คงเสนคงวาทีจ่ ะรับทราบทุกสิง่ ทุกอยาง กิเลสก็ทาํ ลายจิตใจนีใ้ หฉบิ หายไปไม
ได กิเลสจะทําลายสิง่ ใดไดกต็ าม แตไมสามารถทําลายจิต ไดแกการทําจิตใจใหไดรบั
ความลําบากนัน้ มีฐานะเปนไปได แตจะทําจิตนัน้ ฉิบหายยอมเปนไปไมได เพราะ
ธรรมชาตินี้เปนธรรมชาติที่ตายตัว หรือเรียกวา “คงเสนคงวา” เปนแตสิ่งที่มาเกี่ยวของ
หรือสิ่งที่มาคละเคลา ทําใหเปนไปในลักษณะตางๆ เทานั้น นั่นเปนไปได
เมื่อสลัดตัด หรือชําระชะลางสิ่งเหลานั้นหมดไมมีอะไรเหลือแลว ธรรมชาตินี้จึง
ทรงตัวไดอยางเต็มภูมิ เปนบุคคลก็เรียกวา “สมณะที่สี่” อยางเต็มภูมิ ถาเรียกวาเปน
“ธรรม” ก็เรียก “อรหัตธรรม” อยูภ ายในจิตดวงนัน้
จิตดวงนั้นเปนธรรมทั้งดวง จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต เปนไดทั้งนั้น ไมมีอะไร
ที่คาน ไมมีอะไรที่จะแยง เมื่อไมมีกิเลสมาแยงแลวมันก็ไมมีอะไรแยง กิเลสหมดไป
แลวจะเอาอะไรมาแยง
นั่นแหละความหมดเรื่องหมดราว หมดอะไร ๆ หมดที่ตรงนั้น ความดับทุกข
ดับที่ตรงนั้น ดับภพดับชาติดบั ทีต่ รงนัน้ ที่อื่นไมมีที่ใดเปนที่ดับ! การไปเกิดภพเกิด
ชาติก็ผูนี้แลเปนเชื้อแหงภพแหงชาติ มาจากกิเลสซึง่ อยูก บั จิต จิตจึงตองเร ๆ รอน ๆ
ไปเกิดในภพนอยใหญ ไดรับความทุกขเดือดรอนลําบากรําคาญมาโดยลําดับ เพราะมี
เชื้อพาใหเปนไป มีเครื่องหมุนพาใหเปนไป
เมือ่ สลัดตัดสิง่ ฉาบทาหรือเชือ้ ออกหมดแลว จึงหมดปญหา หมดลงที่ตรงนี้ !
ขอใหพากันพินจิ พิจารณาใหได ใจนี่สามารถรูไดเห็นไดทั้งหญิงทั้งชาย นักบวช
และฆราวาส ดวยการปฏิบัติของตน ๆ ไมขึ้นอยูกับเพศวัยอะไรทั้งสิ้น !
จึงขอยุติเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

นิพพฺ านสจฺฉกิ ริ ยิ า จ
ธรรมของพระพุทธเจาทรงแสดงไวอยางถูกตองไมมีปดบังลี้ลับ แสดงตามความ
จริงทีม่ อี ยูท กุ อยางไมวา ขัน้ ไหนแหงธรรม เชนวา บาป บุญ นรก สวรรค นิพพานมีจริง
อยางนี้เปนตน จนกระทั่งเขาถึงเรื่องราวของกิเลสซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูเปนอยู เปนความจริง
ดวยกันหมด จึงหาที่คานไมได แตทําไมสิ่งเหลานี้จึงเปนปญหาสําหรับพวกเรา ?
ธรรมทานแสดงไวอยางเปดเผยไมมีอะไรเปนปญหา ไมมีอะไรลี้ลับเลย แสดง
ตามความจริงลวนๆ ซึ่งความจริงนั้นก็มีอยู แสดงตามความจริงนั้นๆ ทุกขัน้ แหงความ
จริง แตพวกเราก็ไมเขาใจ เหมือนทานบอกวา “ นีน่ ะ , ๆ !” ซึง่ ชีใ้ หคนตาบอดดู คนหู
หนวกฟง คงจะเปนอยางนัน้ มือคลําถูกแตตาไมเห็น ไปทีไ่ หนก็โดนกันแตทกุ ข ทั้งๆ ที่
ทานสอนวาทุกขเปนอยางไรก็รอู ยู แตกโ็ ดนเอาจนได ! บอกวาทุกขไมใชของดี ก็โดน
แตทุกข เพราะสาเหตุ และเดินตามสาเหตุการกอบโกยทุกขขึ้นมาเผาตัวเองทั้งนั้น
ใน “ธรรมคุณ” ทานแสดงวา “สนฺทฏิ ฐ โิ ก” สุขทุกขเปนสิ่งที่รูเห็นอยูกับตนดวย
กัน มีการตายเปนตน “เอหิปสฺสโิ ก” “โอปนยิโก” นีเ่ ปนหลักสําคัญมาก “เอหิปสฺสิโก”
ทานจงยอนจิตเขามาดูธรรมของจริง ไมไดหมายถึงใหไปเรียกคนอืน่ มาดูธรรมของ
จริง “เอหิ” ก็คอื สอนผูน น้ั แหละผูฟ ง ธรรม ผูป ฏิบตั ธิ รรมนัน่ แหละ ใหทานจงยอนใจเขา
มาดูที่นี่แล คือความจริงอยูท น่ี ่ี
ถาพูดแบบ “โลกๆ” ก็วา “ความจริง” ประกาศตนใหทราบอยูต ลอดเวลา หรือ
ทาทายอยูตลอดเวลาจริงขนาดที่เรียกวา “ทาทาย” วางัน้ แหละ ใหดูที่นี่ “เอหิ” ใหดทู น่ี ่ี
ไมไดหมายความวาใหเรียกคนอื่นมาดู ใครจะมาดูได! ก็เขาไมเห็นของจริง ไมรูของ
จริง! ของจริงอยูกับเขาเขายังไมเห็น เขายังไมรู จะใหมาดูของจริงอยูทเี่ ราไดอยางไร
“เอหิปสฺสโิ ก“ทานสอนใหดูความจริงของจริงของเจาของซึ่งมีอยูนี้ตางหาก “โอปนยิโก”
เห็นอะไรไดยินอะไร สัมผัสอะไร ใหนอมเขามาเปนประโยชนสําหรับตน เรื่องดีเรื่องชั่ว
เรื่องสุขเรื่องทุกข ที่สัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือปรากฏขึน้ ภาย
ในใจเกีย่ วกับเรือ่ งภายนอก คืออดีตอนาคต เปนเรื่องอะไรของใครก็ตาม ใหโอปนยิโก
นอมเขามาสูใ จซึง่ เปนตนเหตุสาํ คัญ อันจะกอเรื่องตางๆ ใหเกิดขึน้ ภายในตน ไมนอก
เหนือไปจากจิตนีเ้ ลย
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จิตจึงเปนเรื่องใหญโตมาก “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา” เทานีก้ ก็ ระเทือนโลกธาตุ
แลว จะเคลื่อนเล็กนอยก็ใจเปนตนเหตุ ธรรมทัง้ หลายจึงมีใจเปนสําคัญ มีใจเทานั้นจะ
เปนผูรับทราบสิ่งตางๆ ไมมีอันใดที่จะรับทราบไดนอกจากใจ
ธรรมทั้งหลายคืออะไร? กุศลธรรม อกุศลธรรม มีอยูใ นสถานทีใ่ ดถาไมมอี ยูท ่ี
ใจ กุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะความฉลาดของใจ ปรับปรุงใจใหมคี วามเฉลียวฉลาดทันกับ
เหตุการณตางๆ ซึง่ ออกมาจากภายในใจของตนเอง เมื่อ “อกุศลธรรม” เกิดขึ้นที่ใจ ก็
ให “กุศลธรรม” อันเปนเรื่องของปญญาพินิจพิจารณาแกไขความโงของตน ความโงของ
ตนที่เรียกวา “อกุศล” นัน้ ใหหมดไปจากใจ
“โอปนยิโก” นอมเขามาที่นี่ เห็นเรื่องโงเรื่องฉลาด เรือ่ งสุขเรือ่ งทุกขของใครก็
ตาม ใหนอมเขามาเปนคติเตือนใจ “เอหิปสฺสโิ ก” ใหดูที่ตรงนี้ บอแหงเหตุทั้งหลายคือ
ใจ แสดงอยูต ลอดเวลาไมมวี นั เวลาหยุดยัง้ ทํางานอยูอ ยางนัน้ ยิง่ กวาเครือ่ งจักรเครือ่ ง
ยนต ซึ่งเขาเปดเปนเวล่ําเวลาและปดไปตามกาลเวลา ใจไมมที ป่ี ด เปดจนกระทั่งวัน
ตายไมมปี ด แลวก็บน วา “ทุกข” บนไปเทาไรก็ไมเกิดประโยชน เพราะไมแกที่ตน
เหตุที่ควรแก ซึง่ ถาแกไดแลวทุกขกด็ บั ไปเปนลําดับ ตามความสามารถและความเฉลียว
ฉลาดรอบคอบ
ฉะนัน้ จึงไมสอนไปทีอ่ น่ื นอกจากใจผูป ฏิบตั ิ
ถาสอนไปก็เหมือนสอนให
ตะครุบเงา โนน ๆ ๆ ไมมองดูตวั จริงอันเปนตนเหตุ
สอนทีต่ น เหตุเปนสําคัญ เพราะกิเลสเกิดขึ้นที่นี่ จะเอายังไง? อะไรเปนตัวเหตุ
ทีจ่ ะใหเกิดความทุกขความลําบากแกสตั วโลกทัง้ หลาย? ตลอดถึงความเกิด แก
เจ็บ ตาย ? นี่เปนผลมาจากกิเลสซึ่งเปนเชื้อเปนตัวเหตุสําคัญ มันเกิดขึน้ อยางไร? ถา
ไมเกิดขึน้ จากใจ มันอยูท น่ี ่ี จึงไมไปสอนที่อื่น เพราะเวลาพิจารณาก็เอาจริงเอาจัง
เอาเหตุเอาผลใหรคู วามจริง และถอดถอนกิเลสไปไดโดยลําดับ ก็ถอดถอนทีต่ รงนี้
เพราะตรงนีเ้ ปนผูผ กู มัดตัวเอง เปนผูส ง่ั สมกิเลสขึน้ มาในขณะทีโ่ งเขลาเบาปญญา
ไมรูเรื่องรูราว เวลาถอดถอนดวยอุบายของสติปญ
 ญาทีม่ คี วามเฉลียวฉลาด พอถอด
ถอนไดกถ็ อดถอนกันทีต่ รงนี้ สติใหมีอยูที่ตรงนี้ จุดนี้เปนจุดที่ควรระวังอยางยิ่ง เปน
จุดทีค่ วรบํารุงรักษาอยางยิง่ คือใจ! บํารุงก็บํารุงที่นี่ ดวยการภาวนาและสงเสริมสติทม่ี ี
อยูแ ลวใหมคี วามเจริญขึน้ เรือ่ ยๆ อยาใหเสือ่ ม และรักษาจิตดวยดี อยาใหอะไรเขามา
เกีย่ วของ ระมัดระวังอยาใหจิตนี่แสออกไปยุงกับเรื่องตางๆ แลวนําสิง่ นัน้ เขามาเผา
ตน นี่ทานเรียกวา “รักษา”
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กําจัดก็คอื คนควาหาเหตุผลของมัน อันใดที่มีอยูแลวและเปนของไมดี ให
พยายามแกไขและคนควาหาเหตุหาผล เพื่อแกไขถอดถอนตามจุดของมันที่เกิดขึ้น
เรื่องใหญโตแทๆ อยูที่จิต เรื่องเกิดก็คือจิตที่ทองเที่ยวอยูใน “วัฏสงสาร” จน
ไมรูประมาณวานานเทาไร เพียงคนคนเดียวเทานีก้ เ็ ต็มโลกแลวละซากศพทีเ่ กิดตาย
เกิดตายซ้ําๆ ซากๆ แตเจาของรูไมได นับไมได นับไมถว น ไมรูจักนับ เพราะมีมากตอ
มาก และความโงปดบังตัวเอง ความจริงของตัวที่เปนมาเทาไรก็ถูกปดบังเสียหมด ยัง
เหลือแตความหลอกลวง โลๆ เลๆ หาความจริงไมได ทานจึงสอนใหแกสง่ิ เหลานีใ้ ห
หมดไป
พยายามอบรมสติใหดใี หทนั กันกับความคิดปรุง มันปรุงขึ้นที่จิตและปลุกปนจิต
อยูต ลอดเวลา ถามีสติอยูแลวเพียงความกระเพื่อมของจิตปรุงแย็บออกมาเทานั้น จะ
เปนการปลุกสติปญ
 ญาใหเกิดขึน้ ในขณะเดียวกัน เรานั่งอยูกับที่ เราเฝามันอยูก บั ที่ ที่จะ
เกิดขึ้นแหงเหตุทั้งหลายไดแกใจ เราตองทราบ พอกระเพือ่ มตัวออกมาก็ทราบ ทราบ
โดยลําดับนีแ่ หละ
การหลอกลวงของจิตก็หลอกลวงทีน่ ่ี จิตที่จะเขาใจความจริงก็เขาใจดวยปญญา
นอกจากนัน้ ก็พจิ ารณาดูเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธใหเห็น จนกระทั่งฝงจิต คือมันซึ้งในจิตวา
อาการแตละอาการนัน้ เปนความจริงอยางนัน้ ใหพจิ ารณาหลายครัง้ หลายหนหากซึง้ ไป
เอง คราวนี้ก็ทราบ คราวนัน้ ก็ทราบ คราวนีก้ เ็ ขาใจ คราวนัน้ ก็เขาใจ เขาใจหลายครัง้
หลายหน เลยเปนความซาบซึง้ แนใจ
รูป แนะ ฟงซิ ! อะไรเปนรูป รวมทั้งหมดผมก็เปนรูป ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูกก็เปนรูป รวมเขาไปทั้ง “อวัยวะ” ทีเ่ ปนดานวัตถุ ทานเรียกวา “กองรูป”
หรือเรียกวา “กาย”
เอา ! ดูน่ี เวลาทองเทีย่ วใหสติตามความรูท เ่ี ดินไปในอวัยวะสวนใดอาการใด
ของรางกาย ใหสติเปนผูค มุ งาน ปญญาเปนผูต รองไป ความรู รูไ ปตามอาการนัน้ ๆ
ปญญาตรองไปใหซึ้ง ๆ สติรบั ทราบไปทุกระยะ นี่คืองานของเราแท
สวนงานเรๆ รอนๆ งานคิดปรุงโดยไมมีสตินั้นเราเคยทํามาพอแลว และเคย
เปนโทษ เกิดโทษ กระทบกระเทือนจิตใจเรามามากแลวเพราะความคิดปรุงนั้นๆ
งานเชนนีเ้ ปนงาน เปนงานรือ้ ถอนทุกขภยั ออกจากใจโดยตรง เปนงานจํา
เปน งานคือการกําหนดดวยความมีสติ ประกอบดวยปญญา ไตรตรองใน “ขันธ”โดย
สม่ําเสมอไมลดละ ความรูเ ดินไปตามอาการนั้นๆ และถืออาการนัน้ ๆ เปนเหมือน
“เสนบรรทัด” ใหใจเดินไปตามนัน้ สติปญญาแนบไปตามไมลดละ เหมือนกับเขียน
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หนังสือไปตามเสนบรรทัด ใหใจเดินไปตามนั้น สติปญญาแนบไปตามไมลดละ เหมือน
กับเขียนหนังสือไปตามเสนบรรทัด สติประคองไปดวย ดูไปดวย นีเ่ รียกวา “เที่ยว
กรรมฐานตามปาชาซึ่งมีอยูกับตัว”
ความอยากรูอ ยากเห็นอยางรวดเร็วตามใจนัน้ อยาเอาเขามาเกีย่ วของใหเหนือ
ความจริงที่กําลังพิจารณา รูอ ยางไรใหเขาใจตามความรูน น้ั แลวกําหนดตามไปเรือ่ ยๆ
แยกดูความเปนอยูข องขันธตา งๆ วาเปนอยางไร มีหนังหุม อยูภ ายนอกบางๆ เทานั้น
แลทีห่ ลอกลวงตาโลก ลวงตาทานลวงตาเรา ไมไดหนาเทาใบลานเลย นัน่ คือผิวหนัง
เราจะพิจารณาในแงหนึ่งแงใด ก็เปนการพิจารณาเพือ่ ถอดถอนความหลงของ
ตัว เวลาพิจารณาอยางนีท้ าํ ใหเพลินดี เอา! ดูขน้ึ ไปขางบน ดูลงไปขางลาง ดูออกไปขาง
นอกขางในกายเรานีแ้ ล เปนการทองเที่ยวใหเพลินอยูในนี้ สติตามอยาให “สักแตวา
ไป” ใหสติตามไปดวย ปญญาตรองไปตามความรูที่รูกับอาการนั้นๆ ไปดวย ขึน้ ขางบน
ลงขางลางที่ไหนถูก “สัจธรรม” ทัง้ นัน้
งานนี้เรียกวา “งานรื้องานถอนพิษภัย” ที่ “อุปาทาน” เขาไปแทรกสิง ไปยึดไป
ถือทุกชิน้ ทุกอันภายในรางกายนีอ้ อก จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจอีกตอไป เพราะ
ฉะนัน้ ทุกขจงึ มีอยูท กุ แหงทุกหน เพราะ “อุปาทาน” เปนตัวการสําคัญ คําวา “ทุกข มีอยู
ทุกแหงทุกหน” หมายถึงทุกขเพราะความยึดถือ ทําใหไปเปนทุกขที่ใจ ไมใชเปนทุกขท่ี
อืน่
เพียงรางกายเจ็บไขไดปวยแลวเปนทุกขนั้น พระพุทธเจาก็เปนได พระสาวกก็
เปนได เพราะขันธนอ้ี ยูใ นกฎของ “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” อยูแ ลว จะตองแสดงตามกฎ
ของมัน แตสาํ หรับจิตผูพนจาก อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา และมีฐานะที่จะพนจาก อนิจฺจํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา นี้ ใหพจิ ารณาสิง่ ทีว่ า นี้ อยาใหกระทบกระเทือนตัวเองไดดว ยความ
เผอเรอใดๆ เพราะการวาดภาพของตัวเอง เพื่อพิจารณารูความจริงนั้นเปนสิ่งสําคัญ ที่
จะไมใหสิ่งเหลานี้มากระทบกระเทือนใจได คือไมใหทุกขเกิดขึ้นภายใน เพราะความ
เสกสรรวา “กายเปนเรา, เปนของเรา,” เปนตน
พิจารณาลงไป ดูลงไป จนกวาจะเห็นชัดดวยปญญาจริงๆ เอา! หนังเปนอยาง
ไร หนังสัตวที่เขาใชทําเปนกระเปานั้นเปนอยางไร หนังรองเทาเปนอยางไร ดูกนั ให
หมด ตลอดเนื้อ เอ็น กระดูก เอา!ดูเนื้อสัตว ดูเนือ้ บุคคล มันก็เหมือนกัน ดูเขาไป
กระดูกเปนอยางไร กระดูกสัตว กระดูกคน ตางกันที่ตรงไหน ดูเขาไปใหเต็มความจริง
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ที่มีอยูกับตัว ดูเขาไป ดูภายในรางกายนีแ้ หละ เพราะอันนีเ้ ปนสิง่ ทีท่ า ทายอยูแ ลวตาม
ความจริงของเขา
ทําไมใจเราจึงไมรู ไมอาจหาญ เพียงเห็นตามความจริงนั้นแลว ก็เริ่มทาทายของ
ปลอมไดดวยความจริงที่ตนรูตนเห็น
ความจริงทีร่ เู ห็นดวยปญญานีม้ อี าํ นาจมาก
สามารถลบลางความเห็นอันจอมปลอมไดโดยลําดับ จนความปลอมหมดสิน้ ไป
ความจริงที่เกิดขึ้นกับใจยอมเกิดไดดวยสติปญญา คําวา “ความจริง” นัน้ ถูกทัง้
สองเงื่อน เงื่อนหนึ่งความจริงทั้งหลาย ไมวาฝายรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
เปนความจริง เปนของมีอยู ทาทายอยูดวยความมีอยูของตน และปญญาก็หยัง่
ทราบตามความจริงของเขา จนปรากฏเปนความจริงขึน้ มาภายในใจ นีค่ อื วิธกี าร
ถอดถอนกิเลสเปนอยางนี้
นีแ่ หละความจริงกับความจริงเขาถึงกันแลวไมเปนภัย นอกจากถอดถอนพิษ
ภัยทั้งหลายไดโดยสิ้นเชิงเทานั้น
ตอนที่พิจารณาเดินกรรมฐาน เที่ยวกรรมฐานตามที่วานี้ เทีย่ วไปตามอวัยวะ
นอยใหญ ตรวจไปตรองไป ออกจากกรรมฐานตอนนัน้ แลว ก็เที่ยวกรรมฐานใหถึงที่สุด
วารางกายนีจ้ ะสลายแปรสภาพไปอยางไรบาง กําหนดลงไป มันจะเปอยจะผุจะพังอยาง
ไร ? ใหกาํ หนดลงไป ๆ จนสลายจากกันไปหมดไมมเี หลืออยูเ ลย เพราะรางกายนี้จะ
ตองเปนเชนนัน้ แนนอน
แตการกําหนดนัน้ ตางๆ กันตามความถนัดใจ สมมุตวิ า จะกําหนดอาการนัน้ ให
เห็นชัดภายในจิต เราจะจับอาการใด เชน หนัง เปนตน ใหจบั อาการนัน้ ไวใหแน ให
ภาพนัน้ ปรากฏอยูภ ายในจิต สติจับหรือจดจองอยูที่ตรงนั้น
ภาพนัน้ จะปรากฏสูงต่าํ ไปไหนก็ตาม เราอยาไปคาดไปหมาย ความสูง ความต่ํา
สถานทีท่ เ่ี ราจะพิจารณานัน้ ใหถอื เอาเปาหมายของการทํางาน ใหความรูต ดิ แนบกันอยู
นัน้ ดวยสติเปนผูค วบคุม อยาเผลอตัวคิดไปที่อื่น
อาการนีจ้ ะขยายตัวมากนอยก็ใหเห็นประจักษใจในปจจุบนั คือขณะที่ทํา จะสูง
จะต่าํ ก็ใหรอู ยูอ ยางนัน้ อยาไปคาดวานีส้ งู เกินไป นี่ต่ําเกินไป นีน่ อกจากกายไปแลว
ทีแรกเรานึกวาเราพิจารณาอยูภายในกาย อาการนีอ้ ยูใ นกาย ทําไมจึงกลายเปน
นอกกายไป เราอยาไปคิดอยางนัน้ แมจะสูงจะต่ํา จะออกนอกออกในก็ตาม ถาเราไม
ปลอยความรูในเปาหมายที่เรากําลังพิจารณานั้น นัน่ แหละจะเห็นความแปลกประหลาด
และจะเห็นความอัศจรรยขน้ึ มาจากอาการนัน้ แหละ เชนเรากําหนดเนื้อ จะเปนเนื้อ
อวัยวะสวนใดก็ตาม กําหนดลงตรงนัน้ ใหเห็นชัดอยูภ ายในนัน้ แลวจะคอยกระจายไป
กระจายไปเอง
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เมื่อสติตั้งมั่นอยูดวยดี คือรูส กึ ตัวจําเพาะหนา จิตก็รวู า ทํางาน ปญญาก็ตรอง
ตามนั้น สักประเดีย๋ วอาการนัน้ ก็จะคอยกระจายลงไป คือหมายความวา มันเปอยลงไป
ๆ อันนัน้ ก็พงั อันนีก้ พ็ งั
ดูใหมันชัดเจนลงไป เราไมตอ งกลัวตาย จะกลัวอะไรเราดูความจริงนี่ ไมใชดูวา
เราจะตายนีน่ า! เอา! สลายลงไป ๆ นีเ่ ราเคยพิจารณาอยางนัน้ อันนัน้ ขาดลงไปอันนี้
ขาดลงไป มันเพลินขณะที่พิจารณา พิจารณารางกายตัวเรานี้เองแหละ แตในขณะที่
พิจารณาดวยความเพลินนั้น รางกายปรากฏวาหายไปหมดไมรสู กึ ตัวเลย ทั้งๆ ที่เรา
กําหนดพิจารณากายอยูนั้นแล
เอา ! รางกายพังลงไป ๆ หัวขาดลงไป แขนขาดลงไป ตกลงไปตอหนาตอตา
แขนทอนนัน้ กระดูกทอนนัน้ ขาดลงไป กระดูกทอนนี้ขาดลงไป ภายในกายนีท้ ะลักออก
ไป เอา ! ดูไปเรื่อยๆ เพลิน ดูเรื่อยๆ แตกลงไป ๆ
สวนน้าํ ก็ซมึ ลงไปในดิน และเปนไอไปในอากาศ ฉะนัน้ เวลาปรากฏน้าํ ซึมซาบลง
ไปในดินและออกเปนอากาศไปหมดแลว สวนตางๆ ก็แหง อวัยวะสวนนีแ้ หง แหงแลว
กรอบเขา ๆ แหงเขาไปจนกลายเปนดินไป ดินกับกระดูกของอวัยวะเลยกลมกลืนเปน
อันเดียวกันไป ! นี่เห็นชัด
สวนทีแ่ ข็งคือกระดูก กําหนดเห็นเปนลําดับ และกําหนดเปนไฟเผาบาง
กําหนดใหคอ ยผุพงั ลงไปบาง กระจายลงไปตามลําดับบาง จนกลืนเขาเปนอันเดียวกับ
ดินอยางเห็นไดชัด
ทีช่ ดั ทีส่ ดุ เกีย่ วกับการพิจารณานี้ คือธาตุดนิ กับธาตุนาํ้ สิง่ ทีต่ ดิ ใจซึง่ ภายในใจก็
คือธาตุดนิ สวนน้าํ นัน้ ก็ปรากฏเปนอยางนัน้ ลม ไฟ ไมคอยจะมีปญหาอะไรนัก ไมเปน
ขอหนักแนนสําหรับการพิจารณา
และไมเปนสิ่งที่จะซึ้งภายในใจเหมือนอยางเรา
พิจารณารางกายซึง่ เปนอวัยวะหยาบ
พออันนี้กระจายลงไป กลายเปน “ดิน” หมด จิตก็เวิง้ วางละซิ ! ขณะนั้นเวิ้งวาง
ไปหมด! อยางนีก้ ม็ ี
แตเวลาพิจารณากรุณาอยาไดคาดไดหมาย ใหเอาความจริงในตน เปนสมบัติ
ของตน เปนสักขีพยานของตน อยาเอาความคาดคะเนมาเปนสักขีพยาน มาเปนขอ
ดําเนิน จะไมใชสมบัติของเรา นั่นเปนสมบัติของทาน สมบัติของเราคือเรารูเอง เราเปน
อยางไรใหเปนขึ้นภายในตัวเราเอง นั้นแลคือความรูของเรา ความเห็นของเราแล เปน
สมบัติของเราแท! ควรกําหนดอยางนี้

ธรรมชุดเตรียมพรอม
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บางครั้งไมเปนอยางนั้นเสมอไป หากเปนไปของมันเองโดยหลักธรรมชาติ พอ
การสลายลงไปเปนดินเชนนั้นแลว บางทีกระดูกมันคอยผุพังลงไป ๆ ยังไมหมด แตอนั
หนึง่ มันปรากฏขึน้ ภายในจิตใจวา “ที่มันยังไมหมด สวนที่เหลือจะตองเปนดินเชนเดียว
กันอีก” มันมีความปรุงขึน้ ในจิต ทั้งๆ ทีใ่ นขณะนัน้ ไมมกี ายเลยในความรูส กึ แตจิต
หากปรุงขึน้ อยางนัน้
สักประเดีย๋ วไมทราบวาแผนดินมาจากไหน มาทับกระดูกทีย่ งั เหลืออยู พรึบ
เดียว คือมาทับสวนที่ยังผุพังไมหมดใหกลายเปนดินไปหมดดวยกัน พอกระดูกสวนที่
เหลือกลายเปนดินไปหมดแลว จิตไมทราบวาเปนอยางไร มันพลิกตัวของมันอีกแงหนึง่
ขณะทีจ่ ติ พลิกกลับอีกทีเลยหมด! แผนดินก็ไมมี ทั้งๆ ทีแ่ ผนดินมันไหลมาทับกัน
อยางรวดเร็ว พลิกมาทับกองกระดูกของเราที่ยังละลายไมหมดลงเปนดิน
ทีนี้ก็รูขึ้นมาพับ! อีกวา “อือ่ ! ทุกสิ่งทุกอยางมันก็เปนดินหมด ในรางกายอันนีท้ ่ี
มันลงไปก็เปนดินหมด!” หลังจากนัน้ ครูห นึง่ จิตก็พลิกตัวอีกที และพลิกอยางไรไม
ทราบความสมมุติได ดินเลยหายไปหมด อะไรๆ หายไปหมด เหลือแตความรูล ว นๆ
โลงไปหมดเลย เกิดความอัศจรรยขน้ึ มาอยางพูดไมถกู ซึง่ การพิจารณาเชนนีเ้ ราไม
เคยเปน! มันเปนขึ้นมาใหรูใหเห็นอยางชัดเจน จิตเลยอยูน น้ั เสีย คืออยูอ นั เดียวเทา
นัน้ จะมีขณะใดขณะหนึ่งของจิตวาเปนสองไมมีเลย! เพราะมันตายตัวดวยความเปน
หนึ่งแทๆ
พอขยับจิตขึ้นมาก็แสดงวาเปนสองกับความปรุง แตนี่ไมมีความปรุงอะไรทั้ง
สิน้ เหลือแตความรูที่สักแตวารู และเปนของอัศจรรยอยูในความรูนั้น ขณะนั้นมันเวิ้ง
วางไปหมดเลยโลกธาตุน้ี ตนไม ภูเขา อะไรไมมีในความรูสึกตอนนั้น จะวาเปนอากาศ
ไปหมด แตผนู น้ั ก็ไมสาํ คัญวาเปนอากาศอีกเหมือนกัน มีอยูเ ฉพาะความรูน น้ั เทานัน้ !
แตจิตสงบตัวอยูเปนเวลาชั่วโมงๆ! พอจิตถอนออกมาแลวแมจะกําหนดอะไรก็
เวิง้ วางไปอีกเหมือนกัน นีอ่ าจเปนไดคนละครัง้ เทานัน้ นี้ก็เคยเปนมาเพียงครั้งเดียวไม
เคยซ้าํ อีกเลย! สวนการพิจารณาลงไปโดยเฉพาะๆ มันเปนไดตามความชํานาญของจิต
จนกระทั่งเปนไปทุกครั้งที่เราพิจารณา
การพิจารณาความแปรสภาพเปนดิน เปนน้าํ เปนลม เปนไฟ ยังชัดเจนอยูทุก
เวลาที่เราพิจารณา ความทีเ่ ปนเชนนีแ้ ลเปนความสามารถ ทีจ่ ะทําจิตเราใหมกี าํ ลังและ
ความเคยชินกับความจริงคือ ดิน น้าํ ลม ไฟ แท สามารถถอดถอนความเปน “เรา”
เปน “ของเรา” ออกไดโดยลําดับ เพราะตามความจริงแลว รางกายนีถ้ า วาธาตุมนั ก็ธาตุ
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ถาวา “ธาตุดนิ ” มันก็ธาตุดินเราดีๆ นีเ่ อง ไมใชเราไมใชของเราตามคําเสกสรรมั่นหมาย
ตางๆ
การพิจารณาซ้าํ ๆ ซากๆ รูไมหยุดยั้ง รูเรื่อยๆ เพราะการพิจารณาอยูเรื่อยๆ
ยอมจะเพิ่มความซาบซึ้งโดยลําดับจนเขาใจชัด แลวถอดตัวออกจากคําทีว่ า “กายเปน
เราเปนของเรา” ก็เลยกายสักแตวา กาย ถาใหชอ่ื วากายก็สกั แตวา กาย ถาจะใหชื่อวา
กายสักแตวา ปรากฏสภาพเทานัน้ ก็พดู ได เมื่อจิตรูอยางพอตัวแลวไมมีอะไรเปนปญหา
ใจจะวาเขาเปนอะไรเขาไมมีปญหา เพราะเปนปญหาอยูกับใจดวงเดียว
ฉะนัน้ จําตองแกปญ
 หาเราเองออกจากความลุม หลง ความสําคัญมัน่ หมาย
ตางๆ ใหเขาสูค วามจริงแหงธรรม คือ รูลวนๆ นัน้ ก็ธาตุลว นๆ แมจะสมมุติวา “กาย”
ก็คอื ธาตุลว นๆ ยอนเขามาในจิตก็จติ ลวนๆ ทั้งสอง “ลวนๆ”นี้ตางก็เปนความจริง
ลวนๆ เมื่อทราบความจริงชัดอยางนี้แลว เอา! เวทนาจะเกิดขึ้นก็เกิด เพราะเวทนาก็
เปนธาตุอนั หนึง่ หรือเปนสภาวธรรมอันหนึง่ เชนเดียวกับรางกาย มันวิง่ ถึงกันอยางนัน้
“สัญญา” ความหมาย พอปรุงแผล็บเราก็ทราบเสียวา มันออกไปจากจิตนี้ไปปรุง
อยางนัน้ ไปสําคัญอยางนี้ เมือ่ ทราบแลวจิตก็ถอนตัว สัญญาก็ดับไปทันที ถาเราไมทราบ
มันก็ตอ อันนีด้ บั อันนัน้ ตอสืบตอกันไปเรือ่ ยๆ เหมือน “ลูกโซ” พอทราบมันก็ดบั ของ
มัน ดับในขณะที่สติรูทัน และไมปรุงเปนเรื่องเปนราวอะไรขึ้นมาได นี่เรียกวา “สติทัน”
ถาไมทนั เรือ่ งก็ตอ เรือ่ ยๆ การพิจารณาความจริงในรางกายจึงเปนเรือ่ งใหญทส่ี ดุ
พระพุทธเจาจึงทรงสอน “สติปฏฐานสี่” ซึ่งมีอยูในรางกายจิตใจนี้ทั้งนั้น สัจ
ธรรมก็มอี ยูท น่ี ่ี ทานจึงสอนลงทีน่ ่ี สรุปแลวลงที่จิต การที่วาพิจารณาไปทั้งหมดนั้น
พิจารณาเพื่ออะไร? ก็พิจารณาเพื่อใหจิตรูตามความเปนจริง แลวจะไดปลอยวางความ
งมงายในการยึดถือ เขามาสูความเปนตน
เอา! เมือ่ หมดความงมงายในธาตุส่ี ดิน น้าํ ลม ไฟ นีแ่ ลว เลยหมดความงมงาย
ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเกีย่ วกับขันธหา นี้ แลวก็เขามาพิจารณาความงม
งายของจิตอีก แนะ! มันยังมีเรื่องของมันอีก!
ความงมงายตามขัน้ ของกิเลสทีล่ ะเอียดนี้ เรียกวา “เปนความละเอียดของกิเลส”
เปนความงมงายอันละเอียดของจิต ยอนเขามาพิจารณาเขามาอีก จะเอาอะไรเปนหลัก
เกณฑที่นี่ ?
ก็เราพิจารณาจิต จิตเปนนามธรรม เวทนาก็เปนนามธรรม กิเลสก็เปน
นามธรรม ปญญาก็เปนนามธรรม ไมวาแตเพียงจิตจะเปนนามธรรม สิง่ ทีเ่ ปน
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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“นามธรรม” กับสิง่ ทีเ่ ปน “นามธรรม” มันอยูด ว ยกันได ติดกันได กิเลสกับจิตตางก็
เปนนามธรรมดวยกันจึงติดกันได
เอา! ปญญาคนลงไปเพราะเปนนามธรรมดวยกัน จะพิจารณาเชนเดียวกับเรา
พิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แยกแยะใหเห็นตามความจริงของมัน แลว
จับจิตนีข้ น้ึ มาเปนตัวผูต อ งหา เปนตัวนักโทษทีเดียว ฟาดฟนหัน่ แหลกลงในตัวผูต อ ง
หาหรือนักโทษนี้
นีแ่ หละคือผูต อ งหาหรือนักโทษ มันเปน “โทษ” เขามารวมไวในตัวนี้หมด ถือวา
ตัวเกงตัวรูต วั ฉลาด สิง่ นัน้ สิง่ นีร้ ไู ปหมดแลวในโลกธาตุน้ี รูป เสียง กลิน่ รส เครื่อง
สัมผัส รูหมด! รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณภายในรางกาย ทีเ่ ปนขันธหา นีก้ ร็ ู
หมด! แตไมยอมรูตัวเอง! นัน่ นะซี! มาติดตรงนี้ มาโงตรงนี้! พรอมทัง้ ยอนปญญาเขา
ภายในจิตนี้อีก ฝาฟนตรงนี้ออกใหทะลุไป แทงเขาไปตรงนี้ เขาไปหาความรูนี้ ความรู
ที่วาเกงๆ นัน่ แหละคือ “ตัวงมงายของจิต” แท!
เมือ่ พิจารณาคลีค่ ลายโดยละเอียดถีถ่ ว นแลว
สภาพทีแ่ ทรกอยูก บั จิตก็เปน
สภาวธรรมอันหนึง่ เทานัน้ จิตจะคงตัวอยูไมฉบิ หายเพราะการพิจารณาหาความจริง ก็
ใหฉบิ หายไป ไมตอ งอาลัยเสียดาย ถาจิตมัน่ คงตอความจริงแลว! จิตคงอยูไ มฉบิ หาย!
ถาจิตทรงความจริงไวตามธรรมชาติของตัวเองซึ่งเปนความจริงจริงๆ แลว ก็จิตนี้แลจะ
พนโทษ ถึงความบริสทุ ธิ์ จิตจะสูญหรือไมสูญก็ใหรูกัน!
คนลงไปไมตองเสียดายอะไรทั้งสิ้น จิตก็ไมตองเสียดาย ไมตองกลัววาจิตจะ
ตองถูกทําลายจะสลาย จิตจะฉิบหายไป จิตจะสูญสิ้นไปไหน!
เมื่อถูกปญญาทําลายสิ่งแทรกซึมหมดแลว
กิเลสทุกประเภทสูญสิ้นไปเอง
เพราะเปนสิ่งจอมปลอมอยูภายในจิต เมื่อกําหนดพิจารณาลงไปจริงๆ แลว ไอสง่ิ ทีค่ วร
สูญสิ้นไปยังไงก็ทนอยูไมได มันตองสูญ สวนธรรมชาติที่สูญไมได ทํายังไงก็ตอ งอยู คง
ตัวอยู คือจิตนีจ้ ะสูญไปไหน! นัน่ แหละผูท ถ่ี กู กิเลสนีค้ รอบงําอยูก ค็ อื จิต ปญญาฟาดฟน
กิเลสแหลกละเอียดลงไปจากจิตแลว จิตนีก่ เ็ ลยกลายเปนความบริสทุ ธิข์ น้ึ มา ผูน แ้ี ล
คือผูบริสุทธิ์แท จะเอาอะไรไปสูญ! สูญแลวจะบริสทุ ธิไ์ ดอยางไร ? อันนัน้ ตาย อันนีฉ้ บิ
หาย แตอนั นีเ้ ปน“อมตํ แท” อมตํ ดวยความบริสทุ ธิ์ ไมใช อมตํ ทีก่ ลิง้ ไปมาตาม “วัฏ
วน” ทัง้ หลายทีเ่ คยเห็นมา อันนัน้ ก็ไมตาย แตมนั กลิง้ ไปอยูอ ยางนัน้ ตามกฎ “วัฏจักร”
แต “อมตํ” นี้ไมตายดวยไมกลิ้งดวย นัน้ เปน “วิวฏั ฏะ” คือไมตายและไมหมุน นี่
ตัวจริงอยูภายในทามกลางขันธของเรา อันนีแ้ หละตัวสําคัญ!
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เจาตัวยุแหยกอกวนมันเขาไปกลุมรุมจิตนี่ใหหลงไปตามโลก ตามธาตุตามขันธ
ตามทุกขเวทนา ความเจ็บไขไดปวยตางๆ วุน วายไปหมด ความจริงเขาไมไดวา อะไรนี่
รางกายมีอะไรก็มอี ยูอ ยางนัน้ เวทนาเกิดขึ้นก็เกิดตามเรื่องของมัน มันไมทราบวาตน
เปนเวทนา ไมทราบวาตนเปนทุกข เปนสุข เปนเฉยๆ อะไรเลย ก็จติ นีเ้ ปนผูไ ปใหความ
หมาย แลวก็ไปหลงความหมายของตัวเองโดยไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากเกิดโทษ
แกตวั ถายเดียวเทานัน้
เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาดวยปญญา ใหเห็นตามความเปนจริงของมัน แลว
อะไรจะฉิบหาย เราจะขาดทุนเพราะอะไร รางกายแตกก็แตกไปซี ก็ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา ทานบอกไวแลววาธรรมเหลานีค้ รอบโลกธาตุ จะไมครอบขันธอยางไร ไตรลักษณ
เคยครอบโลกธาตุอยูแ ลวทําไมจะไมครอบขันธเราได นี่เมื่อมันเปนไปตามกฎ อนิจฺจํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา เราจะไปขัดขวางไดอยางไร
เอา! ปลอยมันไป อะไรไมทน เออ! แตกไป มันมีแตสง่ิ ทีแ่ ตกทีส่ ลายทัง้ นัน้ อยู
ในโลกธาตุน้ี เปนแตเพียงวาชาหรือเร็วตางกัน มีเทานั้น แลวขันธของเราจะทนไปได
อยางไรตั้งกัปตั้งกัลป เพราะอยูใ นกรอบอันเดียวกัน เอา! พิจารณาใหเห็นตามความ
จริงไวกอนที่ยังไมแตกซึ่งเปนความรอบคอบของปญญา
ใหเห็นชัดเมือ่ ถึงเวลา
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น เอา! ขึน้ เวทีกนั วันนี้ วางัน้ เลย!
วันนีเ้ ราจะขึน้ เวทีเพือ่ เห็นความจริง รูความจริงตามหลักธรรม ไมใชขึ้นเวทีเพื่อ
ลมจม ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเปนเรื่องของทุกขเวทนา การพิจารณาเรื่องของทุกขเวทนาซึ่ง
มีอยูใ นขันธน้ี เปนเรื่องของสติปญญา เราตองการทราบความจริงจากการพิจารณา มัน
จะลมจมไปไหน เพราะเราไมไดทําเพื่อความลมจม เราไมไดทาํ เพือ่ ความฉิบหายใสตวั
เรา เราทําเพื่อชัยชนะ เพื่อความรูตามสัดสวนของความจริง ทีม่ อี ยูท เ่ี ปนอยูใ หรอบภาย
ในใจตางหาก แลวรอดพนไปไดจากสิ่งนี้ นัน่ เปนมงคลอันสูงสุด!
ทีท่ า นวา “เปนมงคลอันสูงสุด” “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” นี่
แหละ การทําพระนิพพานใหแจงทําอยางนี้แหละ พระนิพพานถูกปดบัง ก็คอื จิตนัน้
แหละถูกปดบัง ดวยกิเลสตัณหาอวิชชา มันปดบังใหมืดมิดปดตา จึงแกไขกันดวยวิธนี ้ี
คือพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความจริง เปนการเปดสิ่งที่ปดบังทั้งหลายออก ที่เรียก
วา “ทําพระนิพพานใหแจง” ใหแจงชัดภายในใจ เมือ่ แจงชัดหมดแลวก็ “เอตมฺมงฺคล
มุตฺตมํ” เปนมงคลอันสูงสุด!
อะไรจะสูงยิ่งกวา “นิพพฺ านสจฺฉกิ ริ ยิ า จ” อันนีเ้ ปนสูงสุด
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นอกจากนัน้ ก็ “ผุฏฐ สฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ อโสกํ วิรชํ เขมํ
เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” จิตนีอ้ ะไรมาสัมผัสก็ตาม ไมมีความหวั่นไหวพรั่นพรึง สิ่งทั้งหลาย
เขามาแตะตองสัมผัสไมได ที่เขาไมไดเพราะมันหมดสิทธิ์
“เขมํ” ทานวาเปนจิตดวงเกษม “เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” มงคลสองขอทีก่ ลาวมานี้
อยูที่ใจนี่นะไมไดอยูที่ไหน ใจนีแ่ หละเปนตัวมงคลและเปนอัปมงคล ก็อยูใ นฉากเดียว
กัน
เวลานีเ้ ราแกอปั มงคล เพราะมันมีติดใจเราอยู ใหเปน “มงคล” ขึ้นมา “นิพฺ
พานสจฺฉกิ ริ ยิ า จ” เอา! แกเปดเผยลงไป “ตโป จ พฺรหฺมจริยฺจ อริยสจฺจาน ทสฺสนํ”
นี่ ตโป คือความแผดเผากิเลส กิเลสเปนของรอน จึงเผากิเลสดวย “ตปธรรม” คือสติ
ปญญา ซึ่งเปนของรอนสําหรับกิเลส และแผดเผากิเลสลงไป
“อริยสจฺจาน ทสฺสนํ” คือรูเ ห็นอริยสัจ ทุกขก็รูเต็มจิต สมุทยั ก็ละไดเต็มใจ
มรรคก็บําเพ็ญไดเต็มภูมิของมหาสติ มหาปญญา แนะ! จะวาอยางไรอีก นิโรธก็แสดง
ความดับทุกขเต็มภูมิ
คําวา “เห็นสัจธรรม” ทานเห็นอยางนัน้ ผูเห็นผูรู “สัจธรรม” โดยสมบูรณนน้ั แล
คือผูทําพระนิพพานใหแจง และผูไมหวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายคือจิตนี้แล อยูท น่ี !่ี
นีพ่ วกเรานาจะเอาสาระสําคัญนีใ้ หได! จิตเปนตัวสําคัญ สวนรางกายอะไรๆ
ในขันธหา ก็อยางวา! อยางที่เราเห็นเราพิจารณาแลวแล! ขอใหไดตัวนี้ซึ่งเปนตัวสําคัญ!
เอา! อะไรจะขาดก็ขาดไปเถอะ โลกนีม้ นั เปนอยางนีอ้ ยูแ ลว มันเปนมาแตไหน
แตไร เราก็เคยเปนมาแลว กีก่ ปั กีก่ ลั ปเกิดตาย ๆ นีแ่ หละ คราวนีก้ เ็ ดินตามทางหลวงที่
เคยเดินนั่นแล
“ทางหลวง” คือคติธรรมดาใครหามไมได ตองเดินไปตามนี้ เราก็รูความจริงของ
คติธรรมดาอยูบ า งแลวนีจ่ ะวาอยางไรตอไปอีก ความรูใ นการแสดงก็มเี ทานี้ กรุณานําไป
พิจารณาอยาไดประมาทนอนใจ
คําวา “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ การทําพระนิพพานใหแจงเปน
มงคลอันสูงสูด” ยอมจะเปนสมบัติของทานพุทธบริษัทผูพยายามไมลดละ ในวันหนึง่
แนนอน
จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี้ ฯ
<<สารบัญ

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๔๘๑

๕๐๒

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

คืนอําลา
การที่อยากใหคนดีไมมีใครที่จะเกินพระพุทธเจาไปได พระโอวาททีป่ ระทานไว
แกโลกก็เพื่อใหโลกเปนคนดีกันทั้งนั้น เปนคนดีมคี วามสุข ไมตองการใหโลกเกิดความ
เดือดรอนเสียหายอันเกิดจากความชั่วของการกระทํา เพราะความไมรเู รือ่ งวิธปี ฏิบตั ติ วั
เองนัน้ เลย
เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะสรางพระบารมีใหถงึ ความเปนพระพุทธเจา ผูมีพระเมตตา
อันเปยมตอสัตวโลกนั้น จึงเปนการลําบาก ผิดกับบารมีทง้ั หลายอยูม าก ความสามารถ
กับพระเมตตามีกําลังไปพรอมๆ กัน ถาตางคนตางไดยินไดฟงพระโอวาทของพระพุทธ
เจาในทีเ่ ฉพาะพระพักตรกต็ าม ไดฟง ตามตํารับตําราก็ตาม มีความเชื่อตามหลักความ
จริงทีป่ ระทานไวนน้ั ตางคนตางพยายามปรับปรุงแกไขตนเองใหเปนคนดี นับเปน
จํานวนวาคนนีก้ เ็ ปนคนดี คือคนที่หนึ่งก็เปนคนดี คนที่สองก็เปนคนดี ในครอบครัวมีก่ี
คน ไดรับการอบรมสั่งสอนเพื่อความเปนคนดีดวยกัน ครอบครัวนัน้ ก็เปนคนดี ในบาน
นั้นก็เปนคนดี เมืองนี้ก็เปนคนดี เมืองนั้นก็เปนคนดี ประเทศนีป้ ระเทศนัน้ ก็เปนคนดี
ดวยกันแลว เรื่องความสงบสุขของบานเมืองเราไมตองถามถึงก็ได ตองไดจากความดี
ของผูทําดีทั้งหลายแนนอน
ความทุกขรอนตางๆ ที่เกิดขึ้นมานั้น เกิดขึน้ เพราะความไมดตี างหาก คนไมดีมี
จํานวนมากนอยเพียงใด ก็เหมือนมีเสีย้ นหนามจํานวนมากนอยเพียงนัน้ ยิ่งมีมากเทา
ไรโลกนี้ก็เปน “โลกันตนรก” ได ซึ่งมืดทั้งกลางวันกลางคืน มีความรุมรอนอยูตลอด
เวลาโดยไมตองไปถามหานรกขุมไหนลูกไหน เพราะสรางอยูที่หัวใจของคน แลวก็
ระบาดสาดกระจายออกไปทุกแหงทุกหน เลยกลายเปนไฟไปดวยกันเสียสิน้ นีเ้ พราะ
ความผิดทั้งนั้นไมใชเพราะความถูกตองดีงาม
ถาหากเปนไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแลว
เรือ่ งเหลานีจ้ ะไมมผี ู
พิพากษาศาลอุทธรณ ศาลฎีกาอะไรยอมไมมี เพราะไมมเี รือ่ งจะให ตางคนตางมีเจตนา
มุงหวังตอความเปนคนดี พยายามฟงเหตุฟงผลเพื่อความเปนคนดีดวยกัน การพูดกัน
ก็รเู รือ่ ง ไมวา เด็ก ผูใหญ หญิง ชาย นักบวช ฆราวาส พูดกันรูเรื่องทั้งนั้น
ความพูดกันรูเรื่องก็คือ รูเ รือ่ งเหตุผลดีชว่ั ภายในใจอยางซาบซึง้ ทั้งมีความมุง
หวังอยากรูเ หตุผล ความสัตยความจริง ความดีงามอยูแลว ฟงกันยอมเขาใจไดงายและ
ปฏิบัติกันไดอยางสม่ําเสมอ ไมมีที่แจงที่ลับเทานั้น ที่โลกไมไดเปนไปตามใจหวัง! ไป
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อยูในสถานที่ใด บนแตความทุกขความรอน ระส่าํ ระสายวุน วายไปหมดทัง้ แผนดิน
ทั้งๆ ทีต่ า งคนตางเรียน ตางคนตางหาความรู ความรูนั้นก็ไมเกิดประโยชนอะไรนอก
จากเอามาเผาตัวเทานัน้ เพราะความรูป ระเภทนัน้ ๆ ไมมธี รรมเขาเคลือบแฝง ไมมี
ธรรมเขาอุดหนุน ไมมธี รรมเขาเปน “เบรก” เปน “คันเรง” เปนพวงมาลัย จึงเปนไป
ตามยถากรรมไมมีขอบเขต
เมือ่ พิจารณาอยางนี้ ยอมจะเห็นคุณคาแหงธรรมของพระพุทธเจาวามีมากมาย
เพียงไร เพียงแตเราพยายามทําตัวใหเปนคนดี แมไมสามารถแนะนําสัง่ สอนผูใ ดให
เปนคนดีไดก็ตาม ลําพังประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนคนดี อยูใ นสถานทีใ่ ด อิรยิ าบถใด
เราก็เย็น ความเย็นความผาสุกสบายเกิดขึ้นจากความถูกตองแหงการกระทําของตนเอง
ความเย็นจึงปรากฏขึน้ กับบุคคลนัน้
คําวา “ความถูกตอง” “ความรมเย็น” นัน้ มีเปนขัน้ ๆ ขั้นทั่วๆ ไปก็มีไดทุกคนถา
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหมี ไมมองขามตนไปเสีย โลกนี้ก็เปนโลกผาสุกรมเย็น นาอยูน า
อาศัย นารืน่ เริงบันเทิง
ยิ่งไปกวานั้น ผูจ ะปฏิบตั ใิ หไดความสุขความเจริญภายในจิตใจกวาภาคทัว่ ๆ ไป
ก็พยายามบําเพ็ญตนใหเขมงวดกวดขัน หรือขยับตัวเขาไปตามลําดับแหงความมุง หวัง
ความสุขอันละเอียดสุขุมก็จะปรากฏขึ้นมา
เฉพาะอยางยิง่ ผูส นใจทางจิตตภาวนา ถาถือวาเปนแนวรบ เปนการกาวเขาสู
สงคราม ก็เรียกวาเปนแนวหนาทีเดียว จําพวกนีจ้ าํ พวกแนวหนา ถามุงหวังขนาดนั้น
แลวเจาตัวจะทําออนแอไมได ทุกสิ่งทุกอยางตองมีความเขมงวดกวดขันตนเองอยูเสมอ
สุดทายก็คอยกลายเปนผูมีสติอยูตลอดเวลาได ไมงั้นก็ไมจัดวาเปนผูเขมแข็งเพื่อชัย
ชนะในสงคราม ความเขมแข็งตองขึ้นอยูกับความเพียรและสติปญญา สังเกตความ
เคลื่อนไหวไปมาของตนวาจะเปนไปในทางถูกหรือผิด ซึง่ เปนสวนละเอียดไปโดยลําดับ
วา ตองอาศัยสติปญญาเปนเครื่องระงับ ระวังรักษาอยางเขมงวดกวดขันอยูตลอดเวลา
กระแสของจิตหรือความคิดปรุงตางๆ ก็ไมไปเที่ยวกวานเอาอารมณที่เปนพิษ
เปนภัยเขามาเผาลนตนใหไดรบั ความเดือดรอน จิตเมื่อไดรับความบํารุงรักษาโดยถูก
ทาง ยิง่ จะมีความสงบผองใสและผาสุกรมเย็นไปโดยลําดับ ไมอบั เฉาเมามัวดังทีเ่ คย
เปนมา
ฉะนัน้ บรรดาลูกศิษยทง้ั หลายไดมาอบรมในสถานทีน่ ้ี ก็เปนเวลานานพอสมควร
จึงกรุณานําเอาธรรมของพระพุทธเจานอมเขามาสถิตไวที่จิตใจของตนเถิด อยาไดคิดวา
“เราจากครูจากอาจารยไป เราจากวัดวาอาวาสไป” นัน่ เปนเพียงกิรยิ าเทานัน้ สิง่ สําคัญ
ควรคิดถึงขอธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไววา “ผูใ ดปฏิบตั ธิ รรมสมควรแกธรรม ผูน น้ั
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ไดชอ่ื วาบูชาเราตถาคต“ไดแก ประพฤติปฏิบัติตัวเราดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร
อยูในสถานที่ใดอิริยาบถใดมีความเขมงวดกวดขัน มีความประพฤติปฏิบัติอยูภายในจิต
ใจ อยูด ว ยความระมัดระวังตัวเชนนีช้ อ่ื วา “เปนผูป ฏิบตั สิ มควรแกธรรมและบูชา
ตถาคต” คือพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา
บทที่สอง “ผูใ ดเห็นธรรมผูน น้ั เห็นเราตถาคต” เห็นธรรมนีเ้ ห็นอยางไร ? รู
ธรรมนี้รูอยางไร? ก็ดงั ทีเ่ ราปฏิบตั อิ ยูน แ้ี หละ ทางจิตตภาวนาเปนสําคัญ นี่คือการ
ปฏิบตั ธิ รรม การเห็นธรรมก็จะเห็นอะไร ถาไมเห็นสิง่ ทีก่ ดี ขวางอยูภ ายในตนเองเวลานี้
ซึง่ เราถือวามันเปนขาศึกตอเรา ไดแก “สัจธรรม สองบทเบื้องตน คือทุกขหนึ่ง สมุทัย
หนึง่ ”
เราพิจารณาสิง่ เหลานีใ้ หเขาใจตามความจริงของมันทีม่ อี ยูก บั ทุกคน ทุกตัวสัตว
ไมมีเวน เวนแตพระอรหันตเทานั้นที่สมุทัยไมเขาไปแทรกทานได นอกนั้นตองมีไมมาก
ก็นอย ทีท่ า นเรียกวา “สัจธรรม”
พิจารณาใหเห็นความจริงของสิง่ เหลานีแ้ ลวก็ชอ่ื วา “เห็นธรรม” ละไดถอนได
เกิดเปนผลความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาจากการละการถอน การปลอยวางสิง่ ทัง้ หลายเหลา
นี้ได เรียกวา “เห็นธรรม” คือเห็นเปนขัน้ ๆ เห็นเปนระยะๆ จนกระทั่งเห็นองคตถาคต
โดยสมบูรณ
ถาเราจะพูดเปนขัน้ เปนภูมกิ เ็ ชน
(๑) ผูป ฏิบตั ไิ ดสาํ เร็จ พระโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล ชือ่ วาไดเห็นพระ
พุทธเจาขัน้ หนึง่ ดวยใจทีห่ ยัง่ ลงสูก ระแสธรรม เรียกวาเริม่ เห็นพระพุทธเจาแลว ถาเปน
ทุง นาก็เริม่ เห็นทานอยูท างโนน เราอยูท างนี้
(๒) สกิทาคา ก็เห็นพระพุทธเจาใกลเขาไป
(๓) อนาคา ใกลเขาไปอีกโดยลําดับ
(๔) ถึงอรหัตผลแลว ชือ่ วาเห็นพระพุทธเจาโดยสมบูรณ และธรรมทีจ่ ะให
สําเร็จมรรคผลนัน้ ๆ ในทางภาคปฏิบัติก็อยูกับเราดวยกันทุกคน
การที่เรายึดถือการประพฤติปฏิบัติอยูตลอดเวลาก็ชื่อวา “เราเดินตามตถาคต
และมองเห็นพระตถาคตดวยขอปฏิบตั ขิ องเราอีกแงหนึง่ เห็นตถาคตโดยทางเหตุ
คือการปฏิบัติ เห็นโดยทางผลคือสิ่งที่พึงไดรับโดยลําดับ เชนเดียวกับพระพุทธเจาทรง
รูทรงเห็นทรงไดรับ และทรงผานไปโดยลําดับแลวนัน้ ”
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เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆก็ดี ไมไดหางเหินจากใจ
ของผูปฏิบัติธรรม เพื่อบูชาพระตถาคต หรือบูชาพระธรรม พระสงฆนเ้ี ลย นีเ่ ปนการ
บูชาแท นีเ่ ปนการเขาเฝาพระพุทธเจาอยูต ลอดเวลาดวยความพากเพียรของเรา
การจากไปเปนกิรยิ าอาการอันหนึง่ เทานัน้ อยูท น่ี ก่ี จ็ าก เชน นั่งอยูที่นี่ แลวก็
จากไปที่นั่น นั่งที่นั่น ลุกจากที่นั่นก็จากมาที่นี่ มันจากอยูต ลอดเวลานะเรือ่ งความจากนี่
เราอยาไปถือวาจากนัน้ จากนี้ จากเมืองนั้นมาเมืองนี้ จากบานนีไ้ ปบานนัน้ จากสถานที่
นี่ไปสูสถานที่นั่น ก็เรียกวา “จาก” คือ จากใกลจากไกล จากอยูโ ดยลําดับลําดาแหงโลก
อนิจจัง มันเปนของไมเที่ยงอยูเชนนี้ มีความเปลีย่ นแปลงแปรปรวนอยูเ สมอ
สิง่ นีเ้ รานํามาพิจารณาใหเปนอรรถเปนธรรมได โดยหลักของ “ไตรลักษณ” เปน
ทางเดินของผูร จู ริงเห็นจริงทัง้ หลาย ตองอาศัยหลักไตรลักษณเปนทางเดิน เราอยูท น่ี ่ี
เราก็บาํ เพ็ญธรรม เราไปอยูที่นั่นเราก็บําเพ็ญธรรมเพื่อละเพื่อถอดถอนกิเลส เพื่อระงับ
ดับความทุกขทั้งหลายที่มีอยูในจิตใจ
อยูที่ไหนเราก็บําเพ็ญเพื่อความละความถอน
ยอมจะละไดถอนไดดวยการบําเพ็ญดวยกัน โดยไมหมายถึงสถานที่นั่นสถานที่นี่ เพราะ
สําคัญอยูที่การปฏิบัติเพื่อการถอดถอนนี้เทานั้น
พระพุทธเจาจึงทรงสั่งสอนสาวกวา “ไปเถิดภิกษุทั้งหลาย เธอไปหาอยูในที่สงบ
สงัด เปนผูเ หนียวแนนแกนนักรบ อยูส ถานทีเ่ ชนนัน้ ชือ่ วา เธอทัง้ หลายเขาเฝาเราอยู
ตลอดเวลา ไมจําเปนที่เธอทั้งหลายจะมานั่งหอมลอมเราอยูเชนนี้ถือวาเปนการเขาเฝา
ไมใชอยางนั้น ! ผูใดมีสติผูใดมีความเพียร อยูใ นอิรยิ าบถใดๆ ชื่อวา “ผูบ ชู าเรา
ตถาคต” หรือเฝาตถาคตอยูต ราบนัน้ แมจะนัง่ อยูต รงหนาเราตถาคต ถานั่งอยูดวย
ความประมาทก็หาไดพบตถาคตไม หาไดเห็นตถาคตไม เราไมถือวาการเขามาการออก
ไปเชนนีเ้ ปนการเขาเฝาตถาคต และการออกไปจากตถาคต แตเราถือความเพียรเพือ่
ถอดถอนกิเลสภายในใจตางหาก
การถอดถอนกิเลสไดมากนอยชื่อวา “เขาเฝาเราโดยลําดับ” นีช่ อ่ื วา “เราเห็น
ตถาคตไปโดยลําดับๆ !” ซึ่งเปนหลักใหญที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้ง
หลายวา “ไปเถิด ไปหาประกอบความพากเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสที่เปนขาศึกอยูภาย
ในจิตใจของตนใหหมดสิ้นไปโดยลําดับ แลวพวกเธอทั้งหลายจะเห็นตถาคตเองวาอยู
ในสถานทีใ่ ด โดยไมจําเปนตองมามองดูตถาคตดวยดวงตาอันฝาฟาง ไมมีสตินี้วาเปน
ตถาคต ขอใหถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกแกจิตใจของพวกเธอทั้งหลายใหได จนกระทั่ง
หมดไปโดยสิ้นเชิงแลว เธอทั้งหลายจะเห็นตถาคตอันแทจริง ซึ่งเปน “สมบัติของพวก
เธอแท” อยูภ ายในใจพวกเธอนัน้ แล “แลวนําธรรมชาตินน้ั มาเทียบเคียงกับตถาคตวา
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เปนอยางไร ? ไมมีอะไรสงสัย เพราะธรรมชาติทบ่ี ริสทุ ธิน์ น้ั เหมือนกัน !” นี่ ! ฟงพระ
โอวาทของพระพุทธเจาซึ่งเปนหลักสําคัญอยางนี้ !”
การทําจิตใจ การทําตัว ใหเปนคนดี ชือ่ วาเปนการสัง่ สมความสุขความเจริญขึน้
ภายในจิตใจโดยลําดับ ผลก็คอื ความสุขนัน่ เอง
ที่หาความสุขไมไดหรือมีความสุขไมสมบูรณ ก็เพราะมีสิ่งที่กีดขวางอยูภายใน
จิตใจของเรา ไดแกกิเลสนั่นเองไมใชอะไรอื่น มีกเิ ลสเทานัน้ ทีเ่ ปนเครือ่ งกีดขวางเสียด
แทงจิตใจของสัตวโลกอยู ไมใหเห็นความสุขความสมบูรณ ความทุกขความลําบากทั้ง
ภายในภายนอกสวนมากเกิดขึ้นจากกิเลสไมใชเรื่องอื่น เชน มีเจ็บไขไดปว ยภายในราง
กาย ก็จะมีเรื่องของกิเลสแทรกเขามาวา “เราเจ็บนัน้ เราปวดนี”้ เกิดความกระวน
กระวายระส่าํ ระสายขึน้ มาภายในใจ ซึ่งเปนทุกขทางใจอีกประการหนึ่ง แทรกขึ้นมาจาก
โรคภายในรางกาย
ถาเพียงโรคกายธรรมดา พระพุทธเจา พระสาวกทานก็เปนได เพราะขันธอนั นี้
เปนกฎธรรมชาติแหงสมมุติอยูแลว คือไตรลักษณ ใครจะมาขามพนสิ่งนี้ไปไมได เมื่อมี
ธาตุมีขันธก็ชื่อวา “สมมุติ” และตองอยูใตกฎธรรมชาติกฎธรรมดา ตองมีความแปร
สภาพไปเปนธรรมดา
แตใจนัน้ ไมมคี วามหวัน่ ไหว เพราะรูเ ทาทันกับสิง่ ทัง้ หลายเหลานัน้ แลวโดยรอบ
คอบ ไมมชี อ งโหวภายในใจ แตพวกเราไมเปนเชนนัน้ เมือ่ ทุกขเกิดขึน้ ภายในรางกาย
มากนอย
ก็เปนการสอถึงจิตใจที่จะสั่งสมความทุกขขึ้นภายในตนอีกมากนอยไมมี
ประมาณ ดีไมดีความทุกขภายในใจยิ่งมากกวาความทุกขภายในรางกายเสียอีก
เพราะฉะนัน้ จึงเรียกวา “กิเลสมันเขาแทรกไดทุกแงทุกมุม” ถาเราเผลอไมมสี ติ
ปญญารูเ ทาทันมัน กิเลสเขาไดทุกแงทุกมุมโดยไมอา งกาลอางเวลา อางสถานที่
อิริยาบถใดๆ ทั้งสิ้น มันเกิดไดทุกระยะ ขอแตความเคลื่อนไหวของจิตแสดงออกโดย
ไมมีสติ ปญญาก็กลายเปนสัญญา จิตจึงกลายเปนเรื่องของกิเลส ชวยกิเลสโดยไมรูตัว
แลวจะเปนอรรถเปนธรรมขึ้นมาไดอยางไร ! นอกจากเปนกิเลสทั้งตัวของมัน แลวเพิม่
พูนขึน้ โดยลําดับเทานัน้
จึงตองทุมเทสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ของเราลงใหทนั กับเหตุการณทเ่ี ปน
อยูภ ายในใจ
เรียนธาตุเรียนขันธเปนบุคคลประเสริฐ
เรียนอะไรจบก็ยังไมพอกับความ
ตองการ ยังมีความหิวโหยเปนธรรมดาเหมือนโลกทัว่ ไป แตเรียนธาตุเรียนขันธเรียน
เรื่องของใจจบ ยอมหมดความหิวโหย อิ่มตัวพอตัวอยางเต็มที่ประจักษใจ !
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เวลานีเ้ รายังบกพรองใน “วิชาขันธ” และภาคปฏิบตั ใิ น “ขันธวิชา” คือ สติปญญา
ความรูแจงแทงทะลุในธาตุในขันธวา เขาเปนอะไรกันแนตามหลักความจริง แยกแยะให
เห็นความจริงวาอะไรจริงอะไรปลอม เรียนยังไมจบ เรียนยังไมเขาใจ มันจึงวุน วายอยู
ภายในธาตุในขันธในจิตไมมเี วลาจบสิน้
ความวุน วาย ไมมีที่ไหนวุนไปกวาที่ธาตุขันธและจิตใจ ซึ่งเกิดเรื่องเกิดราวอยู
ตลอดเวลาทีช่ าํ ระสะสางกันยังไมเสร็จสิน้ นีแ้ ล เพราะฉะนัน้ การเรียนทีน่ ร่ี ทู น่ี ่ี จึงเปน
การชําระคดีซึ่งมีความเกี่ยวของกันอยูมากมาย มีสติปญญาเปนผูพิพากษาเครื่องพิสูจน
และตัดสินไปโดยลําดับ
เอา เรียนใหจบ ธาตุขันธมีอะไรบาง ดังเคยพูดใหฟงเสมอ
“รูปขันธ” ก็รางกายทั้งรางไมมีอะไรยกเวน รวมแลวเรียกวา “รูปขันธ” คือกาย
ของเราเอง
“เวทนาขันธ” ความสุข ความทุกข เฉยๆ เกิดขึน้ ภายในรางกายและจิตใจ ทาน
เรียกวา “เวทนาขันธ”
“สัญญาขันธ” คือ ความจําไดหมายรูใ นสิง่ ตางๆ ทานเรียกวา “สัญญาขันธ”
“สังขารขันธ” คือ ความปรุงของใจ คิดดีคิดชั่ว คิดเรื่องอดีตอนาคต ไมมี
ประมาณ ทานเรียกวา “สังขารขันธ” เปนหมวดเปนกอง
“วิญญาณขันธ” ความรับทราบ เวลารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส มากระทบ
ตา หู จมูก ลิน้ กาย รายงานเขาไปสูใ จใหรบั ทราบในขณะทีส่ ง่ิ นัน้ ๆ สัมผัสแลวดับไป
พรอมตามสิ่งนั้นที่ผานไป นีท่ า นเรียกวา “วิญญาณขันธ” ซึ่งเปน “วิญญาณในขันธหา ”
“วิญญาณในขันธหา ” กับ “ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ” นัน้ ตางกัน ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณหมาย
ถึง “มโน” หรือหมายถึงจิตโดยตรง จิตที่จะกาวเขาสู “ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ” ในกําเนิดตางๆ
ทานเรียกวา “ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ” คือใจโดยตรง
สวน “วิญญาณในขันธหา ” นี้ มีความเกิดดับไปตามสิ่งที่มาสัมผัส สิ่งนั้นมา
สัมผัสแลวดับไป วิญญาณก็ดับไปพรอม คือความรับทราบ ดับไปพรอมขณะที่สิ่งนั้น
ผานไป
แต “ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ” นั้นหมายถึงใจ ซึ่งมีความรูอยูโดยลําพังแมไมมีอะไรมา
สัมผัสอันนี้ อันนี้ไมดับ !
เรียนขันธหา เรียนทบทวนใหเปนทีเ่ ขาใจ เรียนใหหลายตลบทบทวน คุยเขี่ยขุด
คน คนจนเปนทีเ่ ขาใจ นี่คือสถานที่ทํางานของผูที่จะรื้อกิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิต
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ใจทีเ่ รียกวา “รือ้ ถอนวัฏวน” คือความหมุนเวียนแหงจิตที่ไปเกิดในกําเนิดตางๆ ไป
เทีย่ วจับจองปาชาไมมสี น้ิ สุด ทั้งๆ ที่ยังไมตายก็ไปจับจองไวแลว ก็เพราะเหตุแหง
ความหลงในขันธ ความไมรูเรื่องของขันธ จึงตองไปหายึดขันธ ทั้งๆ ที่ขันธยังอยูก็ยังไม
พอ ยังไปยึดไปหลงติดเรื่อยๆ ไมมีความสิ้นสุด ถาไมเอาปญญาเขาไปพิสูจน
พิจารณาจนกระทั่งรูจริงและตัดได ทานจึงใหเรียนธาตุขนั ธ รูปขันธ “ก็คือ ตัว
สัจธรรม” ตัว “สติปฏฐานสี่” นัน่ เอง อะไรๆ เหมือนกันหมด เปนไวพจนของกันและกัน
ใชแทนกันได เราพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ถูกเรื่องของสัจธรรม ถูกเรื่องของสติ
ปฏฐานสี่ ปกติไมมีโรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้น กายก็เปนกายอยูอยางนี้ รูปก็เปนรูปอยูเ ชนนี้
เอง
แตความวิการของธาตุขันธก็วิการไปตามเรื่องของมัน ทุกขเวทนาเกิดขึ้นจาก
ความวิการของสิง่ นัน้ ที่ไมอยูคงที่ยืนนาน จิตก็ใหทราบตามเรื่องของมัน ชื่อวา “เรียน
วิชาขันธ” อยาไปตืน่ เตน อยาไปตระหนกตกใจ อยาไปเสียอกเสียใจกับมัน เพราะสิง่
เหลานีเ้ ปนธรรมชาติธรรมดาของสมมุติ จะตองแปรอยูโดยลําดับ แปรอยางลี้ลับก็มี
แปรอยางเปดเผยก็มี แปรอยูตามหลักธรรมชาติของตน ทุกระยะทุกวินาที หรือวาวินาที
ก็ยังหางไป ทุกขณะหรือทุกเวลาไปเลย มันแปรของมันอยางนั้น แปรเรือ่ ยๆ ไมมกี าร
พักผอนนอนหลับเหมือนสัตวเหมือนคน
เรื่องของทุกขก็แสดงตัวอยูเรื่อยๆ ไมเคยหยุดนิง่ นอนเลย คนเรายังมีการหลับ
การนอนการพักผอนกันบาง เรื่องสัจธรรมเรื่องไตรลักษณนี้ไมเคยหยุด ไมเคยผอนผัน
สัน้ ยาวกับใคร ดําเนินตามหนาที่ของตัวทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน กับสิง่ ตางๆ
เปนสภาพจะตองหมุนไปอยูเชนนั้น ในรางกายของเรานี่ก็หมุนของมันอยางนั้นเหมือน
กัน คือแปรสภาพ นีเ่ รานัง่ สักประเดีย๋ วก็เจ็บปวดขึน้ มาแลว นี่มันแปรไหมละ มันไม
แปรจะเจ็บปวดขึน้ มาทําไม!
ความเจ็บปวดนีเ้ รียกวา “ทุกขเวทนา” มันเปนอาการหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใหเราทราบที่
เรียกวา “สัจธรรม” ประการหนึง่ พิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน เวลาจําเปน
จําใจขึน้ มาเราจะอาศัยใครไมได จะไปหวังพึง่ คนนัน้ พึง่ คนนีเ้ ปนความเขาใจผิด ซึง่ จะ
ทําใหกําลังทางดานจิตใจลดลงไป จนเกิดความทอถอยอิดหนาระอาใจตอการชวยตัว
เอง นีเ่ ปนความเขาใจผิด หรือเปนความเห็นผิดของจิตซึ่งมีกิเลสเปนเครื่องกระซิบหลอ
กลวงอยูเปนประจํา ทั้งเวลาปกติ ทัง้ เวลาเจ็บไขไดปว ย ทัง้ เวลาจวนตัว เพือ่ ใหเราเสีย
หลักแลวควาน้าํ เหลวไปตามกลอุบายของมันจนได
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เวลาจวนตัวเขาจริงๆ ก็เหมือนนักมวยขึ้นเวที ครูเขาจะสั่งสอนอบรมกันตั้งแต
ยังไมขึ้นเวที เมื่อกาวขึ้นสูเวทีแลวไมมีทางที่จะแนะนําสั่งสอนอยางใด ผิดกับถูก ดีกับ
ชั่ว เปนกับตาย ก็ตองพึ่งตัวเอง ตองชวยตัวเองอยางเต็มกําลังความสามารถ อุบายวิธที ่ี
จะชกตอยอยางไรนั้น จะไปสอนกันไมไดเวลานั้น
เวลาเราเขาสูส งคราม คือตาจน ระหวางขันธกบั จิตจะแยกทางกัน คือเวลา
จะแตกสลายนัน้ แล ซึ่งเหมือนกับอีแรงอีกาที่มาจับตนไม เวลามาจับก็ไมคอยทํากิ่งไม
ใหสะเทือนนัก แตเวลาจะบินไปละ มันเขยากิ่งจนไหวทั้งตน ถาเปนกิ่งที่ตายแลวตอง
หักไปก็มี
นีเ่ วลาธาตุขนั ธจะจากเราไปมันจะเขยาเราขนาดไหน เราจะทนตอการเขยาได
ดวยอะไร ? ถาไมดวยสติกับปญญา เมื่อทนไมไดก็แนนอนวาตองเสียหลัก ฉะนัน้ เรา
ตองสูใหเต็มสติปญญากําลังความสามารถทุกดาน ไมตองคิดวาเราจะลมจม เพราะการ
สู การพิจารณาขันธใหเห็นตามความเปนจริงเพื่อปลดเปลื้องไมใชทางใหลมจม ! นี่คือ
การชวยตัวเองโดยเฉพาะอยางเต็มความสามารถในเวลาคับขัน! และเปนการถูกตอง
ตามทางดําเนินของปราชญทานดวย
เมือ่ ถึงคราวจําเปนเขามาจริงๆ จะมีแตทุกขเวทนาเทานั้นแสดงอยางเดนชัดที
เดียว ภายในกายทุกชิ้นทุกสวนจะเปนเหมือนกองไฟหมดทั้งตัว ภายในกายของเราจะ
กลายเปนไฟทั้งกองไปเลย แดงโรไปหมดดวยความรุมรอน แลวเราจะทําอยางไร ?
ตองนําสติปญญาหยัง่ ลงไปใหเห็นความทุกขความรอนนัน้ ประจักษดวยปญญา แลว
ยอนดูใจเรามันแดงโรอยางนั้นดวยไหม? มันรอนอยางนั้นดวยไหม? หรือมันรอนแต
ธาตุแตขนั ธ ?
ถาเปนผูมีสติปญญา เคยพิจารณาทางดานปญญาอยูโ ดยสม่าํ เสมอแลว ใจจะไม
รอน ! ใจจะเย็นสบายอยูในทามกลางกองเพลิง คือธาตุขันธที่กําลังลุกโพลงๆ อยูดวย
ความทุกขนั้นแล นี่ผูปฏิบัติตองใหเปนอยางนี้ ! นีช่ อ่ื วาเราชวยตัวเราเอง ใหพิจารณา
อยางนี้ ไมตองไปหวังพึ่งใครในขณะนั้น เรียกวา “ขึน้ เวทีแลว” เมื่อตั้งหนาตอสูกันแลว
สูใหถึงเหตุถึงผลเต็มเม็ดเต็มหนวย เอา! เปนก็เปน ตายก็ตาย! ใครจะหามลงเวทีหรือ
ไมไมสําคัญ สูจ นเต็มกําลังความสามารถขาดดิน้ ดวยปญญานัน้ แล อยาสูเ อาเฉยๆ แบบ
ทนทื่อเอาเฉยๆ ก็ไมใช ! เชน ขึ้นไปใหเขาชกตอย เขาตอยเอา ๆ โดยที่เราไมมีปดมี
ปองไมชกตอยสูเขาเลย นี่ใชไมได! เราตองสูเต็มกําลังเพื่อความชนะกัน เอาความตาย
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เปนเดิมพัน แมจะตายก็ยอมตายแตไมยอมถอย ! ตองตอสูทางสติปญญาอันเปนอาวุธ
ทันสมัย!
การตอสูก บั เวทนาก็คอื พิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน อยาไปบังคับ
ใหมนั หาย ถาบังคับใหหายยอมฝนคติธรรมดา นอกจากการพิจารณาใหรตู ามความ
เปนจริงและหายเอง! ถาไมหายก็รเู ทาทันเวทนา ไมหลงยึดถือ
รูปก็เปนรูป อยาไปเอาอะไรมาขัดมาแยงมาแทรกแซงใหเปนอยางอื่น รูปเปน
รูป กายเปนกาย สักแตวา กาย สักแตวา รูป, เวทนาสักแตวา เวทนา, จะสุขก็ตาม จะทุกข
ก็ตาม เฉยๆ ก็ตาม มันเปนเรือ่ งเวทนาอันหนึง่ ๆ เทานัน้
ผูท ร่ี วู า กาย รูว า เวทนา ความสุข ความทุกข ความเฉยๆ คือใคร? ถาไมใชใจ! ใจ
ไมใชธรรมชาตินั้นๆ ใหแยกกันออกใหเห็นกันดวยปญญาอยางชัดเจน ชือ่ วาเปนผู
พิจารณาสัจธรรมโดยถูกตอง แลวจะไมหวัน่ ไหว ถึงรางกายจะทนไมไหว เอา! ตั้งทา
สู ! ตั้งหนารู อะไรจะดับไปกอนไปหลังใหรูมัน! เพราะเราแนใจแลวดวยสติปญ
 ญา ทั้ง
ความจริงก็เปนอยางนัน้ ดวยวา “ใจ ไมใชผดู บั ผูต าย” ใจเปนแตผคู อยรับทราบทุกสิ่ง
ทุกอยาง
เอา! อะไรไมทนทานใหไป! รางกายไมทน เอา แตกไป! เวทนาไมทน เอา สลาย
ไป! อะไรไมทนใหสลายไปหมด เอา สลายไป อะไรทนจะคงตัวอยู สวนที่คงตัวอยูนั้น
คืออะไร? ถาไมใชผูรูคือใจจะเปนอะไร? นัน่ ! ก็คือผูรูเดนอยูตลอดเวลา!
เมื่อไดฝกหัดตนโดยทางสติปญญาจนมีความสามารถแลว จะเปนอยางนีแ้ น
นอนไมเปนอื่น แตถาสติปญญาอาภัพ จิตใจก็ทอแทออนแอถอยหลังอยางไมเปนทา
ความทุกขทั้งหลายจะรุมกันเขามาอยูที่ใจทั้งหมด เพราะใจเปนผูสั่งสมทุกขขึ้นมาเอง
ทั้งนี้อยูกับความโงของตัวเอง เพราะฉะนั้นความทอถอยจึงไมใชทางที่จะชําระตนใหพน
จากภัยทั้งหลายได นอกจากความขยันหมัน่ เพียร นอกจากความเปนนักตอสูดวยสติ
ปญญาเทานั้น ไมมีอยางอื่นที่จะไดชัยชนะ ไมมีอยางอื่นที่จะไดความเดน ความดิบ
ความดี ความสงาผาเผย ความองอาจกลาหาญขึน้ ภายในใจ
ใหพจิ ารณาอยางนี้ สมมุตวิ า เราอยูใ นบาน ปราศจากครูปราศจากอาจารย ครู
อาจารยไดสอนไวแลวอยางไร ปราศจากทีไ่ หน? ทานสอนวาอยางไร นั่นแลคือองคทาน!
นั่นแลคือองคตถาคต! นั่นแลคือองคพระธรรม! เราอยูก บั พระธรรม เราอยูกับพระพุทธ
เจา เราอยูกับพระสงฆตลอดเวลา โดยพระโอวาทที่นํามาประพฤติปฏิบัติ ก็ลว นแลวแต
เรื่องของทานทั้งนั้น เราไมไดปราศจากครูปราศจากอาจารย เราอยูดวยความมีที่พึ่ง คือ
มีสติปญญา มีศรัทธา ความเพียร รบฟนหัน่ แหลกอยูก บั สิง่ ทีเ่ ปนขาศึกอยูเ วลานี้ จะวา
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เราปราศจากครูอาจารยไดอยางไร ! เราอยูก บั ครู และรูก ต็ อ งรูแ บบมีครู ! สูก็ตองสู
แบบมีครู !
นีค่ อื วิธกี ารแหงการปฏิบตั ติ น ไมมคี วามวาเหว ไมมคี วามหวัน่ ไหว ใหมคี วาม
แนวแนตามความจริงแหงธรรมทีค่ รูอาจารยไดสง่ั สอนไวแลว ยึดถือเปนหลักเกณฑอยู
ภายในใจโดยสม่าํ เสมอ อยูท ไ่ี หนก็เรียกวาเราอยูก บั ครูกบั อาจารย กับพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ เพราะพุทธะ ธรรมะ สังฆะ อันแทจริงแลวอยูก บั จิต มีจติ เทานัน้ จะ
เปน “พุทธ ธรรม สงฆ” ได หรือธรรมทั้งดวงได มีจิตเทานั้นที่จะอยูกับพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ ได ไมใชอะไรทั้งหมด!
กายไมรเู รือ่ ง จะไปรูเรื่องพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไดอยางไร เวทนาก็
ไมรูเรื่อง สัญญาเพียงจํามาใหแลวหายเงียบไป สังขารปรุงขึน้ แลวหายเงียบไป จะเปน
สาระอะไรที่พอจะรับพระพุทธเจาเขาไวภายในตนได ผูท ร่ี บั ไวไดจริงๆ คือผูที่เขาใจ
เรื่องของพระพุทธเจาจริงๆ และเปนผูที่ “เปนพุทธะ” อันแทจริง ก็คอื จิตนีเ้ ทานัน้
ฉะนั้นจึงใหพจิ ารณาจิตใหเต็มเม็ดเต็มหนวย อยาทอถอยออนแอ อยางไรเรา
ทุกคนตองกาวเขาสูสงครามที่เปนเรื่องใครชวยไมไดดวยกันทุกคน นอกจากเราจะชวย
ตัวเอง และแนที่สุดวาเราตองชวยตัวเองทุกคน ถึงคราวจําเปนมาไมมใี ครจะชวยได
พอก็พอ แมก็แม ลูกก็ตาม สามีก็ตาม ภรรยาก็ตาม เปนแตเพียงดูอยูเฉยๆ
ดวยความอาลัยรักเสียดาย อยากชวยแตชวยไมได สุดวิสยั !
ถึงวาระแลวทีจ่ ะชวยเราใหพน จากความทุกขความทรมาน ใหพนจากสิ่งพัวพัน
ทัง้ หลายนัน้ เครื่องชวยนั้นนอกจากปญญา สติ และความเพียรของเราเองแลว ไมมี!
ฉะนั้นเราจึงเขมงวดกวดขันและมีความเขมแข็งอยูกับใจ แมรางกายจะหมด
กําลัง และใหเขาใจในเรือ่ งเหลานีเ้ สียตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป จะไมเสียทาเสียที
ไมวาเรือ่ งของขันธจะแสดงขึ้นอยางไร มันไมเหนือตาย แสดงขึน้ มามากนอย
เพียงไรมันก็ถึงแคตายเทานั้น
ผูร กู ร็ กู นั ถึงตาย เมือ่ ธาตุขนั ธสลายไปแลว ผูร กู ห็ มดปญหาเรือ่ งความรับผิด
ชอบ ขณะนีต้ อ งพิจารณาใหเต็มที่ เอาใหมันถึงพริกถึงขิงถึงเหตุถึงผล เราก็ถึงธรรม
อันแทจริงภายในใจ
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติเพียงแคนี้
<<สารบัญ

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๕๑๑

